
Lékařská fakulta 
v Plzni získala 

finanční podporu pro 
zvýšení výkonnosti, 

kvality a využití 
biomedicínského 

výzkumu
Dne 29. 3. 2012 podepsal ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Pra-
ze poskytuje dotace za  účelem realizace projektu 
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v  Plzni 
v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 - Regionální VaV 
centra. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR (http://www.
msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi).
Hlavním cílem projektu je založení kvalitního 
a  svým zaměřením zcela ojedinělého regionál-
ního výzkumného centra v oblasti biomedicín-
ského výzkumu, konkrétně v nahrazování a  re-
generaci orgánů. Projekt vychází z  dlouholeté 
spolupráce dvou klíčových regionálních part-
nerů: výzkumného a výukového zařízení - Lékař-
ská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni - na jedné 
straně a léčebného zařízení, coby jeho hlavního 
aplikačního partnera - Fakultní nemocnice Pl-
zeň. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly 
zvoleny na základě již dosažených mezinárodně 
konkurenceschopných výzkumných výsledků, 
jejich aplikačního potenciálu ve  zdravotnictví 
a na základě jejich souladu s dlouhodobými pri-
oritami výzkumu v České republice.
V  rámci investiční části projektu budou vy-
budovány a  vybaveny dvě budovy laboratoří 
a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2. 
Celkové výdaje projektu se pohybují kolem 
500 mil. Kč. Z  toho cca 440 mil. Kč bude kry-
to dotační podporou, přičemž 85 % připadá 
na  EU prostřednictvím Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF) a  15 % na  Státní roz-
počet ČR. Realizací projektu od  dubna 2012 
do  června 2015 budou založeny předpoklady 
pro dlouhodobou funkčnost, výkonnost a pro-
speritu výzkumného centra.
Projekt zajistí podstatné zlepšení materiálně-
-technických podmínek pro vědu a  výzkum 
na fakultě, zvýší aplikační potenciál nejen ve fa-
kultní nemocnici, ale i při spolupráci s dalšími 
partnery z  praxe. Vznikne tak velmi moderní 
pracoviště, které se bude naprosto vymykat 

podmínkám, ve kterých fakulta dosud zajišťuje 
výzkum i výuku, a to již od roku 1945.
Těžiště projektu nespočívá v  jeho investiční 
části, ačkoliv investiční náklady na výstavbu
a vybavení přístroji činí cca 75 % z celkové do-
tace. Investice do výzkumné infrastruktury jsou 
pouhými nástroji podporujícími výzkumný po-
tenciál a invenci výzkumných týmů, ve kterých 
bude postupně zaměstnáno až 120 pracovníků 
na převážně částečný úvazek.
Centrum se bude kromě výzkumné činnosti 
přímo podílet na  výuce studentů magister-
ských a doktorských programů.
Umístění nových laboratoří v sousedství Fakult-
ní nemocnice Plzeň zprostředkuje optimální 
vazbu mezi výzkumným a praktickým pracovi-
štěm se stěžejním dopadem na zvýšení kvality 
léčebných metod a postupů v národním i me-
zinárodním měřítku.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg
CSc., děkan fakulty

Světový den spánku
19. březen

Na 19. březen připadá Světový 
den spánku. Spánkový den se 
poprvé organizoval v roce 2000 

a mnoha mezinárodními organizacemi včetně 
World Association of Sleep Medicine (WASM) 
byl určen právě na 19. března. Každoročně se 
k  němu připojuje také Česká společnost pro 
výzkum spánku. Ačkoliv se zájem veřejnosti 
o  zdraví, kvalitní jídlo nebo sport zvyšuje, po-
stoj lidí ke spánku je podle odborníků žalostný. 
Spíme málo, nepravidelně a návyky dospělých 
se přenáší i na děti. Různé poruchy spánku nás 
dokonce mohou ohrozit na životě.
Za  posledních sto let se zkrátila doba spánku 
u  dětí i  dospělých o  více než jednu hodinu. 
Spánek večer odsouváme na  stále pozdější 
dobu, u  postele nám hraje televize nebo svítí 
obrazovka počítače. Není divu, že třicet až čty-
řicet procent lidí trpí během svého života 
různými poruchami spánku.  
Ke klidnějšímu usínání napomáhá méně stresu 
a dokonalé řešení životních problémů v denní 
době. Objevuje se fenomén, kdy člověk chce 
rychle usnout, aby byl druhý den fit. Ale čím 
víc se na spánek a na program dalšího dne sou-
střeďuje, tím víc si zmenšuje pravděpodobnost 
úspěšného usnutí. 
Člověk by měl každý den spát nejméně čtyři 
hodiny. Spánkové rozpětí se přitom udává mezi 
čtyřmi a osmi hodinami. Pro každého je doba 
spánku individuální, člověk by měl ale spát tak, 
aby byl po  celý den čilý a  necítil se unavený. 

Spánek je důležitý především z  důvodu zno-
vunabytí sil do  nového dne. Je také nutnou 
podmínkou kvalitní regenerace sil po tréninko-
vé či soutěžní zátěži u sportovců. Aby byl přes 
den člověk v dobré kondici, měl by se probudit 
z  takzvaného REM spánku (označení z  anglic-
kého „rapid eyes movement” neboli rychlé oční 
pohyby). V tomto stadiu se nám zdají i sny, pro-
to se často budíme s tím, že se nám něco zdálo. 
Je pochopitelně lepší obejít se zcela bez me-
dikamentů, které by usínání navodily, podle 
některých odborníků však je lepší vzít si menší 
dávku hypnotika a klidně se vyspat, než se pře-
valovat v  posteli a  být pak celý den unavený. 
Vždy však je nutné brát v úvahu riziko návyku, 
spojeného se zvyšujícími se dávkami hypnotik. 
Závislost na hypnotikách může vypadat jen tak, 
že už na noc nestačí jedna tableta, ale postiže-
ný si jich misí vzít několik. Závislost však může 
dojít tak daleko, že lék už pak nespavec neužívá 
jen k tomu, aby usnul, ale aby vůbec byl scho-
pen fungovat ve dne. Co to znamená, když ta-
kový konzument prášků na spaní navíc denně 
řídí auto, asi není třeba rozvádět. Zbavit se zá-
vislosti na hypnotikách není pak vůbec snadné. 
Už jen první krok – přiznat si, že se bez prášků 
na spaní už nedokážu obejít – je obtížný.
Závažným zdravotním problémem je také 
spánková apnoe. Mezi její příznaky patří hlasité 
a časté chrápání, pocity lapání po dechu až du-
šení během spánku, spavost a pocit únavy bě-
hem dne, obtížná koncentrovanost. Může však 
vést i  k  řadě závažných zdravotních poruch, 
jako jsou poruchy srdečního rytmu, stenokar-
die v  důsledku ischemické choroby srdeční, 
mozková příhoda, epileptický záchvat a diabe-
tes. Se spánkovou apnoí mohou souviset po-
ruchy koncentrace, snížená produktivita práce, 
zhoršený školní prospěch a dokonce i dopravní 
nehody. 

Někdo v noci nemůže spát, někdo naopak trpí 
zvýšenou spavostí ve dne. Této nemoci se říká 
narkolepsie. Tato porucha je ale často poddia-
gnostikována a není léčena:  
Nemoc se projevuje imperativními spánky, 
které mohou trvat až několik minut. Přepadají 
pacienty kdekoliv, to znamená nejen v  klidu, 
nejen při jízdě autobusem nebo tramvají, ale 
třeba při chůzi, při jídle, při rozhovoru. Kromě 
toho bývá často přítomna i  kataplexie, tedy 
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stavy spojené se ztrátou svalového tonu, takže 
postižení mohou snadno upadnout na zem. Je 
vyvolána nejčastěji nějakou silnou emocí, což 
může být například smích, zlost, překvapení 
apod.  
Narkolepsií trpí v České republice dva až pět ti-
síc lidí. Dosud malá pozornost je věnována také 
nebezpečnému a násilnému chování ve spán-
ku. Spící člověk tak nevědomky útočí na lidi a je 
schopen znásilnění nebo dokonce zabití.  
Přes všechna výše zmíněná úskalí představují 
léky na  spaní jedny z  nejčastěji u  nás přede-
pisovaných medikamentů. Měsíčně se za  ně 
v České republice vynaloží přibližně 20 milionů 
korun. K tomu je nutné připočíst dalších 12 mi-
lionů korun vynaložených na  benzodiazepiny, 
předepisované na  ovlivnění úzkostných sta-
vů. Za takovou položkou na receptu však také 
bývá snaha pozitivně ovlivnit narušený spánek. 
Benzodiazepiny totiž mohou být hrazeny z ve-
řejného pojištění, hypnotika nikoliv. Alarmující 
je, že roste spotřeba velkých balení po  100 
tabletách, která jsou primárně určena jen pro 
lůžková zařízení. Na pováženou je to proto, že 
tato spotřeba nestoupá v nemocničních lékár-
nách, ale v lékárnách veřejných, kupují si je tedy 
běžní zákazníci pro svou individuální potřebu.
Přibývají důkazy o tom, že nedostatek spánku 
vede k poruchám imunity a zvyšuje riziko vzni-
ku kardiovaskulárních chorob, duševních ne-
mocí a  také nádorových onemocnění. I  proto 
je třeba na  chronickou nespavost pohlížet ni-
koli jako na nutnou daň současnému způsobu 
života, ale jako na  nemoc. Včasná diagnostika 
a léčba narušeného spánku je mimořádně dů-
ležitou součástí preventivní medicíny. 
Dobrou zprávou je, že nespavost se dá léčit. Po-
moci může praktický lékař, problematikou spán-
ku se zabývají neurologové a psychiatři. Význam 
spánku pro naše zdraví potvrdil v minulosti také 
vznik České společnosti pro výzkum spánku 
a  spánkovou medicínu. Společnost spojuje 
lékaře z různých oborů, zejména neurology, psy-
chiatry a pneumology. (r)

Světový den vody 
Boleváku bylo 550 let

22. březen
Světový den vody se kaž-
doročně koná 22. března. 
Připomenout význam 
vody pro člověka a ochra-
nu všech sladkovodních 
zdrojů doporučila konfe-
rence o životním prostředí 

a rozvoji, která se konala pod záštitou OSN před 
20 lety, tedy v r. 1992. 
Na  Zemi dnes z  jejích 7 miliard obyvatel každý 
denně vypije 2-4 litry vody. Obrovská kvanta vody 
však je zapotřebí k produkci všech potravin. Jen 
pro představu – na „produkci“ jednoho kila hově-
zího je třeba 15 000 litrů vody, na produkci 1 kg 
potravinářského obilí 1500 litrů vody atd. 
Více než miliarda lidí strádá  nedostatkem po-
travy, tedy hladoví, a má i obtížný přístup k ne-
závadné pitné vodě. OSN upozorňuje na to, že 
na  řešení problému se mohou podílet i  oby-

vatelé těch zemí, kde je potravy i  pitné vody 
relativní dostatek. Pomoc spočívá v dodržování 
zásad zdravé výživy, konzumaci potravin méně 
náročných na  vodní zdroje, snížení skandální-
ho plýtvání potravinami (30 % potravin na svě-
tě vyprodukovaných se nikdy nezkonzumuje 
a  voda potřebná k  jejich produkci se tak bez 
užitku ztrácí) a  zvýšení produkce kvalitnějších 
potravin, vyžadujících nižší potřebu vody. To je 
smyslem hesla Voda a  bezpečnost potravin 
(Water and Food Security). V budoucnu totiž 
bude stále akutnější nedostatek vody podko-
pávat potravinovou bezpečnost. Na aktivitách 
podporujících ochranu vodních zdrojů země 
a Světový den vody se podílí mnoho organizací 
jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další. 

V České republice nás zatím tyto problémy pří-
liš netrápí, ačkoliv všechna voda, která spadne 
na naše území v podobě vodních srážek, také 
od nás odteče za hranice a žádná voda odjinud 
na naše území nepřitéká. K rozumnému hospo-
daření s vodou po dlouhá staletí u nás patřilo 
rybníkářství. Zaznamenalo své vrcholy a pokle-
sy, jeho hlavní cíle – produkce ryb a rezervoár 
vody pro hospodářské využití – patřily k výnos-
ným hospodářským odvětvím. Období raného 
novověku v 15.-17. století, označované za zlatý 
věk českého rybníkářství, nevynechalo ani Pl-
zeňsko. Samo královské město Plzeň založilo 
jeden z nejstarších rybničních systémů, budo-
vaný v letech 1460-1461 (*), tedy před 550 lety. 
Naši moudří předci 17. dubna 1460 koupili 
od kapituly sv. Apolináře v Praze se souhlasem 
krále Jiřího z Poděbrad vesnici Volevec (dnes Bo-
levec) se záměrem rozvinout na pozemcích této 
vesnice rybochovné hospodářství, v  té době 
v  Čechách velmi výnosné. Již 28. března 1461 
je datována zpráva o  založení velkého rybníka 
(dnes Velkého Boleveckého rybníka). Současně 
či krátce poté vznikly i další rybníky – Kamenný, 
Nováček a Šídlovský, další přibyly v 17. a 18. sto-
letí – Třemošenský, Senecký a Košinář.
Bolevecká rybniční soustava představuje do-
dnes unikátní památku pozdně gotického ryb-
ničního stavitelství. Počet rybníků se v průbě-
hu staletí měnil, některé zanikaly, jiné vznikaly 
či byly obnoveny, základ však zůstává. Dnešní 
kaskádu na  Boleveckém potoce a  jeho dvou 
malých přítocích tvoří soustava jedenácti vět-
ších i  menších rybníků o  celkové rozloze 88 
hektarů. Dnes slouží hlavně k  rekreaci a  spor-
tovnímu rybolovu.  
Každému Plzeňákovi známý Bolevák je se svými 
53 hektary pátým největším rybníkem v Plzeň-
ském kraji. Ještě v  r. 1929 bylo po  šestitýden-
ním vypouštění vyloveno 80 metráků kaprů 
a 4 metráky štik. Ovšem to již od r. 1920 platilo 
rozhodnutí plzeňského zastupitelstva „o zřízení 
kupadliště a  kluziště i  pro výstavbu k  tomu po-
třebných budov“. V  r. 1921 byla u  písčité pláže 

na  severovýchodním břehu postavena výletní 
restaurace Ostende i s kabinkami a půjčovnou 
loděk. Sloužila více než padesát let. Areál Velké-
ho Boleveckého rybníka se dnes pyšní čtyřmi 
místními „nej“: nejvýznamnější, nejoblíbenější, 
největší a nejčistší přírodní koupaliště Plzeňáků. 
V poslední době prochází rekonstrukcí – v okolí 
vede turistická cesta, vhodná i  pro vozíčkáře, 
v  běhu je program na  zlepšení kvality vody. 
V zimě slouží jako velká ledová plocha brusla-
řům. Slouží i závodnímu sportu – plavcům, otu-
žilcům a jachtařům. 
Asi těžko k uvěření je historicky doložený „po-
žár Boleváku“ v r. 1886. Tehdy bylo dno vypuš-
těného rybníka oseto ovsem, jehož již sklizená 
úroda ve snopech za extrémního letního sucha 
díky lidské neopatrnosti shořela.  
Nedostatkem vody denně strádá 1,1 miliardy 
lidí, z toho 400 milionů dětí. 2,2 miliardy lidí ne-
mají ani nejzákladnější toaletu. Průjmová one-
mocnění způsobená závadnou vodou a  ne-
dostatečnou hygienou ročně zabíjejí téměř 2 
miliony dětí. Nic z toho nám nezhrozí. Vodáren-
sky je v ČR ročně upravováno asi 800 milionů 
m3 vody. Přesto však podle údajů Českého stati-
stického úřadu spotřeba vody v Česku má v po-
sledních letech klesající trend, lidé však za  její 
odběr z  důvodu růstu ceny vodného zaplatí 
více peněz než o rok dříve. Vodou z vodovodu 
bylo v r. 2010 zásobeno 9,79 milionu obyvatel 
České republiky (93,1 procenta populace). Dél-
ka vodovodní sítě se prodloužila na 73 448 ki-
lometrů. Spotřeba vody v domácnostech, které 
jsou hlavním odběratelem vody z  veřejných 
vodovodů, se ze 171 litrů na obyvatele za den 
v  roce 1990 podstatně snížila, a  to především 
vlivem zvyšování cen vodného. Také v období 
let 2000–2010 vykázala spotřeba vody v  do-
mácnostech mírný pokles 107,6–89,5 l na oby-
vatele za den. V zemích třetího světa je to pou-
hých 10 litrů na obyvatele a den. 
(*) Kumpera J.: Rybníky Plzeňského kraje. Šev-
čík, Plzeň 2008  (r)

Světový den boje  
proti tuberkulóze

24. březen
Česká republika patří k zemím s nízkým výskytem 
tuberkulózy (TBC), nemoc zde však zcela nevy-
mizela. Tuberkulóza je v  České republice u  dětí 
výjimečné onemocnění, nepřibylo jí ani poté, co 
bylo v roce 2009 zrušeno plošné přeočkování je-
denáctiletých a o rok později skončilo také očko-
vání všech novorozenců. Očkují se už jen čerstvě 
narozené děti v  riziku. Vyplývá to z dat Národní 
jednotky dohledu nad tuberkulózou. 
Podle dat národní jednotky onemocnělo v  r. 
2011 v České republice ve věku do 14 let pět 
dětí, ve věku od 15 do 19 let osm. Celkem bylo 
loni 595 nových onemocnění, z toho 109 u ci-
zinců a 40 u bezdomovců.
Situace ve výskytu TBC v Česku je podle před-
sedy České pneumologické a  ftizeologické 
společnosti profesora Vítězslava Kolka stabilizo-
vaná, případů každý rok ubývá, nízký je i výskyt 
onemocnění u  dětí. Plošné očkování i  přeoč-
kování bylo zrušeno na  doporučení Světové 
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zdravotnické organizace. Většina evropských 
zemí již nepřeočkovává, velká část neočkuje 
proti TBC vůbec. Podle předsedkyně odborné 
společnosti dětského lékařství Hany Cabrno-
chové vakcína nákaze nezabrání, onemocnět 
může i očkovaný člověk, ale neměl by mít život 
ohrožující komplikace.

TBC se šíří kapénkami, u  nemocného napadá 
obvykle dýchací systém, trápí jej kašel, s  roz-
vojem nemoci vykašlává hleny s krví, je dušný, 
má zvýšenou teplotu a  noční poty. Může mít 
zvětšené uzliny, změny na  kůži, neurologické 
problémy. Asi 15 procent případů TBC zasahuje 
jiné orgány než plíce.
Nakazit se mohou snáze osoby se sníženou 
imunitou, ke které v naší populaci vedou stále 
přibývající choroby, jako je cukrovka a  obezi-
ta. Obranyschopnost organismu zhoršují také 
chronický stres a přepracovanost, může ji po-
tlačovat i biologická léčba podávaná u někte-
rých nespecifických zánětů. Před nasazením 
těchto léků je proto nutné pacienta vyšetřit, 
zda nemá známky tuberkulózy.   Existují riziko-
vé skupiny lidí, které mohou TBC onemocnět 
a  dále ji přenášet. Jsou to například drogově 
závislí a imigranti. Při častějším kontaktu s těmi-
to lidmi hrozí i zdravému člověku onemocnění.  
Obranou před tuberkulózou je nejen dodržo-
vání hygienických návyků, ale i  zdravý životní 
styl, který přispívá k upevnění imunity. Je to ze-
jména racionální strava, pravidelná pohybová 
aktivita, dostatek spánku, přiměřený odpočinek 
a vyhýbání se nadměrnému stresu. 
Světová zdravotnická organizace vyhlašuje Svě-
tový den boje proti tuberkulóze každoročně 
na  24. březen, neboť v  roce 1882 informoval 
tento den Dr. Robert Koch vědeckou společnost 
o objevu bacilu tuberkulózy. Cílem je upozornit 
na přetrvávající celosvětovou závažnost choro-
by, která postihuje všechny země a kontinenty 
bez výjimky. Jedna třetina lidstva je infikována 
tuberkulózními bacily, ročně je na světě zjišťová-
no šest až osm milionů nových TBC onemocně-
ní a tři miliony lidí ročně na TBC umírá.
Cílem Světového dne TBC je proto upozornit 
na  přetrvávající celosvětovou závažnost pro-
blému TBC. Až dosud se nepodařilo ani v jedné 
zemi na světě TBC vymýtit. 

O  informaci, jaká je aktuální situace v této pro-
blematice v Plzeňském kraji, jsme požádali prim. 
MUDr.  Stanislava Kosa, CSc., ředitele Léčeb-
ny TRN v Janově: „V Plzeňském kraji je situace 
ve výskytu i léčbě TBC příznivá, je výrazně pod 
celostátním průměrem a  dokonce je po  Jiho-
českém kraji druhá nejnižší v ČR. Výrazně vyšší 
výskyt TBC je naopak v  kraji Karlovarském. 
Prakticky všichni nemocní s TBC plic i TBC mi-
moplicní nejen z  Plzeňského kraje, ale prak-
ticky z  celé západní poloviny republiky včet-
ně Prahy je léčena a  často i  diagnostikována 
v plicní léčebně Janov. Tato léčebna, která byla 
založena před 90 lety (v r. 1921) a původně ur-
čena pouze pro léčbu TBC, nyní pečuje nejen 
o  nemocné se všemi nejčastějšími nemocemi 
dýchacího ústrojí, ale také o časté interní, neu-
rologické i  další komplikace těchto nemocí. 
Kromě 155 lůžek následné péče je na Janově 
k  dispozici také 40 tzv. sociálních lůžek, kde 
je poskytována péče klientům, kteří by při po-
vaze svého onemocnění mohli být léčeni am-
bulantně, ale kteří sami ani za pomoci rodiny 
tuto péči nezvládají.“
O  léčebně Janov a  o  jejím jubileu si budeme 
moci přečíst více v některém z příštích čísel Fa-
cultas nostra.   (r)

Březen, Měsíc knihy 
a internetu

Motto: Čtení je nejlepší učení. Sledovat my-
šlenky velkého člověka - to je ta nejzajíma-
vější věda. (A. S. Puškin )
Historie Měsíce knihy se začala psát v  roce 
1955, kdy proběhl první ročník. Od  samého 
vzniku se Měsíc knihy těšil přízni vládnoucího 
garnitury. Není na  tom nic divného, protože 
zrod tohoto velkolepého kulturního projektu 
byl spojen s oficiálními místy (*). 
Vznik celé akce popisuje Oldřich Kapsa v  ča-
sopise Čtenář (1954) těmito slovy: „Jedním ze 
základních opatření k  zlepšení propagace 
knihy má být zvláštní akce, na níž se dohodlo 
ministerstvo kultury se Svazem českosloven-
ských spisovatelů, nakladatelstvími, knižním 
obchodem, masovými organizacemi, zvláště 
se zástupci revolučního odborového hnutí, 
Československého svazu mládeže a  Svazu 
československo-sovětského přátelství a  dal-
šími složkami. Po prostudování zkušeností ze 
Sovětského svazu a  některých lidově demo-
kratických zemí, zvláště Polska, bylo rozhod-
nuto, že bude každoročně jeden měsíc věno-
ván nejširší propagaci knihy. Měsíc březen byl 
vyhlášen za Měsíc knihy.” 
Inspiraci však mohli tehdejší propagátoři najít 
i v domácí tradici. Za první republiky probíhaly 
pod patronací Svazu knihkupců a nakladatelů 
tzv. Týdny knihy. 
Samozřejmě si komunistická propaganda 
od  Měsíce knihy slibovala vedle bohulibých 
cílů i nemenší cíle politicko-ideologické. „Prv-
ním úkolem je účinně pomáhat v  tom, aby 
kniha pronikla do  všech končin vlasti, stala 
se potřebou denního života všech občanů, 
zvláště mládeže, a  plnila tak v  širší míře své 
ideově výchovné poslání. Druhým úkolem je 

propagací a šířením literatury lépe pomáhat 
řešit hospodářské otázky, zvláště na vesnici, 
to znamená dostat odbornou knihu do  ru-
kou zemědělců, a v přípravách na oslavy 10. 
výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou 
posilovat obranyschopnost obyvatelstva. 
Dalším úkolem je pomáhat v šíření vědecké-
ho světového názoru a  účinněji propagovat 
politickou literaturu, zvláště spisy klasiků 
marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda,“ 
uvádí dále ve svém článku Oldřich Kapsa. 
Páteří Měsíce knihy však i nadále zůstaly knihov-
ny a knihkupectví. Podle metodických pokynů 
pořádaly soutěže, jako například Budujeme 
vzornou lidovou knihovnu, nebo ve  spolupráci 
se základními školami soutěž Celá třída čte. 
V  roce 1989 přišla „sametová“ revoluce a  s  ní 
i  mnoho změn. Měsíc knihy přestal být oficiál-
ní akcí řízenou z ministerstva a postupně téměř 
zanikl. Na jeho místo nastoupil Týden knihoven 
pořádaný Svazem knihovníků a  informačních 
pracovníků, jehož desátý ročník proběhl v  mi-
nulém roce. S  nástupem vizuálních a  elektro-
nických médií přišla tištěná kniha o  výsadní 
postavení, což se projevilo mimo jiné i v přejme-
nování Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu. 
V současnosti pořádají mnohé knihovny a knih-
kupectví série akcí, které nesou název Měsíc 
knihy i nadále. Některá nakladatelství poskytují 
v prvním jarním měsíci výrazné slevy na vybra-
né tituly a připravují křty nových publikací. Kdo 
chce Měsíc knihy pořádat, pořádá ho i  nadá-
le, i  když méně pompézní, méně ideologický, 
méně oficiální. Obava, že internet vytlačí knihu 
a definitivně se usadí na trůnu, není opodstat-
něná. Tištěná kniha zůstane nenahraditelným 
společníkem mnoha lidí ještě mnoho let. Inter-
net bude žít vedle ní, stejně jako televize, kino, 
rozhlas a divadlo. 
 Uvedeme několik „NEJ...“ z  oblasti knižní pro-
dukce. Nejvíce knih vychází ve  Velké Británii 
- asi 100 000 titulů ročně (v USA vychází ročně 
60 000 titulů). Největší 

knihovnou na  světě je Library of Congress 
(knihovna Kongresu USA) ve  Washingtonu. 
Náruživý čtenář v ní najde zhruba 119 000 000 
knih. Poličky zabírají celkovou délkou 853 kilo-
metrů. Nejrozměrnější knihou je Ďáblova bi-
ble, latinsky Codex Giga. Kniha je úctyhodná 
nejen obsahem, ale i podobou – ve středověku 
byla přirovnávána k sedmi divům světa. Váží 75 
kilogramů, dřevěné desky knihy měří 900 krát 
505 milimetrů. Nejprodávanějším autorem 
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posledního desetiletí je pravděpodobně J. K. 
Rowlingová, jejíhož Harry Pottera se prodalo 
odhadem 350-450 milionů. Nejprodávaněj-
ším autorem z hlediska souhrnného nákla-
du všech děl je William Shakespeare - jeho 
44 děl vyšlo v celkovém nákladu odhadem 2-4 
miliard výtisků. Nejprodávanější knihou svě-
ta je Bible. 
Česká republika je sice malá země, ale knížek 
tu vychází téměř každým rokem čím dál víc. 
Přes mírný pokles celkového počtu nových ti-
tulů v  letech 2009-2010 loni padl další rekord 
v polistopadové české historii: česká naklada-
telství vyprodukovala 18 029 novinek.
Několik zajímavých údajů o Středisku vědec-
kých informací Lékařské fakulty v Plzni nám 
poskytla jeho vedoucí PhDr.  Dana Zdeňko-
vá: „Ve  fondu Střediska vědeckých informací je 
111 694 jednotek. Odebíráme 209 titulů časopisů, 
z toho je 102 zahraničních. Počet tištěných titulů 
už není podstatný vzhledem k  velkému množ-
ství časopisů dostupných v  elektronické podobě. 
Ročně se uskuteční 19 917 výpůjček. V areálu te-
oretických ústavů je studentům dostupná jedna 
studovna vybavená 12 počítači. Jsou plně využity, 
ale studenti mají zájem i o možnost v klidu studo-
vat. Knihovna je součástí řady konsorcií na nákup 
informačních zdrojů. Kromě klasických služeb, 
jako jsou výpůjčky, poskytují naši pracovníci re-
šeršní služby z  databází OVID MEDLINE, Web of 
Knowledge a  SCOPUS. Podílíme se též na  výuce 
v  doktorském studijním programu. V  knihovně 
probíhají prodejní výstavy monografií a učebnic. 
Nemáme větší problémy s tím, že by studenti ne-
vraceli knihy. Nákup nových knih je minimální. 
Učebnice se nakupují pouze v  několika málo vý-
tiscích do studovny k prezenčnímu studiu.“ (r)
(*) Mangovka: Březen, Měsíc knihy. Chytrá Žena.cz, 2008

12. sympozium  
„Duše medika“, Praha 

15. 2. 2012
Tématem letošního (15. února 2012) v  pořa-
dí již dvanáctého sympozia, které se tradičně 
konalo v Akademickém klubu 1. LF UK sídlícím 
ve  Faustově domě ( Praha 2, Karlovo náměstí 
40), byly psychologické aspekty studia medi-
cíny, což měl název sympozia (Duše medika) 
obrazně vyjádřit.
Sympozium pravidelně pořádá Ústav pro hu-
manitní studia v lékařství 1. LF UK v Praze, kte-
rý má též ve Faustově domě své sídlo a  jehož 
přednostou je doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., 
spolu s psychiatrickou klinikou FN a LF UK v Plz-
ni. Tato sympozia jsou určena pro pracovníky 
ústavů a klinik lékařských a zdravotnických fa-
kult v ČR, kteří se zabývají výukou humanitních 
předmětů, mezi které lze počítat lékařskou psy-
chologii, psychoterapii, lékařskou etiku, filozofii 
medicíny aj.  
Letošní název sympozia (Duše medika) byl ob-
dobou   titulu nedávno vydané knihy O  duši 
medika; Jak vzniká lékař (editorů Ctirada Johna 
a Štěpána Svačiny), kterou vydalo nakladatelství 
Stanislav Juhaňák - TRITON, Praha 2011. Kniha je 
souborem pohledů, názorů a vzpomínek řady 
pedagogů působících na  různých lékařských 

fakultách na studenty a na medicínská studia. 
Myšlenka zabývat se „duší“ medika aneb tím, 
jak vzniká lékař, je jistě chvályhodná. Pro další 
vysokoškolské pedagogy, studenty i  veřejnost 
je užitečné přiblížit si lékařství i z pohledu jeho 
studia. O tom, jak tato kniha vznikala, pohovořil 
v  dopoledním programu prof.  MUDr.  Štěpán 
Svačina, DrSc., MBA.    

Doc. Beran a Doc. Ventura během sympozia

Prof. Pafko diskutující …

Dopoledne zazněla přednáška Ingrid Hanu-
šové, v  níž referovala o  výzkumu zaměřeném 
na motivace mediků ke studiu. O výuce lé-
kařské etiky na  LF UP v  Olomouci referoval 
prof.  MUDr.  Květoslav Šipr, CSc. Dopolední 
program doplnila přednáška prof. MUDr. Jiří-
ho Rabocha, DrSc., věnovaná významným 
osobnostem psychiatrické kliniky VFN a  1. 
LF UK v Praze (O našich duších).
Odpoledne začalo přednáškou doc. MUDr. Ji-
řího Berana, CSc., Duše medika, v níž se za-
mýšlel nad tím, jak studium formuje postoje 
studentů, aby se z  nich stali lékaři, a  to nejen 
pomocí nabytých vědomostí a dovedností, ale 
také jak vznikají jejich postoje, v nichž se iden-
tifikují se specifickou rolí studenta medicíny. 
Na  tuto přednášku navázala MUDr. Mgr. Ma-
rie Opatrná, Ph.D., s  přednáškou Chaos 
v  duši medika, který vzniká podle ní tím, že 
student je někdy konfrontován s protichůdný-
mi požadavky a názory. PhDr. Vivien Soyková 
představila svoji originální pedagogickou me-
todu (Hry jako podpora edukace medika). 
Na  závěr PhDr.  Libor Ovečka, Th.D., porefe-
roval o etických aspektech zákona 373/2011 
Sb. o specifických zdravotních službách.
Diskuse ke sdělením i diskuse neformální je pra-
videlnou součástí těchto setkání. Tentokrát se 
v  diskusi například objevilo téma, nakolik jsou 
zkušební testy skutečným ověřováním znalostí.
Sympozium není akcí pro stovky odborníků, 
do  Faustova domu přicházívá jen pár desítek 
zájemců, nicméně toto sympozium svůj vý-
znam má, neboť reflektuje roli humanitních 
předmětů jako neodmyslitelné součásti výuky 
medicíny. 
S  rozvojem medicínských technologií význam 
humanitních předmětů, mezi něž patří lékařská 
etika, stoupá. Výrazem toho je i rozšíření výuky 

předmětu lékařská psychologie ve  3. ročníku 
všeobecného směru na LF UK v Plzni o témata 
lékařské etiky, takže od školního roku 2012/13 
bude nový název tohoto předmětu znít Lékař-
ská psychologie a etika.  Jiří Beran     

Postgraduální 
lékařské dny 2012 (II), 

Šafránkův pavilon 
14.–16. 2. 2012

Navazujeme na první část zprávy o Postgradu-
álních dnech, kterou jsme uvedli v  minulém 
čísle Facultas nostra. Nyní přinášíme zprávu 
o dalších dvou sekcích, které byly na programu 
ve středu 15. 2. Závěrečnou část informace při-
neseme v příštím čísle. 
III. bloku přednášek předsedali doc. MUDr. Bo-
ris Kreuzberg, CSc., a prof. MUDr. Václav Ze-
man, CSc. Zaznělo osm přednášek. 
Kastner J.1, Ferda J.1, Kreuzberg B.1, Karos 
V.2, Nepraš P.3 (1Klinika zobrazovacích metod 
LF UK v Plzni a FN Plzeň, 2Chirurgické odděle-
ní FN Plzeň, 3Klinika ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí LF UK v Plzni a FN Plzeň): 
Role magnetické rezonance ve vyšetřování 
sportovních úrazů. Sport je důležitou sou-
částí zdravého životního stylu, bohužel řada 
sportovních aktivit končí úrazem. Diagnostika 
úrazu by měla být časná, aby mohla být zaháje-
na adekvátní terapie. Magnetická rezonance je 
nejcitlivější metodou v diagnostice svalově-šla-
chových a kloubních poranění. U poranění ske-
letu může být přínosná při negativním nebo 
nejasném RTG či CT nálezu. Včasné nasazení 
MR je důležité pro včasnou a správnou terapii, 
která vede k návratu k sportovní činnosti nebo 
alespoň k běžným denním činnostem.

Doc. MUDr. K. Kreuzberg, CSc. zahajuje program 3. bloku

Šobrová A.1, Klečka J.1, Ferda J.2, Hes O.3, 
Hora M.1 (1Urologická klinika LF UK v Plzni a FN 
Plzeň,2Radiodiagnostická klinika LF UK v  Plz-
ni a  FN Plzeň, 3Šiklův patologicko-anatomický 
ústav LF UK v Plzni a FN Plzeň): Úloha 3T MR 
v  diagnostice karcinomu prostaty. Prosta-
tický specifický antigen (PSA) užívaný k  časné 
detekci karcinomu prostaty má bohužel nízkou 
specifitu (přibližně ¾ mužů podstupují bio-
psii prostaty zbytečně), vysokou biologickou 
variabilitu a  případné potvrzení přítomnosti 
karcinomu vyžaduje invazivní vyšetření v  po-
době biopsie prostaty. Jednou z možností, jak 
zlepšit diagnostiku karcinomu prostaty, event. 
zlepšit techniku biopsie prostaty je použití 
magnetické rezonance se silou magnetického 
pole 3 Tesla (3T MRI). Cílem práce bylo srovnat 
senzitivitu 3T MRI v detekci karcinomu prostaty 
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s  výsledky následné transrektální biopsie pro-
staty (minimálně sextantové), prováděné pod 
sonografickou kontrolou u 71 mužů ve věku 48 
– 84 let , u nichž byla 3T MRI prostaty indiko-
vána. Průměrná hodnota PSA činila 23,5 ng/ml 
(0,62 až 523). U 26 pacientů byl na MRI popsán 
karcinom prostaty, u 16 bylo vysloveno pode-
zření na výskyt karcinomu, 29x byl nález pouze 
myoadenomatozní tkáně prostaty. Následně 
byla u 64 z těchto pacientů provedena biopsie 
prostaty. U 39 mužů byla biopsie s negativním 
nálezem, u 21 s diagnózou karcinomu, 2x byla 
popsána prostatická intraepiteliální neoplazie, 
2x byla vyjádřena suspektní přítomnost karci-
nomu. Při srovnání nálezů na  MRI s  výsledky 
biopsie byla zjištěna senzitivita MRI vyšetření 
87 %, specifita 48,8 %. Vzhledem k malému sou-
boru pacientů jsou výsledky pouze předběžné. 
Důvodem relativně nízké specifity může být 
obtížné cílení suspektních ložisek z  MRI při 
transrektální biopsii prostaty. 

MUDr. Jan Kastner MUDr. Alžběta Šobrová

Žídek S., Holečková I., Bloudovský D. (Neu-
rochirurgické oddělení LF UK v  Plzni a  FN Pl-
zeň): Cervikální myelopatie – přínos dyna-
mického MR vyšetření. Cervikální myelopatie 
(CM) je dynamické onemocnění. Předoperační 
posouzení krční stenózy je standardně zalo-
ženo na MRI vyšetření v neutrální poloze, tzn. 
pro mnohé starší pacienty v záklonu. Doposud 
bylo publikováno minimum prací zabývajících 
se využitím MRI vyšetření krční páteře ve flexi 
a  extenzi při diagnostice CM. Cílem prezen-
tované prospektivní studie bylo posouzení 
dynamiky CM nejenom pomocí předoperač-
ního MRI, ale i  elektrofyziologického vyšetření 
ve flexi, neutrální poloze a extenzi. Osa páteře, 
sagitální rozměr páteřního kanálu a  somato-
senzorické a  motorické evokované potenciály 
byly vyhodnocovány během flexe, neutrální 
polohy a extenze krční páteře. Nové informace 
získané předoperačním MRI a ELF vyšetřením v  
předklonu a v záklonu mohou významně ovliv-
nit strategii chirurgické léčby.

MUDr. Slavomír Žídek MUDr. Baxa

Baxa J., Ferda J., Malán A., Záhlava J., Kre-
uzberg B. (Klinika zobrazovacích metod LF 
UK v  Plzni a  FN Plzeň): Možnosti využití off-
-line  fúze  obrazové dokumentace  při hod-
nocení CT angiografie srdce a perfúzní scin-

tigrafie myokardu. Cílem této retrospektivní 
studie bylo porovnat výsledky CT angiografie 
(CTA) srdce a  perfúzní scintigrafie myokardu 
provedené kombinovaným protokolem v klidu 
a  zátěži u  osob sledovaných pro ischemickou 
chorobu srdeční (ICHS) s  recidivou klinické 
symptomatologie. Celkem byla analyzována 
vyšetření 63 osob (47 mužů, průměrný věk 64,2, 
věkové rozmezí 37-84), kterým byla v  krátké 
době provedena CTA srdce a   perfúzní scin-
tigrafie myokardu v  klidu a  zátěži technikou 
SPÉCT (99mTc-MIBI). Všeobecná shoda nálezů 
obou modalit dosáhla 84,5 %. U  osob s   ko-
ronárními bypassy dosáhla shoda hodnoty 
92,8 %. Senzitivita CTA v  průkazu korespondu-
jících změn k perfúzním defektům byla 94,8 % 
(specificita 66,7 %, pozitivní prediktivní hodno-
ta 82,2 % a negativní prediktivní hodnota 88,9 
%). V podskupině osob s koronárními bypassy 
byla senzitivita 100 %. Práce prokázala výhody 
sekvenčního provedení CTA a   perfúzní scin-
tigrafie metodou SPECT při vyšetřování osob 
s recidivou klinické symptomatologie ICHS. 

Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Chudáček Z. 1, Bouchner L.2, Pešek F.2, Bu-
ňatová M.3 (1Radiodiagnostické oddělení FN 
Plzeň-Bory, 2Interní oddělení LF UK v Plzni a FN 
Plzeň-Bory, 32. interní klinika LF UK v Plzni a FN 
Plzeň-Bory): TIPS – dlouhodobé výsledky 
u  zkratů založených na  Radiodiagnostic-
kém oddělení FN Plzeň-Bory. Transjugulární 
intrahepatický portosystémový zkrat (TIPS) je 
intervenční radiologický výkon, během které-
ho pod skiaskopickou kontrolou a při důkladné 
znalosti anatomických poměrů z  předchozích 
zobrazovacích vyšetření (portografie, CT, USG) 
nabodneme dlouhou jehlou cestou některé 
z vnitřních jugulárních žil přes stěnu jaterní žíly 
a  přes jaterní parenchym větší intrahepatální 
větev v.portae. Po vodiči zavedeném skrze lu-
men dlouhé jehly do portálního břišního řeči-
ště dilatujeme následně balonovým katétrem 
kanál mezi jaterní žilou a nabodnutou portální 
větví a stěnu vzniklého kanálu následně pokry-
jeme a  vyztužíme stent-graftem. Výkon před-
stavuje v dnešních podmínkách nejúspěšnější 
formu léčby závažných důsledků chronického 
přetlaku v  portálním břišním oběhu, které již 
nejsou ovlivnitelné méně invazivními léčeb-
nými technikami. Navzdory všem vylepšením 
techniky je stále TIPS jednou z nejnáročnějších 
vaskulárních intervenčních metodik. Periproce-
durální mortalita je dnes uváděna kolem 1 %, 
30-denní mortalita mezi 3-30 % s výraznou zá-
vislostí na preprocedurálním skóre nemocného 
(APACHE II , Child-Pough) a  akutnosti výkonu. 
Od  roku 2001 jsme založili funkční TIPS u  23 
z  24 nemocných, technická úspěšnost byla 
tudíž 95,8 %. V  posledních pěti letech je naše 
technická úspěšnost 100 %. Žádný z  nemoc-

ných nezemřel během výkonu a  do  7 dnů 
po výkonu, 30-denní mortalita v našem soubo-
ru je 8,3 %. Dosud žije 58 % našich nemocných, 
průměrná doba přežití je 1136 dní (min. 8 dní, 
max. 3514 dní). 92 % pacientů mělo etylický pů-
vod portální hypertenze. 
Zeman V. (Ústav tělovýchovného lékařství LF 
UK v Plzni): Inovace zátěžového vyšetřování 
v tělovýchovném lékařství. Laboratoř funkč-
ní diagnostiky Ústavu TVL je vybavena spiroer-
gometrickou linkou, zahrnující jak bicyklový tak 
běhátkový ergometr. Naším cílem bylo moder-
nizovat zátěžovou laboratoř tak, aby studenti 
měli možnost pracovat s  přístroji, se kterými 
se budou setkávat i v praxi. Byl zakoupen elek-
trokardiograf s vakuovým elektrodovým systé-
mem s  pamětí, která umožňuje uložit zázna-
my z  celého zátěžového vyšetření s  možností 
okamžitého tisku a analyzátor dechových ply-
nů Kardiospirox a  Spirometr s  příslušenstvím. 
Nové přístroje se liší od starších nejen funkční-
mi parametry, ale i velikostí. Přístrojové vybave-
ní slouží jak pro nesportující populaci, tak pro 
vysoce trénované sportovce.
Novák J.1, Zeman V.1, Štork M.2 (1Ústav tělový-
chovného lékařství LF UK v Plzni, 2Katedra apli-
kované elektroniky a  telekomunikací FEL ZČU 
v  Plzni): Anaerobní (stresový) práh – mož-
nosti stanovení při spiroergometrickém 
vyšetření. Anaerobní (stresový) práh (ANP) je 
hraniční intenzita tělesné zátěže, při jejímž pře-
kročení dochází k rychlému vzestupu koncen-
trace kyseliny mléčné v  zatěžovaných svalech 
a postupně též v periferii. Narůstající metabo-
lická acidóza pak donutí člověka intenzitu za-
tížení podstatně zmírnit či dokonce v krajním 
případě pohybovou činnost zcela dočasně 
ukončit. Ke  stanovení anaerobního prahu se 
při laboratorním spiroergometrickém vyšetření 
využívá dvou principů. Invazivní metoda spo-
čívá ve  stanovení koncentrace kyseliny mléč-
né opakovaně v  průběhu stupňované zátěže 
do vyčerpání a konstrukce tzv. laktátové křivky. 
Za ANP pak je pokládán bod na laktátové křiv-
ce, od  něhož dochází ke  strmému vzestupu 
křivky. Druhá - neinvazivní - metoda stanovení 
ANP využívá ventilačních parametrů, sledova-
ných kontinuálně v průběhu stupňované zátě-
že do  maxima. Metabolickou acidózu, vyvola-
nou vysokou intenzitou zátěže, se organismus 
snaží kompenzovat zapojením nárazníkových 
systémů. Výsledkem je zvýšená produkce CO2 
se zvýšením pCO2, který je také hlavním sti-
mulem zvýšené plicní ventilace. Při překročení 
ANP tak dochází ke  strmému vzestupu minu-
tové plicní ventilace (VE), ventilačního ekviva-
lentu pro kyslík (VE-O2), množství vydechova-
ného oxidu uhličitého (VCO2) a  respiračního 
kvocientu (R), zatímco např. intenzita zátěže, 
tepová frekvence (TF) a spotřeba kyslíku (VO2) 
stoupají lineárně. Z rozdílného průběhu VE-O2 
a  VE-CO2 lze pak nejlépe určit okamžik, kdy 
byl překročen ANP. Tento moment lze potvrdit 
i  pomocí dalších parametrů. Znalost intenzity 
zátěže, odpovídající ANP, pomáhá trénovaným 
sportovcům při volbě tréninkových prostředků. 
Informace o úrovni ANP však je cenná i pro ne-
mocné, pro něž je obvykle hranicí, kterou by při 
své pohybové aktivitě neměli překročit. ANP je 
ovlivněn výchozí úrovní svalového glykogenu, 
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sportovec by tedy měl zátěžový test absolvovat 
po přiměřeném odpočinku po předchozím vý-
konu či tréninku. ANP též nelze stanovit u osob 
s McArdleovou nemocí, kteří trpí vrozeným de-
fektem svalové fosforylázy.  

MUDr. Michal Sviták MUDr. Pavel Huml  

Sviták R 1,2, Bosman R 2,1, Krupičková D.3 

(1Zdravotnická záchranná služba Plzeňského 
kraje, 2Anesteziologicko-resuscitační klinika LF 
UK v  Plzni a  FN Plzeň, 3LF UK v  Plzni): Studie 
šok-laktát u Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje a  na  Emergency ARK FN 
Plzeň. Cílem studie šok-laktát je časné zahá-
jení agresivní léčby nemocných s  oběhovým 
šokem v  přednemocniční neodkladné péči 
(PNP) na  základě monitorace sérového lak-
tátu. Sledování koncentrace laktátu v  séru je 
relevantní prognostickou známkou závažnosti 
a vývoje stavu nemocného, odráží účinnost te-
rapie a dynamiku onemocnění. Cílem projektu 
je časná identifikace nemocných vyžadujících 
optimalizaci dodávky kyslíku již v  PNP, se sní-
žením rizika rozvoje multiorgánové dysfunkce 
s následným orgánovým selháním. Použití mě-
ření sérového laktátu v PNP má silný potenciál 
k  rychlému odhalení okultního šoku a  časné-
mu nasazení cílené terapie. Předpokládáme, 
že přednemocniční měření sérového laktátu 
a  agresivní léčba okultního šoku v  PNP může 
příznivě ovlivnit rozvoj orgánové dysfunkce, 
morbiditu, délku hospitalizace a event. mortali-
tu nemocných v těžkém stavu. 
Následoval blok IV., kterému předseda-
li prim. MUDr.  Miloslav Zikmund, CSc., 
a prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Na progra-
mu bylo dalších osm přednášek. 
P. Huml, J. Dort, A. Mocková (Neonatologické 
oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň): Užití říze-
né hypotermie v  léčbě hypoxického novo-
rozence. Hypoxicko ischemická encefalopatie 
(HIE) je prognosticky závažné poškození mozku 
způsobené porodní asfyxií. HIE probíhá v něko-
lika fázích. Časná fáze je podmíněna  zhrouce-
ním energetického metabolizmu neuronů, cy-
totoxickým edémem a odumřením některých 
neuronů. Hlavní vlna smrti neuronů následuje 
s odstupem hodin až několika dnů. Fáze reper-
fuze a  oxigenace je charakterizována aktivací 
leukocytů, uvolněním kyslíkových radikálů, 
glutamátu, proteáz, dochází k  cerebrovasku-
lární dysfunkci, aktivaci apoptozy a  sekundár-
nímu odumírání neuronů. Tyto děje je možno 
příznivě ovlivnit během terapeutického okna 
prvních 6 hodin od  inzultu. Celotělová řízená 
hypotermie se prozatím jeví jako nejúčinnější 
z metod v léčbě HIE. Efekt léčby je ve studiích 
popisován u jednoho ze sedmi léčených paci-
entů, kteří musí splnit přísná indikační kriteria 
k zahájení této metody. Autoři uvedli své zku-
šenosti na malém souboru pacientů.

MUDr. Jakub Čech MUDr. Vladimír Vančura

J. Čech, V. Pechman, R. Rokyta (KJIP, Kar-
diologické oddělení LF UK v  Plzni a  FN Plzeň, 
Komplexní kardiovaskulární centrum FN Pl-
zeň): Rychlost poklesu tělesné teploty při 
indukci mírné léčebné hypotermie v  zá-
vislosti na volbě žilního přístupu. Současná 
guidelines doporučují použití mírné léčebné 
hypotermie s cílovou centrální tělesnou teplo-
tou 32–34 °C dosaženou v průběhu čtyř hodin 
po zahájení a udržovanou 12–24 hodin u všech 
pacientů s  netraumatickou zástavou oběhu, 
kde jako vstupní srdeční rytmus byla regist-
rována fibrilace komor, její použití je na místě 
zvážit i při přítomnosti jiného srdečního rytmu. 
Dnes je ve vztahu k  hypotermii studována řada 
otázek, které se týkají především optimální dél-
ky doby hypotermie a rychlosti jejího navození, 
použití hypotermie i u  krátce resuscitovaných 
nemocných s  návratem k  plnému vědomí 
ihned po KPR, experimentálně je ověřován vliv 
hypotermie na  rozsah ischemického postiže-
ní myokardu. Byly uvedeny i  vlastní výsledky, 
týkající se rychlosti navození hypotermie v zá-
vislosti na  způsobu podání ledového roztoku 
v úvodu procedury.
V. Vančura, T. Jandík, R. Rokyta (Kardiolo-
gické oddělení FN Plzeň): Katetrizační abla-
ce s  trojrozměrným mapováním srdečních 
oddílů. Jedním z  pilířů moderní léčby tachy-
arytmií je metoda katetrizační ablace. Naleze-
ní místa vhodného k  aplikaci radiofrekvenční 
energie je u  některých typů arytmií relativně 
jednoduché a  spočívá v  syntéze informace 
o poloze ablačního katétru získané skiaskopic-
ky a informace plynoucí z morfologie lokálního 
elektrokardiogramu. U jiných ablací nemusí být 
lokální elektrokardiogram dostatečně specific-
ký a skiaskopie sama o sobě neposkytuje poža-
dovanou přesnost při určování polohy katétru. 
Nejrozšířenějším a  nejpřínosnějším mezi nimi 
je bezpochyby systém CARTO. Jeho základním 
principem je měření vzdálenosti mezi cívkami 
emitujícími signál z  oblasti pod pacientovými 
zády a  detektorem signálu v  hrotu ablačního 
katétru. Dosahovaná prostorová přesnost je 
lepší než 1 mm. Systémem lze rekonstruovat 
3D podobu srdečních oddílů a v nich pak zob-
razovat např. amplitudu intrakardiálního EKG 
s možností prostorové lokalizace jizev, okamžik 
lokální depolarizace s  následnou rekonstrukcí 
šíření akčního potenciálu při tachykardii apod. 
CARTO systém se tak stal základním pomoc-
níkem elektrofyziologa při komplexních výko-
nech, jako je ablace fibrilace síní nebo komoro-
vých tachykardií.
J. Zamboryová1, J. Fremuth1, L. Šašek1, R. 
Hrdlička2, J. Kobr1 (1Dětská klinika LF UK v Plz-
ni a FN Plzeň, 2Dětské oddělení Krajské nemoc-
nice Kolín): Neinvazivní monitorace hemo-

dynamiky s  využitím Ultrasound Cardiac 
Output Monitoring (USCOM) v  pediatrii. 
Monitorování hemodynamiky v  intenzivní 
péči je základním předpokladem pro účel-
ně vedenou léčbu kriticky nemocných dětí. 
V  porovnání s  invazivními technikami vykazu-
je monitorace přístrojem USCOM řadu výhod. 
Není limitována klinickým stavem, věkem ani 
hmotností pacienta, je zcela neinvazivní a ne-
vyžaduje spotřební materiál. Na principu pulz-
ní dopplerovské vlny je možné ultrazvukovou 
sondou 2.2 MHz měřit rychlost toku krve nad 
chlopněmi aorty a plicnice. To umožní monito-
rovat selektivně hemodynamiku pravé a  levé 
srdeční komory. V reálném čase přístroj vypočí-
tá z pulzní křivky srdeční výdej a dalších 17 cen-
ných hemodynamických parametrů („beat-to-
-beat“). Na  kazuistikách bylo dokumentováno 
praktické využití systému USCOM. V  současné 
době probíhá prospektivní studie, jejímž cílem 
je zhodnotit změny hemodynamiky u  kriticky 
nemocných pacientů nejmenších věkových 
kategorií, které z hlediska plicní či mimoplicní 
patologie vyžadují umělou plicní ventilaci. 

MUDr. Lenka Černá  Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

L. Černá1, V. Rohan1, P.  Ševčík1, J. Polívka1, 
M. Peterka1, J. Mork

2 
(Neurologická klinika LF 

UK v Plzni a FN Plzeň1, Neurochirurgické odd. LF 
UK v Plzni a FN Plzeň

2
): Vlající karotický trom-

bus. Mezi jednotlivými subtypy cévní mozkové 
příhody tvoří aterotrombotický typ 30 procent. 
Jedná se o  typ s  největším rizikem časné re-
cidivy v  akutní fázi hospitalizace a  s  nejvyšší 
mortalitou. Důvodem tohoto vysokého rizika 
je tvorba nástěnného trombu na poškozeném 
aterosklerotickém plátu s    rizikem opakova-
ných periferních embolizací. Řídkou variantou 
s  největším rizikem periferní embolizace je 
utvoření trombu volně vlajícího v lumen cévy. 
Byly představeny kazuistiky tří pacientů přija-
tých na neurologickou kliniku FN Plzeň s akutní 
ischemickou cévní mozkovou příhodou, u kte-
rých byla angiograficky potvrzena diagnóza 
vlajícího karotického trombu. 
P.  Cetkovská (Dermatovenerologická klinika 
LF UK v  Plzni a  FN Plzeň): Nové doporučené 
postupy pro biologickou léčbu závažné 
psoriázy. Psoriáza je chronické zánětlivé sys-
témové onemocnění, které postihuje 2 až 3 % 
populace. Závažná psoriáza výrazně omezuje 
kvalitu života nemocného, bývá doprovázena 
dalšími systémovými zánětlivými nemocemi 
a  může podstatně zkrátit průměrnou délku 
života. Nemocní potřebují dlouhodobou účin-
nou a  přitom bezpečnou léčbu. V  posledních 
letech se rozšířily terapeutické možnosti za-
vedením nové biologické léčby, která je zací-
lena na hlavní cytokiny účastnící se při vzniku 
psoriázy. Při výběru biologické terapie u  kon-
krétního pacienta je třeba vycházet nejen ze 
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závažnosti klinického obrazu a formy psoriázy, 
ze zkušeností s předchozí léčbou a průběhem, 
ale i přihlédnout k přítomnosti dalších souběž-
ných nemocí, aby mohla být zvolena optimální 
individualizovaná léčba.

MUDr. Martin Novák MUDr. Martin Liška

M. Novák (Dermatovenerologická klinika LF 
UK v  Plzni a  FN Plzeň): Nové alergeny rutin-
ní sady epikutánních testů. Epikutánní testy 
jsou v dermatologii klasickou vyšetřovací me-
todou, která se používá ke zjišťování kontaktní 
alergie (alergická reakce IV. typu). K  základní-
mu testování se používají standardizované sady 
alergenů. K těm patří rutinní evropská sada, čí-
tající dnes 28 alergenů. V  nedávné době byla 
rozšířena o  nové alergeny. Jsou to: budesonid 
a tixocortol-21-pivalate, které jsou markery kon-
taktně alergické reakce na kortikosteroidy, kon-
zervant MDGBN (methyldibromo glutaronitril, 
neboli 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane) a  další 
směs fragrancí s názvem fragrance mix II a lyral. 
Všechny tyto alergeny, nově zařazené do rutin-
ní evropské sady epikutánních testů, význam-
ně rozšiřují diagnostické možnosti v  rámci 
kontaktně alergických reakcí na látky obsažené 
zejména v  rozsáhlém spektru parfemovaných 
prostředků i kortikosteroidních extern. 
 M. Liška, V. Gutová, P. Panzner, P. Brodská 
(Ústav imunologie a alergologie LF UK v Plzni 
a  FN Plzeň): Studie výskytu a  klinické rele-
vance přecitlivělosti na  inhalační alergeny 
u  dětí s  atopickým ekzémem. Přecitlivělost 
může významně ovlivňovat patogenezi ato-
pického ekzému (AE). Bylo vyšetřeno 34 dětí 
s AE na přecitlivělost na pět aeroalergenů (pyl 
trav a břízy, kočka, Der. pteronyssinus, Der. fa-
rinae) pomocí atopy patch testů (APT), kožních 
prick testů (SPT), specifických IgE a  testu ak-
tivace bazofilů (BAT). Pomocí dotazníku byly 
zjištěny anamnestické údaje o  zhoršování AE 
po expozici těmto alergenům a nakonec spo-
čtena specificita a  senzitivita testů. APT byly 
pozitivní u 19 dětí (55,9 %), přičemž nejčastěji 
pozitivním alergenem byli roztoči. Alespoň 
jeden z  testů časné přecitlivělosti (SPT, specif. 
IgE, BAT)  byl pozitivní u 23 pacientů (67,6 %), 
nejčastěji na  pylové alergeny. APT měly vyšší 
specificitu (89-97 %) ve  srovnání s  SPT (74-81 
%), specifickými IgE (66-72 %) nebo BAT (70-
83 %) v závislosti na testovaném alergenu, ov-
šem s výjimkou roztočů; v tomto případě byla 
specificita APT nižší (60-64 %) ve srovnání s SPT 
(92-100 %), specifickými IgE (96 %) nebo BAT 
(96-100 %). Senzitivita všech testů byla nižší 
než specificita. Diagnostika přecitlivělosti je 
významná u pacientů s AE, protože tato choro-
ba bývá s přecitlivělostí často spojena a může 
jí být významně ovlivňována. Užití kombinace 
APT a SPT, případně specifických IgE, se zdá být 
pro tento účel nejvhodnější, protože BAT nepo-

skytuje žádnou další informaci. 
Pátému bloku přednášek předsedal 
doc. MUDr. Otto Mayer, CSc., a doc. MUDr. Jiří 
Motáň, CSc. 
V  přednášce autorů Vachová M., Vlas T. , 
Panzner P.  : Pokroky v  diagnostice alergie 
na  včelí a  vosí jed – využití intradermál-
ních testů, testu aktivace bazofilů a  CRD 
(diagnostika pomocí složek alergenů) byly 
shrnuty možnosti diagnostiky alergie na  jed 
blanokřídlého hmyzu. Kromě dobře odebrané 
anamnézy, uskutečnění kožních testů a  vy-
šetření specifického IgE k  extraktům včelího 
a  vosího jedu je velkou výhodou (zejména 
v  nejasných situacích) možnost využití in-
tradermálních testů, testu aktivace bazofilů 
a diagnostiku pomocí složek alergenů, čímž lze 
identifikovat skutečnou senzibilizaci nemoc-
ného k  hlavním složkám včelího nebo vosího 
jedu. Tento postup pak umožňuje indikaci cíle-
né imunoterapie.
Další sdělení tohoto přednáškového bloku mělo 
název: Indukované sputum v diagnostice ast-
matu (Malkusová I., Růžičková – Kirchnerová 
O., Panzner P., Teřl M., Hrabě V.). Průduškové 
astma není homogenní onemocnění – lze rozli-
šit několik typů: eozinofilní alergický, eozinofilní 
nealergický a typ neeozinofilní. Metodou vyšet-
ření indukovaného sputa (získaného postupnou 
inhalací 3%, 4% a 5% roztoku NaCl) lze posoudit 
buněčný rozpočet ve sputu. Jde sice o pracnou, 
ale přínosnou metodu, která pomůže nejen 
v diagnostice, ale i v monitoraci zánětu u astma-
tických nemocných. 
Dvořák M. z  Ústavu soudního lékařství před-
nesl velice zajímavou přednášku: Analyzátory 
alkoholu v dechu ano, ale … Demonstroval 
některé typy analyzátorů – jejich výhody a ne-
výhody, zejména pak průkaznost výsledku při 
soudním řízení. Porovnal situaci v  ČR a  v  Ně-
mecku, kde policie má právo při podezření 
na řízení pod vlivem návykové látky nařídit též 
odběr krve na  alkohol (a  případné další látky) 
a  řidiči odběr krve nesmí odmítnout. V  Čes-
ké republice řidiči často test na alkohol v  krvi 
odmítnou. Výsledek pouhé analýzy alkoholu 
v  dechu je pak zpochybňován při soudním 
projednávání.  
Mayer O. upozornil ve své přednášce: Kyseli-
na nikotinová (Tredaptive) – jaké má místo 
v léčbě dyslipidémií? na staronový lék v léče-
ní dyslipidémií. Ukázal, že kyselina nikotinová 
(niacin) má zřetelný účinek na  ovlivnění tzv. 
zbytkového rizika ve smyslu zvyšování hladiny 
HDL – cholesterolu. Další studie však neproká-
zaly, že by toto zvýšení bylo následováno signi-
fikantně příznivým klinickým efektem. 
Subklinická ateroskleróza byla tématem sdě-
lení T. Mádra. V dnešní době již existují meto-
dy, které prokáží aterosklerotické změny na cé-
vách u  osob klinicky zdánlivě zcela zdravých. 
Jsou metody jednoduché (např. pohmat a po-
slech tepen, měření kotníkového tlaku apod.), 
ale jsou i metody náročné a cenově nákladné 
a je otázkou, u koho a kdy tato vyšetření indi-
kovat. Autor doporučuje pátrat po subklinické 
ateroskleróze především u  osob se středním 
nebo i nižším rizikem (dle tabulek SCORE), po-
kud mají pozitivní rodinnou anamnézu nebo 
vysoký jeden z rizikových faktorů. 

Diagnosticky i  terapeuticky obtížný Fibromy-
algický syndrom přiblížil z pohledu revmato-
loga P. Jeremiáš. Potíže nemocného jsou ob-
vykle necharakteristické, přivádějí ho k různým 
odborníkům a  diagnóza je velice nesnadná. 
Autor poukázal na  nová diagnostická kritéria 
vypracovaná Americkým kolegiem revmatolo-
gů, která pomáhají v odhalení choroby. Časná 
a správná diagnóza ušetří nemocného různých 
i  invazivních vyšetřování a  mnohdy též ne-
správně indikovaných operací. Terapie by měla 
kombinovat nefarmakologické postupy (cviče-
ní, kognitivně-behaviorální metody) s  léčbou 
farmakologickou. V diskusi uvedl své zkušenosti 
také neurochirurg Navrátil.
V  zajímavé přednášce: Variabilita srdeční fre-
kvence – využití v  psychiatrii autorů Vobo-
řilová V., Podlipný J. se posluchači dozvěděli 
o možnostech posuzování oscilací R-R intervalů 
u různých psychických poruch. Šlo o pilotní stu-
dii, která využívá souvislostí mezi vyšší nervovou 
činností a  variabilitou srdeční frekvence u  růz-
ných psychických poruch. Metodu lze též použít 
při posuzování pozitivního vlivu psychoterapie. 
Na  závěr tohoto bloku přednášek vyslechli 
účastníci jednání sdělení: Logopedická péče 
na  neurochirurgii a  její specifika (autorka I. 
Herejková). Péče o nemocného se závažným 
nitrolebním onemocněním nekončí úspěšnou 
neurochirurgickou operací. Nemocného je 
třeba vpravit pokud možno co nejlépe do nor-
málního života. Logoped v  těchto situacích 
řeší různé problémy: nejčastějším je afázie 
a dysartrie, ale v jeho kompetenci je též úpra-
va dysfagie, některých forem dystonie, apraxie 
mluvidel, alexie, agrafie, akalkulie apod. Péče 
logopeda začíná často již na intenzivní jednot-
ce Neurochirurgického oddělení a  pokračuje 
i na standardních lůžkách. U pacientů, kteří se 
probrali z bezvědomí a u nichž lze předpoklá-
dat (při lokalizaci léze v dominantní hemisféře) 
fatickou poruchu, je např. využíván modifikova-
ný koncept bazální stimulace.
(Pokračování)  (J. Novák, J. Motáň)

Postgraduální lékařské 
dny – Sesterská 

sekce 
2012

Dne 15. 2. 2012 se konaly postgraduální se-
sterské dny, které byly již tradičně pojaty jako 
součást Postgraduálních lékařských dnů Plzeň. 
Sesterská část nesla podtitul Moderní po-
stupy v  ošetřovatelství. Zcela zaplněná po-
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sluchárna Onkologicko–radioterapeutického 
oddělení FN Plzeň, ve které se sešlo téměř 100 
nelékařských zdravotnických pracovníků ze 
všech oborů ošetřovatelské praxe, svědčila o tr-
valém zájmu nelékařů o celoživotní vzdělávání. 
Čestnými a milými hosty byli doc. MUDr. Václav 
Fessl, CSc., doc.  MUDr.  Jiří Motáň, CSc. a  ná-
městek pro léčebně preventivní péči FN Plzeň 
MUDr. Petr Dominik.

Drahomíra Rýdlová při přednášce

Vyslechli jsme 12 vynikajících přednášek, které 
byly precizně připravené a  profesionálně pre-
zentované. Na  odborném programu se podí-
lela tato pracoviště: Kardiologické oddělení, 
Klinika pracovního lékařství, Infekční klinika, 
Oddělení léčebné rehabilitace,  Anesteziologic-
ko–resuscitační klinika a Útvar náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči. Zájem nelékařů o  před-
nášky kolegyň z pracovišť FN Plzeň byl patrný 
z  bohaté diskuze, jež následovala po  každém 
příspěvku. 

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

Zvláštní poděkování patří vrchní sestře Onko-
logicko–radioterapeutického oddělení, paní 
Bc. Simoně Boudové, která zajistila uspořádání 
tohoto sympozia v důstojných prostorách no-
vého pavilonu, a  panu Bc.  Krasimiru Vasilevo-
vi, který poskytoval po  celou dobu sympozia 
přednášejícím technickou podporu, neboť to 
byla první akce, která se konala za použití nově 
instalované prezentační techniky. 
Všem přednášejícím bych chtěla touto cestou 
poděkovat za  vynikající prezentaci svých pra-
covišť, ošetřovatelských znalostí a dovedností, 
a účastníkům za to, že byli pozorným publikem.
Nezbývá, než popřát všem, aby se mohli v příš-
tím roce sejít při dalším ročníku Sesterské sekce 
Postgraduálních lékařských dnů v Plzni.

 Světluše Chabrová,
manažerka pro vzdělávání nelékařů

Útvar náměstkyně ošetřovatelské péče FN Plzeň

Sympozium ČOV 
„Zdravotnické 

zabezpečení Českého 
olympijského týmu“ 

Praha 22. 3. 2012
V  Kongresovém centru Ústřední vojenské ne-
mocnice v  Praze uspořádal Český olympijský 
výbor předolympijské sympozium, určené lé-
kařům, trenérům a dalším členům realizačních 
týmů reprezentačních družstev. K  blížícím se 
XXX. Letním olympijským hrám v  Londýně se 
samozřejmě upíná pozornost zdravotníků – 
předpokladem úspěchu ve vrcholné sportovní 
soutěži je zcela určitě i  dobrý zdravotní stav. 
Na sympoziu zaznělo 14 přednášek.
F. Dvořák, J. Hrdina (ČOV): Podmínky pro pů-
sobení českého olympijského týmu (ČOT) 
v olympijském Londýně. Naše výprava bude 
mít 110-150 sportovců, podle toho, jak splní 
postupové limity. Pro českou výpravu jsou již 
připravena všechna potřebná zařízení – včet-
ně ubytování i zdravotnických zařízení. Při OH 
bude pomáhat 70 000 dobrovolníků.

MUDr. Jozef Martinča

Frei R.: Nové metody léčby akutních poraně-
ní. Perspektivní cestou k urychlení regenerace 
tkání jsou růstové faktory z krevní plasmy. Mo-
hou najít uplatnění při léčbě tendopatií, sva-
lových lézí, rekonstrukčních operací kolenních 
vazů, a dalších. 
J. Větvička (ČOV): Organizace a administrati-
va zdravotnického zabezpečení ČOT. 
P.  Kolář (Praha): Centrum pohybové medicí-
ny – nové pracoviště v  oblasti vrcholové-
ho sportu. Nové centrum nabízí vrcholovým 
sportovcům, a nejen jim, diagnostické a léčeb-
né možnosti při poruchách pohybového systé-
mu na nejvyšší úrovni. Zahrnuje též kongreso-
vé centrum pro 200 lidí.  
M. Botek, P. Stejskal (Olomouc): Využití moni-
toringu aktivity autonomního nervového 
systému pro sportovní přípravu. Pravidelný 
monitoring autonomního nervového systému 
umožňuje přesněji dávkovat a pružně modifi-
kovat tréninkový proces tak, aby byl efektivní, 
ale aby nehrozilo přetrénování. 
M. Havrda (Hradec Králové): Novinky ve spor-
tovní podiatrii. Podiatrické metody přispívají 
k  úspěšné rehabilitaci a  návratu ke  sportovní 
činnosti. Čím atypičtější je noha, tím nutnější je 
korekce. K vyšetření se užívá dvoupaprskového 

lineárního laseru s goniometrem, termopodo-
metrie, podoskopie a plantoskopie, používá se 
moderních postupů při vytváření odlitkových 
ortéz atd. 
J. Větvička: Obsah zdravotnického zabezpe-
čení ČOT pro OH 2012, možnosti regenera-
ce a  léčby lehčích potíží. Hlavní ambulance 
ČOT bude v  OH vesnici, terénní ambulance 
také u kanálu pro vodní slalom. U týmu bude 
pracovat 6-7 lékařů a 7-8 fyzioterapeutů a ma-
sérů. Organizátoři kromě toho zajišťují servis 
na  všech sportovištích, v  centrální poliklinice 
budou k dispozici specialisté pro všechny hlav-
ní obory. Lékaři týmů musí dodržet „no needle 
therapy“, tedy injekční podání léků jen v  přís-
ně indikovaných případech a s vědomím ofici-
álních lékařů pořadatele. 
P.  Bláha (Praha): Využití antropologie ve  vr-
cholovém sportu. Funkční a sportovní antro-
pologie nachází uplatnění zejména při výběru 
sportovních talentů a  při monitorování změn 
tělesného složení. Je třeba periodicky upravo-
vat populační normativy. U  dětí je třeba brát 
v úvahu až dvouleté rozdíly mezi kalendářním 
a biologických věkem. 
H. Krásničanová (Praha): Auxologické mini-
mum sportovního lékaře. Trenéry určitě zají-
mají odpovědi na otázky, jak bude dítě vysoké, 
do kolika let bude probíhat růst, kdy skončí pu-
berta, jaké je tělesné složení a jiné. Odpovídají 
na ně poznatky z auxologie. 
M. Šafář a  spol.: Psychologická příprava jako 
prostředek zvýšení sportovní výkonnosti. 
Oblasti psychotréninku se zaměřují zejmé-
na na  kognitivní procesy (myšlení, pozornost, 
představy), emocionalitu (obavy, úzkost, strach), 
motivaci (aspirace, cíle, očekávání), aktivaci a se-
bedůvěru. Jsou-li vrcholoví sportovci z hlediska 
průměrné populace „supernormální“, pak by 
měla být „supernormální“ i jejich psychika. 
J. Martinča (Praha): Zkušenosti s  imunopre-
vencí a  imunomodulací u  reprezentačních 
kanoistů. Kanoisté ve  srovnání s  ostatními 
sportovci častěji onemocní. Vedle klimatických 
vlivů se uplatňují i  další faktory. Z  mnoha do-
poručovaných imunomodulátorů se nejlépe 
uplatňuje Imudon a IRS19, je však třeba indivi-
duálního přístupu u každého závodníka. 
P. Sikora, P. Křížek: Kinesiotaping očima spor-
tovního lékaře. Od kinesiotapingu se očekává 
zlepšení cirkulace krve a lymfy, pokles svalové-
ho napětí, rychlejší ústup případných bolestí 
a urychlení zotavných procesů v určité ošetře-
né oblasti. 

MUDr. Jaroslav Větvička a RNDr. Jan Chlumský

J. Martínková (Brno): Ortézy a  jejich využití 
ve sportu. Při indikování ortéz je třeba rozlišo-
vat mezi léčebnými a  doléčovacími ortézami, 
určenými k  odlehčení, limitaci pohybu a  příp. 
náhradě svalové fixace, a sportovními (pracovní-
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mi) ortézami, používanými v případech kloubní 
instability, při bolestivých stavech po distorzích, 
v případech chondropatie atd. Zvláštním přípa-
dem jsou tzv. stabilizační ortézy. 
J. Chlumský (Praha): Prevence pozitivních do-
pingových případů, novinky v antidopingu. 
Při OH v Londýně bude 40 stanic k odběru vzor-
ků k analýzám. Výsledky bude sdělovat akredi-
tovaná laboratoř v  Londýně do  dvou dnů, při 
analýze EPO do tří dnů. Nominovaní sportovci 
jsou povinni hlásit místa pobytu a být kdykoli 
připraveni poskytnout vzorky moči a krve k mi-
mosoutěžním kontrolám. Všichni jsou informo-
váni o platných zakázaných látkách.
Celé zasedání pozorně sledoval i předseda ČOV 
MUDr. Milan Jirásek.   (JN)

Sjezd České 
společnosti 

tělovýchovného 
lékařství

Poděbrady, 30.-31. 3. 2012
Zřejmě poprvé v  historii se staly Poděbrady 
místem konání sjezdu českých tělovýchovných 
lékařů. A jak průběh sjezdu ukázal, byla to vol-
ba šťastná. V  Kongresovém centru Lázeňská 
kolonáda Lázní Poděbrady a.s. odeznělo téměř 
40 zajímavých sdělení, v  posterové části se 
představilo 6 dalších příspěvků. Zajímavá byla 
témata přednášek zvaných řečníků. Z. Kalvach 
hovořil na téma „Pohybový systém a pohybová 
aktivita z pohledu geriatrie“, J. Janoušek o „Ná-
hlé srdeční smrti u  dětí a  mladých dospělých 
z  pohledu dětského kardiologa“, W. Dürr (Ví-
deň) o  výsledcích rozsáhlé výzkumné studie 
„O  životním stylu dětí a  mládeže“ a  Z. Čech 
o „Koordinačně-silové funkční rezervě a  jejím 
terapeutickém ovlivnění pomocí posilovacích 
cvičení“. 
Vystoupení jednotlivých přednášejících po-
krývala širokou námětovou tematiku dnes ak-
tuálních problémů v  tělovýchovném lékařství. 
Zazněly tak přednášky zabývající se problema-
tikou pohybové aktivity v prevenci metabolic-
kého syndromu (M. Hejmalová, I. Struhár), růz-
nými aspekty silového tréninku (J. Martinková, 
M. Dočkalová), významem pohybové aktivity 
u obézních jedinců (D. Pastucha, M. Matoulek), 
vybranými problémy výživy a  jejích doplňků 
(I. Hrnčiříková, E. Sovová, Z. Vilikus, V. Végh, O. 
Smolka), hodnocením a ovlivněním vegetativ-
ní rovnováhy (M. Bolek, A. Jakubec, P. Pospíšil) 
a řadou dalších témat. 
Některé příspěvky se týkaly problematiky vý-
konných sportovců (M. Peroutka, J. Novák, I. 
Tomášková, J. Platová, D. Chlíbková), proble-
matiky životního stylu (E. Sovová, M. Matoušek, 
P. Tavel) i  nové legislativy okolo preventivních 
lékařských prohlídek (K. Barták). Samostatná 
sekce byla věnována problematice výuky obo-
ru tělovýchovné lékařství na  českých lékař-
ských fakultách (L. Bolek, V. Zeman) a na fakultě 
sportovních studií (J. Novotný). 
Z  plzeňských autorů přednesl L. Bolek (spolu-
autoři M. Dvořák, D. Schwarz, M. Komenda a V. 

Zeman) sdělení na  téma „MEdical FAculty NE-
Twork – MEFANET“, V. Zeman sdělení na  téma 
„E-learning v tělovýchovném lékařství“, J. Novák 
(spoluautoři V. Zeman a  O. Topolčan) sdělení 
„Personalizovaná medicína a  tělovýchovné 
lékařství“, V. Zeman sdělení „Výuka tělovýchov-
ného lékařství v ČR“ a  J. Novák (spoluautoři V. 
Zeman a M. Štork) sdělení „Kardiorespirační ka-
pacita elitních fotbalových rozhodčích“. 
Novinkou na  sjezdu byla pořadatelská spolu-
práce České společnosti tělovýchovného lé-
kařství a České komory Fitness, díky které bylo 
auditorium po oba dny velmi slušně zaplněno 
pozornými posluchači. 
V  rámci pátečního programu proběhl slav-
nostní akt předání pamětních Medailí Jiřího 
Krále dvěma zasloužilým členům České spo-
lečnosti tělovýchovného lékařství při příleži-
tosti jejich životních jubileí. Z  rukou předsedy 
ČSTL doc. MUDr. L. Hrazdiry, CSc., převzali me-
daili a  diplom prof.  MUDr.  Miloš Máček, DrSc. 
a prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. 
Laudace k životním jubileím jmenovaných bu-
dou uvedeny v  samostatných statích našeho 
časopisu. 
Během sjezdu se uskutečnila nevolební člen-
ská schůze ČSTL, na  níž jednotliví členové 
výboru podali zprávu o  jim svěřené agendě. 
Výbor ČSTL také řešil závažný problém, vznik-
lý rozhodnutím dosavadního dlouholetého 
předsedy ČSTL doc. MUDr. L. Hrazdiry na svoji 
funkci předsedy rezignovat. Výbor svému dosa-
vadnímu předsedovi poděkoval za mimořádné 
úsilí, se kterým v  zájmu společnosti po  celé 
období svoji předsednickou funkci vykonával. 
Poté byl do konce stávajícího volebního obdo-
bí za předsedu ČSTL zvolen člen výboru ČSTL 
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Zdařilý sjezd organizačně bez rušivých mo-
mentů zajistila firma Target-MD ve  spoluprá-
ci s  organizačním výborem ČSTL, vedeným 
MUDr.  M. Matoulkem, Ph.D.  Za  zajímavý pro-
gram odpovídal programový výbor vedený 
doc.  MUDr.  J. Radvanským, CSc. Každý ze 163 
registrovaných účastníků obdržel vedle řady 
propagačních a  reklamních materiálů i  sbor-
ník strukturovaných souhrnů, publikovaný jako 
letošní č. 1 čtvrtletníku Medicina Sportiva Bo-
hemica et Slovaca. Většina se také zúčastnila 
společenského večera, při němž si mohla při-
pomenout světoznámé hity Elvise Presleyho 
v podání imitátora.  (JN) 

Metody molekulární 
biologie v lékařském 

výzkumu 
(seminář a praktický kurz)

Dne 15. 3. 2012 proběhl v Šafránkově pavilónu 
seminář zabývající se využitím metod moleku-
lární biologie v  medicínském výzkumu. Zmí-
něný seminář byl pořádán v  rámci projektu 
Physi-Sci-Net, jehož cílem je podpora systému 
dalšího vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu, 
práce se studenty a školiteli v oboru fyziologie 
a patofyziologie člověka, podpora vytváření kva-
litních týmů a nadregionální spolupráce. Tento 

projekt je spolufinancovaný Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR a na jeho 
řešení se podílejí pracovníci Ústavů fyziologie 
1. LF UK, LF UK v Hradci Králové a LF UK v Plzni. 
Seminář byl určen především pro začínající léka-
ře, biology a další zájemce z řad pregraduálních 
i postgraduálních studentů, ale zúčastnila se ho 
i řada zkušených vědeckých pracovníků.

Prof. MUDr. Radim Černý, CSc. v přednášce „DNA konstrukty pro ex-
presi v kmenových buňkách“

Všechny přítomné přivítala a  zároveň zaháji-
la přednášky MUDr.  Magdaléna Chottová 
Dvořáková, Ph.D., z  Ústavu fyziologie LF UK 
v Plzni. První přednáška posluchače seznámila 
s  metodami molekulární biologie používa-
nými v praxi výzkumné laboratoře. Byla zamě-
řená především na analýzu nukleových kyselin. 
Ve stručnosti byla zmíněna historie těchto me-
tod, hlavně však byly popsány současné mož-
nosti jejich využití ve výzkumu. 

RNDr. Martin Pešta, Ph.D. v přednášce „Elementy signálních drah – 
cíle protinádorové terapie“

V následující přednášce nazvané „Imunoanalý-
za a molekulární biologie - xMAP technolo-
gie“ vysvětlil RNDr. Martin Pešta, Ph.D., z Cen-
trální laboratoře pro imunoanalýzu LF UK v Plzni 
princip stanovení proteinů i nukleových kyselin 
ve vzorku za pomoci přístroje Luminex. Poté po-
kračoval s přednáškou „Úvod do molekulární 
biologie nádorů“. Již z názvu je patrné, že té-
matem byla molekulární podstata nádorových 
onemocnění, která zahrnuje genetické i  nege-
netické změny v postižených buňkách.

Prof. MUDr. Radim Černý, CSc. a  doc. MUDr. Magdaléna Chottová 
Dvořáková, Ph.D.

Poslední přednáška dopolední části programu 
nás informovala o začátcích a postupném vý-
voji mikrodisekce (odběru malého množství 
buněk) pomocí laseru. Prostřednictvím této 
metody lze získat DNA či RNA z  konkrétních 
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buněk, což umožní například sledování expre-
se konkrétního genu v různých typech buněk 
jedné tkáně. 
Odpolední blok přednášek zahájil RNDr. Martin 
Pešta, Ph.D., s  přednáškou „Elementy signál-
ních drah – cíle protinádorové terapie“. Poté 
následovala přednáška MUDr. Chottové Dvořá-
kové, Ph.D., „Polymerázová řetězová reakce 
– historie a současnost“, která posluchače se-
známila s jednou ze základních metod moleku-
lární biologie - polymerázovou řetězovou reakcí 
(PCR), její podstatou i možností využití ke kvanti-
tativnímu stanovení nukleových kyselin.
Přednáška prof.  MUDr.  Radima Černého, 
CSc., z  Ústavu lékařské chemie a  biochemie 
LF UK v  Plzni „DNA konstrukty pro expresi 
v  kmenových buňkách“ pojednávala o  ex-
presi cizorodé DNA v  buněčných kulturách, 
transgenních a  „knock-out/knock-in“ myších. 
Poslední přednáška celého semináře se týkala 
kontrolního genu pro qPCR a MUDr. Chotto-
vá Dvořáková, Ph.D., v ní zdůraznila důležitost 
správné volby tohoto genu pro celý experi-
ment i současné trendy v této problematice.
Věříme, že všem zúčastněným byl seminář pří-
nosem a  rozšířil jejich poznatky o  metodách 
molekulární biologie, jejichž význam v  medi-
cínském výzkumu neustále roste.
V  návaznosti na  tento seminář proběhne dne 
29. 5. 2012 na Ústavu fyziologie LF UK v Plzni 
praktický kurz nazvaný Metody molekulární 
biologie ve  studiu inervace srdce a  cév III. 
V dopolední části se účastníci budou mít mož-
nost seznámit s tím, jak může laboratorní ma-
teriál, špičky, zkumavky a  destičky ovlivňovat 
procesy v nich probíhající. Jedná se o problém, 
který bude jistě zajímat každého, kdo pracuje 
experimentálně, protože laboratorní plast je 
dnes nedílnou součástí této práce. V  odpo-
ledním bloku budou mít účastníci možnost si 
sami vyzkoušet některé metody molekulární 
biologie.

Doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, 
Ph.D.

Ústav fyziologie LF UK v Plzni

Přednáškový večer 
Ústavu hygieny 

a preventivní medicíny
1. 2. 2012

Přednáškový večer Ústavu hygieny a  preven-
tivní medicíny byl věnován 80. narozeninám 
doc.  MUDr.  Anny Aujezdské, CSc. Doc.  Au-
jezdská se narodila 29. 12. 1931 v  Kounově. 
Studovala na  Hygienické fakultě UK v  Praze, 
kde také v roce 1958 promovala. První čtyři roky 
pracovala na oddělení hygieny výživy na Hygi-
enické stanici hlavního města Prahy. Dále pak 
již na  Ústavu hygieny Fakulty všeobecného 
lékařství UK jako odborná asistentka v  oboru 
hygieny výživy pod vedením profesora Kredby. 
V roce 1968 pak strávila několikaměsíční stipen-
dijní studijní pobyt v  St. Mary´s Hospital v  Lon-
dýně, kde na  oddělení biochemie studovala 
teratogenní účinky cizorodých látek a svou prací 
přispěla k potvrzení teratogenního účinku tha-

lidomidu, který byl součástí neblaze proslulého 
léku Conterganu. Při odchodu z pražské fakulty 
obdržela medaili fakulty UK a od dubna 1989 se 
stala vedoucí Ústavu hygieny LF UK v Plzni. Hned 
po svém příchodu na naše pracoviště se zasadila 
o pořízení jednoho z prvních počítačů na naší fa-
kultě, tehdy značně drahého počítače ze Slušo-
vic. Dále se podílela na renovaci ústavu, zejména 
obnově síťových rozvodů, a  zabránila spojení 
Krajské hygienické stanice a Ústavu hygieny pod 
jeden celek. Po  odborné stránce se začala se 
svými spolupracovníky věnovat vyšetřování vý-
živového stavu v  obecné populaci, zvláště pak 
sledování výživových zvyklostí těhotných žen, 
dětí a starších seniorů. Na ústavu hygieny zalo-
žila také Poradnu zdravé výživy pro starší občany. 
Je specialistkou v  oblasti alternativních směrů 
výživy a  fyziologických efektů vlákniny potravy. 
Výsledky svých prací prezentovala na  evrop-
ských nutričních kongresech. V roce 1997 odešla 
do důchodu, nicméně až do roku 2005 zůstala 
zapojena do výukové i výzkumné činnosti. Na-
dále v  rámci sdružení Sisyfos bojuje proti nevě-
deckým neověřeným postupům. Zajímá se o vý-
tvarné umění, je sběratelkou obrazů, členkou 
Spolku sběratelů a  přátel exlibris. Paní docentce 
děkujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví 
a hodně spokojenosti v osobním životě. 

Blahopřání jubilantce doc. MUDr. Anně Aujezdské, CSc.

Odborný program Večeru Ústavu hygieny 
a  preventivního lékařství zahájil doc.  Ing.  Z. 
Zloch, CSc., přednáškou „Hypotéza (anti)
oxidačního faktoru etiopatogeneze chorob 
jako předmět 30letého výzkumu na Ústavu 
hygieny“, ve  které rekapituloval historii vý-
zkumu zaměřeného na  hodnocení biologické 
aktivity přírodních antioxidantů, jejich vzájem-
ných interakcí v  organismu a  řešení metodic-
kých problémů jejich laboratorního stanovení. 
Nejvíce pozornosti bylo v tomto smyslu věno-
váno vitaminu C a bioflavonoidům. Po r. 1989 
byl vypracován a  aplikován model chronické 
intoxikace potkana etanolem a  těžkými kovy 
a byla stanovena povaha a velikost oxidačního 
poškození organismu a potenciál antioxidantů 
v  prevenci oxidačních alterací. Autor rovněž 
zmínil sérii analýz potravin rostlinného původu 
zaměřených na hodnocení jejich celkové anti-
oxidační aktivity, např. na kritické ověření toho-
to aspektu u tzv. biopotravin.
„Dlouhodobě udržitelný rozvoj jako mul-
tidisciplinární součást preventivních snah 
o  dosažení zdravé společnosti“ byl pak 
tématem druhé přednášky prezentované 
MUDr.  P.  Sedláčkem, věnované ochraně ve-
řejného zdraví, jako jedné ze složek mezinárod-

ní strategie OSN chránící samotnou podstatu 
člověka a  jeho budoucnost na  planetě Zemi. 
Ve své přednášce podtrhl význam trvale udrži-
telného rozvoje nejen v otázce ochrany život-
ního prostředí, ale i  ochrany kulturních, soci-
álních a společenských hodnot, kdy současné 
generace nemají a neměly by žít na úkor celé-
ho životního prostředí i generací následujících. 
 Přehledový příspěvek s  názvem „Možnosti 
prevence posturálních vad ve  specifických 
populačních skupinách“ přednesla MUDr. J. 
Langmajerová. Zdůraznila v  něm význam 
včasné diagnostiky posturálních vad, tj. důsled-
ný psychomotorický a posturální screening již 
v průběhu prvního roku života dítěte, a dále vý-
znam optimalizace materiálních a  provozních 
podmínek při školní práci dětí. Přestože plas-
ticita   posturální funkce klesá s věkem a tudíž 
klesá i možnost primárně preventivního půso-
bení, zůstává optimalizace pohybového režimu 
přínosnou ve  všech populačních skupinách, 
neboť ve starším věku ovlivněním funkční slož-
ky vertebrogenních poruch lze snížit jejich pro-
gresi a bolestivost.

doc. Ing. Z. Zloch, CSc. doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.

MUDr. P. Sedláček MUDr. J. Langmajerová

Závěrečné sdělení s názvem „Obezita a vita-
mín D“ přednesla doc. MUDr. Dana Müllero-
vá, Ph.D.  Úvodem shrnula recentní poznatky 
o  pleiotropním působení vitamínu D, zmínila 
se i  o  výsledcích epidemiologických studií 
zabývajících se vztahy mezi plazmatickými 
hladinami hydroxyvitaminu D a  neinfekčními 
chorobami hromadného výskytu a  celkovou 
mortalitou. Analyzovala možné příčiny častěji 
nacházené hypovitaminózy D u obézních i po-
stobézních osob po  bariatrických výkonech 
a zaměřila se na možnosti prevence, suplemen-
tace či terapie vitaminem D. 
K  milé atmosféře celého večera přispěl 
i MUDr. J. Novák, který večer uváděl a celý mo-
deroval.  (D. Müllerová)

Večer Transfuzního 
oddělení 

8. 2. 2012 
Tradičnímu únorovému setkání předsedal 
doc.  MUDr.  E. Kasal, který přivítal přítomné 
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a  předal slovo přednášejícím. Úvodní před-
nášky byly zaměřené statisticky a  umožnily 
nahlédnout do  vývoje i  do  rozsahu produkce 
Transfuzního oddělení (TO).
V  přednášce prim. MUDr.  R. Herynkové 
„Vývoj hemoterapie ve  FN Plzeň“ byl pre-
zentován dlouhodobý trend vývoje spotřeby 
transfuzních přípravků ve  Fakultní nemoc-
nici v  Plzni se zaměřením na  jednotlivé typy 
transfuzních přípravků. Během dvacetiletého 
období stoupá kontinuálně spotřeba erytrocy-
tových transfuzních přípravků, se skokovým ná-
růstem počátkem r. 2001. Současná spotřeba 
je více než dvojnásobná a TO ji nestačí pokrýt 
z vlastní produkce a musí část erytrocytových 
přípravků nakupovat. Ještě větší nárůst spotře-
by je patrný u klinické plazmy, která zazname-
návala enormní nárůst od počátku 90. let do r. 
2001 (více než čtyřnásobný), kdy se tento růst 
zastavil a spotřeba plazmy je nyní stabilizována. 
Rostoucí trend je i  ve  spotřebě trombocytár-
ních přípravků, i když Hemato-onkologické od-
dělení, největší spotřebitel FN, si vyrábí vlastní 
trombocytární koncentráty. Mezi novější typy 
transfuzních přípravků patří přípravky deleu-
kotizované, které s  ohledem na  problémy při 
jejich účtování pouze určeným diagnózám, 
není schopno TO plně zajistit a  trvá potřeba 
deleukotizace u lůžka pacienta. V letošním roce 
se chystá TO zahájit výrobu směsných deleuko-
tizovaných trombocytů z buffy coatu. Požadav-
ky na přípravu autologních krví během 90. let 
výrazně poklesly a tvoří jen malou část výroby 
i spotřeby transfuzních přípravků.
Další statistickou přednášku „Statistika vyšet-
ření infekčních markerů u dárců krve 2007-
2011“ (autorky V. Korandová, M. Hauerová, I. 
Šuhová), kde se autorky zaměřily na statistické 
zpracování screeningového vyšetření infekč-
ních markerů dárců krve v letech 2007 až 2011, 
přednesla Ing.  V. Korandová. Vyšetření byla 
prováděna testy firmy Abbott Architect HIV Ag/
Ab combo, HBsAg, HBsAg Qualitative, HBsAg 
Qualitative II, anti-HCV a  Syphilis TP. V  daném 
období bylo celkem vyšetřeno 104 741vzorků 
dárců krve, z  toho bylo 62 vzorků reaktivních 
na HIV, 48 vzorků na HBsAg, 99 vzorků na anti-
-HCV a 52 vzorků na Syphilis TP. Z těchto reak-
tivních vzorků bylo pozitivně konfirmováno: 2x 
HIV, 10x HBsAg, 9x anti-HCV a 8x syphilis. Potvr-
dilo se, že nejvíce záchytů infekcí u dárců krve 
je ve  skupině prvodárců, a  proto je nutno se 
zaměřit na jejich osvětu a zodpovědný přístup 
k darování krve.
Ve statistických přehledech pokračovala i před-
náška autorek P.  Šlechtové, D. Radové, J. Vy-
trhlíkové „Potransfuzní reakce 2007-2011“ 
(přednesla MUDr. P. Šlechtová). V úvodu se za-
bývala definicí potransfuzní reakce dle platné 
legislativy, rozdělením potransfuzních reakcí, 
postupy při hlášení potransfuzních reakcí plat-
nými ve FN a externích zařízeních, postupy při 
vyšetřování reakcí v laboratořích TO. Druhá část 
přednášky byla věnována statistickým údajům 
o  počtu a  druhu hlášených a  vyšetřovaných 
potranfuzních reakcí ve FN Plzeň v letech 2007-
2011. V  neposlední řadě se autoři věnovali 
prevenci a  minimalizaci výskytu potransfuz-
ních reakcí. V  souboru bylo zhodnoceno 220 
hlášených potransfuzních reakcí . Nejčastěji 

se jednalo o akutní febrilní nehemolytické po-
transfuzní reakce (v 76 případech) a o alergické 
reakce (ve  110 případech). Bylo evidováno 9 
anafylaktických reakcí a  9 reakcí z  oběhových 
příčin. Jedna zaznamenaná akutní hemolytic-
ká příhoda byla způsobena inkompatibilitou 
v ABO systému při záměně na oddělení. Z cel-
kového počtu 48  821 aplikovaných transfuz-
ních přípravků v  roce 2011 byla potransfuzní 
reakce hlášena pouze v 0,5 %.
MUDr.  E. Fronková seznámila posluchače 
s  kazuistikou nesoucí název „Komplikace při 
výběru kompatibilní krve“. Polytransfundo-
vaný pacient s  chronickým hematologickým 
onemocněním si vytvořil kombinaci těchto 
alloprotilátek: anti E, anti Kell, anti Jk(a), anti S, 
anti Lu(a), anti Kp(a), nelze vyloučit anti Le(a), 
dále anti HLA protilátky. Důsledkem byl kom-
plikovaný výběr kompatibilních krví. Bylo pro-
vedeno celkem 521 testů kompatibility pro na-
lezení vhodných erytrocytárních transfuzních 
přípravků. Z  tohoto počtu bylo 146 přípravků 
negativních v  testech kompatibility, a  u  těch 
bylo provedeno bližší otypování antigenů 
s ohledem na výše zjištěné protilátky (celkem 
748 typování antigenů). Podařilo se nalézt 
a  propustit k  transfuznímu užití 60 TU erytro-
cytů. Cílem sdělení bylo ukázat složitost a prac-
nost při výběru kompatibilních krví pro některé 
pacienty.
V přednášce „Darování krve z pohledu dár-
ců“ kolektivu lékařek TO (autorky M. Švojgrová, 
D. Krauzová, L. Joklová, E. Fronková, E. Havlová, 
J. Ticháčková) seznámila MUDr. M. Švojgrová 
posluchače s  výsledky průzkumu mezi dárci 
krve. Udržení spokojenosti a spolupráce dárců 
krve je jednou ze zásadních podmínek, jak za-
jistit žádanou potřebu krve a krevních příprav-
ků pro spádová zdravotnická zařízení. V  prů-
běhu posledních šesti let proto organizovalo 
TO FN Plzeň mezi dárci již třetí průzkum jejich 
osobních názorů, se zaměřením na  okolnosti 
darování, případné komplikace odběrů a sub-
jektivní hodnocení prostředí a práce personálu 
TO. Během října a listopadu 2011 bylo dárcům 
v době odběru rozdáno 1000 dotazníků, které 
vyplnilo 992 dárců (44 prvodárců, 548 dárců se 
2-19 odběry a  400 dárců se 20 a  více odběry 
- pokryto cca 10 % aktivní dárcovské databá-
ze). Vyplněné údaje byly srovnány s  výsledky 
obdobných dotazníkových akcí, provedených 
v  letech 2005 a  2009. Stoupající počet dárců 
v  plzeňském regionu udává problémy s  uvol-
ňováním ze zaměstnání (33 % účastníků prů-
zkumu chodí k odběrům ve svém osobním vol-
nu, jen necelých 20 % dodržuje datum odběru 
podle pozvánky). Komplikace odběru udalo 
jen malé procento respondentů. Práci a chová-
ní personálu střediska dárců ohodnotili účast-
níci průzkumu průměrnou známkou 1,3 (v pě-
tistupňové škále od  1 = velmi spokojen do  5 
= velmi nespokojen). Vyhodnocení odpovědí 
bude použito pracovištěm ke  zlepšení práce 
střediska dárců TO FN Plzeň. 
Za pracoviště TO chceme poděkovat všem po-
sluchačům a přátelům, kteří se přišli na náš ve-
čer podívat, a panu předsedovi za řízení celého 
večera a závěrečné slovo.

Prim. MUDr. R. Herynková

Přednáškový večer 
Ústavu soudního 

lékařství 
22. 2. 2012

Dne 22. února 2012 se konal v přednáškovém 
sále Šafránkova pavilonu Večer Ústavu soud-
ního lékařství FN a  LF UK v  Plzni, kterému 
předsedal prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Cel-
kem byla přednesena čtyři sdělení.
Řehulka H., Čechová E. – Purulentní perikardi-
tis. Autoři prezentovali stručnou kazuistiku ná-
hlého úmrtí muže, kdy pitva odhalila extrémně 
vystupňovaný hnisavý zánět osrdečníkového 
vaku. I přes svědecky doložené významné zdra-
votní potíže muž během života lékařské vyšetře-
ní nejenže sám nevyhledal, ale i okolím přivola-
nou zdravotnickou pomoc opakovaně odmítal. 
Autoři rozebrali a  dokumentovali morfologii 
a  příčinu vzniku zjištěného hnisavého zánětu 
osrdečníku, zpětně se rovněž zaobírali tristní so-
cioekonomickou anamnézou a motivací tohoto 
jedince k odmítnutí lékařského ošetření. 
Mandys P., Šamanová M. – Strangulace s  mi-
nimálním morfologickým nálezem. Na úvod 
přednášky byli přítomní sérií digitálních fotogra-
fií seznámeni s problematikou strangulace jako 
soudně lékařské kategorie. Tu tvoří  případy smr-
ti ze zevních příčin, která nastane obecně tlakem 
na  krk. Spadá sem zardoušení (na  krk působí 
ruka či ruce útočníka), uškrcení (krk je smáčknut 
tlakem nějakého předmětu – škrtidla) a oběšení 
(kdy se škrtidlo zatáhne hmotností těla dotyčné 
osoby). I když se traduje, že smrt nastává za po-
dobných situací udušením, bylo následně dolo-
ženo, že příčina smrti u strangulace je multifak-
toriální. Vyvolá ji omezení průtoku krve cévami 
krku a  tím akutní nedokrvení mozku, podráž-
dění vegetativních nervů a  nervových pletení, 
uzavření dýchacích cest, poranění páteře včetně 
míchy, apod. Současně byl demonstrován pří-
pad raritního takzvaného atypického oběšení, 
kdy strangulační rýha probíhala vesměs po ob-
ličeji, aniž obepínala přední a  boční plochy 
krku. Podrobně byl rozebrán případ ženy, která 
byla nalezena na lůžku se zataženým škrtidlem 
– podkolenkou - kolem krku. V důsledku škrce-
ní vznikla jen naznačená rýha na  krku, kterou 
prohlížející lékař přehlédl. Pravou příčinu smrti 
odhalila až pitva.
Mandys P.  – Další příklady kárného bití. 
Přednáška navazovala na  dřívější úspěšnou 
přednášku „Bití likvidační a  kárné“, přednese-
nou na večeru SL v minulosti. Její pokračování 
se týkalo kárného bití, které jako trest nemě-
lo za  úkol dotyčnou osobu zmrzačit, natož 
usmrtit, ale pouze způsobit sice momentálně 
bolestivé, ale z  hlediska ohrožení zdraví lehké 
poranění, které nebylo spojeno s  vyřazením 
z  pracovního procesu a  tudíž ani nevedlo 
k právní kvalifikaci ublížení na zdraví. Na úvod 
bylo z  hlediska fyzikálních zákonů dovozeno, 
za jakých podmínek je možné trest bití realizo-
vat, aby mělo pouze kárnou a nikoliv likvidační 
povahu. Následoval rozbor morfologie násled-
ků bití, které při pečlivé prohlídce často dovolí 
užitý předmět identifikovat. Demonstrován 
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byl případ vězně, který byl po legálním zásahu 
dozorce následně bit sérií úderů lehkým gu-
movým obuškem. Další případ dokumentoval 
domácí násilí v podobě bití syna otcem lehkou 
dřevěnou latí. Na závěr ale přednášející ukázal, 
jak snadno může bití kárné přejít v bití likvidač-
ní a tím i na rizika legalizace této formy trestu. 
Mladík na svojí dívku poté, co se dozvěděl o její 
závislosti na  psychotropních látkách, užil své-
ráznou léčebnou metodu. Opakovaným bitím 
byť lehkými předměty jí způsobil těžkou újmu 
na zdraví v důsledku opětovné traumatizace již 
poraněných míst těla. 
Dvořák M. – Postup při zjišťování ovlivnění 
řidičů motorových vozidel návykovou lát-
kou v SRN. Problematika ovlivnění řidičů mo-
torových vozidel návykovou látkou/drogou je 
aktuální v SRN i v ČR. Zájem státu by měl vždy 
směřovat k  nekompromisnímu a  účinnému 
postihu každého řidiče, který ohrozí sebe i oko-
lí tím, že řídí pod vlivem návykové látky. Z hle-
diska právního postihu je základní otázkou, zda 
se jedná o  trestný čin nebo přestupek. V  SRN 
uplatňují funkční a v praxi plně vyhovující mo-
del přístupu k dané problematice. V ČR je zave-
den postup, který dovoluje právní ekvilibristiku 
a možnost navození důkazní nouze. Vznikne-li 
u  řidiče podezření na  ovlivnění drogou, pro-
vede policie SRN vždy screeningový test moči. 
Pokud ho řidič odmítne, provede se vždy odběr 
krve. V SRN, na rozdíl od ČR, je zakotven institut 
vynuceného odběru krve – řidič odběr nemů-
že odmítnout, krev je mu odebrána i proti jeho 
vůli. Pro posouzení ovlivnění návykovou látkou 
mohou být nejdůležitější projevy chování ři-
diče během prvních minut po zastavení vozi-
dla, policie proto vyplňuje příslušný formulář. 
V novelizovaném znění silničního zákona jsou 
pro přestupek uvedeny minimální tabulkové 
hladiny drog v  krvi. Pro trestný čin minimální 
tabulkové hladiny drog v krvi nejsou stanove-
ny. Rozhodující je, zda řidič je drogou ovlivněn 
(např. způsobí dopravní nehodu, projede křižo-
vatku na červenou, neudrží plynulý směr jízdy 
vozidla). Řízení vozidla s minimální nebo vyšší 
než tabulkovou hladinou drogy v krvi bez pro-
jevů ovlivnění je posuzováno jako přestupek. 
Řízení vozidla s nižší než minimální tabulkovou 
hladinou drogy v krvi, kdy jsou u řidiče zjištěny 
známky ovlivnění, je kvalifikováno jako trestný 
čin. (HŘ, PM, MD)

Přednáškový večer 
Oddělení klinické 

farmakologie 
29. 2. 2012

Přednáškový večer Oddělení klinické farmako-
logie FN dne 29. února t.r. odezněl s problema-
tikou angiologickou a  revmatologickou, což 
odpovídá klinickému zaměření pracoviště.
Doc.  MUDr.  O. Mayer, CSc., (spoluautorka Z. 
Poklopová) pojednal o  vznikajících možnos-
tech použití nových orálních antikoagulan-
cií v léčbě většiny indikací předcházení a léčby 
tromboembolie. Dabigatran je již registrován 
pro předcházení mozkové a periferní embolie 

při fibrilaci síní, pro rivaroxaban lze registraci 
očekávat v krátké době. Obě látky absolvovaly 
s úspěchem klinické hodnocení ve fázi III. a  je 
blízký výhled jejich používání v léčbě hluboké 
žilní trombózy a plicní embolie. Dále byly pre-
zentovány podobné výsledky pro apixaban 
a zmíněna byla též probíhající studie s endoxa-
banem. Dosažený pokrok vývoje v této lékové 
skupině dává předpoklad alternativní léčby 
k warfarinu s podstatnou výhodou, že nebude 
nutné léčbu monitorovat laboratorně, dávko-
vání nebude nutné adjustovat dle testu INR.
MUDr.  D. Suchý se zabýval nežádoucími 
účinky biologické léčby, tj. incidencí infekč-
ních komplikací (včetně vážných a  oportun-
ních infekcí), frekvencí malignit a  imunoge-
nicitou. Riziko infekčních komplikací (IK) při 
léčbě anti-TNFα přípravky je obecně vyšší při 
srovnání s běžnou populací a také po korekci, 
že pacienti s  revmatoidní artritidou vykazují 
zvýšené riziko infekcí. Registry biologické léčby 
ukazují, že výskyt vážné infekce v průběhu léč-
by biologikem klesá, nejvíce jsou léčení jedinci 
zřejmě ohroženi na začátku terapie. Rozdíl mezi 
jednotlivými přípravky není významný. Nejzá-
važnější infekční komplikací anti-TNFα léčby 
je výskyt tuberkulózy a dalších granulomatóz-
ních infekcí. Jedná se o  reaktivaci latentních 
forem TBC nebo nově získanou infekci, výskyt 
se zvyšuje 2–10krát, značná část případů je TBC 
mimoplicní. Screening na  latentní přítomnost 
TBC před zahájením léčby riziko účinně snižuje. 
Dále je zvýšeno riziko vzniku malignit. Jedná se 
zejména o nemelanomové kožní nádory a ná-
dory plic u kuřáků. Podrobnější data o výskytu 
solidních nádorů pocházejí ze švédského regis-
tru biologické léčby. Bylo zjištěno, že vyšší vý-
skyt solidních nádorů je pozorován během prv-
ního roku léčby anti-TNFα přípravky. Naopak 
metaanalýza dat z 9 randomizovaných kontro-
lovaných studií, provedená Bongartzem a spol. 
neprokázala statisticky signifikantní nárůst ri-
zika malignity oproti kontrolní skupině. Riziko 
vzniku lymfomu u pacientů s revmatoidní art-
ritidou A je snad nižší při terapii etanerceptem 
než ostatními monoklonálními protilátkami.
MUDr. J. Zeman pojednal o možnostech roze-
znat blížící se relaps systémového lupus ery-
tematodes (SLE). Nejvýznamnější klinické uka-
zatele aktivace SLE jsou: kožní SLE rash, artritida, 
horečka, serozitidy, vaskulitida, neuropsychia-
trické projevy. Z  laboratorních ukazatelů jsou 
to 1/ nespecifické známky zánětu jako vysoké 
hodnoty sedimentace erytrocytů (ne CRP), 
anemie, pokles komplementu, 2/ laboratorní 
známky postižení jednotlivých systémů – leu-
kopenie a lymfopenie, vysoké svalové enzymy, 
proteinurie, aktivní močový sediment a zhorše-
ní renálních funkcí, 3/ specifické imunologické 
markery - anti-dsDNA, anti-nukleosomy (vyšší 
senzitivita oproti a-dsDNA), anti-C1q (s vynika-
jící negativní prediktivní hodnotou pro aktivní 
SLE nefritidu), dále řada laboratorních markerů 
ve výzkumu (TWEAK, E-C4d, P-C4d).
MUDr.  H. Brabcová zmínila výsledky sledo-
vání antifosfolipidových protilátek (APA) 
u revmatoidní artritidy a ankylozující spon-
dylitidy v  průběhu biologické léčby. Došlo 
k  statisticky významnému poklesu protilátek 
v  třídě IgG u  všech sledovaných APA. U  rev-

matoidní artritidy byla individuální tendence 
k poklesu většiny protilátek, ale rozdíly nebyly 
statisticky významné. Ve třídě IgM skupiny pro-
tilátek nebyly zaznamenány signifikantní změ-
ny u obou chorob.
MUDr.  J. Voříšek referoval o  neobvyklé ka-
suistice otravy rtutí v  domácím prostředí, 
což s ohledem na nespecifické symptomatické 
projevy u pacienta bylo možné diagnostikovat 
až po zjištění, že pacient čistil nalezený kobe-
rec, v němž si všiml kuliček kovové barvy. Za-
jímavým zjištěním bylo, že otráven nebyl jen 
pacient, ale i další tři členové jeho rodiny, kteří 
byli bez subjektivních či objektivních příznaků. 
Přitom obsah rtuti v krvi u všech zúčastěných 
odpovídal závažné otravě. Znovu se potvrdilo, 
že pozorná anamnéza je základem diferenciální 
diagnózy nespecifických příznaků. 
Večeru předsedal doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 

O. Mayer 

Přednáškový večer 
Kliniky ortopedie 
a traumatologie 

pohybového ústrojí 
7. 3. 2012

Dne 7. března 2012 proběhl v  přednáškové 
aule Šafránkova pavilonu večer Kliniky ortope-
die a traumatologie pohybového ústrojí. Večer 
proběhl za hojné účasti lékařů KOTPÚ, ale i je-
jich kolegů z ostatních pracovišť. Předsedajícím 
byl prim. MUDr. Jindřich Šebor.
Program otevřela přednáška MUDr.  Karla 
Koudely juniora, Ph.D., (spoluautoři Koudela 
K. senior, Koudelová J., Süss R.) na  téma Spe-
cifické instrumenty u  TEP kolenního kloubu 
na základě MRI-první zkušenosti. Autor velmi 
podrobně zhodnotil současné možnosti při 
náhradě kolenního kloubu na základě individu-
álně připravené pomůcky podle obrazu z MRI.
Následovala velmi přehledná přednáška 
MUDr. Pavla Hořáka, týkající se rozdílné dél-
ky končetin.
Ve  sdělení doc.  MUDr.  Jiřího Matějky, 
Ph.D. (spoluautoři Zeman J., Belatka J.)  na téma 
Augmentace obratlového těla vertebrálním 
stentem byla velmi pěkně prezentována mož-
nost ošetření zlomeniny obratlového těla u pa-
cientů s osteoporózou.   
Moderní postup při ošetření chrupavčitých 
defektů v  oblasti kolenního kloubu přednesl 
ve  sdělení „Využití fibrinu bohatého na  des-
tičkové faktory při artroskopické léčbě 
chondrálních defektů kolenního kloubu“ 
MUDr.  Petr Zeman. Jde o  moderní metodu 
ve  fázi klinického experimentu a  tento typ lé-
čení má jistě velkou budoucnost. 
Ve  sdělení doc.  MUDr.  Tomáše Pavelky, 
Ph.D., a  spoluautorů (Weisová D., Salášek M.) 
na  téma Komplikace operačního léčení zlo-
menin pánevního kruhu, byly prezentovány 
výsledky léčení velmi vážných poranění, která 
mnohdy zanechávají trvalé následky a mohou 
být život ohrožující.
V následující přednášce MUDr. Petra Nepraše 



13

(spoluautor Zeman J.) byly probrány postupy 
při ošetření pozdně léčené nestabilitě kolenní-
ho kloubu, možnosti ošetření zkřížených vazů 
plastikou, což je v současné době velmi disku-
tované téma.
Večer uzavřela přednáška doc. MUDr. Václava 
Vyskočila, Ph.D., na téma Insufficiency aceta-
bular fracture.
Vzhledem k  hojné účasti lékařů i  středního 
zdravotnického personálu, a  vzhledem k  roz-
dílným a zajímavým tématům přednášek, byla 
diskuse velmi živá a  podnětná. Večer proběhl 
úspěšně i díky předsedajícímu, který celý večer 
velmi pěkně moderoval.

MUDr. Jaroslav Zeman 

Přednáškový večer 
Šiklova ústavu 

patologie 
14. 3. 2012 

Přednáškový večer Šiklova ústavu patologie 
14. března 2012 měl slavnostní ráz. Byl věno-
ván životnímu jubileu MUDr. Šárky Hadravské. 
Večeru předsedal prim. MUDr.  Z. Chudáček, 
Ph.D. Na programu byly čtyři přednášky. 
Daum O.: Molekulární klasifikace gastro-
intestinálního stromálního tumoru 
Hes O., Petersson F., Vaněček T., Michal M.: Hyb-
ridní onkocytické/chromofobní renální tu-
mory. Hybridní onkocytické (chromofobní ná-
dory ledviny tvoří osobitou skupinu lézí, která 
stojí na pomezí benigních a maligních tumorů. 
Vyskytují se buď sporadicky nebo na pozadí tzv. 
onkocytomatózy či Birt Hogg Dubeho syndro-
mu. Při diferenciální diagnostice je nutno vy-
loučit jak onkocytomatózu, tak BHD syndrom.
Daum O.: Hodnocení cytologií štítné žlázy 
podle klasifikace Bethesda 2010 
Ondič O.: Ženy v patologii 
Redakci se bohužel nepodařilo získat o večeru 
podrobnější zprávu.  (r) 

Přednáškový večer 
Neurochirurgického 

oddělení 
21. 3. 2012

Přednáškový večer Neurochirurgického od-
dělení FN v Plzni proběhl první jarní den roku 
2012. Konal se tradičně v Šafránkově pavilonu. 
Předsedal mu prim. MUDr. Jindřich Šebor.
První sdělení „Současné trendy cerebro-
vaskulární chirurgie“ přednesl nový primář 
neurochirurgického oddělení MUDr.  Vladimír 
Přibáň, Ph.D., který nastoupil od 1. března 2012. 
Ve  své přehledné přednášce seznámil poslu-
chače se současnými diagnostickými a  léčeb-
nými možnostmi v léčbě aneurysmat, cévních 
malformací i  ischemických postižení mozku. 
Přednáška byla dokumentována několika ty-
pickými kazuistikami. Volba léčebné modality 
(endovaskulární, operační a u arteriovenózních 

malformaci i  radiochirurgická) závisí zejména 
na  výsledku zobrazovacích metod (CT, CTAG, 
DSA, MR AG). Vlastní operační léčba byla doku-
mentována na krátkých videích. 
Ve druhém sdělení s názvem „Vliv celkové ver-
sus lokální anestézie při karotické endarte-
rektomii na pooperační kognitivní funkce“ 
autoři Mraček J., Holečková I., Mork J., Štěpánek 
D., Veselá P., Červený V., Chytra I. informovali 
o  výsledku své prospektivní studie. Hodnotili 
kognitivní funkce u dvou srovnatelných skupin 
pacientů se stenózou vnitřní krkavice, u nichž 
byla indikována endarterektomie. U všech pa-
cientů byly kognitivní funkce hodnoceny 1. a 7. 
pooperační den pomocí kognitivních evoko-
vaných potenciálů (P7, P300). U pacientů, kteří 
byli operováni v  celkové anestézii, bylo zjiště-
no přechodné zhoršení kognitivních funkcí 1. 
pooperační den. Po  týdnu se již výsledky sig-
nifikantně nelišily. Dle autorů je bezprostřední 
zhoršení kognitivních funkcí po operaci v cel-
kové anestézii běžným krátkodobým důsled-
kem toho typu anestézie. Dle výsledků studie 
se neliší ovlivnění kognitivních funkcí u  obou 
druhů anestézie (blok versus celková anesté-
zie), proto je možno ve většině případů nechat 
volbu anestézie na pacientovi.
„Poranění kraniocervikálního přechodu, 
zlomeniny C2 a  možnosti léčby“ byl název 
třetí přednášky autorské dvojice Bludovský D. 
a Žídek S. Autoři přehledně seznámili poslucha-
če s diagnostikou klasifikací zlomenin v oblasti 
kraniocervikálního přechodu. Na vlastním sou-
boru pacientů pak prezentovali léčbu zlomenin 
zevní fixací, osteosyntézou předním či zadním 
přístupem. Cílem zvoleného léčebného postu-
pu u konkrétního pacienta je repozice a fixace 
při zachování maximální možné pohyblivosti 
páteře.
Přednáška „Predikce výsledného stavu 
po  kraniocerebrálním poranění“ autorů La-
vička P., Holečková I., Navrátil L. byla věnována 
metodám, které umožňují odhadnout prognó-
zu u  komatózních pacientů po  těžkém kra-
niocerebrálním poranění. Kromě kognitivních 
evokovaných potenciálů je možno použít i bio-
chemické markery. Na  vlastním souboru byly 
u  poraněných opakovaně zjišťovány hodnoty 
S100B proteinu. Prediktivní hodnotu má kromě 
počáteční vysoké hodnoty zejména dynamika 
změn koncentrace N100B proteinu. Na  závěr 
autoři zdůraznili, že v kontrastu s velmi dobrou 
akutní léčbou v naší zemi neexistuje následná 
neurorehabilitační péče, což velmi zhoršuje 
kvalitu života zraněných.
Práce „Cervikální myelopatie – naše strate-
gie diagnostiky a chirurgické léčby“ autorů 
Žídek S., Bludovský D., Štěpánek D., Holečková 
I., Kastner J. byla zaměřena na indikace operač-
ní léčby míšního útlaku při stenóze krční páte-
ře. Volba předního či zadního přístupu vychází 
z klinického vyšetření, grafického a eletrofyzio-
logického vyšetření. Autoři nově zařazují dyna-
mické grafické a  elektrofyziologické vyšetření 
při změnách polohy (předklon – záklon) a do-
poručují tento algoritmus zařadit do předope-
račního rozhodování.
V  posledním sdělení „Možnosti neuroendo-
skopie v dětském věku“ Vacek P. a Štěpánek 
D. seznámili auditorium s neuroendoskopickou 

léčbou na vlastním souboru nemocných. Zdů-
raznili možnosti navigovaného zavádění endo-
skopu, které je při užití magnetické navigace 
možné i u nejmenších kojenců a novorozenců. 
U větších dětí lze již použít klasickou obrazovou 
navigaci, která vyžaduje pevnou fixaci kalvy pa-
cienta. Autoři ukázali příklady léčby komplexní-
ho hydrocefalu, cystických vad i endoskopické 
biopsie či odstranění drobnějších intraventri-
kulárních nádorů. 
Večer neurochirurgického oddělení ukázal 
současný rozvoj v různých podoborech neuro-
chirurgie. Účast posluchačů byla přes důležité 
utkání play-off utkání hokejové extraligy tradič-
ně hodně vysoká. 

MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.

Přednáškový večer 
Komplexního 

kardiovaskulárního 
centra 

28. 3. 2012 
Dne 28. 3. 2012 se v Šafránkově pavilónu usku-
tečnil večer Komplexního kardiovaskulárního 
centra (KKC) FN Plzeň. Řízení zasedání se ujal vě-
decký sekretář Spolku lékařů as. MUDr. Jaroslav 
Novák. V úvodním sdělení prof. MUDr. Richard 
Rokyta, Ph.D., primář Kardiologického oddělení 
FN a LFUK Plzeň seznámil posluchače se struk-
turou Komplexního kardiovaskulárního cen-
tra, jehož součástí je Kardiologické oddělení, 
Kardiochirurgické oddělení a kardiologická část 
II. interní kliniky. KKC FN Plzeň vzniklo 29. 12. 
2009, samostatné Kardiologické oddělení v  lo-
chotínské části FN Plzeň pak 1. 5. 2011. V úvodní 
přednášce byla shrnuta zdravotnická, výuková 
a vědeckovýzkumná činnost KKC.
Ve druhém sdělení „Novinky v  léčbě dyslipi-
démií“ prof.  MUDr.  Hana Rosolová, DrSc., 
vedoucí lékařka Centra preventivní kardiologie 
II. interní kliniky, připomněla 50 let existence 
preventivní kardiologie. Shrnula novinky v léč-
bě dyslipidémií a kromě významu statinů v pre-
venci a  léčbě aterosklerózy zmínila problema-
tiku reziduálního vaskulárního rizika. Je dáno 
kromě jiného i  přítomností aterogenní dysli-
pidémie, typické pro nemocné s  inzulínovou 
rezistencí, tj. v prediabetu a u diabetu 2. typu. 
Lze ji ovlivnit terapií fibráty nebo kyselinou ni-
kotinovou. Současným trendem léčby dyslipi-
démií je kombinace hypolipidemik, která ovliv-
ní nejen hladinu LDL-cholesterolu, ale všechny 
přítomné poruchy metabolizmu lipidů. 
As. MUDr. Ivo Bernat, vedoucí lékař Intervenč-
ní kardiologie Kardiologického oddělení, měl 
přednášku na  téma „Radiální přístup ke  ko-
ronárním katetrizacím a intervencím v roce 
2012“. Shrnul výhody a limitace radiálního pří-
stupu, který je v současné době u srdečních ka-
tetrizací na plzeňském pracovišti dominantním 
přístupem (více než 90 % výkonů). Prezentoval 
vlastní publikované výsledky studie, týkající se 
péče o  radiální tepnu po  výkonech. Rovněž 
ukázal design a  nábor do  právě končící pro-
spektivní multicentrické české randomizované 
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akademické studie srovnávající radiální a femo-
rální přístup v léčbě pacientů s infarktem myo-
kardu s ST elevacemi. 
Vedoucí lékař Arytmologie Kardiologické-
ho oddělení MUDr.  Vlastimil Vančura, 
Ph.D. přednesl sdělení o „Indikacích k srdeč-
ní resynchronizační léčbě (CRT-cardiac re-
synchronisation therapy) na  pomezí sou-
časných doporučení“, které se v  ČR opírají 
o platná doporučení publikovaná v roce 2009. 
Na  základě výsledků nových studií se zdá, že 
nemocní s blokem pravého raménka Tawarova 
ze zavedení CRT buď neprofitují vůbec, nebo 
jen minimálně. Dále se ukazuje, že větší pro-
spěch z CRT mají pacienti se šíří QRS ≥ 150 ms. 
Implantace přístrojů k  resynchronizační léčbě, 
tj. biventrikulárních kardiostimulátorů, resp. 
častěji biventrikulárních kardioverterů-defib-
rilátorů jsou od  r. 2010 již rutinním výkonem 
prováděným na  Kardiologickém oddělení FN 
Plzeň.
MUDr.  Marta Zárybnická, lékařka Kardiochi-
rurgického oddělení, měla přednášku s názvem 
„Je chirurgické řešení významné chlopenní 
vady vždy zlatým standardem?“ Ve  svém 
sdělení se věnovala nejčastěji se vyskytujícím 
chlopenním vadám v současnosti. Zmínila při-
rozený průběh onemocnění a  operační riziko 
v závislosti na tíži vady v době operace. Největší 
pozornost věnovala mitrální regurgitaci, jejíž in-
dikace k operačnímu řešení skýtá nejvíce úskalí.
Přednáškový večer Komplexního kardiovasku-
lárního centra zakončil svým sdělením MUDr.
Viktor Zlocha z Kardiochirurgického oddělení. 
Tématem jeho prezentace byla „Retrospektiv-
ní analýza Maze výkonů za  období 2007-
2009“. V  přednášce popsal historii a  princip 
tohoto výkonu prováděného u pacientů s fib-
rilací nebo flutterem síní a prezentoval rovněž 
vlastní soubor takto léčených pacientů ve tříle-
tém období 2007-2009.
Večer dokumentoval široké spektrum mo-
derních léčebných postupů poskytovaných 
jednotlivými složkami Komplexního kardio-
vaskulárního centra FN Plzeň. KKC poskytuje 
specializovanou kardiologickou péči všem 
dospělým pacientům Plzeňského kraje a  části 
pacientů Karlovarského kraje.

Richard Rokyta

Přednáškový večer 
Chirurgické kliniky 

4. 4. 2012

Ve středu 4. dubna 2012 proběhl v Šafránkově 
pavilonu tradiční přednáškový večer Chirurgic-
ké kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a  Fakultní nemocnice v  Plzni pod vedením 
předsedajícího doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc. 
Zcela zaplněný sál, ve kterém vedle sebe zased-
li pracovníci řady klinik zdejší fakultní nemocni-
ce, dále lékaři z mnoha chirurgických pracovišť 
regionu a  v  neposlední řadě také ambulantní 
chirurgové, si vyslechl šest sdělení, která byla 
aktuálním průřezem činnosti chirurgické kliniky 
tentokrát na poli cévní chirurgie.

prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. doc. MUDr. B. Čertík, Ph.D.

Úvodní sdělení nazvané „Infekce cévních re-
konstrukcí v  aortoilické oblasti“ přednesl 
přednosta kliniky prof. V. Třeška (spoluautoři 
B. Čertík, R. Šulc, M. Čechura, J. Křižan, J. Mo-
láček, K. Houdek). Upozornil mimo jiné, že in-
fekce cévních protéz v aortoilické oblasti patří 
mezi závažné, život ohrožující stavy s incidencí 
0,6-3 %. Léčba tohoto typu komplikací cévních 
rekonstrukcí je obtížná, dlouhodobá a ekono-
micky nákladná s  vysokou mírou morbidity 
a mortality. Vyžaduje si přísně individuální pří-
stup s  ohledem na  celkový stav nemocného 
a typ infekční komplikace, optimálním řešením 
je nová in situ cévní rekonstrukce s  komplet-
ním odstraněním infekcí zasažených tkání.

MUDr .J. Moláček MUDr. J. Šulc 

V  následující přednášce „Endovaskulární ře-
šení výdutí břišní aorty – naše 11leté zkuše-
nosti“ autorů MUDr. B. Čertíka (přednášející), 
V. Třešky, F. Šlaufa, R. Šulce, M. Čechury, J. Křiža-
na a  J. Moláčka byly prezentovány zkušenosti 
pracoviště s touto moderní metodou léčby tak 
závažného onemocnění, kterým je aneurysma 
abdominální aorty. Endovaskulární přístup při 
elektivním řešení aneurysmat abdominální 
aorty v současné době převažuje, počty takto 
ošetřených nemocných narůstají a  v  kategorii 
pacientů nad 85 let činí 70 % výkonů. Je op-
timálním řešením pro pacienty nevhodné či 
neúnosné ke klasické otevřené operaci výdutě 
a  pro nemocné vyššího věku při akceptabilní 
morbiditě a mortalitě.
V třetí přednášce „Simultánní výkony na ka-
rotickém řečišti a srdci – benefit nebo neú-
měrné riziko?“ se odborný asistent J. Moláček 
se spoluautory V. Třeškou, B. Čertíkem, J. Křiža-
nem, M. Čechurou a  R. Šulcem zamýšlel nad 
přínosem a riziky kombinovaných operací paci-
entů se současným aterosklerotickým postiže-
ním koronárních tepen a krkavic, kterých je až 

20 %. Obvykle jsou indikováni k  simultánnímu 
výkonu nemocní s nestabilní anginou pectoris 
či po infarktu myokardu, kteří vyžadují urgentní 
či akutní revaskularizaci a kteří taktéž mají velmi 
významnou stenózu vnitřní krkavice. Kombi-
novaná karotická endarterektomie v  lokoregi-
onální anestézii a  koronární revaskularizace je 
na základě několikaletých zkušeností vlastního 
pracoviště považována za bezpečnou eventua-
litu řešení současného postižení těchto tepen 
s akceptovatelnou mírou komplikací.
MUDr.  R. Šulc se spoluautory D. Kubačkovou 
a  J. Náhlíkem srovnal ve  sdělení „Vývoj počtu 
vysokých amputací dolních končetin v 10le-
tém odstupu“ počet a indikace těchto zákroků 
v období let 2000-2001 a 2009-2010. V sledova-
ném období se na  chirurgické klinice udržuje 
prakticky stabilní počet vysokých končetinových 
amputací, a to i přes intenzivní chirurgickou, ra-
diointervenční a konzervativní léčbu. Pohybuje 
se mezi 60-70 výkony ročně s převažujícím po-
stižením mužů, nejčastější indikací jsou ireverzi-
bilní změny při ischemickém a diabetickém po-
stižení končetiny po vyčerpání všech možností 
konzervativní a  chirurgické léčby. Amputace 
končetin tak představují i nadále závažný zdra-
votnický a socioekonomický problém.

MUDr. M. Čechura, Ph.D.  MUDr. K. Houdek

Pátá přednáška autorů M. Čechury a M. Nováka 
(Radiodiagnostické oddělení nemocnice Priva-
med – přednesl MUDr.  J. Čechura) nazvaná 
„Ojedinělá komplikace po  operaci ruptury 
aneurysmatu abdominální aorty a její rarit-
ní řešení“ informovala posluchače o  případu 
67letého muže urgentně operovaného pro 
rupturu výdutě břišní aorty řešenou její resek-
cí a  aortobiilickou cévní náhradou. Výkon byl 
posléze komplikován extravazací při centrální 
anastomóze cévní náhrady, která byla úspěšně 
vyřešena netradičním radiointervenčním pří-
stupem ve spolupráci radiologa a chirurga. Ne-
mocný dosud více než 5 let po operaci žije bez 
subjektivních potíží a  objektivních komplikací 
cévního zákroku. Případ ukazuje, že se chirurg 
může kdykoliv v  průběhu léčby dostat do  si-
tuace, kdy pro zdárné vyřešení neobvyklého 
problému či komplikace musí zvolit, připravit 
a  provést i  ojedinělý, netradiční či zcela nový 
postup. Výborná mezioborová komunikace 
a spolupráce je pak v těchto případech napros-
to nezbytná.
V  poslední přednášce prezentoval MUDr.  K. 
Houdek s  kolektivem autorů J. Moláček, V. 
Třeška a  B. Čertík problematiku diagnostiky 
a  terapie syndromu horní hrudní apertury 
(thoracic outlet syndrome – TOS), včetně 
výsledků jeho chirurgické léčby na  vlastním 
pracovišti. V období posledních 12 let tak bylo 
úspěšně léčeno 29 nemocných, u kterých bylo 
provedeno 32 operačních zákroků. Základem 



15

terapeutického postupu je obnovení průchod-
nosti postižených cév a odstranění jejich kom-
prese, nejčastěji transaxilární resekcí 1. žebra. 
Výsledky dokládají, že pacienti profitují ze 
správně indikované chirurgické léčby s relativ-
ně malým a akceptovatelným rizikem kompli-
kací při nulové mortalitě.
Přednáškový večer proběhl v  důstojné atmo-
sféře a jednotlivá sdělení svojí již tradičně vyso-
kou úrovní vyvolala značný zájem posluchačů.

J. Vodička

Přednáškový večer  
1. interní kliniky 

11. 4. 2012
Přednosta 1. interní kliniky prof.  Matějovič pre-
zentoval ve svém úvodním vystoupení přehled 
vědeckovýzkumné činnosti kliniky za  rok 2011. 
Z bilanční zprávy vyplynulo, že pracovníci klini-
ky publikovali v  recenzovaných periodicích 44 
článků. Z  toho 44 % publikací bylo uveřejněno 
v  časopisech s  faktorem impaktu. Průměrná 
hodnota faktoru impaktu byla 3.3, což dokládá 
vysokou kvalitu publikovaných prací. Nejvíce 
impaktovaných prací měla v  roce 2011 skupi-
na metabolické JIP, celkem 11 článků. Většina 
původních prací vznikla v rámci řešení výzkum-
ného záměru Náhrada a  podpora některých 
životně důležitých orgánů. Mezi celosvětově 
nejčtenější články v oblasti intenzivní medicíny 
patřila experimentální práce popisující patofy-
ziologiii poškození ledvin při sepsi, uveřejněná 
v časopise Critical Care (IF 4,6). Mezi nejvýznam-
nější práce patřily v roce 2011 editorialy v před-
ních intenzivistických časopisech, v  nichž byl 
prof. Matějovič hlavním autorem - Shock (vztahy 
sepse, poškození ledvin a  tkáňové oxygenace), 
respektive spoluautorem - Critical Care Medicine 
(rizika podání albuminu jako volumové resusci-
tace). V  USA byla v  roce 2011 podána žádost 
o  patentovou ochranu mimotělního chlazení 
při hemofiltraci, jejímž podkladem je – ve spolu-
práci s Ústavem biofyziky - experimentální práce 
doc. Kroužeckého a spol. publikovaná o rok dříve 
v časopise Nephrology Dialysis Transplantation. 
Nejlepší publikací v transplantologii byla vyhod-
nocena a cenu České transplantační společnos-
ti pro rok 2011 získala studie MUDr.  Reischiga 
a  spol. o  profylaxi cytomegalovirové infekce 
po transplantaci ledviny, uveřejněná v časopise 
Antiviral Therapy. 
Program večera pokračoval přednáškami pra-
covníků 1. interní kliniky. Zasedání předsedal 
a  diskuzi moderoval doc.  MUDr.  Jiří Motáň, 
CSc. Následující text je věnován předneseným 
sdělením; je uvedeno jméno přednášejícího, 
spoluautoři, název přednášky a  stručný sou-
hrn, a  případně komentář prezentované stu-
die. Chci na  tomto místě poděkovat autorům 
za dodané podklady. 
Matějovič M., Beneš J., Chvojka J., Sýkora R., 
Raděj J., Kroužecký A., Novák I.: Akutní poško-
zení ledvin v sepsi – staré mýty, nové para-
digma? Na klinicky relevantním dlouhodobém 
modelu sepse popsali autoři nový koncept 
patogeneze akutního poškození ledvin v sepsi. 
Reakce experimentálních zvířat na  identický 

infekční podnět není uniformní. Ačkoliv sys-
témová hemodynamická odpověď na  sepsi 
byla u  všech zvířat podobná (normo- až hy-
perdynamická systémová cirkulace), lokální 
renální vazokonstrikcí reagovaly jen ti jedinci, 
kteří vyvinuli akutní poškození ledvin v  sepsi 
(50 % zvířat). Renální vazokonstrikci předchází 
uvolnění prozánětlivých cytokinů a  vzestup 
markerů oxidačního stresu. Zjištěná data uka-
zují, že bude třeba zásadním způsobem změnit 
některá paradigmata vztahu sepse a poškození 
ledvin, uváděná, respektive tradovaná bez rele-
vantních důkazů, v současné literatuře. Výsled-
ky studie měly významný mezinárodní ohlas, 
byly prezentovány formou vyžádaných sdělení 
na evropských i amerických odborných konfe-
rencích. Přínos prezentované studie, publiko-
vané v  časopise Critical Care (IF 4.6),  dokládá 
i doprovodný editorial jednoho z key opinion 
leaderů v této vědní oblasti. 
Reischig T., Průcha M., Sedláčková L., Lysák D., 
Jindra P., Bouda M., Matějovič M.: Valganciclo-
vir v  profylaxi proti cytomegaloviru u  pa-
cientů po  transplantaci ledviny   ovlivňuje 
proliferaci a  aktivaci lymfocytů. Nefrologic-
ké pracoviště se dlouhodobě zabývá profylaxí 
a léčbou namířenou proti vážné infekční hrozbě 
transplatovaných pacientů – cytomegaloviru 
(CMV). Prezentovaná studie vychází ze známého 
faktu, že profylaxe antivirotiky je u nemocných 
po  transplantaci ledviny spojena se sníženým 
rizikem akutní rejekce transplantátu. Tento fe-
nomén nelze přitom plně vysvětlit pouze ome-
zením nepřímých dopadů CMV. V klinické studii 
autoři ověřovali hypotézu, že antivirové příprav-
ky samy o  sobě mohou ovlivnit funkci lymfo-
cytů u  transplantovaných jedinců. Výsledky 
ukázaly, že supresivní vliv na lymfocyty existuje, 
ale liší se podle použitého protivirového léku. 
Zatímco valganciclovir suprimoval u  pacientů 
po transplantaci ledviny jak proliferaci, tak akti-
vaci lymfocytů, valacyclovir lymfocyty neovlivnil. 
Z toho lze soudit, že z hlediska přídatného „anti-
rejekčního” efektu je výhodná profylaxe cytome-
galovirové infekce valganciclovirem. 
Lacigová S., Tomešová J., Gruberová J., Rokyta 
R.: Účinnost mesodiencefalické modulace 
na symptomy diabetické senzorimotorické 
neuropatie a na psychický stav nemocných. 
Bolestivá diabetická neuropatie dramatickým 
způsobem ztrpčuje život svých nositelů. Je 
proto pochopitelné, že se hledají farmakolo-
gické i jiné cesty, jak nemocným bolest zmírnit. 
Doc. Lacigová referovala o nefarmakologickém 
ovlivnění senzorimotorické neuropatie diabeti-
ků. Intervence spočívala v působení pulzů stej-
nosměrného elektrického proudu o napětí 230 
Voltů, a  to pomocí dvou elektrod umístěných 
na hlavě pacienta (celkem 13 procedur po 30 
minutách). Studie byla prospektivní, placebem 
kontrolovaná a  bylo do  ní zařazeno 30 dia-
betiků. Studie neprokázala účinnost přístroje 
na neuropatickou bolest, byť byl v dotazníko-
vém šetření zaznamenán jiný dílčí efekt (pocit 
lepšího fyzického zdraví). Je důležité uvést, že 
zmírnění bolesti pociťovali nemocní srovnatel-
nou měrou jak při skutečném zapojení mozko-
vého ovlivňovače (elektrody na hlavě byly pod 
napětím), tak při pouhém přiložení elektrod 
na  hlavu pacienta (na  elektrody nebylo nalo-

ženo žádné elektrické napětí a elektrický proud 
mozkem neprocházel). To dokládá sílu sugesce 
při léčbě bolesti. Je známo, že víra v  efekt ja-
kéhokoli léčebného manévru hraje v medicíně 
obrovskou roli. U přístrojů, kde je princip fun-
gování obestřen rouškou tajemství, a  který je 
dle svých propagátorů v  podstatě panaceou 
– „upravuje a harmonizuje poruchy způsobené 
funkčními i  orgánovými chorobami“, je třeba 
zachovat metodickou skepsi. Doc.  Lacigová 
a spol. přistoupili k  testování přístroje pomocí 
vědecké metody a neprokázali jeho účinnost. 
Hejda V.,   Dostalíková-Čimburová M., Krátká 
K., Balušíková K., Chmelíková J., Hnaníček J.,   
Neubauerová J.,   Vránová J.,   Kovář J.,   Horák J.: 
Exprese transportních molekul pro železo 
v  duodenu u  pacientů s  hereditární he-
mochromatózou   a  u  pacientů s  deficitem 
železa. Vstřebávání železa v tenkém střevě je 
klíčové pro udržení homeostázy tohoto důleži-
tého přechodného prvku v organizmu. Organiz-
mus má účinné nástroje pro vstřebávání železa, 
ale nemá prostředky, jak se akumulovaného že-
leza zbavit. Autoři sledovali, jakou měrou se tvoří 
jednak mRNA kódující přenašeče železa a  jed-
nak vlastní proteiny – přenašeče železa – tou-
to mRNA kódované, při nedostatku a přebytku 
železa v organizmu. Objektem zájmu byli proto 
pacienti s  významnou poruchou homeostázy 
železa, a to s jeho deficitem v důsledku sidero-
penické anémie (IDA), respektive s  nadbytkem 
při hereditární hemochromatóze (HHC). Sou-
časně byl sledován hepcidin – regulátor ho-
meostázy železa. Tvorba mRNA pro transportní 
proteiny byla dle očekávání vysoká u pacientů 
s  IDA a dále u léčených osob s HHC (v důsled-
ku relativní sideropénie). Naopak v tvorbě vlast-
ních transportních proteinů nebyly prokázány 
změny. U pacientů s neléčenou HHC se exprese 
proteinových transportérů shodovala se zdra-
vými kontrolami. U HHC tedy nedochází k utlu-
mení exprese těchto transportérů. Ani u  této 
skupiny nekorelovala exprese mRNA a proteinů. 
Hladina hepcidinu se mezi jednotlivými skupi-
nami nelišila. Vysvětlení pro výše popsaný roz-
por – méně transportních bílkovin, než by od-
povídalo kvantu vytvořené mRNA, není známo. 
Autoři spekulují o  tom, že může jít o  důsledek 
změněné posttranskripční modifikace mRNA, 
případně že jsou ve hře další faktory ovlivňující 
resorpci železa na intracelulární úrovni. 

Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
zástupce přednosty 1. IK pro výchovnou 

a vědeckou činnost 

Ze zasedání Vědecké 
rady LF UK v Plzni 

12. 4. 2012
Po  schválení programu zasedání VR z  12. 4. 
2012 a  kontrole zápisu ze zasedání VR 19. 1. 
2012 děkan fakulty představil přítomným nově 
jmenovaného řádného člena VR LFP UK pana 
prof.  RNDr.  Josefa Bergera, CSc., ze Zdravotně 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.
Dále proběhlo habilitační řízení MUDr.  On-
dřeje Dauma, Ph.D., odborného asistenta 
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LF UK v  Plzni, v  oboru Patologie, které zahájil 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., dle VŠ záko-
na č. 111/1998 Sb., § 72. Habilitační práce má 
název „Diferenciální diagnostika mezenchy-
málních nádorů trávicího traktu”. Kandidát 
přednesl habilitační přednášku „Současný 
stav prediktivní diagnostiky nádorů gastro-
intestinálního traktu”. Tajnému hlasování bylo 
přítomno 25 členů VR LFP UK, bylo rozdáno 25 
platných hlasovacích lístků.
VR LFP UK doporučila (ve smyslu § 72 zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně 
a  doplnění dalších zákonů v  platném znění) 
děkanovi fakulty postoupit návrh na jmenová-
ní MUDr. Ondřeje Dauma, Ph.D., docentem pro 
obor Patologie k dalšímu řízení.
VR byl předložen návrh na složení komise pro 
státní zkoušky v  doktorském studijním pro-
gramu Neurologie a  psychiatrie: Předseda: 
prof.  MUDr.  Zdeněk Ambler, DrSc., Neurologic-
ká klinika LFP UK a  FN Plzeň, místopředseda: 
doc. MUDr.  Jiří Beran, CSc., Psychiatrická klinika 
LFP UK a FN Plzeň. Členové: prof. RNDr. Ivo Budil, 
Ph.D., DrSc., ZČU Plzeň, prof. MUDr. Jiří Horáček, 
Ph.D., 3. LF UK v Praze, prof. MUDr. Pavel Kalvach, 
CSc., 3. LF UK v Praze, prof. MUDr. Hana Papežo-
vá, CSc., 1. LF UK v Praze, doc. MUDr. Ivana Štět-
kářová, CSc., Nemocnice Na  Homolce, Praha, 
MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D., MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila navržené 
složení komise pro státní zkoušky v doktorském 
studijním programu Neurologie a psychiatrie.
VR byl předložen návrh na  schválení funkce 
konzultanta pro studijní program Anato-
mie, histologie a  embryologie a  jmenování 
doc.  MUDr.  Mgr.  Zbyňka Tonara, Ph.D., kon-
zultantem MUDr.  Lady Eberlové, jejímž ško-
litelem je prof.  MUDr.  Jiří Valenta, DrSc. VR LF 
UK v  Plzni jednomyslně schválila jmenování 
doc. MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D., konzul-
tantem MUDr. Lady Eberlové.
VR byl předložen návrh na  schválení funkce 
konzultanta pro studijní program Anato-
mie, histologie a  embryologie a  jmenování 
doc. MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D., konzultant-
kou Mgr.  Ing.  Libora Staňka, jehož školitelkou 
je doc.  MUDr.  Milena Králíčková, Ph.D.  VR LF 
UK v  Plzni jednomyslně schválila jmenování 
doc. MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D., konzultant-
kou Mgr. Ing. Libora Staňka.
VR byl předložen návrh na  schválení funkce 
konzultanta pro studijní program Fyzio-
logie a  patologická fyziologie a  jmenování 
doc.  MUDr.  Mileny Králíčkové, Ph.D., konzul-
tantkou Mgr. Zbyňka Houdka, jehož školitelem 
je doc.  MUDr.  František Vožeh, CSc. VR LF UK 
v Plzni jednomyslně retrográdně schválila jme-
nování doc. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. kon-
zultantkou Mgr. Zbyňka Houdka.
VR byl předložen ke schválení návrh na složení 
komise pro habilitační řízení MUDr. Daniela 
Lysáka, Ph.D., vedoucího lékaře Aferetického 
centra Hematologicko-onkologického odd. 
FN Plzeň a  odborného asistenta LF UK v  Plz-
ni, v  oboru Vnitřní nemoci v  tomto složení: 
předseda: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., 
I. interní klinika LFP UK a  FN Plzeň, členové: 
prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc., Fakulta vojen-
ského zdravotnictví, Univerzita obrany Hradec 
Králové, prof.  MUDr.  Michael Doubek, Ph.D., 

Interní hemato-onkologická klinika, Fakultní 
nemocnice Brno, prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc., 
Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká 
fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 
doc. MUDr. Luboš Holubec Jr., Ph.D., LF UK v Plz-
ni jednomyslně schválila složení komise pro ha-
bilitační řízení MUDr. Daniela Lysáka, Ph.D.
VR byl předložen ke schválení návrh na složení 
komise pro habilitační řízení MUDr.  Tomá-
še Reischiga, Ph.D., vedoucího lékaře úseku 
nefrologie I. IK FN Plzeň a odborného asistenta 
LF UK v  Plzni v  oboru Vnitřní nemoci v  tomto 
složení: předseda: prof. MUDr. Martin Matějovič, 
Ph.D., I. interní klinika LFP UK a FN Plzeň, členo-
vé: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., Slovenská 
zdravotnícka univerzita – VVZ Bratislava, SR, 
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klini-
ka, Masarykova univerzita v Brně, prof. MUDr. On-
dřej Viklický, CSc., Klinika nefrologie, IKEM Praha, 
prof.  MUDr.  František Saudek, DrSc., Centrum 
diabetologie, IKEM Praha. VR LF UK v Plzni jedno-
myslně schválila složení komise pro habilitační 
řízení MUDr. Tomáše Reischiga, Ph.D.
VR dále vzala na vědomí zprávy z vedení fa-
kulty, týkající se projektů OP VaVpI a věcného 
záměru zákona o univerzitních nemocnicích. 
Příští zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni se usku-
teční ve čtvrtek 14. června 2012 od 14 hodin. (r)

Z jednání 
akademického senátu 

LF UK v Plzni 
15. 2. 2012

V úvodu jednání AS LF UK v Plzni jednohlas-
ně schválil zápis z minulé schůze.
Na svou funkci rezignoval student Jose Fran-
cisco Pavao. Podle výsledků voleb byl ko-
optován student 4. ročníku Miroslav Váňa. 
AS vzal na  vědomí kooptaci Miroslava Váni 
do AS LF UK v Plzni a také nutnost uspořádá-
ní doplňovacích voleb do studentské části AS 
nejpozději na podzim t.r.
Z  vystoupení děkana LF UK v  Plzni 
doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., vyjímáme: 
Projekty UNIMEC a  Biomedicínské centrum: 
UNIMEC byl schválen, ale čekalo se na schvá-
lení Biomedicínského centra, aby výběrová 
řízení proběhla zároveň. V  současné době je 
již uvolnění prostředků na Biomedicínské cen-
trum jisté a výběrové řízení se připravuje. Jed-
ná se o velice komplikovanou záležitost. Návrh 
byl několikrát připomínkován ze strany UK
Atestace a  specializační vzdělávání: Rozběh-
lo se úspěšně pod vedením prof.  MUDr.  A. 
Skálové, CSc. Je již přihlášeno 30 absolventů. 
Řada oborů se akredituje na  certifikované 
atestační kurzy.
Projekt PRVOUK: Na  základě jednání Vědec-
ké rady bylo rozhodnuto pokračovat ve  vě-
deckém směřování fakulty, které představoval 
výzkumný záměr vedený prof.  MUDr.  M. Ma-
tějovičem, Ph.D., což odpovídá vědeckému 
zaměření Biomedicínského centra. Vzhledem 
k nižším finančním prostředkům Vědecká rada 
nepodpořila žádost prof. MUDr. R. Rokyty, Ph.D., 
o PRVOUK z oboru kardiologie, který by byl ře-

šen ve  spolupráci s  I. a  III. lékařskou fakultou. 
Situace na menších fakultách je obdobná - LF 
UK v  Hradci Králové se rozhodla také jen pro 
jeden projekt.
Univerzitní nemocnice: Na  toto téma probí-
hají další debaty. Objevil se nový termín - práv-
nická instituce sui generis. Nemocnice by měla 
být výuková a zároveň by nezanikla ani lékařská 
fakulta. Návrh zatím není podrobně a  přesně 
rozpracován.
Tajemnice LF UK v  Plzni Ing.  M. Klečková se-
známila AS s aktuální ekonomickou situací fa-
kulty: hospodářský výsledek provozu školy 
za 2011 je 6 726 tis. Kč, v roce 2010 byl výsledek 
hospodaření 2 908 tisíc Kč, z  toho k  rozdělení 
bylo 1039 tisíc, z toho rezervní fond 35 tisíc Kč, 
fond odměn 504 tisíc Kč, FRIM 500 tisíc Kč. 75 % 
vykázaného hospodářského výsledku bylo 
zúčtováno jako nerozdělený výsledek hospo-
daření. K výsledku HV za rok 2011 - 6 726 tisíc 
Kč, čekáme na pokyn RUK, jak bude rozúčtová-
no, zda bude zachován poměr 25 % výsledek 
k rozdělení vs. 75 % HV nerozdělený. Vzhledem 
k  plánovaným stavbám by bylo pro fakultu 
vhodné vyjednat „individuální“ způsob rozděle-
ní výsledku hospodaření školy, otázku je nutno 
projednat s panem kvestorem UK. 
Vývoj výnosů: Cca 50 % tvoří neinvestiční pří-
spěvek na výuku. Jeho výše se odvíjí dle akre-
ditovaných studijních programů, dle počtu 
studentů, profesorů, docentů a  doktorandů, 
dle vědeckého výkonu školy a mobility studen-
tů. Cca 37 % příjmů fakulty představují vlastní 
příjmy – příjmy od zahraničních studentů, celo-
životní vzdělávání, poplatky za  nadstandardní 
dobu studia, pronájmy atd. Příspěvek z MŠMT 
má klesající trend, vlastní příjmy vzrůstající.
Vývoj nákladů: detailně byl dokumentován 
v  prezentovaných tabulkách a  grafech. Klesají 
odpisy, mimo jiné jsou důvodem minimální 
investice v  posledních dvou letech. Největší 
váhu mají mzdové náklady: 65 % - 67 %. Nárůst 
zaznamenal fond odměn, FRIM a rezervní fond. 
Nově byl vytvořen fond provozních prostředků. 
Byl prezentován vývoj počtu fyzických pracov-
níků a  přepočtených za  období 2008-2011, 
zatím bez dohod o pracovní činnosti a dohod 
o provedení práce z  roku 2011, které mzdový 
systém nedokázal odfiltrovat.
V letošním roce je v plánu zavést nástroj „tenký 
klient“, což umožní sledování rozpočtu po ústa-
vech a  klinikách (plán jaro 2012) jak ekono-
mickému odd., tak zejména jeho přednostům 
a vedoucím.
AS projednal otázku akreditace doktorských 
studijních programů Anesteziologie a  in-
tenzivní medicína a  Urologie. Prof.  MUDr.  V. 
Třeška, DrSc., jako přednosta kliniky a proděkan 
pro vědu informoval AS o  faktu, že zmiňované 
obory jsou dnes již vzhledem ke specializaci zce-
la samostatné. Po dohodě s doc. MUDr. E. Kasa-
lem, CSc., a  prof.  MUDr.  M. Horou, Ph.D., padlo 
rozhodnutí oba obory akreditovat samostatně. 
Akreditace byla pro oba obory schválena. Vě-
decká rada LF tuto změnu již schválila, komise 
jsou kvalitně obsazeny. AS vzal poté na vědomí 
akreditaci doktorských studijních programů An-
esteziologie a intenzivní medicína a Urologie.
Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. seznámil AS ještě se 
změnami ve studijním plánu doktoranda, které 
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se týkají publikační aktivity: a) Nově přijímaní 
doktorandi budou za dobu svého studia povin-
ni publikovat nejméně tři sdělení v odborných 
časopisech. Musí být prvním autorem článku 
v  recenzovaném časopise a  spoluautorem 
dvou článků v časopise s impakt faktorem vyš-
ším než 1. b) Mezi volitelné jazyky bude zařa-
zena němčina a  francouzština. c) Tato kritéria 
odpovídají požadavkům pražských fakult. 
MUDr. L. Bolek, Ph.D. navrhl přejmenování kur-
zu týkajícího se výpočetní techniky na  Kurz 
uživatelů moderních IT technologií. AS vzal 
na vědomí změny studijních plánů doktorské-
ho studia.
AS projednal zprávy o  proběhlých jedná-
ních: setkání představitelů lékařských fakult ČR 
a  SR ve  Sliači (prof.  Filipovský, student Vrána), 
setkání představitelů akademických senátů 
fakult UK (prof. Filipovský, student Vrána), shro-
máždění Akademické obce UK (MUDr.  Bolek, 
MUDr.  Beneš), jednání Akademického senátu 
UK (MUDr. Beneš, doc. Holubec, student Vrána), 
jednání Rady vysokých škol (MUDr. Barcal)
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., informoval o se-
tkání představitelů lékařských fakult ČR a  SR 
ve  Sliači. Probírala se například velikost AS, 
omezování délky jednání, volby do senátu atd. 
Jednalo se i o definici Akademické obce , která 
není nikde zcela přesně stanovena.
12.1. 2012 se konalo zasedání předsedů AS 
v Karolinu, které bylo přípravou na shromáždě-
ní Akademické obce UK. Jednalo se o návrhu 
zákona o vysokých školách a o strategii dalšího 
postupu UK v této záležitosti. 
Shromáždění Akademické obce UK (refero-
val MUDr. J. Beneš, Ph.D.): Setkání mělo formu 
happeningu. Na následném jednání AS UK se 
členové ohradili vůči faktu, že ministr školství 
požadoval na  rektorovi UK podání vysvětlení 
jeho postoje k zákonu o VŠ. V současné době je 
patrné jakési vakuum, situace je poměrně ne-
přehledná. Podle vyjádření náměstka ministra 
prof.  Wilhelma je návrh zákona ve  vládě. Pan 
ministr je ochoten diskutovat, ale nepředpo-
kládá změny. Zatím jsme na  jakémsi mrtvém 
bodě, nepřijímají se žádná rozhodnutí. 
MUDr. L. Bolek, Ph.D., poslal členům AS mate-
riály k  zákonu o  VŠ. Doporučuje reagovat až 
po  důkladném prostudování návrhu. Na  i-fó-
ru je záznam jednotlivých projevů k  zákonu. 
Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., sdělil, že AS LF UK 
v Plzni vyjádřil již v minulosti podporu vedení 
UK pro další jednání, a  to dopisem adresova-
ným panu rektorovi.
Ekonomická komise – návrh na  reformu: 
MUDr.  L. Bolek, Ph.D., znovu zdůraznil potře-
bu vytvoření nové Ekonomické komise jako 
poradního orgánu AS. Komise prostuduje 
ekonomické záležitosti předem a  předloží je 
Akademickému senátu k  projednání. Navrhl 
stanovit počet členů na 7 a o možnosti hlásit 
se do Ekonomické komise informovat zájemce 
prostřednictvím zápisu z jednání AS. Po diskusi 
AS podpořil 13 hlasy restrukturalizaci Ekono-
mické komise. Tím zrušil komisi stávající, která 
bude fungovat do doby ustanovení nové. Vy-
zývá tímto zájemce o práci v komisi, aby dekla-
rovali svůj zájem.
V  závěru jednání doc.  MUDr.  A. Zicha, CSc., 
oznámil přesun výuky dermatovenerolo-

gie u studentů zubního lékařství z  letního se-
mestru třetího ročníku do  zimního semestru 
čtvrtého ročníku. Je tím vyřešen požadavek 
prof. MUDr. K. Pizingera, CSc. 
Příští zasedání AS je předběžně naplánováno 
na 9. května 2012.

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Návštěva 
prof. Tomáše Klímy 

Chirurgická klinika (USA)
Dne 3. 4. 2012 navštívil Chirurgickou kliniku 
prof. Tomáš Klíma, M.D., který působí více než 
40 let v Texas Heart Institute v Houstonu, USA, 
kde před svým odchodem do  důchodu pra-
coval  jako významný expert na poli kardiopa-
tologie v  transplantačním programu Texaské 
university. Nyní se řadu let věnuje organizaci 
a získávání finanční podpory pro stáže mladých 
lékařů z České republiky v Texas Heart Institute. 
Díky panu prof. Klímovi tak desítky našich mla-
dých lékařů měly možnost navštívit v rámci 2-3 
měsíčních stáží v  různých medicínských obo-
rech toto světově proslulé pracoviště. Za  tyto 
velké zásluhy byl vyznamenán prezidenty Vác-
lavem Havlem a Václavem Klausem. 
Pan profesor Klíma se ve své přednášce zabý-
val historií a  současností organizace těchto 
pro mladé lékaře velmi důležitých stáží a dále 
možnostmi organizace stáží v  blízké budouc-
nosti. Semináře, který byl dostatečně dopředu 
avizován, se zúčastnila celá řada mladých ko-
legů. V diskuzi vystoupil se svými zkušenostmi 
a dojmy z této stáže MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D., 
z Metabolické JIP I.interní kliniky, což byla vel-
mi důležitá praktická informace pro eventuál-
ní další zájemce o  stáž v Houstonu. V  součas-
nosti je v  Texaském institutu na  stáži kolega 
MUDr.  Václav Liška, Ph.D., který je konkrétně 
na  oddělení zabývajícím se chirurgickou léč-
bou a výzkumem v oblasti onemocnění sliniv-
ky břišní. O prázdninách do Houstonu vyjedou 
další 2 kolegové z naší LF UK a FN.
Závěrem je třeba zdůraznit, že každá taková 
příležitost pro mladé lékaře, kteří dobře ovlá-
dají angličtinu, je nesmírnou životní zkušeností, 
a  získání nových poznatků na špičkovém pra-
covišti v  USA je velmi cenné. Můžeme si jen 
přát, aby takových možností   pro naše mladé 
lékaře bylo více.

Prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc.,
přednosta Chirurgické kliniky  

a proděkan LF UK v Plzni

Vzpomínka na
doc. MUDr. Přemysla Paichla, CSc.
Dne 11.března 2012 nás opustil jeden z  vý-
znamných členů akademické obce Lékařské fa-
kulty UK v Plzni a dlouholetý docent její interní 
kliniky – doc. MUDr. Přemysl Paichl, CSc. Zemřel 
po  krátké nemoci ve  věku nedožitých 89 let. 
Jeho pohřeb se konal v plzeňském krematoriu 
20. března za účasti četných jeho pacientů, stu-
dentů a přátel.

Doc.  Paichl, plzeňský rodák a  jeden z  prvních 
absolventů plzeňské Lékařské fakulty, byl vy-
nikajícím internistou, zaměřeným na  gastro-
enterologii. V  této oblasti publikoval desítky 
odborných publikací a také svoji postgraduální 
disertaci „Iatropatogenie ve vnitřním lékařství“, 
již obhájil v  roce 1967. Jeho vědecká činnost 
byla však mnohostranná a  zaměřená také 
na  moderní informační technologie. Věnoval 
se velmi intenzivně využití počítačů v  časné 
diagnostice akutního srdečního infarktu, které 
se stalo také tématem jeho práce habilitační, 
obhájené v r. 1968. Byl také autorem skript „Lé-
kařská kybernetika“ pro studenty naší fakulty 
a dokonce filmu o počítačích v medicíně.
Byl a je nadále vynikajícím vědeckým historio-
grafem, což prokázal ve své rozsáhlé monogra-
fii „Dějiny zubní medicíny“, která vyšla jako první 
kniha toho druhu v naší literatuře v roce 2000. 
V řadě svých publikací zpracoval dějiny plzeň-
ského zdravotnictví a  zvláště dějiny plzeňské 
Lékařské fakulty, u  jejíhož zrodu stál jako stu-
dent ještě před jejím vznikem. Byl totiž jed-
ním ze studentů, kteří iniciovali při Okresním 
národním výboru známou „Komisi pro zřízení 
Lékařské fakulty v Plzni“, a byl také jejím členem 
zastupujícím studenty (spolu s  dr.  Hrbkem 
a dr. Čechem). Tato komise zorganizovala ma-
nifestaci už v červenci 1945, na níž byla přijata 
rezoluce a  memorandum o  zřízení Vysokých 
škol v Plzni, odeslané na ministerstvo školství.
Vzpomínka na doc. Paichla by nebyla úplná, kdy-
bychom nevzpomněli jeho osobních vlastností 
a zálib. Doc. Paichl byl vysoce pracovitý člověk 
se  širokými kulturními zájmy a  svoje vzácné 
volné chvíle věnoval své rodině a  práci na  své 
chatě. Svůj zájem o  přírodu a  cestování využil 
také organizačně a v roce 1979 založil v plzeňské 
Fakultní nemocnici místní organizaci Klubu čes-
kých turistů, kterou řadu let vedl. Doc. Paichl byl 
osobností, na níž se nezapomíná a po níž vznik-
ne ve fakultním životě citelná mezera. (JAS)

Ohlédnutí 
za docentem 

Záhlavou     
Nebylo to zcela nečekané, přesto však náhlé. 
Ještě v pátek 27. dubna ráno byl docent Záhla-
va, i při svém malém úvazku, přítomen na pra-
covní poradě ústavu a již v pondělí dopoledne 
přišla jeho milá a  laskavá žena Eva (docentka 
Stomatologické kliniky LF UK v Plzni) s dcerou 
se smutnou zprávou. Den předtím, o  krásné 
jarně-letní neděli 29. 4. 2012 dopoledne, Hon-
za skonal. Věděli jsme o  jeho dlouhodobých 
zdravotních potížích, viděli jsme také, že v po-
sledních týdnech a dnech je stále slabší, avšak 
takový rychlý odchod nás zaskočil. 
Doc.  MUDr.  Jan Záhlava, CSc., se narodil 29. 6. 
1933 v Plzni. Maturoval na Masarykově reálném 
gymnáziu v r. 1951. Poté nastoupil na Lékařskou 
fakultu UK v  Plzni, kde studium všeobecného 
lékařství ukončil promocí v  r. 1957. Po krátkém 
působení na  ústavu tělovýchovného lékařství 
(měl po celý život velice pozitivní vztah ke spor-
tu) trvale zakotvil na ústavu patologické fyziolo-
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gie. Zde v r. 1965 obhájil kandidátskou disertační 
práci a  docentem pro obor patologické fyzio-
logie byl jmenován v  r. 1991 (habilitační řízení 
mohlo být zahájeno až po  sametové revoluci 
pro nevhodný politický profil a důvod, že dcera 
Eva emigrovala na Západ). V letech 1993 – 1998 
pracoval ve funkci vedoucího ústavu.
Doc. Záhlava byl zkušeným i oblíbeným peda-
gogem, především pak - a to za všech okolnos-
tí - též zábavným společníkem. I  po  dosažení 
důchodového věku, kdy pracoval na zkrácený 
úvazek, se podílel na vedení praktických cvičení 
a přednáškách pro české i zahraniční studenty.
Ve vědecké práci se zabýval zejména ontoge-
nezí funkcí CNS, vývojem spontánní a  evoko-
vané aktivity mozku a vlivem neurotransmiterů 
za  vývoje. Výsledky prezentoval na  domácích 
i  zahraničních fórech. Přednesl a  publikoval 
více než 100 vědeckých prací. Záslužná byla 
též jeho dlouholetá práce ve  výboru Společ-
nosti pro psychosomatické integrace (dříve 
Společnost pro výzkum vyšší nervové činnosti) 
při ČLS J. E. Purkyně, a  to zejména při organi-
zaci příslušných konferencí. Vědom si toho, že 
obor patologická fyziologie má užitečně blízko 
ke klinickým oborům, udržoval po dlouhá léta 
kontakt i  s  praktickou medicínou, když vedle 
aktivit na fakultě pracoval jako zastupující lékař 
ČSD a také LSPP Příbram.
Sama o  sobě pak byla obdivuhodnou aktivi-
ta doc.  Záhlavy v  tělovýchově. Z  dlouhé řady 
funkcí lze uvést např. jeho mnoholeté půso-
bení ve  funkci trenéra basketbalového druž-
stva žen Slávia VŠ (v  té době hrajícího 2. ligu) 
i členství ve výboru Českého tenisového svazu. 
V našem regionu byl ještě řadu let předsedou 
Západočeského tenisového svazu a  také hos-
podářem výše uvedené Slávie VŠ Plzeň.
Na  jednoho člověka až neuvěřitelně aktivit, 
z nichž v každé zanechal významnou a nesma-
zatelnou stopu. 

Čest jeho památce!
Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.,

vedoucí Ústavu patologické fyziologie  
LF UK v Plzni

Devadesátiny 
PhMr. Jaroslava Švece

V  dubnu oslavil neuvěřitelné 90. narozeniny 
PhMr. Jaroslav Švec. Mezi mladšími kolegy bo-
hužel není toto jméno již příliš známo, proto 
bych chtěl připomenout alespoň stručně toho-
to vzácného člověka, významného pracovníka 
v oblasti DDD. PhMr. Švec se narodil v  r. 1922 
v  Plzni. Po  studiích začal pracovat v  lékárně. 
Po jejich znárodnění přešel 1. září 1950 do Stát-

ního zdravotního ústavu v Praze - pobočka Pl-
zeň a hned se stal zodpovědným za laboratorní 
provádění akce „Pohlavní nákazy“ (PN). Po vzni-
ku hygienické služby se stal od ledna 1952 pra-
covníkem Krajské hygienicko-epidemiologické 
stanice Západočeského kraje. Zde od  r. 1953 
pracoval jako vedoucí III. odboru (později od-
dělení DDD) až do r. 1986, v r. 1988 odešel z KHS 
a načas se ještě vrátil na OHS Klatovy v období 
1993-1997. Jeho pracovní náplň, podobně jako 
názvy pracovišť hygienické služby doznaly bě-
hem let řady změn. Co ale zůstalo celou dobu 
stejné, byl výjimečný zájem o  problematiku 
dezinfekce a  sterilizace, o  řešení aktuálních 
problémů i potřeb jednotlivých zdravotnických 
pracovišť. Pomáhal mj. řešit problémy vznikají-
cího dialyzačního oddělení, řešil ve spolupráci 
se stomatology rychlou dezinfekci a  sterilizaci 
jejich instrumentária. Vytvořil optimální adjus-
taci jedů pro využití v  deratizaci. Pro potřeby 
armády, později i  civilního sektoru vytvořil 
a  postupně zdokonaloval dodnes používané 
bioindikátory, které v  nelehkých podmínkách 
vyráběl se svým kolektivem na vlastním praco-
višti. Je třeba určitě vzpomenout mj. i vytvoření 
otiskové metody za využití urikultů, kapkových 
metod pro určení koncentrací vybraných dez-
infekčních prostředků přímo v  terénu. Prosa-
zoval širší využití formaldehydu při dezinfekci 
a sterilizaci. Už jen těžko si lze dnes představit 
jeho kontroly všech zdravotnických a  lékáren-
ských zařízení v  jednotlivých okresech bývalé-
ho Západočeského kraje spojené s tisícovkami 
mikrobiologických vyšetření. V hlavě mi utkvělo 
dnes nepředstavitelné epidemiologické šetření 
protrahované epidemie salmonelóz na  jedné 
plzeňské klinice, při kterém kultivačně ověřoval 
přežívání salmonel na  kůži mého budoucího 
šéfa – profesora Farníka (mimochodem - letos 
si připomeneme 20. výročí jeho úmrtí).
PhMr. Jaroslav Švec byl vždy náročným vedou-
cím, ale na druhé straně člověkem přátelským, 
ochotným pomoci. Kromě práce si dokona-
le užíval i  života, dokázal ocenit kvalitní jídlo 
i dobré víno. Jsem rád, že může v přiměřené fy-
zické síle (nepochybně i vlivem atletiky provo-
zované v mládí na vrcholové úrovni) i duševní 
svěžesti (paměť mu lze jen závidět!) slavit nejen 
s rodinou, ale i s mnoha dřívějšími spolupracov-
níky, kamarády, sousedy toto nádherné jubile-
um. A není jistě náhodou, že letní měsíce bude 
i  letos nepochybně trávit na Zuklíně nedaleko 
rodiště profesora Rašky.

Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

K jubileu 
prof. MUDr. Pavla Těšínského, DrSc.
V  únoru letošního roku oslavil své osmde-
sáté narozeniny význačný český oftalmolog 
prof.  MUDr.  Pavel Těšínský, DrSc., bývalý před-
nosta Oční kliniky plzeňské Lékařské fakulty UK 
a Fakultní nemocnice a čestný člen České oftal-
mologické společnosti J. E. Purkyně.
Na  plzeňské oční klinice, na  kterou nastoupil 
ihned po promoci v roce 1956, pracuje dodnes; 
v letech 1983 – 1997 byl jejím přednostou.
Redakce Facultas nostra spolu s  blahopřáním 
požádala pana profesora o rozhovor.

Pane profesore, víme, že Váš život je už neuvě-
řitelných 56 let stále spojen s oftalmologií…
Ano, stále pracuji na oční klinice, kde se věnu-
ji zejména pedagogické činnosti – po celý rok 
máme blokovou výuku 5. ročníku všeobecné-
ho směru a v zimním semestru výuku 4. roční-
ku stomatologů jak v českém, tak v anglickém 
programu. Dříve jsme ještě na naší fakultě za-
jišťovali bakalářské studium zdravotních sester. 
Také přednáším na Fakultě zdravotnických stu-
dií Západočeské univerzity, a to jak oboru zdra-
votních sester, tak záchranářům a  studentům 
ochrany veřejného zdraví. 

Podílím se také na doktorandském studiu - pro 
centra výuky doktorandů v oftalmologii v Brně 
a Hradci Králové píši posudky na doktorské di-
sertace. Hodně času mi zabírá i posudková čin-
nost, řadu let působím jako znalec Krajského 
soudu v Plzni. A abych nezapomněl praktickou 
oftalmologii, dvakrát týdně se věnuji svým pa-
cientům v oční ambulanci v Plzni. 
Oftalmologie je jistě Vaší hlavní životní nápl-
ní, máte ale ještě čas i na jiné věci?
Ve svém volném čase hodně a  rád cestuji, pl-
ním si tak své dávné přání – poznávat svět; 
přírodní krásy, památky, ale i lidi, kteří naši pla-
netu obývají. Mým nejbližším cílem teď bude 
výprava za krásami Tuniska. Jsem rád, že už žiji 
v době, kdy cestovat a poznávat nové je nor-
mální a přirozené. 
Od  roku 1995 jsem členem plzeňského Lions 
klubu LC Plzeň City, kde jsem působil jako sekre-
tář a prezident. Cílem klubu je pomoc potřeb-
ným, a to podle hesla „Sight First“; to znamená, 
že naše pomoc je určena lidem nevidomým 
a lidem s poruchami zraku. Klub získává finanční 
prostředky aktivní veřejnou činností – každoroč-
ně pořádáme ples, dvakrát ročně prodáváme 
víno v  prostoru U  Branky. Veškerý finanční vý-
těžek z těchto akcí je určen obecně prospěšné 
společnosti Tyfloservis, která se stará o slabozra-
ké a nevidomé. Této organizaci jsme během let 
předali částku blížící se milionu korun.
S  plzeňským Tyfloservisem jsem v  posledních 
letech navázal úzké styky a  jeho zaměstnanci 
umožňují našim medikům exkurze na svá pra-
coviště; studenti tak mají možnost zblízka po-
znat problematiku slabozrakých a nevidomých 
a učí se, jak se k takto postiženým lidem chovat. 
A musím říci, že naši studenti si tuto možnost 
pochvalují a vysoce ji hodnotí.
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Co byste nám mohl ještě prozradit ze soukro-
mí Vaší rodiny?
Vlastně skoro celá moje rodina byla a  je nějak 
spojena s lékařskou fakultou nebo medicínou. 
Moje žena Věra zde na fakultě zakládala a v prv-
ní etapě vedla katedru cizích jazyků. V  jejích 
stopách nyní jde dcera Tamara, která na Ústavu 
jazyků vyučuje angličtinu a  češtinu; plzeňské 
veřejnosti je známa také jako básnířka. Syn Pa-
vel je docentem interního lékařství na 3. Lékař-
ské fakultě UK v Praze, kde vede metabolickou 
JIP. Nejstarší vnuk Pavel loni dokončil medicínu 
v Praze, vydal se na dráhu chirurga a v součas-
né době pracuje v  Německu. Vnučka Anička 
letos maturuje na  gymnáziu a  chce se pak 
po vzoru své matky stát zubní lékařkou. Jejím 
velkým koníčkem je jezdectví. Nejmladší vnuk 
studuje osmileté gymnázium a  je krajským 
přeborníkem v šachu. Zda i on spojí svůj život 
s medicínou, není ale jisté. Zatím ho spíše přita-
huje matematika.
Myslím, že můj život není vůbec nudný a neza-
jímavý. Mám ještě řadu nápadů a plánů, které 
bych rád realizoval, a tak doufám, že mi v míře 
přiměřené bude i nadále přát zdraví.
Vážený pane profesore, děkujeme Vám 
za rozhovor a upřímně Vám přejeme do všech 
příštích let právě dobré zdraví, hodně úspě-
chů v práci a radostí v osobním životě!

Redakce Facultas nostra

K šedesátinám 
doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc. 
Začátkem letošního roku oslavila šedesáté naro-
zeniny jedna z nejvýraznějších osobností Lékař-
ské fakulty v Plzni, přednosta Otorinolaryngolo-
gické kliniky, doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. 
Jaroslav Slípka se narodil 10. 1. 1952 v Kladně. 
Díky pedagogickému působení svého otce, 
prof.  MUDr.  Jaroslava Slípky, DrSc., na  univer-
zitě v Bagdádu, strávil část dětství v  Iráku, kde 
navštěvoval základní školy zřizované různými 
zastupitelskými úřady, takže výuka v  ruštině 
i  angličtině položila základy jeho bohaté ling-
vistické výbavě. Ta se rozšířila o  francouzštinu 
při studiích na Carnotově lyceu v Dijonu, které 
navštěvoval v letech 1969-1972. Pobyt ve Fran-
cii měl také zásadní vliv na mladého studenta, 
Jaroslav Slípka a  Francie si řečeno s  trochou 
nadsázky „padli do noty“ a francouzská kultura 
a  společnost měla významný podíl na  formo-
vání jeho dalšího života. Po maturitě v Dijonu 
nastoupil studia na Lékařské fakultě UK v Plzni, 
kde promoval v roce 1978. 
Od promoce je jeho životní dráha pevně spja-
ta s  mateřskou fakultou. Nejdříve působil jako 
asistent, později odborný asistent, na  Ústa-
vu anatomie, kde pracoval až do  roku 1995. 
Od  roku 1984 se začal věnovat i práci na Oto-
rinolaryngologické klinice. V  roce 1987 obhájil 
kandidátskou disertační práci s názvem „Larynx 
v  evoluci a  časné ontogenezi člověka“. Klinic-
ká medicína postupně převážila nad teoretic-
kou, takže následovala atestace I. a  II. stupně 
z  otorinolaryngologie a  v  roce 1998 obhajoba 
habilitační práce „Larynx z  pohledu teoretic-
kého a klinického“. V  témže roce je jmenován 
docentem otorinolaryngologie. Dne 1.1.1996 se 

stává přednostou Otorinolaryngologické kliniky 
LF UK, kterou vede dosud. Akademické práci se 
věnuje i na úrovni vedení fakulty: v letech 1990 
- 2010 byl členem Akademického senátu LF UK, 
v letech 2005-2010 byl jeho předsedou. Od roku 
2010 je členem Vědecké rady fakulty a od téhož 
roku proděkanem pro zahraniční styky. Odborné 
práci se věnuje i v rámci odborných společností, 
je členem výboru České společnosti otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a krku České lé-
kařské společnosti J. E. Purkyně, dále členem 
německých Deutsche Gesellschaft für HNO 
Heilkunde, Deutsche Gesellschaft für Kopf und 
Hals-Chirurgie a Mitteldeutscher Vereinigung 
HNO Ärzte a členem předsednictva organizace 
sdružující frankofonní lékaře na  území bývalé-
ho Československa Association des medecins 
francophones Tcheques et Slovaques. Je au-
torem řady vědeckých sdělení, prezentovaných 
jednak formou přednášek, jednak článků v od-
borné literatuře, a  také členem redakčních rad 
časopisů Otorinolaryngologie a foniatrie a Acta 
Medica.
Život doc.  MUDr.  Jaroslava Slípky CSc., není 
spjat jen s  medicínou, vědeckou a  pedago-
gickou prací. Do  veřejného povědomí obyva-
tel Plzně se zapsal jako neúnavný propagátor 
frankofonní kultury a jazyka, ke kterému má tak 
hluboký vztah. Jeho kontakty s Francií nepřetr-
haly ani omezené možnosti v době normaliza-
ce, a po převratu v roce 1989 se naplno pustil 
do organizace centra francouzské kultury v Plz-
ni. Vše vyvrcholilo znovuobnovením činnosti 
Francouzské aliance, jejímž byl od jejího obno-
vení několik let prezidentem. Za  zásluhy o  ší-
ření francouzské kultury a jazyka dostal v roce 
1995 od  vlády Francouzské republiky rytířský 
Řád akademických palem. 
Popis profesní dráhy a  společenských a  vě-
deckých aktivit může působit dosti suchopár-
ně, což by bylo chybou. To hlavní, co upoutá 
každého, který přijde do kontaktu s osobností 
Jaroslava Slípky, je jeho přátelská povaha, na-
kažlivý elán, šíře jeho kulturního rozhledu a ne-
změrný entusiasmus, který šíří do svého okolí. 
Své o tom vědí jeho spolupracovníci na klinice, 
studenti, kteří absolvovali výuku pod jeho ve-
dením i nemocní, kteří byli a jsou jeho pacienty. 
Doc. MUDr.  Jaroslav Slípka CSc., se plně a op-
timisticky oddává životu, ať už je to při práci 
na  operačním sále, nebo v  diskuzi nad sklen-
kou burgundského vína, a  šíří tuto atmosféru 
do svého okolí. Přejeme mu, aby ještě mnoho 
dalších let rozdával tuto pozitivní energii své-
mu okolí… Vive la vie!

as. MUDr. Vladan Hrabě

Představujeme nové 
docenty naší fakulty

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
Doc.  MUDr.  Václav Vyskočil, Ph.D., se narodil 
12. srpna 1958 v Plzni, kde také v  letech 1978 
- 1983 absolvoval studium všeobecného lé-
kařství na  Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
Od  roku 1983 pracuje v plzeňské Fakultní ne-
mocnici na  Klinice ortopedie a  traumatologie 
pohybového ústrojí (KOTPÚ).

V roce 1986 složil atestaci I. stupně, v roce 1992 
atestaci II. stupně z ortopedie a traumatologie.
Od  roku 1987 působí ve  specializované orto-
pedické ambulanci pro vrozené vady, syndro-
my a metabolická onemocnění. V  letech 2002 
- 2003 se stal vedoucím Centra pro poruchy 
kostního metabolismu II. interní kliniky LFUK 
v Plzni a vedoucím lékařem nového Osteocen-
tra II. interní kliniky FN Plzeň.
Po  obhájení disertace na  téma „Sledování vy-
braných klinických, laboratorních, radiologických 
a senzitometrických parametrů u pacientů s kon-
genitální poruchou pojivové tkáně“ získal v roce 
2001 titul Ph.D.

Jeho habilitační prací se stala monografie „Os-
teoporóza a ostatní nejčastější metabolická one-
mocnění skeletu“ ; docentem pro obor chirurgie 
byl jmenován v listopadu 2011.
Kromě výuky studentů Lékařské fakulty se po-
dílí i na postgraduální výuce lékařů oboru Kli-
nická osteologie.
Docentu Vyskočilovi jsme položili několik otázek:
Pane docente, na  jakou problematiku Va-
šeho oboru se v současné době zaměřujete 
především?
Dlouhodobě se věnuji problematice osteo-
genesis imperfecta, vrozeným onemocněním 
dětského skeletu včetně dysplázií a  metabo-
lických vad a  rovněž problematice metabolic-
kého onemocnění skeletu dospělých pacientů. 
Na  svém pracovišti poskytuji konzultační čin-
nost v rámci Fakultní nemocnice i pro pacienty 
z  jiných center republiky. Mezioborově spo-
lupracuji s  odbornou Revmatologickou a  Pe-
diatrickou společností na  problematice péče 
o pacienty s  glukokortikoidy indukovanou os-
teoporózou; se společností Ortopedickou, Rev-
matologickou a  samozřejmě i  Osteologickou 
společností na přípravě doporučených postu-
pů po zlomenině proximálního femuru. Nedáv-
no proběhla X. výroční konference Sekundární 
osteoporóza v  Plzni, kde jsem byl předsedou 
programového a vědeckého výboru.
Jaká je Vaše pedagogická činnost?
Studentům 5. a  6. ročníku v  rámci předmětu 
Ortopedie a traumatologie přednáším kapitoly 
Vrozené vývojové vady pohybového aparátu, 
metabolická onemocnění skeletu, poruchy po-
jivové tkáně, vyšetřovací techniky pohybového 
ústrojí; stejná témata přednáším zahraničním 
studentům v  angličtině. V  rámci specializova-
né výuky přednáším téma Ortopedie dětského 
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věku, vrozené vady, vaskulární nekrózy, dege-
nerativní onemocnění pohybového aparátu, 
záněty, nádory kostí a  kostní metabolismus, 
prevence a  léčba osteoporózy. Podílím se 
na  přednáškách a  praktické výuce studentů 
v  interních oborech a  vedu praktickou výuku 
vyšetřování metabolických onemocnění, která 
probíhá v prostorech Osteocentra.
Vzhledem k Vašemu zaměření jste pravdě-
podobně i  členem některých odborných 
společností?
Ano, jsem členem České lékařské společnosti, 
České společnosti pro ortopedii a traumatolo-
gii, České společnosti pro sportovní trauma-
tologii a  artroskopii, členem Společnosti pro 
menopauzu a  Společnosti pro metabolismus 
kostních tkání a skeletu (SMOS). Byl jsem zvo-
len do výboru SMOS a podílel se na jednáních, 
která ovlivnila vznik a vývoj klinické osteologie 
jako samostatného oboru. Jsem členem akredi-
tační komise nástavbového oboru Klinická os-
teologie a členem atestační komise pro stejný 
obor. Od roku 1996 jsem jedním ze 4 českých 
členů prestižní American Society for Bone and 
Mineral Research (ASBMR). Jsem i členem Euro-
pean Calcified Tissue Society, National Osteo-
porosis Society, International Society for Clini-
cal Densitometry.
U klinických pracovníků je dnes běžná spo-
lupráce s jinými pracovišti; jak je tomu u Vás?
Spolupracuji s  pracovišti spravujícími mezi-
národní celosvětové databáze, např. pro os-
teogenesis imperfecta v  Shefieldu (prof.  Nick 
Bishop) a i s pracovišti sledujícími kostní skelet 
nedonošených novorozenců (prof.  Sale Lyon). 
Na  problematice osteogenesis imperfecta ak-
tivně spolupracuji s prof. Glorieux, autorem její 
poslední známé klasifikace.
A jaké jsou Vaše zahraniční zkušenosti?
Už při studiu na Lékařské fakultě jsem absolvo-
val měsíční stáž na chirurgické klinice v Kanton-
hospital Winterthur, Švýcarsko. Svoje znalosti si 
pravidelně rozšiřuji účastí na  mezinárodních 
certifikovaných kurzech: absolvoval jsem tý-
denní certifikovaný kurz Leadership Develop-
ment Program for the World Medical Associa-
tion, opakovaně jsem se zúčastnil vzdělávacích 
akcí jako Member International Expert Forum, 
dále ECTS Training Course-Genetic Aspect of 
Bone Disease: methods and applications.
Můžete nám říci něco bližšího o Vaší unikát-
ní databázi pacientů s poruchou pojiva?
Jsem autorem a  uživatelem databáze poruch 
pojivové tkáně. Ve spojení s počítačovým pro-
gramem po vložení 250 údajů z řady vyšetření 
(klinického, radiologického, denzitometrické-
ho, biochemického, antropometrického, oftal-
mologického, echokardiografického, funkční-
ho vyšetření plic a  řady kvantitativních dat ze 
zobrazovacích metod) provádíme diferenciální 
diagnostiku mezi šesti základními onemocně-
ními: benigní kloubní hyperelasticitou, Ehlers 
– Danlosovým syndromem, Marfanovým syn-
dromem podle revidovaných kritérií, idiopa-
tickou juvenilní osteoporózou, osteogenesis 
imperfecta a cutis laxa. Tato databáze je dopl-
něna o fotodokumentaci a RTG snímky a patří 
k nejrozsáhlejším v Evropě.
Předpokládám, že Vaše výzkumná práce 
má i publikační výstupy?

Jistě, moje cizojazyčná publikační činnost zahr-
nuje 21 původních prací, z toho 6 v časopisech 
s impact factorem. V recenzovaných domácích 
časopisech jsem autorem 30 původních prací, 
z toho prvním autorem u 18 prací. Jsem auto-
rem jedné monografie, spoluautorem 7 kapi-
tol ve  třech monografiích, autorem 2 kapitol 
ve skriptech ortopedie. Na odborných kongre-
sech jsem prezentoval 100 odborných sdělení, 
42 prezentací bylo publikováno formou excer-
povaných abstrakt v  časopisech s  impact fak-
torem. V posledních létech jsem prezentoval 5 
vyžádaných přednášek na  domácích kongre-
sech a 3 přednášek na kongresech v zahraničí.
Získal jste za své práce nějaká ocenění?
Od  roku 1987 jsme spolu s  MUDr.  Hrušákem 
a MUDr. Pelnářem na Klinice ortopedie a trau-
matologie zavedli sonografii kyčelních kloubů 
a měkkých tkání. Práce na toto téma získala 1. 
cenu na ortopedickém kongresu v Plzni a získa-
la i mezinárodní ocenění.
Svoje celoživotní zkušenosti s  diagnostikou 
a  léčbou onemocnění skeletu jsem uplatnil 
v  publikaci „Osteoporóza a  nejčastější metabo-
lická onemocnění skeletu“. Tato kniha byla oce-
něna Hlávkovou cenou za  nejlepší vědeckou 
práci v oblasti medicíny za rok 2009 a stala se 
významnou pomůckou postgraduální výuky 
v nově vzniklém atestačním oboru Klinická os-
teologie.
Práce „Collecting Bone out of the Media Condyle 
of Tibia – A New Method“ , prezentovaná v  roce 
2008 na  výročním kongresu ASMBR v  kanad-
ském Montrealu, byla oceněna prezidentem 
International Osteoporosis Foundation (IOF) 
a  pracovní skupiny World Health Organisation 
(WHO) prof.  Kanisem a  byl jsem vyzván k  její 
prezentaci na evropském fóru. Podobně i práce 
„Six Year Follow Up in Patiens with Previous Osteo-
porotic Fracture of Proximal Femur“, prezentovaná 
v září 2011 na ASBMR, byla oceněna prezidenty 
European Congress on Osteoporosis and Os-
teoarthritis (ECCEO) a IOF a byl jsem vyzván k její 
prezentaci na evropském kongresu v Bordeaux.
Můžete nám prozradit, jaké máte osobní 
zájmy, záliby nebo koníčky?
Mým letitým a velkým koníčkem je fotografo-
vání; snažím se vnímat svět kolem sebe objek-
tivem fotoaparátu, a když to jde, svými fotogra-
fiemi rád obohatím i odborné přednášky.
Pane docente, děkujeme Vám za  rozhovor 
a  přejeme Vám hodně zdaru ve  Vaší práci 
a hodně hezkých chvil při fotografování!
(S doc. MUDr. Vyskočilem, Ph.D., hovořil za naši 
redakci prof. MUDr. Jan Kilian )

Plzeňský lékařský 
sborník 
č. 77/2011

Nový svazek Plzeňského lé-
kařského sborníku přináší 
stejně jako loni třináct pů-
vodních statí. Autory jsou 
(uvádíme první autory bez 
titulů) J. Kotyza (Ústav bio-
chemie), J. Novák (Ústav tělo-
výchovného lékařství), E. Mis-

trová (Ústav fyziologie), J. Slípka (Ústav 
histologie a embryologie), Z. Roček (Geologic-
ký ústav AV ČR), P.  Šíma (Mikroskopický ústav 
Praha), Z. Šoustek (Seniorsko Plzeň), V. Zaremba 
(Ústav sociálního lékařství), P. Huml (Neonato-
logické odd. FN), A. Mocková (Neonatologické 
odd. FN), K. Burianová (Infekční klinika FN) 
a  P.  Sobotka (Ústav patologické fyziologie). J. 
Novák byl prvním autorem u dvou příspěvků. 
Laudace k životním jubileím pracovníků LF UK 
v Plzni tentokrát představují doc. MUDr. Luboše 
Holubce, CSc., MUDr.  Jaroslava Nováka, 
doc.  RNDr.  Pavla Fialu, CSc., RNDr.  Alenu Ně-
mečkovou, CSc., doc.  MUDr.  Pavla Pučelíka, 
CSc., a MUDr. Jiřího Polívku, CSc. Výběrová bib-
liografie ústavů a klinik LF UK a FN Plzeň zabírá 
43 stran. Sborník připravila ediční komise 
za předsednictví prof. MUDr. et RNDr. Jaroslava 
Slípky, DrSc., a  vydala jej Univerzita Karlova 
v Praze v nakladatelství Karolinum. Sborník byl 
rozeslán na  všechna pracoviště LF UK a  FN 
v Plzni. Zájemci si jej mohou zakoupit ve Stře-
disku vědeckých informací LF v Pavlovově ústa-
vu. Tam je také možnost si sborník ve studovně 
zapůjčit k přečtení.  (r) 

150 let České 
lékařské společnosti

Letošního roku uplyne 150 let od založení nej-
starší české vědecké společnosti – Spolku 
českých lékařů – dnešní České lékařské spo-
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně. Konec ra-
kousko-uherského absolutismu umožnil tenkrát 
rozvoj veřejného života a aktivizování české in-
teligence, tak vznikla ve stejném roce 1862 ve-
dle Spolku českých lékařů také velice významná 
tělovýchovná organizace Sokol a rok na to Hla-
hol, sdružující umělce. U kolébky všech těchto 
organizací stál Jan Evangelista Purkyně.
Založení Spolku českých lékařů mělo znač-
ný význam a  je možné jej považovat za  jeden 
z kroků, směřujících k osamostatnění české čás-
ti pražské univerzity, zvláště její lékařské fakulty, 
kde po revolučním období roku 1848 probíha-
lo stále více upevňování pozic německých uči-
telů. Ač pořád přibývalo českých studentů, byla 
jim odepírána možnost studovat v mateřštině. 
České přednášky byly více a  více omezovány, 
počet českých asistentů byl násilně omezován 
a  bylo zabraňováno habilitacím českých do-
centů a  profesorů. Zcela zákonitě vedl tento 
národnostní útlak ke  snahám vytvořit české 
medicínské centrum mimo lékařkou fakultu, 
které by soustřeďovalo české lékaře k zajištění 
rozvoje lékařské vědy.
S myšlenkou založit Spolek českých lékařů při-
šel původně mladý docent vnitřního lékařství 
na  Lékařské fakultě Bohumil Eiselt, který ne-
musel o  své myšlence přesvědčovat tehdy už 
velmi známého a  populárního J. Ev. Purkyně. 
Velice aktivně se spolu s bývalým Purkyňovým 
asistentem a  pozdějším docentem lékařské 
fyziky a  politikem Eduardem Grégrem pustili 
do organizačních příprav.
Jan Evangelista Purkyně se obrátil s osobní vý-
zvou na 300 českých lékařů o podporu návrhu 
na zřízení plánovaného spolku. Na  tuto výzvu 
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mu odpovědělo jen 11 lékařů. Mezi nimi byli 
mladí lékaři Antonín Fryč, Josef Podlipský, Vác-
lav Staněk, Jan Špott a stárnoucí Bedřich Berch-
told. Spolek byl založen úředním schválením 
jeho stanov 26. 6. 1862.
Připravované vyhlášení SČL bylo německými 
lékaři pozorováno velice žárlivě. Proto se sna-
žili povolovací proces oddalovat a  dokonce 
ho chtěli ochromit tím, že požádali o  povole-
ní ustavení „Spolku praktických lékařů v Praze“ 
(Verein der praktischen Ärzte), jehož členy by 
směli být také Češi. Žádost byla podána dlouho 
po podání žádosti o SČL. Ale už v červenci 1861 
byl jejich spolek povolen a SČL, o jehož povole-
ní žádali Češi v lednu 1861, byl povolen teprve 
o rok později.
Ihned po  schválení stanov SČL byla tiskem 
vydána výzva, aby se hlásili noví členové - při-
hlásilo se jich dalších deset, takže Spolek měl 
po  zahájení celkem 24 členů. Už 16. 7. 1862 
se konala v  Purkyňově fyziologickém ústavu 
ve Spálené ulici v Praze první valná hromada 
ČSL, jíž se zúčastnilo 16 členů. Prvním předse-
dou byl zvolen prof. Jan Evangelista Purky-
ně a místopředsedou anatom dr. Václav Staněk. 
Prvním jednatelem se stal doc. Bohumil Eiselt. 
První pracovní schůze SČL byla 11. října 1862 
s přednáškou J. E. Purkyně na téma „O pohybu 
srdce s demonstracemi“.
Už na prvních poradách k přípravě založení SČL 
v r. 1860 hovořili účastníci o plánu založit také 
publikační orgán spolku – Časopis lékařů čes-
kých (ČLČ). V Praze vycházel už od čtyřicátých 
let 19. století „Vierteljahresschrift für praktische 
Heilkunde“, do  něhož psali také čeští autoři. 
Ještě za protahovaného povolování spolku se 
podařilo najít nakladatele v soukromém malo-
stranském knihkupci Vincenci Josefu Schmie-
dovi, a tak první číslo ČLČ vyšlo již 15. 1. 1862 
pod redakčním vedením Bohumila Eiselta a Jo-
sefa Podlipského.
Od  samého počátku narážel SČL na  potíže 
s  nedostatkem spolupracovníků. Mnozí lékaři 
se obávali, že čeština není vhodným vědeckým 
jazykem, a tak už v r. 1863 vyšel nákladem SČL 
„Slovník lékařské terminologie“. ČLČ se stal 
proto orgánem referátovým a  původní práce 
českých lékařů vytvářely jen doplněk četných 
referátů. Už v prvním roce po vzniku ČLČ přiná-
šel časopis referáty z 53 časopisů zahraničních 
(32 německých, 7 francouzských, 7 anglických, 
byl zastoupen i 1 holandský a 1 belgický). V dal-
ších letech se rozšířily referáty o časopisy ame-
rické, ruské, švýcarské, italské a švédské. Redak-
ce aktivně vyhledávala autory původních prací 
a podněcovala tak české lékaře k vědecké práci.
V  roce 1863 převzal SČL sám vydávání ČLČ 
od soukromníka a  začala je vydávat svým ná-
kladem. Z původního čtrnáctideníku se stal v r. 
1864 týdeník. Od r. 1868 přestal být ČLČ referá-
tovým časopisem a referáty se staly jen doplň-
kem původních prací. Dnes je ČLČ jen jedním 
z  mnoha specializovaných odborných časopi-
sů, vydávaných dnešní Společností.  
Spolek lékařů českých se dále rozvíjel, a  měl 
své pobočky v  různých větších městech celé 
republiky. Přežil obě světové války. Teprve 
po únorových událostech v r. 1948 byla činnost 
spolku ochromena vznikem různých akčních 
výborů. 30. 6. 1949 bylo na  valné hromadě 

spolku rozhodnuto zřídit Československou lé-
kařskou společnost Jana Evangelisty Purky-
ně, která by zahrnovala různé odborné sekce. 
Spolek lékařů českých v Praze se stal její první 
sekcí. Po rozdělení republiky se z českosloven-
ské lékařské společnosti stala Česká lékařská 
společnost J. E. Purkyně, a z původní hrstky 
členů mnoha tisícičlenná organizace, která 
se hrdě hlásí k  bohatým historickým tradicím 
a současně je platnou členkou Světové lékařské 
asociace.     (JAS)

Ocenění studenti 
plzeňské lékařské 

fakulty 
MUDr.  Miroslava Čedíková, doktorandka 
ve  2. ročníku prezenční formy doktorand-
ského studia oboru Anatomie, histologie 
a embryologie (školitelka: doc. MUDr. Milena 
Králíčková, Ph.D.) dne 16. 11. 2011 obdržela 
Cenu Josefa Hlávky na  zámku v  Lužanech 
u  Přeštic. Cena jí byla udělena za  studijní 
výsledky v  průběhu magisterského studia 
a za dosažené vědecké výsledky během prv-
ního ročníku doktorského studia.
Mgr.  Pavel Pitule, doktorand ve  2. ročníku 
prezenční formy doktorandského studia obo-
ru Anatomie, histologie a  embryologie (ško-
litelka: doc.  MUDr.  Milena Králíčková, Ph.D.) 
obdržel Stipendium Plzeňského kraje. Cena 
mu byla udělena při příležitosti Slavnostní vě-
decké rady ZČU 16. listopadu 2011 za aktivní 
přístup ke studiu a zisk vědeckých výsledků. 
Ve  stejný den dostala ještě cenu další, tehdy 
ještě studentka magisterského studia, dnes 
absolventka LF, Kateřina Lišková (zubní lékař-
ství). Jmenovaná studentka získala Stipendi-
um města Plzně za vynikající studijní výsled-
ky, studijní pobyty v  Německu a  spolupráci 
v oblasti česko-německých výměn mládeže.
Všem oceněným studentům blahopřejeme.

(vk-r)

Soutěž plzeňských 
studentů stomatologů

V  prvém jarním dni - 20. 3. 
2012 - se na Stomatologické 
klinice LF UK a  FN v  Plzni 
uskutečnil 8. ročník Student-
ské soutěže v  anatomické 
stratifikaci dle Dr. Vaniniho.

Anatomická stratifikace je technika vrstvení 
kompozitní – „bílé“- zubní výplně, která věrně 
napodobuje anatomii zubu přírodního.
Uvedená soutěž je určena pro posluchače 5. 
ročníku zubního lékařství a koná se pod zášti-
tou firmy Micerium z  Itálie, kterou v ČR zastu-
puje firma Italdent.
Vítěz fakultního kola postupuje do celorepub-
likového finále, které se uskuteční 26. 5. 2012 
v Praze. Jeho vítěz, který postupuje do meziná-
rodního kola, se může těšit na cestu do  Itálie, 
kde hlavní výhra je3 měsíční stáž na Universitě 
v Chiety u profesora D´Arcangela.

Plzeňskou fakultu bude v  letošním roce v  re-
publikovém finále reprezentovat posluchačka 5. 
ročníku zubního lékařství Alžběta Procházková.
V  minulých ročnících obsadili posluchači pl-
zeňské Lékařské fakulty v  republikovém finále 
celkem třikrát 2. místo. MUDr. E. Chládková

Chirurgická stáž 
v Hospital Universitario 

Jose Eleuterio 
Gonzalez

Monterrey (Mexiko)  
1. 8.–31. 8. 2011

Stáž v  Monterrey byla pro mě obrovským zá-
žitkem i zkušeností. Mexiko je prostě jiný svět. 
Na jednu stranu nádherná země s úžasnými lid-
mi, na druhou stranu v nemocnici vidíte spous-
tu střelných poranění. Do  Monterrey jsem se 
dostala z Mexico City autobusem, do hlavního 
města Mexika z Prahy letecky, celkové náklady 
na tyto spoje vyšly na 24 tisíc korun. Já jsem se 
ale vrátila nadšená.

Na  chirurgii mi všechno vysvětlovali a  hodně 
často jsem mohla asistovat u operací. Byla jsem 
v týmu specializovaném hlavně na onkologic-
kou chirurgii, 4 dny v týdnu se chodilo na sály 
na  operace a  každý čtvrtek byly konzultace 
složitějších případů, což bylo hodně zajímavé 
a  spoustu jsem se toho dozvěděla. Na  klini-
ce jsem tak trávila pět dnů v týdnu 5-6 hodin 
denně. Stážovala jsem i na emergenci a na am-
bulancích. Pro udělení certifikátu byla vyžado-
vána alespoň 80% docházka do  nemocnice. 
Jediným mým problémem bylo, že jsem moc 
neuměla španělsky, a anglicky tam většina prů-
měrné populace nemluví (ale snaží se s  vámi 
bavit i tak, jeden doktor říkal, že to je spanglish). 
Měla jsem štěstí, že doktoři na chirurgii vesměs 
anglicky uměli, takže komunikace nevázla. 
V  nemocniční kantýně byly zadarmo k  dis-
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pozici snídaně, obědy i  večeře, vždy s  velkým 
výběrem jídla i pití. V nemocniční knihovně byl 
volný přístup k internetu, stejně tak v rezidenci. 
Spíše jsem však používala svůj notebook. 
Ubytovaní jsme byli ve  studentské rezidenci, 
odpovídající naší vysokoškolské koleji. Bydlela 
jsem na  čtyřlůžkovém pokoji spolu s  dvěma 
spolubydlícími, měly jsme k dispozici klimatiza-
ci a vlastní koupelnu včetně toalety. 
Co říci k samotnému městu Monterrey. Na naše 
poměry se jedná o obrovské průmyslové měs-
to s 1,13 milionem obyvatel, s okolní aglome-
rací zde žije 4,08 milionu obyvatel. Monterrey 
je hlavním městem spolkového severomexic-
kého státu Nuevo León. Z turistických atraktivit 
zde nic mimořádně zajímavého není, ale díky 
tomu, že nás bylo v rezidenci hodně, tak se po-
řád něco dělo. V  rezidenci nás bylo kolem 45 
studentů IFMSA, většinou jsme si dělali pro-
gram sami nebo společně s místními studenty. 
S místními jsme vůbec trávili hodně času mimo 
nemocnici, brali nás na různé akce, párty, výle-
ty... V nemocnici jsem se hodně bavila hlavně 
s rezidenty, protože jinak jsem byla v chirurgic-
kém týmu jako studentka sama. Problémem je 
doprava, cestuje se hodně metrem - lístek stojí 
kolem 5 pesos, není však problém vzít si taxi 
- jsou všude, jsou bezpečná a  vyjde to levně. 
Protože však do nemocničního areálu to z rezi-
dence bylo pěšky jen 5-10 minut, chodili jsme 
většinou po svých. 
Častým cílem turistů jsou vodopády Chipinque, 
dalo by se říci „za humny“. Ve městě je i aqua-
park. A o párty tam rozhodně není nouze, ka-
ždou noc se něco dělo v rezidenci, nebo jsme 
byli v místních klubech. Super příležitost naučit 
se salsu, merengue, bachatu... a Mexičané se roz-
hodně umí bavit. 
Další věcí, co Mexičané milují a na co jsou hrdí, je 
jejich jídlo. Sice je to v podstatě všechno tortilla 
s masem a něčím pálivým, ale mají pro to spous-
tu názvů. Rozhodně doporučuji vyzkoušet jejich 
tradiční jídla, hlavně pak při cestování po  jihu 
Mexika a Yucatanu. A k pití nesmí chybět Coca-
-cola. Tu pijí všude a pořád. Jediné, co mi oprav-
du nechutnalo, byly jejich slano-sladko-pálivé 
koktejly a clamato (pivo s rajčatovým džusem).
Bezpečnostní situaci v Monterrey může cizinec 
jen těžko posoudit. My jsme sice žádné větší 
nebezpečí nepociťovali, ale bylo nám doporu-
čeno nevycházet večer za tmy jen tak na pro-
cházku, když už – tak autem nebo taxíkem. Že 
k násilným činům dochází, je patrné z toho, že 
všude jsou vidět policisté se samopaly a v ne-
mocnici na  emergenci skoro denně ošetřují 
několik postřelených lidí.  
Co můžu doporučit úplně nejvíc - po stáži se 
vydat cestovat. Vhodné je mít hodně letní ob-
lečení - v  Monterrey bylo v  srpnu každý den 
okolo 40 stupňů. Potkáte spoustu skvělých lidí 
a  podíváte se na  úžasná místa. Lidé v  Mexiku 
jsou strašně přátelští. Se vším nám vždy ochot-
ně pomohli a  stačilo jen vyndat mapu a  už 
u nás byl někdo, kdo ochotně ukázal cestu, po-
případě nás na cílové místo rovnou zavedl, tak-
že jsme měli skoro na všechny památky vlastní 
průvodce. Mexiko je krásná země a pro mě to 
byly neskutečné zážitky, být jeden den v  indi-
ánské vesnici, další den v džungli s mayskými 
pyramidami, a  pak si užívat koupání a  bílých 

pláží u Karibiku v Tulumu nebo na Isla Mujeres.
Stáž v Mexiku můžu jedině doporučit, protože 
pro mě to bylo nejlepších šest týdnů prázdnin. 

Aneta Masopustová

Stáž v Riu  – Nemocnice 
Clementino Fraga Filho

Brazílie, 4.–29. 7. 2011
Nejlepší prázdniny v životě? Tak to bez pochy-
by! Rio de Janeiro spolu s  Cariocas, místními 
obyvateli, má přijíždějícím zvědavcům jedno-
značně co nabídnout. O tom, že mě moje kli-
nická stáž skrze organizaci IFMSA zanese přímo 
do Cidade Maravilhosa, jsem snila delší dobu, 
a  také jsem tím náležitě obtěžovala i  mé nej-
bližší okolí.

Autorka před sochou Ježíše na Corcovadu

Byla to moje první cesta za oceán, vlastně prv-
ní let vůbec! A  tak není divu, že tomu všemu 
předcházely nemalé přípravy provázené občas 
i stresem, aby v tak daleké zemi vše dobře do-
padlo. Ale naprosto bezproblémová komunika-
ce s mou kontaktní osobou mě ujišťovala, že se 
v případné nouzi budu mít na koho obrátit.

Na pláži Ipanema

Přivítání v Riu bylo vskutku famózní! Kvůli zpož-
dění letadla jsme přistáli na úplně jiném letišti. 
Bylo mi divné, cože to ta letuška mluvící pouze 
v  portugalštině tak dlouho pasažérům letadla 
vysvětluje. Ale pak mi pomohla nějaká slečna, 
která zřejmě spatřila, jak jsem lehce dezoriento-
vaná, a nasměrovala mě k minibusu, jenž mířil 
na to správné letiště. Tam už na mě čekal můj 
hostitel. Aby toho nebylo málo, při cestě z  le-
tiště „domů“  nás zastavila tamní hlídka policie 
a vůbec se neostýchala prohledat každý koutek 
auta, zavazadel, veškeré doklady atd. Kontrolo-
vala, jestli nevezeme drogy. No, ufff, prošli jsme 
bez úhony.
Lidé v Riu, teď nemyslím velmi chudé obyvate-
le, bydlí dost často v apartmánech obrovských 

budov, s  recepcí, ke  kterým patří i  společný 
bazén, sauna, jakási společenská místnost, te-
nisový kurt, kadeřnický salon. Budova, kde mě 
uvítala moje hostitelská rodina, pojala necelých 
500 lidí, což bylo hned i předmětem legrácek, 
že by tam mohla bydlet celá moje vesnice! 
V oblasti, kde jedno město čítá např. 14 milionů, 
druhé 20 milionů, to zřejmě jinak nejde. Tomu 
odpovídá i jejich doprava, kterou sami Cariocas, 
jak říkají, přímo nesnášejí. Aby ne, čekat věčně 
v kolonách dopravních prostředků bylo nudné 
a vyčerpávající. I proto moje dennodenní cesta 
autobusem do  nemocnice zabrala kolem 60 
minut, a odpoledne zpět třeba i hodinu a půl.
Univerzitní nemocnice Clementino Fraga 
Filho, do které jsem v průběhu měsíce červen-
ce dojížděla, je jedna z  největších veřejných 
nemocnic v Riu.   První den mi vedoucí oddě-
lení endokrinologie rozvrhla program stáže 
na mé přání jen na čtyři dny v týdnu, od pon-
dělí do čtvrtka. Každý den jsem trávila na  jiné 
ambulanci. Jednou pro pacienty s  poruchou 
kostního metabolismu, štítné žlázy a nebo po-
ruchou sekrece hypofyzárních hormonů, jindy 
pro pacienty s DM I. a II. typu. Všichni rezidenti, 
moji tutoři, hovořili anglicky. Někdo hůře, ně-
kdo lépe, ale vždy jsme se domluvili. Rádi si 
procvičili cizí jazyk stejně jako já, a díky latině 
porozumění medicínskému tématu v  portu-
galštině nebylo tak složité. Poledne vždy zna-
čilo pro všechny čas na hodinovou pauzu, a tak 
jsme pravidelně s ostatními exchange studenty 
i některými místními chodili společně na oběd 
a plánovali výlety.
Ze svého umístění v Rio de Janeiru jsem měla 
neskrývanou radost. Se dvěma Poláky a  stu-
dentem z  Kolumbie jsme společně poznávali 
místa, jež dělají Rio tak slavným: obří třicetime-
trový kolos Krista na hoře Corcovado, ze které 
je nezapomenutelný výhled nejen na  Guana-
barskou zátoku, Cukrovou homoli o  výši 396 
metrů, kam jezdí lanovka již od  roku 1913, 
neobyčejně krásné pláže Copacabana, Leblon 
a Ipanema, historické centrum Lapa a jeho noč-
ní život včetně pověstné samby, sambadrom, 
stadion Maracaná. Neodolali jsme ani výšlapu 
na druhý nejvyšší vrchol Ria, Pico da Tijuca, jež 
se nachází v Národním parku Tijuca. Ten je po-
važován za největší městský prales na světě.

Miroslava Černá,  
5. ročník všeobecného směru

Kanabinoidní ligandy 
a endokanabinoidní 

systém 
Objevení kanabinoidních receptorů a  naleze-
ní jejich endogenních ligandů bylo důležitým 
mezníkem a  základním předpokladem v  po-
chopení mechanismů účinků kanabinoidů. 
Pomocí známých rostlinných kanabinoidů (fy-
tokanabinoidů) jsou získávány nové poznatky, 
nicméně velkým přínosem je výzkum endo-
genních a syntetických kanabinoidů. Pro tento 
výzkum jsou využívány radiochemické a zobra-
zovací metody využívající syntetické agonisty 
a antagonisty kanabinoidních receptorů. 
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Kanabinoidy byly původně nalezeny v konopí, 
avšak do této skupiny látek patří všechny látky, 
které jsou specificky rozpoznány kanabinoidní-
mi receptory kanabinoidního systému. Roze-
znáváme tři základní typy kanabinoidů:

• rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy),
• endogenní kanabinoidy (endokanabinoidy),
• syntetické kanabinoidy

Konopí obsahuje asi 489 chemických složek, 
70 z  nich jsou fytokanabinoidy, které lze dělit 
do řady podskupin. Hlavními složkami konopí 
jsou tetrahidrokanabinol (Δ9-THC) a kanabidiol 
(CBD). Kolem 1-3 % Δ9-THC je obsaženo v su-
šených listech a stoncích konopí, 3-20 % v kvě-
tenství a  5-20 % v  hašiši (koncentrovaná prys-
kyřice z konopí získaná z květů konopí mnutím 
a proséváním). Hašišový olej je alkoholový ex-
trakt z konopné pryskyřice, který obsahuje 20-
60 % Δ9-THC. Δ9-THC je parciálním agonistou 
kanabinoidních receptorů typu 1 (CB1) i typu 2 
(CB2), vysoce afinně se na  ně váže a  má psy-
chotropní účinky. Kanabidiol (CBD má velmi 
nízkou afinitu ke  kanabinoidním receptorům 
a nemá psychotropní účinky. Je u něho ovšem 
známa řada jiných klinických účinků.
Užívání konopí způsobuje různé psychické 
a  somatické účinky, jako například snížení tě-
lesné teploty, tachykardii (nebezpečná pro 
osoby s  kardiovaskulárním onemocněním), 
zvýšenou potřebu kyslíku, vasodilataci, ortosta-
tickou nebo posturální hypotenzi, hypertenzi 
(u  nezkušených uživatelů), inhibici agregace 
trombocytů, zarudlé oči, snížený tok slz, snížení 
nitroočního tlaku, bronchodilataci, hyposalivaci 
a sucho v ústech, změny v imunitním a hormo-
nálním systému a další. Hlavní psychické účinky 
THC lze rozdělit na:

1. afektivní (euforie, veselá nálada);
2. senzorické (zvýšené vnímání vnějších pod-
nětů i vlastního těla);
3. somatické (pocit plovoucího těla, padání);
4. kognitivní (narušené vnímání času a  pro-
storu, poruchy paměti, problémy s koncent-
rací).
Akutní účinky psychotropních kanabinoidů 
jsou ovlivněny dávkou, způsobem užití, fyzi-
ologickým stavem uživatele, ale i  předchozí 
zkušeností s  drogou, individuální citlivostí 
na působení THC a aktuálním fyzickým a psy-
chickým stavem. Krátkodobá paměť, psycho-
motorické funkce a prodloužení reakční doby 
jsou narušeny podobně jako po intoxikaci al-
koholem, ale vnímání toku času je po konop-
ných drogách opačné než po  alkoholu. Δ9-
-THC vykazuje nízkou toxicitu a akutní účinky 
jsou vesměs reverzibilní. 

Mezi chronické účinky THC řadíme narušení 
kognitivních funkcí u osob, které začaly užívat 
konopné drogy v  adolescenci, a  poškození 
dalších somatických orgánů vdechovaným 
kouřem, jako je tomu u  kouření cigaret. Je 
ovšem potřeba počítat s  tím, že při ovlivnění 
plic odpovídá jedna marihuanová cigareta 2,5 
až 5 běžným cigaretám. Dlouhodobí uživa-
telé konopí vykazují určité kognitivní deficity 
po mnoho dnů po přerušení příjmu drogy, ale 
většina kognitivních funkcí je reverzibilní a vra-
cí se k normálu po několika týdnech abstinen-
ce. Adolescenti jsou přitom ovlivnění více než 
dospělí a neurokognitivní abnormality v oblasti 

učení a paměti u nich mohou přetrvávat více 
než 6 týdnů po  vysazení příjmu kanabinoidů. 
Poslední studie potvrzují, že dlouhodobé uží-
vání konopných drog je spojeno s narušením 
paměťových funkcí (kódování, ukládání, zpra-
cování, vyvolávání).
Nejznámějším endokanabinoidem je zřejmě 
2-arachidonoyl-glycerol (2-AG) a  anandamid 
(AEA) a jsou odvozeny od kyseliny arachidono-
vé. AEA je parciální agonista kanabinoidních 
receptorů, 2-AG je plný agonista, ale vykazuje 
nižší afinitu k CB1 i CB2 receptorům ve srovná-
ní s AEA. AEA se váže na stejné vazebné místo 
kanabinoidních receptorů jako THC (kompe-
titivní vazba) a  vykazuje řadu farmakologic-
kých a  psychických účinků jako THC, avšak 
vzhledem k  rychlé inaktivaci endokanabinoidů 
v mozku jsou jejich účinky na chování obtížně 
měřitelné. Úloha esenciálních nenasycených 
mastných kyselin se již dlouho objevuje v  ně-
kterých hypotézách afektivních poruch, schizo-
frenie a  neurodegenerativních onemocněních. 
Ke  vzniku příznaků schizofrenie potom může 
podle membránové hypotézy docházet např. 
v důsledku zvýšené rychlosti eliminace kyseliny 
arachidonové a  dokosahexaenové z  neuronů. 
Membránové hypotézy afektivních poruch zase 
předpokládají, že zvýšený poměr mezi příjmem 
n-6 a  n-3 esenciálních mastných kyselin může 
vést ke zvýšené náchylnosti ke vzniku deprese.
Syntetické kanabinoidy se uplatňují převážně 
ve  výzkumu endokanabinoidního systému, 
k tomuto účelu byla syntetizována řada vysoce 
účinných a  selektivních agonistů, antagonistů 
nebo inverzních agonistů. Nejdříve se jednalo 
o molekuly odvozené od THC a eikosanoidů, ale 
nové účinné syntetické ligandy kanabinoidních 
receptorů již tuto podobnost postrádají. HU-210 
(11hydroxyΔ8-THC-dimethylheptyl) je nejlépe 
prozkoumaným syntetickým analogem klasic-
kých fytokanabinoidů a je vysoce afinní a velmi 
účinný agonista CB1 i CB2 receptorů. 
V  rámci mechanismu účinku bylo zjištěno, 
že CB1 receptory v  mozku jsou odpovědné 
za psychotropní účinky kanabinoidů. Oba typy 
kanabinoidních receptorů jsou spřaženy s  in-
hibičními G proteiny se snížením aktivity ade-
nylátcyklázy a  napěťově řízených kalciových 
kanálů. Inhibice kalciových kanálů kanabinoidy 
může vysvětlit následné snížené uvolňování 
různých neurotransmitérů z  presynaptických 
zakončení. Toto retrográdní ovlivnění neuro-
transmise je zřejmě hlavním mechanismem 
účinků kanabinoidů v  mozku. Hlavními funk-
cemi kanabinoidních receptorů jsou potla-
čení uvolňování GABA, potlačení uvolňování 
a  uptake glutamátu. Dochází tedy zjednodu-
šeně k potlačení inhibice jako důsledek sníže-
ného uvolňování GABA a současně k potlačení 
excitace jako důsledek sníženého uvolňování 
glutamátu. Hlavní fyziologickou úlohou CB1 
receptorů je zřejmě krátkodobá presynaptic-
ká deprese, probíhají však i studie jejich úlohy 
v rámci dlouhodobého působení na synapse.
Endokanabinoidní systém ovlivňuje funkci 
řady neurotransmiterových systémů, jejichž 
úloha se předpokládá v  patofyziologii schizo-
frenie, poruch nálady, úzkosti a neurodegene-
rativních onemocnění. Úloha kanabinoidního 
systému v  patogenezi schizofrenie je založe-

na na pozorování, že užívání konopných drog 
může přivodit psychotické stavy s halucinace-
mi a bludy podobné symptomům schizofrenie, 
nebo zhoršit symptomy schizofrenie. Na  zá-
kladě řady studií bylo testováno několik hypo-
téz o  vztahu mezi užíváním konopných drog 
a  výskytem schizofrenie. Byl potvrzen silnější 
vliv u predisponovaných osob, kde užívání ka-
nabis způsobuje vznik schizofrenie jen u osob 
náchylných k  tomuto onemocnění. Potvrzena 
byla i  etiologická hypotéza, v  níž užívání ka-
nabis specificky přispívá k  riziku vzniku schi-
zofrenie. Δ9-THC přechodně zhoršuje nejen 
pozitivní a  negativní symptomy schizofrenie, 
kognitivní deficit a změny vnímání, ale i vedlejší 
účinky léčby schizofrenie (zvýšení plazmatické-
ho prolaktinu a kortizolu). Dlouhodobé studie 
potvrdily, že užívání konopných drog je nezá-
vislý rizikový faktor pro vznik psychózy i u do-
sud nepsychotických osob. Proto byla navržena 
kanabinoidní hypotéza schizofrenie, podle níž 
zvýšená aktivace endokanabinoidního systé-
mu, která je uskutečněna přes CB1 receptory 
na GABAergních interneuronech v tegmentum 
mesencephali, basolaterální amygdale a  me-
diální prefrontální kůře, může vést k hyperdo-
paminergnímu a hypoglutamátergnímu stavu, 
který může podmiňovat některé symptomy 
schizofrenie.
Důkazy, že užívání konopných drog vede k po-
ruchám nálady nebo úzkostným poruchám, 
jsou méně silné, než pro psychózu. Není dosud 
jasné, do  jaké míry se intoxikace kanabinoidy 
podílí na  vzniku deprese, bipolární poruchy 
nebo úzkostných poruch. Bylo zjištěno, že 
užívání konopí predikuje mírně zvýšeně riziko 
vzniku první těžké deprese a silněji zvýšené rizi-
ko pro bipolární poruchu, avšak nebyla zjištěna 
souvislost mezi užíváním kanabis a vznikem úz-
kostných poruch. V budoucnu se předpokládá, 
že farmakologická modulace endokanabinoid-
ního systému by mohla být novou terapeutic-
kou strategií pro léčbu poruch nálady vztaže-
ných ke stresu, jako je úzkost a deprese.
Fyziologické funkce kanabinoidního systému 
jsou velmi komplexní a  zahrnují pohybovou 
koordinaci, paměť, chuť k jídlu, modulaci boles-
ti, neuroprotektivní účinky, udržování homeo-
stázy a podobně. Podle dosavadních poznatků 
jsou akutní i  chronické účinky užívání kanabi-
noidů vratné, avšak u těžkých chronických uži-
vatelů konopných drog v adolescentním věku 
mohou neurokognitivní abnormality v  oblasti 
učení, paměti a  pracovní paměti přetrvávat 
více než mnoho týdnů po  vysazení příjmu 
kanabinoidů. Kanabinoidní systém ovlivňuje 
funkci řady neurotransmitérových systémů, 
jejichž úloha se předpokládá v  patofyziologii 
závislostí, schizofrenie, poruch nálady, úzkosti 
a  neurodegenerativních onemocnění. Užívání 
konopných drog může u náchylných osob při-
vodit psychotické stavy a kognitivní deficit po-
dobné jako při schizofrenii, a u schizofrenních 
pacientů může dojít ke  zhoršení pozitivních 
symptomů schizofrenie.

Jan Kupka
Literatura u autora

Práce vznikla v rámci výuky předmětu psychiatrie 
v 5. ročníku všeobecného směru
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Zajímavá diskuse 
v Oxfordu

23. února 2012 byla v britském Oxfordu zorga-
nizována veřejná debata, označená jako disku-
se vědce s  arcibiskupem na  téma podstata 
člověka a  jeho původ, ovšem s  podtituly 
označujícími celou škálu otázek od  původu 
vesmíru a  života po  vznik lidského dru-
hu. Diskutujícími byly vybrány vysoce lákavé 
osobnosti - za vědu nikdo menší než Richard 
Dawkins (1941), evoluční biolog a  známý 
popularizátor vědy a  radikální ateista (knihy: 
např. Sobecký gen, Slepý hodinář, Příběh před-
ka, Boží blud) a jeho partnerem byl opět velmi 
populární arcibiskup z  Cantenbury Rowan 
Williams (1950), poeta a humanista a mírový 
aktivista a propagátor ekumenismu. Moderáto-
rem byl sám rektor Univerzity v Oxfordu.

The Sheldonian Theatre byl projektován Sirem Christopherem Wre-
nem, vystavěn v letech 1664-1668 a otevřen publiku  v r. 1669. 
Nástropní malby provedl Robert Streeter. Předlohou bylo římské 
Theatrum Marcelli z r. 12 př. n. l. Konají se v něm koncerty, slavnostní 
přednášky a ceremoniály Unuiversity of Oxford. Pohlednici zapůjčil ze 
svého archivu prof. J. Slípka.

Diskuse se konala ve známém a proslulém sále 
Sheldonian Hall, památném i  pro nás Čechy, 
protože zde před téměř 70 lety (1943) promo-
valo na  40 českých lékařů, kteří dostudovali 
medicínu jako studentští emigranti na  anglic-
kých univerzitách, a  Oxfordská univerzita jim 
předávala v zastoupení UK diplomy (za přítom-
nosti prezidenta dr. E. Beneše) a odtud odchá-
zeli ke svým československým vojenským jed-
notkám jako vojenští lékaři.
Diskutovalo se v  uvolněné až vtipně odlehče-
né atmosféře, ale přísně vědecky o evoluci, pří-
rodním výběru a podrobnějším rozboru vzniku 
vědomí, řeči a  prvních fází člověka – ovšem 
nejzákladnější otázky zůstaly nezodpovězeny 
– odkud se vzal počáteční materiál, na nějž by 
měl působit přírodní výběr - byla to jen náho-
da, která dala vznik samo-replikační molekule 
RNA, DNA? Právě tady došlo k  předpokládané 
asymetrii názorů. Má se neznámé vysvětlovat 
neznámým? (tj. náhoda x Bůh?) Williams tvrdil, 
že Bůh není lžíce na obouvání, ale rámec, který 
zahrnuje všechny zázraky života. Tvrdí – chci-li 
rozumět problémům vědy 21. století, používám 
její metody. Chci-li však rozumět morálnímu po-
stavení člověka ve vesmíru, jdu zpátky ke staro-
zákonní Genesis. Dawkins zase tvrdil, že mnoho 
výdobytků vědy možno vložit do  moderního 
náboženského pohledu na život, ale o opačném 
ovlivnění není přesvědčen. Podle očekávání se 

názory obou nijak nesblížily, snad jen v tom, že 
oba žijí ve společném vesmíru.
Pozorovatel by tedy asi shrnul, že to byla de-
monstrace obrovských úspěchů moderní vědy, 
které však zůstávají hluboko za výsledky morál-
ního vývoje člověka.
Diskuse měla ještě jeden symbolický význam – 
konala se v Oxfordu, jen několik desítek kroků 
od  slavného přírodovědeckého muzea, kde 
se před něco málo před půldruhým stoletím 
(přesně 30. června 1860), konala podobná 
debata mezi slavným biologem a zapřísáhlým 
darwinistou Thomasem Henry Huxleyem a ox-
fordským biskupem Samuelem Wilberforcem. 
Jak už se to dnes zdá neskutečné, že tenkrát 
v  tzv. „opičí při“ se řešily základní otázky živo-
čišných předků člověka? Tedy podobné téma 
v podobném složení. Jaký však obrovský rozdíl 
mezi oběma! Dnešní debata probíhala ve  vr-
cholně intelektuálním prostředí a její účastníci 
a  sympatizanti té nebo oné strany setrvávali 
ještě dlouho v diskusích bez obav z jakýchkoli 
inkvizičních následků. Není i to přece jen výsle-
dek té probíhající humánní fáze vývoje člověka, 
jak ji označil Julian Huxley, neméně slavný vnuk 
T. H. Huxleyho?  (JAS)

Vynálezci Gerstnerovi 
a Božkovi 

otcové a synové 
Osudy vynálezců a  jejich objevů byly různé. 
Někteří sami nebo ve spolupráci s dalšími oso-
bami, obvykle podnikateli, úspěšně uvedli svůj 
vynález v  život a  ten pak sloužil někdy léta, 
někdy dlouhá desetiletí lidskému pokroku. Ně-
kteří díky svému vynálezu a vlastní pracovitosti 
nabyli značného majetku a  založili rozsáhlé 
podnikatelské společnosti, které dosáhly světo-
vé proslulosti. Ne každý však takového úspěchu 
dosáhl, možná dokonce bylo více takových, je-
jichž vynálezy nikdy širšího uplatnění nedosáh-
ly, a pokud se nakonec uplatnily, často svému 
autorovi již žádné mimořádné životní štěstí ne-
přinesly. Někdy k dokončení vynálezcovy myš-
lenky nestačil lidský život a bylo štěstím, když se 
k pokračování v díle otcovském odhodlal i po-
tomek. Připomeňme osudy několika vynálezců, 
k jejichž dílům se letos vztahují kulatá jubilea.  
František Josef Gerstner (1756-1832)   
František Josef Gerstner se narodil 22. února 
1756 v  Chomutově v  rodině řemeslníka – ře-
menáře. Vystudoval jezuitské gymnázium 
ve  svém rodišti a  poté v  Praze na  univerzitě 
matematiku a  astronomii. Krátce navštěvo-
val i přednášky z  techniky a  roku 1781 odešel 
do Vídně studovat medicínu. Té brzy zanechal 
a vrátil se ke své oblíbené astronomii a působil 
na hvězdárně ve Vídni. V  roce 1784 byl po tří-
leté praxi jmenován asistentem na hvězdárně 
v Praze. V roce 1785 publikoval Gerstner vědec-
kou práci, ve které zpřesnil a opravil zeměpis-
nou délku řady významných evropských měst. 
V této době také začal podnikat výpravy do Kr-
konoš a  dalších lokalit, kde měřil nadmořské 
výšky a  zeměpisné souřadnice a  poprvé tak 
přesně zmapoval tyto údaje o  našich nejvyš-
ších horách. 

V těchto pracích vysvětlil fyzikální vztahy mezi 
tlakem, teplotou a hustotou vzduchu a popsal 
svůj vynález – aerostatické váhy, který mu 
dopomohl právě k  těmto přesným měřením 
nadmořské výšky. Vynález aerostatických vah 
později od Gerstnera převzal švýcarský badatel 
Horace B. de Saussure známý svými měřeními 
v Alpách. V akademickém roce 1788-1789 byl 
Gerstner pověřen suplováním vyšší matema-
tiky na univerzitě a v roce 1789 byl jmenován 
řádným profesorem. Své přednášky pojímal 
prakticky, a  tak se neomezoval jen na  mate-
matiku a  astronomii, ale přednášel rovněž 
mechaniku a hydrauliku. Přednášel i poslucha-
čům-laikům, bez předchozího vzdělání. Za  20 
let jich jeho přednáškami prošlo kolem 2000, 
což byl na  tehdejší dobu úctyhodný počet. 
Jako odborník, který uměl spojit teorii s praxí, 
prosazoval výuku moderních technologií a za-
sazoval se o  reorganizaci technického školství 
v  Rakousku-Uhersku. V  roce 1798 formuloval 
představu vysoké technické školy s  důrazem 
na exaktní vědy. Vláda sice nepodpořila návrh 
na zřízení celoříšské polytechniky ve Vídni, ale 
nakonec byl přijat návrh českých stavů na zří-
zení polytechnického ústavu.  
Dekretem císaře Františka II. se stal František 
Josef Gerstner dne 14. března 1803 ředitelem 
této školy. Ta nesla název Královské české sta-
vovské technické učiliště. Vyučovala se zde 
od  počátku geodézie a  astronomie. Po  vzniku 
Československé republiky pražská polytechnika 
nese od roku 1920 název České vysoké učení 
technické v Praze. ČVUT se tak stalo díky Ger-
stnerově aktivitě jednou z  nejstarších technic-
kých vysokých škol na  světě. Na  polytechnice 
zaměstnal jako mechanika Josefa Božka, poz-
dějšího známého českého vynálezce (viz dále). 
V  letech 1806-1807 zkonstruoval první parní 
stroj v Čechách, který podle jeho návrhu vyrobily 
železárny v Hořovicích. Stroj ale fungoval špatně, 
a tak se nikdy nedostal do praxe a sloužil pouze 
jako názorná učební pomůcka. Od té doby Ger-
stner poněkud zatrpknul vůči parní technologii. 
Železárna v Hořovicích ovšem uplatnila v praxi 
jiná jeho vylepšení železářských strojů, která byla 
úspěšná a rozšířila se po světě. 
Gerstner byl dlouho ředitelem vodních staveb 
v  Čechách a  po  vlastním přezkoumání a  od-
mítnutí plánu vodního průplavu, který měl 
spojovat Vltavu a Dunaj, navrhl koněspřežnou 
železnici mezi Českými Budějovicemi a Lincem. 
Tu pak podle jeho plánu a dozoru stavěl jeho 
syn František Antonín Gerstner (více o železnici 
níže). Za mimořádné zásluhy na poli vědy udělil 
v  roce 1808 císař František II. Františku Josefu 
Gerstnerovi Leopoldův řád a  o  dva roky poz-
ději jej dědičně povýšil do šlechtického stavu. 
Začátkem 30. let onemocněl, slábl mu zrak 
a ve své odborné činnosti byl stále více zastu-
pován svým synem. V roce 1830 mu předal své 
přednášky z mechaniky a hydrauliky.
František Josef Gerstner prožil poslední léta 
svého života u své dcery v Mladějově u Jičína, 
kde také 25. června 1832 zemřel a je pochován. 
V  posledních létech svého života ještě stačil 
uspořádat své rozsáhlé dílo. Pamětní deska 
na jeho hrobě praví: Zde od r. 1832 odpočívá 
František Josef Gerstner, narozený r. 1756 
v  Chomutově, věhlasný matematik a  astro-
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nom, světoznámý pracovník v  mechanice 
a hydraulice. Navrhl r. 1807 spojení Českých 
Budějovic a Lince první železnicí na pevnině 
a se svým synem Františkem Antonínem pro-
vedl její stavbu. Postaral se, aby nejstarší ve-
řejná technická škola, Český stavovský inže-
nýrský ústav v Praze, založený r. 1707 českým 
reskriptem, byl přeměněn na polytechnickou 
školu, jejímž profesorem a prvním ředitelem 
byl jmenován r. 1803. Toto jím zřízené tech-
nické učiliště přešlo r. 1920 v  České vysoké 
učení technické v Praze. 
František Antonín Gerstner (1785-1840)
František Antonín Gerstner se narodil 11. 
května 1795 v  Praze. Po  vystudování pražské 
polytechniky a  univerzity se stal profesorem 
geometrie na univerzitě ve Vídni. Již od mládí 
se pod vedením svého otce podílel na projek-
tování koněspřežné dráhy z Českých Budějovic 
do Lince. Později bylo jeho snem se k realizaci 
tohoto odkládaného projektu vrátit. Důkladně 
se na  to připravoval, mimo jiné i  studiemi že-
leznic v  Anglii. Nakonec se mu přání splnilo, 
v té době se však už také dokonale obeznámil 
s  parním provozem a  s  původně projektova-
nou koňkou se nechtěl spokojit. 

František Josef Gerstner František Antonín Gerstner

Po mnoha sporech s  investory stavby ji nako-
nec zanechal nedokončenou (viz níže) a odjel 
projektovat a stavět železnice do Ruska. Potíže 
s  ruskou byrokracií byly ovšem nemenší než 
v Rakousku, a tak se mu nakonec ze všech smě-
lých plánů podařilo realizovat jen dráhu z Pet-
rohradu do Carského Sela. Byla to ovšem první 
ruská železnice a  právě tam Gerstner v  praxi 
vychoval celou generaci mladých odborníků, 
absolventů pražské polytechniky. Z 13 inženýrů 
činných na této stavbě bylo 12 Čechů. Aby na-
sbíral nové zkušenosti, prošel Gerstner všechny 
tehdy provozované evropské železnice v Belgii, 
Německu a  hlavně v  Anglii, která byla koléb-
kou železniční dopravy. Setkal se mj. také se 
Stephensonem – otcem parní železnice. První 
zkušenosti získal u Gerstnera i Jan Perner, poz-
dější známý český železniční stavitel. 
Po dokončení ruské dráhy roku 1832 cestoval 
Evropou, dále studoval železnice a chystal vel-
korysý projekt železniční sítě v Rakousku-Uher-
sku. Roku 1838 se vydal do Ameriky sbírat další 
zkušenosti. Nešťastně zahynul 12. dubna 1840 
ve Filadelfii při pouliční nehodě.
Na  paměť obou Gerstnerů, otce a  syna, byla 
pojmenována jménem Gerstner planetka obje-
vená v roce 1985 Antonínem Mrkosem na Kleti.
Josef Božek (1782-1835) a synové  
Vynálezce a průkopník české techniky Josef Bo-
žek se narodil 28. února 1782 v Bercích, (dnešní 
Polsko, tehdy Slezsko, součást Rakousko-uher-
ské monarchie) v české mlynářské rodině. Stu-

doval nejprve na gymnáziu v Těšíně. Už tam se 
projevilo jeho technické nadání v sestrojování 
různých mechanických modelů. V letech 1803 
a  1804 pokračoval ve  studiu v  Brně, zajímala 
jej především matematika a mechanika. Touha 
po vyšším vzdělání ho přivedla do Prahy: pěšky, 
s doporučujícím dopisem a osmi groši v kapse.
Toužil po akademické kariéře profesora mecha-
niky. Se sestavováním důmyslných strojů měl 
zkušenosti již z  těšínského gymnázia, v  Praze 
se hned pustil do  dalšího studia.Na pražské 
univerzitě se zapsal na filozofii a přivydělával si 
jako vychovatel dětí. Táhlo ho to však k techni-
ce, a tak se někdy v této době ještě vyučil ho-
dinářem. Existenční podmínky však byly příliš 
tvrdé, takže Božek neodolal nabídce F. J. Ger-
stnera, ředitele polytechniky, a  místo profeso-
rem se stal mechanikem. Nakonec se rozhodl 
přijmout místo mechanika na  nově zřízeném 
polytechnickém ústavu v  Praze. Věhlas získal 
kuriózně sestrojováním pohyblivých protéz ru-
kou a nohou. K této „kvalifikaci“ se dostal díky 
napoleonským válkám, které zasáhly i  naše 
území. Po  porážce spojeneckých vojsk Ra-
kouska, Pruska a  Ruska Napoleonem v  bitvě 
u  Drážďan, se francouzskému císaři naskytla 
možnost průniku do Čech. Vyslal tedy velitele I. 
francouzského sboru generála D. R. Vandamma 
s více než 30 000 muži s cílem pronásledovat 
spojeneckou, tzv. Českou armádu, obsadit Tep-
lice a tím přerušit hlavní komunikaci mezi Dráž-
ďany a Prahou. 29. srpna 1813 však ustupující 
spojenecká vojska zaujala obranné postavení 
u Chlumce v severních Čechách, odrazila úto-
čící Francouze, a  druhý den poté, co dorazily 
posily, obrátili spojenci Francouze na útěk. Ten 
byl tak dokonalý, že dokonce čtyři francouzští 
generálové včetně Vandamma padli do zajetí. 
O  krutosti bitvy svědčí 11  000 padlých a  zra-
něných na  francouzské straně, 9  300 padlých 
a zraněných na straně spojenců. Jak to po bitvě 
vypadalo v Praze uvádí J. Streit (*):
 ... Když vezli Prahou zajatého Napoleonova ge-
nerála Vandamma, uvítali ho Pražané prškou 
kamení a  bláta. Pak následovaly první transpor-
ty zajatců. Francouzi klesali únavou, mnohému 
prosakovala neumělým obvazem krev. Vůbec se 
nepodobali slavné armádě, před kterou se léta 
chvěla Evropa. Docela na  konec šli ranění. Byli 
dováženi na  žebřiňácích a  vozech všeho druhu. 
Nikdo jich nečekal. Ukládali tedy nebožáky, jak se 
dalo, z  počátku do  průjezdů, potom, když místo 
nestačilo, i  na  chodníky, na  slámu promočenou 
zářijovým deštěm. Svorně leželi tu vedle sebe 
v  bolestech, horečkách a  krvi nedávní nepřátelé 
na život a na smrt. Bez rozdílu tříd a stavů pustili 
se bodří Pražané do samaritánské práce.
Také Josef Božek byl zachycen vírem událostí. Což 
možno zůstat stranou při pohledu na  tolik bídy 
a  utrpení? Postavil své vlohy prostě a  pohotově 
do služeb humanity, která jako rudý květ vykvéta-
la v té době z krve a utrpení evropských bojišť. 
„... knížeti Ypsilantimu, který v  bitvě u  Drážďan 
ztratil ruku, zhotovil jinou, umělou, jejíž mechani-
smus předstihl všechno očekávání,“ píše se o Bož-
kovi v pražském časopisu „Vaterländische Blätter 
für den Österreichischen Kaiserstaat“. ... A dále 
autor I.R. Wilfling píše: „Sotva se doslechl o tom, 
že generál Moreau v téže bitvě u města Drážďan 
ztratil obě nohy, dal dohromady veškerou svou 

vynalézavost, aby hrdinovi nahradil jeho těžkou 
ztrátu umělýma nohama. S  veškerou pílí, kterou 
mu ukládal jeho génius a humanita, pracoval Bo-
žek na svém uměleckém díle. A i když Moreau brzy 
po svém zranění zemřel, přece se brzy našla nová 
příležitost k  provedení jeho lidstvím procítěného 
plánu. Do Prahy byl přivezen důstojník ruského cí-
sařského dělostřelectva Teodor Danielowsky, který 
v oné hrozné bitvě též ztratil obě nohy zrovna pod 
koleny. Božkův génius zhotovil mladému muži 
umělé nohy s takovým výsledkem, že poručík Da-
nielowsky může bez hole nejen po rovině chodit, 
nýbrž i  po  schodech nahoru a  dolů vystoupiti 
a  sestoupiti, a  dokonce docela sám bez cizí po-
moci vyšvihnouti se na  koně a  tryskem na  něm 
odcválati. Spatřil jsem hrdinného důstojníka 
na  vlastní oči. Viděl jsem jeho umělé nohy, které 
jsou velmi jednoduše tak konstruovány, že jsou 
s  to oklamati toho, kdo s  Danielowskym neštěs-
tím není obeznámen, zdáním skutečných nohou. 
Buďte zásluhy našeho Božka náležitě oceněny! 
Významným přínosem byla Božkova práce 
v  oboru hodinářství. Jeho přesné kyvadlové 
hodiny pro pražské Klementinum zhotovené 
v roce 1812 sloužily až do roku 1984 v Astrono-
mickém ústavu v Praze. 
První polovina 19. století přinesla díky Jamesi 
Wattovi objev mimořádného významu – parní 
stroj. Ten se jako hotový výrobek anglické slé-
várny dostal v jednotlivých dílech i do Čech. Zá-
sluhou vlasteneckého hraběte Jiřího Buquoye 
byl v Anglii zakoupen a velkomyslně věnován 
pražskému technickému učilišti. Bylo třeba 
stroj sestavit a „doladit“. Práce se ujal z  pově-
ření prof.  Gerstnera. Dílo se nakonec podařilo 
až na maličkost, pro stroj byl nedostatek páry 
a po 15 minutách se zastavil. 
To už však Božek věděl, jak na to. Vytvořil parní 
stroje menších rozměrů, připojil je na modely 
používaných strojů, vytvořených v  posledních 
letech. Rozběhlo se jich pětadvacet – součas-
ně. Prof. Gerstner, povýšený mezitím do stavu 
rytířského, se mohl povznášejícím dílem po-
chlubit vlastenecké šlechtě a průmyslníkům. 
Božek však již pracoval na  svém dalším díle. 
V září roku 1815 se Praha stala svědkem histo-
rické události: poprvé od roku 1771, kdy Fran-
couz Nicolas Cugnot rozpohyboval svůj „fardier 
à vapeur“ , se v Evropě rozjel parní vůz. 1. června 
1817 předvedl Božek znovu svůj vůz, tentokrát 
spolu s  parní lodí v  pražské Stromovce veřej-
nosti. I  když jízdy za  obrovského zájmu veřej-
nosti proběhly neočekávaně úspěšně, pro vy-
nálezce skončila exhibice finanční katastrofou. 
V nenadálé průtrži mračen a nastalém zmatku 
kdosi ukradl vybrané vstupné, takže výsledkem 
byly jen značné dluhy, které musel nešťastný 
vynálezce splácet s  nejvyšším úsilím. Taková 
doprava se ukázala být za  těchto podmínek 
nad finanční síly nemajetného mechanika, kte-
rý nakonec na parní dopravu zanevřel a už se 
k ní nikdy nevrátil. 
Věnoval se nadále stavbě znamenitých hodin 
a  nakonec se pustil do  výroby železničních 
vozů pro koněspřežní dráhu. V  letech 1820 až 
1832 byla budována první železnice na evrop-
ském kontinentě z Českých Budějovic do Lin-
ce. Pro tuto koněspřežnou dráhu navrhl Božek 
železniční vozy. Svou pozornost obrátil také 
ke  konstrukci a  stavbě čerpadel pro vodárny. 
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Josef Božek zemřel v Praze 21. října 1835 na zá-
pal plic. Od jeho narození uplynulo 230 let. 
František Božek (1809-1886)
V  otcových stopách pokračoval starší syn 
František. Narodil se 23. srpna 1809. Chodil 
do obecné týnské školy a pak se na gymnáziu 
připravoval na  studium techniky. V  15 letech 
(1824) také skutečně nastoupil na  polytech-
nické učiliště, aby se stal mechanikem jako 
jeho otec. Na rozdíl od svého bratra Romualda 
se však zajímal více o  společenský život, než 
o techniku samotnou.
Po smrti otce v roce 1835 (oficiálně od 1. úno-
ra 1836) nastoupil na  jeho uprázdněné místo 
strojmistra na polytechnice, kde působil rovněž 
jako jemný mechanik a  hodinář. Dohodli se 
totiž s bratrem a matkou, že František nastou-
pí dráhu na učilišti, zatímco Romuald se ujme 
rodinného podniku. Ve  skutečnosti ale Franti-
šek tuto dohodu mnohokrát porušil. Byl zřejmě 
méně nadaný i  schopný, což bylo pravděpo-
dobně příčinou četných rozepří mezi souro-
zenci. Známe je sice převážně jen z Romualdo-
va vyprávění, zřejmě však mají pravdivé jádro.
Jako strojník a učitel praktické mechaniky Fran-
tišek Božek prokazatelně pracoval pro dílny 
polytechniky, a  to jako učitel i  jako konstruk-
tér a  výrobce nejrůznějších mechanismů, kte-
ré škola pro svou činnost potřebovala. Kromě 
toho už od mládí spolupracoval s otcem, např. 
„na zřízení velkých věžních hodin na starodáv-
né Bílé věži v Hradci Králové“. Problém byl v tom, 
že rodinná firma byla prostorově i  materiálně 
svázána s  dílnami učiliště. Pro budoucnost se 
to ukázalo být velmi omezující skutečností.
V  roce 1836 se František oženil s  Vilemínou 
(Mínou) Berkovou, nejstarší dcerou někdejšího 
pražského pokladníka. Ta zřejmě na  manžela 
naléhala, aby se více snažil proniknout do po-
vědomí veřejnosti, když se mu to zjevně neda-
řilo odbornou činností. Tak se např. v časopise 
„Bohemie“ objevila zpráva, že „slavně známý 
mechanik technického učiliště, pan F. Božek, 
zkomponoval pěknou polku“.
Opravám starých a výrobě nových hudebních 
nástrojů se při své činnosti také věnoval, ač-
koli vlastní práce obvykle zadával odborným 
závodům doma i v cizině. Zemřel 6. července 
1886 na  následky zápalu plic (podobně jako 
otec), který si uhnal na výletu do obory Hvěz-
da na Bílé hoře, ve věku nedožitých 77 let. Jeho 
manželka Vilemína odešla už dříve po čtyřech 
letech „šílených vidin“, matku dlouho nepřežila 
ani jejich jediná dcera Františka. 
Romuald Božek (1814-1899)
Mladší syn Romuald se narodil 7. února 1814. 
V raném dětství se netěšil dobrému zdraví, na-
víc začal šilhat, takže se stal terčem posměšků. 
Zdědil ovšem po otci nadání a zájem o mecha-
niku a  strojnictví, takže se od  už mala zajímal 
o  dění v  dílně. Navštěvoval dvoutřídní školu 
u  Dominikánů, poté pokračoval na  gymnáziu 
u  Piaristů. Také on začal ve  svých 15 letech 
(1829) studovat na polytechnice – bylo to prá-
vě v době, kdy tam za svého nemocného otce 
suploval přednášky mechaniky a  hydrauliky 
jeho syn F. A. Gerstner. Studia ale kvůli roze-
přím s  profesorem Wiesenfeldem nedokončil; 
po druhém ročníku odešel pokračovat v učení 
do otcovy dílny.

Po otcově smrti roku 1835, ve svých 21 letech, 
byl Romuald nucen pustit se do  podnikání. 
Jednak pracoval v rodinné strojírně Božek a sy-
nové (Božek & Söhne), která dodávala nejrůz-
nější stroje pro cukrovary, lisovny oleje, papírny 
a porcelánky. Významné byly také dodávky vo-
dárenských zařízení, např. pro městskou vodár-
nu na Malé Straně nebo statek loďmistra Lanny 
v Poříčí u Českých Budějovic.

Josef Božek Romuald Božek

Na  průmyslové výstavě na  Pražském hradě 
v  roce 1833 představil Romuald Božek císaři 
Františkovi I. a  jeho doprovodu svůj vynález 
„fantoma“. Jednalo se o „automat“ pro nácvik 
operací očí, který si u něj objednal ředitel praž-
ského ústavu pro oční choroby Prof. Dr. Fischer 
roku 1831. Práci na „Fantomu“ popsal J. Streit (*): 
V  r. 1831 profesor Fischer, ředitel ústavu pro 
oční choroby, založeného v  Praze v  roce 1814, 
a od roku 1830 profesor očního lékařství na praž-
ské univerzitě, navštívil Josefa Božka přímo v jeho 
dílně a slovy strohými, ale přesvědčivými mu vylo-
žil, že jedině on, muž veskrze známý svou zručnos-
tí a uměleckými výrobky jemné mechaniky, může 
mu vymyslit nový podivný aparát. „Víte, pane Bož-
ku, potřebuji něco docela zvláštního. Lidské oko je 
zatrachtile složitá a jemná věc. Pacient vám mrká, 
kroutí okem, až Bůh brání. Nemůže za to, ostatně, 
má strach. Zručná ruka a zkušenost tohle vše pře-
může. Ale můj Bože, jak mám těmhle vlastnostem 
naučit své posluchače? Potřebuji aparát, který by 
mrtvému lidskému oku dodal všechny ty konvul-
zivní, docela zvláštní chvějivé pohyby, které prová-
dí oko operovaného pacienta. Podívejte se, jsem 
dobře informován o  vašich úspěších v  ortopedii. 
A  tohle by byla opravdu práce pro vás. A  zkuše-
nosti? Ovšem, muselo by se vše přesně napodobit. 
Mohl byste ostatně být přítomen operaci!“ 
Pohled na  lidské utrpení ... Ne, to by Josef Božek 
sotva vydržel. Má měkké srdce a hrozí se v duchu 
něčeho takového. Odmítnout však nelze. Co kdy-
by se pokusil syn? 
Tak se dostal Romuald k práci na očním automa-
tu. Spolu s dvanácti mladými lékaři přihlížel očním 
operacím. Stál těsně za operačním stolem a pro-
fesor Fischer, jehož jemné, dlouhé prsty, ozbrojené 
nástroji, pracovaly jistě a zručně s úžasnou rych-
lostí přesného stroje, nepřestával upozorňovat: 
„Podívejte, pane Božku...teď..opět...teď opět...zno-
vu...vidíte?“ Bylo třeba být přítomen dvaceti třem 
operacím, než si mladík vtiskl do paměti podivné, 
trhavé, opakující se pohyby. Teprve pak se odvážil 
dát se do práce. Profesor Fischer s živým zájmem 
sledoval postup práce na mechanické hračce, tak 
důležité pro nové snahy očního lékařství. A dílo se 
dařilo. Na konec bylo třeba provést zkoušku. Oko 
vyjmuté mrtvole bylo zasazeno do zvláštní kapsle 
aparátu a profesor sám za přítomnosti mladého 
mechanika prováděl na  něm operaci. Byl spo-

kojen. Pak byl aparát, vložený do dřevěné ženské 
hlavy, přenesen na oční kliniku. 
2. září 1833 císař František I. procházel v  dopro-
vodu kancléře Metternicha Německým a Španěl-
ským sálem Pražského hradu a prohlížel si vysta-
vené předměty. Romuald Božek na to vzpomínal: 
„Měl jsem tu čest vysvětlit a  předvést mu svůj 
automat, k  čemuž Jeho Majestátnost hlasitými 
a  opětovanými slovy „Skvělé, vskutku skvělé!“ vy-
slovil svůj obdiv.    
V  téže době se začal ucházet o členství v  tzv. 
průmyslové jednotě, která byla založena v roce 
1833 a  vytkla si za  cíl podporovat „průmyslo-
vého ducha“ Čech, tedy především rozvoj ře-
mesel, techniky a hospodářství. Díky zakázkám 
a vlastnímu podnikatelskému duchu se Romu-
aldovi v  podnikání docela dařilo. Dopustil se 
však zřejmě osudové chyby, když začal podni-
kat ve  zpracovatelském průmyslu. Jednalo se 
především o  cukrovarnictví – nejdříve v  Po-
povicích u Jičína, potom v Chlumci u Nového 
Bydžova, kde posléze provozoval také cihelnu. 
V těchto oborech se neprosadil, navíc obvykle 
naletěl svým společníkům a  skončil s  velkými 
ztrátami.
Jedním z  pozoruhodných návrhů R. Božka je 
jeho systém otočných náprav pro železniční 
vozy opatřených koly s okolky na vnější straně 
oproti tehdy i dnes používanému způsobu. Se 
svou snahou však pochopitelně neuspěl, při-
nejmenším proto, že v té době už byly všechny 
nové dráhy zařízeny na obvyklý pojezd s vnitř-
ními okolky. 
V roce 1845 se vrátil z Nového Bydžova do Pra-
hy, kde pokračoval zejména v práci na vodáren-
ském zařízení pro A. Lannu. Díky Lannovi získal 
byt v budově vodárny na Žofíně, posléze také 
místo inspektora vodáren pražské obce, které 
mu přineslo stálejší hmotné zabezpečení. Pra-
coval také na  novém zařízení čerpací stanice 
v  Královské oboře (Stromovce), kde měla být 
znovu uvedena do provozu historická tzv. Ru-
dolfova štola pod Letenskou plání z roku 1593.
V pondělí 11. července 1859 se Romuald Božek 
oženil s  Rosalií Tichou, která dělala společnici 
jeho staré matce. Zřejmě v důsledku špatných 
zkušeností, které měli oba se svými sourozen-
ci, se po svatbě dohodli, že nebudou mít děti. 
Chtěli tím předejít možným neblahým událos-
tem, i  když později svého rozhodnutí litovali. 
Rosa pak pro Romualda byla celoživotní opo-
rou, zdrojem dobré nálady, pomáhala mu sná-
šet neúspěchy a  především opisovala vše, co 
bylo potřeba, a kopírovala výkresy.
Romuald se výrazně zapsal i  v  další oblasti, 
a sice v divadelnictví. Pro české i některé zahra-
niční scény navrhoval a vyráběl různé světelné 
aparatury na principu galvanické elektřiny, příp. 
jiná mechanická zařízení, která oživovala před-
stavení a  sklízela nadšený ohlas obecenstva. 
Vynesla mu také různá ocenění od  panovní-
ků a  významných osobností veřejného života 
v několika státech.
V  roce 1864 se R. Božek podílel na  přestavbě 
pražského orloje. Jeho dalším zájmem byla 
hudba – kromě toho, že chodil hrát na varhany 
do  pražských kostelů, zabýval se také návrhy 
a stavbou nových hudebních nástrojů. Již roku 
1845 sestrojil chartofon – jazýčkový klávesový 
nástroj s  papírovými ozvučnicemi. Na  základě 



27

svých starších pokusů představil veřejnosti o 20 
let později, v  roce 1865, opět klávesový tzv. si-
renofon, kde tóny vyluzoval vzduch hnaný přes 
děrované papírové kotouče. Nadto ještě skládal 
vážnou i taneční hudbu – byl mj. autorem Hym-
ny pro korunního prince Rudolfa z roku 1878.
Romuald Božek, mechanik a  ředitel vodáren, 
zemřel v  ranních hodinách 30. dubna 1899, 
ve  věku požehnaných 85 let. Příštího dne byl 
pochován na olšanském hřbitově po boku mi-
lované manželky Rosy, která ho předešla o  tři 
roky. Tím byla ukončena historie rodu Božků, 
kteří hlavně díky otci Josefovi zanechali nesma-
zatelnou stopu na poli vzniku a rozvoje apliko-
vané mechaniky v českých zemích. (jn)
(*) J. Streit: Božkové. Osudy rodiny vynálezců, Praha 1946
(**) T. Kučera: Božkové ve sbírkách Národního technického muzea 
v Praze. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. 
Filozofická fakulta - Ústav archeologie a muzeologie. 2011

Výstava uměleckých 
fotografií Evy Hubatové

„Estetické mikrostruktury 
anorganického světa“

V úterý 13. března 2012 se v prostorách Ústavu 
histologie a  embryologie LF UK v  Plzni kona-
la vernisáž výstavy uměleckých fotografií Evy 
Hubatové „Estetické mikrostruktury anor-
ganického světa“. Přítomní příznivci umění 
se zájmem pozorně vyslechli úvodní slovo 
prof. MUDr. et RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc.: 
„Je mi obzvláštní ctí, že mohu uvádět dnešní vý-
stavu – tady na univerzitní půdě, kde se tradičně 
už přes 40 let setkávají zástupci vědy a jejich stu-
denti se zástupci světa umění. Měli jsme tak už 
mnohokrát příležitost si vzájemně zdůvodňovat 
tu bytostně přirozenou symbiózu vědy a  umění 
a  konkrétně medicíny a  umění. Vždy jsme došli 
k  stejnému závěru, že medicína jakožto nejhu-
mánnější věda o  nejorganizovanější formě živo-
ta, jakou je lidská bytost, má nejintimnější vztah 
k umění, které považuje za nejvyšší projev života, 
protože vzbuzuje největší a nejvyšší lásku k životu. 
Souhlasíme tedy se závěrem disertace Hyrtlovy 
z první poloviny 19. století, že medicína je vědou 
a uměním zároveň.
Dnešní výstava je však zvláště tematicky úzce 
spojená s  problematikou mikrostruktur, řešenou 
právě v  laboratorních a  výukových prostorách 
tohoto ústavu. Spojení organické s anorganickou 
mikrostrukturou se jistě zdá na první pohled pro-
tikladné, ale právě dnešní výstava nám ukazuje 
řadu souvislostí.
Mikrostruktury, zvláště biologické, nejsou totiž jen 
náhodné soubory částic, ale jsou to dynamické 
systémy logických vztahů a vzájemných interakcí 
těchto částic. Zůstávají ve stavu stálého vznikání 
a v procesu řízeném vnitřními i zevními silami. 

Je zajímavé, že v tomto pojetí byli biologové ovliv-
něni uměním slovesným, vyjádřeným lingvistickým 
pojetím filologů. Lingvistický strukturalismus po-
kládá skladbu jazyka za systém prvků, které nelze 
jeden od druhého oddělovat. Každý prvek, tedy slo-
vo – morfém – plní určitou specifickou funkci. Hlás-
ky nenásledují jen vedle sebe jedna za druhou, ale 
jsou vzájemně propojeny a  propleteny. Řeč přece 
nelze jen poslouchat, ale je jí třeba rozumět.

Autorce E. Hubatové gratuluje prof. J. Slípka

 Podívejme se však podrobněji na představu mno-
hých biologů na otázku strukturalismu. Povrchní 
pozorovatel a začínající student vidí v mikroskopu 
jakýsi množinový systém částic, tj. buněk, tvoří-
cích vyšší systémy tkání a  orgánů. Tento proces 
povrchního pozorování ho přivedl ke vnímání es-
tetického hodnotového systému, a biologické ob-
razce srovnává s výtvarně uměleckými díly, event. 
doprovázené hudebně citovými zážitky. 
Historička umění E. Missauayake nazvala svoji 
knihu „Homo aesteticus“, aby už v názvu vyjádřila 
důležitost estetiky jako speciální hnací síly v evoluci 
člověka. Potvrzují to vztahy člověka už v  časném 
vývoji jeho sapientace, kdy se  objevují v  Jižní Af-
rice před 70 000 lety první skalní umělci a později 
též umělci jeskynní. A  vývoj pokračoval rozvojem 
estetické a  citově-náboženské přirozenosti přes 
starověkou Altamíru a renesančního Leonarda až 
třeba k slavnému biologovi a výtvarnému umělci, 
jakým byl velký německý darwinista Ernst Haeckel 
(1834-1819), který ve  své knize „Kunstformen der 
Natur“ (Umělecké tvary života) vidí a dokládá prá-
vě v  nejjednodušších formách života těžiště tvaru 
v kráse. A stal se tak nejznámějším reprezentantem 
estetického strukturalismu. Ale i současné umění si 
všímá výdobytků dnešní biologické vědy a pokouší 
se ztvárnit i  počátky života na  naší planetě -  pří-
kladem je obraz Salvadora Dalího, nazvaný „Pocta 
DNA“, který spojuje boží ruku s  deoxiribonukleino-
vou kyselinou, základní strukturou života. 
To ovšem jen přisuzujeme shodu organických 
struktur s  vyjádřenými estetickými tvary. Popsané 
zákonitosti je však možné uplatnit i na anorganic-
kou složku přírody. Což neodpovídá třeba krystal 
obyčejného křemene našim požadavkům estetiky? 
Pravidelně se opakující uspořádání atomů v  krys-
talové mřížce může vytvářet obdivuhodné tvary 
nerostných krystalů, které často ve spojení s barev-
ností vytvářejí vrcholně estetické výtvory přírody.
Ale i nekrystalické minerály v horninách a dokon-
ce výrobky z nich si zachovávají ve své nehomo-
genitě struktury, které podléhají zákonitostem 
strukturalismu, tj. nejsou jen směsicí částic, ale 
systémem vztahů a interakcí těchto částic. Vytvá-
řená struktura je tedy celkovým systémem vztahů.
Uvědomujeme si to právě na  současné vernisáži 
díla Evy Hubatové. Vždyť umělkyně hledala záko-
nitosti mikrostruktur u  neorganických předmětů, 
které nás všude bez povšimnutí obklopují. Její 

výjimečnost tkví právě v tom, že si všímá toho, co 
většina lidí nevidí. Ono netušené bohatství tvarů 
a struktur, které okem své kamery povyšuje na ab-
straktní umělecká díla. Její obrazy vedou k zamy-
šlení nad jakýmsi vyšším a tajemným principem, 
jemuž je vše podřízeno, ať živé či neživé.
 Oči Evy Hubatové prostřednictvím její kamery 
dovedou přetvořit banální předmět ve  smyslupl-
ný tvarový celek a někdy dokonce v zázrak. Vždyť 
o čem nám vypráví její detailní záběr skalní stěny, 
nazvaný autorkou „evoluce“? Nestýká se tu anor-
ganický svět s pulsujícím počátkem života? Nevidí 
i neodborník v obrazu koacerváty tvořících se bu-
něk v životadárné prapolévce? Nevidí pozorovatel 
v obrazu vesmírné „černé díry“ tvorbu základů lid-
ské bytosti? Autorka nevidí jen strukturu povrchu, 
ale vidí hluboko pod tento povrch, aby spojila 
univerzálnost mikrokosmu s makrokosmem, aby 
přinutila pozorovatele ponořit se s  ní do  hlubin 
poznání a oddat se s ní snění, které povznáší du-
cha a činí člověka lepším a svobodnějším.
Není náhodné, že krása jejích nádherných umělec-
kých fotografií mikrostruktur anorganického světa 
inspirovala básnířku a filosofku dr. Hanu Gerzani-
covou k  doprovodu obrazů svými něžnými verši. 
Soubor těchto krásných struktur nazvala umělkyně 
„Touha duše“ a tomuto tématu odpovídá i básníř-
ka. Celá sbírka je uvedena příhodným citátem ze 
Shakespeara: „Krása tkví v oku pozorovatele“.
Obojí – obrazy i verše nás nutí se zastavit na chvíli 
v tom uspěchaném světě, oddat se nabídnutému 
kouzlu a  snít při otevřeném srdci a  duši a  pro-
mítnout si znovu v  mysli obrazy a  nechat si znít 
v uších verše básnířky:

„ Neviditelná, nehmatatelná 
do nekonečna dlouhá
je cesta kudy kráčí 
tajemná duše touha.“

Uveďme ještě několik údajů o autorce fotografií. 
Eva Hubatová je autorkou originální umělec-
ké techniky zvané fotoinformel. Je reportážní 
a uměleckou fotografkou, publicistkou a výtvar-
nicí. Narodila se v roce 1956 v Plzni, kde se svou 
rodinou trvale žije. Již od dětství se u ní projevo-
valo výrazné estetické cítění, které uplatňovala 
ve všech oblastech svých četných aktivit.

vernisáž

Po dokončení středoškolského studia pracova-
la jako sekretářka ředitele MTS. Založení vlastní 
rodiny ji inspirovalo k  budoucí celoživotní váš-
ni – fotografování. Kromě rodinného prostředí 
záhy mapovala aktuální dění města a  stala se 
pohotovou fotoreportérkou. Pořídila bezpočet 
zajímavých reportáží, které již šestnáctým ro-
kem vychází na stránkách denního tisku. 
Při rodině, civilním zaměstnání, aktivní foto-
reportérské činnosti a  s  pěti křížky na  krku 
s  nadšením sobě vlastním ještě vystudovala 
vysokou školu. Po  jejím dokončení svůj foto-
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grafický zájem rozšířila o fotografii uměleckou. 
Předmětem jejího zájmu se staly zdánlivě bez-
významné prvky v prostoru, vykazující známky 
značné destrukce. Ty pomocí počítačové tech-
niky začala povyšovat na  abstraktní umělecká 
díla a pro tento osobitý umělecký směr zvolila 
příznačný název FOTOINFORMEL.
Její díla viděli návštěvníci výstav nejen u nás, ale 
také v  Německu, Kanadě a  dokonce v  africké 
Zambii Je autorkou či spoluautorkou fotogra-
fických publikací Fotografický informel (2008), 
Fotoinformel (2009), Poetický fotoinformel 
(2009) a  Touha duše (2011). Je členkou Unie 
výtvarných umělců ČR, Sdružení výtvarníků ČR, 
Sdružení výtvarníků Karlova mostu Praha, Sva-
zu českých fotografů a Syndikátu novinářů ČR.
Vernisáž po  oficiálních proslovech a  zhlédnutí 
vystavených děl doplnilo neformální posezení 
a beseda s autorkou. Za mimořádnou příležitost 
zhlédnout nevšední umělecká díla patří vedle 
autorky dík také personálu Ústavu histologie 
a  embryologie naší Lékařské fakulty, zejména 
vedoucí ústavu doc.  MUDr.  Mileně Králíčkové, 
Ph.D. Výstava byla plánována do 13. 5. 2012. (r)  

DIOPTRIKA 
Johannes Kepler

V nedávné době spatřila světlo světa kniha - Jo-
hannes Kepler: DIOPTRIKA, ne tedy latinský 
originál, ale první český komentovaný překlad. 
Souběžně je uveden latinský a český text, latin-
ský text pak formou faksimile 1. vydání z  roku 
1611. Dioptrika se stala první knihou o optické 
konstrukci, dílem, které vytvořilo základ no-
vého oboru. Překladu se ujal Mojmír Petráň, 
předmluvy Vladimír Chlup, recenzovali Jiří Bajer 
a Zdeněk Bouchal. Frontispis knihy představuje 
rytina Gérarda Edelincka - Videte opera domini. 
Kniha vychází v  nakladatelství RNDr.  Vladimír 
Chlup v 1. vydání, Olomouc 2011.

Dioptrika Prof. Petráň

Překlad je doplněn rozsáhlým zasvěceným úvo-
dem s více než 250 poznámkami a vysvětlivka-
mi, k  jejichž sepsání bylo zapotřebí hlubokých 
znalostí. Tohoto úkolu se ujal RNDr.  Vladimír 
Chlup, pracovník katedry optiky Přírodovědec-
ké fakulty UP v  Olomouci a  uznávaný znalec 
v tomto oboru. V samotné předmluvě najdeme 
10 obrázků, v  textu samém jsou jak anatomic-
ká, tak i přejatá další zobrazení, rytiny a kresby, 
například první kresba Měsíce (jak byl vidět) 
Keplerovým dalekohledem. Stránkový rozsah 
včetně literatury, jmenného a věcného rejstříku 
představuje 303 stran. Kniha je doplněna pěti 
dopisy psanými Keplerem a třemi adresovanými 
Keplerovi, mimo jiné například dopisy, jejichž 
adresátem nebo autorem nebyl nikdo jiný než 

Galileo Galilei. Na tomto místě je třeba uvést, že 
díky velmi šťastné konstelaci se překlad knihy 
dostal do  rukou odborníka na  slovo vzatého, 
neboť překladu se zhostil přední český vědec 
a vynálezce prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., 
působící na Lékařské fakultě UK v Plzni.
  Johannes Kepler napsal o  Dioptrice: „Nic mi 
nebrání složit touto knížkou geometrický chva-
lozpěv na výjimečný přístroj, a nic nezabrání tedy 
ani tobě, ctěný čtenáři, přítomnému z  vědych-
tivosti a  ne jen z  prosté zvědavosti, zúčastnit se 
toho, co tu teď uvedu. Touto činností si jak vytříbíš 
ducha, tak i, po  seznámení se se spory filozofic-
kými, odejdeš poučenější a  dojdeš k  mechanice 
i k objevování věcí prospěšných i příjemných lépe 
připraven a konečně též opatrnější a  líp chráněn 
proti spoustě způsobů, jak uvést v omyl prostý lid.“ 
  Myslím, že je dobré zejména dnešní generaci 
připomenout významnou osobnost působící 
na  LF UK v  Plzni - prof.  MUDr.  Mojmíra Petrá-
ně, CSc. Například z Wikipedie se dozvíme, že 
prof.  Petráň je jeden z  nejvýznamnějších čes-
kých vědců a vynálezců 20. století. Do historie 
světové vědy se zapsal v  70. letech 20. stole-
tí vynálezem tzv. konfokálního mikroskopu 
s  dvojitým řádkováním. Ten znamenal převrat 
v mikroskopických technikách a přispěl mimo 
jiné k bouřlivému rozvoji molekulární biologie. 
Je rovněž spoluautorem světově významné 
knihy Electrophysiological Methods in Biological 
Research. Prof. Petráň vystudoval LF UK v Praze 
a  působil na  Fyziologickém ústavu ČSAV. Zde 
se zabýval elektrofyziologií. V  roce 1960 se 
habilitoval na  plzeňské lékařské fakultě prací 
na téma hledání jiných než elektrických proje-
vů nervového a svalového vzruchu. V roce 1989 
byl zvolen čestným členem Royal Microscopical 
Society, v roce 1990 byl jmenován řádným pro-
fesorem pro obor biofyzika. Panu profesorovi 
jsem jménem redakční rady Facultas nostra 
položila několik otázek, na  něž mi s  nevšední 
ochotou odpověděl.
Ve  své předmluvě se zmiňujete, že jste překládal 
rád a  často z  latiny například vědecká a  filozo-
fická díla (Archimédes, Seneca a další). V čem byl 
překlad Dioptriky výjimečný a čím Vás osobně Di-
optrika nejvíce oslovila? V čem spatřujete její aktu-
álnost pro dnešek?
Kdykoli se seznamuji se starými autory, 
snažím se jim rozumět jako lidem. Že se 
lidská bytost za doby existence písemných 
dokladů nějak zásadně vyvinula a  zdoko-
nalila je sice blud všeobecně velmi rozšíře-
ný, ale především tedy blud. Je to nejlépe 
vidět na  pokroku a  výdobytcích jednotli-
vých konkrétních věd. Když budete srovná-
vat třeba medicínu dnešní s medicínou jen 
pár desetiletí starou, budete se asi dmout 
pýchou nad jejím rychlým, ba stále se zdo-
konalujícím pokrokem, a domnívat se, že je 
to doklad, jak se člověk vyvíjí a zdokonalu-
je. Vůbec se nezdokonaluje, je stále stejný 
jako před třemi tisíci lety a nejspíš i stejný 
jako před padesáti tisíci lety. Nejlíp to vidí-
me tam, kde (zatím) člověk nejméně závisí 
na tom, co vytvořili již předkové a musí se 
prokousat základy téměř stejně pracně 
jako oni. Tak to je zejména v  matematice. 
A  také to dobře vidíme na  domýšlivosti 
nadlidí, šílenců náboženských i  spasitelů 

politických, vraždících se stejnou chutí jako 
inkvizice, jako nacisti, jako francouzská re-
voluce, jako džihád, jako Kukluxklan, jako 
Mao, jako Stalin, jako banda šimpanzů, 
když chytí zatoulaného dorostence soused-
ního kmene. A tak se snažím porozumět ne-
jen výdobytkům, nýbrž i zdrojům a cestám 
i klopýtání na nich.

Meissnerovo tělísko v konfokálním mikroskopu  
s dvojitým řádkováním

Mne jako morfologa zaujala v knize pasáž „O po-
užití čočky ve spojení s okem“, kde Kepler popisuje, 
že v  sítnici vzniká obraz viděných věcí.... a  dále 
se pak rozepisuje: „A tento obraz celé vidění ještě 
nezakončí, pokud obraz v sítnici takto zachycený 
nepřejde propojením esencí do mozku a nezachy-
tí se tak u  hranic činnosti duševní, k  čemuž tím 
právě dojde“. Keplerovo pojetí vidění je zřejmě zlo-
mové, takové pojetí vidění očima člověka, vědce, 
v  17. století! Navíc v  té době Keplerův současník 
Jessenius (stejně jako Galén) předpokládal, že 
rozhodujícím místem vidění je čočka. Jak se uvádí 
i v poznámkách v Dioptrice, basilejský lékař Felix 
Platter rozpoznal, že receptorem je sítnice a Kepler 
se přiklonil právě k  tomu. Jak Vy sám pohlížíte 
na osobnost Johannese Keplera?
Kepler je tu osobností fascinující nejen tím, 
čeho dosáhl, nýbrž i  tím, jak toho dosaho-
val, jak při tom klopýtal, zklamán starými 
cestami hledal a  nacházel nové, zápasil 
s tmářstvím, s náboženskou nesnášenlivos-
tí, se závistí nedouků…. To vše u  něj na-
jdete, a  to nejen v  hotovém tvaru, nýbrž 
i  ve  vznikání a  přetváření. Uvedu pro vás 
a  pro poučení pár příkladů: Nalézt zákon 
lomu (n1 . sin a1 = n2 . sin a2 =…) se mu ne-
podařilo přes obrovské úsilí, které hledání 
věnoval, patrně pouze proto, že nevhodně 
(nedůsledně) definoval úhel dopadu a úhel 
lomu. (To se podařilo až Snellovi a Descar-
tesovi). Naproti tomu si patrně jako první 
uvědomil, že cesta, jíž paprsek probíhá, 
nezávisí na  tom, na  kterém konci paprsek 
vzniká a  na  kterém dopadá, odvodil ze 
svých pozorování a podle svých úvah optic-
kých správné závěry fyzikální a astronomic-
ké, podepřel Koperníka a  Galileiho, vědu 
proti pověře, atd. Je to prostě čtení nejen 
poučné, ale i strhující.
Velmi Vám za sebe i naše čtenáře děkuji. 

Věra Křížková

J. Kepler: DIOPTRIKA. Překlad latinského 
originálu z  r. 1611. Přeložil M. Petráň Před-
mluva: V. Chlup. Nakladatelství RNDr. Vladimír 
Chlup, 1. vydání, Olomouc 2011. 303 stran. 
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Křest knihy 
„Nedosáhneme 

na nebe“ 
Na  Velký pátek, 6. dubna 
2012 se zaplnila do posled-
ního místečka jídelna 
Šafránkova pavilonu naší 
lékařské fakulty. Cílem po-
četného auditoria byl slav-
nostní akt – křest knihy 
„Nedosáhneme na nebe“ 
autorek Zdenky Ulčové-

-Gallové a  Jaroslavy Gallové, s  ilustracemi Bar-
bory Bednářové.
Úvodního slova se ujala Alice Nellis, významná 
česká scenáristka a režisérka. Mimo jiné ve svém 
projevu zvýraznila: „Dnešní doba mnohým z nás 
přináší spíše starosti, a ani denní zprávy v médiích 
nás většinou o  ničem radostném nepřesvědčují. 
Tím překvapivější a  radostnější jsou povídky ob-
sažené v dnes křtěné knížce. Děvčatům Gallovým 
se podařilo ve  čtenáři navodit pocit pozitivního 
pohledu na svět, asi podobně, jako se to podařilo 
Williamu Saroyanovi v románu „Lidská komedie“. 
Přestože se u autorek jedná jen o vzpomínky, jsou 
to vzpomínky krásné, je patrná schopnost najít 
v  minulosti něco veselého, vtipného, co si rádi 
po  celý život připomínáme. Toho si musí určitě 
každý z čtenářů považovat. A mně zbývá jen všem 
přítomným i  dalším čtenářům popřát, abyste si 
knížku v  pohodě přečetli (tak jako já – a  nemusí 
to být jedním dechem), abyste byli někdy i dojati 
(tak jako já), a abyste viděli svět pozitivně, tak jako 
autorky Zdenka, Jarka a ilustrátorka Bára…“ 

Gratulanti autorkám ( na snímku Ing. Václav Žalud a autorky).

Nádherně rytmické cikánské písně, v  podání 
Bc. Bohunky Bartošové-Sommerové a klavírist-
ky Mgr. Věry Müllerové perfektně dotvářely tuto 
nevšední atmosféru.

Autorky (zleva)  Zdenka Ulčová-Gallová, Barbora Bednářová, 
Jaroslava Gallová

V  autorském čtení úsměvných úryvků z  knihy 
„Nedosáhneme na  nebe“ se střídaly Alice Ne-
llis a Zdenka Ulčová-Gallová. Slovo doplňovalo 

hudbu, hudba dotvářela slovo. Přítomní byli 
nadšeni. 
Šampaňské z  rukou Alice Nellis pak decentně 
pokřtilo novou knihu. 

Moderovala Alice Nellis Bc B. Bartošová-Sommerová

Při následné autogramiádě všem třem autor-
kám musely určitě bolet ruce poté, co uspoko-
jily zájem nekonečné řady gratulantů o věno-
vání. A než se na každého dostalo, mohl čekání 
využít k občerstvení z bohaté nabídky studené 
kuchyně, nápojů a dezertů. 
Netradiční .literární okamžik na naší LF UK v Plz-
ni se opravdu vydařil.
A my z celého srdce absolventkám naší LF UK 
v Plzni ještě jednou upřímně gratulujeme!
Zájemci o knížku mohou oslovit přímo autorky.
Ulčová-Gallová Z., Gallová J.: Nedosáhneme 
na  nebe. Ilustrace B. Bednářová. Vydal Euro-
verlag s.r.o., a Zdenka Ulčová-Gallová, 1.vydání, 
Plzeň 2012, 90 stran, Graficky zpracoval Luboš 
Bejček, vytiskl: Typos, tiskařské závody s.r.o., 
ISBN 978-80-7177-987-2 (jn)

The Human Body 
Exhibition

stanovisko České anatomické 
společnosti

Výstava The Human Body Exhibition Praha se 
koná v Křižíkově pavilonu na holešovickém Vý-
stavišti od 10. března do 18. června 2012. Uvá-
díme stanovisko České anatomické společnosti:
Tato již třetí výstava plastinovaných lidských těl 
v České republice převádí anatomii člověka z vý-
hradně odborné sféry do  oblasti společenských 
aktivit ve volném čase. Názory na pořádání tako-
véto výstavy jsou kontroverzní a vypovídají hodně 
o mentalitě lidí kolem nás. Protože náplň výstavy 
se bezprostředně dotýká našeho působení na lé-
kařských fakultách, kde naším úkolem je seznámit 
posluchače lékařství s  anatomickými poznatky, 
považujeme opět za  nutné zopakovat naše sta-
novisko k pořádání takovýchto výstav. 
Není pochyb o  tom, že bez poznání stavby lid-
ského těla by medicína založená na  poznatcích 
biologických věd neměla své oprávnění. Znalost 
anatomie získávají naši studenti bezprostředním 
kontaktem s  tkáněmi a  orgány, kdy si hmatem 
a zrakem ověřují správnost svých teoretických po-
znatků. Poznání stavby lidského těla jim později 
umožní napravovat následky úrazů a  rozpozná-
vat chorobné změny vyvolané nemocí. Zručnost 
získaná při anatomické pitvě je základem lékař-
ského povolání ve  všech chirurgických oborech. 
Lékařské fakulty jsou odkázány na dárce těl, kteří 
poskytují svoji tělesnou schránku studentům me-

dicíny. Jejich rozhodnutí je možné uskutečnit díky 
uznání potřeby praktického studia anatomie, kte-
ré nacházíme ve společnosti. Pitvu umožňuje čes-
ká legislativa, která zároveň stanovuje podmínky 
jejího provádění. To je vázáno jednak na  objas-
nění příčin úmrtí, jednak na  potřeby výuky a  vý-
zkumu na lékařských fakultách. Z toho vyplývá, že 
pitvu a preparaci orgánů nelze provádět za úče-
lem výstavnictví. Česká legislativa vylučuje použití 
těla zemřelého jako zdroje finančního prospěchu 
fyzických nebo právnických osob.
Podobná situace byla řešena v roce 2010 ve Fran-
cii. Výstava Our Body byla zakázána rozhodnutím 
kasačního soudu, který je nejvyšší státní soudní 
autoritou. Rozhodl, že vystavování mrtvých těl pro 
komerční účely porušuje občanský zákoník, který 
stanovuje, že „s  lidskými pozůstatky by mělo být 
nakládáno s  úctou, důstojností a  patřičnou sluš-
ností.“ Důvody negativního stanoviska České ana-
tomické společnosti k vystavování plastinovaných 
lidských těl jsou tedy v rovině právní a etické. Z české 
legislativy vyplývá, že Česká republika by měla pa-
třit mezi země, které tento způsob prezentace těl 
zemřelých nedovolují. Součástí evropského myšlení 
je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky 
v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky 
a morálky. Nesmí být dotčena důstojnost zemřelé-
ho a mravní cítění pozůstalých i veřejnosti. Ochota 
vnímat druhého jako jedinečnou bytost, vůči které 
máme povinnosti, je jednou z věcí, která umožňuje 
soužití lidského společenství. 

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
 Anatomický ústav 1. LF UK v Praze,  

předseda České anatomické společnosti

Co tomu říká  
František Janouch 

František Janouch (1931) je jaderný fyzik, pu-
blicista, autor a vydavatel desítek knih a stovek 
vědeckých, vědecko populárních a polemických 
článků. Patří k  zakladatelům Nadace Charty 77 
a  je předsedou její správní rady. Je spoluzakla-
datelem Helsinského hnutí. Studoval fyziku v Pe-
trohradě a  v  Moskvě. Vedl oddělení teoretické 
jaderné fyziky v  Ústavu jaderného výzkumu, 
přednášel na  UK a  ČVUT. V  roce 1975 byl zba-
ven čs. státního občanství. Pracoval pak vědecky 
ve Švédsku a v řadě západních zemí. V roce 1992 
byl mimořádným a zplnomocněným velvyslan-
cem Československa a  vedoucím čs. delegace 
na Helsinské následné schůzce. Od šedesátých 
let je důsledným zastáncem jaderné energetiky. 
Z rozhovoru, který poskytl pro mfDnes jsme po-
užili několik odpovědí na otázky, které mu kladla 
redaktorka H. Jakubcová (*).  
Vystudovaný fyzik Angela Merkelová – 
kancléřka našeho největšího obchodního 
partnera Německa – pomalu pohřbívá ně-
mecký jaderný program a slavnostně otáčí 
bílým kohoutem od  nového plynovodu 
z Ruska. Německým CDU–CSU spadla Fuku-
šima z  nebe, když se potápěly jejich volič-
ské preference…
Naše stará dobrá Evropa má skutečně problé-
my. Co se týče jaderné energie – již po  druhé 
v  uplynulých desetiletích hraje tento důležitý 
zdroj energie jakousi zástupnou úlohu. Poprvé 
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se tak stalo v  polovině sedmdesátých let, kdy 
skončil vietnamský konflikt a  milionová armá-
da mladých protestujících Američanů ztratila 
najednou smysl svého života. Falešní proroci se 
zaměřili ne proti 50-60 tisícům jaderných hlavic 
(každá z nich je mnoho-mnoho násobně silnější 
než bomby v Hirošimě či v Nagasaki), ale proti ja-
derné energii. Američané jsou dobří obchodníci: 
svět ovládla nejen Coca-Cola, McDonald a Ken-
tucky Fried Chicken, ale i antijaderná hysterie.
Kdoví, jak to má Merkelová se svým profes-
ním svědomím...
Angela Merkelová musela udělat pořádný Ku-
handel se svým svědomím a svými znalostmi. 
Už před 33 lety varoval Andrej Sacharov, že 
bez jaderné energetiky Západ nemůže zůstat 
svobodným. Angela Merkelová vede svou zemi 
do  energetické pasti! Vážím si paní kancléřky 
za  její snahu vyřešit problémy EU, ale vůbec 
si jí nemohu vážit za  její naprosto nevzdělaný 
boj proti jaderné energii. Kdyby u mne skládala 
zkoušku, dostala by nedostatečnou a  musela 
by si celý kurs zopakovat.
Jsou věci, které se po roce 89 podařily, lidi 
mají vnitřní svobodu rozhodovat o  svých 
životech. Má to také své malé a velké mou-
chy. Například dříve rozvinuté a soběstačné 
zemědělství pouze přežívá ve  stínu jiných 
zemí, které si v  Bruselu dojednaly lepší 
podmínky. Jsme ale velmi schopní výrobci 
a  exportéři elektřiny. Proč je energetická 
soběstačnost tak důležitá?
Energie je základem všeho. Bez dostatku ener-
gie nejen nemůžete svítit, vytápět svá obydlí, 
přemísťovat se z místa na místo a vyrábět coko-
liv, bez dostatku energie nebudou fungovat ani 
základní občanské a  politické svobody. Naše 
volby jsou přece založeny i na pohybu kandi-
dátů, na přenosu jejich vystoupení, na televizní 
a rozhlasové agitaci, na jejich kampani v novi-
nách – společným jmenovatelem je dostatek 
energie. Švédští politici se rozhodli v roce 1982 
„vystoupit“ z jaderné energetiky do roku 2010. 
Tenkrát vyrábělo Švédsko kolem 45 % elektřiny 
v jaderných elektrárnách. Podtrhnu: byla to nej-
levnější elektřina a navíc nejčistší. V roce 2009 
byl švédský parlament přinucen změnit své 
rozhodnutí z roku 1982 a dokonce dovolit vý-
stavbu nových jaderných elektráren.
Proč?
V  roce 2009, tedy 27 let po  rozhodnutí, totiž 
švédské jaderné reaktory dodávaly do  sítě 
skoro stejných 45 % elektřiny jako v roce 1982! 
Jaderná energetika dělá také zemi nezávislou. 
Přerušení dodávek plynu či nafty by vyvolalo 
během několika dnů či týdnů velké problémy. 
Jaderné elektrárny vyměňují palivo jednou 
za rok až dva a nebylo by problémem předzá-
sobit se uranem na několik let dopředu. 
Zelení, Jihočeské matky, Greenpeace často 
prezentují mínusy atomových elektráren. 
Argumentaci staví na  základní nedůvěře 
vůči oboru jako takovému, ve  kterém – 
podle nich – hraje příliš velkou roli lidská 
chyba a  lhaní dozorových orgánů, jež prý 
nejsou a  nemůžou být v  malém českém 
rybníku nezávislé. Prý nás ale do budoucna 
spasí alternativní zdroje energie a  chytré 
přenosové sítě. Co Vy na to?
Jde o  velice primitivní myšlení. Dokonce se 

mi chce říct – absenci myšlení. Přirozeně jsou 
jaderné technologie složité. Ale jde současně 
o  nejlépe spravovaná a  mezinárodně kontro-
lovaná průmyslová odvětví. Někdy si kladu při-
léhavou otázku, proč vlastně vámi jmenované 
organizace nebojují proti jaderným arzenálům, 
které jsou největším rizikovým faktorem na naší 
planetě, ale soustřeďují se na protesty proti ja-
derné energii, která zachránila mnohem více 
lidských životů, než při několika málo jader-
ných haváriích zmařila. Harrisburg nebo Three 
miles Island nevedl k žádným obětem na živo-
tech, počet přímých obětí Černobylu je v řádu 
desítek a nepřímých v průběhu 50 let odhaduje 
WHO asi na 3000 obětí. Přitom ale Černobyl byl 
selháním ne technologickým, ale politickým.
V jakém smyslu?
Sovětský svaz potřeboval nutně energii a  ne-
uměl vyrobit velké reaktorové nádoby nutné 
k  postavení bezpečnějších reaktorů. Proto byl 
použit reaktor, původně zkonstruovaný pro 
výrobu plutonia pro jaderné bomby. Proč vámi 
zmíněné organizace nebojují proti kouření, 
které v  Evropě způsobuje ročně úmrtí stovek 
tisíc osob? Rok co rok! Co se týče alternativních 
zdrojů energie, v žádném případě se bez nich 
neobejdeme. Jsou zatím ale příliš drahé a ne-
spolehlivé. Kladu si otázku, zda české zákono-
dárství o  fotovoltaice bylo nebetyčnou hlou-
postí českých politiků či chladně vypočítaným 
a prolobovaným nebetyčným tunelem.

Ve kterých energetických zdrojích je podle 
vás budoucnost?
Budoucnost – mluvím o  stovkách let – bude 
patřit jaderné energetice založené jak na  ště-
pení jader těžkých, tak i  na  fúzi jader lehkých 
a  na  alternativních zdrojích: myslím, že větší 
úlohu bude hrát slunce než vítr. Jistou úlohu 
bude hrát i  biomasa, neodvažuji se však od-
hadnout její realistický potenciál. Zbytky fosil-
ních paliv budou využívány hlavně jako zdroj 
chemických surovin.
Můžete laikům stručně a přehledně vysvět-
lit princip fungování fúzního reaktoru?
Funguje jako slunce. Při velmi vysokých teplo-
tách se „spaluje“ vodík a jeho izotopy deuterium 
a tritium, vzniká přitom nepředstavitelné množ-
ství energie. Tato reakce se však uskutečňuje 
pouze při teplotách desítek milionů stupňů Cel-
sia. Lidem se zatím podařilo tento proces napo-
dobit ve vodíkové bombě, takže víme, že to jde.
Nedávno jsem psala o  záměru jednoho 
investora postavit dvě větrné elektrárny 
u vesnice Lomy na Třebíčsku. Nedaří se mu 
to, proti jsou skoro všichni včetně krajských 
úředníků. Zástupce investora mi tvrdil, 
že větrníky nedevalvují krajinu a  je v  nich 

budoucnost. Ať se podívám na  Německo 
a  Skandinávii, tam tyto projekty naopak 
podporují. Žijete ve Švédsku, tak jak to tam 
vlastně máte s větrnými elektrárnami?
Uvedl jsem již, že od roku 1982 se ve Švédsku 
struktura dodávek elektřiny do  sítě příliš ne-
změnila: zhruba 45 % jádro, 45 % hydro. Větrné 
elektrárny se staví hlavně v příbřežní zóně a off-
shore. Přece jenom stometrové kolosy s  pou-
hou 20-25% účinností nevyvolávají u  Švédů, 
velice citlivých k zachování přírody a krajiny, ně-
jaké velké sympatie. Švédsko má sice ohromné 
zdroje hydroenergie, ale již před čtvrtstoletím 
se zákonodárci usnesli, že nebudou stavět 
další přehrady na švédských řekách, aby nede-
vastovali krajinu. Odhaduji, že v  tomto století 
alternativní zdroje výroby elektřiny, včetně bio-
masy, nepřesáhnou ve Švédsku 25 %. Švédsko 
má však pro výrobu elektřiny z větru mnohem 
výhodnější podmínky, než máme my ve vnitro-
zemí. Nejsilnější pohyby vzdušných mas totiž 
vznikají na  pobřeží a  než dojdou do  střední 
Evropy, jsou značně oslabeny. A  Švédsko má 
mořské pobřeží, přes 3000 kilometrů dlouhé! 
Přesto bylo koncem roku 2011 v  provozu ne-
celých 1900 větrných elektráren s  celkovým 
instalovaným výkonem kolem 2500 MW, což 
znamená, že dodávají do  sítě přibližně stejně, 
jako polovina jednoho z 10 švédských reaktorů.
Švédsko je země, obecně vnímaná jako 
„velmi demokratická a vstřícná veřejné dis-
kuzi“. Kolik provozuje jaderných elektráren 
a  jak je to se švédským jaderným progra-
mem a  budováním hlubinného úložiště 
vysoce radioaktivního odpadu? Počítá tato 
po  všech stránkách vyspělá země v  bu-
doucnu s jádrem?
Zmínil jsem se již, že Švédský Riksdag nedávno 
změnil své rozhodnutí z roku 1982 o „vystoupe-
ní“ z jaderné energetiky do roku 2010, protože 
se zjistilo, že se Švédsko bez jaderné energie 
neobejde. Mimo jiné i proto, že jaderná elekt-
řina je velice levná a kompenzuje relativně dra-
hou pracovní sílu, a tak dělá dokonalé a často 
pověstné švédské výrobky konkurenceschop-
nými v  zahraničí. V  současné době se kolem 
80 % Švédů s  jadernou energií buď smířilo, 
nebo ji dokonce aktivně podporuje.
Podporuje?
Švédsko značně pokročilo ve výzkumu ukládá-
ní vyhořelého paliva, a o místo, kde bude tako-
vé úložiště nakonec vybudováno, se dokonce 
strhla mezi komunami soutěž: oblast, která 
bude vybrána (je to Forsmark, asi 250 kilomet-
rů severně od Stockholmu), bude mít na desít-
ky, a snad i stovky let zajištěno velké množství 
pracovních příležitostí, což ve švédské provincii 
není triviální. Švédsko má dnes v  provozu 10 
velkých energetických reaktorů ve  třech elek-
trárnách – Ringhalls, Oskarshamn a  Forsmark. 
Je zajímavé, že Švédská jaderná inspekce u vět-
šiny z nich v posledních letech povolila několi-
ka procentní zvýšení jejich výkonu.
Jedním ze silných argumentů proti jádru je 
názor, že zatím nikdo přesvědčivě nespočí-
tal, kolik bude stát likvidace jaderných elek-
tráren, až doslouží. Že tento faktor vlastně 
zastánci jádra nevplétají do  konstrukcí fi-
nančních přínosů takového získávání ener-
gie. Počítal to někdy někdo?
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Kladl jsem jednou otázku, kolik stojí vybudová-
ní větrné elektrárny, jaká je její životnost a kolik 
bude stát její ekologické odstranění. Nikdo mi 
na mou otázku neodpověděl. Takzvaný jaderný 
odpad obsahuje ještě velké množství energie 
– vždyť dnešní reaktory spotřebovávají nejvýše 
3-4 % energie, která je v  uranu. Takže ten „od-
pad“ obsahuje ještě velké množství energie, 
které lidstvo v horizontu 30-50 let nepochybně 
začne znovu používat k výrobě elektřiny.
Konkrétně k  vaší otázce: ve  Švédsku stojí ki-
lowatthodina vyrobená v  jaderné elektrárně 
přibližně stejně, jako kilowatthodina vyrobená 
ve vodní elektrárně. Do ceny jaderné elektřiny 
jsou však započítány i náklady na uložení odpa-
du. Tyto prostředky, uložené na zvláštním stát-
ním „nedotknutelném“ účtu, jsou dnes již ast-
ronomické. Financoval se z nich např. výzkum 
nejlepšího a nejbezpečnějšího uložení vyhoře-
lých palivových článků v Oskarshamnu. Kromě 
toho – švédské jaderné elektrárny byly stavěny 
s rozpočtem plné návratnosti vynaložených in-
vestic za  25 let. Dnes se však počítá s  tím, že 
tyto elektrárny budou pracovat nejméně 50 let, 
pravděpodobně však více.
Dřív se ve  Škodovce Plzeň vyráběly seg-
menty pro jaderný průmysl. Podnik už 
Česku nepatří, Vy jste to v  minulosti často 
kritizoval. Je po  Fukušimě vůbec ve  světě 
zájem o stavbu či pokračování ve výstavbě 
jaderných elektráren? Kde?
Musím vás opravit. Žádná z  malých zemí ne-
vyrobila tolik moderních reaktorů, ne nějakých 
segmentů, jako naše země. Celých 24 kusů!!! 
Většinou šlo o typy VVER 440 a VVER 1000. Bo-
hužel jsme si nechali koncern ŠKODA zprivati-
zovat a  potom i  po  částech rozprodat. Závod 
jaderného strojírenství privatizátoři prodali rus-
ké bance. To nebylo z  hlediska českého státu 
moudré. Co se zájmu o  jadernou energetiku 
týče: ve světě je dnes v provozu 435 jaderných 
energetických reaktorů, 63 je ve výstavbě a ješ-
tě několik desítek je v různých stadiích příprav 
k  zahájení výstavby. Jaderná energetika tedy 
rozhodně není v nějakém penzijním věku. A ka-
ždé zdražení barelu nafty či kubíku zemního 
plynu ji nepřímo podporuje. Před 35 lety jsem 
přiměl svého kolegu a přítele Andreje Sacharo-
va, aby napsal článek o jaderné energetice. Na-
zval ho „Jaderná energetika a svoboda Západu“. 
Dnes je jeho úvaha aktuálnější než v roce 1977, 
kdy svůj článek psal.
(*) H. Jakubcová: Merkelová by u mě při zkoušce z fyziky propadla. 
mfDnes
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Přečetli jsme za vás ... 
Chřipkou v době epidemie onemocní v České 
republice 1 až 2 miliony lidí. Na  komplikace 
chřipky zemře průměrně až 2 tisíce osob za rok. 
Přesto je v  ČR očkováno proti chřipce jen asi 
7 % populace. Evropský průměr je 22 %. Ideál-
ní čas na očkování proti chřipce je na podzim. 
Lze je doporučit především starým a chronicky 
nemocným osobám, nemocným cukrovkou 
a srdečními chorobami. (I. Dvořáková: Mnoho 
Čechů kašle na prevenci i léčbu chřipky. Ne-
moc stojí tisíce! Blesk 27.10.2011, s. 17) 

V  raném věku, nejlépe již v prvních měsících 
po  porodu, je vhodné ovlivňovat imunolo-
gickou problematiku. Je nutno vědět, zda se 
v  rodině budoucího novorozence vyskytují 
alergie. Vysoké procento alergií bylo zjištěno 
u  dětí s  vysokými hodnotami imunoglobuli-
nu E. MUDr. Jiří Liška na základě dlouholetých 
zkušeností nasazuje těmto novorozencům 
probiotikum Colifant. (r: Alergii je mož-
né ovlivňovat od  kojeneckého věku. PD 
29.10.2011, s. 28)
Valí se na  vás pracovní resty, uzávěrky a  šéf 
chce, abyste pracovali přesčas? Je čas zvolnit 
tempo a  snažit se vyřešit povinnosti v  klidu. 
Chronický stres může negativně ovlivnit funk-
ci řady orgánů. Je třeba naučit se organizovat 
čas strávený v zaměstnání i mimo něj efektivně. 
Ideální je po práci „vypnout“, jít si zacvičit, pro-
jít či proběhnout se, jít si zaplavat. Uplatní se 
i  relaxace v  sauně či v  solné jeskyni. Na místě 
je udělat si čas na vyvážené jídlo, vyvarovat se 
kouření a alkoholu. (E. Fraňková: Stres v práci 
ničí vaše tělo! Blesk č. 271, 21.11.2011, s. 17)
Předejít nechtěnému těhotenství mají pilulky, 
které zabrání početí ještě tři dny po  pohlav-
ním styku. Je možno je koupit v  lékárně bez 
předchozí návštěvy lékaře, postačí jen ukázat 
občanský průkaz. Jedná se o  přípravky Esca-
pelle a  Prostinor. Gynekologové na  základě 
zkušeností ze zemí, kde tato praxe funguje již 
léta, nemají námitky. (M. Koubová: Nouzová 
antikoncepce? Už i  bez receptu. PD č. 274, 
24.11.2011, s. 14)
Při vymknutí klíční kosti začali jako první pou-
žívat metodu artroskopické stabilizace lékaři 
v  plzeňském Privamedu. Jedná se o  poraně-
ní poměrně časté po  pádu na  rameno nebo 
na ruku. Klíční kost se stabilizuje systémem mi-
niaturních titanových implantátů a speciálního 
vlákna. Návrat k  běžným denním činnostem 
i  ke  sportovní činnosti je po  takové operaci 
rychlejší. (J. Nathanská: Nová metoda operace 
klíční kosti ušetří Plzeňanům bolest. PD č. 
275, 25.11.2011, s. 2)
Jednu z  nejmodernějších sterilizačních výbav 
v tuzemských nemocnicích získala díky Evropské 
unii plzeňská fakultní nemocnice. Nová zařízení 
za 32 milionů korun nahradila 15 let používané 
vybavení sterilizace. EU z  investice do  nových 
myček a sterilizátorů na prádlo i přístroje zapla-
tila 85 procent. (čtk, red: Nemocnice má nové 
přístroje. PD č.275, 25.11.2011, s. 11)
Češi a Češky jsou jedním z nejtlustších národů 
v Evropě. Ženy ve věku 65-74 let jsou dokon-
ce vůbec nejobéznější! V populaci je takových 
zakulacených seniorek téměř 36 %. Bez ohledu 
na věk je nejvíce tlustých žen ve Velké Británii 
(23,9 %) a  nejvíce tlouštíků na  Maltě (24,7 %). 
ČR se Slovenskem a Lotyšskem patří mezi státy, 
v nichž byl zaznamenán největší rozdíl v množ-
ství obézních mezi mladými a staršími. (-rum-: 
Češky jsou nejtlustší! Blesk 25.11.2011, s. 24)
Podle návrhu MZ by se základní délka léčebné-
ho pobytu v lázních měla změnit ze čtyř týdnů 
na tři a pobyt by byl možný jen jednou za dva 
nebo tři roky. Smůlu by měli mít pacienti, kteří 
kouří nebo mají BMI více než 30. Mnohem čas-
tější by měla být forma příspěvková. Zatímco 
v r. 2010 obdržely lázně od pojišťoven tři mili-
ardy korun, letos je to 2,7 miliardy. Do českých 

lázní přijelo do  listopadu 545 tisíc hostů. (M. 
Koubová: Lázně na  pojišťovnu: Nově bez 
tlouštíků. PD 26.11.2011, s. 14)
Výhody pokročilé doby si někdy málo uvědo-
mujeme. Na  základě předpisu brýlí rodiče vy-
berou dítěti rámečky a lehká plastová skla, svět 
se s brýlemi krásně zaostří. Oční vady lze kori-
govat i  kontaktními čočkami, po  dosažení 19 
let také refrakčními operacemi. Většina očních 
vad u dětí dnes přestala být handicapem. (M. 
Pipta: Oční vady u dětí nejsou handicapem. 
PD 26.11.2011, s. 28) 
Po  Neonatologických dnech, které se konaly 
v Plzni, poskytl pro PD rozhovor doc. MUDr.  J. 
Dort. Zdůraznil ohromný pokrok neonatologie 
od r. 1989. Novorozeneckou úmrtnost se poda-
řilo snížit pětkrát. Ohromné úsilí je věnováno 
snižování výskytu různých komplikací. Plzeňské 
oddělení se systematicky zabývá podporou 
zdravého mentálního vývoje nedonošených 
dětí. (J. Nathanská: Dort: Novorozence léčí-
me stejně kvalitně jako ve světě. PD č. 277, 
28.11.2011, s. 2)
Čtrnáct let uplynulo loni od nástupu ing. Jaro-
slavy Kunové do ředitelského křesla FN v Plzni. 
Většinu času tráví v  kanceláři v  nemocničním 
areálu na Borech. Na jejím stole zaujme několik 
štosů dokumentů a brožur. „Když něco založím 
do šuplíku nebo skříně, že to vyřídím později, je 
to konec.“ V současnosti však ing. Kunová téměř 
všechno již řeší elektronicky. (M.Tolarová: Šéfka 
nemocnice: Jsem ´hromádkový typ´. PD č. 
277, 28.11.2011, s. 3)
Počet HIV nakažených na  světě dosahuje 34 
milionů. V r. 2010 se infikovalo 2,7 milionu lidí, 
což ve srovnání s rokem 2001 je o 15 procent 
méně. V Evropě však případů přibývá. Na AIDS 
zemřelo v  r. 2010  1,8 milionu lidí. 60 procent 
všech nakažených žije v  subsaharské Africe. 
U  nás byl vir od  r. 1986, kdy se nemoc začala 
sledovat, objeven u  1986 osob. Na  nemoc 
AIDS onemocnělo u nás 336 lidí a 176 pacientů 
na AIDS zemřelo. (M. Koubová: HIV: Polovina 
nakažených Čechů o viru neví. PD 1.12.2011, 
s. 13)
Nejoblíbenější bolevecký rybník je v ohrožení. 
Vodní kanadský mor, jak se nazývá extrémně 
rychle rostoucí květinka, by mohl zabrat více 
než polovinu jeho plochy. Rostliny rychle pro-
růstají až k hladině. Nejreálnější je mechanická 
regulace. Sekat se mělo začít již v dubnu. (E. Za-
vadil: Plavci, pozor: Kanadský mor ohrožuje 
Bolevák. PD 3.12.2011, s. 3)
Prestižní průzkum 2011 „Česká centra rozvoje“, 
organizovaný VSE Praha a společností Master-
Card, uvedl tabulku hodnocení sociální situace 
v  63 největších městech ČR. Porovnávaly se 
např. mzdy, nezaměstnanost, kriminalita, ceny 
bydlení, průměrná délka života a  další. Jako 
nejlepší se v tabulce umístil Jindřichův Hradec 
s 91.81 body, Plzeň s 87,460 body obsadila 11. 
místo. Nejvyšší průměrný věk žen zaznamena-
la Jihlava s 81,1 léty, u mužů Hradec Králové se 
75,97 léty. (J. Klička: Žebříček měst: vedou již-
ní a východní Čechy. PD 5.12.2011, s. 13)  
Na  světě žije více než 70 milionů obřezaných 
žen. Většina z nich žije v Africe a na Středním 
Východě. Obřízka spočívá v částečném či úpl-
ném odstranění zevních ženských pohlavních 
orgánů. Je důsledkem nevzdělanosti, tmářství, 
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pověr a předsudků. Následky mohou být fatál-
ní, v  primitivních podmínkách hrozí nejčastěji 
vykrvácení. Díky UNICEF se však situace po-
stupně mění k lepšímu. (un,mk: Ženská obříz-
ka:  PD 12.12.2011, s. 16). 
Děti by měly denně vypít dostatečné množství 
tekutin, podle věku od 1,6 l (4-7 let) po 2,8 l (15-
18 let). Konzumace nevhodných nápojů, jako 
jsou přeslazené nápoje a džusy, vede k přibý-
vání na  váze. Vysoký obsah cukru a  tedy tzv. 
prázdných kalorií je často spouštěčem nadváhy 
a  obezity. Dvoulitrová láhev kokakoly odpoví-
dá 3260 kJ, tj. dvěma hamburgerům a pořádné 
porci hranolků. (E. Fraňková: Kolik kalorií děti 
vypijí? Blesk č. 289, 12.12.2011, s. 15)
Doporučená denní dávka vitaminu C u dospě-
lého člověka je 70-80 mg na den. Jedna tableta 
obsahující 100 mg vitaminu C v  lékárně stojí 
cca 1 Kč. V  přirozených potravinách uhradíme 
doporučenou denní dávku nejlevněji z  ovoce 
kiwi, z brambor a z rajčat. Pokud konzumujeme 
pilulky, doporučuje se vždy současně konzu-
movat další potraviny, jinak je využití vitaminu 
nízké. (K. Ciborová: Jaké vitamíny jsou nejlev-
nější? PD 13.12.2011, s. 11) 
V souostroví Kiribati při noční několikakilomet-
rové plavbě mezi dvěma ostrovy zabloudili dva 
místní rybáři. Více než měsíc bloudili Tichým 
oceánem než narazili na odlehlý atol Namdrik 
v Marshallových ostrovech. Živili se občas ulo-
veným tuňákem, k  pití se snažili zachytit deš-
ťovou vodu. Nakonec byli dopraveni do svého 
domova. (ČTK, INT: Na 33 dní uvízli na moři. 
Blesk č. 290, 13.12.2012, s. 23) 
Zatímco akutní rýma způsobená infekcí trvá 
jen pár dní, s  chronickou rýmou se člověk 
může trápit celé měsíce. Původců chronické 
rýmy může být řada – alergeny, neléčené infek-
ce, prach, dlouhodobé užívání některých léků 
nebo hormonální nerovnováha. Příčinou může 
být i  špatná léčba akutní rýmy. Lékem první 
volby bývají volně prodejné nosní kapky, které 
zmenší otok sliznice a nos uvolní. Ne všechny 
kapky však jsou vhodné. I obyčejné nosní kapky 
mají vedlejší účinky. (E. Kyšová: Když vám po-
řád teče z nosu. PD 15. 12. 2011, s. III) 
Hokej je tvrdá kontaktní hra, při níž občasná 
zranění jsou neodmyslitelným průvodním je-
vem. V zámořské NHL hokejisty děsí jeden stra-
šák – otřesy mozku. Toto zranění vyřadilo ze hry 
v posledních letech několik hokejových „hvězd“. 
I v minulosti následky otřesu mozku řadě hoke-
jistů zničily kariéru. Toto zranění podle statistik 
dlouhodobě postihuje 6 hráčů ze sta. Neustále 
se prodlužuje doba léčení. (V. Žižka: Je hokej 
drsnější? Zámoří se děsí otřesů mozku. (PD 
15. 12. 2011, s. 24)
Ve výroční zprávě České školní inspekce za rok 
2011 se píše o „naprosto rizikovém stavu na 2. 
stupni základních škol v aktivitách pro rozvoj 
pohybových schopností“. Zřejmě neprojde 
návrh na zvýšení počtu hodin tělesné výchovy 
ze dvou na tři týdně. Tělovýchovnou gramot-
nost by měl školák rozvíjet při mimoškolních 
pohybových aktivitách a  celkovém způsobu 
života. Pravidelně několikrát týdně sportuje 
stále nižší počet žáků, loni to bylo jen 52 % 
žáků. (K. Perknerová: Děti se nerady hýbou, 
ohrožuje je obezita. PD č. 21, 25. 1. 2012,  
s. 11)  (jn)

Ve Zdravé Plzni  
Zdravý Zub 

Akce „Ve Zdravé Plz-
ni Zdravý Zub“ je 
organizována Sdru-
žením Studentů 
Stomatologie ČR. 
Tento spolek sdružu-
je velké množství ak-
tivních studentů sto-
matologie, kteří se 
snaží obohatit veřej-
nost o své zkušenosti 
a  praktické rady 

v oblasti zubní hygieny. Tato akce byla vytvoře-
na právě studenty. V  ostatních univerzitních 
městech se stává již tradicí jednou za  rok vy-
běhnout do ulic a nabídnout své rady ohledně 
ústní hygieny, a proto by se i studenti Lékařské 
fakulty v Plzni, pod záštitou děkana LF UK v Plz-
ni pana doc.  MUDr.  Borise Kreuzberga, CSc. 
a  proděkana pro výuku stomatologie LF UK 
v  Plzni pana doc.  MUDr.  Antonína Zichy, rádi 
účastnili této celorepublikové akce.

Posluchači a posluchačky 2. ročníku stomatologie LF UK v Plzni

Čtyřicet nadšených studentů stomatologie LF 
UK v Plzni 24. dubna 2012 od 9:00 do 18:00 
na náměstí Republiky v Plzni oslovovalo ko-
lemjdoucí a  vysvětlovalo jim některé základní 
postupy v ústní hygieně. Mnoho lidí má velký 
problém se správnou hygienou a mnozí z nich 
ani neví, jak správně si vyčistit zuby. A  právě 
dokonalé čištění zubů je základ prevence ja-
kéhokoliv zubního onemocnění. Studenti před 
touto akcí absolvují odborné přednášky, o kte-
ré se postarají doktoři LF v Plzni. Studenti měli 
k  dispozici pomůcky – velké zubní kartáčky 
a modely chrupu, které nalákaly nejen dospělé, 
ale zejména i děti, a budou se snažit vyvracet 
spoustu zažitých mýtů a  polopravd a  nená-
silnou formou ukazovat, jak správně používat 
dentální pomůcky a  motivovat tak lidi k  péči 
o jejich zdravý chrup.

O SSSČR
Sdružení studentů stomatologie České 
republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková 
organizace. Spolek je určen pro studenty obo-
rů zubní lékařství a  stomatologie v  rámci celé 
České republiky. Smyslem založení v roce 2000 
byla snaha zajistit studentům možnost zahra-
ničních stáží. Dnes jsme členy International 

Association of Dental Students (IADS), přes 
které organizujeme výměnné pobyty našich 
a zahraničních studentů. Díky tomu může ka-
ždý náš člen odjet na zahraniční stáž. IADS mu 
pak vystaví certifikát o praxi, který může uplat-
nit jako potvrzení o  povinné letní praxi nebo 
při žádosti o  práci. Nyní rozjíždíme Internati-
onal Dental Research Program (IDRS), který 
umožňuje praxi na  2-8 týdnů ve  výzkumných 
projektech členských univerzit. Plánem do bu-
doucnosti je stát se členem European Dental 
Students Association (EDSA), což nám rozšíří 
seznam států, kam je možné jet na stáž. S touto 
organizací budeme jednat v dubnu na kongre-
su v  Anglii. Pokud má někdo zájem zúčastnit 
se zahraniční stáže, tak jediné co musí udělat, 
je kontaktovat zástupce sdružení v  jeho uni-
verzitním městě, nejčastěji takzvaného LEA 
(Local Exchange Officer), který každému žadateli 
poradí, jak správně vyplnit přihlášku a jak dále 
postupovat. 
SSSČR se snaží zastupovat zájmy studentů 
u  odborné i  laické veřejnosti. Spolupracuje-
me s  Českou stomatologickou komorou. Pro 
naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde 
dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet 
nové materiály či postupy. Dále se snažíme 
studentům zprostředkovat zvýhodněné vstu-
py na  semináře a  přednášky pořádané jinými 
organizacemi, například na  Pražské dentální 
dny. Do budoucna plánujeme zavedení systé-
mu členských karet, které umožní získat slevu 
na  nákup zdravotnických pomůcek, oblečení 
nebo jazykových kurzů. 
Také se snažíme naše vzdělání a  zkušenosti 
předat dále. Proto nabízíme našim studentům 
možnost přednášet na  základních a  středních 
školách o  ústní hygieně. Pořádáme též akci 
Ve zdravé ČR zdravý zub, kdy studenti v uni-
verzitních městech nabízejí své rady ohledně 
ústní hygieny v  ulicích. Sdružení vydává kaž-
dý semestr časopis StuDent, který je zdarma 
k dispozici všem studentům a informuje o dění 
v rámci sdružení i univerzit. V neposlední řadě 
je naší milou povinností pořádání společen-
ských akcí, jako je Zubařské mecheche nebo 
Stomatologický ples. Bližší informace lze získat 
na internetových stránkách www.ssscr.cz.

Viera Lukáčová

Choroby z povolání 
v počátcích 

Patologicko-
anatomického ústavu

od r. 1956  
Šiklova ústavu patologie

Po založení Lékařské fakulty v Plzni v r. 1945 se 
rozšířila původní zdravotnická činnost prosek-
tury Městské veřejné nemocnice o  výukovou 
činnost. Pravidelná výuka začala v  lednu 1946 
a bylo pro ni zapotřebí školských zaměstnanců, 
tj. pitevních sanitářů, laborantek, ale i demons-
trátorů, pomocných vědeckých sil a  výpomoc-
ných asistentů z řad mediků, aby se výuka mohla 
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zdárně uskutečnit. Týdenní pitevní cvičení bylo 
nedílnou součástí praktik a pitva byla i součástí 
rigorózní zkoušky až do r. 1962. - V té době se pi-
tvali všichni zemřelí ve fakultní nemocnici a do-
vážely se i děti zemřelé v domácnosti. Např. v r. 
1951 bylo provedeno 1439 pitev za rok.
Provádění pitev v sobě vždycky skrývalo zdra-
votní nebezpečí, jehož charakter se měnil 
v průběhu doby. Původně to byly infekce hni-
savými mikroby, po  objevení antibiotik tuber-
kulóza a virové infekce.
O  nebezpečí tuberkulózy se v  té době vědě-
lo. V  pitevně byly k  dispozici gumové rukavi-
ce, pláště určené k  pitvám, možnost koupele 
nebo sprchy po pitvě a zvýšený příděl potravin 
na lístky (ten platil během války až do r. 1953). 
Pravidelně se chodilo na preventivní prohlídky. 
Ochranné roušky se nepoužívaly. Příděl rukavic 
byl omezený, a tak se někdy pitvalo i bez nich. 
Pracovní doba na  patologii byla dlouhá, kolik 
let se pracovalo i v sobotu.
Mezi padesátým a šedesátým rokem minulého 
století se mezi školskými pracovníky Šiklova 
ústavu vyskytlo 5 pozorování aktivní plicní tu-
berkulózy, a to u 4 žen ve věku 21, 24 a 31 let, 
jednou věk přesně neznáme, a jednoho 30leté-
ho muže. Jedna medička pracovala na částeč-
ný úvazek výpomocného asistenta, dále šlo o 2 
lékařky, laborantku a pitevního sanitáře. Nález 
byl u  nich diagnostikován při preventivních 
prohlídkách, jednou předcházely chřipkové 
příznaky. Šlo o  infiltrativní formy tuberkulózy, 
3x s různě velkou kavitou. Léčba byla dlouho-
dobá, až několik let se užívala antituberkuloti-
ka PAS, INH, event. se podávaly injekce strep-
tomycinu; jednou byl zaveden pneumotorax. 
Nemocní byli hospitalizováni na  plicní klinice, 
jednak v léčebně Janov, jedna nemocná v Tat-
ranské kotlině na Slovensku, jedna byla léčená 
ambulantně. – Tři nemocné dosud přežívají 
v  dispenzární péči plicních středisek či od-
borného plicního lékaře. Jedna byla vyřazena 
z  evidence. – Dvě udávají výraznější poruchu 
sluchu, než by odpovídalo věku.
Zdrojem tuberkulózy byli pitvaní zemřelí s  ak-
tivní formou tuberkulózy, tj. akutními či chro-
nickými kavernami, tuberkulózní pneumonií či 
bronchopneumonií, event. miliárním rozsevem. 
Velmi častým nálezem byly u  nemocných ze-
mřelých z  jiných příčin zhojené hrotové antra-
kofibrózy, někdy dosud s  inspirovanými ložisky 
sýrovité nekrózy. Šlo o  starší zemřelé, jejichž 
generace neprošla očkováním. Ale před rokem 
1953, kdy bylo zavedeno povinné očkování dětí, 
mohly být zdrojem nákazy v pitevně i aktivní pri-
mární komplexy kojenců a malých dětí, zemře-
lých na tuberkulózní infekci. – Nakonec se i kaž-
dá původně zavřená forma tuberkulózy stala při 
pitvě otevřenou. Pitvaných s tuberkulózou bylo 
v uvedené době hodně a byla příležitost časté-
ho a opakovaného styku s infekcí.
Ale u každého postiženého pracovníka se našly 
i důvody osobního oslabení, jako starosti nebo 
úmrtí v rodině, nešťastná láska, alkohol.
Pro všechny postižené znamenalo onemocně-
ní velký zásah do  osobního života s  dlouhým 
pracovním vysazením. Dvě lékařky změnily 
po skončení léčby obor i pracoviště, postižený 
muž odešel do invalidního důchodu.
Dva pitevní sanitáři měli kožní formu tuberku-

lózy na prstu ruky, u jednoho došlo až k ampu-
taci článku prstu.
Od  r. 1963 bylo zavedeno ozařování piteven 
po skončení pitev nízkotlakovými rtuťovými vý-
bojkami. Ozařuje se dodnes a od té doby nebylo 
u  zaměstnanců Šiklova ústavu hlášeno žádné 
další onemocnění tuberkulózou. Přes tato opat-
ření onemocněli plicní tuberkulózou tři pracov-
níci na Ústavu soudního lékařství v r. 1992.
Z jiných chorob se u zaměstnanců Šiklova ústa-
vu vyskytlo jedno pozorování těžké formy virové 
hepatitidy. Jeden pitevní sanitář měl alergickou 
dermatitis a  jedna laborantka měla na  pracov-
ním hlášení dechové potíže z par formolu.
V současnosti není ze Šiklova ústavu od r. 1963 
hlášena ani žádná jiná choroba z  povolání, 
přestože se v populaci stále objevují infekce vi-
rem hepatitidy B a C, virem HIV a syfilitickou in-
fekcí, jak překvapivě zjistilo Transfuzní oddělení 
při náboru nových dárců krve (Spolek lékařů 
v Plzni 8. 2. 2012).

Prof. MUDr. Alena Linhartová, DrSc.
Za poskytnutí informací děkujeme pí prim. Ma-
chartové (pracovní), paní doc. Kvapilové (soud-
ní), paní Suhové z Transfuzního oddělení a  pí 
Smolkové z archivu děkanátu.

Fotografická soutěž 
„Věda je krásná“ – loni i letos

Soutěž Věda je krásná chce zprostředkovat 
nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu 
a  estetiku, na  kterou přírodovědci narazí při 
svém seriózním bádání. Je přitom jedno, zda se 
jedná o fotografie kvasinek, orlů či obzvlášť do-
vádivé mlhoviny, nebo precizně znázorněnou 
3D interakci biomolekul či ohyb světelných vln 
v  nanostrukturách. Organizátoři by rádi veřej-
nosti představili i  ty nejlepší ilustrátorské po-
činy, jejichž vypovídací hodnota je v dnešním 
digitálně snímaném světě stále nezastupitelná. 
Forma soutěže, kdy příspěvky zůstávají porot-
cům i  laické veřejnosti až do  vyhlášení vítězů 
anonymní, navíc stírá rozdíly mezi studenty, 
pedagogy a výzkumníky, staví je v soutěži, kde 
primárně platí estetická pravidla, na  stejnou 
startovní čáru.

Textura minerálu wardit s příměsí zeleného wariscitu a žlutobílého 
crandallitu

Soutěž odstartovala 1. kolem v roce 2009, kte-
ré se, stejně jako následující 2. ročník, konalo 
na  půdě Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy v  Praze. Po  úspěchu těchto dvou 
prvních  ročníků pořadatelé dospěli k poznání, 
že by byla velká škoda nechávat si všechno to 

krásno pro sebe, a proto ve 3. kole v  loňském 
roce rozšířili působnost soutěže na přírodověd-
ně zaměřené příspěvky autorů z  celé univer-
zity a  zapojili i  veřejnost coby laickou porotu. 
Stejný (ne-li větší) záběr plánují i pro letošní 4. 
kolo.    Přírodovědecká fakulta UK však zůstává 
i nadále hlavním organizátorem soutěže. 
Soutěž probíhá ve  dvou paralelních liniích: 
1. odborné (soutěží se ve  4 kategoriích a  ví-
těze určí odborná porota), 2. divácké, kde je 
nejúspěšnějším příspěvkem ten, který získá 
nejvíce bodů od diváků. Podrobnější informace 
hledejte na příslušných stránkách a odkazech. 
Nezapomeňte se podívat na ceny, tahle soutěž 
je totiž zajímavá po všech stránkách.
Výsledky 3. kola soutěže v r. 2011:
Absolutním vítězem se stala fotografie United 
Cells of Arabidopsis od Ondřeje Šebesty (PřF 
UK). 
V  kategorii Vědecká mikrofotografie se 
na prvním a druhém místě umístily fotografie 
Viktora Sýkory (1. LF UK), a to Štírek a Hlaváč, 
na 3. místě pak fotografie Krajka od Hany Di-
tterové (PřF UK). 
V  kategorii Vědecká fotografie se odborná 
porota  rozhodla neudělovat 1. místo, na děle-
ném druhém se pak umístily fotografie Wardit 
(autor Roman Zaremba, LF UK Plzeň) a Kuře 
(Viktor Sýkora, 1. LF UK). 
 V kategorii Vědecká ilustrace vybrala porota 
na  1. místo ilustraci Tukana pestrého od  Karla 
Cettla (PřF UK), na  druhém se umístil obraz 
Genesis Vitae od  Alexandry Švrčkové (FaF 
Hradec Králové, UK) a  na  třetím Ostříž rudo-
prsý od Silvie Liškové (PřF UK).  
Vítězem kategorie Virtuální příroda se stala 
vizualizace fraktálů Mandelbulb od  Ondřeje 
Karlíka (MFF UK), na druhém místě Anatomie 
lasturnatky od Libora Mořkovského (PřF UK) 
a  na  třetím zobrazení Vlnové funkce od  Filipa 
Uhlíka (PřF UK). 
 V divácké soutěži zvítězil Jakub Kadlec s foto-
grafií Suchomilky.
Registrace do soutěže
Soutěž je otevřena pro současné zaměstnan-
ce a  studenty Univerzity Karlovy, hodnotit 
snímky v  divácké soutěži však může kdokoliv. 
Registrace soutěžících je založena na existenci 
jejich osobní emailové adresy v doméně „cuni.
cz“, která slouží jako vstupní identifikátor.  Neo-
právněné použití či podvodné zneužití emai-
lové adresy domény cuni.cz vede k  vyřazení 
soutěžícího ze soutěže s  možností dalšího 
právního postihu. Registrace probíhá formou 
vyplnění registračního formuláře, po  jehož 
odeslání dojde k  ověření registrační emailové 
adresy (potvrzovací email s verifikačním odka-
zem - nutno odkliknout). Zároveň pořadatelé 
doporučují seznámit se s  propozicemi a  pra-
vidly soutěže, která jsou závazná pro všechny 
soutěžící. Po přihlášení registrovaného účastní-
ka se objeví stránka pro vložení a správu sou-
těžních příspěvků, navíc se v nabídce horního 
menu objeví nová položka se jménem registro-
vaného účastníka; tato stránka zároveň slouží 
k vkládání a správě soutěžních příspěvků.
Kolegovi Romanu Zarembovi jsme položili 
v souvislosti s oceněním jeho fotografie ně-
kolik otázek, na něž nám ochotně odpově-
děl. Jak jste se dostal k fotografování? 



34

Fotografování mě začalo bavit od  konce střední 
školy, kdy se postupně dostávaly kompaktní fo-
toaparáty i do rukou studentů. Tehdy byly ovšem 
ceny vyšší a  znemožňovaly většině lidí pořídit si 
alespoň průměrný digitální fotoaparát. Když jsem 
jej poprvé dostal, zkoušel jsem fotit různé motivy, 
ale nakonec jsem byl vždy limitován možným do-
stupným nastavením. Teprve asi před třemi lety, 
kdy jsem mohl vyzkoušet první zrcadlovku, se dá 
říci, že jsem začal brát fotografování vážněji. Sta-
čí se naučit základy, přečíst pár knih a  případně 
navštívit různé kurzy, a fotky, které pořídíte, vypa-
dají o poznání jinak. Umožní vám to zachycovat 
nejrůznější scény v  nejrůznějších podmínkách, 
a  vytvářet tak kreativní fotografie (samozřejmě 
to chce čas a  trpělivost, hlavně i  lidí kolem vás, 
abyste vytvořili alespoň jeden ucházející snímek 
z dvaceti).
Jak jste se dostal k námětu „minerály“? Co 
je vlastně wardit za  minerál? Můžeme se 
s ním v přírodě běžně setkat?
Bylo to spíše tak, že jsem se podíval do svého port-
folia (to zní hodně přehnaně), jestli nemám foto-
grafii, která by odpovídala zadání. Nejraději fotím 
různé motivy při cestování – především ty přírod-
ní. Minerál wardit byl vyfocen při poznávání Velké 
Británie. Zajímavá textura, kterou jsem zachytil 
na  části kamene, je však dílem i  dalších nerostů 
(variscitu a  crandallitu), jež se podílely na  utvá-
ření celku. V  přírodě se s  ním bohužel běžně ne-
setkáme, tedy pokud neplánujeme cestu do Clay 
Canyon v Utahu – v opačném případě je levnější 
variantou návštěva vybraných muzeí, konkrétně 
Natural History Museum v Londýně, kde je vstup 
zdarma a k vidění je zde skutečně mnoho.
Byly někdy oceněny Vaše jiné fotografické 
práce?
Do jiných soutěží jsem také zaslal pár fotografií; 
některé oceněny byly, jiné ne, ale nepokládám 
toto rozhodnutí členů poroty za dogma. Každé 
hodnocení je naprosto subjektivní a  je třeba 
mít velké štěstí, aby uspěla právě vaše foto-
grafie. Každý rád vyhrává a vysoké umístění je 
do určité míry známkou toho, že se vám něco 
povedlo, nicméně není třeba se nějak rmoutit 
v případě neúspěchu. Kolikrát máte lepší pocit 
z  toho, když se zkrátka jen někomu líbí vaše 
práce, zejména když je ten konkrétní člověk 
z oboru.
Hodláte se zúčastnit i letošní soutěže? Máte 
již námět a prozradíte jej?
Nejsem si jist, jestli se mohu zúčastnit, jelikož 
probíhající školní rok je mým posledním a pře-
stávám poté být studentem. Třetí ročník sou-
těže byl prvním, kdy se mohli přihlásit lidi ze 
všech fakult UK, ne jen z Přírodovědecké fakul-
ty, která soutěž pořádala a pořádá. Možná prá-
vě proto jsem poslal své výtvory, abych zjistil, 
jestli mají šanci na umístění. Vyhlašování vítězů 
a vernisáž pak byly spojeny s vánočním koncer-
tem v pražském Karolinu. Pokud bych se podle 
pravidel účastnit mohl a měl fotografii, o které 
bych si myslel, že má relativní šanci na úspěch, 
asi bych se do soutěže pustil znovu. A námět 
– struktura nově objevené řasy vyskytující se 
na lodním šroubu u potopeného Titanicu s po-
užitím uměle vytvořeného osvětlení na způsob 
Tyndallova efektu. To si samozřejmě dělám 
legraci. Námět musí přijít sám – když nepřijde, 
účastnit se nebudu. (jn)

Významný astronom 
Johannes Kepler 
objevoval přírodní 

zákony v Praze 
(1571-1630)

Jan (Johannes) Kepler se na-
rodil 27. prosince 1571 
v Magstattu, württemberské 
vesnici nedaleko města Wei-
lu u  Stuttgartu v  Německu 
jako jedno ze sedmi dětí 
ve zchudlé šlechtické rodině. 
Po  ukončení základní 

a střední školy studoval v letech 1588-1593 pět 
let bohoslovecký evangelický seminář v Tübin-
genu. V řadě článků se však se svými luteránský-
mi učiteli neshodoval, takže se mu žádné nabíd-
ky na místo ve württemberské církvi nedostalo.
Záhy však našel uplatnění na jiném poli – již r. 
1593 se stal zemským matematikem a profeso-
rem evangelického lycea ve  Štýrském Hradci 
(dnes Graz v Rakousku). Tam také sepsal kalen-
dář na r.1594 a započal tak svou dráhu spisova-
telskou. Po  dvou letech vydal Prodromus di-
ssertationum cosmographicarum ... (1596), 
ve kterém se pokusil odhalit některá z tajemství 
vesmíru a  vyslovil tehdy unikátní domněnku 
o oběžných drahách všech planet. Jeho první 
práce byla podporou Koperníkova a Galileova 
názoru, že Slunce a  nikoliv Země je středem 
sluneční soustavy.
Použijme při dalším líčení života Keplerova ži-
votopisu J. Malého (*): „Nebylo však Keplerovi po-
přáno, dlouho se štěstí svému v  Štýrském Hradci 
těšiti, neboť arcikníže Ferdinand nastoupiv po otci 
svém, arciknížeti Karlovi, vládu zemí zděděných, 
zrušil r.  1599 svobodu náboženství a  dal zavříti 
evangelické gymnasium stavovské, na  kterémž 
Kepler vyučoval, ponechav pouze z milosti tomu-
to jeho služné. V nejistých těchto poměrech ohlí-
žel se Kepler po stálejším zaopatření a příznivějším 
místě, kde by mohl nejen u skoumání svém hvěz-
dářském pokračovati, nýbrž kde by i  přesvědčení 
svému náboženskému násilí činiti nemusil.
Takového místa dostalo se mu počátkem r. 1600 
v Praze od Tychona (pozn.: Tycho de Brahe), kte-
rý, přijav jej se svolením císaře Rudolfa k ruce své, 
přikázal mu Quoad calculum určení nepravidel-
né, jak se mu zdálo, dráhy Smrtonoše. Až do smrti 
Tychona bylo postavení Keplerovo nejen pouze 
podřízené, nýbrž i tak skromné, že nejednou s ro-
dinou svou užíti musil ovšem s  ochotou mu na-
bízené pomoci zámožnějších příznivců, zejména 
však barona Hofmana, učeného Štýřana a  rady 
císařského.
Po  smrti velikého Dána přijat byl teprv Kepler 
v řádnou službu od císaře Rudolfa a vykázáno mu 
ročních 1500 zlatých, které mu však tak nepořád-
ně vypláceny byly, že i na dál pomoci svých přátel 
sříci se nemohl. Přes to všecko však oddal se Kepler 
s celou duší svému povolání. Aby dvornímu hluku 
a nepříjemným návštěvám uniknul, odstěhoval se 
do Emaus, odkuď každodenně navštěvoval hvěz-
dárnu na Hradčanech, používaje s největší vděč-

ností a nelíčeným uznáním zásluh Tychonových, 
velikolepých jeho nástrojů a neocenitelných ruko-
pisů zakoupených od dědiců císařem Rudolfem.
Nepochybně na žádost tohoto vydal r. 1602 spis 
nazvaný Nova dissertatiuncula de funda-
mentis astrologiae certioribus... ve  kterém 
sice plané hádání a  prorokování astrologické 
zamítá, avšak (jako Tadeáš Hájek) nikterak není 
proti mírnému věštění čerpanému z  bohatých 
pokladů matky přírody. Jiné dílo vydané r.  1604 
ve Frankobrodě (pozn.: Frankfurt n.M.) s názvem 
„Ad Vitellionem paralipomena, quibus astro-
nomiae pars optica traditur ...“, dalo celé optice 
nejen určitého základu, nýbrž i zcela jiný prv netu-
šený směr a podivuhodnou důkladnost. V díle tom 
vyložil Kepler pravou theorii vidění, spracoval op-
tiku na základě emanační theorie světla od něho 
objevené, v  němž přijal, že vzduch jest těžkou 
hmotou, učil vypočítávati rozdíl délky dvou míst 
z pozorování zatmění slunce, a udal příčinu, proč 
se nám slunce nebo měsíc větší býti zdají na po-
kraji obzoru, nežli jsou-li vysoko nad obzorem. 
Důležité toto dílo zjednalo Keplerovy i veliké slávy 
v učeném světě, zvýšilo jeho vážnost u císařského 
dvora, ano i akademický senát Tubinský, který až 
dosud z větší části na svého odchovance nevražil, 
poděkoval mu velmi pochlebným přípisem za za-
slaný jeden výtisk.
Téhož času přestěhoval se Kepler z Emaus do ko-
leje Krále Václava k starému příteli svému mistru 
Bacháčkovi, aby blíže měl na  své observatorium 
na  Hradčanech, kde právě nová jakás hvězda 
u pravé nohy souhvězdí Hadonoše častá a pilná 
pozorování vyžadovala. Jak Kepler sám ve  spisu 
„De nova stella in pede Serpentarii...“ vyda-
ném v  Praze r.  1606 píše, přikládalo se nové této 
hvězdě nemalé důležitosti, jelikož se objevila 
na  témže místě, na  kterém den před tím právě 
jako před 800 lety bylo spojení nejmocnějších tří 
oběžnic, Hladoleta, Smrtonoše a Kralomoce (**), 
které považovány byly od  hvězdoslovců (pozn.: 
astronomů) za ohnivou trojici. Tuto trojici očeká-
vali hvězdoslovci r. 1603, a skutečně dne 17. pro-
since r.  1603 sešel se v  8.  stupni Střelce Hladolet 
s  Kralomocem a  dne 26.  září r.  1604 v  10.  stupni 
Střelce objevil se i Smrtonoš.
Hloubavý duch Keplerův neustal zpytovati záko-
ny kolotání těles nebeských. R.1608 podařilo se 
mu pomocí rukopisů Tychonových po  nesmír-
ných studiích a pracném počítání, že objevil dva 
ve  hvězdářství nejznamenitější zákony, které až 
dosud jeho jmenem se honosí, totiž:
1. Oběžnice (pozn.: planety) pohybují se 
v ellipsách, v jichž jednom ohnisku se nalézá 
slunce, a 
2. Oběžnice při oběhu svém v stejných dobách 
opisují svými provodiči (pozn.: spojnice mezi 
Sluncem a planetou) plochy stejného obsahu.
Znamenité tyto výskumy uveřejnil r. 1609 ve spise 
„Astronomia nova aitiologh toV sive Physica 
coelestis ...“
Rokem 1611 počala však pro Keplera velmi trudná 
doba, neboť zemřela mu manželka Barbora roze-
ná Müllerova z Mühlecku (pozn.: na skvrnitý tyfus), 
s kterouž 15 roků život tak bohatý na nedostatek 
a střídání se vezdejšího hmotného blahobytu byl 
strávil, a  císař Rudolf sesazen byv bratrem svým 
Matiášem přestal býti pánem jeho. Matiáš potvr-
dil sice Keplera co dvorního mathematika, avšak 
služné jeho, možná-li říci ještě nepořádněji mu 
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bývalo vypláceno nežli kdy před tím, tak že Kepler, 
jen aby se ustavičně nemusil dovolávati podpory 
svých přátel a příznivců, přijal téhož času nabíze-
né mu místo profesora mathematiky na gymná-
siu Lineckém. Císař Matiáš nepropustil ho tím sice 
ze své služby, ale také mu nedával žádného platu, 
tak že r. 1613, v kterém Matiáš svolal sněm do Řez-
na, vznesl Kepler na  tomto prosbu za  doplacení 
zastaveného mu po mnohé léta služného 12.000 
tolarů, avšak nebyl vyslyšen. 
  Přes všechny tyto svízele a přes to, že r. 1615 povo-
lán byv rychle do Stuttgardu, kde matka jeho ob-
viněna z čarodějnictví sejíti měla smrtí středověké 
nelidskosti a  jíž jen stěží život zachránil, navrátil 
se se srdcem velmi skormouceným a naplněným 
spravedlivým hněvem. 
Roku 1619 vydal nový znamenitý spis, v němž roz-
kládal vůbec harmonii všech poměrů světových, 
nazvaný „Harmonices mundi libri quinque, 
geometricus, architectonicus, harmonicus, 
psychologicus, astronomicus ...“ a  ve  kterém 
třetí zákon světový po  něm nazvaný uveřejnil 
a  dokázal, že totiž čtverce (pozn.: druhé moc-
niny) oběhových časů oběžnic mají se k sobě, 
jako kostky (třetí mocniny) jich prostředních 
vzdáleností od slunce.
Od  r.  1618-1622 sepsal a  vydal jiný důležitý spis 
„Epitome astronomiae Copernicanae, in 
septem libris conscripta ...“, ve  kterém k  výkla-
du soustavy Koperníkovy připojil vlastní některé 
své domněnky hvězdářské, z  nichž mnohá teprv 
v pozdějších stoletích osvědčila se býti pravou.
Ku konci r. 1622 potvrdil Keplera císař Ferdinand II. 
též co svého mathematika, avšak služné mu do-
sud zastavováno.
Mimo uvedené už práce hvězdářské zanášel se 
Kepler více nežli 26 roků sestavováním díla zapo-
čatého Tychonem, totiž tabulkami hvězdářskými, 
které tak toužebně se očekávaly ode všech přátel 
hvězdářství. Bouře politické, které za  Ferdinan-
da II. zasáhly mimo naši vlast i jiné země, jimž ten-
to vládl, zvláště však nesnášenlivost náboženská 
ve všech oněch zemích, přiměly však Keplera času 
toho k  vystěhování se z  Lince nejprvé do  Řezna 
a později Ulma, kde r. 1627 ony tabulky hvězdář-
ské, jež na počest příznivci svému císaři Rudolfovi 
nazval Tabulae Rudolfinae, vydal.
Brzy po ukončení tak důležitého díla přišel Kepler 
do  Vídně k  císaři, žádaje ho za  vyplacení zasta-
veného služného, které času toho už na  29.000 
zlatých vzrostlo. Císař odkázal jej na  vévodu 
Friedlandského, jemuž byl nedávno v  zástavu 
dal vévodství Zahaňské ve  Slezsku, ku kterémuž 
se Kepler skutečně odebral, ano i v naději, že pří-
tomností svou spíše narovnání jakéhos docílí, 
službu u  něho přijal. Když se však i  zde po  celý 
rok marně o zapravení peněz těch ucházel a na-
máhal, odebral se na  podzim r.  1630 do  Řezna, 
kamž času toho sněm svolán byl, aby tomuto 
spravedlivou svou žádost za  vyplacení předložil. 
Sněm však na  žádost tuto pro pilnější (prý) teh-
dá jednání ohledu nevzal, načež Kepler, vida se 
v poslední naději sklamán, upadl v horečku, která 
po  několika dnech dne 15.  listopadu r.  1630 klo-
potnému životu jeho konec učinila. Kepler zane-
chal po sobě v bídě a nouzi druhu svou manželku 
Susanu roz. Rettingerovou a sedm dítek. Tělo jeho 
pochováno bylo na  hřbitově svato-Peterském 
pod hradbami; když však ještě téhož roku Bernard 
Výmarský útokem Řezna dobyl, zasypán byl hrob 

Keplerův zbořenými hradbami, tak že nyní ani 
místa naznačiti nelze, kde druhdy býval. R.  1808 
postavil Dalberg, biskup Řezenský, nesmrtelnému 
Keplerovi důstojný pomník v městských sadech.“
Z  dalších spisů tohoto významného matema-
tika a astronoma připomeňme spis Dioptrica 
(1611), od jehož vydání uplynulo loni 400 let. 
Jedná se o  dílo, které položilo základ nového 
vědního oboru. Kepler se věnoval hledání zá-
kona lomu k přesně kvantifikovanému popisu 
vlastností čoček již v díle Optica. Sice sám zá-
kon neobjevil, ale v  Praze, kde tehdy působil, 
se seznámil s  Williamem Snelliem (***), který 
je považován za objevitele zákona lomu. Snelli-
us se velmi pravděpodobně inspiroval právě 
Keplerovou Dioptrikou. Kepler také před Di-
optrikou napsal Dissertatio cum Nuncio Sidereo 
(Rozhovor s  poslem hvězd,1610), kde vyjádřil 
podporu Galileovi. Zajímavé pro nás je, že Di-
optrica byla sepsána v  Praze na  dvoře císaře 
Rudolfa II.

Sousoší Tychona Brahe a Johanna Keplera (vpravo) před Gymnáziem 
Jana Keplera v Praze

Kepler se zabýval také chronologií historických 
událostí v souvislosti s životem Ježíše Krista.  
V Praze na konci roku 1610 při procházce přes 
Karlův most ho upoutaly sněhové vločky, je-
jichž studium vyústilo prací „De nive sextan-
gula…“ (1611 - Novoroční dárek, neboli O  šes-
tiúhelníkovém sněhu). Všechny zásadní práce 
o krystalografii neopomenou toto dílo zmínit.
Jan Kepler také navrhl výhodnější typ daleko-
hledu než byl Galileův. Galileiho dalekohled 
používá jako objektivu spojnou čočku a u oku-
láru čočku rozptylnou. Kepler použil u daleko-
hledu jen spojky. Jeho dalekohled sice převrací 
obraz, to však v astronomii nevadí. 
Do  moderních astrologických učebnic vstou-
pil Johannes Kepler zejména horoskopem Al-
brechta z Valdštejna, který bez znalosti koneč-
ného zákazníka sestavil v  roce 1608 a v němž 
velmi přesně předpověděl Valdštejnovu smrt.
Keplerovo jméno nese Gymnázium Jana Keple-
ra, které stojí v místě, kde Kepler bydlel během 
svých pobytů v Praze. Je po něm pojmenován 
jeden z  kráterů na  Měsíci i  na  Marsu. Kepler 
Dorsum je pojmenování horského hřebene 
na Phobosu, připomínající, že Kepler předpově-
děl existenci měsíců Marsu již v roce 1610. Jeho 
jménem byl nazván asteroid (1134) Kepler, 
jmenuje se podle něj univerzita v  rakouském 
Linci a  dokonce i  kosmická sonda Kepler, jež 
má hledat Zemi podobné exoplanety. Jméno 
Keplerovo bylo umístěno pod okny Národního 
muzea v Praze spolu s mnoha dalšími velikány 
české historie. Nedávno jsme si připomněli 440. 
výročí jeho narození. 

(*) J. Malý: Životopis Keplerův. Živa 1857
(**) M. Černá: O bělohvězdách, totižto o planetách. ČR – Meteor, 
1.1.2011: Byl to pravděpodobně proslulý slovníkář z doby Karla IV., 
mistr Klaret, který první pojmenoval oběžnice česky: Jupiter je na-
zván Kralomoc, Merkur Dobropán, Mars Smrtonoš, Saturn Hladolet 
a Venuše Čstitel. Názvy vyjadřovaly rysy a  vlastnosti připisované 
planetě, potažmo božstvu, které stálo na počátku pojmenovávací-
ho procesu. Na příklad planeta Mars, pojmenovaná podle římského 
boha Marta, mj. boha války, dostala v češtině jméno vyjadřující, že 
se jedná o toho ‚kdo nosí smrt‘ – tedy Smrtonoš. Ačkoliv tyto názvy 
planet byly tvořeny značně neústrojně, přetrvaly v českém jazyce 
po dlouhou dobu. Nejvíce změn doznalo pojmenování planety Ve-
nuše, kde je kromě uvedeného jména Čstitel (Ctitel) doložen i další 
staročeský název − Smilnicě, a rovněž také Dennicě (dnes Jitřenka) 
a  Zvieřědlnicě (Večernice). Někdy v  16. století se pro Venuši pro-
sadilo poetické pojmenování Krasopaní, které zatlačilo středověké 
názvy do zapomnění. Soupis českých jmen je nutné doplnit o jmé-
no Nebešťanka, které patří planetě Uran, objevené v  roce 1781. 
A nakonec, po roce 1846, přibyl Vodopán pro Neptun. Pluto známe 
od  roku 1930, a  počeštění se mu nedostalo; dnes již ostatně ani 
mezi planety nepatří.  
(***) Willebrord Snellius narozen jako Willebrord Snel van Royen 
(1580 - 1626) byl nizozemský matematik a  astronom, nejvíce 
známý zákonem lomu světla (obecněji elektromagnetického záře-
ní) na  rozhraní dvou prostředí o  různých indexech lomu. Snellius 
se narodil v  Leidenu v  Holandsku. V  roce 1613 následoval svého 
otce a  stal se profesorem matematiky na  Univerzitě v  Leidenu. 
V roce 1615 navrhl a uvedl do praxe novou metodu nalezení po-
loměru Země. Byl ale také slavným matematikem, vytvořil novou 
metodu pro nalezení dalších číslic čísla π, první od antických dob. 
Nejznámější je ale svým zákonem lomu, který je po něm také po-
jmenován. Jeden z měsíčních kráterů (Snellius) po něm taktéž nese 
jméno. (J. Novák, V. Křížková)

První mezinárodní 
polární rok 1882 

výročí jedné tragédie
Nesystematický charakter 
dosavadního bádání na Dál-
ném severu a jen nevýrazné 
vědecké výsledky náklad-
ných výprav začaly vědecký 
svět ve  druhé polovině 19. 
století konečně znepokojo-

vat. S  jasnou formulací těchto obav vystoupil 
rakouský vědec Karl Weyprecht na  zasedání 
Německé vědecké společnosti ve  Štýrském 
Hradci roku 1875: „Mezinárodní závody o dosa-
žení pólu jsou absurdní. Materiál dovezený výpra-
vami je nesouvislý a těžko kontrolovatelný. Chce-
me-li proniknout do  tajů Arktidy, musíme mít 
hustou síť stálých observatoří, které by nepřetržitě 
prováděly vědecké výzkumy v oboru meteorologie 
a různých odvětví geofyziky.“
Roku 1879 se na  polární konferenci v  Ham-
burku zavázalo jedenáct států k zorganizování 
patnácti výzkumných stanic: třinácti kolem se-
verního pólu a dvou v blízkosti jižního pólu. 
Roku 1882, kdy začal První mezinárodní polární 
rok, obepjalo nedostupnou polární oblast čtyři-
cet devět systematicky spolupracujících stanic.
Shodně s  tímto plánem vybudovali Rakušané 
stanice na  ostrově Jan Mayen, Dánové vyslali 
výpravu do  Karského moře, Francouzové ob-
sadili dvě antarktické stanice, Holanďané pluli 
k ústí řeky Jenisej, Norové založili svou observa-
toř na Severním mysu a Švédové v Edisfjorde-
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nu na Špicberkách. V téže době zorganizovalo 
Rusko jednu stanici pod vedením poručíka Jur-
gense v poříčí řeky Leny a druhou na západním 
pobřeží Nové Země. A konečně Spojené státy 
obsadily jednu vědeckou stanici na  Aljašce 
a druhou v zálivu Lady Franklinové na Granto-
vě zemi.
Ani tato bádání se neobešla bez polárních 
tragédií. Během prací Prvního mezinárodního 
polárního roku poslaly Spojené státy na Gran-
tovu zemi expedici, jejímž velením byl pověřen 
Adolphus W. Greely (1844-1935). Důstojník, kte-
rý si vysloužil zásluhy v bojích americké občan-
ské války, nebyl příliš obeznámen s  životními 
podmínkami na  Dálném severu. Také ostatní 
členové výpravy byli vojáci pozemní armády, 
kteří byli zkrátka odveleni do Grónska.(*)
V  létě roku 1881 odvezla loď Proteus americ-
kou výpravu na  základnu, ležící na  81°44´ se-
verní šířky v  zálivu Lady Franklinové. Všechno 
se zdálo v nejlepším pořádku. Za měsíc už stály 
na  ledových polích ostrova Elesmere dřevěné 
baráky polární stanice, pojmenované Fort Con-
ger. Loď odplula do vlasti. Měla se vrátit příští 
léto, aby sem dopravila nové zásoby a vyměni-
la osádku stanice.
První zima uprostřed ledových plání minula 
klidně. S  příchodem jara zahájili účastníci ex-
pedice vědecké výpravy do  okolního terénu, 
za kterých se na vlastní kůži přesvědčili, co je to 
Arktida. Prozkoumali pobřeží severozápadního 
Grónska, překročili ostrov Ellesmere od výcho-
du na  západ, prováděli astronomická pozoro-
vání. J. B. Lockwood a D.L.Bainard dosáhli do té 
doby nejzazšího severního místa na 83°23’8”. 
„Myslím, že nikdo nezažil to,co jsme vytrpěli my,“ za-
psal si naivně po prvním roce pobytu mezi ledy 
jeden z  členů výpravy. Poručík Greely udržoval 
pevnou vojenskou kázeň, neuměl však vytvořit 
mezi členy výpravy srdečné, kamarádské vztahy, 
které jsou na  polárních výpravách mimořádně 
důležité. Řada členů výpravy tak toužebně počí-
tala dny, které je dělily od návratu lodi. 
Nastalo léto roku 1883. Loď nepřiplula, pocho-
pitelně nedorazily ani slíbené zásoby, ani – co 
horšího – nová osádka. Mezi rozhořčenými 
vojáky, s  nimiž vedení špatně zacházelo, stále 
častěji docházelo k případům nekázně. 
Léto se chýlilo ke konci. První sníh, první závany 
studeného větru. Chomáče mlhy se hrozivě vále-
ly nad ledem. Moře u břehu se začalo potahovat 
sklovitým mladým ledem a záhy zamrzlo úplně. 
Žádná loď se neobjevovala. Nutnost druhého 
přezimování pro osádku, která s takovou even-
tualitou vůbec nepočítala, vypadala hrozivě.
Poručík Greely zavedl systém přísných trestů. 
Situace se stávala nesnesitelnou. K  dovršení 
všech problémů hrozil hlad. Okolí základny 
bylo liduprázdné. Čas od času se Američanům 
podařilo něco ulovit, ale zbytky zásob se kva-
pem tenčily. 
Konečně však tato druhá, k  nevydržení těžká 
polární noc nějak minula. S  prvními sluneční-
mi paprsky vstoupila do srdcí lidí opět naděje, 
avšak ani toto jaro jim nepřineslo zlepšení jejich 
situace. Loď se stále neobjevovala. V  červen-
ci se poručík Greely rozhodl opustit základnu 
na  starém parníčku, který tu zanechala jedna 
z dřívějších výprav, a odplout více na jih. Pro ne-
dostatek místa vzali s sebou jen mizivé množ-

ství potravin, a zbytek zásob, většinu psů a  tři 
čluny neobezřetně nechali v táboře.
Vyhladovělí námořníci vyrazili k  jihu s  nadějí, 
že se jim dříve než nastane zima, podaří dostat 
k  eskymáckým osadám, a  především, že na-
jdou skladiště potravin, která měl Proteus zřídit 
v  případě, že by nemohl proniknout do  Fort 
Congeru. Američané však neznali Dálný sever. 
Extrémně náročný boj s  ledy vyčerpal zbytky 
jejich sil. Ledová pole kolem lodi se brzy spojila 
a definitivně jí znemožnila další plavbu k jihu. 
V  polovině srpna sestoupila posádka na  led 
a uchýlila se na Grinnelovu zemi, kojíce se ješ-
tě stále nadějí, že rychle najde dobře zásobená 
skladiště. Skladiště sice nakonec našli, ale ta zela 
prázdnotou … Někde v  koutečku ležela jako 
na  posměch trocha potravin a  lístek, vysvět-
lující tajemství tohoto strašného překvapení. 
Proteus byl rozdrcen ledy. Jakási náhodná loď 
sice zachránila celou posádku, ale ta, vyděšena 
katastrofou a šťastna, že sama vyvázla životem 
z tohoto bílého pekla, nestarala se o osud Gre-
elyho výpravy. Nechala jí tam hrstku vlastních 
zásob a bezstarostně se vrátila domů.
A tak americká výprava, v zapomenutí, opuště-
ná a ponechána krajany vlastnímu osudu, byla 
odsouzena k dalšímu, v pořadí již třetímu přezi-
mování v nejtěžších polárních podmínkách. Vy-
čerpaní, nemocní a do hloubi duše rozhořčení 
členové výpravy měli sotva pětinu potravin, 
než kolik jich potřebovali. Přesto, že příděly byly 
omezeny na nejmenší míru, stávala se situace 
katastrofální.

The London Illustrated News z 23.8.1884

Tou dobou otřásla americkou společností zprá-
va o  tragických osudech DeLongovy výpravy. 
Tehdy si připomněli, že podobný osud mohl 
potkat i  všemi opuštěnou osádku Greelyho. 
Veřejné mínění se hlasitě domáhalo nějaké 
záchranné akce. A tak konečně v červnu 1884 
prorazila ledové spousty pod velením kapitána 
W. S. Schleye velrybářská loď Thetis a v oblas-
ti Sabinina mysu zahájila pátrání. Nebylo však 

snadné nalézt na těchto ohromných plochách 
lidské stopy. Konečně jednoho dne spatřil je-
den z  námořníků na  pahorku cáry hvězdnaté 
vlajky, připevněné na vrcholku stanu.
„To jsou určitě oni, Greely! Greely!“ křičeli námoř-
níci a rozběhli se ke stanu. Nikdo jim neodpoví-
dal. Znepokojeni, zrychlili tempo. Jeden z nich 
zakopl o  ztuhlé zaváté tělo, ležící na  sněhu. 
Opodál ležící jiná těla byla důkazem tragédie, 
k níž zde došlo. Když rozhrnuli roztrhané plát-
no stanu, zděšeně ucouvli: uvnitř leželo několik 
zubožených mužů, kteří jim však nevěnovali 
nejmenší pozornosti.
„Jeden z  nich klečel,“ poznamenal velitel velry-
bářské lodi do  svého cestovního deníku. „Měl 
dlouhé rozcuchané vousy, na sobě roztrhaný špi-
navý župan a na hlavě červenou kulatou čepičku. 
Pomalu vstal z kleku, upravil si brýle a nepřítom-
ně se na nás podíval.„Jste poručík Greely?“ Zeptal 
jsem se ho.„Ano!“ odpověděl hluchým, zlomeným 
hlasem. „Zbylo nás sedm. Umíráme. Udělali jsme 
všechno, co bylo v naší moci. Přesvědčte se sami! 
A vyčerpán padl na zem.“
Když námořníci uviděli strašný stav hladem 
pološílených členů Greelyho výpravy, začali je 
po  trošce krmit. Veliteli násilím vytrhli z  rukou 
plechovku s masovou konzervou, na kterou se 
vrhl. Příchozí se postupně dozvídali podrob-
nosti, při nichž jim tuhla krev v žilách. Z dvaceti 
čtyř vojáků, kteří přijeli na Dálný sever, zůstalo 
jich na  živu jen sedm. Ponecháni sami sobě, 
bez zásob potravin a bez střeliva prožili „hlado-
vé orgie“, jak to nazval sám Greely. Nemohli nic 
ulovit. Horší však bylo, že začaly soustavné krá-
deže zbylých potravin. Jednou vyzvracel jeden 
z vojáků příliš rychle spolykané maso z konzerv 
– tak odhalili zloděje. Greely dal rozkaz zastřelit 
ho pro odstrašující příklad, ale ani to ostatní ne-
zastrašilo. Nikdo nikomu nevěřil, jeden druhé-
ho podezříval. Střeva jim svíral hlad. Když ote-
vřeli sud se zkaženými suchary pro psy, vojáci 
v mžiku shnilé těsto roztrhali a pozřeli. „Jako pes 
jsem vyhrabával ze sněhu sebemenší zplesnivělé 
drobty,“ napsal hořce jeden z účastníků výpravy. 
Když byly všechny zásoby vyčerpány, lidé sněd-
li psy, snědli vše, co se dalo rozkousat nebo 
vypít, obuv, psí řemeny, kožené oděvy a  do-
konce i  kus stanového plátna, který je chránil 
před větrem a  mrazem. Nakonec začali jeden 
po druhém umírat. Lékař skončil sebevraždou, 
užil celou zásobu hypnotik z lékárničky.
A  tak jich zbylo jen sedm. Podrobnosti, o kte-
rých se námořníci dovídali, byly jedny hrůznější 
než druhé a nepochované mrtvoly s vyřezaný-
mi kusy těla doplnily strašný obraz.
Ponurá tragédie americké výpravy tak uzavřela 
toto období zápasů člověka s  ledy. Ze sedmi 
přeživších domů dorazilo šest, a po návratu se 
jim dostalo ovací jako hrdinům. Sedmý se z pře-
stálých útrap nedokázat zotavit a zemřel cestou. 
Samotný Greely byl v  r. 1886 povýšen na  ka-
pitána, o  rok později na  brigádního generála. 
V  letech americko-španělské války byl zodpo-
vědný za vojenské spoje – zajistil tisíce mil tele-
grafních spojů na Portoriku, Kubě a Filipinách. 
Později na Aljašce za nesmírně obtížných pod-
mínek vybudoval telegrafní systém o  celkové 
délce 4000 mil, sestávající jak z  povrchových, 
tak podmořských kabelů, a začal budovat také 
bezdrátovou telegrafii. V r. 1906 byl vojenským 
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velitelem při záchranných pracích po katastro-
fálním zemětřesení, které postihlo San Franci-
sko. V r. 1908 odešel do důchodu, ale ještě v r. 
1911 zastupoval Spojené státy při korunovaci 
britského krále Jiřího V. Zemřel 20. října 1935 
ve Washingtonu a  je pochován na  Arlington-
ském hřbitově. Greelyho ostrov leží v souostro-
ví Země Františka Josefa.  (J. Novák) 
(*) Cetkiewiczovi A. a C.: Dobývání Arktidy, Praha, Mladá Fronta 1958

Prof. Bohumil Prusík, 
slavný český internista

(1886-1964)
Bohumil Prusík se naro-
dil v Klatovech 26. květ-
na 1886 jako syn profe-
sora klasické filologie 
na  klatovském gymná-
ziu. Po  maturitě začal 
Prusík v roce 1905 studi-
um na  pražské lékařské 
fakultě. Promoval roku 
1910 a  necelý rok poté 

se stal asistentem profesora Josefa Thomayera, 
od kterého získal základy svého internistického 
myšlení. Thomayer byl proslulým lékařem 
a uznávanou autoritou na univerzitě. Současně 
vynikal jako skvělý řečník a obratný stylista. 
V následujících letech pracoval s plným nasaze-
ním v souladu s oblíbeným Faradayovým hes-
lem „Work, finish, publish!“ a  publikoval četné 
práce v Časopise lékařů českých i v Lékařských 
rozhledech. Byla to sdělení o anafylaxi, o vztahu 
infekčních chorob ke karcinomu, o angíně pec-
toris traumatického původu, o cvalovém rytmu 
nebo o léčbě plicní tuberkulózy umělým pneu-
motoraxem. 
Prusíkova píle i produktivita byla tak mimořád-
ná, že nikoho nepřekvapilo, když se ve  svých 
34 letech (v  roce 1920) habilitoval. Jeho prá-
ce na  téma „Periferní cévy a  jejich účast 
na oběhu krevním“ se stala přes rozmanitost 
jeho medicínských zájmů středem jeho celo-
životní pozornosti. K  mimořádné úspěšnosti 
přispěl trvalý styk se světem s četnými dlouho-
dobými pobyty na předních evropských praco-
vištích a s přátelskými vztahy k celebritám ang-
lo-americké medicíny. V  r. 1926 byl jmenován 
mimořádným, v  r. 1935 řádným profesorem. 
Byl přednostou propedeutické kliniky, za  vál-
ky přednostou interního oddělení nemocnice 
na  Vinohradech. Od  roku 1945 pracoval jako 
přednosta pražské IV. interní kliniky.
Prusíkova koncepce vnitřního lékařství vyplývá 
z jeho citátu: „Vnitřní lékařství je patologická 
fyziologie člověka. Klinik je pozorovatel, fy-
ziolog experimentátor.“ Prusíkovi se dařilo to, 
co bylo již tehdy téměř nemožné, totiž zvlád-
nout vnitřní lékařství v  celém rozsahu. Publi-
koval přes 200 původních prací, ale především 
zaujal počtem priorit. 
 V  jedné ze svých statí prof.  Vladimír Vondrá-
ček, jeho žák a  dlouholetý spolupracovník, 
se o  něm vyjádřil: „Skvělý diagnostik, badatel 
v  něm nikdy nepotlačil léčícího lékaře. Snaha lé-
čit, pomáhat naopak pronikala do  jeho vědecké 
činnosti, která byla silně ovlivněna terapeutickým 

puzením, imperativem pomáhat, léčit, zbavovat 
obtíží. Ale farmakon nebo léčebný zásah fyzikální, 
bez živého slova, chování a vztahu lékaře je sotva 
polovinou pravého léčení. Tento vlídný a žádoucí 
vztah k  nemocnému Prusík má, ač vyšel z  doby 
a  z  prostředí, kdy to nebylo všeobecným zjevem. 
Je to jistě i zásluha jeho druhého velikého učitele, 
laskavého a dobrého člověka, akademika Pelnáře. 
Prusík je úspěšný bojovník s nemocí a bolestí. Te-
prve budoucnost ocení, co udělal právě v  oboru 
nejstrašnějších bolestí, bolestí cévních, při angíně 
srdeční a při onemocnění končetinových tepen“.
Svou publikací z roku 1935, zabývající se obstři-
kem ganglia stellata, se podílel na světovém pr-
venství. Prusíkova světovost je v několika dalších 
objevech. Prusík zjistil v roce 1923 při zkoumání 
svalového tonu pomocí myografie „iniciální fe-
nomén“ jako zvláštní projev akčních svalových 
proudů. O rok později upozornil Prusík na přímý 
vliv adrenalinu na myokard u úplné síňokomo-
rové blokády. Spolu s J. W. Mac-Neem uveřejnil 
sdělení o  významu normální funkce jater pro 
přeměnu v plazmě volně rozpuštěného hemo-
globinu v  bilirubin. Pozoruhodné jsou i  jeho 
práce věnované účinku pituitrinu. Světový ohlas 
vyvolala jeho práce o účinku kyseliny nikotino-
vé a jejích derivátů u cévních chorob. Nemenší 
význam mělo i zavedení antikoagulačního léku, 
který byl pak běžně používán jako „pelentan“.
Na prahu druhé světové války byl jako první Če-
choslovák vůbec vyzván, aby se ucházel o udě-
lení Nobelovy ceny. Prusík se ze skromnosti 
odmítl konkursu zúčastnit. 
Jeho zájmu o  laboratorní a  technické novinky 
vděčíme za to, že už v roce 1913 se na pražské 
klinice běžně používal elektrokardiograf. Roku 
1917 zavedl metodu kapilaroskopie a  praktic-
ky ji využil ve své habilitační práci. V roce 1922 
zavedl mikrometodu ke  stanovení glykémie, 
ve stejném roce měření kožní teploty elektro-
teploměrem. V roce 1928 s Volicerem přednesl 
a  demonstroval spolku lékařů nálezy arterio-
grafické jako první u  nás a  jeden z  prvních 
ve světě. Už v roce 1929 předpověděl na konfe-
renci kardiologické společnosti význačnou roli 
biochemie cholesterolu a fosfatidů ve výzkumu 
arteriosklerózy. Opíral se přitom o  klinickou 
zkušenost, že u  pacientů s  úplavicí cukrovou, 
kde je tento metabolismus porušen, se často 
vyskytuje závažná arterioskleróza.
Do  běžné praxe zavedl nitrožilní podávání ty-
roxinu a digitalisu. Jako první v Československu 
aplikoval inzulín. Jeho celoživotní láskou však 
zůstaly choroby krevního oběhu. Stal se za-
kladatelem angiologie u  nás. Sám opakovaně 
proklamoval: „V  lékařství není axiomů, není 
strnulých schémat. Co dnes se naučíte, platí 
jen pro tu dobu, než pokroky vědy změní zase 
ze základu názor na příčiny, průběh a léčení 
různých chorob.“
Podstatným způsobem ovlivnil názor naší lé-
kařské obce na profylaxi. Byl také prvním z na-
šich lékařů, kdo se racionálně staral o zavedení 
dietetiky jako oboru a o dietní vaření vůbec.
Prusík zastával významné funkce nejméně 
v deseti našich lékařských společnostech a byl 
čestným nebo dopisujícím členem 14 zahra-
ničních lékařských institucí. Až do  své smrti 
byl předsedou Československé gerontologické 
společnosti.

Pro své zásluhy o  rozvoj angiologie byl v  r. 
1961 zvolen do funkce prezidenta Mezinárod-
ní angiologické unie, kterou také vykonával až 
do  své smrti. Roku 1956 se stal členem kore-
spondentem ČSAV a u příležitosti jeho 70. na-
rozenin mu byl udělen Řád práce. Patřil k těm 
několika málo osobnostem v našem lékařském 
světě, které se staly už za  svého života legen-
dou. 
Mimořádná byla jeho náročnost vůči podříze-
ným na  klinice. Pacienti Prusíkovy kliniky byli 
vždy středem pozornosti personálu. Nesnášel-li 
profesor něco, pak tedy jejich bolest a utrpení, 
proti nimž vždy energicky bojoval. Jiným výra-
zem hlubokého soucítění s nemocnými kliniky 
byly každoročně slavnostní vizity v  podvečer 
Štědrého dne, kterých se zúčastnil celý lékařský 
kolektiv.
Miloval hudbu. Byl pilným a  dlouholetým ná-
vštěvníkem koncertů Spolku pro komorní hud-
bu. Sám v mládí aktivně muzicíroval. Byl dob-
rým znalcem výtvarného umění, hodně četl, 
hodně cestoval. V kruhu jeho nejbližších přátel 
byl Jakub Obrovský, Folkmann, Talich a další vý-
znační představitelé české kultury.
Profesoři Fučík a Reiniš a spolu s nimi asistent 
Pokorný vyhledali v  srpnu 1964 Prusíka v  Ma-
riánských Lázních. Prusík, který přijížděl kaž-
doročně v  letech 1955-1964 do  Výzkumného 
ústavu balneologického tam totiž tentokráte 
onemocněl srdečním infarktem a  byl v  ošet-
řování svého bývalého žáka, primáře doktora 
Josefa Matesa. Ten si návštěvníkům trpce po-
stěžoval, že s Prusíkem přes opakované debaty 
a  zákazy nic nesvede. „Chodí si kdy a  jak chce, 
bez ohledu na svůj zdravotní stav.“ Prosil je, aby 
využili svého vlivu a domluvili mu.
Svízelného úkolu se ujal nejmladší z  nich, asis-
tent Pokorný, kterého u  sebe Prusík pozdržel, 
aby mu udělil několik rad pro nastávající účast 
na  mezinárodním kongresu Angiologické unie 
v Paříži, jejímž byl v té době dosud prezidentem.
 „Pane profesore, proč neposlechnete primáře, 
proč stále chodíte?“ naléhal Pokorný.
„Víš, Pepíčku,“ Prusík na  to, „ty znáš dobře můj 
stav. Buď to není tak hrozné a podaří se mi přežít, 
anebo raději zemřu vstoje, než být na  obtíž dru-
hým a  posměchu těch, kdo mě neznali. Člověk 
musí umět žít, být vyrovnán se vším a především 
znát své možnosti. I  odchod ze světa musí mít 
svou formu“. Na to už asistent Pokorný odpověď 
neměl. Po  čtrnácti dnech, po  návratu z  paříž-
ského kongresu, už svého milovaného učitele 
nenašel mezi živými. Prusík zemřel na  klinice 
Výzkumného ústavu balneologického v Ruské 
ulici v  Mariánských Lázních 6. září 1964. Bylo 
mu 78 let.
O  prof.  Prusíkovi se traduje řada příhod, dvě 
z nich uvedeme. 
(I) Na  IV. interní klinice právě začala velká vizita. 
Šla celá suita včetně mediků, na které si profesor 
velmi potrpěl. Student Jaroslav Kašpar, později 
primář ARO, přišel trochu pozdě a  byl poněkud 
indisponován. Předešlou noc slavil s  kolegy ab-
solvování jedné z rigorózních zkoušek. Omlouval 
se panu profesoru Prusíkovi, že včera měli něja-
kou rodinnou slavnost, takže zaspal. - Profesor jej 
gentlemansky přerušil: „To je v pořádku, kolego. Je-
nom vám dám pro dnešek jednu radu. Nedýchejte 
moc zblízka na pacienty.“
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(II) Profesor Prusík slynul neobyčejně přitažlivým 
zjevem, a proto není divu, že byl idolem žen na své 
interní klinice, i  svých pacientek. Když přišel na vi-
zitu, stoupal jim krevní tlak a  zrychloval se puls, 
zvláště když vyšetřoval pan profesor osobně. A tak 
nikoho nepřekvapí, když bylo jednoho dne slyšet 
asistenta, jak zaučuje mladého fiškusa: „Víš, náš 
starej, když počítá puls u mladý holky, musí odečíst 
nejmíň deset na konto svýho osobního kouzla.“
Letos si připomínáme 125. výročí narození to-
hoto světoznámého českého internisty.  (jn)
(*) Švandrlík R.: http://www.hamelika.cz/slavnihoste

Zakladatel Plzně král 
Václav II. 

(1271-1305) (I.)

Král Václav II. (vlevo – ilustrace 
ze Zbraslavské kroniky)

Není tomu tak dávno, 
co jsme si mohli při-
pomenout 740. výročí 
narození zakladatele 
města Plzně, tehdy 
Nové Plzně, českého 
krále Václava II. Panov-
ník z dynastie Přemys-
lovců prožil krátký, ale 
událostmi bohatý ži-
vot, který se pokusí-
me našim čtenářům 
přiblížit. Výročí jeho 
narození proběhlo 
bez výraznější pozor-

nosti našeho tisku a veřejnosti. Vzhledem k ne-
spornému významu tohoto panovníka při vzni-
ku našeho města pokusíme se ve  třech 
pokračováních přiblížit jeho život, okolnosti za-
ložení města Plzně i  zdravotní peripetie, které 
panovníka provázely. 
Václav II. se narodil 27. září 1271 v Praze jako 
mnoho let očekávaný syn a  dědic českého 
krále Přemysla Otakara II. a  jeho druhé man-
želky Kunhuty. Oslavy narození syna a českého 
prince byly jednou z  posledních radostí, jichž 
se dosud český král dočkal. „Protože se pak ten-
to mladší syn narodil v předvečer svátku svatého 
Václava mučedníka, dostal při svatém křtu, jehož 
pramenem byl znovuzrozen, vlastní jméno Vác-
lav; neboť staří Čechové měli z pocitu zbožné úcty 
ve  zvyku, že dávali svým dětem jména svatých, 
o  jejichž narozeninách se na tento svět narodily“ 
(podle Zbraslavské kroniky). (*)
V  době Václavova narození byl Přemysl na  vr-
cholu své moci. Kromě zděděných českých 
zemí získal postupně Rakousy, Štýrsko, Koru-
tany, Chebsko, Kraňsko a Furlánsko. Situace se 
změnila, když byl 1. října 1273 zvolen němec-
kým králem Rudolf Habsburský a vzápětí zná-
sobil úsilí vybudovat si novou rodovou základ-
nu. Proto krátce po  volbě nařídil Přemyslovi, 
aby mu odevzdal Rakousy, Štýrsko, Korutany, 
Kraňsko a  Chebsko. Když se Přemysl nepodří-
dil, vyhlásil nad ním Rudolf říšskou klatbu. Spor 
poprvé vyvrcholil v roce 1276, kdy se oslabený 
Přemysl Otakar  II. poddal Rudolfovi a souhlasil 
s rozhodčím řízením. Výsledná smlouva zname-
nala ztrátu alpských zemí a Chebska s výjimkou 
části Rakouska na  levobřežní straně Dunaje. 
Součástí dohody bylo i  to, že dědic českého 

království Václav měl být zasnouben s některou 
z  dcer Rudolfa Habsburského. Uklidnění však 
nemělo dlouhé trvání. Brzy následovalo nové 
kolo sporu mezi znepřátelenými panovníky, 
které vyvrcholilo rozhodující bitvou na Morav-
ském poli, ve které Přemysl Otakar II. padl.
Porážka českého vojska na  Moravském poli 
byla tak krutá, že Rudolf Habsburský mohl část 
svých sil klidně poslat domů a se zbytkem rych-
le okupoval Moravu. Zpočátku dokonce uvažo-
val o tom, že markrabství odtrhne od českého 
státu natrvalo. Nakonec se spokojil s tím, že si 
Moravu ponechá na pět let, při čemž důchody 
odtud plynoucí prohlásil za  válečné reparace 
za utrpěné škody.    
Královna Kunhuta tak po smrti svého muže vi-
děla hlavní nebezpečí v  osobě Rudolfa Habs-
burského a hledala oporu u svého švagra Oty 
Braniborského (měl za manželku sestru Přemy-
sla Otakara II. Boženu). Kromě příbuzenských 
vztahů zde sehrály roli i dřívější osobní dohody 
mezi Přemyslem Otakarem II. a Otou V. I v zá-
jmu braniborských markrabat bylo omezit další 
expanzi římského krále. Rudolfovu vládu mezi-
tím uznala mnohá moravská města (Znojmo, 
Olomouc, Brno, Hlubčice, Jihlava) i olomoucký 
biskup Bruna. 
Královna však velmi brzy mohla poznat, že 
v  osobě Oty Braniborského vsadila na  velmi 
chamtivého, sobeckého a ziskuchtivého muže, 
který po  svém příchodu do  Čech nepůsobil 
jako spojenec královny, ale hned za pomoci sil-
ného vojenského kontingentu obsadil Pražský 
hrad a navázal styky s měšťanstvem i šlechtou 
ve snaze vybudovat si v království vlastní silné 
pozice. Jeho chování královnu zaskočilo, takže 
o pomoc požádala dalšího Přemyslova příbuz-
ného, vratislavského vévodu Jindřicha Probuse, 
který byl v  dětství vychováván na  pražském 
dvoře. Ten se i  s vojskem objevil na Čáslavsku 
a  podařilo se mu zřejmě získat podporu části 
východočeské šlechty.
Vývoj v  Čechách zneklidnil Rudolfa natolik, že 
i  on se rozhodl k  vojenskému tažení. Požádal 
o  pomoc své říšské spojence a  po  překročení 
česko-moravského pomezí se i  s  vojskem utá-
bořil na  Čáslavsku. Zde s  ním navázala spojení 
královna Kunhuta a spolu se svými dětmi slíbila 
přijmout ochranu římského krále. Požadovala 
však, aby byl vratislavský vévoda uznán poruč-
níkem malého dědice trůnu. Ota Braniborský 
se Rudolfa nezalekl a  spolu se svými českými 
spojenci přitáhl ke Kolínu a zahradil mu cestu ku 
Praze. Hrozící srážku odvrátila dohoda, která urči-
la další vývoj. Poručnictví nad Václavem (a vládu 
v Čechách) získal na pět let braniborský markra-
bě, Moravu na  stejnou dobu Rudolf Habsbur-
ský, a Jindřich Probus získal na blíže neurčenou 
dobu Kladsko. Kunhutě pak byly určeny příjmy 
na Opavsku. Po uplynutí pěti let se mělo české 
království obnovit v čele s Václavem II.
Na  základě uvedených dohod došlo v  lednu 
1279 v Jihlavě či v Čáslavi k dvojitým dětským 
zásnubám a  sňatkům jednak mezi Václavem 
a Gutou Habsburskou a  jednak mezi Anežkou 
(dcerou Přemysla Otakara II.) a Rudolfem Habs-
burským (juniorem). Šlo samozřejmě o formál-
ní svatební obřad, po němž se dětské páry opět 
rozešly. 
Krátce po  návratu do  Prahy – v  únoru 1279 – 

nechal Ota Braniborský Kunhutu s  jejími dětmi 
Václavem a Anežkou převézt na nedávno vysta-
věný hrad Bezděz, do takřka liduprázdné konči-
ny na severu českého teritoria. Děti, od narození 
zvyklé žít v  honosném dvorském prostředí, se 
tak náhle ocitly v pustině, v  tichu a v podmín-
kách více než skromných – spíše v internaci. 
V  květnu 1279 využila královna Kunhuta svo-
lení k  převzetí ostatků svého manžela. Odjela 
do Znojma, pohřbila Přemyslovo balzamované, 
z  Vídně přivezené tělo, v  místním františkán-
ském kostele, a na Bezděz se již nevrátila. Před 
Otou se ukryla na své državě v Hradci u Opavy. 
Osmiletý Václav tak ztrácí poslední a  největší 
oporu, přichází o zbytek pocitu bezpečí a jisto-
ty, neboť matka Kunhuta, kterou oddaně mi-
loval, mu na několik let mizí z obzoru. V září jej 
pak čeká další životní zkouška. Ota Braniborský 
opouští Čechy, a  aby se pojistil před možnými 
nepřátelskými akcemi českého panstva, odváží 
Václava do  ciziny. Následník trůnu se tak stá-
vá rukojmím svého poručníka. Jeho útulky se 
stávají Žitava, později Berlín a  Špandava. Lze si 
představit, jak asi byla zanedbána jeho výchova 
k  budoucím panovnickým úkonům, dokonce 
strádal hlady, nedostatečným oblečením a vše-
možnými dalšími ústrky. Dlouhodobé psychické 
trauma v  útlém dětství, ztráta otce, nepřítom-
nost matky, letité postrkování z místa na místo, 
trvalá, prohlubující se úzkost a šikanování cizími 
lidmi, nebylo divu, že Václav si do mužného věku 
přinášel chorobné psychické příznaky. 
V  letech 1280-1281 dostoupily projevy anar-
chie a násilí v Čechách vrcholu. K tomu se v létě 
roku 1281 připojila katastrofální neúroda, pro-
vázená hladomorem. 
V průběhu roku 1280 se královna vdova Kunhu-
ta sblížila se Závišem z Falkenštejna a na začát-
ku následujícího roku jej jmenovala purkrabím 
na Hradci u Opavy. Po návratu Mikuláše Opav-
ského z uherského zajetí a poté, co se na Opav-
sku ujal svých práv, musel Záviš s  Kunhutou 
Opavsko opustit. To již oba uzavřeli manželský 
svazek. Pravděpodobně v roce 1282 se dvojici 
narodil syn Jan, zvaný Ješek. 
K  akci se vzchopila jediná síla, schopná učinit 
nějaký konstruktivní krok – česká šlechta. Pře-
dáci nejvýznamnějších rodů se dohodli vyvíjet 
na  Branibora tlak a  žádat o  králevicův návrat. 
Delegace pod vedení biskupa Tobiáše z Bechy-
ně a Purkarta z Janovic nakonec dosáhla slibu, 
že Václav bude přivezen zpět do Prahy v květnu 
1282 – za tučné „výchovné“ 15 000 hřiven stří-
bra. Slib však Ota nedodržel, není ani jisté, zda 
se tak vysoký obnos podařilo ve  zbídačených 
Čechách shromáždit. O rok později tak Ota své 
požadavky vystupňoval – tentokrát žádal 7 000 
hřiven v hotovosti, dalších 20 000 splácet, a zá-
stavou ohromných území v severních Čechách. 
A tak návrat krále Václava II. v květnu 1283 se je-
vil jako příslib lepších časů. Rudolf Habsburský, 
v budoucnu Václavův rádce a ne vždy nezištný 
příznivec, ovšem Otovy nároky neuznal. 
Když ten 24. května přijel, vyšli mu páni a  též ry-
tíři vstříct na mnoho mil. Duchovní pak z celého 
města s lidem mu vyšedše vstříct, uvítali ho slavně 
v  procesí před branou hradu zpívajíce „Advenis-
ti desiderabilis“ i  jiné hymny a  písně, a  lid zpíval 
„Hospodin pomiluj ny“.
Po návratu krále Václava II. převzala vládu šlech-
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tická skupina, která se podílela na  jeho vykou-
pení z  internace. Patřili mezi ně pražský bis-
kup Tobiáš a  jeho příbuzní Čeněk z  Kamenice 
a Dobeš z Bechyně. Dále pak Purkart z Janovic, 
Zbyslav z Třebouně, Zdeslav z Lemberka, Beneš 
z  Vartemberka a  jiní. V  této době také Rudolf 
Habsburský rozhodl, že Václav II. není vázán vy-
nuceným slibem a není povinen zaplatit Otovi 
Braniborskému žádné odstupné za správu Čech.
Do  Prahy se vrátila i  královna Kunhuta, nyní 
i  s  Václavovým otčímem (a  dříve odpůrcem 
jeho otce Přemysla Otakara II) Závišem z  Fal-
kenštejna. Ten brzy získal královu přízeň, v roli 
otčíma mladého Přemyslovce se až do r. 1289 
stal faktickým vládcem českých zemí.  Na krá-
lovském dvoře došlo  k  pokojnému převratu, 
kdy významné úřady nově obsadili Závišovi pří-
buzní a přátelé Vítek z Krumlova, Ojíř z Lomnice, 
Hroznata z Úžic, ale i Hynek z Dubé, Lichtenbur-
kové, Šternberkové a další. Opoziční šlechtická 
skupina se sice na jaře pokusila dobýt zpět ztra-
cené pozice, ale bez úspěchu. Po zprostředko-
vání Rudolfa Habsburského došlo ke  smíru 
a slibu zachování dané situace na čtyři roky (**). 
V  lednu 1285 se v  Chebu konalo slavné za-
vršení Václavova sňatku s  Gutou a  následně 
došlo také k  dalšímu sblížení mezi Habsburky 
a  Mikulášem Opavským, které stvrdil i  sňatek 
Mikuláše s  Rudolfovou vzdálenou příbuznou 
Adelheidou. Poté, co Václav složil Rudolfovi 
lenní hold, odvedl si Rudolf svou dceru zpět. 
(Dívenka z královské krve, všem milá, se českému 
králi nesmírně zalíbila, když vstoupila do jeho lože. 
Zbraslavská kronika).
Václav se začal titulovat králem Čech a  mar-
krabětem Moravy. Přestože v září 1285 zemře-
la královna Kunhuta, jejím skonem nedošlo 
ve vztahu mezi Václavem a Závišem ještě k žád-
né změně, otčímovo privilegované postavení 
nebylo nijak narušeno. Naopak v  říjnu 1285 
obdaroval král Záviše a  jeho syna Ješka roz-
sáhlým územím ve východních Čechách. Brzy 
poté společně zahájili tažení na  Moravu, kde 
se snažili obnovit královskou autoritu. Při této 
příležitosti bylo pobito několik stovek lapků su-
žujících různé části Moravy. (jn-pokračování)
(*) cs.wikipedia.org/wiki/Václav_II.
(**) P. Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí (2).Baronet, Praha 1997

Kdo ví kde se nachází 
Culiacan?

Chirurgická praxe v Mexiku
Vyrazit do dalekého Mexika, když není jisté, kdo 
mne bude čekat a jak se dostanu do místa pů-
sobení, o  němž jsem dosud nic neslyšela, za-
vání dost určitým dobrodružstvím. Přesto však 
nakonec stáž v Mexiku pro mě zatím byla nej-
lepší zahraniční zkušeností vůbec. Ačkoli ještě 
dva dny před odjezdem do  Culiacanu  jsem 
netušila, kde budu bydlet, zda mě někdo vy-
zvedne na letišti a můj contact person neodpo-
vídal na mé emaily ani sms, výsledný dojem ze 
stáže byl nakonec jednoznačně pozitivní.
První týden jsem bydlela v  rodině jedné me-
dičky, díky které jsem se seznámila nejen s cho-
dem mexické domácnosti, ale také se spoustou 
jejích přátel. Další týden jsem pak bydlela s dal-

šími třemi studenty v bytě, který nám zapůjčil 
jeden kamarád, protože organizace IFMSA nám 
sice sdělila, že se po  týdnu od  rodin musíme 
přestěhovat, ale neřekla už kam, tudíž jsme ne-
věděli, že je pro nás pronajatý byt, dokud nám 
na  začátku třetího týdne nezatelefonoval náš 
contact person a  nevynadal nám, proč neby-
dlíme v bytě, který nám IFMSA platí. To, že nám 
neřekl, že nějaký takový byt byl připravený, se 
snažil shodit na  všechny ostatní v  organizaci, 
jen aby neřekl, že nějaký takový byt byl připra-
vený, se snažil shodit na všechny ostatní v or-
ganizaci, jen aby nemusel přiznat svou chybu. 
Tak jsme se tedy podruhé a naštěstí naposled 
přestěhovali. Nakonec jsme měly k  dispozici 
dvě „manželské“ ložnice, kuchyň s lednicí, obý-
vák, koupelnu a slabé wifi od sousedů. Do ne-
mocnice jsme to měly půl hodiny, autobusem 
za 7 pesos bez přestupu, a kus pěšky. Snídaně 
a obědy jsme měly v nemocnici zdarma.  
Stáž v  nemocnici Hospital Civil de Culiacan 
probíhala skvěle, byla jsem na oddělení gene-
ral surgery a  vzhledem k  tomu, že jsem ne-
mluvila moc dobře španělsky, tak jsem trávila 
dny vždy na operačních sálech. Chirurgové byli 
celkově nadšení, když mohli na své operaci mít 
nějaké studenty (měli se před kým předvést), 
takže práce byla povětšinou spousta. V nemoc-
nici jsem trávila pět dní v  týdnu zhruba vždy 
po  šesti hodinách. Asistovala jsem u  operací 
traumatologických, laparoskopických a hlavně 
gynekologických. Asi polovina chirurgů neu-
měla anglicky, bylo to díky tomu občas docela 
vtipné – zejména na traumatologii. Díky jedno-
mu skvělému rezidentovi na gynekologii se mi 
podařilo dostat se i na porodní sály, kde jsem 
asistovala u císařů, sledovala porody a nakonec 
mě nechali jeden i samotnou provést, což byl 
zatím můj nejlepší medicínský zážitek vůbec.
Čekat na  nějaké organizované programy se 
strany místní IFSMA se ukázalo záhy být mar-
né, a  tak jsme se musely spolehnout na sebe. 
Cestování na západě Mexika má rozhodně své 
kouzlo a vzhledem k  tomu, že ve městě Culi-
acan, kde jsme byli, toho nebylo mnoho k vi-
dění, tak jsme s dalšími třemi studenty na Ex-
change využili každý víkend k tomu se někam 
podívat. Cestování je díky skvěle propracova-
nému systému opravdu pohodlných dálko-
vých autobusů velice jednoduché. Jde jenom 
o to obejít pobočky mnoha autobusových spo-
lečností a vybrat si tu nejlevnější. Navštívili jsme 
pacifické letovisko Mazatlán, kde jsme si pro-
najali katamarán a strávili den na ostrově. Dále 
Altata beach, kde bydlela jedna kamarádka, je-
jíž dědeček byl za svého života capem drogové 
mafie v Tijuaně a díky kterému její rodina vlast-
nila spoustu domů po  celém Mexiku. Jedním 
z nich byl neskutečně nádherný, obrovský dům 
přímo na pobřeží, ve kterém jsme mohli s jejími 
kamarády strávit několik dní. 
Nejlepším ze všech výletů byl výlet slavným 
vlakem El Chepe z Los Mochis do Chihuahuy, 
kterým jsme 9 hodin jeli od moře až do výšky 
2300m n.m. Železnice stoupala podél kaňo-
nů až do úplně nejvyššího bodu do městečka 
Creel v  Sierra Tarahumara, kde jsme strávili 
krásné dva dny. Navštívili jsme termální prame-
ny v kaňonu Barranca del Cobre, krásné jezero 
tvaru podkovy Lago Arachero a hlavně misie 

s vesnicemi původních obyvatel - Tarahuma-
rů, které mě uchvátily tím, že vypadaly, jako by 
se v nich zastavil čas.
Od stáže v Mexiku jsem mnoho očekávala. Jako 
jedna z mála zemí Mexiko má očekávání ještě 
daleko předčilo. Doporučila bych tedy tuto 
zemi všem, kdo mají odvahu a  chuť zkoušet 
nové věci, poznávat nové lidi a nová místa, pro-
tože Mexiko se svými přátelskými horkokrev-
nými obyvateli, divokou hudbou, památkami 
postavenými v časech dávných kultur Aztéků, 
Mayů a Toltéků a nádhernou různorodou kraji-
nou, má co nabídnout každému návštěvníkovi. 
To vše výrazně převýšilo menší zklamání, kte-
rým byla téměř nijaká péče místní IFSMY.
Karolina Čermáková
Pozn. red.: Culiacán (čti Kuljákan) je největší a také 
hlavní město státu Sinaloa na  severozápadě 
Mexika. Má skoro 700 tisíc obyvatel. Rozkládá 
se na soutoku řek Tamazula a Humaya v n.v. 55 
metrů. V posledních letech je nechvalně proslavil 
Cártel de Sinaloa  (alias Guzmán-Loera Cartel), 
největší mexická skupina organizovaného zloči-
nu. Americká CIA tuto organizaci označuje jako 
„the most powerful drug trafficking organization 
in the world.“  Cártel de Sinaloa ovládá tzv. „Zlatý 
trojúhelník“ států  Sinaloa, Chihuahua a  Duran-
go, tedy oblast s  nejvyšší produkcí opia, marihu-
any a  dalších drog v  Mexiku. Množství kokainu, 
které kartel v letech 1990-2008 propašoval a pro-
dal ve Spojených státech, se odhaduje na 200 tun.

Životní moudra

•	Jediné, co vím, je, že nic nevím. (Sokratés)
•	Všichni berou ohled na čas, jen čas 

nebere ohled na nikoho. (Německé 
přísloví)

•	Kdo není schopen legrace, toho tlučte. 
(Richard Wagner)

•	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)

•	Všechno na světě je budoucí starožitnost. 
(Bernard Buffet)

•	Ráno není potřeba lampy. (Arabské 
přísloví)

•	Nejvýhodnější výhodou člověka je, 
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že může jednat nevýhodně. (F. M. 
Dostojevskij) 

•	Mysli na to, jak je život krátký. (Maccius 
Plautus)

•	Tajemství lze udržet nanejvýš mezi 
třemi osobami, ovšem za předpokladu, 
že alespoň dvě z nich už jsou na pravdě 
boží. (České přísloví)

•	Předpokladem nesmrtelnosti je umřít. 
(Stanislav J. Lec)

•	Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má 
největší cenu. (Emmanuel Kant)

•	Hloupost je nemoc, která bolí jiné. (Žarko 
Petan)

•	Tam, kde nám chybí slova, pomohou 
skutky. (Michelangelo)

•	Nebylo dosud filozofa, který by dokázal 
trpělivě snášet bolení zubů. (William 
Shakespeare)

•	Noc ukazuje hvězdy a ženy v lepším 
světle. (Gordon Byron)

•	 I z malého domu vychází často velký muž. 
(Kurdské přísloví)

•	Porozumět člověku – to chvíli trvá. 
(Rabíndranáth Thákur)

•	Špatný člověk nevnímá čas. (Stefan Zweig)
•	Matka je jediná žena, která miluje muže 

nezištně. (Francouzské přísloví)
•	Hlupák je jenom ten, kdo nikdy nemyslí 

jinak. (Barthélemy)
•	Zamlčet pravdu je stejné jako zalhat. 

(Latinské přísloví)
•	Nesmíme se nechat zmást důkazy. 

(Sigmund Freud)
•	Pokrok je realizace utopií. (Oskar Wilde)
•	Starý člověk je podruhé dítětem. (William 

Shakespeare)
•	Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst. 

(Karel Čapek)
•	Přemíra kritiky svědčí o neporozumění. 

(Gustave Flaubert)
•	Tři stupně lži: lež, hnusná lež a statistika. 

(Benjamin Disraeli)
•	Mnozí líbají ruku, kterou chtěli utnout. 

(Georgie Herbert)
•	Buďte každý den nějaký čas o samotě. 

(Dalajláma)

Pranostiky
•	 Lépe od hada býti uštknut, než v březnu 

od slunce ohřát.
•	 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako 

ráj.
•	 Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm 

sáhl.
•	 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi 

roste zlato.
•	 V březnu prach - jistý hrách.
•	 Jak prší v březnu, tak také v červnu.
•	 Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

•	 Na Kazimíra pohoda – na kobzole úroda. (5.3.) 
•	 Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá. 

(6.3.)
•	 Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne 

potom ještě čtyřicet dní. (11.3.)
•	 Na Čtyřicet mučedníků můžeš seti hrách i viku. 
•	 Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova 

širočina. (19.3.)
•	 Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí. 

(19.3.)
•	 Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě 

a Panna Maria celou náruč. (25.3.)
•	 Do matičky boží tráva neroste, i kdyby ji 

kleštěma tahal, po Panně Marii roste, i kdyby ji 
palicí zatloukal. (25.3.)

•	 O svaté Balbíně je už po zimě. (31.3.)
•	 Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko 

v máji vyschne.
•	 Na mokrý duben - suchý červen.
•	 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 
•	 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen 

nepříjemný jistě. 
•	 Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo 

strom. 

•	 Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. (1.5.)
•	 Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. (6.5.)
•	 Prší-li na Boží hod velikonoční, bude v létě 

nouze o vodu. (8.4.)
•	 Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce 

hasne, louky sucho mají.
•	 Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. (24.4.)
•	 Může-li se havran o svatém Jiří v žitě skrýti, 

budem úrodný rok míti.
•	 Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm 

ztratí.
•	 Na svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 

(25.4.)

Unikátní přístroj v Plzni
Zjištění aktuálních dioptrických hodnot je zá-
kladním předpokladem dobrého vidění a vaší 
spokojenosti. 
Firma OPTICZ s  r.o., Františkánská 7, jako jedi-
ná v  Plzni má možnost vyšetřit vaši zrakovou 
ostrost pomocí unikátního přístroje i.Polatest 
od  firmy Carl Zeiss. Pro kvalitní přesnou dia-
gnostiku je důležité přístrojové a technické vy-
bavení. V roce 2011 se naše optika stala součístí 
projektu firmy Carl Zeiss Relaxed Vision Center 
2011. S  pomocí přístrojů na  měření prostoro-
vého vidění i.Polatest a centračního systému i.
Terminal přesně zjistíme všechna důležitá data 
pro zajištění stoprocentní součinnosti vašich 
očí s brýlovými čočkami.
Zkušená specialistka optometristka Bc.  Tereza 
Brandová, registrovaná u MZČR, s vámi prove-
de řadu testů a stanoví nejvhodnější dioptric-
ké hodnoty pro vaše brýle. Správná korekce je 
důležitá pro přirozené a  uvolněné vidění bez 
nadměrného úsilí a proto může odstranit pro-
blémy jako bolesti hlavy, pocit tlaku za okem, 
mhouření, slzení, pálení očí atd. Pomocí tohoto 
vyšetření je možné diagnostikovat problémy 
s prostorovým viděním, odhadem vzdálenosti 
a  rychlosti reakcí. Přináší zajištění zrakové po-
hody při práci s  počítačem, řízení dopravních 
prostředků, sportu a jiných aktivitách, které vy-
žadují plné soustředění.
Vyšetření trvá cca 30 minut. „Jsme jedním 
z  mála pracovišť, které se zabývá kompletní 
refrakční diagnostikou a  zároveň nabízí ade-
kvátní řešení. Refrakční diagnostika, viděna 
naším pohledem, v  sobě skrývá soubor kroků 
vedoucích k  přesnému určení refrakční vady 
klienta a navržení vhodné korekční čočky, včet-
ně výběru obruby,“ říká Hana Štrajtová, spolu-
majitelka optiky.
Tereza Brandová dodává: „Dokážeme pomoci 
90% klientů s jejich problémy s viděním. Samo-
zřejmě, že závažné lékařské problémy, jako jsou 
šedý či zelený zákal a  jiné, vyžadují návštěvu 
u  lékaře. Nicméně díky našemu špičkovému 
vybavení a odbornému vzdělání jsme schopny 
změřit dioptrie každého klienta.“

Hana Štrajtová a Bc. Tereza Brandová,  
OPTICZ s.r.o., Františkánská 7, Plzeň.

OPTICZ s.r.o., Vaše oční optika v centru Plzně

OPTICZ s.r.o.
Františkánská 120/7, 301 00 Plzeň, tel. č. 734 389 789
www.opticz.cz, email: opticz@opticz.cz, facebook

Po předložení tohoto kuponu 
měření zraku v částce 490 Kč Zdarma

 měření zraku 
 kontaktní čočky 
 dioptrické brýle
 sportovní a sluneční brýle



Při zakoupení dioptrických brýlí 500,- SLEVa.
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