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52. Studentská
vědecká konference
LF UK v Plzni
3. 5. 2012
Celkem 41 sdělení odeznělo při letošním
52. ročníku Studentské vědecké konference
v Šafránkově ústavu LF UK v Plzni. Odborná porota měla letos v rámci SVK složitou úlohu – vybrat a ocenit ty nejzajímavější práce. Přinášíme
souhrny prací, které odborná porota ocenila
jako nejlepší ve dvou sekcích – pregraduální
a postgraduální.
V pregraduální sekci byly oceněny tyto práce:
1. místo: M. Křečková (4. ročník MSP), P. Sadílková, M. Břízová (Gynekologicko-porodnická

klinika LF UK a FN Plzeň, školitel: prof. MUDr. Z.
Ulčová - Gallová, DrSc.). INF –γ a IL-6 V OVULAČNÍM SEKRETU U ŽEN SE SNÍŽENOU
PLODNOSTÍ.
Buněčná odpověď Th1 v oblasti hrdla děložního může být příčinou snížené plodnosti.
Důsledkem této imunitní odpovědi může být
zhoršená nidace a implantace, nebo i ztráta
časného plodu. Autorky se zaměřily na sledování INF- γ a IL-6 v ovulačním sekretu žen se sníženou plodností u celkem 83 pacientek v průměrném věku 32,3 (21 – 39) let, a u pěti kontrol
v reprodukčním věku. Zjistily, že u 6 pacientek
s prokázaným antifosfolipidovým syndromem
(přítomnost antifosfolipidových protilátek, potrácivost) jsou přítomny v ovulačním sekretu
vysoké hladiny embrycytotoxického cytokinu
INF- γ. Naopak 5 pacientek s protilátkami proti spermiím pozitivními v IgA má vyšší hladiny

IL-6. Lokální Th1 buněčná imunita tak může
nepříznivě ovlivnit fertilitu pacientek i s jinou
imunologickou příčinou snížené plodnosti.
2. místo: K. Kalusová (5. ročník MSP) (Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň, školitel: as.
MUDr. J. Moláček, Ph.D.): METODY RETROGRÁDNÍ OXYGENOVÉ PERSUFLACE (ROP)
V RESTITUCI POŠKOZENÉ TKÁNĚ TEPLOU
ISCHEMIÍ.
Práce navazovala na předchozí výzkum na poli
non-heart-beating donor (NHBD) transplantací
ledvin. Jde o využití metodiky ROP, jelikož i při
stále se zdokonalujícím managementu odběrů
ledvin u NHBD jsou štěpy náchylné k akutní tubulární nekróze a k ischemicko-reperfuznímu
syndromu. Šlo o to prokázat, zdali je ROP přínosem při prezervaci orgánů poškozených teplou
ischemií. Byly porovnány histopatologické výsledky u štěpů, kde byla použita metoda ROP,
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a u štěpů, kde byla provedena klasická perfuze
prezervačním roztokem. Metoda byla ověřena
na experimentálním zvířeti praseti domácím
o hmotnosti 30 kg. Po premedikaci (Atropin,
Stresnil) bylo zvíře uvedeno do celkové anestezie (Thiopental, Calypsol, Fentanyl). Autoři střední laparotomií vypreparovali ledvinný hilus pravé ledviny, cévní stopka ledviny byla na 20 min.
zaklapována (simulována tím teplá ischémie),
poté byla provedena nefrektomie této ledviny. Ledvinný štěp byl napojen na endosuflátor,
pomocí kterého byl štěp retrográdně promýván zvlhčeným plynným kyslíkem pod tlakem
18 mm rtuťového sloupce. Jednalo se o retrográdní promývání, kanyla byla tedy zavedena
do renální žíly. Štěp byl umístěn v chladném
perfúzním roztoku (Eurocolins) při teplotě +
4 °C. Promývání trvalo 90 minut. Poté byl ledvinný štěp opět natransplantován identickému
zvířeti. Z renální žíly natransplantované ledviny
byl odebrán vzorek krve pro stanovení markerů
renálních funkcí. Po 60 minutách byl odebrán
vzorek ledviny a pokusné zvíře bylo usmrceno
kardioplegickým roztokem. Na druhém zvířeti byl obdobný postup, pouze ledvinný štěp
po nefrektomii byl napojen na zvyklou perfuzní
pumpu a byl promýván cestou ledvinné tepny
zvyklým prezervačním roztokem Eurocolins
o teplotě + 4 °C. Promývání trvalo 90 minut.
Stejným způsobem byla poté natransplantována. Vzorky krve byly odebírány opět z renální
žíly. Po 60 min. byl odebrán vzorek ledviny pro
histopatologické vyšetření. Histopatologické
vyšetření štěpů bylo provedeno zkušeným patologem, který hodnotil míru poškození nefronu (ve čtyřech stupních 1-prakticky normální.…
…4-velmi poškozený). Pro patologa byla studie
zaslepena. První výsledky (histologické analýzy
natransplantovaných štěpů) prokazují, že ROP
by mohla být novou eventualitou v prezervaci
orgánů od nebijících dárců. ROP představuje
zároveň ekonomicky výhodnější metodu prezervace orgánů, nežli klasické promývání perfuzorem.

MUC. K. Krákorová přebírá cenu z rukou děkana LF UK v Plzni doc.
MUDr. B. Kreuzberga, CSc.
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3. místo: K. Krakorová (6. ročník MSP), H.
Kloučková, M. Miklíková, M. Hronová, A. Balandová ((1) Ústav histologie a embryologie LF
UK v Plzni, (2) Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni - Školitelé: MUDr. M. Čedíková
(1), doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. (1), Ing. V.
Babuška, Ph.D. (2)): VLIV PROPOLISU NA PLURIPOTENCI KMENOVÝCH BUNĚK.
Propolis je obecný název pro přírodní pryskyřičné látky, které shromažďují a zpracovávají
včely medonosné z různých rostlinných druhů
a užívají ho jako tzv. včelí kyt, tedy k nejrůznějším opravám v úlu, k zavíčkování plástů medu

a k obraně úlu před nepřáteli. Mezi nejdůležitější vlastnosti propolisu patří jeho antioxidační, baktericidní, antitumorózní a antiproliferativní účinek. Pacientům je běžně dostupný
ve formě etanolové tinktury, tedy rozpuštěný
v alkoholu. Cílem práce bylo zjistit, jak propolis
ovlivňuje růstové vlastnosti kmenových buněk
(KB) a jejich schopnost pluripotence. Myší kmenové buňky linie R1 byly po 48 hodin ponechány pod vlivem média, jehož součástí byly různé
koncentrace propolisové tinktury. Pluripotentní schopnosti byly zjišťovány pomocí real time
PCR s použitím markerů Oct 4 a Nanog. Propolis má výrazné antiproliferativní účinky, a to
i na tak rychle se množící buňky, jakými jsou
embryonální KB. Tyto účinky závisí na koncentraci přidaného propolisu – se vzrůstající koncentrací dochází k zvyšování jeho účinnosti
vedoucí až k jeho konečné toxicitě a následné
smrti buněk. Pluripotence kmenových buněk
zůstává však zachována nezávisle na jeho koncentraci. Bylo prokázáno, že propolis má výrazný antiproliferativní účinek na KB. Další pokusy
budou směřovat k prohloubení znalostí o jeho
účincích antioxidačních a antitumorózních.
V sekci postgraduální pak byly ohodnoceny
následující práce:

MUC P. Sadílková přebírá za MUC. M. Křečkovou z rukou děkana LF
UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc. Diplom za 1. místo v pregraduálním sekci
1. místo: Čedíková M., Houdek Z., Kulda V.
(1) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni
- školitelé: doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. (1),
MUDr. J. Cendelín, Ph.D. (2), doc. MUDr. F. Vožeh,
CSc. (2)): INTRACEREBELÁRNÍ TRANSPLANTACE KMENOVÝCH BUNĚK U MYŠÍ S A BEZ
NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ.
Léčba onemocnění centrálního nervového
systému (CNS), které provází ztráta neuronů,
je problematická, a to především vzhledem
k omezené regenerační schopnosti CNS. Možnost terapie pomocí neurotransplantace má
tedy do budoucnosti potenciál nejen možností
náhrady chybějících či nefunkčních buněk, ale
především jakožto podpora vlastních regeneračních procesů. Cílem práce bylo srovnat přežívání a event. diferenciaci kmenových buněk
transplantovaných do CNS u zdravých myší
(Wild) a myší s olivocerebelární degenerací
(Lurcher). Myším byly podány dva typy buněk
– naivní (nediferencované) buňky a buňky diferencované do stadia neuroprogenitorů. U myší
typu Lurcher byly provedeny behaviorální testy
za účelem zjištění vlivu transplantátu na schopnost prostorového učení, motorické funkce
a spontánní motorické aktivity. Transplantáty
byly následně histologicky zpracované a vý-

sledky statisticky vyhodnoceny. Celkem byla
transplantace provedena u 101 myší (51 Wild,
50 Lurcher). Signifikantně vyšší je přežívání
transplantovaných buněk u myší typu Wild.
Výrazně se lišila i morfologie transplantátu,
expanzivní růst byl signifikantně častěji pozorován při transplantaci nediferencovaných
buněk. Neurodegenerativní procesy v tkáních
snižují množství přeživších kmenových buněk,
přesto však KB přežít mohou, mohou se dále
diferencovat a tím pádem mají i potenciál postižené tkáně regenerovat.

MUC. J. Tuková

MUC. K. Kalusová

MUC. M. Krejčí

2. místo: L. Ledvinová (JIP, I. interní klinika FN
a LF UK, Plzeň - školitel: prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.): SROVNÁNÍ BIOLOGICKÝCH ÚČINKŮ METABOLICKÉ A HYPERKAPNICKÉ ACIDÓZY NA RELEVANTNÍM BIOMODELU.
Učební texty popisují široké spektrum nežádoucích účinků acidózy. Většina informací však
pochází z pokusů na izolovaných tkáních a při
krajních hodnotách pH. Detailní posouzení
orgánově specifických biologických vlivů různých druhů klinicky obvyklých tíží acidózy však
v literatuře chybí. Oproti práci z roku 2010, kdy
jsme hodnotili izolovaně vliv metabolické a hyperkapnické acidózy, bylo cílem této studie přímé porovnání hemodynamických a nehemodynamických dopadů metabolické (MAC) a hyperkapnické acidózy (HCA). U 24 instrumentovaných a ventilovaných prasat byly sledovány
parametry systémové a regionální (renální,
cerebrální, jaterní) hemodynamiky, kyslíkového metabolismu, energetického metabolismu
(poměr laktát/pyruvát, acetoacetát/3-hydroxybutyrát- KBR), mikrocirkulace v ledvině a střevě,
markery zánětu (TNFα, IL-6) a nitrosativního/
oxidačního stresu (NOx, GSH/GSSG). Zvířata byla randomizována do tří skupin: 1) MAC,
s MAC indukovanou infuzí HCl (n=8), 2) HCA,
navozenou zvyšováním inspirační frakce CO2
(n=8), 3) kontrolní skupina (n=8). Data byla zaznamenána v baseline (TPA), při pH 7.25 (TPB)
a pH 7.1 (TPC) vždy po 60 minutách stabilního
stavu. Progresivní MAC neovlivnila systémovou
ani regionální hemodynamiku, mikrocirkulaci, spotřebu kyslíku ani energetické poměry
v cytosolu/mitochondriích. Oproti tomu HCA
významně snížila systémovou cévní rezistenci,
zvýšila srdeční výdej, který byl preferenčně redistribuován do oblasti mozku a hepato-splanchniku, perfúze ledvin zůstala nezměněná.
HCA zvýšila pO2 v kůře ledvin a spotřebu kyslíku v ledvině, zatímco spotřeba kyslíku v játrech
a mozku se nezměnila. KBR poklesl při těžké
HCA v renální a jaterní žíle. Oba typy acidózy
zvýšily hladinu IL-6, bez nadprodukce markerů
oxidačního stresu. Konečně, HCA snížila hladinu TNFα a IL-10 a snížila hladinu NOx. Závěr:
Ve srovnání s MAC vyvolává klinicky relevantní

míra HCA větší hemodynamickou odpověď.
Prvně demonstrovaná zvýšená spotřeba kyslíku v ledvinách a alterace oxidačně - redukčních
dějů jsou společně s dysregulací zánětlivé odpovědi podnětem k revizi obecně přijímaných
protektivních účinků permisivní hyperkapnie
u kriticky nemocných s ARDS.
3. místo: J.Voller, B. Potužáková, V. Šimeček
(Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň - školitel: doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.): ROLE HMATOVÝCH VOUSŮ V KOMPENZACI ZRAKOVÉHO
POSTIŽENÍ U MYŠÍHO MODELU RETINÁLNÍ
DEGENERACE.
Krosmodální reorganizace je fenomén, kdy
je poškození nebo ztráta funkce některého
ze smyslů kompenzována zvýšením efektivity zachovalých smyslů prostřednictvím mechanismu synaptické plasticity. U ztráty zraku
jsou popsány kompenzatorní změny sluchu,
hmatu a čichu. Míra této kompenzace je závislá na věku, kdy k oslepnutí dojde. Retinitis
pigmentosa je geneticky heterogenní skupina
progresivní retinální dystrofie. Význam tohoto onemocnění spočívá v tom, že je jednou
z nejčastějších příčin dědičné ztráty zraku
v rozvinutých zemích. Proto je výzkumu v této
oblasti věnována značná pozornost. V současnosti je známo 16 spontánně mutantních myších modelů. Žádná práce se však nezabývala
funkčními dopady onemocnění s ohledem
na krosmodální reorganizaci. Myši kmene C3H
trpí autosomálně recesivní retinální degenerací typu RD1, která vede k masivnímu zániku
fotoreceptorů. Nezávisle na postižení sítnice
se u zvířat tohoto kmene vyskytuje geneticky
podmíněná olivocerebelární degenerace způsobující mozečkovou ataxii, zvýšení excitability CNS, narušení synaptické plasticity a další
změny. Předchozí pokusy ukázaly, že retinální
degenerace - bez ohledu na přítomnost či
absenci olivocerebelární degenerace - neovlivňuje charakter chůze a spontánní motorickou
aktivitu myší. Předpokládáme, že zrakový deficit je zde kompenzován prostřednictvím taktilních informací z hmatových vousů. Cílem bylo
posoudit význam taktilních stimulů z vousů
pro motorické schopnosti, spontánní motorickou aktivitu, kontrolu chůze a excitabilitu CNS
u vidících a slepých myší kmene C3H. U části
myší byly od věku 10 dnů pravidelně stříhány
vousy. Ve věku 3 měsíců byly hodnoceny statické a dynamické parametry chůze pomocí
automatického systému CatWalk. Motorické
schopnosti byly sledovány pomocí standardní baterie testů (Rotarod, Beam - walking test,
Coat hanger test). Spontánní motorická aktivita byla studována metodou otevřeného pole.
Excitabilita CNS byla testována metodou audiogenní epilepsie. Retinální degenerace byla
prokazována posmrtně histologicky. Redukce
taktilních vstupů v důsledku chybění hmatových vousů od časného postnatálního období
vedla u slepých myší ke změnám v některých
parametrech chůze, zhoršení výsledků motorických testů, změnám chování v otevřeném
poli a ke zvýšení excitability CNS. U myší s nepostiženým zrakem byly pozorovány pouze nevýznamné změny. Závěr: Z výsledků je patrné,
že zrakový deficit způsobený retinální degenerací je kompenzován taktilními informacemi

z hmatových vousů. Zrak sám o sobě, při absenci taktilních vstupů z vousů, stačí ke kontrole motoriky a slepota samotná významně nezvyšuje citlivost ke zvukovým podnětům.
Abstrakta všech prací byla spolu s programem
k dispozici všem účastníkům konference při
prezentaci. Dle názoru mnohých odborníků se
úroveň prací prezentovaných v rámci SVK stále
zvyšuje. Oceněným studentům i jejich školitelům pak upřímně blahopřejeme jménem celé
redakční rady Facultas nostra.
(vek-jn)

Mezinárodní den
Červeného kříže
8. květen

Jen málokterý neziskový subjekt je tak známý,
celosvětově rozšířený, vážený a respektovaný
jako Červený kříž. Tato mezinárodní humanitární organizace během své dlouholeté působnosti na místech válečných konfliktů a velkých
tragédií zachránila tisíce lidských životů. Myšlenka vytvoření Červeného kříže byla vyvolána
publikací Jeana Henri Dunanta Un Souvenir
de Solferino, pojednávající o utrpení zraněných vojáků v bitvě u Solferina v r. 1859. Švýcar
Dunant, který byl svědkem bitvy a následné
naprosto nedostatečné péče o nemohoucí
stovky zraněných vojáků obou bojujících stran,
naléhavě požadoval vytvoření dobrovolných
pomocných organizací, které by byly schopny
nabídnout pomoc těmto válečným obětem.
Taková mezinárodní organizace pak díky dalším několika osobnostem a jejich úsilí vznikla
v r. 1863. Symbol „červeného kříže“ neměl žádný náboženský podtext a vznikl jako barevně
opačný emblém švýcarské státní vlajky.
Činnost Červeného kříže, který se v muslimském světě označuje z náboženských důvodů
jako Červený půlměsíc se dodnes řídí principy
humanity, neutrality, nestrannosti, nezávislosti,
dobrovolnosti, jednoty a světovosti. Financována je z dotací a příspěvků a jejím mottem je
„The power of humanity - Síla lidskosti“.
V současnosti Červený kříž působí v oblasti
civilní obrany, vojenského zdravotnictví, při
mimořádných událostech a přírodních a jiných katastrofách. V náplni má i šíření osvěty,
prevenci, vzdělávání v příslušných oblastech.
Působí všude bez ohledu na národnostní, náboženské či jakékoliv jiné odlišnosti a šíří mezi
lidmi povědomí o právech Ženevské konvence.
Český červený kříž je humanitární občanské
sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární,
sociální a zdravotní. V současné době má Český
červený kříž celkem 91 040 členů sdružených
v 2 350 místních skupinách. Je jedinou, státem
uznanou a mezinárodně potvrzenou národní
společností Červeného kříže na území České
republiky. Ve smyslu Ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
Ve své činnosti Český červený kříž navazuje

na své předchůdce - na „Vlastenecký pomocný
spolek pro Království české“, který byl založen 5.
září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919. V současnosti ČČK
nabízí zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz, základní normu zdravotnických
znalostí ze základů laické první pomoci, kdy
po úspěšném absolvování testů obdrží účastník průkaz, který má mezinárodní platnost,
zajišťuje školení pro zdravotníky zotavovacích
akcí a jiné zdravotnické kurzy a školení.
Náplní činnosti ČČK jsou také zdravotnické
služby a dozor při sportovních a kulturních akcích, poutích, různých shromážděních apod.
Provozuje také ošacovací střediska, kde občané
mohou získat použité ošacení za manipulační
poplatek nebo i zdarma.
K akcím ČČK patří i letní pobyty pro děti s vadným držením těla a ortopedickými vadami
v Hojsově Stráži na Šumavě. Nezastupitelnou
úlohu sehrává i v oblasti dárcovství krve. Dunantova Un Souvenir de Solferino vyšla poprvé před 150 lety v r. 1862. 
(r)

Evropský den
obezity
19. květen 2012
Evropský den obezity je nezávislá celoevropská iniciativa, jejímž cílem je podpořit jak
odborníky, tak samotné hubnoucí k aktivnímu
přístupu k zvládání problému nadváhy a obezity. Iniciativa, do které se zapojily lékařské,
lékárnické i pacientské komunity, se snaží apelovat na to, aby obezita a nadváha začaly být
vnímány jako akutní celospolečenský zdravotní
problém, který v současnosti nabývá epidemických rozměrů, a nikoliv jen jako kosmetická
záležitost stovek jedinců. EOD - Evropský den
obezity založil Jean-Paul Allonsius (prezident
a zakladatel belgické asociace obézních pacientů) a prof. David Haslam (Národní Fórum
Obezity v Anglii) na tiskové konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu dne 15. dubna
2009. Evropský den obezity se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku, letos
19. května.
Cílem EOD je motivovat a podporovat lidi
s nadváhou a obezitou ke změně životního
stylu, zlepšit své zdraví a kvalitu života a dosáhnout a udržet si zdravou váhu. První EOD se
konal dne 22. května 2010 ve většině členských
států Evropské unie. Díky úsilí podpůrných organizací a poslanců Evropského parlamentu
v celé Evropě se zvýšilo povědomí o potřebě
dělat něco s kily navíc milionů lidí.
Více než polovina dospělých obyvatel Evropské
unie trpí nadváhou. Uvádí se to v nové zprávě,
kterou si nechala vypracovat Evropská komise
společně s Organizací pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD). Největší podíl
obézních lidí na celkové populaci vykazuje
s téměř 25 procenty Velká Británie, nejmenší
Rumunsko s osmi procenty. Za celoevropským
průměrem lehce zaostává i Česká republika.
Česká republika je se 17,1 procenta na deváté
příčce, Slovensko spolu s Lotyšskem jen o příčku za ním (16,9 procenta).
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Když se porovnávají nárůsty počtů obézních
v poslední době (u různých zemí se ale srovnávají různá období), pak Česko a Slovensko v „sedmadvacítce“ patří mezi desítku zemí, které
zaznamenaly největší zvýšení. K tomu přispívá
i to, že Češi jedí málo ovoce a zeleninu. Ročně
sní průměrný Čech 71 kilo ovoce a zeleniny, což
zařadilo ČR na šesté místo od konce. O příčku
hůř skončili Slováci se 65 kilogramy na osobu
za rok. Obezita stále častěji navíc trápí nejen
dospělé, ale i děti. Obezitou trpí každé sedmé
dítě.
Komise také upozornila, že obezita a její rozšiřování mezi evropskou populací může mít vliv
nejen na zdraví samotných lidí, ale i na zdravotní systémy zemí a jejich ekonomiku. Uvedla přitom, že výdaje na zdravotnictví narostly
ve všech zemích EU, v některých často o poznání rychleji, než o kolik rostla ekonomika.
V roce 2008 země EU v průměru na zdraví vydávaly kolem 8,3 procenta HDP. V roce 1998 to
bylo „jen“ 7,3 procenta.
Obezitou, která se označuje za nemoc a ohrožuje na životě, trpí každý pátý Čech. Průzkum
ale ukázal na další nebezpečí tloustnutí: polovina obézních lidí má vysoký krevní tlak a skoro
pětina cukrovku II. typu. „K obezitě se váže celá
řada nádorů, vysoký je výskyt kardiovaskulárních onemocnění,“ prohlásil Štěpán Svačina,
přednosta III. interní kliniky VFN v Praze. Podle
Martina Matoulka ze stejné kliniky je největším
rizikem podcenění obezity. „Tři čtvrtiny mužů
nevnímají nadváhu jako problém, čtvrtina nevnímá jako problém ani obezitu. Mezi ženami je
uvědomění vyšší, jako problém bere obezitu 90
procent žen. Možná i proto je v ambulancích léčby obezity čtyřikrát víc žen než mužů.
Podle lékařů by tedy lidé měli zhubnout. Někteří odborníci dokonce volají po zavedení daně
z obezity. Vážně se o ní uvažuje v Německu,
Švédsku nebo Spojených státech. Nejpřísnější opatření proti obezitě zavedli v Japonsku.
Firmy, kterým se za čtyři roky nepodaří snížit
obezitu svých zaměstnanců o deset procent,
dostanou tvrdé pokuty. Například společnost
NEC vypočítala, že v případě neúspěchu zaplatí
devatenáct milionů dolarů.
Podle průzkumu má v současnosti normální
váhu jen 42 procent dospělých Češek a Čechů, 35 procent se potýká s nadváhou (BMI
25-29,9) a 23 procent s obezitou (BMI nad 30),
z nich dvě procenta dokonce s obezitou třetího
stupně (BMI nad 40).
Podle Svačiny by lidé neměli klesat na mysli.
Na zhubnutí musí člověk vynaložit vlastní úsilí,
neexistují léky, které by to udělaly za něj. Nabídka zázračných přípravků na zhubnutí je sice
široká, k žádoucímu výsledku však většinou
nevede. Rychle a bez námahy se zhubnout
nedá. Obecně se doporučuje zhubnout 5 až
10 procent podle výchozí tělesné hmotnosti, což má významný zdravotní dopad a také
nejlepší perspektivu co do udržení váhového
úbytku. Za ideální tempo redukce hmotnosti
se označuje úbytek půl kilogramu týdně. Důležité pak je nevrátit se do starých kolejí. Na zdravotní prospěšnost redukce tělesné nadváhy
jsme se zeptali doc. MUDr. Dany Müllerové,
Ph.D.: „V roce 2007 byl přijat komisí Evropských společenství pracovní dokument (tzv.

bílá kniha), který je zaměřen na strategii
k řešení zdravotních problémů, které souvisí
s výživou, nadváhou a obezitou. Dokument
uvádí, že lze v odhadu předpokládat, že 80 %
případů nemocí srdce, mozkových příhod,
diabetu 2. typu a 40 % případů rakoviny by
bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle
WHO mezi hlavní rizikové faktory patří podle
uvedeného pořadí: nadbytečný příjem soli,
kouření, konzumace alkoholu, nadbytečné
zastoupení tuků a nadměrná energetická
hodnota potravin, a následně nedostatečný
příjem ovoce a zeleniny a nedostatek pohybové aktivity. Šest z osmi uvedených faktorů
se dotýká výživy. Řada těchto faktorů souvisí
s obezitou, včetně dětské obezity. K tomu již
není třeba nic dodávat. Každý má do značné
míry zdraví ve svých rukou.“(r)

místem praktické aplikace teoretických znalostí
zdravé výživy. Ze zákona je jim to určeno, ale ne
všechny subjekty školy nebo jejich zřizovatelé to
takto vnímají. V rámci podpory zdraví a informací
o zdravé výživě se do škol dostává ovoce, mléko či
zelenina, ale ze školních automatů děti konzumují
kaloricky bohaté nápoje, kterými kompenzují své
rodinné zvyklosti. Děti si stále více fixují nejen nevhodné zvyklosti výživy, ale v rámci pokroku techniky inklinují i k pohodlnému sedavému způsobu
života, což pro jejich budoucí zdraví není žádoucí.
Vytvářejme proto i ve školách takové prostředí,
které bude všestranně podporovat zdraví mladé
generace,“ komentoval situaci primář Dětské
polikliniky FN Motol a předseda Společnosti
pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Den boje proti
dětské obezitě
25. květen

Podle studie Společnosti pro výživu z roku 2010
dosáhl počet dětí ve věku 7 – 10 let trpících
obezitou a nadváhou téměř 15 %. Je to skoro
o 2 % více, než prokázala studie provedená v roce
2007. Obezita se řadí mezi civilizační onemocnění
související s nezdravým životním stylem. Příčinou
je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie,
tedy špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Obezita je nemoc, která je příčinou i dalších
nemocí, které ohrožují život člověka v dospělosti,
zhoršují jeho výkonnost a jsou tím nejen pro jednotlivce, ale i pro stát ekonomicky zatěžující.

Vznik dětské obezity ovlivňuje prostředí,
v němž se děti pohybují a vyrůstají. Pro zlepšení
této situace je nutné začít učit zásadám zdravého životního stylu již děti v předškolním věku.
Již v tomto věku si děti osvojují návyky, kterými
se většinou řídí celý svůj život. Významnou roli
v daném procesu má především rodina a škola.
Prohlubování teoretických znalostí a praktické
aplikace problematiky správné výživy a fyzické
aktivity jsou velmi žádoucí. Toto si uvědomuje
řada komerčních i nekomerčních subjektů. Často však chybí uvědomělá koordinace činností,
především ve vztahu ke školnímu prostředí.
„Příkladem jsou školní jídelny, které by měly být

Společnost pro výživu si vyhlášením a připomínkou Dne boje proti dětské obezitě klade
za cíl podpořit a sjednocovat aktivity zaměřené na prevenci civilizačních onemocnění, mezi
něž obezita patří. Zapojit by se do nich měla
nejen rodina, škola, lékaři, průmysl, ale i stát,
především Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, která
by měla tyto aktivity zastřešit a dát jim legislativní rámec.
Za podpory společnosti Danone a.s. byl prezentován projekt Zdravá abeceda. Tento projekt
vznikl na základě neradostných informací ze
zprávy školní inspekce k mateřským školám (MŠ).
Ze zprávy vyplynulo, že téměř 40 % MŠ má problémy s uplatňováním zásad zdravého životního
stylu. Program Zdravá abeceda pomáhá v řešení
těchto situací, stimuluje pohybové a stravovací
návyky dětí, účinně tak pomáhá v časné prevenci
rozvoje nadváhy a obezity.
Nesprávné stravovací zvyklosti a stále klesající
fyzická zdatnost jsou hlavními rizikovými faktory v rozvoji dětské obezity. Definicí zdravotně
orientované zdatnosti (Health Related Fitness)
je taková tělesná zdatnost, která příznivě ovlivňuje zdravotní stav jedince a je prevencí některých zdravotních potíží. Zvýšení tělesné zdatnosti dětí je důležitým úkolem tělesné výchovy,
která by měla být uskutečňována nejen v rámci
povinné školní tělesné výchovy, ale i v rámci
volitelných či zájmových pohybových aktivit
(školních a mimoškolních, ve sportovních klu-

bech, občanských sdruženích apod.). Zcela
v rozporu s tímto poznáním je stále nedořešená ekonomická podpora sportu v ČR, problém,
který se v posledních letech se známou aférou
okolo Sazky ještě prohloubil.
Důležitou úlohu hrají také školní jídelny, kde se
v naší republice připravuje strava přibližně pro
1 300 000 dětských strávníků.
Je třeba si uvědomit, že stále ještě rozhodující
vliv na zdravotní styl svých potomků mají jejich
rodiče – nejen v podobě nějakých didaktických
pouček, ale zejména vlastním příkladem. Až
současní dětští cvalíci vyrostou do rodičovského věku, je málo pravděpodobné, že jejich potomci budou jiní. Problém se bude spíše zhoršovat. 
(r)

tabákovou epidemii sama. Globalizace epidemie prokázala, že takové úsilí je málo účinné.
Tradiční metody veřejného zdraví jak snížit
užívání tabáku, jako jsou individuální zásahy
zdravotníků, nebyly žádným soupeřem moci
tabákového průmyslu, jeho nadnárodního dosahu, impozantních zdrojů a aktivní propagaci
tabáku. Globální zdravotní problém vyžaduje
globální reakci. WHO FCTC představuje nový
přístup v mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnictví prostřednictvím globálního právního
rámce řešení globalizované epidemie.

Světový den
bez tabáku
31. květen
Asi žádný soudný člověk nepochybuje o tom, že kouření škodí zdraví. Užívání tabákových výrobků je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí, kouření
v současnosti způsobuje smrt jednoho z deseti
lidí na celém světě. Světová zdravotnická organizace WHO uvádí následující „daň za tabák
vyjádřenou v lidských životech“:
• Epidemie kouření zabije ročně více než 5
milionů kuřáků a bývalých kuřáků a více než
600 000 nekuřáků vystavených pasivnímu
kouření.
• Kromě vysokého krevního tlaku kouření nejvíce přispívá k epidemii nepřenosných nemocí,
jako je např. infarkt, mrtvice, rakovina a rozedma plic, které představují 63 % všech úmrtí.
• Kuřáci jsou náchylnější k některým přenosným onemocněním, jako je tuberkulóza a zápal plic.
• Žádné jiné spotřební zboží nezabije tolik lidí
a tak zbytečně jako tabák. Ten zabil ve dvacátém století 100 milionů lidí.
Nebudeme-li jednat, mohl by tabák zabít až
jednu miliardu lidí ve století dvacátém prvním. Prostředky k omezení tabákové epidemie
máme. Nejmocnějším nástrojem je smlouva
Světové zdravotnické organizace „Rámcová
úmluva o kontrole tabáku“ (WHO FCTC),
která účinně chrání lidi před mnoha škodami
způsobenými tabákem.
WHO FCTC zavazuje své strany, aby mezi mnoha dalšími akcemi přijaly dílčí opatření proti
užívání tabáku, marketingu a expozici tabákovému kouři. Klíčem k úspěchu je plná realizace
WHO FCTC.
Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku,
první mezinárodní smlouva v oblasti veřejného
zdraví vypracovaná pod záštitou WHO, poskytuje komplexní přístup ke snižování značné
zdravotní a ekonomické zátěže způsobené
tabákem. Byla vyvinuta v reakci na globalizaci
tabákové epidemie jako jedna z nejrychleji přijatých smluv v historii Organizace spojených
národů a přijata Světovým zdravotnickým
shromážděním dne 21. května 2003. Vstoupila v platnost za necelé dva roky poté.
V minulosti se každá země snažila kontrolovat

Kuřáci na celém světě varováním nevěří...
WHO FCTC obsahuje základní prokázaná
a účinná ustanovení týkající se omezení poptávky a nabídky. Potvrzuje právo všech lidí
na nejvyšší úroveň standardu zdraví. Potlačuje
schopnost tabákového průmyslu ovlivňovat
zdravotní politiky, které jsou určeny na ochranu
lidí před tabákem. Vyzývá k posílení mezinárodní spolupráce při ochraně současné i budoucích generací před ničivými zdravotními,
sociálními, environmentálními a ekonomickými důsledky užívání tabáku a expozici tabákovému kouři „z druhé ruky“.
Světový den bez tabáku 2011 poukazuje
na kritickou důležitost zajištění plné implementace WHO FCTC ve všech zemích. Každý
můžeme přispět svým podílem, aby kontrola
tabáku postoupila na další úroveň tím, že budeme prosazovat úplnou realizaci smlouvy. Výzva k akci Realizujte WHO FCTC obsahuje výzvu vládám členských zemí WHO: „Seznamte
se se všemi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.
Přijměte nezbytné právní předpisy a poté je uplatňujte. Dejte přednost zdraví vašich lidí tím, že se
stanete stranou WHO FCTC.“
Ve výzvě veřejnosti se praví: „Požadujte, aby
vaše vlády plně dodržovaly své závazky dané
WHO FCTC. Pokud vaše vláda ještě není smluvní
stranou WHO FCTC, mobilizujte veřejnou podporu a žádejte vaše představitele, aby WHO FCTC
ratifikovala.“
Tabáková epidemie představuje hrozivý problém pro veřejné zdraví a rozvoj. S WHO FCTC
šance na zmírnění epidemie již nejsou nedosažitelné, pokud strany neúnavně usilují o její
plnou realizaci.
V České republice kouří asi každý čtvrtý dospělý. Dlouhodobě následujeme celoevropský
jev, kdy počty kuřáků většinou klesají. I v Evropě pomalu přichází trend, který byl započat
ve Spojených státech, že se stále více přestává

kouřit. Zdá se, že my jsme se do tohoto trendu
zapojili a jsme mezi těmi zeměmi, kde došlo
v posledních 15 letech k poklesu kuřáctví u dospělých. Problémem ale zůstává kouření u mladých lidí. Po roce 2002 sice na základě sledovaných dat kouření populace pokleslo, sledujeme-li však kouření chlapců a děvčat, je patrný
trend rostoucího kuřáctví u děvčat. Dříve tomu
bylo zcela opačně – kuřáků mezi chlapci bylo
výrazně více než mezi dívkami.
Podle výzkumu Lékařského informačního centra ubývá kuřáků i mezi lékaři. V současnosti je
mezi nimi asi šestnáct procent kuřáků, víc mezi
muži než mezi ženami. Před deseti lety byl kuřákem téměř každý čtvrtý. Ve srovnání s obecnou populací je kuřáků mezi lékaři zhruba asi
o 8 procent méně. Lékaři nekuřáci také kladou
větší důraz na to, aby nekouřili jejich pacienti,
zatímco lékaři kuřáci protikuřáckou propagaci
často zcela opomíjejí.
Protikuřácká kampaň podporovaná Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) kladla důraz
na marketingové strategie tabákového průmyslu zaměřené na ženy. Celosvětově kouří
více než 1 miliarda lidí, z toho 20 % jsou ženy.
Tabáková epidemie mezi ženami má stoupající trend. Přitom právě ochrana zdraví žen je
klíčová pro rozvoj zdravé populace současné
i budoucí. WHO v souvislosti s kampaní Světový den bez tabáku s podtitulem „Gender and
Tobacco“ již v loňském roce vyzvala vlády, aby
věnovaly zvýšenou pozornost ochraně žen
před pokusy tabákových společností vlákat je
do celoživotní závislosti na nikotinu.
Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná rovněž Státním zdravotním ústavem s jeho
regionálními pracovišti a také Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). U příležitosti kampaně
se konala řada osvětových akcí ve Zdravých
městech, obcích a regionech. Proběhly např.
akce, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“,
výtvarné soutěže s protikuřáckou tematikou,
kampaně za nekouření ve veřejných prostorách
nebo prevence kouření u mladistvých. NSZM
má 93 členů s regionálním vlivem na 1558
měst a obcí, ve kterých žije 2,9 milionu obyvatel (28 % populace ČR). Řada členských
subjektů se do kampaně zapojila, bohužel
však mezi nimi chyběla Plzeň i další města
a obce našeho kraje. Dobrou vizitkou naší
Lékařské fakulty nejsou ani ti studenti, kteří
před hlavními vchody do fakultních budov
bez ostychu pokuřují a nejen zamořují okolí
svými exhaláty, ale mnozí je znečišťují nedopalky cigaret a dalšími odpadky, souvisejícími s jejich závislostí. 
(jn)

Světový den uprchlíků
20. červen
Jako každý rok i letos si lidé po celém světě
připomínají Světový den uprchlíků. 20. červen
vyhlásilo Světovým dnem uprchlíků Valné shromáždění OSN v roce 2000 jako výraz solidarity
s Afrikou, kde byl tento den tradičně oslavován
jako Den uprchlíků v Africe.
„V tento den si připomínáme osudy milionů
uprchlíků po celém světě, které strach z pronásledování vyhnal z jejich domovů a donutil je přeží-
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vat v těžkých podmínkách táborů a čekat na šanci začít znovu. Světový den uprchlíků je příležitostí
vzpomenout na ty, kteří se po návratu domů
snaží slepit střípky svého kdysi poklidného života,
i na ty, kteří se vrátit domů nemohou a začínají
budovat nový život v neznámé zemi. Jakkoliv se
tyto miliony lidí od sebe navzájem liší - od africké
ženy prchající před násilím až po univerzitního
profesora, kterému za jeho politické názory hrozí
věznění či dokonce smrt - jedna věc je spojuje: naděje na lepší budoucnost a na život v klidu, míru
a bezpečí,“ uvedl loni Úřad Vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky (UNHCR).
„Představte si, že žijete v odlehlé vesnici na venkově a v klidu připravujete polední jídlo. Jeho vůně
se mísí s kouřem z ohně poklidně stoupajícím
v nehybném vzduchu. Rodina se brzy vrátí z pole
a bude mít hlad. Máte těžký, ale dobrý život. Najednou je klid ten tam. Létají kulky, ozývá se křik,
hoří domy. Máte strach, prcháte a doufáte, že vás
nikdo nesleduje. Snažíte se dostat někam do bezpečí, hledáte útočiště, ale jste vyčerpaní a docházejí vám síly. A potom jako zázrakem uslyšíte
uklidňující hlasy. Dostanete jídlo, vodu a přístřeší.
Rozhlédnete se kolem sebe. Všude okolo jsou lidé
jako vy - osamělí, vystrašení, ale v bezpečí. Ano,
jste uprchlíkem. Nemáte nic. Tedy nic kromě jediné věci, kterou vám nikdo nemůže vzít: naděje.
Nezlomné naděje, že jednoho dne najdete místo,
kde si znovu vybudujete život. Místo, které budete
nazývat svým domovem,“ přibližuje UNHCR situaci uprchlíků.
„...Mají-li ty desítky milionů uprchlíků, kterým
naše agentura OSN pro uprchlíky v uplynulých 55
letech pomáhala, něco společného, je to skutečnost, že se přes veškeré ztráty nikdy nevzdali naděje. Ačkoli je příběh každého uprchlíka jiný, jejich
společným příběhem je příběh o triumfu naděje
nad zoufalstvím,“ uvedl ve svém projevu Vysoký
komisař UNHCR António Guterres.
„My všichni můžeme svým dílem přispět k tomu,
abychom těmto lidem vytrženým z kořenů poskytli naději - od prostého, vstřícného úsměvu
vůči uprchlíkům v naší vlastní komunitě, až
po účast jednotlivců, firem a vlád na podpoře činnosti v terénu mnoha humanitárních organizací
pečujících o uprchlíky. Světový den uprchlíků je
součástí tohoto společného úsilí, neboť 20. června se ve městech a obcích, uprchlických táborech
i vzdálených osadách scházíme, abychom vzdali
hold odvaze a nezdolné naději uprchlíků na celém
světě a ujistili je o tom, že se na ně nezapomnělo.“
V loňském roce uplynulo 60 let od podepsání Úmluvy o právním postavení uprchlíků,
známé také jako Ženevská úmluva. Stále však
narůstají problémy s násilným vysídlením a obtíže, jímž čelí rozvojové země, které na svém
území hostí naprostou většinu uprchlíků.
Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků
byla formálně přijata 28. července 1951 s cílem
vyřešit problém uprchlictví v Evropě po druhé
světové válce. Tato mezinárodní úmluva představila definici uprchlíka jako člověka, který má
opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti
k určité sociální skupině nebo politickému
přesvědčení. Zároveň vymezila práva a povinnosti mezi hostitelskými zeměmi a uprchlíky.
Jako právní základ, na němž je založena práce
UNHCR, umožnila této organizaci, aby v uply-

nulých 60 letech pomohla milionům vykořeněných lidí začít nový život. Úmluva dodnes
představuje základní kámen ochrany uprchlíků.
Po šest desetiletí plných uprchlických krizí se
postupně vyvíjela a měnila, dnes se ale musí
vyrovnat se zcela novými výzvami.
„Příčin nuceného vysídlení přibývá”, řekl António
Guterres. „Lidé přicházejí o domovy nejen v důsledku konfliktů a pronásledování, ale také v důsledku extrémní chudoby a dopadu změn životního prostředí. Tyto dílčí faktory se stále větší měrou
vzájemně propojují.”
V důsledku sucha, hladomoru a nejistoty
uprchlo loni jen ze Somálska do sousedních
zemí více než 170 000 lidí. Až 1 milion lidí opustil rozbouřenou Lybii. Mezi nimi se nacházeli
jak uprchlíci a žadatelé o azyl, tak ekonomičtí
migranti, kteří hledají lepší život v zahraničí.
„Potřebujeme hranice, které umožní ochranu těm,
kdo se bojí o svůj život nebo o ztrátu svobody,“ řekl
Guterres. „Zároveň také musíme najít nové způsoby, jak odstranit nedostatky v mezinárodním
systému ochrany a jak prosazovat hodnoty tolerance a začlenění spíše než strach a podezíravost.“
Čtyři pětiny uprchlíků žijí v rozvojových zemích, a nedávné krize v Somálsku, Libyi a Pobřeží slonoviny tyto počty ještě zvýšily. Zatímco
se východní Afrika snaží vyrovnat s nejhorším
suchem za 60 let, Keňa, Etiopie a Djibouti poskytují dočasné útočiště téměř 450 000 somálských uprchlíků a jejich počet vzrůstá každým
dnem. Během nepokojů „Arabského jara” přijaly
Tunisko a Egypt naprostou většinu uprchlíků
z Libye. Libérie, zotavující se z období občanského konfliktu, poskytuje útočiště více
než 150 000 občanům Pobřeží slonoviny, kteří
uprchli po volbách kvůli násilí a nejisté situaci
v zemi. Pro srovnání: 27 zemí Evropské unie
v minulém roce společně přijalo asi 243 000
žádostí o azyl, což představuje necelých 30 %
celkového počtu žádostí na celém světě.
Dánsko bylo prvním státem, který Úmluvu
o právním postavení uprchlíků v roce 1951 ratifikoval. O šedesát let později má Úmluva a její
Protokol z roku 1967 celkem 148 smluvních
stran (tři čtvrtiny zemí světa). Zatím posledním
signatářem je od června tohoto roku Nauru.
Stále ale existují části světa – zejména jižní a jihovýchodní Asie a Blízký východ – kde většina
států úmluvu dosud neratifikovala.
Počet uprchlíků celosvětově přesahuje 40 milionů osob. UNHCR zajišťuje základní životní
podmínky a ochranu 34 milionům. 80 procent
uprchlíků jsou ženy a děti. Miliony uprchlíků
nadále potřebují pomoc – dle UNHCR „i jedna
válkou rozdělená rodina je příliš mnoho“. K naplnění této ideje povede ještě velmi dlouhá
cesta. 
(jn)

Postgraduální lékařské
dny 2012 (III),
Šafránkův pavilon
14.-16.2.2012
Přinášíme třetí informaci o Postgraduálních
lékařských dnech, které se konaly v únoru
v Šafránkově pavilonu na Lochotíně. VII. bloku

přednášek předsedali doc. MUDr. E. Kasal,
CSc., a MUDr. J. Turek.
Kasal E. (Anesteziologicko-resuscitační klinika
LF UK v Plzni a FN Plzeň): Perspektivy v léčbě
život ohrožujícího krvácení (ŽOK). Mezioborová pracovní skupina Advanced Bleeding
Care (ABC) po řadu let pracuje na vypracovávání a aktualizaci mezioborových doporučení
pro léčbu ŽOK. V současné době je vydávána
nová aktualizovaná verze doporučení pro léčbu ŽOK. V této verzi se uplatňují konsensuální
mezinárodní stanoviska, z velké míry vycházející i ze zkušeností současné válečné medicíny.
I ze závěrů některých recentních studií se strategie posouvá k poměru podaných erytrocytů
: čerstvě zmražené plasmy : trombocytárních
koncentrátů = 1:1:1. Srážení krve není možné
bez erytrocytů, proto do léčby ŽOK nelze přenášet transfuzní prahy doporučované např. pro
intenzivní péči. Velký důraz je kladen na účinnější substituci fibrinogenu, prahové hodnoty
se zvyšují. Nutným předpokladem je důsledné uplatňování chirurgické strategie „damage
control surgery“ u traumat nemocných, rovněž
je nutná prevence a léčba hypotermie, razantní
léčba acidózy a substituce kalcia k normálním
hodnotám. Právě vydané doporučení pro léčbu porodnického ŽOK již neobsahuje v porodnických učebnicích v této indikaci desítky let
přepisovanou indikaci heparinu a antitrombinu, které mohou způsobit neléčitelné krvácení.
Těsná monitorace vnitřního prostředí (biochemický bed-side analyzátor) a hemokoagulačních testů např. pomocí rotační trombelastometrie dává perspektivu cílené substituce jednotlivých faktorů hemokoagulačního řetězce.

Doc. MUDr. E. Kasal, CSc.

MUDr. Š. Soukupová

Haidingerová L. (Anesteziologicko - resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Protokol léčby život ohrožujícího krvácení –
Up to Date 2011. Závažné stavy krvácení jsou
bez ohledu na příčinu a základní chorobu pacienta v naprosté většině charakterizovány náhlým vznikem a velkou krevní ztrátou za krátké
časové období, přítomností klinických známek
orgánové hypoperfuze a nedostatkem času
na detailní diagnostiku stavu. Kontrola zdroje
krvácení a obnovení tkáňové perfuze jsou základními podmínkami dosažení co nejlepšího
klinického výsledku. Podpora koagulace je jednou ze základních součástí komplexní terapie
život ohrožujícího krvácení (ŽOK) spolu s kontrolou zdroje krvácení, náhradou cirkulujícího
objemu a podporou orgánových funkcí. Včasné dosažení kontroly krvácení a obnovení dostatečné tkáňové perfuze jsou klíčové faktory
v prevenci rozvoje syndromu multiorgánového
selhání. Doporučuje se, aby každé zdravotnické
zařízení vytvořilo vlastní (či explicitně převzalo
jiný) protokol postupu v situacích ŽOK. Byla

předložena strategie léčby život ohrožujícího
krvácení, tj. jednak hlavní zásady podpory koagulace a dále specifické postupy obnovení
a udržení hemostázy - indikace podání erytrocytárního koncentrátu, FFP, trombocytů,
fibrinogenu, rekombinantního aktivovaného
faktoru VII, Prothromplexu a antifibrinolytik, aktualizovaný doporučený postup k r. 2011.
Valtr O. (Anesteziologicko - resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Peripartální život
ohrožující krvácení (PŽOK). PŽOK je velice
závažnou a nebezpečnou komplikací nejen
patologické gravidity. Jeho nejčastější příčiny
a riziko vzniku je třeba mít na paměti i při rutinních výkonech. Při jeho zvládání je zapotřebí se
soustředit zpočátku na základní bezprostřední
život zachraňující opatření, poté následované
rozšířenými postupy dle obecně přijatého protokolu léčby život ohrožujícího krvácení (ŽOK).
Je důležitý význam klinického úsudku jednotlivých členů operačního týmu a mezioborová
spolupráce pro úspěšné zvládnutí tohoto krvácivého stavu. Existuje velké potenciální riziko rozvoje závažné poruchy koagulace – DIC
– jako velice obtížně léčitelného stavu. Základním aspektem léčby je adekvátní substituce
krevními deriváty s nutností znalosti indikace
jednotlivých preparátů. Cílem je co nejdříve
dosáhnout stabilizace stavu. Následuje rozhodnutí o náležité poresuscitační péči.
Soukupová Š. (Novo Nordisk, s.r.o.): Současná
role rekombinačního aktivovaného faktoru
7 v léčbě život ohrožujícího krvácení. Právě
před 15 lety vstoupil do klinické praxe rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa, NovoSeven®)
jako hemostatický přípravek k léčbě a prevenci
krvácení pacientů s hemofilií a inhibitorem koagulačního faktoru VIII nebo IX. Úspěch v této
terapeutické oblasti vedl záhy k registraci rFVII
a k léčbě a prevenci krvácení také pro pacienty se získanou hemofilií, vrozeným deficitem
faktoru VII a Glanzmannovou trombastenií.
V roce 1999 byl přípravek poprvé použit také
ke kontrole život ohrožujícího krvácení u pacienta s traumatem bez předchozí poruchy koagulace. Od té doby byla publikována řada zkušeností (včetně randomizovaných klinických
studií), které se snaží zhodnotit rizika a benefity
přípravku v managementu krvácení v řadě
dalších indikací.
Zatloukal J., Židková A., Beneš J. (Anesteziologicko - resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň): Těžká akutní otrava organofosfáty.
OF při svém toxickém působení blokují acetylcholinesterázu, a tím odbourávání acetylcholinu (Ach). Zvýšená nabídka Ach pak vede
k projevům toxicity na úrovni muskarinových
a nikotinových Ach receptorů, a to jak na úrovni CNS a autonomního nervového systému, tak
i na nervosvalové ploténce. Názory na optimální léčbu nejsou stále ve všech detailech jednotné. Zásadní zůstává včasná dekontaminace
zasaženého, aplikace vysokých dávek atropinu,
reaktivátorů Ach esterázy a v neposlední řadě
komplexní resuscitační péče včetně UPV. Byl
popsán případ 29letého muže, který náhodně požil vysokou dávku organofosfátového
insekticidu. V důsledku zpoždění mezi otravou
a transportem do nemocnice a počáteční disimulace nemocného došlo k plnému rozvoji

symptomatologie otravy OF. V našich podmínkách se jedná o otravu poměrně vzácnou.
Zásadou je stav včas rozpoznat a adekvátně
léčit - hlavní je včasné zajištění dýchacích cest,
UPV, event. dekontaminace GIT, aplikace atropinu a oximů. Názory na další možnosti léčby
(užití hemodialýzy, hemofiltrace, plasmaferézy,
MgSO4 apod.) nejsou jednotné.

MUDr. J. Zatloukal

MUDr. J. Stěpáník

Štěpáník J., Továrnická T., Kuta J., Chytra
I. (Anesteziologicko - resuscitační klinika LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Maligní hypertermie
– kasuistika. Maligní hypertermie (MH) je
potenciálně smrtelná komplikace celkové anestézie způsobená podáním suxamethonia a/
nebo volatilních anestetik. Hlavní příčinou je
geneticky podmíněná porucha zpětného vychytávání kalcia sarkoplazmatickým retikulem
s následnou protrahovanou svalovou kontrakcí, následkem je hypermetabolická reakce (zvýšená produkce tepla, CO2, laktátu) a poškození
svalů (rhabdomyolýza, myoglobinurie, hyperkalemie). Pokud není onemocnění včas léčeno
podáním specifického antidota Dantrolenu, je
jeho průběh často fatální. Znalost rodinné predispozice pro onemocnění je obvykle jedinou
možností jak zabránit expozici vyvolávajícím
činitelům. Na naší klinice jsme se setkali s plně
rozvinutou MH u nemocného po podání volatilního anestetika. Anamnéza našeho pacienta
byla zcela bez nápadností, první známky onemocnění se začaly rozvíjet až v průběhu zákroku. Nemocný byl po zaléčení Dantrolenem
přijat na lůžkovou část Anesteziologicko-resuscitační kliniky a po zlepšení klinického stavu
následně doléčen a propuštěn z nemocnice.
Pacient byl referován do Národního centra pro
maligní hypertermii při FN USA v Brně.

MUDr. Z. Lepší

MUDr. J. Turek

Lepší Z., Kasal E. (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Hellp
syndrom – kasuistika. Autoři chronologicky
zachytili průběh HELLP syndromu 36ti leté pacientky, která byla cca měsíc hospitalizována
na RES KAR FN Plzeň – klinický průběh určen
postpartální progresí HELLP syndromu, rozvojem hemoperitonea na podkladě spontánní
ruptury jater, alterace zdraví – hemorhagický
šok s protrahovaným život ohrožujícím krvácením, které se dařilo zvládnout chirurgicky i kon-

zervativně – v úrovni komplexní resuscitační
péče, s využitím nejnovějších doporučení pro
léčbu život ohrožujícího krvácení se specifiky
danými postižením nemocné.
Turek J., Korečko V., Hudec A. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Entonox – moderní metoda inhalační analgezie v porodnictví. V moderním porodnictví existují různé způsoby, jak mírnit porodní
bolesti. Inhalační analgetika používaná v porodnictví mají několik výhod: rychlý nástup
a ústup účinků během několika minut, snadná
aplikace inhalace, zklidnění rodičky při porodu
a minimální nutnost sledování životních funkcí
rodičky. Autoři uvedli vlastní zkušenosti s použitím Entonoxu při porodu.
Závěrečnému VIII. bloku přednášek předsedali
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., a MUDr. Jitka
Šlechtová.

MUDr. J. Šlechtová a doc. MUDr. J. Dort, Ph.D.
Dort J., Dortová E. (Neonatologické oddělení LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Současnost neonatologie = průnik techniky a etiky. Neonatologie
je oborem medicíny, který vznikl a dynamicky
se rozvíjí zhruba od poloviny 20. století. Rozvoj
oboru lze schematicky rozdělit do tří etap, jež
charakterizuje nejprve úsilí o snižování mortality, pak úsilí o snižování morbidity časné
a pozdní, a nakonec podpora rozvoje mentálních schopností. Předčasný porod, nedonošenost znamenají pro dítě ztrátu i mnoha týdnů
programovaného vývoje mozku v prostředí
dělohy. Nové technologie zrychlily vývoj neonatologie, umožnily významné snížení mortality a morbidity novorozenců a dramaticky tak
zlepšily vyhlídky nedonošených dětí na život
bez handicapu. Podpora rozvoje mentálních
schopností v neonatologii však vyžaduje zcela jiný přístup, a tím je realizace principů etiky
a humanity – náhrada ztraceného intrauterinního prostředí - soft care.
Plichtová K., Pacovská H. (Neurologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Současné trendy
v léčbě epilepsie – výhody užití antiepileptik III. generace. Prezentace byla zaměřena na antiepileptika III. generace z pohledu
klinika. Shrnovala vývoj antiepileptické léčby
od historie po současnost a představila současný zlatý standard léčby. Podstatou sdělení
byla informace, že antiepileptika III. generace
jsou srovnatelně účinná jako jejich předchůdci,
hlavní výhodou jejich užití však jsou jejich minimální lékové interakce a příznivé spektrum
nežádoucích účinků, což je činí léky první volby
u rizikových skupin nemocných: dětí, pacientů
ve fertilním věku (ženy i muži), gravidních žen
a polymorbidních nemocných s polyterapií.
Bylo pojednáno o fenoménu farmakorezistence u pacientů s mozkovými nádory a symptomatickou epilepsií.
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Kilianová K., Šturmová D. (Oddělení léčebné
rehabilitace FN Plzeň): Rehabilitace po TEP
hlavičky radia (kazuistika). TEP hlavičky radia
je velmi vzácná diagnóza a nepatří ke standardním výkonům ortopedických oddělení.
Výkon je indikován v případech degenerativních změn (revmatických) loketního kloubu,
postraumatických poruch zahrnujících bolest,
krepitace a omezení pohybu v proximálním radioulnárním kloubu, primární náhrady po fraktuře hlavičky radia a symptomatické náhrady
po resekci hlavičky radia. Absolutní kontraindikací jsou infekce, sepse a osteomyelitida. K relativním kontraindikacím patří nespolupracující
pacient, osteoporóza, metabolické poruchy zahrnující poruchy metabolismu vápníku v kostech, osteomalacie a vzdálené infekční ložisko
s možností šíření afekce do místa implantátu.
V uvedeném případě se jednalo o 20letého
pacienta po poranění levého lokte, ke kterému došlo ve věku 12 let. Pro následně výrazné
omezení hybnosti byl po pěti letech od úrazu
operován, byla provedena lýza srůstů a ablace
osteofytů. Od 2. pooperačního dne byla aplikována intenzivní rehabilitace, na niž navazovala
dlouhodobá RHC s využitím LTV, redresních
a měkkých technik, polohováním, vodoléčbou
a elektroléčbou. Výsledkem bylo výrazné zlepšení hybnosti L lokte.

MUDr. K. Plichtová
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MUDr. K. Kilianová

Chudáčková E., Walková R., Bergerová T.,
Hrabák J. (Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni
a FN Plzeň): Využití MALDI-TOF hmotnostní
spektrometrie v mikrobiologické diagnostice – současný stav a perspektivy. Vzhledem k jednoznačnému profitu z časné cílené
antibiotické léčby v klinické praxi jsou kladeny stále vyšší nároky na rychlost a přesnost
mikrobiologické diagnostiky. Logickým důsledkem je hledání nových metodik, které by
urychlily zdlouhavý proces kultivace a identifikace bakterií. Jednou z možností je zavedení MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
do běžné laboratorní praxe. Přístroj umožňuje
velmi přesné určení molekulové hmotnosti
látek. Pro identifikaci mikrobů se využívá stanovení směsných spekter proteinů v oblasti
2-20 kDa, která jsou pak srovnávána s databází
referenčních spekter. Identifikace je možná
z jediné kolonie bakteriální kultury a doba
nutná k provedení kompletní identifikace je
asi 5 min. oproti konvenční identifikaci trvající
ve většině případů 24 hodin. Přesnost identifikace, až na některé výjimky, je srovnatelná
s molekulárně genetickými metodami. MALDI-TOF hmotnostní spektrometr nabízí i další
využití v klinické mikrobiologii. Je možné detekovat molekulu některých antibiotik včetně
modifikací s přesností méně než 1 Da. To lze
využít například ke stanovení enzymů inakti-

vujících dané antibiotikum produkovanými
rezistentními bakteriemi. Metodika detekce
karbapenemáz – enzymů hydrolyzujících karbapenemy - byla vyvinuta a validována v naší
laboratoři.
Šlechtová J. (Hematologický úsek ÚKBH LF UK
v Plzni a FN Plzeň): Nové léčebné možnosti
u hemofilie a von Willebrandovy choroby.
Hemofilie je vážné krvácivé onemocnění, vyvolané nedostatkem jednoho z koagulačních
faktorů. Hemofilie A nedostatkem faktoru VIII,
hemofilie B faktoru IX. V obou případech jde
o onemocnění vázané na pohlavní chromozom X (XH).Onemocní však pouze muži (XHY).
Ženy jsou jen přenašečkami (XHX), protože ženský plod XHXH není životaschopný. Ještě před 20
lety byla léčebně k dispozici pouze plná krev,
plazma nebo kryoprecipitát (CPAG), později se
začaly objevovat středně čištěné a nyní i vysoce čištěné a rekombinantní krevní deriváty.
Řada nemocných si aplikuje koncentráty chybějícího faktoru sama, v režimu domácí léčby.
Zlepšila se i situace nemocných s inhibitorem
(protilátkou proti chybějícímu faktoru), kde
jsou k dispozici nejen by-passové preparáty, ale
i rekombinantní faktor VIIa (NovoSeven), i komplexní péče o nemocné.
Von Willebrandova choroba je na rozdíl od hemofilie nejčastější krvácivou nemocí. Prevalence je udávána až u 1% obyvatelstva, ale krvácivé projevy jsou přítomny jen u zlomku nemocných (125:1 000 000 obyvatel). I u této choroby
se výrazně zlepšila kvalita života a dostupnost
krevních derivátů s vysokým obsahem von
Willebrandova faktoru. Jinou kapitolou je získaná hemofilie z přítomnosti autoprotilátek,
jíž mohou onemocnět i ženy. Také u tohoto
onemocnění se výrazně zlepšila šance na přežití i úzdravu nemocných. Léčba nemocných
s krvácivými chorobami je sice velmi nákladná,
ale přináší výrazné zlepšení kvality života nemocných s výrazně pozitivním poměrem cost/
benefit.

MUDr. E. Chudáčková

MUDr. J. Šlechtová

Peterka M.1, Fiedler J.1, Fidranská H.2, Frdlíková D.2 (1Neurologická klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň, 2Oční klinika LF UK v Plni a FN Plzeň): Měření tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice u nemocných s roztroušenou sklerózou
a optickou neuritidou.
V období od ledna 2009 do června 2011 bylo
vyšetřeno 80 očí 40 nemocných s RS. Vyšetření bylo prováděno optickou koherenční
tomografií (Stratus OCT) peripapilárním skenem o průměru 3,4 mm. Hodnoty průměrné
tloušťky RNFL sledovaného souboru byly srovnávány s hodnotami průměrné tloušťky RNFL
kontrolního souboru zdravých jedinců. U 35 očí
byla zjištěna redukce průměrné tloušťky RNFL
ve srovnání s výsledky u kontrolního souboru.

Významně častěji byla redukce tloušťky RNFL
pozorována u nemocných s pozitivní anamnézou optické neuritidy nebo atrofií optického
nervu prokázané očním vyšetřením. Současně
byl hledán možný vztah úbytku RNFL k určitému sledovanému parametru, což by do budoucna mohlo přinést pomocná data k určení
tíže postižení u RS a možnosti predikce dalšího
vývoje nemoci.
Kletečka J. (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK
v Plzni a FN Plzeň):
Užití lipidů při intoxikaci lokálními
anestetiky. Lokální
anestetika využíváMUDr. J. Kletečka
me v mnoha medicínských oborech již přes sto let. Účinek těchto látek dosud není plně objasněn, hlavním
mechanismem se zdá být blok sodíkových
kanálů. Jejich předávkování, vzniklé intravazální aplikací, nebo podáním příliš velké kumulativní dávky, není časté, ale o to vážnější může
mít následky. Celá řada lokálních anestetik je
silně kardiotoxická a při dostatečně vysoké
dávce způsobí oběhovou zástavu, refrakterní
ke standardním resuscitačním postupům.
V roce 1997 došlo při anestézii u mladé pacientky s vzácnou metabolickou poruchou
k oběhovému zhroucení po podání bupivakainu. Tato kazuistika iniciovala výzkum, při
kterém byl objeven protektivní vliv lipidové
emulze při intoxikaci lokálními anestetiky, následně byla použita i jako antidotum. O necelých deset let později byla publikována první
úspěšná resuscitace s použitím Intralipidu
u pacienta po intraskalenickém bloku. Účinek
lipidové emulze taktéž není zcela vysvětlen,
nejpravděpodobnější se zdá tzv. „lipid sink“ teorie, která vysvětluje mechanismus vytvořením nového lipidového kompartmentu
v krevním oběhu, který změní distribuci anestetika. Na základě této teorie byla lipidová
emulze úspěšně podána jako ultimum refugium i při intoxikacích jinými lipofilními farmaky. Do dnešního dne bylo publikováno přes
čtyřicet případů efektivního podání lipidů
u otrav lokálními anestetiky, blokátory vápníkových kanálů, betablokátory a několika psychofarmaky.
V posterové sekci bylo prezentováno několik
zajímavých sdělení, z nichž uvádíme některá.
Braunová J.1, Sedláček D.1, Kovandová A.1,
Váchal P.2, Topinka I.2, Daum O.3
(1Infekční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, 2Klinika ortopedie a traumatologie LF UK v Plzni a FN
Plzeň, 3Šiklův patologicko-anatomický ústav LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Neočekávaný tumor
měkkých tkání u HIV pozitivního pacienta.
Jednalo se o kazuistiku HIV pozitivního pacienta, který je v péči Infekční kliniky FN v Plzni
od roku 2008, kdy u něj byla diagnostikována
infekce virem HIV-1 (stadium B3). Vzhledem
k pokročilosti stavu byla bezprostředně indikována cART (2NRTI+ NNRTI). Po 2 letech léčby
a pravidelného sledování - od poloviny roku
2010 - se u pacienta objevila bolestivost s postupně narůstajícím otokem lýtka pravé DK.

USG vyšetření opakovaně vyloučilo flebotrombózu. Bylo vysloveno podezření na rozsáhlý
hematom v oblasti lýtka PDK. CT vyšetření však
prokázalo rozsáhlou tumorózní expanzi v této
oblasti. PET–CT zjistila metabolicky vysoce aktivní expanzi tumorózního vzhledu s podezřením na sarkom měkkých tkání, dále podezření
na kostní metastázu při horním okraji calcanea
vpravo a metastázy v plicích. Vzhledem k rozsahu nálezu byla ortopedy indikována radikální
amputace ve stehně. Histologicky se jednalo
o rozsáhle nekrotický myxoidní liposarkom
přecházející v kulatobuněčný liposarkom infiltrující příčně pruhovanou svalovinu. Vzhledem
k plicnímu nálezu byla onkology indikována
následná chemoterapie. Po onkologické léčbě
nemocný nyní rehabilituje, má protézu, dochází na pravidelné kontroly a je vysoce adherentní k antiretrovirové léčbě.
Fidranská H.1, Frdlíková D.1, Kozlerová Š.1,
Fiedler J.2 (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1,
Neurologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň2):
An investigation of the retinal nerve fibre
layer in multiple sclerosis by using optical
coherence tomography. Změna tloušťky
vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL) provází
řadu patologických stavů sítnice a zrakového
nervu a koreluje i s difuzní ztrátou axonů u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Optická
koherenční tomografie (OCT) umožňuje neinvazivně, rychle a ve vysokém rozlišení zobrazit
a kvantifikovat jednotlivé vrstvy sítnice včetně
RNFL. Cílem bylo vyšetřit tloušťku RNFL u skupiny 50 nemocných s RS léčených v RS centru
neurologické kliniky FN Plzeň a výsledky porovnat se skupinou 50 zdravých dobrovolníků. Vyšetření bylo prováděno přístrojem OCT Stratus
s použitím cirkulárního peripapilárního skenu.
Tloušťka RNFL je statisticky významně redukovaná ve skupině pacientů s RS proti kontrolnímu souboru, a to jak v peripapilární, tak
i v makulární lokalizaci sítnice, a rovněž hodnota objemu makuly je ve skupině pacientů s RS
statisticky významně snížená. Porovnáním výsledků vyšetření pacientů s RS, kteří měli zároveň pozitivní anamnézu optické neuritidy (ON),
a pacientů s RS bez anamnézy ON byl zjištěn
statisticky významný rozdíl všech hodnocených parametrů.
Pechman V., Čech J., Hromádka M., Pospíšil
J., Rokyta R. jr. (JIP, Kardiologické oddělení LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Klinický výsledek pacientů vyššího věku (80+) vyžadujících umělou plicní ventilaci na kardiologické JIP. Se
zvyšováním průměrného věku naší populace
narůstá i průměrný věk pacientů referovaných
a následně přijímaných na JIP k zahájení intenzivní péče a podpoře funkce selhávajících
orgánů. Riziko komplikací a mortality těchto
pacientů není závislé však pouze na věku, ale
i na přidružených komorbiditách a omezené orgánové rezervě. V období od 1/2007
do 11/2010 bylo na JIP Kardiologického odd.
FN Plzeň léčeno umělou plicní ventilací 61
kriticky nemocných starších 80 let. Retrospektivní analýza souboru se zaměřila na demografické údaje, tíži stavu při přijetí (APACHE II),
na příčinu zahájení umělé plicní ventilace, její
délku a klinický výsledek nemocných (včetně
kvality života po 12 měsících). Byly srovnány

údaje pacientů zemřelých v nemocnici s údaji
pacientů propuštěných do domácí péče. Ze
sledovaného souboru 61 nemocných (M/Ž
32/28 průměrného věku 83+/-3 let) bylo přeloženo na standardní oddělení 28 pacientů (46
%). Domů bylo propuštěno 11 pacientů (18 %).
Po 12 měsících od přijetí žilo v dobrém stavu
(soběstačnost) 8 pacientů (13 %). Nemocniční
mortalita pacientů hospitalizovaných na K-JIP
nad 80 let vyžadujících UPV je vysoká, ale dlouhodobý klinický výsledek pacientů propuštěných do domácí péče je relativně příznivý.
Poleník P., Malonová H. (Odd. parodontologie, Stomatologická klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň): Použití laserů v řešení problematiky
parodontálních chobotů. Reálná dostupnost
laserů pro stomatologické účely umožnila jejich využití i v oblasti nechirurgické parodontologické léčby. Aktivitou laserového paprsku
již lze ovlivňovat všechny typy tkání a kromě
toho je v závislosti na jeho vlnové délce možno
využívat účinný antimikrobiální efekt. Výkonové pevnolátkové lasery erbiové řady jsou pak
schopny odstraňovat depozita zubního kamene. Ve srovnání s klasickými postupy přinášejí
lasery řadu výhod, které jsou v mnoha případech schopny nahradit standardně prováděné chirurgické zákroky na parodontu. V tomto
ohledu se jeví jako velmi perspektivní komplexní ovlivnění biotopu parodontálního chobotu.
Prvním krokem je odstranění depozit zubního
kamene z povrchu kořene zubu se současnou
bakteriální dekontaminací a vytvořením reliéfu
kořene, který je velmi příznivý pro následné
regenerativní pochody. Následné aktivity jsou
orientované na bakteriální dekontaminaci
v prostoru mezi povrchem kořene a stěnou
parodontálního chobotu. Finálním krokem je
pak laserová ablace epitelové vrstvy této stěny
a expozice tkáně, která se dále zúčastní regenerace ve smyslu nového připojení na preparovaný povrch kořene. Velmi vítaným efektem je
schopnost laserů likvidovat i parodontální patogeny, které patří mezi intracelulární parazity,
a které lze standardním způsobem postihnout
pouze celkovým podáním antibiotik nebo chirurgickým snesením tkáně, kde předpokládáme jejich přítomnost. Pro samotného pacienta
stojí v popředí náhrada chirurgického zákroku
za ošetření, které ho výrazně méně zatěžuje
a omezuje, a to i při finanční spoluúčasti.
Rajdl D.1, Klečková M.2, Racek J.1, Trbušek
J.3, Pikner R.4, Horáková J.2 ( 1Ústav klinické
biochemie a hematologie FN Plzeň a LF UK v Plzni, 2Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni,
3
Centrum Edukace a Výzkumu Abbott , 4Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice,
a.s.): CEVA Education - laboratorní medicína
nejen pro kliniky. Postgraduální kontinuální
vzdělávání je povinností každého lékaře, analytika a laboranta. Elektronické vzdělávání (e-learning) nabízí moderní a efektivní cestu, jak
pravidelně získávat odborné informace. CEVA
(Centrum Edukace a Výzkumu Abbott) je internetová aplikace dostupná z http://ceva-edu.cz,
která poskytuje kvalitní zdroj pravidelně aktualizovaných odborných informací z oblasti laboratorní medicíny. Jde o společný projekt Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Klatovské
nemocnice a.s. a firmy Abbott Laboratories

s.r.o. ČR. Portál je zdarma přístupný všem zájemcům o klinické laboratorní výsledky - jejich
indikaci, metody stanovení a interpretaci. Své
posluchače proto CEVA nachází jak v odbornících z klinických laboratoří (analytici, kliničtí
biochemici, laboranti), tak i v lékařích mnoha
dalších oborů (praktičtí lékaři, internisté, onkologové a další). Pilotně jsou spuštěny e-learningové kurzy (s kredity celoživotního vzdělávání)
pro zdravotní sestry a laborantky.
Spolek lékařů v Plzni měl tentokrát šťastnou
ruku při volbě nosného tématu postgraduálních dnů. Přilákalo k prezentaci nejen mnoho
odborníků z velkého počtu plzeňských klinik,
ale také poměrně vysoký počet návštěvníků-posluchačů.
O závěrečné slovo jsme požádali předsedu
Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc.: „ Hlavním cílem aktivit České lékařské
společnosti J. E. Purkyně, jejíž organizační složkou
je i plzeňský Spolek lékařů, je prohlubování znalostí lékařů, přinášení nových poznatků, výměna
zkušeností. Myslím si, že i letošní Postgraduální lékařské dny byly v tomto směru významným přínosem. Budeme se snažit i do budoucna přicházet
s vhodnými tématy, která zaujmou mnoho posluchačů. Rád bych, aby akce Spolku lékařů v Plzni
pevně zakotvily v povědomí nejen klinických lékařů a pracovníků nemocnic, ale též lékařů v terénu
– ať už praktických, či lékařů–specialistů. Také určitě uvítáme účast studentů medicíny na Postgraduálních lékařských dnech i na Večerech Spolku
lékařů, které se konají v podstatě každou středu
večer (s výjimkou prázdninových měsíců a Vánoc) a bližší programy lze nalézt na internetových
stránkách Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice.
Na závěr je nutné poděkovat za obětavou organizační práci týmu doc. Zavázalové z Ústavu sociálního lékařství (doc. Zavázalová, paní sekretářka
Stříbrná, dr. Techlová a další) a za perfektní zajištění audiovizuální techniky pracovníkům Audiovizuálního centra fakulty (p. Douhému, p. Babickému, p. Ťupovi)“.
(jn - text a foto)

Multidisciplinární
pojetí kineziologie –
po čtvrté v Lázních
Bohdaneč,
23. - 24. 2. 2012
Léčebné Lázně Bohdaneč a.s. hostily ve dnech
23.-24. února již IV. mezinárodní lékařskou konferenci s názvem „Multidiscioplinární pojetí
kineziologie“. Cílem konference je každoročně
přivést řadu odborníků z různých oborů medicíny ke společnému jednání o konkrétních
problémech pacientů, trpících zejména poruchami pohybového ústrojí.
Na konferenci zaznělo 24 sdělení, rozdělených
do pěti tematických bloků. Navíc v rámci konference proběhly tři workshopy. Uveďme několik
vybraných témat.
F. Véle: Koordinace a kineziologie. Při hodnocení funkce nestačí jenom kvantitativní
hodnocení síly a rozsahu pohybu, ale stejně významné je i kvalitativní hodnocení koordinace
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pohybů, která ovlivňuje výkon svalů stejně jako
svalová síla.
V. Tošněrová: Od manipulace ke stabilizaci. Bolestivé syndromy a blokády vznikají jako
kompenzace při poruše stability. Pacient spolupracuje při mobilizacích a dostává pravidelně
úkoly ve smyslu autoterapie. Při kontrolách se
potvrzuje a modifikuje funkční diagnóza.

V. Kříž, V. Majerová: C, CB, CTH syndromy a hypermobilita. Protažení zkráceného svalu není
nebezpečné, ale škodlivé je současné protažení
vazů, které nemusí být zcela schopny vrátit se
ke své původní délce a tudíž zhoršují hypermobilitu. To platí zvláště i pro řadu pohybů či
poloh s krajní exkurzí krku.

Prokešová M.: Funkční stabilita kloubu
a možnosti její detekce. U pacientů, kteří v minulosti prodělali poranění vazivového
aparátu, bývá snížen svalový tonus a svalová
síla periartikulárních svalů a tím klesá i kloubní
tuhost. To způsobuje narušení funkční stability
kloubu. Kombinace poškození mechanických
stabilizátorů kloubu a reflexního útlumu souvisejících periartikulárních svalů je příčinou
potraumatické kloubní hypermobility. Detekce
funkční stability kloubu může být provedena
bioreometrickým měřením.
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Rašev E.: Bolesti trupu při posturální stabilizaci motoriky. Podařilo se identifikovat pacienty s posturální dysfunkcí v oblasti trupu.
Nová metoda vyšetřování posturální instability
s programem Posturomed Comander – postu-

rální somatooscilografie – je vhodná pro objektivizaci klinického obrazu posturální dysfunkce
motoriky u vertikalizovaných osob, které se
zatěžují dlouhodobě činnostmi, přetěžujícími
stabilizaci trupu převážně vsedě.
D. Jandová a spol.: Využití expertních a informačních systémů (EIS) v prevenci funkčních poruch pohybového systému. Využití
výstupů EIS při návrhu terapie přináší výrazný
léčebný efekt, a to zvláště v případech, kdy
hlavní příčina pohybových potíží není čistě
vertebrogenního (mechanického) původu. EIS
umožňují upozornit na možná rizika poruch
pohybového systému již v době, kdy klienta
jeho potíže neomezují v jeho aktivitách.
Čemusová J.: Shiatsu v kontextu fyzioterapie. Shiatsu je manuální terapie východního
typu, která se v současné době čím dál více začleňuje mezi techniky užívané fyzioterapeuty.
Novák J.: Dvě z rizik náročných vytrvalostních výkonů – „náraz do zdi“ a opožděná
svalová bolestivost. Při mnohahodinových
nepřetržitých výkonech cyklického charakteru může dojít k vyčerpání glykogenových rezerv, provázenému následnou hypoglykémií.
Sportovec ve stavu „nárazu do zdi“ není často
vůbec schopen aktivního pohybu. K mikrotraumatickým poškozením svalu dochází zejména
u aktivit spojených s excentrickou svalovou
kontrakcí. Problémům lze předejít správným
tréninkem a výživovou strategií.
Jurašková B.: Nové pojetí geriatrického pacienta. Centrem pozornosti geriatrie je zlepšení
soběstačnosti seniora. Udržována či obnovena
může být zlepšením jeho zdatnosti a výkonnosti. Jedná se o významné aspekty z hlediska
kvality života ve stáří.
Tři workshopy byly zaměřeny na hypermobilitu
a funkci pohybového aparátu (Clara Maria Lewitová ), na moderní screeningovou diagnostiku posturální instability (E. Rašev) a na rotační
poruchy trupu (V. Tošnerová).
V rámci konference proběhl společenský večer
na pardubickém zámku spojený s neobvyklou
módní přehlídkou a ukázkou kadeřnického
umění. Pořadatelských úkolů se na jedničku
zhostil tým Lázní Bohdaneč a.s., vedený primářkou MUDr. Liljanou Marič. 
(jn)

Sympozium o lékařské
etice v Praze
6. 6. 2012
Dobrý život: náhoda či zásluha? Hledání odpovědi na tuto otázku bylo tématem 20. sympozia a lékařské etice, které proběhlo 6. června
2012 v Praze v Lékařském domě. Pořadatelem
sympozia byly Centrum pro bioetiku při ÚHSL
1. LF UK a Společnost lékařské etiky ČLS JEP.
V úvodním slovu Jan Payne hovořil o tom,
že již od antických dob je jedním z ústředních
témat filozofie otázka po tom, co je vydařený
život. Jedním z důvodů výběru tohoto tématu
bylo také to, že i současná společnost se o etiku
více zajímá a bere ji vážně v souvislosti s krizí
dnešní společnosti.
Přednášející se věnovali předpokladům dobrého života, např. zda stačí k dobrému životu být

ctnostný, či je potřeba genetických předpokladů, jakými schopnostmi má člověk oplývat, aby
dokázal prožít dobrý život. Velký prostor byl věnován antice, ve které začali mnozí filozofové
hledat recept na to, jak prožít dobrý život.
A jaký byl program sympozia? Prvním přednášejícím byl Stanislav Žák s přednáškou: Dobrý
život - Moudrý život, následovaly další přednášky Miloslav Bednář: Pojetí ‘Eudaimonia’
u Aristotela, Václav Ventura: Šťastný život
a křesťanství, David Černý: Etika jako průvodce dobrým životem, Christopher Cowley:
Anna Karenina a moral luck, Jan Payne: Oslovení - rozumět vlastnímu životu ..., Anna Hogenová: Život z vlastního pramene.
Bohatá diskuse zúčastněných k jednotlivým
přednáškám svědčila o tom, že o etickou problematiku je v dnešní době velký zájem.
Mgr. Petra Buňatová
Psychiatrická klinika

Seminář Autonomní
inervace
kardiovaskulárního
systému
projekt Physi-Sci-Net
Dne 19. 4. 2012 se konal seminář Autonomní inervace kardiovaskulárního systému
ve zdraví a nemoci, který byl organizován
v rámci projektu Physi-Sci-Net podporovaného Operačním programem Vzdělání pro
konkurenceschopnost. Jak bylo zmíněno již
v předchozím příspěvku, projekt Physi-Sci-Net
je zaměřený na podporu spolupráce v oblasti
biomedicínského výzkumu, především na poli
fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny.
Na projektu se podílí 1. lékařská fakulta v Praze a Lékařské fakulty v Plzni a Hradci Králové.
Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu jsou
postgraduální studenti a začínající vedoucí výzkumných týmů, ale i studenti pregraduální.
Seminář Autonomní inervace byl určen pro
lékaře, biology a další zájemce, kteří se chtěli
seznámit s autonomní regulací kardiovaskulárního systému a experimentálními metodami
studia jeho funkce. Účastníky semináře přivítala doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., z Ústavu
fyziologie Lékařské fakulty v Plzni, která byla
garantem tohoto semináře. V úvodní přednášce seznámila posluchače se základními
informacemi o anatomii a funkci autonomního nervového systému a přednesla podrobný
a poutavý historický přehled nejvýznamnějších
milníků ve výzkumu dané problematiky. Druhá
přednáška doc. Kuncové obsahovala nové poznatky o autonomní inervaci srdce a cév včetně nejdůležitějších mediátorů, které se podílejí
na regulaci činnosti kardiovaskulárního systému. Přednášející také poukázala na problematiku názvosloví srdečních neuronů. První část
semináře zakončila MUDr. Jitka Švíglerová,
Ph.D., přednáškou zaměřenou na využití experimentální modelů selhání ledvin a diabetu 1.
a 2. typu při studiu sekundárního postižení autonomního nervového systému. V druhé části

semináře, ve které přednášela doc. MUDr. Kuncová, Ph.D., se posluchači nejprve seznámili
s onemocněními autonomního nervového
systému, která vznikají buď primární poruchou
morfologie a funkce autonomního nervového
systému (primární dysautonomie), nebo se objevují v důsledku jiných chronických onemocnění (sekundární dysautonomie). Tématem
poslední přednášky byl přehled primárních
a sekundárních dysautonomií s převažujícími
kardiovaskulárními příznaky.

doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D., se studenty
Na seminář navazoval praktický kurz Experimentální modely chronického renálního
selhání a diabetu, který se konal na Ústavu fyziologie dne 26. 4. 2012. Lektorkami kurzu byly
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., MUDr. Jitka
Švíglerová, Ph.D., a MUDr. Martina Grundmanová, na průběhu kurzu se podílely laborantky
Ústavu fyziologie Monika Nováková a Marta
Peroutková. Účastníci semináře se nejprve teoreticky seznámili s různými metodami navození renálního selhání u laboratorních zvířat.
K indukci renálního selhání je možné využít
farmakologických nebo chirurgických postupů.
Poté si každý účastník prakticky vyzkoušel chirurgickou indukci renálního selhání u potkana,
při které se provádí jednostranné odstranění
2/3 ledvinné tkáně společně s kontralaterální
totální nefrektomií. Ve druhé polovině semináře byla demonstrována indukce diabetu 1. typu
u dospělého potkana pomocí jednorázové
aplikace streptozotocinu do ocasní žíly a metodika odebírání krve z retrobulbárního plexu.
Praktický kurz ocenili zejména pregraduální
studenti, pro většinu z nich byl tento kurz prvním setkáním s biomedicínským výzkumem.
Všichni účastníci semináře i kurzu obdrželi certifikát o absolvování. Elektronické verze přednášek doplněné o několik multimediálních
materiálů se staly základem elektronického
kurzu Autonomní inervace kardiovaskulárního
systému, který je dostupný na e-learningovém
portále Lékařské fakulty v Plzni.
MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Kardiopulmonální
resuscitace - odborný
seminář krajské
záchranné služby
11. 4. 2012
Dne 11. dubna 2012 se v budově krajského
úřadu konal seminář Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje s názvem Kardiopulmonální resuscitace. Již tradičních seminářů
se zúčastňují nejen pracovníci záchranné služby, ale také odborníci z nemocnic a studenti
lékařské fakulty a fakulty zdravotnických studií.
Pro pořadatele byla velice příjemným překvapením vysoká účast posluchačů, kterých se sešlo více než sto. Přibližně dvě desítky z nich byly
studenty naší fakulty.
V první přednášce autorské dvojice MUDr. Robin Šín a prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., s názvem Historie oživovacích pokusů a kardiopulmonální resuscitace první z jmenovaných
autorů seznámil posluchače s vývojem život
zachraňujících úkonů. Překvapení pro mnohé
hosty byl popis umělého dýchání již v Bibli. Jedná se o oživovací akt popsaný ve Starém zákonu
v Druhé knize královské, kde je popsáno umělé
dýchání u malého chlapce, kterému byl tímto
zachráněn život. Středověk byl všeobecně pro
medicínu dobou temna a až novověk přinesl
novinky v neodkladné resuscitaci. Za soubor
moderních opatření v situacích provázených
zástavou oběhu vděčíme prof. Peteru Safarovi,
který působil v USA, ale národností byl Čech.
V druhém sdělení s názvem KPR při NZO
v přítomnosti výjezdové skupiny ZZS seznámil MUDr. Svatopluk Dvořák posluchače
se základními postupy neodkladné resuscitace u defibrilovatelných a nedefibrilovatelných
rytmů. Zmínil především nově kladený důraz
na kvalitní nepřímou srdeční masáž a defibrilaci. Farmakoterapie a zajišťování dýchacích cest
je dnes až druhořadým úkolem resuscitačního
týmu. Na konci přednášky bylo uvedeno několik zajímavých kazuistik úspěšných spatřených
náhlých zástav oběhu v přítomnosti výjezdových skupin. Ve většině případů se jednalo
o komorovou fibrilaci s včasnou defibrilací.
MUDr. Jana Vidunová ve své přednášce Reverzibilní příčiny zástavy oběhu a možnosti
jejich řešení rozdělila reverzibilní příčiny dle
platných doporučení Evropské resuscitační
rady do skupiny 4 H (hypoxie, hypovolémie,
hypotermie, hyperkalémie a další iontové poruchy) a 4 T (trombóza, tamponáda srdeční,
toxiny, tenzní pneumothorax). Především hypoxie je v přednemocniční neodkladné péči
většinou snadno diagnostikovatelná a řešitelná
příčina. Dobře lze také rozpoznat hypovolémii,
ke které dochází většinou v důsledku traumatu. Hypotermii odhalíme díky kvalitním teploměrům. V této souvislosti autorka také uvedla
specifika neodkladné resuscitace podchlazeného pacienta. Mezi hůře diagnostikovatelnou
příčinu zástavy patří hyperkalémie. Tuto většinou můžeme odhalit až po případném obno-

vení spontánního oběhu, kdy na EKG záznamu
pozorujeme specifické změny provázející tuto
iontovou poruchu. I v případě příčin 4 T lze některé lépe a některé hůře diagnostikovat a korigovat v přednemocniční fázi.
V příspěvku nazvaném Poresuscitační péče
seznámil MUDr. Roman Sviták přítomné s fenoménem postresuscitačního syndromu, který
zasahuje centrální nervový systém, myokard
a také souvisí s celotělovou ischemií a následnou reperfúzí. Důležitou součástí léčby v poresuscitační fázi je péče o průchodnost dýchacích
cest a kvalitní ventilace nemocného. Vhodná je
orotracheální intubace a řízená ventilace za použití analgosedace, která snižuje nároky organismu na kyslík. Saturaci hemoglobinu kyslíkem
je vhodné udržovat v rozmezí hodnot 94 - 98 %.
Po obnovení spontánního oběhu lze očekávat
hemodynamickou nestabilitu v důsledku myokardiální dysfunkce. Vhodná je tekutinová, inotropní a vasopresorická léčba. Včasné USG srdce,
které se dnes již začíná přenášet i do přednemocniční neodkladné péče, může kvantifikovat
myokardiální dysfunkci a případně odhalit třeba
i srdeční tamponádu. Značná část přednášky
byla věnována léčebné hypotermii, která zlepšuje výsledek po proběhlé cerebrální hypoxii. Chlazení pacienta je dnes většinou zahajováno krystaloidním roztokem (fyziologický, Hartmannův)
o teplotě 4 °C v dávce 30 ml/kg tělesné váhy.
Velice zajímavou byla přednáška kolektivu
slovenských autorů prim. MUDr. Marcela
Brennera, doc. MUDr. Vladimíra Bzdúcha,
Ph.D., a MUDr. Norberta Moravanského,
Ph.D., s názvem Náhle úmrtie dieťaťa po vyšetrení na pohotovosti. Kazuistické sdělení se
zabývalo úmrtím dítěte v důsledku SIDS. Syndrom náhlého úmrtí v dětství je definován jako
smrt, která je náhlá a neočekávaná vzhledem
k předcházejícímu stavu dítěte, u kterého ani
patologicko-anatomický nález nemůže jednoznačně objasnit adekvátní příčinu úmrtí. Dítě
v kazuistice bylo jeden den ošetřeno na pohotovosti pro zvracení, průjmovité stolice a horečku. Druhý den ráno bylo nalezeno rodiči bez
známek života a bez zjevných příčin srdeční zástavy. Zajímavostí je, že dítě patřilo k romskému
etniku, ve kterém je na Slovensku pozorován
vyšší výskyt SIDS. Predispozicí by v této souvislosti mohl být geneticky vyšší deficit MCAD
(acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se
středním řetězcem).
Pořadatelé si dovolují pozvat studenty a zaměstnance lékařské fakulty na seminář, který
proběhne dne 17. října 2012 od 17 hodin v budově krajského úřadu. Nosným tématem bude
stále aktuální problematika akutních intoxikací.
MUDr. Robin Šín, ZZS Plzeňského kraje
Ústav sociální lékařství LF UK v Plzni

Seminář Modernizace
didaktických metod
(MODIM)
18. 4. 2012
Dne 18. dubna 2012 se uskutečnilo úvodní setkání k projektu Modernizace didak-
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tických metod cestou podpory systému
elektronického vzdělávání (MODIM), reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0198, jehož realizace byla
zahájena 1. 4. 2012 a potrvá do konce března
2015.
Hlavním cílem projektu, jehož rozpočet je více
než 36,6 mil. Kč a je do něj zapojeno minimálně 25 pracovišť fakulty, je zajistit udržitelnost
rozvoje elektronického vzdělávání na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Plzni cestou portálu
Mefanet a LMS Moodle.
Workshop, který byl určen pro řešitele a uživatele projektu, byl rozdělen na dvě části.
První část byla věnována prostředkům pro
tvorbu a publikaci elektronických studijních
materiálů, kdy byl představen výukový portál
Mefanet (viz http://mefanet.lfp.cuni.cz/ , www.
mefanet.cz ) a výukový systém pro podporu
výuky Moodle.
Druhá, hlavní část workshopu, byla věnována
samotnému projektu MODIM, kdy úvodní zahajovací slovo přednesl děkan Lékařské fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Pracovní část setkání byla odstartována manažerem a hlavním řešitelem projektu. Ten představil přítomným realizační tým, aktuální stav
projektu, jeho cíle a výstupy, finanční stránku
projektu včetně plánovaného harmonogramu.
Projekt je založen celkem na čtyřech klíčových
aktivitách:

1) Podpora autorů vytvářejících elektronic-

ké studijní materiály a elektronické kurzy
Jedná se o nejrozsáhlejší aktivitu projektu a cílem je získat nové nebo významně inovované
elektronické vzdělávací materiály. Významným
úkolem Oddělení výuky a aplikací výpočetní
techniky (OVAVT), hlavního řešitele, je pomoc
autorům při vytváření děl a poskytování veškerého technického zázemí, včetně produkčních a poradenských služeb tak, aby díla byla
na co nejvyšší didaktické úrovni. Autoři budou
mít možnost využít např. služby filmařské a dabérské, specialistů na flash a 3D animace, fotoexpertů či případně dalších specializovaných
programátorských služeb. V neposlední řadě
se počítá také s právnickými službami (otázky
z oblasti autorského zákona) či službami jazykového korektora.
Výstupem aktivity by mělo být minimálně 290
nových či v některých případech inovovaných
vzdělávacích materiálů z 25 různých medicínských oborů ve formě např. pdf, ppt (audio),
flash animací, videí, obrazových atlasů či testovacích otázek.
Významnou roli zde bude hrát také Ediční ko-
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mise pro elektronické publikace LF UK v Plzni,
která je, kromě jiného, poradenským a hodnotitelským orgánem v oblasti elektronických
vzdělávacích materiálů. V projektu se budou
využívat hlavně poradenské aktivity této komise, a to při řešení problémů v oblasti autorských
práv či při vyhledávání vhodných recenzentů
pro konkrétní dílo.
2) ICT vzdělávání akademických a ostatních pracovníků LF
Cílem této aktivity je vzdělávání v oblasti ICT
akademických a ostatních pracovníků LF.
Vzdělávací programy budou tvořeny v duchu
základních didaktických principů on-line výuky, důraz bude kladen na individuální potřeby
jedince při distančním vzdělávání. Zájemci si
budou moci vybrat ze široké škály kurzů:
- od základní úrovně jako počítačové minimum
pro začátečníky: OS Windows, elektronická
pošta a Internet, bezpečnost, základy Word
a Excel
- Moodle: práce v prostředí LMS Moodle, autorská a tutorská práce v elearningu či elektronické testování (specifika, metodika a didaktika)
- grafika a video: práce s digitálním fotoaparátem (tvůrčí fotografie, barva, kompozice), Adobe Photoshop (zpracování bitmapové grafiky)
nebo digitální video
- typografie, Office: MS Office 2010 pro pokročilé, efektivní prezentace (MS PowerPoint) a základy typografie (tvorba PDF dokumentů pro
veřejné publikování )
- trendy: cloud computing (sdílení dat na Internetu, Goodle DOC, Office Web Apps), základy
tvorby www stránek (XHTML, CSS), elektronické publikace na edukačních portálech MEFANET a Moodle.
3) Implementace autentizační technologie
shibboleth ve Fakultní nemocnici Plzeň
Cílem této aktivity je umožnit ověřený přístup
na portál MEFANET pro akademické a ostatní
zaměstnance FN v Plzni za podpory České akademické federace identit (eduID.cz) při respektování ochrany osobních údajů.
4) Návrh, instalace a implementace informačních kiosků
Záměrem aktivity je umožnit cílové skupině
(studentům a pracovníkům) přistupovat k elektronickým studijním materiálům umístěným
na edukační portál MEFANET formou informačních kiosků, které budou umístěny v prostorách LF a FN Plzeň.
Závěr setkání byl věnován otázkám příslušné
administrativy projektu, která je u těchto projektů velmi rozsáhlá a náročná, včetně povinné
publicity, a která bude zajišťována Asistenčním
centrem LF UK v Plzni - Mgr. Markétou Maurer
a Mgr. Kateřinou Bejvlovou.
(Text a foto: M. Maurer)

Seminář
o možnostech
vědecko-výzkumné
mobility
10. 5. 2012
Dne 10. 5. 2012 proběhla v jedné z počítačových učeben na děkanátě naší fakulty zajímavá a „prakticky laděná akce“, seminář s názvem
„Marie Curie - jak financovat mobilitu vědců
doktorandů“. Možnosti vědecko-výzkumné
mobility a zdroje financování ze 7. rámcového
programu EU nám přijela prakticky představit
PhDr. Irena Čornejová z Masarykovy univerzity z Brna. Její prezentace byla poutavá a praktická, znatelně obohacená tím, že řadu projektů
pro Marie Curie program sama připravuje a je
účastna jak jejich tvorby, tak následného procesu, kdy jsou předkladatelům doručeny připomínky, výtky a celkové hodnocení a je třeba
reagovat či podání znovu opakovat.
Kromě akcí Marie Curie byl diskutován i portál
Euraxess (http://ec.europa.eu/euraxess/, http://
www.euraxess.cz/) a jeho přínos a aplikovatelnost především pro doktorandy.
Mezi posluchači byli naši doktorandi a akademičtí pracovníci a také lékaři Fakultní nemocnice v Plzni. Přesto zůstala řada míst v počítačové učebně neobsazených. Z více než stovky
doktorandů naší fakulty přišlo méně než deset.
A tak se zamýšlím nad tím proč? Akce byla včas
inzerována na webu naší fakulty, informace
o konání akce byla taktéž rozeslána e-mailem,
neboť vedení fakulty si je vědomo toho, že mobilita znamená zkušenost a přínos nejen jedinci, ale vždy i jeho pracovišti a tím i celé fakultě.
Na závěr si tedy dovolím vyzvat i vás všechny
ke spolupráci. Víte-li, co dělat lépe, či jaký typ
semináře nebo praktického kurzu byste jako
doktorandi či akademičtí pracovníci rádi navštívili, neváhejte mi, prosím, napsat na: milena.
kralickova@lfp.cuni.cz. Vaše náměty jsou vždy
vítány!
Mým přáním je, aby další „taková akce“ měla širší posluchačskou základnu a tím i větší dopad
do vlastního života fakulty.
Milena Králíčková

Nástroje kazuistické
výuky pro vzdělávání
v klinické medicíně

investice do rozvoje vzdělávání

Dne 24. května 2012 se uskutečnil v plzeňském Hotelu U Pramenů 3. lokální seminář pro
pedagogické pracovníky a studenty k projektu
„Standardizace a sdílení vzdělávací platformy
mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0050, věnova-

ný tentokráte nástrojům kazuistické výuky pro
vzdělávání v klinické medicíně.
Jako přednášející vystoupili prof. MUDr. Aleš
Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie, a MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., z LF
v Hradci Králové s přednáškou týkající se elektronického vzdělávacího programu, který sklidil
velký zájem na řadě prezentací včetně mezinárodní konference MEFANET v Brně.
Jak přednášející uvedli, praktická cvičení jsou
jedním ze základních segmentů pregraduálního vzdělávání lékařů, založeného na prezentaci
širokého spektra nejdůležitějších symptomů,
syndromů a chorob v každé lékařské disciplíně.
Organizace praktické výuky na lékařské fakultě
nicméně naráží na celou řadu problémů a limitací. Omezené spektrum nemocných, kteří jsou
aktuálně k dispozici pro výuku, je jedním z nich.
Simulace klinických kazuistik prostřednictvím
informačních technologií představuje jedno
z možných řešení.

Zleva prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D a MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
Autoři prezentovali projekt virtuálních kazuistik
založený na nově vyvinuté dynamické databázi
virtuálních ambulantních pacientů. Po registraci do systému obdrží každý uživatel jedinečné
přihlašovací údaje. Systém náhodně generuje
soubor jednotlivých virtuálních pacientů (klinické případy), cílem je co nejvěrnější simulace
reálné klinické praxe. Spektrum diagnóz, počet
pacientů a kritéria pro absolvování předmětu
jsou předem definovány vyučujícím. Systém je
navržen maximálně flexibilní s možností jeho
rozšiřování, úprav a doplňování o prakticky neomezený počet pacientů bez dalších omezení,
pokud jde o typ nemoci, klinickou specializaci,
typ diagnostického postupu, atd. U každého
virtuálního pacienta jsou generována osobní
data, anamnéza, subjektivní obtíže a objektivní
klinické příznaky a na základě indikace studenta pak následně laboratorní nálezy, výsledky
zobrazujících a dalších diagnostických metod
apod. Anamnéza, fyzikální vyšetření, výsledky
a poznatky z diagnostického postupu byly získány z dat skutečných pacientů. Jejich kombinace však není zcela náhodná, ale je založena
na vysoce sofistikovaných parametrech tak,
aby všechna data do sebe logicky zapadala.
Student musí navrhnout optimální diagnostický algoritmus a stanovit správnou diagnózu pro úspěšné dokončení případu. Klinické
nálezy a výsledky pomocných vyšetření jsou
prezentovány nejen jako textová pole, ale i fotografie, videosekvence, virtuální histologické
preparáty, atd. Software sleduje a ohodnocuje
zvolený diagnostický postup systémem bonusů (kladných bodů), malusů (záporných bodů),
finanční nákladností (podle reálných cen vyšet-

ření) a podle zvoleného algoritmu sekvence
vyšetření. Případ je vyřešen, když je student
schopen stanovit správnou diagnózu dle WHO
Mezinárodní klasifikace nemocí na základě dostatečného množství dat. Systém umožňuje
podrobnou analýzu práce každého studenta.
Vyučující může následně objektivně hodnotit
diagnostické schopnosti, diagnostický přístup
a silné a slabé stránky vedoucí k úspěchu nebo
neúspěchu u jednotlivého studenta. Virtuální
kazuistiky byly již zařazeny do praktické výuky
vnitřního lékařství na LF UK v Hradci Králové.
Projekt virtuálních kazuistik může být optimálním doplňkem k face-to-face praktické výuce
klinických předmětů na lékařských fakultách.
Hlavními přednostmi jsou komplexnost a rozmanitost prezentovaných případů, možnost
objektivně posoudit a porovnat znalosti studentů, možnost prezentovat optimální, suboptimální a nesprávné diagnostické algoritmy,
prezentovat méně časté nebo dokonce velmi
vzácné příznaky, syndromy a nemoci. Kromě
toho si může každý student připravit přidělený případ individuálně doma a později o něm
diskutovat s vyučujícím a kolegy během praktika. Virtuální případy jistě nenahradí kontakt
s pacientem, protože tento způsob výuky je
pro každého studenta lékařské fakulty zásadní. Představují nicméně další rozšíření spektra
možných způsobů rozvoje výuky klinických
oborů na lékařské fakultě.
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
(foto: M. Maurer)

Významní zahraniční
hosté Chirurgické
kliniky

Davidovic L.: Abdominal aortic aneurysma
– the natural history, clinical presentation,
diagnosis and therapeutical strategy.
Pátek 8. 6.: Palombo D.: Prospective randomized study on eversion carotid endarterectomy: De Bakey – Van Maele technique vs.
Etheredge technique.
Davidovic L.: Factors influencing development and rupture of abdominal aortic aneurysma.

Zprava prof. D. Palombo, prof. V. Třeška a prof. L. Davidovič
V rámci jejich pobytu byly nalezeny společné
možnosti všech tří pracovišť v oblasti klinického výzkumu a položeny základy k výměnným
stážím studentů a doktorandů na těchto pracovištích. Pobyt těchto významných zahraničních
hostů byl pro další rozvoj zahraniční mezifakultní spolupráce velmi důležitý a přínosný.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Přednáškový večer
Ústavu lékařské
genetiky
18. 4. 2012

Ve dnech 6. - 9. 6. hostila Chirurgická klinika
v rámci aktivity ERASMUS dva významné zahraniční hosty jako „Visiting Profesory“ – prof. Domenica Palomba z Itálie a prof. Lazara Davidoviče ze Srbska. Oba jsou světově známí významní
cévní chirurgové a prof. Palombo je v současnosti předseda Evropské společnosti pro kardiovaskulární chirurgii. Oba zde přednesli jak
pro studenty medicíny, tak pro lékaře zajímavé
přednášky z oblasti operací stenóz vnitřních karotid a aneuryzmat břišní aorty. Zájemci si tak
mohli vyslechnout čtyři přednášky na následující témata:
Čtvrtek 7. 6.: Palombo D.: Carotid artery endarterectomy: when and how.

Večer Ústavu lékařské genetiky se jako tradičně
konal v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu. Letos proběhl dne 18. dubna 2012 za předsednictví doc. MUDr. D. Sedláčka, CSc. Byly předneseny celkem čtyři příspěvky.
Úvodní příspěvek autorů Dvořák P., Hrubá
M., Rykovská A., Harmáčková L., Pittrová
M., Lebová K., Šubrt I. na téma „Vzácné rekurentní aberace u myelodysplastického
syndromu“ byl věnován klasifikaci některých
cytogenetických změn u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS). Na začátku
příspěvku byla zmíněna současná diagnostika,
klasifikace a prognostické systémy (IPSS, WHO)
i možnosti léčby (lenalidomid u delece 5q, demethylační látky u monosomie 7) u MDS s důrazem na vztah k cytogenetickému vyšetření.
V další části byly prezentovány výsledky pacientů s MDS vyšetřených na ÚLG v letech 2000
až 2011. Bližší informace včetně obrazové dokumentace byly podány u vybraných vzácných
rekurentních aberací (t(2;11)(p21;q23), trisomie
19, del(12p), del(9q), i(17)(q10), trisomie 1q,
aberace 3q). Časté cytogenetické aberace jsou
významným prognostickým markerem začleněným do skórovacích systémů IPSS i WHO. Vý-
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znam vzácných aberací je zájmem současného
výzkumu a je postupně odhalován. Při nejednoznačném výsledku morfologických vyšetření může být cytogenetický nález rozhodujícím
kritériem pro stanovení diagnózy MDS.
Jako druhý následoval příspěvek autorů Vohradská P., Hrubá M., Jaklová R., Šubrt I.,
s názvem „Cytogenetické vyšetření jako nezastupitelná součást genetické diagnostiky
– kazuistiky“. V tomto příspěvku byl vyzdvižen
význam klinické cytogenetiky jako lékařského
oboru, který bezprostředně využívá poznatky
získané cytogenetickým vyšetřením ke stanovení diagnózy a případně i prognózy zdravotního stavu pacienta a k navržení vhodného
léčebného postupu. Byly zde shrnuty hlavní
indikace, metody a význam cytogenetického
vyšetření, pozornost byla věnována zejména
metodám optické mikroskopie, které jsou zdrojem informací o karyotypu vyšetřovaného pacienta. Obecné principy cytogenetického vyšetření byly dokumentovány na dvou kazuistikách
řešených na našem pracovišti. V první kazuistice se jednalo o cytogenetické a molekulárně
cytogenetické vyšetření přenosu mikroduplikace chromosomu 22 a paracentrické inverze
krátkých ramen chromosomu 2 v téže rodině
včetně klinické interpretace, ve druhé pak o vyšetření mezigeneračního přenosu delece genu
SHOX. Kromě odborných aspektů poukázal
příspěvek také na význam součinnosti všech
článků, zapojených do zmíněných vyšetření od indikujícího lékaře (genetik, endokrinolog)
přes laborantky a vysokoškoláky cytogenetické
laboratoře až po lékaře uzavírajícího vyšetření
(genetik).
Tématem třetího příspěvku autorů Černá M.,
Slovanová J., Hejnalová M., Šubrt I. byla
„Molekulární diagnostika onemocnění příbuzných cystické fibróze (CF)“. Kromě klasické formy cystické fibrózy mohou některé mutace v CFTR genu způsobovat i onemocnění příbuzná cystické fibróze. Mezi tato onemocnění
patří bilaterální ageneze vas deferens (CBAVD),
neobstrukční forma těžké oligospermie a azoospermie. Všechny tyto typy mužské infertility mohou být způsobeny mutacemi R117H,
D1152H či 3849+ 10kbC>T. Další mutací, která
může mít za následek mužskou i ženskou infertilitu, je mutace L206W. Chronická idiopatická
pankreatitida je dalším z onemocnění příbuzných CF a mezi mutacemi, které s tímto onemocněním souvisí, jsou mutace R347P a CFTR
dele2,3 (del 21kb). Mezi mírné sinopulmonální
onemocnění počítáme roztroušené bronchiektázie, izolovanou nosní polypózu, chronickou
rhinosinusitidu, ale i alergickou bronchopulmonální aspergilózu. U těchto onemocnění je
popisována asociace s mutací A455E. U mutace
G542X je pak popisováno zvýšené riziko vzniku
mekoniového ileu. Velmi frekventní je přítomnost patogenní varianty intronového polymorfismu IVS8 ( IVS8-5T). Polymorfní thymidinová
oblast spojení mezi intronem 8 a exonem 9
(IVS8 polymorfismus) ovlivňuje transkripci tak,
že počet reziduí (5T, 7T, 9T) ovlivňuje účinnost
sestřihu exonu 9. Transkripty, kterým chybí exon
9, nejsou dále zpracovávány v ER a transportovány z jádra k povrchu buňky. Tam je pak málo
funkčních proteinů CFTR, zajišťujících normální

transport iontů na povrch buňky. Klesne-li výsledné množství proteinu pod 5 – 10 % normy,
dojde k rozvoji patogenetické kaskády vedoucí
k rozvoji atypických (vzácně i typických) forem
CF. Patogenní alela 5T je přítomna asi u 5 % evropské populace. Při její přítomnosti je důležitý
i počet TG repetic, který také ovlivňuje správnost sestřihu exonu 9. Alely TG12-5T a TG13-5T
jsou asociovány s rozvojem CBAVD (až 90 %
případů), zatímco alela TG11-5T je velmi nepravděpodobně spojena s rozvojem CBAVD
(jen 10 % případů). Se vzrůstajícím počtem TG(n)
a naopak se snižujícím se počtem T(n) se snižuje
podíl správně sestřižených exonů 8 a 9. V příspěvku byla též prezentována kazuistika rodiny
s přenašečstvím mutace v CFTR genu a přítomností patogenní varianty IVS8 polymorfismu.
Kazuistika byla zajímavá i z toho pohledu, že
intronový polymorfismus bylo možno použít
k vyloučení uniparentální disomie chromosomu 7 u plodů.
Závěrečný příspěvek Šubrt I.: „Současné pokroky lékařské genetiky“ zdůraznil – i při trvající úloze klasického cytogenetického vyšetření - prudký rozvoj metod, které ovlivňují rozvoj oboru. Z moderních metod je třeba zmínit
metodu MLPA (Multiple Ligation-dependent
Probe Amplification ). Jde o metodu s vysokou
specificitou a senzitivitou, u které se využívá
fluorescenčně značených sond. Její hlavní výhodou je možnost vyšetření desítek lokusů během jedné reakce. Další metodou, jejíž využití
se stává čím dál frekventnější, je komparativní
genomová hybridizace na biočipu (array CGH;
aCGH). Obě metody jsou vhodné k detekci
patologických změn počtu kopií genetického
materiálu (copy number aberrations; CNA).
Metodou budoucnosti v molekulární diagnostice se zdá být „next generation sequencing“,
která oproti doposud používanému způsobu
sekvenování umožňuje analýzu daleko větších
regionů za mnohem kratší dobu. Lze ji použít
i k celogenomovému sekvenování. Ve fenotypovém dopadu hrají též důležitou úlohu
i epigenetické faktory, což jsou transgenerační
i intragenerační změny založené na (de)regulaci genové exprese beze změn sekvence DNA.
Mezi epigenetické faktory patří změny methylace DNA, modifikace histonů či účinek nekódujících RNA. Z vyšetřovacích metod lze využít
detekci methylačního statutu (např. MS-PCR),
miRNA profiling či celogenomové methylační
studie. Tyto metody mají využití u poruchy imprintingu, poruchy diferenciace buněk (účinkem teratogenů), dále v onkologii při studiu
poruch methylace DNA u nádorů, při studiích
onkogenů či tumor-supresorových genů. Tyto
nové metody by ovšem nebylo možné využívat bez patřičné bioinformatiky.
Přednesené příspěvky prezentovaly výsledky
vyšetření pacientů ambulantní části ústavu
jak v cytogenetické laboratoři, tak i laboratoři
molekulárně genetické. Laboratorní vyšetření
ovšem řešila problémy pacientů. Večer Ústavu
lékařské genetiky upozornil na vzrůstající potřebu a důležitost genetických vyšetření. Potěšující byla i vyšší účast posluchačů než v předchozích letech. Doufáme, že tento trend bude
i do budoucna pokračovat.
M. Černá

Přednáškový večer
kliniky pracovního
lékařství
25. 4. 2012
Dne 25. 4. 2012 se konal Večer Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň při Spolku lékařů
v Plzni ČLS JEP, který moderoval as. MUDr. Jaroslav Novák.

MUDr. V. Machartová, Ph.d.

MUDr. H. Bejčková

V úvodní přednášce MUDr. V. Machartová,
Ph.D., přednostka kliniky, seznámila posluchače s přehledem nově zjištěných nemocí z povolání v České republice v r. 2011. V r. 2011
došlo také ke změně Seznamu nemocí z povolání, od 1. 7. 2011 je platný Seznam nemocí
z povolání uveden v NV 114/2011 Sb. Podrobnější přehled nemocí z povolání v České republice za rok 2011 je k dispozici na internetových
stránkách Registru nemocí z povolání ČR, kam
jsou dodávaná data z jednotlivých Středisek
nemocí z povolání na adrese: http://www.szu.
cz/uploads/Hlaseni_a_odhlaseni_2011.pdf.
Ve Středisku nemocí z povolání Kliniky pracovního lékařství v Plzni byly v r. 2011 hlášeny 3
profesionální intoxikace u hasičů, při expozici
zplodinám hoření (chlór, oxid uhelnatý, halogenované uhlovodíky). Z kapitoly II. byly nejčastěji
hlášeny neuropatie z dlouhodobého nadměrného přetěžování pohybového aparátu, především syndrom karpálního tunelu. Z onemocnění plic bylo nejčastější astma bronchiale (21
případů), především z expozice izokyanátům.
Kožní nemoci z povolání byly hlášeny 8 x, z infekčních onemocnění byl hlášen 16 x svrab.
MUDr. H. Bejčková přednesla práci Porucha
sluchu neuznaná jako nemoc z povolání –
odvolání, kde posluchače seznámila s klinickými a hygienickými kritérii pro přiznávání nemocí z povolání.

MUDr. S. Bajerová

MUDr. H. Čechová

MUDr. S.Bajerová seznámila posluchače
s prací Poškození loketního nervu v oblasti
lokte, kde upozornila na nový metodický pokyn MZ ČR z hlediska vyšetřování nemocných
s podezřením na profesionální etiologii vzniku

onemocnění a své sdělení doplnila o kazuistiku
z prostředí výroby kožené galanterie.
MUDr. H. Čechová se ve svém sdělení Problematika izokyanátů při údržbě a opravách
v prostředí domů a bytů upozornila na rizika používání polyuretanů jak v pracovním, tak
i domácím prostředí.
MUDr. V. Machartová, Ph.D., přednesla práci
Nemoci z povolání ve zdravotnictví v západočeském regionu v letech 1996 - 2011.
V daném období byla v západních Čechách
nejčastější onemocnění z kapitoly V. – infekční nemoci z povolání - svrab (153x), hepatitida typu B (26x) a tuberkulóza (10x). Z kožních
nemocí z povolání byl ekzém prokázán 48x,
nejčastěji na desinfekční a čisticí prostředky.
Ve zdravotnictví jsou prokazována onemocnění i z dalších kapitol seznamu nemocí z povolání - v daném období byl 10x prokázán
syndrom karpálního tunelu jako onemocnění
z přetěžování pohybového aparátu či vibrací.
U pracovníků ve zdravotnictví došlo ve 2 případech po prodělané hepatitidě typu B v minulosti k progresi onemocnění v hepatocelulární
karcinom.
Na závěr předsedající as. MUDr. Jaroslav Novák
kladně zhodnotil přednesené práce a pozval
přítomné na další pravidelné středeční Večery
Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni.
MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D.
přednostka kliniky
Foto dis. Zbyněk Vodička

Přednáškový večer
Urologické kliniky
2. 5. 2012
Přednáškovému večeru Urologické kliniky, který se uskutečnil 2. května letošního roku, předsedal prim. MUDr. M. Choc, CSc. Na programu
bylo celkem šest sdělení.
Večer byl zahájen přednáškou autorů Klečka
J., Šobrová A., Strmenská D., Hora M., Eret V.,
Stránský P. na téma Dlouhodobé výsledky
fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP)
na Urologické klinice FN v Plzni. Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) patří k laserovým endoskopickým zákrokům, které splňují
požadavky na minimálně invazivní alternativy
standardních operačních zákroků pro benigní hyperplazii prostaty. Na Urologické klinice
FN v Plzni byl první výkon proveden v březnu
2006, od té doby byly provedeny stovky operací. Jedná se o léčbu s velice dobrým výsledným efektem a přijatelnou mírou komplikací,
která v dlouhodobém pohledu nepřesahuje
15 %.
V dalším sdělení autorů Hora M., Eret V., Stránský P., Ürge T., Klečka J., Trávníček I., Ferda J., Hes
O., Drápelová B. Technika laparoskopické
extraperitoneální radikální prostatektomie
ve FN Plzeň uvedl prof. Hora nejnovější operační postupy při laparoskopické radikální prostatektomii, zejména využití nových šicích materiálů při sutuře anastomozy hrdla močového
měchýře a uretry.
Autoři Stránský P., Eret V., Drápelová B., Hora M.
prezentovali ve svém sdělení Naše zkušenosti

s jednoportovou laparoskopií (LESS) výsledky prvních 16 případů využití jednoportového
laparoskopického přístupu, který je dalším pokrokem v miniinvazivitě léčebných postupů.
Dle autorů je metodika vhodná především
k řešení menších tumorů ledvin a nadledvin
a k odstranění hypofunkčních ledvin.
Možnosti endoskopického řešení dlouhodobě ponechaných ureterálních stentů byly předmětem prezentace autorů Kočovská P., Eret V., Toufarová P., Chudáček Z., Hora
M. K dlouhodobému ponechání ureterálních
stentů dochází u pacientů, kteří se nedostavují
na jejich plánované odstranění či pravidelnou
výměnu, často u nemocných ze slabších sociálních vrstev. Přesto lze jejich stav řešit použitím
kombinovaných endoskopických technik s poměrně vysokým procentem úspěšnosti v jedné
či ve dvou dobách.
V přednášce na téma Vřetenobuněčný a kuboidální renální karcinom (Loopom): popis 15 případů uvedl MUDr. T. Ürge a spoluautoři (Hora M., Hes O., Sokol L., Betlach J.,
Hrabal P., Michal M., Chudáček Z.) soubor 15
případů velmi vzácného renálního tumoru tzv.
loopomu. Celosvětově je zatím zachyceno 68
případů tohoto typu tumoru, histopatologicky
je nutno odlišit sarkomatoidní konvenční renální karcinom a angiomyolipom.
Večer uzavřelo sdělení autorů Kovářová D., Klečka J., Hlaváčová J., Chudáček Z., Ferda J., Hora M.
Struktura urologických traumat ošetřených
ve FN Plzeň za období 2005 - 2011. Celkem
bylo ošetřeno 252 pacientů, výrazně převažovali muži (213), nejčastěji se vyskytovala poranění ledvin, a to I. a II.stupně. Všeobecným trendem je záchovný přístup u ledvinných traumat,
který se doporučuje i v případě velkých poranění u hemodynamicky stabilního pacienta.U
traumat močového měchýře dominují tupá
poranění a jsou z 70 - 97 % sdružena s frakturou
pánevního kruhu.
Obsáhlý odborný program Večera urologické kliniky uzavřel předsedající prim. MUDr. M.
Choc, CSc., který ocenil výběr zajímavých témat
i úroveň přípravy všech přednášek.
MUDr. Olga Dolejšová

Přednáškový večer
Anesteziologickoresuscitační kliniky
9. 5. 2012
Dne 9. května 2012 se konal v posluchárně
Šafránkova pavilonu večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky, kterému předsedal
prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. V průběhu večera
bylo předneseno 5 odborných sdělení.
První přednáška „Nové dávkovací režimy
antibiotik v intenzivní péči“ prezentovaná
M. Štěpánem upozornila na nepříznivou situaci ve vývoji nových antibiotik účinných proti
rezistentním Gram-negativním patogenům
a zdůraznila nutnost optimalizace antibiotické
léčby dostupnými antibiotiky. Kromě uvážlivé
indikace a adekvátního dávkování je nutno
na základě farmakokinetických a farmakodyna-

mických vlastností antibiotika zvolit i vhodný
způsob aplikace.
Druhým sdělením kolektivu autorů Hluchý M.,
Valtr O., Lepší Z., Beneš J., Kasal E. byla prezentace kazuistiky „Embolie plodovou vodou“.
První část přednášky byla věnována charakteristice nosologické jednotky, ve druhé části
sdělení se autoři podrobně věnovali popisu
diagnostického a léčebného procesu této závažné komplikace u mladé ženy léčené nejprve
na Gynekologicko-porodnické klinice a po dramatické resuscitaci na lůžkové části Anesteziologicko-resuscitační kliniky.
Další prezentace „Guillain–Barré syndrom
u těžké kontuze mozku“ autorů Židková A.,
Svoboda V., Zatloukal J., Štengl M. seznámila
posluchače s obtížemi diferenciální diagnostiky polyradikuloneuritidy Guillain-Barré u nemocného s akutním kraniocerebrálním poraněním, které modifikovalo typickou klinickou
symptomatologii.
Přednáška autorů Červený V., Altman P., Smetáková R., Šimanová A., Vondráček J. „Management krevního tlaku v perioperačním
období“ se zaměřila na možnosti ovlivnění
hodnot krevního tlaku při různých typech
operačních výkonů a na doporučené léčebné
a rozhodovací postupy u nemocných s nedostatečně kompenzovanou hypertenzí u elektivních a urgentních operací.
V posledním sdělení „Nové možnosti léčby
periferní neuropatické bolesti“ se autoři
Lejčko J., Machart S. zabývali problematikou
a možnostmi léčby periferní neuropatické
bolesti. Autoři prezentovali příznivé výsledky
léčby s užitím náplasti s 8% kapsaicinem u nemocných léčených v Centru pro léčbu bolesti
Anesteziologicko-resuscitační kliniky ve FN
v Plzni.
Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.,
zástupce přednosty ARK pro vědeckou
a výchovnou činnost

Přednáškový večer
Ústavu imunologie
a alergologie
16. 5. 2012.
Přednáškový večer ÚIA se konal v trochu chladném jarním podvečeru a tak účast byla poměrně hojná. Schůzi předsedal doc. MUDr. Jiří
Motáň.
V úvodní přednášce kolektivu autorů ÚIA rozebrala MUDr. Martina Vachová (spoluautoři
T. Vlas a P. Panzner) diagnostické postupy
u pacientů s alergií na včelí a vosí jed. Jedná se o pokračování dlouholeté práce našeho
ústavu. Postupem vedoucím k maximální specificitě a senzitivitě je kombinace různých testů
– in vivo i in vitro. Lepší výsledky zatím vidíme
u vosího jedu.
Další sdělení „Diagnostika přecitlivělosti
u dětí s atopickým ekzémem a její klinická
relevance” kolektivu autorů z ÚIA a Dermatologické kliniky přednesl MUDr. Martin Liška
(spoluautoři V. Gutová, P. Brodská a P. Panzner).
Jedná se také o pokračování dlouhodobé stu-
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die v rámci výzkumného záměru UK. Možností diagnostiky alergie na aeroalergeny u dětí
s atopickým ekzémem sice jsou, ale hledání příčinné souvislosti s klinickými projevy – exacerbacemi atopického ekzému je velmi obtížné,
protože k exacerbacím přispívá řada dalších,
nealergenních podnětů.
Další sdělení bylo také příkladem mezioborové
spolupráce mezi Hematoonkologickou klinikou a laboratoří ÚIA. Bc. Tomáš Vlas (spoluautoři D. Tysák, L. Merglová, P. Panzner a J. Hanzlíková) pohovořil na téma imunomodulačního
vlivu mezenchymálních kmenových buněk
na nespecificky indukovanou proliferaci lymfocytů. Mezenchymální buňky proliferaci tlumí. Toho lze v klinice využít například pro potlačení chronické reakce štěpu proti hostiteli
po transplantaci KD.
Velice zajímavou přednášku „Analýza IgE
profilů reaktivity našich pacientů na úrovni
jednotlivých alergenových složek“ prezentovala MUDr. Petra Nathanská (spoluautoři
I. Malkusová, J. Hanzlíková, M. Vachová, M. Liška, V. Gutová a P. Panzner). Jednalo se o zpracování prvních dat získaných při vyšetřování
specifických IgE protilátek proti alergenovým
složkám jednotlivých alergenů jak vzdušných,
tak potravinových. Moderní vyšetření pomocí
mikroarrayů přináší nové pohledy na souvislosti senzibilizace pacientů například s věkem
či místem bydliště. Využití této vyšetřovací metody určitě bude velkým diagnostickým přínosem.
Jako poslední vystoupila MUDr. Václava Gutová, která prezentovala zajímavou kazuistiku
projevů angioedému u malého pacienta –
„Hereditární angioedém – klinické projevy
u dvouletého dítěte“. Pacient pochází z rodiny s výskytem tohoto dědičného onemocnění,
ale klinické projevy většinou vídáme až v pozdějším věku – pubertě a dospělosti. Náš pacient je asi nejmladším v ČR. Diagnostika není
složitá, ale diskutována byla úskalí léčby u takto
malého dítěte.
V. Gutová

Z jednání
Akademického senátu
LF UK v Plzni
9. 5. 2012
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Po zahájení jednání předsedou AS
prof. MUDr. J. Filipovským, CSc., se ujal slova děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. Nejdříve informoval AS o stavu
projektů VaVpI. Došlo k významnému posunu
– projekt BioMed byl 29. 3. 2012 podepsán
ministrem školství. Výběrová řízení byla zadána podle pravidel platných do dubna 2012.
Průběžně se vypisují další, např. na stavební
dozor, přístroje, manažera projektu a mobiliář.
Výběrová řízení budou probíhat v kompetenci
UK pod dohledem pana kvestora, ing. Kubíčka. Jejich zadávání bylo předmětem dohody
právníků Lékařské fakulty v Plzni a Univerzity
Karlovy. Prozatímní předpoklad zahájení stavby samotné je 1. 9. 2012. Ředitelem centra byl
jmenován doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., ve-

doucími odborných týmů doc. MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D., a prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Od dubna jsou uzavírány dílčí úvazky
na práci pro vědecké projekty centra.
Dále děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., informoval o stavu příprav Univerzitních nemocnic.
Zákon o univerzitních nemocnicích by měl být
hotov do konce roku 2012. Pokud bude schválen Sněmovnou, měl by platit od roku 2014.
Předpokládá se specifický statut nemocnic.
Mění se postavení ředitele, který bude podřízen správní radě. Zatím existují dva modely
složení správní rady: zástupci ministerstva zdravotnictví, Lékařské fakulty a Krajského úřadu
budou zastoupeni v poměru 5-3-1 nebo 4-4-1.
Univerzitní nemocnice by měly být organizací
vzdělávací a vědecko-výzkumnou a poskytovatelem léčebné a preventivní péče.
Tajemnice Lékařské fakulty Ing. M. Klečková
komentovala předkládanou Zprávu o hospodaření. Struktura zprávy je dána (MŠ a RUK)
a zahrnuje výnosy, náklady a vývoj jednotlivých
fondů. Výsledek hospodaření za rok 2011 je
6 726 000 Kč.
Ing. M. Klečková dále prezentovala rozpočet
pro rok 2012. Zrekapitulovala finanční zdroje z kapitoly ministerstva školství. Jsou dány:
počtem studentů, kvalifikačním rozložením
akademických pracovníků, počtem postgraduálních studentů a mobilitou. Tato poslední
kapitola příjmů zaznamenala pokles o 2 %. Snížil se tzv. normativ na hlavu. Některé položky
jsou neovlivnitelné, ale u některých (mobilita,
doktorandi) je možné příjem zvýšit. Souhrnně
je příjem nižší o 2 900 000 Kč. Na institucionální
podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje
získáváme o 4 % víc. Tato částka má být využita
zejména na projekty PRVOUK. V celkové částce na vědu máme letos o 27 %, tedy 10,5 mil.
Kč, méně. Projekty VaVpI – RUK nám vrací 55 %
z částky kofinancování projektů. Součet dopadu projektů je pak 6 700 000 Kč. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný. Z důvodu sníženého
příspěvku na výuku, žádosti o převod provozních prostředků do investic a realizace projektů
VaVpI je nutné dosáhnout úspory na nákladových položkách. Nutná výše úspory je 6 mil. Kč.
V kapitole mezd je úspora možná nevyplacením odměn. Ukončením VZ ale došlo ke zvýšení vyplacených mzdových prostředků o 2,5 mil.
Kč. Nárůst je i v počtu pracovníků a výši odměn
(zejména za výuku zahraničních studentů). Položku mezd bude nutné sledovat už proto, že
mzdové náklady tvoří 55 % rozpočtu.
V kapitole příjmů došlo ke zvýšení školného
pro zahraniční studenty. Jejich počet ale není
do září znám. Je nutná diskuze o položkách nákladů, které je možné ovlivnit.
AS schválil zprávu o hospodaření LF UK v Plzni
v r. 2011 a rozpočet pro rok 2012.
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., informoval
o programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově – PRVOUK. Pokud se týká publikací, pravidla byla přesně dána. Soubor pro
RIV za rok 2011 byl konzultován na schůzce
v knihovně. Pouze tři práce se přesouvaly ze
souboru za FN do souboru fakultního se souhlasem prof. MUDr. O. Topolčana, CSc., který se
schůzky také zúčastnil.
Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., se seznámil

s projekty, které budou podporovány prostředky FN. Z jeho pohledu se nejedná o projekty,
které by měly ambici stát se projekty PRVOUK.
Domnívá se, že je nutná spolupráce mezi FN
a LF, a to, kromě jiného, i ve vědecké a výzkumné činnosti.
Projekt PRVOUK se teprve rozbíhá. Existuje návaznost na VZ. Umožňuje začlenění široké škály
témat a je zde vazba na Biomedicínské centrum. Nabízí se uplatnění pro široké spektrum
klinických i teoretických oborů. PRVOUK pokrývá vědeckou činnost fakulty. Umožní uplatnění
týmům s jasnou vizí na 5 let.
Projekt PRVOUK řídí hlavní koordinátor –
prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. Členy rady programu jsou pracovníci z teoretických ústavů
i klinik. Složení rady odpovídá hlavním tématům. Finance jsou nižší než ve VZ. Prostředky
lze vydat pouze do výzkumu s výjimkou některých doplňkových a režijních nákladů. Budou
přidělovány na jednotlivá pracoviště podle
výkonu měřeného přesnými parametry. AS
byl seznámen s návrhem rozpočtu pro druhé
pololetí. Systematická práce na projektu začne
v červenci.
Profesoru M. Matějovičovi vyslovil uznání děkan fakulty i předseda AS.
Prof. MUDr. A. Skálová, CSc., informovala podrobně o struktuře a organizaci specializačního
vzdělávání a o situaci na naší fakultě.
Vzdělávání uchazečů zajišťují a koordinují fakulty. Celý systém je řízen Koordinační oborovou radou, ve které má každá LF jednoho
zástupce. Té podléhají specializační oborové
rady pro jednotlivé obory (39 pro všeobecné
a 3 pro zubní lékaře). Stanovují plán vzdělávacích akcí a místo a termín konání atestačních
zkoušek. Specializační oborové rady jsou tvořeny 42 garanty z jednotlivých LF, kteří zajišťují
specializační vzdělávání na svých pracovištích,
posuzují přihlášky k atestaci i vykonanou praxi. Atestační komise jsou minimálně tříčlenné
s přesným složením.
Na naší fakultě bylo k 2. 5. 2012 vystaveno 5
certifikátů o absolvování základního kmene.
Zařazeno nebo přeregistrováno z IPVZ bylo
138 lékařů. Termíny atestací byly schváleny 23.
4. 2012.
Ve srovnání s ostatními LF máme nejvyšší počet přihlášených. Důvodem může být fakt, že
na Oddělení specializačního vzdělávání se
uchazeči setkávají s ochotou a podporou. Funguje i webová stránka s přesnými a podrobnými informacemi. Již proběhly zkoušky z ortopedie a radiologie a zobrazovacích metod. Další
budou následovat podle plánu, se kterým byl
AS seznámen.
Přijímací řízení se bude konat 19. 6. 2012. Je přihlášeno celkem 2050 uchazečů (687 na zubní
lékařství a 1363 na všeobecné). Bez přijímacích
zkoušek bylo přihlášeno 112 uchazečů na všeobecné a 65 na zubní a přijato 80 na všeobecné a 18 na zubní. V loňském roce se z uchazečů přijatých bez zkoušek zapsalo 18 studentů
na všeobecné a 2 na zubní lékařství.
Prezenční přípravný kurz skončil, navštěvovalo
jej 75 uchazečů. Elektronický kurz ještě probíhá.
Zájem o práci v Ekonomické komisi LF UK v Plzni z řad mimo AS projevili prof. MUDr. M. Hora,
Ph.D. a ing. V. Babuška, Ph.D. Z řad členů AS se

přihlásili MUDr. L. Bolek, Ph.D., MUDr. D. Hrušák,
Ph.D., prof. MUDr. O. Hes, Ph.D., MUDr. T. Reischig, Ph.D., a doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D. AS
schválil složení Ekonomické komise.
Doplňovací volby do Studentské části AS proběhnou 13.-14. listopadu 2012. Podrobnosti
budou ještě projednány.
(dle zápisu z jednání AS – jn)

E-learning nás učí
naslouchat studentům
rozhovor s prof. Rackem
Na Ústavu klinické biochemie a hematologie
(ÚKBH) LF UK v Plzni má výuka dlouhou tradici. Součástí jeho výukových aktivit je nejen
pregraduální výuka studentů medicíny, ale
i postgraduální vzdělávání lékařů, analytiků
a zdravotních laborantů. Nově se tento ústav
systematicky podílí i na specializačním vzdělávání lékařů (předatestační přípravě) v klinické
biochemii.

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. při přednášce
Jako jedni z prvních zavedli vyučující na ÚKBH
e-learning do výuky mediků a elektronické
vzdělávání dlouhodobě rozvíjejí. Svědčí o tom
celá řada grantů, projektů a publikací. Požádali
jsme proto prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc.,
přednostu ÚKBH, aby nám blíže představil inspirující aktivity ÚKBH. Uvádíme jeho hlavní poznatky z této formy výuky:
Historie výuky u nás
Klinická biochemie se prolíná prakticky všemi
lékařskými obory, i když samozřejmě některými
více a jinými méně; znalost klinické biochemie
(a celé laboratorní medicíny) je tedy u budoucích lékařů velmi žádoucí. Lékařská fakulta UK
v Plzni byla první v České a Slovenské republice, která zavedla povinnou výuku předmětu
klinická biochemie v 5. ročníku všeobecného
lékařství, zakončenou zkouškou; teprve potom
se přidávaly pražské fakulty, v Hradci Králové
a na Moravě je klinická biochemie dosud jen
volitelným předmětem.
Prvním krokem k usnadnění výuky bylo sepsání učebnice – vyšla dosud ve dvou vydáních
a je využívána i na jiných fakultách i k přípravě
lékařů a analytiků na atestaci z klinické biochemie. Pracovníci Ústavu klinické biochemie
a hematologie se snaží výuku modernizovat
a podpořit aktivitu studentů od samotného
začátku. V letech 2003 – 2008 úspěšně vyřešili
čtyři granty Fondu rozvoje vysokých škol, což

umožnilo doplnit přednášky a semináře dalšími
možnostmi, především testováním studentů
v průběhu výuky pomocí hlasovacího zařízení.
Již po našich prvních zkušenostech s e-learningem jsme si uvědomili, že jeho racionální
využití je pro nás ta správná cesta. V roce 2007
jsme iniciovali vznik projektu E-Labmed, o rok
později byla založena CEVA a v současnosti se
můžeme pochlubit dvěma e-learningovými
projekty OPVK (E-klinická biochemie a BioHema). Jedním z důkazů, že to s e-learningem
myslíme vážně, je i fakt, že od roku 2010 probíhá i závěrečná zkouška z klinické biochemie
v e-learningovém prostředí MOODLE. Jde o relativně radikální krok, který zprvu vzbuzoval nedůvěru a obavy. Po dvouletém provozu je však
zřejmé, že výhody tohoto řešení výrazně převažují nad nevýhodami. Hlavními přednostmi
je objektivita a vyzkoušení studenta z celého
oboru klinické biochemie.
Pravidelně sledujeme reakce studentů na kvalitu výuky i vlastní zkoušku; ve velké většině jsou
kladné.
Výhody e-learningu
Studenti oceňují možnost intenzivního individualizovaného studia klinické biochemie. Navíc
si velmi chválí zpětnou vazbu, kterou od vyučujících pravidelně dostávají. Jak ale s takovým
přístupem vměstnat pro lékaře to podstatné
z klinické biochemie do 6 dnů blokové výuky?
Řešením je e-learning nebo v našem případě
kombinace prezenční výuky a e-learningu (tzv.
blended learning). Studenti mají k dispozici
interaktivní e-learningové materiály, které jim
pomáhají v přípravě na prezenční výuku. Po seminářích si pak znalosti mohou zopakovat
formou elektronického testu a zjistit tak, jestli
jim v paměti utkvělo vše potřebné a jestli vše
správně pochopili. Výuka je pak mimořádně intenzivní a efektivnější než samotná prezenční
výuka. Naštěstí studenti v 5. ročníku již dobře
rozpoznávají praktické uplatnění učiva a jejich
motivace k vyššímu nasazení je proto vysoká.
Projekty
Již zmíněný pilotní projekt E-Labmed (www.e-labmed.cz) jsme úspěšně řešili v letech 2007
- 2008 spolu s kolegy z Ústavu mikrobiologie
a Ústavu imunologie a alergologie LF UK a FN
v Plzni. Projekt byl zaměřen na terciární vzdělávání lékařů v laboratorní medicíně. Zde jsme
se poprvé setkali s programem MOODLE, který
nám svými možnostmi učaroval a od té doby
jej využíváme ve všech našich e-learningových
projektech. Výsledkem E-Labmedu bylo vytvoření interaktivních kurzů v několika oblastech
laboratorní medicíny.
CEVA
Dalším milníkem e-learningu na našem ústavu bylo založení CEVA (Centrum Edukace
a Výzkumu Abbott, http://www.ceva-edu.cz)
v roce 2008. Jde o společný projekt Lékařské
fakulty v Plzni, Klatovské nemocnice, a.s. a firmy
Abbott Laboratories. Portál nachází uživatele
hlavně v lékařích všech odborností, bioanalyticích, laborantech i všeobecných sestrách.
Je tedy zaměřen na postgraduální vzdělávání,
mnohá témata jsou však vhodná i pro studenty medicíny. Náplní portálu je měření, indikace
a interpretace laboratorních výsledků v celé své
šíři (nejde tedy jen o klinickou biochemii, ale

zastoupeny jsou např. i hematologie, sérologie
nebo imunologie).
Návštěvníci se mohou každý týden těšit
na nový odborný článek na aktuální téma (např.
stručný komentář k odbornému doporučení,
přehledný edukační materiál, nahrávka prezentace z konference nebo kazuistika). CEVA dále
nabízí stále se rozrůstající nabídku vzdělávacích
kurzů oceněných kredity celoživotního vzdělávání. Velmi úspěšné jsou také několikrát ročně
pořádané videokonference, které se mohou
pyšnit špičkovými přednášejícími a atraktivními
tématy. Nově CEVA nabízí cestovní a výzkumné
granty.
CEVA je tedy dobrým příkladem úspěšné spolupráce akademického světa (naše alma mater)
a komerční sféry (firma Abbott Laboratories).

E-klinická biochemie a BioHema
Vyvrcholením našich dosavadních aktivit
na poli e-learningu jsou dva projekty v rámci
Operačního programu MŠMT Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK), pomocí kterého
lze čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních
fondů Evropské unie.
První z projektů jsme nazvali E-klinická biochemie (č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0048,
od 2011, pracovní webové stránky http://ebio.
biochemik.org). Je to meziuniverzitní projekt,
který si klade za cíl vytvoření unifikovaných
e-learnigových materiálů předmětu klinická biochemie pro akreditované magisterské
a bakalářské studijní programy na lékařských
a zdravotnických fakultách. Prakticky jde o další
rozvoj již nabízených e-learningových služeb
studentům: o elektronickou knihu klinické biochemie, prezentace s mluveným komentářem
a větší množství oblíbených výukových testů
se složitějšími typy otázek (přiřazovací, doplňovací, výpočtové). Druhým významným cílem
projektu je naučit učitele, jak vytvářet kvalitní
e-learningové materiály (včetně základního
ovládání nástrojů na tvorbu těchto materiálů).
Tento přístup často budí ve vyučujících odpor ne každý ze zkušených pedagogů si připustí, že
má co zlepšovat. Jisté je, že autoři orientovaní
v e-learningových technologiích mohou snáze
a efektivněji vytvářet a dlouhodobě udržovat
kvalitní e-learningové materiály.
Na projektu se kromě Lékařské fakulty UK v Plzni podílí i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (doc. Dastych) a Lékařská fakulta Ostravské univerzity (doc. Šafarčík – ten je i garantem části projektu určené pro bakalářské studijní programy). Dále jsou do projektu zapojeni
odborníci z 1. a 2. lékařské fakulty UK v Praze
(prof. Zima, prof. Průša a další). Garanty projektu za naši LF jsou prof. Racek a dr. Daniel Rajdl,
Ph.D.; je třeba vyzvednout jeho aktivitu a přínos
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nejen v tomto, ale i v dalších projektech internetového vzdělávání. Autorský kolektiv je velmi
široký a jeho koordinace dosti náročná. Třetím
(a možná největším) cílem projektu E-klinická
biochemie je tedy naučit se smysluplně a efektivně spolupracovat napříč fakultami a univerzitami. Jako prostředí pro meziuniverzitní
sdílení vytvořených materiálů jsme zvolili síť
lékařských fakult MEFANET (Medical Faculties
Network).
Projekt začal 1. 2. 2011. Aktuálně máme za sebou tvorbu textů do elektronické knihy, velmi
zajímavé byly recenze těchto textů odborníky
z jiných fakult (mnohdy to i dosti jiskřilo - ne každý z autorů umí konstruktivně kritizovat a ne
každý umí kritiku věcně přijmout). Nyní (červen
2012) texty procházejí hodnocením studenty.
Díky on-line nasdílení (pro tvorbu jsme použili
Google Dokumenty) mohou studenti do textů
přímo přidávat svoje komentáře (např. že text
je pro ně nesrozumitelný, nezáživný, opravovat
chyby, navrhovat vylepšení apod.) a významně
tak ovlivnit výsledný materiál. V další fázi tvorby
(od června 2012) budeme pokračovat ve tvorbě ozvučených prezentací, výukových testů
a interaktivních kurzů. Studenti (včetně anglických) se z prakticky využitelných výsledků
tohoto projektu mohou těšit od začátku roku
2013.
Druhý projekt jsme nazvali BioHema (č. projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0003, webové stránky
http://www.biohema.cz). Projekt E-Klinická
biochemie se týká pregraduální výuky klinické biochemie na lékařských a zdravotnických
fakultách. Uvědomili jsme si však, že základní znalosti nejen klinické biochemie, ale celé
laboratorní medicíny by měli mít i nelékařští
zdravotničtí pracovníci – zdravotní sestry a laboranti, problematika laboratorní medicíny by
měla být součástí systému jejich kontinuálního
vzdělávání. A právě jim je určen tento vzdělávací projekt. Projekt BioHema je zaměřen na vytvoření e-learningových kurzů v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotní laboranty,
všeobecné sestry a porodní asistentky. Projekt
vznikl na základě potřeby zajištění kontinuálního celoživotního vzdělávání podle Vyhlášky
MZ ČR č. 4/2010 Sb. ve znění Vyhlášky MZ ČR
č. 321/2008 Sb. Je řešen od 1. 1. 2011 a jako
projekt E-Klinická biochemie je plánován na tři
roky.
Cílem projektu je vytvořit pět e-learningových vzdělávací programů v oborech klinické
biochemie a hematologie, a to pro zdravotní
laboranty, všeobecné sestry a porodní asistentky. Po fázi pilotního zkoušení odborníky
z praxe budou programy zveřejněny ve formě
e-learningových kurzů oceněných kredity celoživotního vzdělávání. V projektu BioHema
používáme obdobné výrazové prostředky jako
v projektu E-biochemie (tedy elektronickou
knihu, prezentace s mluveným komentářem
a testy; vše vhodně „zabalené” v e-learningovém prostředí MOODLE), bonusem je použití
videokonferenční technologie.
Garantem projektu je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, tým lektorů je veden
prof. MUDr. J. Rackem, DrSc., přednostou ÚKBH
LF UK v Plzni. Partnerem projektu, zajišťujícím
pilotní odzkoušení, je Klatovská nemocnice a.

s., odborným garantem MUDr. Richard Pikner,
Ph.D., primář Oddělení klinických laboratoří
a kostního metabolismu.
Shrnutí
Naše zkušenosti s tvorbou e-learningových
materiálů a jejich použitím při výuce nás vedou k možná paradoxním závěrům: racionální
využívání moderních technologií ve vzdělávání
nevede k odosobnění výuky a jejímu zploštění.
Naopak – vede to k lepší individualizaci výuky
(možnost interaktivního hlasování, individuální automatické hodnocení výukových testů)
a rozšíření palety nástrojů o velmi intenzivní
a efektivní způsoby předávání informací. Díky
technickým možnostem si můžeme také dovolit plošně sbírat názory studentů na naši výuku
(včetně oblíbeného hodnocení jednotlivých
vyučujících) a touto zpětnou vazbou se systematicky zabývat. Pro ilustraci uveďme některé
volně psané komentáře našich studentů:
„Je to velmi důležitý předmět a přála bych si,
aby byl vyučován po celý rok. Výuka byla výborná, pravděpodobně nejlepší, co jsem na fakultě
měla.”
„Skutečně atraktivní, moderní výuka.”
„Opravte si lampu u dataprojektoru, hrozně
hučí.”
„Od 8:00 se nemohu soustředit, nemohlo by se
začínat od 10:30?”
„Velmi sympatický tým! Velmi přínosný trénink
na průběžných testech s jejich okamžitým vyhodnocením. Přednášky na OVAVT by mohly
být srozumitelnější, podobnější knize.”
(pro Fac. nostra připravil JAK)
Foto: Maurer

Projekt Fighting
Aneurysmal
Disease končí
Projekt Fighting Aneurysmal Disease (FAD) byl
jako projekt podpořený 7. rámcovým projektem odstartován v roce 2008. Celkem 15 týmů
z 11 evropských zemí se účastnilo výzkumu
aneuryzmat v pracovních skupinách zaměřených na genetiku, genomiku, patofyziologii,
diagnostiku a terapii. Jako jediný zástupce z bývalého východního bloku se výzkumného projektu účastnila skupina vedená prof. MUDr. Vladislavem Třeškou, DrSc., čítající zástupce
z Chirurgické kliniky, Centrální laboratoře pro
imunoanalýzu FN Plzeň a Ústavu histologie
a embryologie LF v Plzni.
Výzkum aneuryzmatu břišní aorty má v Plzni
dlouhou tradici. Již v roce 1991 potvrdila studie
vedená tehdejším přednostou Chirurgické kliniky prof. MUDr. Jiřím Valentou, DrSc., rostoucí
výskyt aneuryzmatu břišní aorty (AAA) v populaci mužů starších šedesáti let (1) a navrhla provádět sonografické vyšetření aorty při každém
USG vyšetření břicha u této skupiny pacientů.
Právě epidemiologickým aspektům a efektivitě
zavedení skríningu AAA byla v projektu FAD věnována značná pozornost. Výsledky potvrdily
populačně specifický výskyt tohoto onemocnění a překvapivě klesající tendenci výskytu
v zemích s již zavedeným AAA skríningem (2).

Také naše výstupy poskytly jiný vhled do již zaběhnutých názorů na histopatologii a symptomatologii AAA (3), jako nejzajímavější se jeví
větší zánětlivá infiltrace u pacientů s asymptomatickým aneuryzmatem, tedy nejspíš i vyšší
riziko progrese (ruptury) u největší skupiny
těchto pacientů.

Úvodní setkání řešitelů projektu FAD, Liege University, září 2008
Závěrečné setkání řešitelů projektu FAD, které
se konalo v Madridu 3. a 4. 5. 2012, potvrdilo
i další význam mezinárodní výzkumné spolupráce, totiž možnost diskuse, získávání cenných
zkušeností a nadhledu, jako i sdílení úspěchů
a problémů, z nichž některé jsou podivuhodně
internacionální.
Věřím, že se takto založená platforma zhodnotí
i prospektivně.
Lada Eberlová
Literatura:
1. Valenta J, Šimána J, Třeška V, Chudáček Z, Kreuzberg B. Výskyt
aneurysmatu abdominální aorty v naší populaci a možnosti jeho
depistáže. Čas. Lék. Čes., 130, 1991, No. 3, p. 79-81
2. Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg
A, Wanhainen A: Low Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysm
Among 65-Year-Old Swedish Men Indicates a Change in the Epidemiology of the Disease. Circulation 2011;124:1118-1123.
3. Eberlová L, Tonar Z, Witter K, Křížková V, Nedorost L, Korabečná M, Tolinger P, Kočová J, Boudová L, Třeška V, Houdek K, Moláček J, Vrzalová J, Pešta M, Topolčan O, Valenta J: Asymptomatic
abdominal aortic aneurysms show histological signs of progression: A quantitative histochemical analysis. Pathobiology DOI:
10.1159/000339304 přijato k tisku

Zemřel
doc. MUDr. Milan
Hadravský, CSc.
Byl již mnoho let těžce chorý, takže jeho studenti, ač je stále dokázal zaujmout svými často nečekanými a přitom hlubokými pohledy
na vážné lékařské otázky, nemají tušení, čeho
všeho se mu podařilo v jeho plodném životě
dosáhnout ve vědě, v lékařském umění a v záchraně lidských životů. V tom bude jistě dlouho
vzorem svým žákům, zejména starším, kteří ho
poznali už v dobách jeho jarosti. Těm posledním, které učil až teď, tu chci uvést aspoň několik málo jeho počinů nejslavnějších, jež ovlivnily
vícero lékařských i přírodovědných oborů, i několik historek, jimiž bych chtěl připomenout
jeho lidskou tvář, a také varovat (ač asi marně)
naše dorostence před zhoubnými návyky, které
ho předčasně zahubily. Kouřil od mládí a nejdřív mu to nevadilo, byl zdatný sportovec, jezdil
na kole, lezl na horské štíty, plaval. Když začal
cítit, že kouřit mu vážně škodí, přestal. Vydržel
to rok a celý ten rok toužil zapálit si znovu, až
ho k tomu kamarádi zas při dobré zábavě sved-

li. Znovu se sebrat už nedokázal, ač věděl, co
za to zaplatí.
Když jsem přišel na podzim 1960 na plzeňskou
fakultu s převratnými plány, co a jak by se mělo
učit v lékařské fyzice, nechtěl jsem postupovat obvyklou cestou a vnucovat lidem, kteří
v ústavu zbyli po mém předchůdci, své představy, nýbrž pro ty jsem chtěl získat schopné
dorostence. Měl jsem štěstí, přihlásil se student
čtvrtého ročníku Milan Hadravský, chtěl jsem
ho zainteresovat na problematice, již jsem si
přivezl z Prahy: Neelektrické projevy nervového
i svalového vzruchu, ale moc se mi to nedařilo,
takže jsme se dali hlavně do učení, to Milanovi šlo od začátku velmi dobře. Mládež se má
poslat do ciziny, aby se otrkala, to ale tehdy
nešlo, a tak jsem ho poslal aspoň do Bratislavy
k Jozefu Zacharovi, kde se záhy proslavil také
v diskuzi s Gustávem Husákem svým dotazem,
jak se vlastně liší Východoslovenské železárny
od projektu Huko, za který oběsili Ludvíka Frejku. („Neviem, prepáčte súdruh, ja nie som ekonóm“, odvětil tehdy mazaný Husák.)
V roce 1964 jsem si přivezl z Ameriky nový úkol:
uvidět živé buňky v mozku. Nápad, jak na to,
jsem měl, ale od nápadu k dílu je cesta dlouhá.
S Milanovou velkou pomocí se ji podařilo zkrátit na málo přes rok; pak jsme jeli pokračovat
na Yaleovu univerzitu k Robertu Galambosovi
spolu, a pak jsme ty mikroskopy patentovali
a publikovali v předních žurnálech. V r. 1983 se
naším mikroskopem podíval u nás Alan Boyde
na zub pračlověka a nabídl za kopii toho stroje
velmi slušný peníz. Karlova Univerzita neodolala a prodala. Později jsme vyrobili a do světa
vyvezli i několik dalších; dalo by se o tom mluvit
dlouho a vesele, např. jak Milan vymyslel, jak se
dostat domů ze Švýcar bez německého víza.
Ale stále jsem cítil, že by Milan chtěl dělat také
na něčem výhradně svém. To se opět našlo
hlavně náhodou. V létě 1968 jsem měl jet s výpravou potápěčů do Jugoslávie, ale nepohodl
jsem se s organizátorem výpravy, a tak jsem
jet odmítl. Abych však nezpůsobil výpravě
nesnáze, dohodil jsem jim náhradu: Milana.
Ten pak dělal výpravě nejen lékaře, nýbrž i řidiče terénního vozu Praga V3S a jeho opraváře
a dovezl ten značně zchátralý vypůjčený vůz
i domů, když se více lidí rozhodlo, do okupované vlasti se nevrátit. Na té výpravě se Milan
nejen naučil i potápět, nýbrž se mu to dokonce
zalíbilo, a protože byl i vynikajícím internistou
a fyziologem a fyzikem (žertem se nazýval kovolékařem), rychle pochopil nejen problémy
potápění, kesonové nemoci a dalších nebezpečí, nýbrž i možnosti léčit kyslíkem v přetlaku
otravu kysličníkem uhelnatým i plynatou sněť
a také anoxii při pneumotoraxu, úrazech hrudníku atp. Je pravděpodobné, že kdyby byl býval
po ruce druhý Hadravský, mohl Milan přežít
i svou poslední ataku paroxysmální tachykardie, kterou nedokázali zvládnout kolegové,
již byli po ruce. Ač tyto jeho hlavní úspěchy
byly velké a mnoho lidí se o tyto problémy
před ním pokoušelo marně, zdaleka to nebylo
všecko. Jeho třetí choť byla zubní lékařka. Tak
pro ni vymyslel geniální jednoduché zařízení
na snímání protéz vzdorujících nástrojům do té
doby obvyklým. Jiný zubař publikoval jeho
zařízení na mapování chrupu. Pro psychiatry

udělal geniálně jednoduchý a zcela spolehlivý faloplethysmograf, zkrátka přišel-li někdo
s problémem, jenž Milana zaujal, vymyslel mu
jeho nové jednoduché řešení. Byl ale krajně
citlivý vůči jakémukoli podrazu; s tím, kdo se
ho dopustil, obvykle navždy skončil. Vymyslel též řadu vynálezů nelékařských, například
dvojčinnou brzdu pro automobil: píst se při sešlápnutí pedálu nejdřív posunoval rychle, a jak
zabral a zastavil se, začal tlačit v něm vložený
mnohem menší píst mnohem větší silou: tedy
posilovač bez přídatného zdroje síly. To mu ale
patentový úřad (nejspíše na radu znalce z nějakého automobilového závodu) patentovat
odmítl. K většině svých vynálezů přišel Milan
za ranního probouzení, někdy se však probudil
úplně ještě dřív, než Duch Svatý stačil dokončit
své dílo. Jednou se mu např. zdálo o motoru,
jenž se zastavil, protože mu zamrzl chladič; tím
byl užuž potřen II. zákon termodynamiky, leč
budík zabránil dokončení díla.
Hadravského hyperbarická léčebná komora,
dílo s několika zcela originálními prvky, zachránila nepochybně více než deset životů a odvrátila několik desítek těžkých a trvalých poškození zdraví; občas byla jediným zařízením svého
druhu v celém Československu. Ale vymyslel,
postavil a do klinické praxe uvedl i mnohem
jednodušší zařízení pro léčbu normobarickým
kyslíkem, jež nahradila nepraktické málo účinné „kyslíkové stany“; vynikla zejména prakticky
nulovým dýchacím odporem. V této oblasti má
i několik patentů, publikací a příspěvků v učebnicích.
Domnívám se, že jen málokdo z těch několika
tisíc lékařů, které naše fakulta od svého vzniku
v r. 1946 vychovala, může se s Hadravským měřit v tom, čeho dokázal dosáhnout.
17. 5. 2012
Mojmír Petráň

Zemřel
hematoonkolog primář
MUDr. Vladimír Koza
Uznávaný hematoonkolog a hlavní osobnost,
která stála u zrodu programu transplantací
kostní dřeně od příbuzných i nepříbuzenských
dárců v České republice, primář hematoonkologie v plzeňské Fakultní nemocnici MUDr. Vladimír Koza, zemřel v neděli 17. června 2012.
Oznámila to Fakultní nemocnice.
MUDr. Vladimír Koza se narodil 4. července
1954 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy a specializoval se na vnitřní
lékařství a hematologii. Od roku 1979 působil
na Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 1991 zahájil program
transplantací kostní dřeně ve Fakultní nemocnici Plzeň a stal se tak jedním z průkopníků programu transplantací kostní dřeně v České republice. První alogenní transplantace dřeně
byla v Plzni provedena v r. 1991, v roce 1993
zde byla provedena také první transplantace dřeně s nepříbuzným (českým) dárcem.
V roce 1992 byl jedním ze zakladatelů Nadace
pro transplantace kostní dřeně, která zřídila

a začala financovat samostatnou organizaci
Český národní registr dárců dřeně. V něm je
nyní zapsáno téměř 40 tisíc vyšetřených dobrovolníků ochotných kdykoliv darovat kostní
dřeň neznámému člověku a pomoci při záchraně jeho života. Program transplantací kostní dřeně se tak rázem rozšířil z příbuzenských
transplantací dřeně na transplantace nepříbuzenské, které pomáhají nemocným, kteří nenalezli vhodného dárce dřeně mezi členy rodiny.
Nadace pro transplantace kostní dřeně v současnosti patří k největším a nejúspěšnějším nadacím v tuzemsku. Český národní registr dárců
dřeně pak získal světově nejvyšší akreditace
kvality Světové asociace dárců dřeně (WMDA),
Evropské federace pro imunogenetiku (EFI),
Spojeného akreditačního výboru Mezinárodní
společnosti pro buněčnou terapii (JACIE) a Evropské skupiny pro transplantace buněk a kostní dřeně (EBMT), které všem, nejen dobrovolníkům v něm zapsaným, ale i zdravotníkům
a samotným pacientům garantují nejvyšší záruky bezpečnosti a kvality zprostředkovaného
transplantačního programu.

Vzhledem k rychlému rozšiřování tohoto vysoce specializovaného programu inicioval
MUDr. Vladimír Koza v roce 1994 vyčlenění
pracoviště v rámci FN Plzeň jako samostatné Hematologicko-onkologické oddělení,
do jehož čela byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou. V současné době
je toto odborné pracoviště především jedním
z největších transplantačních center krvetvorných buněk v České republice, které provedlo
již více než tisíc transplantací všech typů.
Také toto pracoviště získalo pod jeho vedením pro celý rozsah poskytované zdravotní
péče nejvyšší světové akreditace kvality JACIE,
WMDA a EFI. Ročně nyní provádí přes stovku
nepříbuzenských transplantací kostní dřeně,
což je více než polovina tohoto programu v tuzemsku.
V roce 2005 byl prezidentem kongresu Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně, byl členem řady českých a zahraničních
odborných společností, inspektorem Světové
asociace dárců kostní dřeně a předsedou výboru pro podporu transplantačního programu
východoevropských zemí při Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Podílel se
mj. též jako člen odborného konzilia na léčbě
manželky bývalého ruského prezidenta Michaila Gorbačova Raisy.
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Vladimír Koza byl také prezidentem Evropské
společnosti pro transplantace kostní dřeně
a vedoucí lékař Českého národního registru
dárců dřeně (ČNRDD). Tu podporuje i televize
Nova v rámci své kampaně Zapište se někomu do života. Kampaň běžela 6 týdnů a tváře
televize Nova v ní vybízely diváky, aby se zapsali do Českého národního registru dárců dřeně.
„Televizi Nova se během šesti týdnů podařilo
zburcovat celý národ tak, že se do registru dárců zapsalo 5486 lidí, což je pro srovnání daleko
více, než tomu bývá za celý rok,“ komentoval
úspěch ředitel PR TV Nova Lubor Černohlávek.
„Tušili jsme to, stonal dlouho a vážně, přitom
na sobě nedal nic znát a do poslední chvíle pracoval. Je to velká škoda, byl to skvělý člověk, takovou
věc si nezasloužil,” řekla MUDr. Mája Švojgrová,
která před lety stála s prim. Kozou u zakládání
národního registru a u prvních transplantací
kostní dřeně.
Primář MUDr. Vladimír Koza zemřel ve věku
nedožitých 58 let. Jeho působení v medicíně dalece přesáhlo svým významem hranice Plzeňského kraje i České republiky vůbec.
„Všichni jsme si velice vážili jeho znalosti medicíny,
obdivovali jsme jeho píli, všeobecný přehled, nadšení pro obor a cílevědomost, s níž do poslední
chvíle usiloval o další rozvoj špičkového programu transplantací kostní dřeně na svém oddělení
i v České republice vůbec. Výrazně charismatická
a všeobecně vzdělaná osobnost pana primáře
MUDr. Vladimíra Kozy nám bude chybět,” sdělila
za Fakultní nemocnici Plzeň Renata Jenšíková.
(r)

(dnes též lékařkou) vyrůstala na Domažlicku,
v podhůří Českého lesa v obci Poběžovice.
Od mládí byla nadšenou sportovkyní, věnovala se orientačnímu běhu, jako každý správný
Chod či Chodka běžeckému lyžování, kterému
v nádherné pošumavské přírodě ani nešlo odolat. Byla vynikající studentkou gymnázia, zamilovala si hudbu, dodnes hraje ve chvílích volna
na klavír. Přestože již procestovala obrovský kus
světa, dodnes nedá dopustit na svůj překrásný
rodný kraj. Ani na všechny vzácné a milé blízké lidi (zejména na celou svou rodinu), kteří jí
od dětství pomáhali získat a upevnit vlastnosti, se kterými lze v životě obstát: sílu a odvahu
postavit se problémům, pracovitost, houževnatost a vytrvalost v cestě za vytčeným cílem.
Nebylo tedy náhodou, že se rozhodla pro
náročné studium medicíny na LF UK v Plzni.
Po ukončení studia v r. 1986 začala pracovat
jako sekundární lékařka I. interní kliniky plzeňské Fakultní nemocnice, v r. 1990 získala atestaci z interního lékařství I. stupně. Od r. 1992
dosud zde pracuje v obezitologické ambulanci
na částečný úvazek. V roce 2007 jí byla přiznána MZ ČR specializovaná způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání v oboru vnitřní lékařství.

Úmrtí známého
plzeňského zubního
lékaře
MUDr. Vojtěcha Tesaře
24. května 2012 zemřel po krátké těžké nemoci
ve věku nedožitých 72 let MUDr. Vojtěch Tesař.
Studium stomatologie ukončil na plzeňské Lékařské fakultě v r. 1963. Celý svůj život zasvětil
práci zubního lékaře a do prvních příznaků nemoci stále pracoval na plný úvazek. Měl mnoho přátel a známých, kteří se svěřovali do jeho
péče. Byl velmi oblíbeným a uznávaným lékařem. Miloval jazz. O oblíbených skladbách dovedl zasvěceně vyprávět.Významná byla i jeho
činnost v Lions clubu. Byl zakládajícím členem
a současně prvním prezidentem LC Plzeň-City.
Pod jeho vedením se podařilo navázat kontakty
s LC Schwandorf v Bavorsku, které trvají již dvacet let. Vzpomínka na tohoto milého a upřímného přítele zůstane trvale v našich srdcích.
Doc. MUDr. F. Lošan, CSc.

Doc. MUDr. Dana
Müllerová, Ph.D.
oslavila padesátiny
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Oslavenkyně se narodila 28. května 1962 v Plzni, ale spolu se svou starší sestrou Zdenou

Po promoci se provdala, v roce 1987 se jí narodila dcera Jana, v roce 1991 a 2000 synové
Luděk a Karel. Dokázala skloubit péči o domácnost a rodinu s profesním a odborným růstem.
„Odpočívá“ prací na zahradě a při sportování
s celou rodinou.
Zájem o preventivní medicínu ji přivedl k práci
na Ústavu hygieny, kde již během studií byla
pomocnou vědeckou silou. Od roku 1989
se nejprve jako odborná asistentka věnovala zejména hygieně výživy a jejímu významu
v prevenci chronických neinfekčních chorob
hromadného výskytu. V roce 1998 obhájila
doktorandskou disertační práci „Rizikový zdravotně nutriční profil u mladých lidí“ a získala titul Ph.D. V roce 2009 obhájila habilitační práci
„Výživa a prevence kardiovaskulárních chorob“. 1.
4. 2010 byla jmenována docentkou pro obor
vnitřní nemoci.
Od roku 2010 je vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Iniciovala transformaci zde
vyučovaného předmětu „Hygiena“ na „Hygiena a preventivní medicína“ tak, aby reflektoval
vývoj preventivních lékařských oborů od kontroly převážně zevních determinant onemocnění k důrazu na modifikaci životního stylu
a na včasnou analýzu genetických rizik jedince.
Postupně získala členství v řadě odborných

společností, v komisích a vědeckých výborech
tuzemských i zahraničních. Je např. místopředsedkyní výborů dvou odborných společností
ČLS JEP (Česká obezitologická společnost,
Společnost hygieny a komunitní medicíny),
členkou pracovního výboru při Evropské asociaci pro studium obezity: Prevention and Public
Health Task Force, jeho reprezentantkou na zasedáních European Platform on Nutrition, Physical activity and Health, a členkou Oborové rady
doktorského studijního programu všeobecné
lékařství, studijního oboru Hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie na UK v Praze.

Je autorkou 19 původních prací uvedených
v databázi SCOPUS, z toho 5 publikací v časopisech s IF, 8 původních prací v zahraničních
sbornících, dalších 50 publikací v domácích
recenzovaných časopisech a sbornících. Je autorkou či spoluautorkou 8 monografií, 2 skript,
3 nutričních software. Je úspěšnou řešitelkou
či spoluřešitelkou 15 výzkumných a vzdělávacích projektů. Podílela se na uspořádání mnoha
obezitologických konferencí, mj. např. v Plzni
v roce 2007 konference s mezinárodní účastí
„Obezitologie 2007“. V roce 2011 uspořádala
a předsedala konferenci „Hygiena a preventivní
medicína v teorii a praxi, Plzeň 2011“.

Zúčastňuje se řady zahraničních stáží a konferencí, např. v r. 1994 - Community Nutrition.
Master of Public Health Program, Karolinska
Institute. Huddinge – Stockholm, v r. 1995 Aristotelian university of Thessaloniki. School
of Health Sciences Medical Faculty, program
Phare – Tempus, v r. 2005 - EFSA (European
Food Safety Authority) Scientific Colloquium
on Food Consumption: Current and medium
to long-term strategies - Brussels, v r. 2008 - Oxford Round Table: Obesity: The Affluent Society
and the Quest for Treatment, v r. 2009 – Asian
Oceania Congress on Obesity - Bombay, v r.
2012 - EU Platform for Action on Diet, Physical
Activity and Health - Brussel.
Na popsání pracovního nasazení paní docentky Müllerové nestačí pouhý výčet vědecké prá-

ce a publikací. Přejeme tedy mnoho zdraví a sil
do dalších let, radost a spokojenost v rodinném
i profesním životě.
Kolektiv zaměstnanců Ústavu hygieny a preventivní medicíny
Foto: T. Ťupa

pohádkový Hohensalzburg, na jiné straně zase
strhující panorama Salcburských Dolomitů.

Návštěva půlstoleté
Universität Salzburg
Salcburk zná snad každý. Pokud ho nenavštívil
osobně, možná zhlédl některý z fotbalových
zápasů Eura 2008, v nejkritičtějším případě si
město pamatujeme jako rodiště W. A. Mozarta.
Už méně známá je ale Salcburská univerzita,
Universität Salzburg, která byla založena před
50 lety v roce 1962 a v současné době má
na 18 000 studentů. V rámci stáže jsem měla
možnost navštívit katedru orgánové biologie
(Organismische Biologie), kde se mně spolu
s dalšími dvěma studentkami z Floridy věnoval
profesor Lametschwandtner, uznávaná osobnost světa korozívních preparátů a mikrocév.
S podobným pracovištěm jsem neměla doposud žádnou zkušenost. Přesností neoplývám,
možná právě proto mě fascinuje německá preciznost. Zatímco v běžné britské domácnosti
vám vodu nabídnou dva samostatné, neuvěřitelně krátké kohoutky a získání vlažné vody se
tak stává pro cizince alchymií, německy mluvící
svět má všechno až drilově vymakané. Dokonalé. Od toalet přes knihovnu, v menze pak nabízejí zeleninu, kterou pěstují v rámci výuky sami
studenti. Korunou všeho je laboratoř. Často si
vzpomenu, jak jeden dnes už lékař, konstatoval
při rozhovoru s mladší kolegyní o pracovních
možnostech: „Nakonec můžeš vždycky ještě učit
anatomii.“ Jsem si jistá, že kde kdo může dělat
kde co. Otázkou ovšem zůstává kvalita výstupů.
Já jsem se rozhodla dělat korozívní preparáty.
A až tady jsem zjistila (četla jsem mezitím mnoho o této metodice), jak propastný rozdíl může
mezi výstupy být a co vlastně obnáší získání
jedné hezké mikrofotografie ať už čehokoli.

Stará budova salcburské univerzity v centru města
Je pozoruhodné, že tak prospívající země jako
Rakousko umí odpočívat. Obchody zavírají nejpozději v 19 hodin, v neděli je zavřeno docela,
restaurace mají den volna v pondělí. Nejsou tu
večerky, žel ani internetové kavárny. Zato pracovní den univerzitního učitele je nabitý, domů
se nechodí dřív než v 18 hodin, začínáme denně od osmi. Žádná nervozita, nýbrž věcnost,
vstřícnost a otevřenost. Přitom výuka běží ještě
v červnu – z oken vidíme dominantu města,

Salcburská univerzita, Fakulta přírodních věd
Jak jsem psala už dříve – jsou i jiné aspekty
takových setkávání. Jistě, že není všechno jen
růžové. Je milé slyšet od kolegů z USA nebo
Brazílie o problémech, které jsou velmi blízké
i našemu prostředí. Univerzalita některých principů mě vlastně nepřekvapuje. Jako například,
že pro úspěch badatele je potřeba vůle, odvaha, trpělivost, houževnatost a v neposlední
řadě i kus štěstí. A to, jak víme, přeje nejčastěji
těm připraveným. Možná tady se potkává dvojí role univerzitního učitele – ke kvalitní výuce
můžeme přispět zprostředkováním badatelských zkušeností. Snad právě ty mohou naše
studenty na podobné výzvy připravit.
Text a foto: Lada Eberlová

Studenti se
speciálními potřebami
Studentem se speciálními potřebami je takový student, který vzhledem k vrozené nebo
získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci studijních podmínek, případně úpravu prostor univerzity tak, aby došlo
k odstranění fyzických překážek za účelem
úspěšného průběhu studia. Typologie postižení studentů: studenti se zrakovým postižením,
studenti se sluchovým postižením, studenti
s pohybovým postižením, studenti se specifickými poruchami učení, studenti s psychickou
poruchou nebo s chronickým somatickým
onemocněním. Práva pro studenty se speciálními potřebami stanovuje Opatření rektora č.
25/2008 – Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium
se speciálními potřebami.
Univerzita Karlova v Praze organizuje podporu
pro studenty se zdravotním postižením ve vzájemné součinnosti s více subjekty. Na celouniverzitní úrovni se studenti mohou obrátit
na Kancelář pro studenty se speciálními potřebami v Praze, případně na speciální pracoviště
a poradny univerzity, na jednotlivých fakultách
poskytují podporu studentům kontaktní osoby. Kontaktní osoba spolupracuje se studenty,
vyučujícími, studijním oddělením, speciálními
pracovišti. Informuje studenty o službách, které jsou fakultou poskytovány. Studenti mohou
využít modifikaci studijních podmínek a prostředí, dále je studentům k dispozici systém
informačních a poradenských služeb, mohou
také využít asistenci při studiu na bázi mezis-

tudentské pomoci, ke kompenzaci zdravotního
postižení v akademickém prostředí mohou využívat různé typy pomůcek.
LF UK v Plzni nabízí podporu studentům, kteří
vyžadují péči jak v určitém časově omezeném
období (např. po úraze, dlouhodobé nemoci
apod.), tak také studentům, kteří tuto pomoc
potřebují po celou dobu studia. Na LF UK v Plzni jsou evidováni studenti se specifickými poruchami učení, studenti s psychickou poruchou
nebo chronickým somatickým onemocněním.
Studentům je poskytovaná podpora formou
informační a poradenské služby. Nejčastěji studenti potřebují pomoci s modifikací studijních
podmínek a s řešením individuálních studijních
záležitostí. Probíhá spolupráce se studijním
odd. děkanátu, pokračuje spolupráce s Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami UK
a předávání získaných informací studentům
i zaměstnancům LF UK v Plzni.
V roce 2012 dochází v této oblasti k několika
změnám, které souvisí se změnou ve financování podpůrných služeb. MŠMT ČR bude na základě žádosti poskytovat prostředky na podporu financování zvýšených nákladů na studium
studentů se speciálními potřebami v závislosti
na počtu studentů na jednotlivých fakultách.
Na UK bude v průběhu roku 2012 zavedena
nová evidence studentů se speciálními potřebami. Studenti budou zapsáni do SIMSu (sdružené informace matrik studentů) na základě
podepsaného informovaného souhlasu a odborného diagnostického vyšetření. Podle této
evidence bude fakultám poskytnut příspěvek
v roce 2013 na financování zvýšených nákladů na studium pro tyto studenty. Prostředky
budou určeny na zajištění služeb pro studenty
(nákup potřebných učebních pomůcek a techniky, speciální studijní poradenství, podpůrné
služby).
Mgr. Petra Buňatová
Psychiatrická klinika

Posluchači Univerzity
třetího věku v Karolinu

Dne 8. června 2012 ukončili posluchači Univerzity třetího věku své dvouleté studium slavnostním předáním osvědčení v Karolinu. Předání se
zúčastnili prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.,
spectabilis děkan naší fakulty doc. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc., a akademičtí funkcionáři. Studium pro seniory na naší fakultě se uskutečňuje
již 23 let.
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Předání se zúčastnilo 88 posluchačů - seniorů.
Spolu s absolventy naší lékařské fakulty proběhlo předání absolventských osvědčení také
posluchačům 2. lékařské fakulty UK v Praze-Motol. Jedna z našich absolventek – Marcela
Valečková - přednesla děkovný projev. O studium na Univerzitě třetího věku je i nadále veliký
zájem a v letošním akademickém roce zapisujeme nové posluchače.

Studium je ukončeno závěrečným testem
z probírané látky a kolokviem. Studium probíhá
podle přesného rozvrhu, ke každé přednášce,
kterou zajišťují pracovníci lékařské fakulty i odborníci z praxe, dostávají posluchači podrobné sylaby. Senioři berou studium zcela vážně.
Vedle studia přímo v posluchárně pořádáme
tematické zájezdy s nejrůznější zdravotní problematikou.
Studia se zúčastňují opakovaně bývalí zaměstnanci fakulty, ale i rodiče našich absolventů,
eventuálně stávajících studentů. Lze předpokládat, že dosavadní velký zájem bude i v současném akademickém roce.
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.,
Libuše Prokešová, Vanda Stříbrná
Foto: V. Stříbrná

zovala na propagačních letácích, ale osobně
se odběrového dne účastnila. Vedle drobných
sponzorských pozorností si tak dárci krve odnášeli i leták s vlastnoručním podpisem střelkyně.
Drobná Kateřina Emmons, která jen hraničně
splnila váhový limit pro dárce krve, se přes své
sportovní vytížení rozhodla sama krev darovat
a podpořit dárcovství krve nejen morálně, ale
vlastním příkladem. Tuto skutečnost i milé vystupování přední sportovkyně jsme velmi ocenili.
Výsledek speciálního odběrového dne byl víc
než potěšující. Dostavil se nadprůměrný počet dárců krve a hlavně jsme získali 17 nových
dárců, což rovněž vysoko překračuje běžný
denní průměr. Českému rozhlasu Plzeň upřímně děkujeme za mimořádně důležitou pomoc
v osvětě i za skvělou organizaci akce.
Termín podzimní akce Daruj krev s Českým rozhlasem zatím není upřesněn, doufáme však, že
bude stejně úspěšný jako tento.

Přikládáme fotografii Kateřiny Emmons během
odběru na našem oddělení a výše zmíněný
propagační leták.
Prim. MUDr. R. Herynková

Cyklo-běh za ČR
bez drog
měl zastávku i v Plzni

Po slavnostním zahájení startu 10. ročníku Cyklo-běhu v Břeclavi za účasti stovek dětí a mládeže následovalo dvoutýdenní cykloputování
po celé republice se zakončením v Praze v pátek 22. června 2012. Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen. Cestou
do Plzně cykloběžci zvládli zhruba 1300 km.
Denně tak urazili kolem 120 kilometrů!
Když na své pouti v úterý 19. června dorazili
do Plzně, seznámili před radnicí na náměstí Republiky veřejnost s cílem svého putování.
„V průběhu tohoto maratónu navštěvuje desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele 36 měst
a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení,
které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové
osvětě v daném městě a jeho okolí,” vysvětloval
program cyklo-běhu lektor a sportovec-tyčkař
Lukáš Bechyně. „Zároveň tým městům prezentuje efektivní Hubbardův detoxikační program pro
drogově závislé, fungující výhradně bez použití
náhražkových drog,” dodal sportovec, který sám
přiznává zkušenost s drogami. „Nerad o tom
mluvím, ale bylo to v době, kdy jsem byl zraněný,
zhruba před třemi až čtyřmi lety,” vysvětluje dnes
už pohodový sportovec.
V Plzni se cykloběžci sešli s vedením města
a potvrdili svými podpisy úmluvu o postoji
k řešení problematiky drog. Radní dostali trička
cykloběhu stejně jako zástupci městské policie,
s níž sdružení také spolupracuje.
Celou akci pořádalo občanské sdružení „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, které vzniklo v roce 2002, kdy skupinka lidí z Prahy byla
nespokojena s drogovou situací, která v Čechách momentálně je. „Začalo se několika lektory a dnes jsme se tak rozrostli, že fungujeme jako
sdružení celorepublikově. Do kampaně se zapojují
i sportovci a známé tváře, což je dobře,” vysvětluje
Lukáš Bechyně. Podle něj je u nás droga velmi
snadno přístupná, a to je kámen úrazu. Statistiky hovoří za vše. „Průzkum za roky 2007 až 2012
ukazuje, že Česká republika je na tom s užíváním
marihuany velmi špatně, jsme první v Evropě. Co
se týče pervitinu, zvedl se nám počet uživatelů
mladistvých z 12 na 21 procent.”

Daruj krev
s Českým rozhlasem
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Dne 25. dubna 2012 se
uskutečnila na transfuzním
oddělení FN Plzeň akce Daruj krev s Českým rozhlasem. Tato dvakrát ročně se
opakující událost je zaměřena na propagaci dárcovství a pomoc při získávání
nových dárců krve.
Tentokrát byla akce celostátně podpořena
i významnými osobnostmi ze světa sportovců.
Patronkou darování v Plzni se stala olympionička Kateřina Emmons, která nejen skvěle zapó-

Kampaň proti drogám nazvaná Cykloběh
za Českou republiku bez drog se zastavila
také v Plzni. Slavnostní zahájení cykloběhu
proběhlo v pondělí 11. června v Břeclavi. Cyklo-běh je svým rozsahem největší pravidelnou
protidrogovou kampaní spojenou se sportem.
Chce poukázat na trýznivou neinformovanost
na poli drogové prevence a volá po zvýšení
drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi. Nad
akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.

Sdružení funguje celoročně, lektoři jezdí
po školách s přednáškami, pořádají se podpůrné akce jako Plzeňská tyčka, která sdružení
podporuje, nebo brněnská taneční skupina,
která pořádá akci Tancem proti drogám.
Zpětná vazba je zřejmá podle lektora Lukáše Bechyně už po přednášce. „Děti dostávají
anketku s několika otázkami a často se stává, že
přiznají, že přednáška je utvrdila v tom, že drogy
brát nemají, nebo že s experimenty či jejich užíváním přestanou,” říká Bechyně s tím, že děti se
na přednáškách dozví zajímavosti, které známé

nejsou. Třeba to, že kouř z marihuany obsahuje
400 chemických látek a z toho 60 jich je karcinogenních!
Podle Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (leden 2011) žije v ČR 60 000 denních
uživatelů marihuany, z nichž je 30 000 závislých.
Podle celkových odhadů máme v naší zemi
150 000 rizikových uživatelů marihuany. Mnozí z nich vlastní řidičský průkaz. Z posledního
průzkumu Evropské školní studie o alkoholu
a jiných drogách (ESPAD 2011) kouřilo marihuanu 42,3 procenta dětí ve věkové kategorii
15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku
na smutné první místo ze všech evropských
zemí! Již u věku do 13 let mělo zkušenost s marihuanou 18,5 procenta dětí. A ve stejné věkové
kategorii spolklo tabletku halucinogenní extáze 13,4 procenta dětí! Alarmující nárůst oproti
roku 2007 je u pervitinu, který užilo 20,5 procenta dětí do 13 let, což je o 8.1 procenta více.
Mírný nárůst byl v čichání těkavých látek, které
čichalo 38,9 procenta dětí stejné věkové skupiny. Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali
brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.

Stem Cells
A Messenger of Hope
Stem cells have enormous scientific interest
and are thought to have properties that might
lead us to many solutions in the future, especially in terms of incurable genetic diseases.
Stem cells are studied systematically in the last
40 years. This is therefore, a new therapeutic
approach and a “new” tool available to scientists. McCulloch and Till, in 1963, detect the presence of cells that have the ability of renewal in
the bone marrow of mice. Only five years later,
they made the first bone marrow transplant
and helped in the treatment of immunodeficiency syndrome (SCID) between siblings. Several years later, in 1992, embryonic stem cells
were for the first time cultivated in a laboratory in the form of neurospheres. In 1998 James
Thompson and his colleagues create the first
human stem cell line at the University of Wisconsin.
Nowadays, in 2012, it has been proven that it
is possible, with the help of stem cells, to produce in laboratory conditions many cell types,
tissues, organs or even whole organisms. Plus,
this hasty increased interest in stem cells and
the massive research on any kind of stem cells
has generated much interest and public debate.
However, as rapid advances in stem cell and
regenerative medicine technologies continue
to provide us with a better understanding of
disease and move us towards new therapies
and diagnostic technologies to better treat patients, new social, moral and ethical issues arise.
The main critique of this research is that it required the destruction of a human blastocyst.
That is, a fertilized egg was not given the chance to develop into a fully-developed human.
The core of this debate is quite similar to debates about abortion. It centers on the question,
“when does life begin?” Many assert that life be-

gins at conception, when the egg is fertilized. It
is often argued that the embryo deserves the
same status as any other full grown human.
Therefore, destroying it by removing the blastocyst to extract stem cells is akin to murder.
Nonetheless, there are many additional ethical and social issues that pertain to stem cell
research, some specific to stem cell research,
others common to many scientific and medical disciplines. For example others have identified different points in gestational development that mark the beginning of life - after
the development of certain organs or after
a certain time period. Another issue that rises
is about chimeras. A chimera is an organism
that has both human and animal cells and tissues. Often in stem cell research, human cells
are inserted into animals (like mice or rats) and
allowed to develop. This creates the opportunity for researchers to see what happens
when stem cells are implanted. Many people,
however, object to the creation of an organism
that is “part human”.
As a result to this debate, the issue of stem
cells has risen to the highest level of courts in
several countries. For example, production of
embryonic stem cell lines is illegal in Austria,
Denmark, France, Germany, and Ireland, but
permitted in Finland, Greece, the Netherlands,
Sweden, and the UK. In the United States, it is
not illegal to work with or create embryonic
stem cell lines. However, the debate in the US is
about funding, and it is in fact illegal for federal
funds to be used to research stem cell lines that
were created after August 2001.
In conclusion, beside the strong criticism, the
therapeutic benefits of stem cells research and
their possible use, provide strong grounds in
favor of the research and tend to overweight
those who rise against it. Undoubtedly, stem
cells research is one of the most promising
fields in medicine today. The purely scientific
approach to the use of stem cells may lead to
new levels of therapeutic approaches and in
the effective treatment of serious genetic or
pathological diseases. For example, there is an
effort to manage to treat alopecia, deafness by
cochlear cell regeneration, teeth regeneration
or even blindness, since that, in 2004 a retinal stem cell transplantation took place, in 40
patients, and since then, research continued
and with a 20 to 70% rate of success. The potentials given by the use and understanding of
stem cells are unlimited. We only have to wait
and hope that in the years to come the stem
cells research will fruition.
Georgios Rafail Gompos, 3rd Year, Group 3.
(Written in the framework of Medical psychology and communication with the patient)
(References from author available)
(r)

Školení první pomoci
4. 5. 2012
Posluchači Lékařské fakulty v Plzni vedli 4.
května 2012 školení první pomoci na Střední
průmyslové škole strojnické a Střední odborné
škole profesora Švejcara v Plzni. Jejich výkon
ohodnotila metodička prevence této školy do-

pisem, z něhož vyplývá potěšující kvalita této
činnosti, zabezpečované našimi studenty. Dopis citujeme:
Vážení, v rámci naplnění Minimálního preventivního programu na škole je naším úkolem i seznámení žáků se zásadami poskytování první
pomoci. Pro žáky prvních ročníků se mi v letošním
školním roce podařilo zajistit besedy s pracovníky
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Bohužel nebylo v jejich časových možnostech
uskutečnit besedy i pro vyšší ročníky.
Velmi mne proto potěšila nabídka studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou členy
organizace dobrovolných záchranářů. Po předchozí elektronické komunikaci s Mirkou Černou
se podařilo uskutečnit dne 4. 5. 2012 školení pro
šest tříd naší školy (tj. cca 130 žáků). Školení probíhalo ve dvou skupinách. První tři třídy od 8:55 h
do 10:40 a další tři třídy od 10:55 do 12:35 hodin.
Nejprve byli všichni žáci seznámeni se zásadami
poskytování laické první pomoci. Měli zde i prostor pro případné dotazy. Pak následovalo rozdělení žáků do čtyř skupin. Každá skupina „prošla“
čtyři stanoviště, na kterých si žáci mohli teoretické
poznatky z první části školení vyzkoušet prakticky.
Pro většinu žáků bylo velmi zajímavé polohování,
nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto školení: Lenka Čechurová, Mirka
Černá, Míša Hnyková, Petr Koutník, Láďa Henlín,
Martina Hrušková a Helenka Jehličková. Velmi si
vážím jejich přístupu a trpělivosti, se kterou s žáky
pracovali. Věřím, že když se některý s žáků setká se
situací, která bude vyžadovat poskytnutí první pomoci, bude na ni připraven. Možná některý z žáků
díky tomuto školení jednou někomu zachrání život. S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Renata Švecová
metodička prevence

Děkanský
tělovýchovný den
17. 5. 2012
Jako každoročně přivedl děkanský tělovýchovný den na sportoviště i do přírody desítky pohybuchtivých posluchačů i zaměstnanců naší
Lékařské fakulty. Mohli si vybrat z řady různých
sportovních a tělovýchovných aktivit. Organizačně se na zajištění podíleli pracovníci Ústavu
tělesné výchovy. Uvádíme přehled výsledků,
dosažených na jednotlivých sportovištích s poznámkou: Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Organizátoři věří, že s vidinou a snahou
o naplnění starého sokolského „Ve zdravém těle
zdravý duch“ se i v budoucnu budou setkávat
s početnými zástupy těch, kteří pro své zdraví
a tělesnou a duševní svěžest sami chtějí aktivně
něco udělat.
Basketbal (již v pondělí 14. 5.): Turnaj v basketbalu proběhl bez zranění. Hrálo se dvakrát
deset minut hrubého času na dva zápasy.
Studenti hráli v plném nasazení až do konce.
Zúčastnily se tři družstva, celkem 20 studentů.
Výsledky : IV. A V. ročník – I. ročník 24:26 a 27:39;
IV. A V. ročník – III. ročník 23:17 a 24:20; I. ročník
– III. ročník 33:20 a 40:22. Konečné umístění: 1.
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I. ročník (sestava: Mádle Ondřej, Švejda Jan, Rajmanová Markéta, Borisov Daniel, Bolfík Ondřej)
8 b. 2. IV. a V. ročník 4 b. 3. III. ročník.
Plavání (ve středu 16. 5.): Jako soutěžní disciplína byl vybrán upravený polohový závod na 200
metrů. Místo prvního delfínového úseku plavali
všichni účastníci způsobem prsa, pak již pokračovali v obvyklém pořadí způsobů znak, prsa
a kraul. Startovalo 10 mužů (z nich dva absolventi) a 4 ženy. Výsledky: ženy: 1. Drahokoupilová V. (IV. ročník) 3:42, 2. Kalusová K. (V.) 4:04,
3. Sadílková A. (IV.) 4:31, Muži: 1. Novotný M. (II.
ročník) 3:00, 2. MUDr. Mastný P. 3:19, 3. Šmíd J.
(II.) 3:36.

V. Drahokoupilová převzala diplom za první místo v plavání od as.
Mgr. L. Králové (foto JN)
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Turistický pochod (17. 5.): V 9 hod. byl na konečné tramvajové linky č. 4 na Košutce odstartován pochod kolem Boleveckých rybníků
na Chlum, kde byla možnost i výstupu na rozhlednu. Celkem se zúčastnilo 66 zaměstnanců
a 10 studentů. Podrobnosti k pochodu uvádíme ve zvláštním článku.
Tenis (17. 5.): Bleskový turnaj v tenise v rámci DTD se uskutečnil v areálu Slávie PU Plzeň
na Borech. Turnaje se zúčastnilo aktivně 15
studentů a 1 zaměstnanec LF, muži i ženy hráli ve společné kategorii. V turnaji zvítězila posluchačka 2. ročníku zubního lékařství Victoria
Podsosonnaja. Výsledky závěrečných zápasů:
Semifinále: Podsosonnaja - Křikán 6:0; Kubeš
– Stráník 6:4; Finále: Podsosonnaja – Kubeš 6:2,
6:1. Průběh akce v přátelské atmosféře doplňovala divácká účast 10 studentů.
Florbal (17. 5.): Florbalového turnaje se zúčastnila čtyři družstva z 3. a 4. ročníku, doplněná
mladšími kolegy. Oproti loňskému turnaji klesla
sice účast, ale na druhé straně stoupá kvalita
hry. Hrálo se systémem každý s každým a na závěr play off (první se čtvrtým a druhý se třetím).
Vítězným družstvem se stalo: IBK Antofagasta
(3. ročník) v sestavě Pořádek Patrik, Šimurda
Jan, Holomíček Jiří, Šedivý Michal, Rubeš Tomáš, Bejček Jiří, které ve finálovém zápase zdolalo „Pyropubisty“ (4. ročník – Sedláček Radek,
Švepeš Adam, Kasík Miroslav, Janiš Andrej, Adámek Jiří, Baader Jan, Kettner Pavel ) výsledkem
4:0. Na třetím místě skončilo družstvo „Rakeťáků“ ze 4. ročníku, kterému pro zranění hráčů
vzdalo družstvo 3. ročníku „Čelenč Ekseptyt“.
Squash (17. 5.): Na šesti squashových kurtech
„Sportpalace Doubravka“ proběhl turnaj napříč všemi ročníky LF. Účast na turnaji byla pro
většinu zúčastněných podmínkou k zápočtu.
Zúčastnilo se ho 29 studentek, 15 studentů
a jeden zaměstnanec. Hrálo se na jeden vítězný

set se ztrátami do 11 bodů. Od semifinále se
hrálo již na dva vítězné sety. Výsledky – muži:
semifinále Hlad – Papoušek 2:1; Šimeček – Skyba 0:2. Finále: Skyba – Hlad 2:1 (11:9; 8:11; 11:9).
O 3. místo: Papoušek – Šimeček 2:1. Ženy: semifinále Brabcová – Kohoutová 2:0; Hirmerová –
Nevařilová 0:2. Finále Brabcová – Nevařilová 2:0
(11:8,11:9); o 3. místo Hirmerová – Kohoutová
2:1. Konečné pořadí: Muži: 1. Skyba Martin, 2.
Hlad Radek, 3. Papoušek Josef. Ženy: 1. Brabcová Kateřina, 2. Nevařilová Pavla, 3. Hirmerová
Lucie.
Volejbal (17. 5.): V rámci DTD se uskutečnil volejbalový turnaj studentů smíšených družstev.
Zúčastnilo se 25 studentů ve 4 družstvech ze 2.
až 6. ročníku. Turnaj měl dobrou úroveň. Všichni
hráči se snažili, bojovali o každý míč. Atmosféra
byla bojovná, ale zároveň přátelská. Velmi příjemně překvapilo družstvo Jahůdek, složené
jen z děvčat. Vítězné družstvo „Cirhotiků“ hrálo
ve složení: Doležal Petr (5. ročník), Korda Jan (6.),
Stanynets Ivan (5.), Hlinková Lenka (2.), Veverková Anna (3.) a Toningerová Marie (3.). Konečné pořadí: 1. Cirhotici 6 bodů, skóre 6:0, 2. Chirurgové 3 body, skóre 3:3, 3. Ex-ostósy 3 body,
skóre 3:3, 4. Jahůdky 0 bodů, skóre 0:6. Družstva
na 2. a 3. místě se ve vzájemném utkání rozešla
smírně na sety 1:1, o pořadí rozhodl poměr jednotlivých uhraných míčů.
Aerobic (17.5.): Ve velké tělocvičně VŠ kolejí se
sešlo 45 cvičenek, z toho 3 zaměstnankyně LF.
V euforické náladě protančily hodinu a prý se
už těší na příští rok

Putování na Chlum
v rámci DTV 2012

Sálová kopaná (17. 5.): Turnaje v sálové kopané
se zúčastnila 3 družstva, složená z 15 studentů
prvního ročníku. Turnaj měl zcela vyrovnaný
průběh, kde o konečném pořadí rozhodovalo
skóre.Vítězem se stalo družstvo zubařů „Lišáci“
ve složení Dufek, Nehoda, Minář, Židoň, Hlavatý a Gutwirth. Druzí se umístili „Vysoký teploty“
a třetí místo obsadili „Mlátičky“. Výsledky: Lišáci
– Vysoký teploty 3:5, Lišáci – Mlátičky 4:0, Vysoký teploty – Mlátičky 2 : 3. Konečné pořadí:
1. Lišáci 2 body, skóre 7:5, 2. Vysoký teploty 2
body, skóre 7:6, 3. Mlátičky 2 body, skóre 3:6.
M. Červený
Foto: T. Ťupa

Tradiční sraz účastníků turistického pochodu
v rámci Děkanského dne 17. května 2012 byl
na konečné tramvajové linky č. 4 na Košutce.
As. Mgr. Lucie Králová pečlivě zapsala jméno
každého nově přišedšího účastníka, zájemcům
poskytla plánek trasy pochodu – tentokrát
s netradičním cílem – na vrcholu vrchu Chlum
(416 m n.m.). Když také nabraly na síle hřejivé
sluneční paprsky, nezbylo, než vyrazit na cestu.
Její začátek byl snadný – s kopce k Šídlováku.
U ranče mnozí zavzpomínali na loňský pochod,
který právě tady měl svůj cíl s tradičním táborákem a pečením buřtů, na ty si však všichni
museli ještě nechat zajít chutě, neboť tentokrát
jim do cíle ještě dobrých 6 kilometrů chybělo.
Z hráze Šídlováku se každému nabídl pohled
na tříhektarový rybník, pocházející jako řada
dalších rybníků bolevecké rybniční soustavy již

z 15. století. Dnes slouží spíše rekreačním účelům, i když po dětské ozdravovně, postavené
na severním břehu před 90 léty, a již dlouho zaniklé, zůstaly jen nepatrné, postupně vegetací
zarůstající stopy.

Stačí projít lesem a jsme na hrázi Kameňáku.
I ten dnes slouží spíše rekreačním účelům. Ale
pozor! Nad Kamenným rybníkem se nachází
přírodní rezervace, chránící prastaré rašeliniště. Ložisko je asi 120 cm hluboké se zachovalou charakteristickou faunou, mj. se 13 druhy
rašeliníků. Vstup do chráněného území je však
zakázán.
Trasa vede dále přes hlavní silnici na Třemošnou a vzápětí přes železniční trať kolem plotu
lesoparku Sofronka k rozcestí za hrází rybníku
Vydymáček. To už kráčíme podle turistické
směrovky „po proudu“ potůčku tekoucího z výpusti Vydymáčku směrem k Senečáku.

Ten patří k „mladším“ z rybníků, není mu ještě
ani 300 let. Dnes slouží rovněž převážně rekreaci Plzeňanů, a asi jen málokdo ví, že v mokřadu
nad rybníkem se nachází vzácné a ojedinělé
dokonale vyvinuté společenstvo vysokých ostřic.
Mineme bufet v dřevěné klubovně KVS Plzeň
(má stejně ještě zavřeno) a pokračujeme po turistické cestě podél rybníku Košináře, na jehož
hladině můžeme obdivovat nejen lekníny
a labutě, ale také u břehu rostoucí „doutníky“.
Za hrází Košináře mineme ohniště, nabízející posezení k piknikům, a touto dobou ještě
prázdné městské sádky, přečteme si informaci
o jedné z chráněných borovic, zastiňující svým
mohutným větvovím naši cestu (při postupně
se zvyšující teplotě vzduchu vítané) a všimneme si, že odtud již šlapeme po cestě s kvalitně
upraveným povrchem tak, aby byl využitelný
i našimi handicapovanými spoluobčany – vozíčkáři.
A to se již blížíme k Malému („V Chobotu“)
a vzápětí k Velkému Boleveckému rybníku.
U úzké hráze pro pěší mezi oběma rybníky, využívané jako spojnice pro návštěvníky koupa-

liště Ostende, nás čeká nejnáročnější turistický
výkon – vystoupat k silnici na Bílé Hoře.
Stoupání samozřejmě každý zvládneme, pak
už jen další mírné stoupání ulicí Nad Priorem,
připomínající svým jménem jeden ze čtyř původních plzeňských pivovarů a navazující ulice
K Pecihrádku nás vyvede na okraj vilové zástavby, a pak už jen místní komunikace nás zavede
přes návrší tentokrát ke strmému sešupu, končícímu v údolí Berounky. Přes lávku pro pěší,
která může posloužit k ornitologickému pozorování zde se vyskytujícího ptactva, zahneme
za řekou směrem k Doubravce, ale jen několik
desítek metrů. Tady si totiž musíme dát pozor
na odbočku ve směru na Chlum, je to odtud
už jen necelý kilometr a tedy také neklamná
známka, že cíl se blíží a my nezabloudili.

Cesta nás dovede k podchodu pod železniční tratí na Prahu a záhy už dosáhneme zalesněného úbočí vrchu Chlum (viz další článek).
Tady nás čeká opět předpokládané stoupání,
tentokrát nikoliv tak prudké, jako na Bílé Hoře,
a po slabé čtvrthodince chůze provoněným
polesím jsme u cíle cesty na vrcholu Chlumu.
A už se nabízí zasloužená regenerace po přestálém putování. Z posledních sil ti zdatní ještě
využijí příležitosti k výstupu na místní rozhlednu, která bývá otevřena obvykle jen o víkendech. Krásný rozhled do dáli je jim odměnou
za zvládnutí 121 schodů návdavkem k dosud
uraženým šesti či sedmi chodeckým kilometrům. Mezitím je již přichystáno ohniště, klestí
i naštípané dříví, takže se rozhoří táborák. Odměna za podaný turistický výkon v podobě
špekáčků se záhy postupně opéká nad plameny, přiměřeně rozfoukávanými příjemným vánkem. K dispozici je i dostatečný výběr nápojů
z kiosku, k tomu účelu otevřenému. Vyvrcholením je předání účastnických diplomů všem,
kdo „zdrávi došli“ z rukou organizátorek Mgr. L.
Králové a PhDr. R. Techlové.
Po zotavení a doplnění energetického potenciálu pak se každý po svých odebere k domovu,
nejčastěji do Doubravky na konečnou trolejbusu MHD. Vedle diplomu si všichni účastníci
odnesli určitě i příjemný zážitek z pohodové
vycházky do končin, kam se mnozí asi dosud
nikdy dříve nepodívali. 
(jn)
Foto: J. Novák

Chlum
416 m
Nejstarší slovanští obyvatelé, kteří přišli na konci 7. století do Plzeňské kotliny neznámo přesně
odkud, se zachovali slovanštěji než jejich vzdálený příbuzný z kmene Čechů. Kopec, na kte-

rý se denně dívali z protilehlého opevněného
Holého (Spáleného) vrchu a z okolních vsí pod
ním, nazvali jednoduše tak, jak si dle tvaru zasloužil – Chlum.
I na nejstarších mapách najdeme vždy název
Chlum, na německých pak Chlum Berg. Vrch
Chlum náležel k drobné vsi Doubravě, teprve
mnohem později nazývané Doubravka. Od 13.
století stávala v okolí dnešní konečné stanice
trolejbusu a autobusu na Zábělské třídě. Roku
1509 zakoupilo město Plzeň zdejší malý statek
od čtyř sester Magdalény, Kateřiny, Doroty a Johanky z Doubravky „se všemi dědinami ornými
i neornými, s lukami, s pastvištěm, s chrastinami,
s luhy, s rybníky, s lesy, s horami, s doly“. Onou horou a lesem byl míněn především právě Chlum.
Roku 1590 je Chlum uváděn mezi čtyřmi „poplužími“, které náleží k doubraveckému městskému dvoru. Roku 1756 již náležely městu
všechny vsi na úbočí Chlumu. Bukovec zakoupilo město roku 1724, Újezd o sedm let později.
Na vojenské mapě z let 1764 -1768 je vrch zakreslen jako holý, nezalesněný. Podle přesnější
mapy Doubravky z roku 1781 byla většina plochy doubravecké části Chlumu zalesněna. Podle záznamu z roku 1820 byl vrch téměř holý
a propachtovaný nájemci městského dvora
v Doubravce k pastvě ovcí. Menší část pokrýval
borový les. Po ukončení pachtu se přikročilo
k zalesnění celého kopce. V závěru 19. století
byl již Chlum celý pokrytý vzrostlým lesem.
V roce 1895 směnila plzeňská obec Chlum se
špitálem sv. Máří Magdalény za Špitálský les.
Chudinský špitál les na Chlumu dále pronajímal
a výnosy používal pro svoji činnost. V r. 1905
do nové obory byl vypuštěn srnec, dvě srnky,
párek muflonů, krocan se třemi krůtami a větší
množství bažantů. Roku 1933 velkou část Chlumu pokrýval borový les, vysázený ve 20. letech
19. století. Starší borový porost se nacházel zejména na západním svahu. Tento nejstarší les
byl vykácen v letech 1912-1933. Několik borovic při okraji lesa však bylo ušetřeno a dnes jsou
tyto mohutné stromy zhruba 200 let staré.
Nájem Chlumu byl rozhodnutím městské rady
zrušen roku 1923 a dobový tisk to nadšeně přivítal. S myšlenkou postavit na Chlumu rozhlednu s chatou přišel roce 1923 doubravecký odbor Svazu českých dělnických turistů. Tehdejší
správa města v čele se starostou Luďkem Pikem
těmto snahám přála, a tak byl svazu na vrcholu Chlumu pronajat na 99 let dostatečně velký pozemek. Symbolické roční nájemné činilo
jeden haléř za metr čtvereční. Protože neměl
odbor téměř žádné peníze, organizoval po celé
republice sbírky. Vynesly 36 450 korun. Výbor
vypsal upisovací akci, ve které bylo získáno
od členů svazu dalších 100 000 korun. Každý
člen svazu byl navíc povinen po tři roky odvádět jednu korunu ročně jako zvláštní příspěvek
na rozhlednu. Získaný obnos stačil na zahájení
stavebních prací.
Stavbu chaty a spodní, převážně kamennou
část věže, provedl stavitel Jan Hegner z Plzně.
Chata se začala stavět na jaře roku 1926, s budováním rozhledny se započalo v květnu. Přes
obtíže s dopravou materiálu a vody, která se
dovážela až z rybníka v Doubravce, pokračovaly práce velmi rychle. Stavebním dělníkům
pomáhali i brigádníci z řad SČDT. Obě stavby
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proto mohly být slavnostně otevřeny již 1. srpna uvedeného roku.
Po necelých dvou letech provozu bylo jasné, že
chata časem vydělá i na dostavbu rozhledny.
Stavitel Karel Tomášek z Plzně-Letné rozhlednu dostavěl do plné výše v roce 1929. Náklady
na stavbu chaty s rozhlednou se tak vyšplhaly
na 344 760 Kč.
Návštěvníků přibývalo a brzy kapacita chaty
nestačila. Přístavbu pavilonu s restaurací provedl stavitel Václav Hajšman z Plzně-Letné. Sál
s vnitřními rozměry 16 x 8 metrů pojal až 200
hostů.
Slavnostního kladení základního kamene rozhledny u již rozestavěné chaty se zúčastnilo
několik tisíc lidí. Slavnost se záměrně konala
1. května 1926 na „Svátek dělnictva všech národů“ . Mezi mnoha řečníky promluvil i plzeňský
starosta Luděk Pik, který soudil, že „postavením
chaty na Chlumu, první dělnické chaty v republice, prokázáno jest nade vší pochybnost, že jest
to Plzeňsko, které kráčí v popředí všech dobrých
snah“. Za jeho zásluhy o prosazení výstavby
na Chlumu byla chata nazvána jeho jménem.
Dnešní rozhledna je 24,8 metru vysoká
a na ochoz ve výši 22 metrů vede 121 schodů.
V červenci a srpnu 1931 byl na vrcholu rozhledny nainstalován světelný maják. Sloužil k optické navigaci pilotů na letecké lince Praha – Štrasburk – Paříž, procházející před Plzeň.
V roce 1936 byla na průčelí chaty slavnostně
osazena pamětní deska připomínající předčasně zesnulého V. Janouše (1896-1935), činovníka
SČDT, který se nejvíce zasloužil o výstavbu chaty a rozhledny na Chlumu. Na bronzové desce
vedle Janoušova reliéfu byla napsána tato slova: „Spolutvůrci chaty Václavu Janoušovi za usilovnou činnost v šíření zájmu o krásy přírody“.
Bronzová deska vydržela na zchátralé chatě až
do října 1998, kdy byla odcizena sběrači kovů.
Jméno V. Janouše tak připomíná pouze oficiální název červené turistické značky vedoucí
z Doubravky přes Chlum a Zábělou k Dolanskému mostu.
Díky svahům s vhodným sklonem, blízkosti
města a zázemí poskytovanému turistickou
chatou se Chlum stává ve 30. a 40. letech minulého století významným střediskem plzeňských
lyžařů. V roce 1936 staví lyžařský oddíl SČDT
na severozápadním svahu Chlumu cvičný skokanský můstek s kritickým bodem 28 metrů.
Význam Chlumu jako lyžařského střediska ještě vzrostl během války, kdy okleštěná republika změněná v protektorát přišla o pohraniční
hory. V listopadu 1942 proběhla jeho přestavba, po které můstek umožňoval skoky dlouhé
až 35 metrů.
Kromě skokanů vyhledávali Chlum i lyžaři –
běžci. Vedle lyžařů si na své přišli i sáňkaři. Z vrcholu vedla severozápadním svahem oblíbená
sáňkařská dráha. Poslední velké skokanské závody se zde konaly v lednu 1951.
Na Chlumu lyžovali obyvatelé Doubravky,
Újezda a Bukovce ještě v 70. letech, pokud napadlo dostatečné množství sněhu.
Po roce 1948 majetkové změny, které následovaly v rychlém sledu, jen málokdy znamenaly
krok k lepšímu. Chata přešla na Českou obec
sokolskou, která ji v lednu 1953 předala „Sokolu Závody V. I. Lenina v Plzni“. Objekt byl v roce

1961 jako „zbytný a nevyužitelný“ nabídnut
Obvodnímu národnímu výboru v Plzni-Újezdě.
V roce 1977 se stávají novým majitelem objektu
Západočeské papírny Plzeň-Bukovec. Koncem
roku 1988 se jej ujala TJ Slavia VŠ Plzeň.
TJ Slavie VŠ Plzeň ztratila o objekt zájem a pronajala ho. Na Chlumu vyrostla řada černých staveb. Po opakovaných stížnostech se rozhodla
Slavie nechtěného objektu zbavit. V dubnu
1997 jej kupuje podnikatel Jaroslav Kokeš.
Koncem roku 1998 došlo k demolici zchátralé Pikovy chaty. Díky iniciativě Českého svazu
ochránců památek byla v roce 2001 rozhledna
vyhlášena ministerstvem kultury za kulturní památku. Návštěvníci Chlumu se dočkali nového
zpřístupnění rozhledny na Velikonoce 2002.
Vedle zjizvených stěn rozhledny a základů
zbořené chaty byl postaven provizorní stánek
s občerstvením. Stojí zde již deset let. Od roku
2010 provozuje rozhlednu s občerstvením Klub
českých turistů Plzeň-Bolevec.
Ze vzdálenější Bílé Hory (3 km) lze využít žlutou
značku, která přechází Berounku nedaleko kostela sv. Jiří. Za podchodem pod železniční tratí
Praha-Plzeň se napojuje na červenou značku.
Z vrcholu Chlumu se díky rozhledně otevírá jedinečný kruhový rozhled. Její ochoz leží v nadmořské výšce 438 metrů. Z šumavských vrcholů lze za dobré viditelnosti spatřit Poledník,
Ždánidla, Můstek, Jezerní horu, Svaroh, Velký
Javor, Ostrý a hřeben Hohen Bogenu. Z nejvýznamnějších vrcholů Českého lesa pak rozeznáme Čerchov, Starý Herštejn, Velký Zvon, Přimdu
a Havran, Ovčí vrch 696 m u Konstantinových
Lázní, Koráb 772 m u Kdyně, nebo Třeboňský
vrch 824 m u Toužimi.
Jako z téměř jediného místa lze z Chlumu spatřit současně město Plzeň i Rokycany.
Text a foto JN
Hajšman J.: Tajemství plzeňských kopců. NAVA, Plzeň 2011

Tour Nordic Walking
v Plzni 24. 5. 2012

Tour Nordic Walking je celorepubliková osvětová akce určená široké veřejnosti. Nabízí příležitost seznámit se s jednou z vhodných forem
pohybové aktivity, vhodné pro vyznavače bez
rozdílu věku a dokonce i pro některé s určitými
zdravotními problémy. Plzeň byla jedním z míst
konání seriálu již v loňském roce a k účasti se
přihlásila i letos.
Vzhledem k úspěšnosti jednotlivých akcí v minulých letech se i letos hlavní organizátoři
rozhodli udržet tradici a Tour Nordic Walking
zařadit mezi každoroční významné události
jednotlivých měst po celé České republice.
Hlavním organizátorem projektu Tour Nordic
Walking je občanské sdružení Nordic Walking
live, které vzniklo především díky přesvědčení

o prospěšném vlivu severské chůze na zdraví
našich spoluobčanů.

Seriál byl zahájen již 14. dubna v Kladně, následoval Hradec Králové, Olomouc, Brno a 24.
května Plzeň. Seriál dále pokračoval v Českých
Budějovicích, Prostějově, Mladé Boleslavi, Liberci a Karlových Varech a bude zakončen 22.
září v Praze v Kunratickém zámeckém parku.
Čtvrteční odpoledne uvítalo 24. 5. před Šafránkovým pavilonem při prezentaci desítky zájemců o příjemnou procházku po trase stejné, jako
tomu bylo v loňském roce. Pod heslem „Severskou chůzí na sever“ měli před sebou okolo
dvou kilometrů pochodu se severskými holemi, které každému zapůjčila firma Birki. Z širokého výběru holí každý obdržel takové, aby
optimálně odpovídaly tělesné výšce chodce.
Po vyplnění účastnické přihlášky obdržel každý
chodec kanárkově žluté tričko s logem seriálu.
Následovala instruktáž, kterou předvedla a také
každého v technice opravila paní J. Morávková
z týmu hlavních organizátorů. V 16 hodin vyrazili účastníci společně na trasu pochodu. Bez
problému zdolali křižovatku „U Gery“ a pak již
bez rizika po nově rekonstruované Mozartově
ulici zamířili serpentinou u Hydrometeorologického ústavu na vrch Mikulka. Zde se pokochali nejen krásným výhledem na panorama
Plzně a Boleveckých rybníků, ale seznámili se
i s několika místními pamětihodnostmi, které
mnohým dosud byly zcela neznámé. Zastávka
byla vyplněna i několika kondičními a protahovacími cviky s využitím severských holí jako
náčiní.

Nejmladší účastník Adámek
V dobré náladě pak celá skupina pokračovala
v putování kolem chatové kolonie Zavadilka
a stejnou trasou se spolehlivě vrátila k Šafránkovu pavilonu. V poměrně teplém počasí poskytoval příjemné ochlazení občerstvující trvalý
vánek.

V cíli pak každý odevzdal zapůjčené severské
hole. Diplom a věcnou cenu od pořadatelů
obdrželi pan Ing. František Raišl jako nejstarší
účastník (78 let), paní Věra Velichová (oba členové oddílu turistiky „Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň)
jako nejstarší účastnice (76 let), Eliška Potancová (7 let) jako účastnice z nejvzdálenějšího
místa – přijela do Plzně na návštěvu k babičce
z obce Boč-Stráž nad Ohří - a Adámek Potůček
(2 roky) jako nejmladší účastník pochodu, který
doprovodil maminku Ing. Evu Potůčkovou. Obrovský kus práce při zajištění celé akce vykonaly
stejně jako v loňském roce paní Vanda Stříbrná a paní dr. Růžena Techlová. Nad plzeňským
pochodem převzali záštitu děkan LF UK v Plzni
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., ředitelka FN
Plzeň Ing. Jaroslava Kunová, prof. MUDr. Hana
Rosolová, DrSc., za Český institut metabolického syndromu, radní města Plzně Irena Rottová
a doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., z Ústavu
sociálního lékařství. Pochodu se zúčastnilo 82
„pochodníků“, čímž vytvořili nový plzeňský rekord. Ten se vynasnaží v příštím roce překonat.
Text a foto JN

Na Mikulku se chodilo
už v pravěku
Nad městskou čtvrtí Roudná se zvedá vrch
zvaný Mikulka, dosahující 378 m n.v. Nejméně
výrazný je vrch při pohledu od severozápadu.
Severozápadní svah je pokryt zástavbou rodinných domů. Na opačné jihovýchodní straně
vrchu se v zahradách postupně objevují nové
domky, neustále se rozrůstá i areál fakultní
nemocnice. Město zkrátka zvolna, ale vytrvale celý kopec obkličuje. Přesto si malý borový
lesík, tak charakteristický pro Mikulku, z něhož
průhledy mezi stromy vidíme před sebou Plzeň
jako na dlani, uchovává své kouzlo. Již průvodce z roku 1896 doporučoval vycházku na „Mikulov“, kopec stojící osamoceně za městem.
Zároveň upozorňoval, že nahoře „vždy panuje
čisté povětří“.
Před deseti, jedenácti tisíci lety, tedy na konci
starší doby kamenné tehdejší lovci si pro své
dočasné osady vybírali místa nad říčními údolími s dobrým rozhledem, neboť jim poskytovala
dokonalý přehled o pohybech migrující zvěře.
Ideální stanoviště objevili i na svazích Mikulky. Zvolili si mělké sedlo, kde se dnes rozkládá
areál nemocnice. Osada poskytovala výhodné
podmínky k přebývání. Stopy této pravěké osady byly objeveny v letech 1977-1978 během
předstihového archeologického výzkumu
na ploše budoucí fakultní nemocnice. Lidé se
zde usazovali opakovaně v pozdní době kamenné, v pozdní době bronzové a na přelomu
starší a mladší doby železné (přibližně před
2 400 lety). Z tohoto posledního období pochází nalezené stopy vsi, kterou tvořilo snad až
17 domů.
V 19. století býval vrch nazýván různě, nejčastěji Stráž nebo také Strážcovský vrch. V nejistých
dobách bývala strážiště obsazena hlídkou, která kontrolovala okolí měst či vsí a mohla včas
upozornit na blížící se nebezpečí. V letech 1877
až 1880 najdeme u vrchu německý název „Gal-

gen Berg“, tedy česky Šibeniční vrch. Vrch nebyl
v minulosti zalesněn ani zastavěn, jeho svahy
pokrývala pole. Na jeho jižních svazích se kdysi
pěstoval i chmel. Nejbližší osamocená osada
zvaná „Amerika“ se tehdy rozkládala v blízkosti
studánek v dnešní Pramenní ulici. Název dostala podle tehdejší odlehlosti od města.
Dnešní název vznikl vlastně zkomolením názvu Mikulov, který dostal kopec oficiálně v roce
1893 na žádost plzeňského Spolku techniků.
Připomíná zakladatele a prvního předsedu
tohoto spolku Ing. Jindřicha Mikoleckého.
Jindřich Mikolecký se narodil roku 1837 ve východočeském Josefově jako syn průmyslníka a bývalého důstojníka rakouské armády.
Po studiích na technice v Praze a ve Vídni odešel učit na reálku do maďarské Pešti, kde složil
státní profesuru. Poté začal pracovat jako inženýr v pražských strojírnách, později zastupoval
ústeckou strojírenskou firmu barona Diesel-Sallburga jako její vrchní inženýr. Po založení
teplické Akciové továrny na stroje a vagony,
ve které byl podílníkem, zbohatl, o jmění však
přišel v roce 1873 při vídeňském krachu. Poté
odjel do Kyjeva, pracovně pobýval i v mnoha
dalších evropských zemích, než přijal nabídku
Emila Škody na místo ředitele a prokuristy jeho
plzeňské strojírny. V Plzni se jako člen obecního zastupitelstva a technické komise zasazoval
o elektrifikaci města, zavedení tramvajové dopravy, stavbu vodárny, kanalizace nebo také
městské nemocnice. Jeho přičiněním vznikl
v Plzni v roce 1887 i Spolek techniků, do jehož
čela byl zvolen. Ing. Mikolecký zemřel náhle
17. prosince 1891. Oficiální oznámení uváděla
jako příčinu smrti „ochrnutí srdce“. Zápis z matrice zemřelých říká, že vdovec Mikolecký Jindřich, inženýr v Plzni, stár 54 let, se 17. 12. 1891
o sedmé hodině ranní ve svém bytě zastřelil.
Důvodem sebevraždy byl patrně jeho špatný
psychický stav po smrti manželky Anny. Pohřben byl za velké účasti Plzeňanů 20. prosince
na hřbitově u Všech svatých. Od jeho narození
letos uplynulo 175 let.
Pozemky na vrcholu kopce Stráž patřily koncem 19. století právě Ing. Mikoleckému. Jeho
dědicové věnovali v roce 1907 jejich část
Jednotě pro zakládání sadů a zkrášlení města
a jeho okolí. Ta se zasloužila o výsadbu lesíku
a úpravu cest. Ale již roku 1893 byl na vrcholu
postaven nákladem Spolku techniků mohutný
kamenný pomník, který Ing. Mikoleckého dodnes připomíná. Nový úřední název Mikulov
byl lidově komolen na Mikulovka, Mikulandka,
až se ustálil název současný.
Od roku 1997 se připravovala výstavba nové
profesionální meteorologické stanice Českého
hydrometeorologického ústavu v Plzni. Z původních devíti vytipovaných lokalit v okrajových částech Plzně byl nakonec v březnu 1998
vybrán vrch Mikulka. Stavba byla zahájena 10.
prosince 2002 a slavnostní otevření se konalo
1. července 2004.
Každý návštěvník Mikulky si u okraje borového lesíka povšimne dvou betonových objektů
se střílnovými otvory. Otevírá se odtud jeden
z nejhezčích pohledů na Plzeň. V padesátých
letech minulého století toto místo vybral za pozorovací stanoviště útvar civilní obrany (CO).
V roce 1956 zde CO nechala vybudovat kruho-

vou pozorovatelnu. Nejedná se tedy o pozorovatelnu německé protiletadlové obrany z druhé světové války, jak se někdy uvádí. Objekt měl
sloužit k pozorování a vyhodnocování následků
případných leteckých útoků při použití zbraní
hromadného ničení včetně jaderných. V 80.
letech byla vedle již zastaralé kruhové pozorovatelny postavena nová na čtvercovém půdorysu.
Mikula nabízí vynikající rozhled po Plzeňské
kotlině. Lze dohlédnout až k pohraničním horám Šumavy a Českého lesa a spatřit můžeme
i dva vrcholy v Bavorsku (Hohen Bogen a Ebene). Směrem severním je výhled omezen hřebenem Krkavce. Z východního konce hřebene
se otevírá působivý pohled na Velký Bolevecký rybník, Bílou Horu, Chlum, Černou myť, zalesněný hřeben Na Pohodnici, Stražiště, Háje
a Raduji. Průhledem mezi Chlumem a vrchem
Na Pohodnici dohlédneme až k brdským hřebenům. Před nimi vykukuje špičatý Žďár u Rokycan. Na nedalekou Mikulku se pochopitelně
lze vypravit kdykoliv i mimo termín turistického
pochodu Tour Nordic Walking. 
(jn)
Hajšman J.: Tajemství plzeňských kopců. NAVA, Plzeň 2011

Běh pro život
26. 5. 2012 v Plzni
Plzeň byla již čtvrtým městem (po Pardubicích,
Českých Budějovicích a Brnu), kde se letos –
v sobotu 26. května – uskutečnil Běh pro život,
jehož posláním je pomoci opuštěným dětem.
Plzeňané letos Běh pro život podpořili částkou
154 127 Kč. Za pět ročníků se tak účastníkům
běhů v západních Čechách podařilo vysbírat
již přes půl milionu korun. Přibližně čtyřkilometrovou trasu charitativního běhu, nad jehož
konáním převzali záštitu primátor Martin Baxa
a člen rady Plzeňského kraje Miroslav Brabec,
zdolalo 1 092 účastníků. „Děkujeme všem účastníkům, kteří neváhali a přišli v Plzni podpořit dobrou věc. Máme ohromnou radost, že lidem není
lhostejný osud opuštěných dětí. Věříme, že se nám
i díky Plzeňanům podaří naplnit cíl letošního ročníku Běhu pro život, a to vybrat 4 miliony korun
na podporu pěstounské péče,“ řekla manažerka
Nadačního fondu Tesco Hana Svobodová a dodala: „V Plzeňském kraji dnes žije v ústavních zařízeních více než 400 dětí, které by mohly být v pěstounské rodině. Všichni, kteří letos běželi, tak právě
těmto dětem dali šanci v takovéto rodině žít.“

Součástí programu byl v Plzni i koncert kapely
Marimba Live Drums, která účastníkům zahrála
krátce po doběhnutí do cíle. Již před startem
si ale mohly děti zadovádět na maxitrampolíně,
na horolezecké stěně a dalších atrakcích v rámci bohatého doprovodného programu. Každý
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zaregistrovaný běžec navíc obdržel startovní
číslo, originální tričko Běhu pro život, občerstvení a medaili v cíli.
Letošní, v pořadí již pátý ročník Běhu pro život,
se stejně jako loni konal v celkem sedmi městech České republiky. Po Plzni série běhů pokračovala v Ústí nad Labem a v Ostravě a projekt
pak vyvrcholil 23. června v Praze. Organizátorem Běhu pro život je Nadační fond Tesco, který
veškeré vybrané peníze věnuje na proškolení
pěstounů a na finanční podporu pěstounské
péče pro 50 dětí. Partnerem projektu je Asociace náhradních rodin České republiky, které
je celý výtěžek projektu po jeho ukončení předán. Běh pro život i letos zaštiťují patroni z řad
známých osobností, herci Hana Čížková a Pavel
Liška. 
(r)

Autobus zdraví
2012
Prevence na kolech je mobilní Zdravotně
preventivní centrum Zdravotní pojišťovny
Metal-Aliance, které jezdí po celé republice a je
možné si v něm nechat vyšetřit kožní znaménka, oči, nebo se třeba poradit, jak správně pečovat o zuby. To vše zdarma, bez poplatků, které
se jinak běžně v ordinacích platí. Tzv. Autobus
zdraví nabízí speciální vyšetření dermatologa
(vyšetření kožních znamének - prevence vzniku rakoviny kůže), oftalmologa (vyšetření očí
- prevence šedého a zeleného zákalu), stomatologa (vedle vyšetření chrupu také prevence naučit návštěvníky a zejména děti, jak se správně starat o chrup) a prevenci osteoporózy
pomocí měření hustoty kostní hmoty.
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Na rizika spojená s podceňováním prevence
upozornila tisková konference Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Jako názorný příklad
posloužily výsledky letošního ročníku Zdravotně preventivního centra (ZPC). ZPC je speciálně
upravený kamion vybavený ordinacemi lékařů
specialistů. V letošním roce se vydal do více než
80 měst, aby lidem nabídl možnost bezplatně
si nechat zkontrolovat pigmentová znaménka
na kůži, změřit nitrooční tlak, obsah CO v dechu, podstoupit prevenci osteoporózy a nechyběla ani lekce dentální hygieny pro malé
i velké, či nutriční poradenství.
A výsledky? Každý šestý vyšetřený měl zelený či
šedý oční zákal a z necelých šesti tisíc vyšetřených byl diagnostikován zhoubný nádor kůže
u dvou set lidí. Součástí ZPC je také program
pro děti předškolního věku o tom, proč je důležité si správně čistit zoubky a jak se vyvarovat
vzniku zubního kazu. I tady jsou výsledky znepokojující. Celkem 62 % dětí předškolního věku
potřebuje akutní ošetření zubním lékařem.
Zdravotně preventivní centrum navštívilo téměř 30 tisíc lidí a vzdělávacím programem
v mateřských školkách prošlo přes 7 tisíc dětí.

Potvrdila se letitá zkušenost z českých ordinací
- na poli prevence máme stále co dohánět. (r)

Letní stáž
v Guadalajaře (Mexiko)
1. 8.–31. 8. 2011
Na stáž do Mexika jsem odjížděla, řekněme,
lehce vnitřně rozladěna. Od té doby, co jsem si
jako místo stáže vybrala Mexiko se snad každý
týden v našich zprávách objevovaly ty nejhorší
zločiny, a jak jinak než z této země. Takže jsem
si nesčetněkrát před odletem nadávala do hus
a jiné zvěře. Nicméně to bylo úplně zbytečné!
Do Mexika jsem neletěla sama, nýbrž se svojí
kamarádkou, další studentkou plzeňské lékařské fakulty. Zjistily jsme, že jsme si pro stáž obě
vybraly měsíc srpen, a tak jsme si naplánovaly
celou cestu a koupily letenky spolu. Odlétaly
jsme asi o 5 dní dřív, abychom tuto dobu strávily prozkoumáváním hlavního města Ciudad de
México. Už tam jsme zjistily, že Mexičané jsou
nesmírně milí lidé - a s naším stoprocentním
vzezřením cizinek se nám mnohokrát stalo, že
nás na ulici zastavovali a zajímali se, zda nepotřebujeme pomoci či s něčím poradit. Z hlavního města jsme se každá autobusem rozjely
do míst svých stáží - já do Guadalajary.

V Guadalajaře byli všichni stážisté ubytováni
v rodinách či ve studentských bytech. To bylo
všechno fajn, problémem se stal fakt, že toto
osmimilionové město je dost rozlehlé…Tudíž
jsme byli se všemi studenty rozesetí více než
hodinu daleko od sebe do všech směrů. Studentka, u které jsem bydlela - Caren Vazquez
Camarena - mě i se svým bratrem čekala na autobusovém nádraží v Guadalajaře. Každé ráno
jsme spolu autem jezdily do nemocnice. V jiných případech jsem po městě jezdila místními
autobusy, které jsou opravdu v hrozném stavu,
ovšem dálkové linky jsou mnohem luxusnější
než u nás. Jízdné městské hromadné dopravy
však stavu dopravních prostředků odpovídalo,
asi našich 9 Kč za lístek.V nemocnici Hospital
Civil Fray Antonio Alcalde Viejo jsem začínala
každé ráno v 7 hodin vyjma víkendů a končila
ve 13 hodin. Pokud chtěl člověk zůstat v nemocnici na tzv. guardía, tak končil další den
zhruba v deset dopoledne. Já jsem se guardía
zúčastnila třikrát. Ke každému stážistovi byl přidělen tým doktorů tzv. Equipo. Týmy sestávaly
z neatestovaných lékařů, jejichž činnost jen
málokdy někdo kontroloval. No a já jsem se stala na měsíc součástí jednoho takového týmu.
Mojí hlavní náplní práce byla účast na ranních
vizitách, anamnestické rozhovory s nemocný-

mi a účast při operacích. Na operačních sálech
mě nechali asistovat a šít.
V nemocnici nás bylo asi 20 studentů – členů
IFSMA. Péče ze strany místní organizace IFSMA
byla dostatečná - cokoliv jsme potřebovali,
s tím nám pomohli, jen volnočasové aktivity
jsme si organizovali sami, což ale nebyl problém. První víkend jsme všichni jeli na pobřeží
Pacifiku do města Puerto Vallarta a přidali se
k nám i někteří mexičtí studenti. Druhý víkend
to byla města Guanajuato a San Miguel de
Allende, která opravdu navštívit doporučuji.
Třetí víkend jsme strávili hlubším prozkoumáváním čtvrtí Guadalajary - rozhodně nesměl
chybět výlet do čtvrti Tequila!

Co říci k úrovni zdravotnictví… Chirurgové
chodí celý den v operačním oblečení, chodili
v něm na toaletu, ven na ulici, jíst a pak operovat… Na operačních sálech se dějí nejrůznější
věci - dokonce tam sestry pletou ponožky, či
co to bylo!? Pokoje pro pacienty bych přirovnala k halám, kde je 40 lůžek, muži ženy spolu
a všechny choroby dohromady. Nicméně jsou
i oddělení, jako to ženské, které se v tak zoufalých podmínkách nenachází. A téměř u každé postele najdete 24 hodin denně příbuzné
pacientů. Mám-li srovnat úroveň nemocniční
péče v této nemocnici s naší úrovní, pak tedy
jednoznačně je – zde pro chudší vrstvy obyvatelstva – výrazně nižší. Samozřejmě jsou v Mexiku soukromé nemocnice, kde je úroveň péče
srovnatelná, ovšem chodí si tam přivydělávat
lékaři z nemocnic státních, pro chudé obyvatelstvo, a upřímně pochybuji, že ze dne na den
dokáží změnit své zvyky a v soukromé nemocnici si například vydezinfikují ruce, když to v té
státní nedělají.

Po stáži jsem se opět setkala s mojí výše zmiňovanou kamarádkou. Spolu a s dalšími studenty
jsme se vydali cestovat po Mexiku. Používali
jsme výhradně autobusovou dopravu, a pokud
si koupíte lístek první třídou, čeká vás opravdu
luxusní a relativně levný zážitek. Naše první zastávka byla ve městě Puebla, kde se nedaleko
nachází známá sopka Popocatépetl - tu jsme
bohužel neviděli, protože bylo k naší smůle
nepříznivé počasí. Poté jsme se vydali proces-

tovat státy Oaxaca a Chiapas, kde leží ty největší skvosty mexické kultury. Odtud už jsme
pokračovali vstříc yucatánským plážím, které
jsou opravdu nádherné a v létě vás nebudou
obtěžovat tisíce turistů tak, jako v zimě. Rozhodně se mi ale nelíbilo město Cancún - je to
tak umělé a tak nemexické město, že jsme museli utéct na ostrov Isla de Mujeres a rozhodně jsme udělali dobře! Za 70 pesos (asi 100 Kč)
vás na tento klidný ostrov dopraví loď z Can
cúnu za 20 minut. Samozřejmě jsme nemohli
nenavštívit známé mayské město Chichen
Itzá. Ovšem byli jsme lehce zklamaní, protože ve srovnání s podobnými mayskými městy
navštívenými v Oaxace a Chiapasu bylo všude
velké množství turistů a potulných prodavačů
(tzv. Vendedores) a vstupné bylo předražené.
Pokud byste však chtěli na Yucatán rovnou, vyplatí se použít leteckou dopravu.

Co se jídla týká, mexická kuchyně je delikátní,
ovšem někdy jsem se musela až smát, protože Mexičané jí tortillas opravdu ke všemu. Já
ani ostatní stážisté jsme nebrali v potaz varování vyhýbat se hotovým jídlům prodávaným
na ulici a můžu říct, že to zase tak strašně nedopadlo. Střevními potížemi jsme trpěli snad
všichni, ovšem u většiny z nás probíhaly jen
velmi lehkou formou, s kterou se dalo normálně fungovat. Co můj mlsný jazýček potěšilo
nejvíce, byly všude přítomné pouliční stánky
s čerstvým krájeným ovocem, nebo čerstvými
džusy za pár pesos, dále krevety připravované
nejrozmanitějšími způsoby a samozřejmě chuťově se absolutně lišící od těch, které koupíte
u nás v supermarketu.
Závěrem bych jen dodala, že když si vyberete
stáž v Mexiku, což pro mě byl nezapomenutelný zážitek, je škoda neprocestovat tuto zemi
trochu a nepřesvědčit se o bělosti písku yucatánských pláží!
Lenka Plšková
(Leneys@centrum.cz)

Stáž v Istanbulu
od IFMSA
srpen 2011
Jsem členem mezinárodní organizace IFMSA,
která sdružuje mediky z více než 100 zemí světa. Na lokální úrovni funguji také jako prezident
plzeňské pobočky IFMSA CZ a dostal jsem po 4.
ročníku LF možnost vyjet v srpnu 2011 na zahraniční stáž do Turecka.
Po týdnech příprav a shánění potřebných dokumentů a jiných formalit jsem obdržel zprávu
od turecké pobočky IFMSA, že se má stáž bude
konat v Istanbulu – městě dvou kontinentů.

A jelikož se již dlouho zabývám oborem chirurgie, vybral jsem si oddělení obecné chirurgie.
Byl jsem přiřazen do istanbulské fakultní nemocnice Yeditepe Universitesi Hastanesi,
která je zároveň nemocnicí soukromou a slouží
medikům ze soukromé Univerzity Yeditepe.

luje koleje pro ženy a muže.
Po ubytování jsme se šli seznámit s dalšími
zahraničními studenty, kteří přijeli z různých
koutů světa – zastupovali Portugalsko, Španělsko, Itálii, Velkou Británii, Bulharsko, Rumunsko,
Chorvatsko, Japonsko a Taiwan. Několik „profláklých“ seznamovacích her udělalo své a všichni jsme vyrazili ochutnat pověstný turecký čaj
a vodní dýmku do nedaleké kavárny Nargile
Bar.

Fakultní nemocnice Yeditepe
Do Istanbulu jsem cestoval letecky s Turkish
Airlines z Prahy Ruzyně na Atatürkovo letiště
v Istanbulu. Shodou náhod jsem při odbavení
na Ruzyni potkal medičku z pražské lékařské
fakulty, která mířila do stejné nemocnice jako
já, a tak jsme si mohli zpříjemnit let seznamováním a sněním o tamních lékařských i nelékařských zážitcích. Na letišti na nás dle domluvy
čekala kontaktní osoba – Batu Batuge – student
2. ročníku lékařské fakulty Univerzity Yeditepe,
a věrný kamarád nejen během stáže, ale i po ní.
Jak jsem již napsal, Istanbul je město na pomezí
dvou kontinentů – Asie a Evropy. Proto se stal
již v dávném věku milníkem civilizací, králů
a hlavně obchodníků. Také díky tomu vystřídal několik názvů – Byzantion, Konstantinopol
a Cařihrad. Oficiální zdroje udávají počet obyvatel přes 11 milionů, ale spousta Turků, které
jsem poznal, mi potvrdila neoficiální odhady
i přes 15 milionů. Oba kontinenty rozděluje přímo v srdci města známá úžina Bospor.

V Kapadocii
Po příjezdu do univerzitního kampusu, který moje očekávání nesplňoval, ale dokonce
mnohonásobně převyšoval, jsem se seznámil
s několika dalšími zahraničními studenty a šel
se ubytovat do dvoulůžkového pokoje s bulharským studentem ze stejného ročníku. Dle
slov místních studentů se jedná o nejluxusnější univerzitní kampus v celém Turecku. Bazén,
fotbalové hřiště, tenisový kurt, obchody, banka,
stálá lékařská služba a místní autobusová doprava po kampusu zdarma. Koleje, jak je známe
v Česku, byste hledali marně. Zde se jedná spíše
o hotel s dvou až třílůžkovými pokoji s novým,
nezničeným sociálním zařízením a ochrankou.
Navíc je zde nutno přijmout jeden důležitý fakt,
a to, že Turecko jako silně muslimský stát oddě-

S přáteli v Pammukale - autor 3. zleva
Druhý den nás čekala první cesta do fakultní
nemocnice. S využitím místní hromadné dopravy nebyl žádný problém a my tak sloužili
Turkům jako zajímavá atrakce „divných“ lidí ze
světa. Po příjezdu mě Batu seznámil s primářem Oddělení obecné chirurgie prof. MUDr. Özcan Gökçe, a mým tutorem – lékařem školitelem doc. MUDr. Baki Ekçim. Ihned jsem mohl
vyrazit na operační sály pln okouzlujících momentů, které ve mně zanechávalo moderní
prostředí soukromé nemocnice. Během celého
měsíce jsem navštěvoval operační sály, kde
jsem měl možnost vybrat si tu nejzajímavější
operaci, jelikož zde probíhaly operace gynekologické, neurochirurgické, pediatrické, plastické, transplantace a samozřejmě i ty z oboru
obecné chirurgie. Viděl jsem tak zákroky, o kterých se může kdejakému medikovi v českých
nemocnicích jen zdát, operací echinokokové
jaterní cysty počínaje a operací tumorů mozečku konče. Bohužel zde bylo jedno velké minus,
pravděpodobně díky tomu, že to byla právě
soukromá nemocnice. K asistencím u operací
pouštěli chirurgové jen místní studenty, a přesto dělali jen „špinavou práci“, při které mohli
sotva vidět do operační rány. Co mohu však
ocenit, je vybavení neurochirurgických operačních sálů, kde mají tu nejšpičkovější techniku
nejen pro operatéry, ale hlavně pro přihlížející
mediky a atestující lékaře. Širokoúhlé LCD televizory s nejvyšší kvalitou zobrazení díky kameře
z operačního mikroskopu operatéra. Dále by
plzeňští medici jistě ocenili operace gynekologické, zvláště porody a sekce, u kterých jsem se
osobně naučil velmi mnoho z průběhu operace a také následné neonatologické péče.
Po tom všem bych stále nemohl stáž v rámci profesionálního přínosu hodnotit nejlepší
známkou. Nemocnice ovšem nabízela pacientům tu nejlepší péči v celém městě. Na druhém
pólu figurovaly „obyčejné“ městské nemocnice
s vybavením o něco horším než u nás, ve kterých se však mohli medici naučit pravděpodobně více praktických dovedností.
Určitě vás bude zajímat i nelékařský pohled
na stáž. Organizátoři si pro nás připravili několik
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výletů. Většina z nich byla samozřejmě situována v Istanbulu, který je plný starověkých památek jako například palác Topkapi – sídlo králů
a sulejmánů, byzantská Hagia Sofia – Chrám
svaté moudrosti z 6. století, nebo Cisterna baziliky – 15 století stará zásobárna vody pro případ
válečného konfliktu.

Hagia Sofia - Chrám svaté moudrosti
Vše je v Istanbulu lehce dostupné, takže může
každý pátrat po skrytých památkách a artefaktech na vlastní pěst, a obchodní duše by
neměly vynechat smlouvání v tradičních istanbulských bazarech, z nichž nejproslulejší je tzv.
Velký Bazar – Grand Bazaar.
Co se týče výletů za hranice města, vybrali pro
nás organizátoři Kapadocii (v překladu „země
krásných koní“) – rozlehlé území ve vnitrozemí
Turecka, kde najdete typické komínovité struktury z lávové vyvřeliny, do kterých si již od roku
6500 př. n. l. hloubili lidé své domy.
Dále jsme navštívili Pammukale, neboli „bavlněný hrad“, což je asi nejznámější turistická
atrakce v Turecku. Vzhledem opravdu připomíná hrad díky kaskádám ze sněhově bílého travertinu, ve kterých je spousta azurově modrých
jezírek.
A posledním výletem byla cesta do Izmirské
provincie, kde se nachází starověký Efez z doby
2500 př. n. l., rodiště Hérakleita, jedna ze zastávek Hannibalova tažení, nebo také místo, kde
pravděpodobně skončil život Ježíšovy matky
Panny Marie, která se na toto místo měla přestěhovat se svým synem z Jeruzaléma, atd.
V každém případě mohu stáž doporučit každému studentovi medicíny, protože vás cizí prostředí naučí vyrovnat se s různými nástrahami,
které číhají téměř na každém kroku. Ať už se
jedná o jazykovou bariéru, kterou musíte v Turecku řešit dennodenně, nebo samostatné rozhodování při vyšetřeních pacientů, kteří vám
rozumí pouze pozdrav a rozloučení. Všechny
tyto zážitky nejen z nemocnice ve mně proto
zanechaly hlubokou stopu, na kterou budu rád
vzpomínat i na stará kolena, a která by byla jistě
pro každého přínosem nejen v profesionálním,
ale i osobním životě.
Miroslav Kasík
5. ročník všeobecného lékařství

Syndrom zavrženého
rodiče
The Parental Alienation
Syndrome, PAS
30

Syndrom zavrženého rodiče jako první pojmenoval významný americký psychiatr Dr. Richard

A. Gardner v roce 1985. Pod tento pojem zahrnuje popouzení dítěte jedním rodičem proti
druhému. Gardner používá přímo pojmu programování dítěte, jimž rozumí „proces, kdy je dítěti vůči rodiči vštěpován odpor a kritika, které jsou
neoprávněné a nebo přehnané. Programující rodič přispívá k odcizení dítěte nejenom vědomě, ale
i podvědomě. Navíc se na rozvoji syndromu podílí
i samo dítě, nezávisle na rodiči. Významnou roli tu
hraje i prostředí a rodina, v níž dítě žije.“
Podle některých autorů by bylo vhodnější
používat v překladu názvu tohoto syndromu
termín odcizení místo zavržení, jelikož lépe vystihuje význam slova alienation v původním
názvu. „Zavržení v sobě totiž obsahuje vědomé
a jednostranné zapuzení nějakého člověka, většinou spojené s morálním odsouzením. Je to výraz
expresivní, emocionálně zabarvený, často moralizující, s výrazně negativní konotací. Tyto negativní
emoce pak často vyvolává i u těch, kterých se tato
problematika týká nebo se jí zabývají, tj. u rodičů,
dětí, odborníků, veřejnosti a médií. Odcizení je naproti tomu proces probíhající většinou obousměrně. Lidé, kteří nemají možnost kontaktu, se odcizují, a to jak dítě vůči rodiči, tak i rodič vůči dítěti.“
Syndrom zavrženého rodiče se „vypěstuje“ docela snadno. Programující rodič se o zavrhovaném rodiči vyjadřuje tak, že vlastně všechno
s ním související je špatné, škodlivé až nebezpečné. Může se tak vyjadřovat přímo k dítěti
nebo i k dalším osobám tak, aby to dítě slyšelo.
Pravidelný je i citový doprovod takového hodnocení. Záběr je široký – nejen přítomnost, ale
vlastně vše v minulosti bylo špatné a budoucnost by byla nejlepší, kdyby zavrhovaný rodič
zmizel ze scény. Dítě je při tom citově vydíráno
- programující rodič reguluje svůj přísun lásky
podle toho, jak dítě indoktrinaci přijímá.
Programujícími rodiči jsou v naprosté většině ženy, které otce v očích dítěte pomlouvají
a špiní. Motivace programujícího rodiče vyplývá převážně z těch horších (destruktivních)
stránek lidské povahy, jako je motiv moci,
trestání, nenávist a agrese, jimž je dán volný
průběh. Dále se zde pravidelně podílejí motivy vysoce pochybné jako „potřeba vnějšího
nepřítele“, na kterého je možné svést všechny
těžkosti a vlastní selhání, nebo egoistická snaha
po výhradním vlivu na utváření psychiky dítěte
a na jeho další život, což nezřídka přejde v pocit
vlastnictví i již dospělého dítěte. V rámci tohoto
egoismu nejsou pak legitimní nároky a přání
druhého rodiče (a i dítěte) respektovány, nýbrž
jsou ignorovány nebo vysmívány.
U dítěte s rozvinutým SZR dochází samozřejmě i k průvodním důsledkům tohoto jevu. Dítě
ztratí téměř vše, co s druhým rodičem souvisí.
Ztráty se týkají hmotných statků, výchovného
a vzdělávacího působení, praktické pomoci
v různých životních fázích či situacích apod.
Zavržený rodič by mnohdy takovou pomoc
svému dítěti rád poskytl. Je k tomu motivován
nejen různými společenskými tlaky, ale zejména obecně známými genetickými mechanizmy. Jeden z jejich projevů v našem vědomí je
i silný emocionální zájem na úspěchu svého
potomka, „své krve“. Tento zájem působí obdobně u matek i otců a samozřejmě i u jejich
pokrevních příbuzných, byť již v menší míře.
Zavržený rodič je ovšem k hmotnému zajištění

a výchovnému působení povinován, jak vyplývá z ustanovení zákona o rodině.
U dítěte se zabrzdí a zdeformuje emocionální
vývoj. Dítě je programováno k potlačení původních pozitivních emocí k nyní zavrhovanému rodiči. Navíc potlačení či vytěsnění emocí
pravidelně vede ke vzniku celé škály trýznivých
psychopatologických symptomů, které odčerpávají značný díl psychické energie. Dítě je
programováno dávat volný průběh emocím
nenávisti, podloženým jen slabými, neopodstatněnými či absurdními argumenty, za úplné
absence pocitů viny. Takové programování rovněž zamezí možné korekci, sebereflexi apod.
Dítěti se podstatným způsobem naruší jeho
sebedůvěra, vštípí se mu totiž do citového života přesvědčení, že jeho druhý rodič je špatný,
závadný. Později se dítě v hodinách biologie
ve škole dozví o dědičnosti, chromozómech,
genech a tedy také o tom, že přesná polovina
jeho genetické výbavy je ze závadného, veskrze ničemného člověka. Sebedůvěra a sebehodnocení dítěte tak utrpí citelnou a trvalou ránu.
Dále se u dítěte zabrzdí a zdeformuje psychosociální vývoj. Dítěti je totiž odebrán vhodný, tolik potřebný model k převzetí sexuální
identity a role. Programuje-li matka (zdaleka
nejčastější případ), pak chlapci jsou - mnohdy
nevratně - poškozováni v identifikaci s přirozeným mužským vzorem, tedy otcem, a dívkám je ztěžována volba erotického partnera
v budoucnosti, který je rovněž vybírán podle
otcovské předlohy. Programuje-li otec, pak se
popsaný obraz pouze zrcadlově mění. Dítěti
je narušen vztah k autoritám, snížena schopnost sociální diferenciace. Je špatné, když dítě
začne bez vážné příčiny nenávidět nějakou
osobu v relativně neutrálním postavení, např.
učitelku hudby, a když to rodiče tak ponechají. Je však mnohem horší, když se tak děje vůči
osobě, kterou dítě jinak miluje a která je současně jednou ze dvou nejdůležitějších osob,
jež dítě na světě má. V tom spatřujeme tragický
prvek SZR, naznačující, že programující rodič
„jde přes mrtvoly”. Zavržený rodič má vůči dítěti i postavení legitimní autority a později tak
dochází u dítěte k narušení vztahu k autoritám
vůbec, neboť tento základní modelový vztah je
hluboce zpochybněn. Navíc SZR operuje tak,
že nepřátelství a nenávist se rozšíří na všechny
příbuzné zavrženého rodiče. Vliv tohoto „tréninku” působí ještě dál, dítě získá pohotovost
obdobným způsobem se chovat i ke všem dalším „nepohodlným osobám”. Dítěti je znemožněno, aby zažilo tolik potřebný model slušné,
civilizované domluvy i za ztížených podmínek
mezi dvěma různícími se stranami.
Jsou zde možnosti nápravy stavu (terapie),
přesněji řečeno deprogramování. Pokud zavržení rodiče dostávají od poradců, terapeutů
a jiných profesionálů rady typu „zatím to nechte být, nevyvolávejte další stres, chce to čas, ten
rány zahojí, dítě k vám časem najde cestu, bude
to šťastné shledání“ apod., pak jde buď o vědomý klam, nebo spíše o zbožné přání, radu scestnou, nijak nepodloženou. Snad k tomu někdy
může dojít, ale je to extrémně řídký případ. Ponecháme-li indoktrinované dítě v jeho původním prostředí s indoktrinujícím rodičem, pak
se obsah jeho paměťových neurálních okruhů

v mozku jen dále upevní a stávají se velmi nepřístupné pro změnu.
Optimální pro deprogramování dítěte je změna
jeho prostředí, zamezení vlivu programujícího
rodiče. Pokud však nechceme vzniklou situaci
ponechat osudu, jsou nezbytné dvě podmínky: konkrétní případ dítěte musí být správně
diagnostikován terapeutem, dobře obeznámeným se syndromem zavrženého rodiče, a veškeré snahy zavrženého rodiče o nápravu musí
probíhat v rámci průběžné spolupráce s terapeutem, dobře obeznámeným se syndromem.
V opačném případě je velké riziko způsobení
větších škod než užitku.
Dostáváme se tak k vlastnímu terapeutickému
působení - deprogramování. Není to snadná
úloha, je to bohužel válečný stav. Není to volba
mezi dobrem a zlem, je to spíše volba zla menšího s určitou šancí na pozitivní vývoj. Začneme-li bojovat, musíme počítat s velmi intenzivní nenávistí ze strany programujícího rodiče,
který mobilizuje další příbuzné, svědky, advokáty, opakovaně obíhá příslušná úřední místa
a neváhá používat i vykonstruovaná obvinění
těžkého kalibru (jako např. pohlavní zneužívání
dítěte). Musíme počítat i se značným stresem
pro dítě, byť dočasným, když vyhrajeme, nebo
také marným, když se změna nepodaří. Avšak
když vyhrajeme, uděláme hodně pro dítě - jeho
vztahy k oběma rodičům se mohou do značné
míry znormalizovat, obnoví se původní pozitivní vztah dítěte k nyní zavrženému rodiči a dítě
se zbaví současného těžkého náboje nenávisti.
Dětské psychické onemocnění PAS dosud není
považováno za nemoc, ale je zjevně jen otázkou času, kdy se tato klasifikace změní. Syndrom zavrženého rodiče nás přivádí i k filozofii
výchovy. Děti by neměly mít volnost hanobit
a ponižovat své rodiče. Ve výchově musí být
odpovědnost a musí být vyvozovány důsledky.
Bez odpovědnosti a bez schopnosti přijmout
důsledky civilizovaná společnost nemůže existovat. Děti postižené SZR jsou programovány k tomu, aby byly necivilizované a dokonce
i psychopatické. To se negativně promítne
do dalších oblastí dětského života: do vztahů
doma, v sousedství, ve škole a samozřejmě
i do dospělého života.
Hana Brabcová, 9. skupina
(Literatura u autorky, redakčně kráceno)
Práce vznikla v rámci výuky předmětu psychiatrie v 5. ročníku všeobecného směru

air festivalu MediCAMP pod záštitou děkana
Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Dobročinná akce pořádaná studentkami
šestého ročníku (jmenovitě Lenkou Huškovou,
Adélou Korandovou, Michaelou Lejčkovou, Janou Popieluchovou), jejíž výtěžek putoval Nadaci pro transplantace kostní dřeně, se zúčastnilo na 500 platících hostů, převážně studentů
z Plzně, ale dorazily i posily z Prahy, Karlových
Varů a mnoha dalších. Celým večerem se linuly
melodie kapel různých žánrů (RastaBilly´s Kang,
Hibaj, Sirkyskon, Colorflash, Až naprší a uschne
a Ocho Rios), tančilo se, pilo dobré pivo, jezdilo
na koních, opékalo na ohni, a někteří se dokonce vykoupali v přilehlém rybníku. Vzduchem se
táhla vůně blížícího se léta a grilovaného masa.
Dobrou zábavu nezkazilo ani počasí, ani doba
ukončení, po které stejně mnozí z hostů dál
pokračovali v zábavě na jiných místech Plzně.
Večer proběhl v příjemné, ale přesto živelné atmosféře hudby, tance, táboráků a setkávání lidí,
kteří se již dlouho neviděli, a kteří ani možná
netušili, že se ten večer potkají. Rády bychom
poděkovaly dobrovolníkům – našim kamarádům a spolužákům za nezištnou pomoc, bez
které by to nešlo. Celkově se pro nadaci vybralo
26 531,- korun a z MediCampu se začíná stávat
příjemná tradice, kterou by bylo škoda neopakovat každý rok. Zkrátka dobrá party pro dobrou věc.

Purkyňovi příbuzní (III)
RTDr. et RNDr. Cyril Purkyně,
Dr.h.c. – 150 let od narození

MediCAMP
2. 5. 2012

2. května proběhl na Ranči Šídlovák na plzeňském Bolevci druhý ročník benefičního open

V červenci uplyne 150 let od narození RTDr. et
RNDr. Cyrila Purkyně, Dr.h.c. Narodil se 27.7.1862
v Praze. Jeho otcem byl akademický malíř Karel
Purkyně, starší ze dvou synů prof. MUDr. Jana
Evangelisty Purkyně. Cyril studoval na gymnáziu ve Spálené ulici, po kvartě přešel do městské reálky. Po maturitě začal nejdříve studovat
chemii na pražské technice, brzy však přestou-

pil na univerzitu, kde jej zaujalo studium přírodních věd. Po studiích se stal asistentem prof. O.
Feistmantela na české technice, kde působil
do r. 1885. Poté se stal profesorem C.-k. pedagogia (Učitelského ústavu) v Plzni. Založil a řídil
mineralogicko-geologicko-paleontologické
oddělení plzeňského historického muzea. Podnikl četné cesty v Rakousku a Německu, v r.
1883 zavítal do Skandinávie a navštívil Dánsko,
Švédsko a Norsko.
Během plzeňského působení se zabýval geologickým studiem blízkého permokarbonu a věnoval se čtvrtohorním terasám řeky Mže, které
byly podkladem ke geomorfologickým studiím
v Čechách. Byl expertem v geologii uhlí. Pracoval nejprve na Plzeňsku a Rokycansku, poté
v Brdech, Podkrkonoší, Krušných horách i jinde.
Byl členem mnoha učených společností a akademií doma i v cizině a nositelem několika vyznamenání. V této době uveřejnil také moderní
geologické mapy plzeňského okolí. Aktivně
spolupracoval s Národním muzeem v Praze.
V roce 1908, po smrti Alfréda Slavíka, se stal
profesorem geologie na české technice. Roku
1919, kdy byl založen Státní geologický ústav
ČSR (dnes Česká geologická služba), se stal
jeho prvním ředitelem a působil v něm až
do roku 1934. Vybudoval SGÚ od nejskromnějších počátků až po plnohodnotnou, aktivní geologickou službu. Pod jeho vedením
byly založeny řady periodik (jako např. Věstník
Královské České společnosti nauk, Rozpravy
České akademie císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění, atd.) a vydána řada
geologických map. Kladl velký důraz na praktickou službu ústavu, o čemž svědčí založení
hlubinných vrtů a soupisu lomů ČSR. Propagoval geologickou práci v terénu jako nezbytnou
složku pro další vývoj geologie. Je autorem více
než sta různých samostatných vědeckých prací. Byl členem četných domácích vědeckých
institucí, např. Královské české společnosti
nauk, České akademie věd a umění, České společnosti zeměvědné, Národní rady badatelské,
Československé společnosti pro mineralogii
a geologii. Působil i v několika zahraničních
společnostech. Je po něm pojmenována řada
zkamenělin. V roce 1918 vyšla v Českém čtenáři
jeho kniha Uhlí a geologie jeho ložisek. Zemřel
v Praze 5. 4. 1937.
Z jeho prací uvádíme: O petroleji, jeho geologii, původu, hornickém dobývání a statistice, jeho průmyslu (1892), Z cesty do Norska
(1893), Nástin geologických poměrů okolí
Plzeňského (1899), Nýřanská sloj uhelná
u Nýřan (1899), Kaolin v kamenouhelné
pánvi Plzeňské (1901), Nýřanská a Radnická
sloj uhelná u Třemošné (1902), O stratigrafii
a tektonice uhelnopermské pánve Plzeňské (1901), Zur Kenntniss der geologischen
Verhältnisse der mittelböhmischen Steinkohlenbecken (1902), Das Nýřaner und
Radnitzer Kohlenflötz bei Třemošná (1902),
České pánve uhelné vzhledem ku světovým
poměrům uhelným (1900) a další. Řadu článků uveřejnil v časopisech: „Vesmír”, „Živa”, „Česká
Revue”, „Naučný obzor”, „Nár. Listy”, „Časopis pro
průmysl chem.” atd. Byl též spolupracovníkem
Ottova Slovníku Naučného v oboru geologie.
MUDr. Antonín Somol
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Kazuistiky patologie
života pod
komunistickým
panstvím
stručná faktografie minulosti,
část 2
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Komunista u PTP. Všeobecně je známo, že
do jednotek PTP (Pomocné technické prapory, Vojenské tábory nucených prací) byli
povoláváni muži, které režim považoval za politicky nespolehlivé a nepřátelské. U krumpáče
a lopaty, jediné zbrani těchto „vojáků“, se sešli
synové živnostníků, sedláků, šlechticů, bohoslovci a kněží, vězni, umělci, intelektuálové,
Němci i studenti (např. z plzeňské fakulty bylo
postiženo asi osm mediků). Na jaře r. 1952
mezi vystrojovanými nováčky se překvapivě
objevil člen komunistické strany. Když zjistil,
k jaké jednotce je povolán, odmítal nastoupit
a nezkrotně protestoval, jeho rodiče na velitelství svými celodenními hysterickými výstupy
předvedli, jaký mají nejen oni, ale i vládnoucí
partaj názor na PTP, tuto bandu vyvrhelů a kriminálníků. Nic nepořídili, synáček při odvodu
dostal špatný kádrový posudek, možná urazil
domovní důvěrnici, či nepozdravil uliční výbor, musel do vojenského mundůru s černými
výložkami. Chlapec dlouho urputně odmítal
v jídelně sedět s námi u společného stolu.
Časem se mu podařilo vnutit se politrukům
do kanceláře. Strana ho nezavrhla, přestože
u PTP jsme byli trvale všichni vojíny, stal se
do roka svobodníkem. Odporu k nám se nezbavil a frčka na rameni sloužila pak jako užitečný signál.
Neurochirurgický kongres r. 1971 v Moskvě. Na kongresu s bohatou mezinárodní účastí
jsem hned v úvodu svého sdělení musel opravit „ošibku“ v programu: „ja nět iz Bratislavy, ja iz
Plzně, Bratislava éto stolica Slovakii, Plzeň éto stolica pivovarenija“. Po pobaveném potlesku jsem
přednesl zkušenosti s podáváním cytostatik
dlouhodobou intrakarotickou infuzí u zhoubných nádorů mozku. U některých nemocných
byl zřetelný pozitivní efekt, část nemocných zůstala neovlivněna. Byl jsem překvapen zájmem
a ohlasem v diskusi, na několika pracovištích
s touto terapií také začínali. Mimořádně pozoruhodné pak bylo diskusní vystoupení jedné
ruské profesorky neurochirurgie, která tvrdila,
že touto metodou se jí podařilo všechny své
pacienty vyléčit. Z auditoria se ozvaly pochybovačné a posměšné výkřiky, které soudružku
profesorku vyprovokovaly k temperamentní
obhajobě, kterou podpořila zapřísaháním Boha
všemohoucího, panenky Bohorodičky a všech
svatých, protože vše, co tvrdila, je svatá pravda.
Čím více posluchači bouřili smíchy, tím více se
diskutující profesorka bohem a svatými zapřísahala. Cizinci, jejichž sluchátka oněměla (překladatelé zmlkli), se udiveně a nechápavě rozhlíželi a vyptávali, co se děje. Absurdní představení
v bolševické Moskvě, zážitek takové argumen-

tace na vědeckém fóru bych neočekával ani
ve Vatikánu.
Slušní lidé. Na počátku 80. let byl na neurochirurgii v Plzni hospitalizován těžce zraněný
student z Prahy. Na návštěvy a informace dojížděla nešťastná maminka, utrápená z vážného
stavu. Postupně se dařilo stav pacienta zlepšit,
takže jsem mohl maminku trochu potěšit, a pro
uklidnění jsem přidal i zprávu, že o zdravotní stav chlapce se zajímá a na návštěvy jezdí
i nejvyšší pražský tajemník KSČ. Byl jsem mile
překvapen energickou odpovědí: „Pane primáři,
my jsme slušní lidé, my s tím soudruhem tajemníkem nemáme nic společného. My jsme slušní lidé,
to jenom naše děti spolu chodí do školy“. Tohoto
odvážného vyznání jsem si moc vážil, potvrzovalo totiž naši dobrou pověst.
Ponížení. V 70. letech na dvoře Fakultní nemocnice v poledne před jídelnou jsem potkal
milého a váženého kolegu a vyzval ho ke společnému poobědvání. Odpovědí bylo sarkastické odmítnutí: „Já s tebou na oběd nepůjdu. Budeš
mnou hluboce opovrhovat, až ti řeknu, kam jdu.
Já jdu na schůzi Svazu Československo-sovětského přátelství“. Vynikající odborník se nechal
takhle zdeptat.
MUDr. Zdeněk Mraček, emeritní profesor

Galileo Galilei
(1564-1642)
začínal jako medik

senátu v Benátkách svůj vylepšený dalekohled
- perspicillum - s osminásobným zvětšením.
Předpokládal jeho komerční a vojenské využití. Později také svůj dalekohled obrátil směrem
k obloze.
V roce 1610 se mu podařilo postavit dalekohled s třicetinásobným zvětšením. Svá první
teleskopická astronomická pozorování (včetně
objevu čtyř Jupiterových měsíců) publikoval
v březnu v krátkém pojednání nazvaném Sidereus Nuncius (Hvězdný posel), které vyšlo
v tehdy vysokém nákladu 550 výtisků a bylo
rozebráno za několik dnů. Objevil dále prstence planety Saturn, fáze Venuše (to byl mj. další
důkaz platnosti Koperníkových tezí) a krátery
a hory na Měsíci. O rok později objevil sluneční
skvrny. Existence slunečních skvrn ukázala další
úskalí předpokladu dokonalosti nebes ze staré
filozofie.
Jako první podal zprávu o měsíčních pohořích
a kráterech, jejichž existenci vyvodil ze vzorů
vymodelovaných světlem a stínem na měsíčním povrchu. Navíc z pozorování odhadl výšku
pohoří. To ho vedlo k závěru, že Měsíc je „hrbolatý a nerovný stejně jako samotný povrch Země“
a není přesnou koulí, jak tvrdil Aristotelés.
Pozoroval Mléčnou dráhu považovanou dosud
za mrak a zjistil, že se skládá z velké spousty
hvězd zdánlivě namačkaných na sebe tak těsně, že se ze Země jeví jako mrak. Lokalizoval
také mnoho jiných hvězd příliš vzdálených, než
aby byly viditelné pouhým okem.

Otec moderní astronomie a fyziky
Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italské Pise. Byl nejstarším ze sedmi dětí v rodině
hudebníka a obchodníka. Otec si přál, aby
nejstarší syn vystudoval medicínu, mj. i proto,
že povolání lékaře slibovalo velmi dobré existenční zajištění. Ve věku 11 let tak mladý Galileo
začal nejdříve studovat v jezuitském klášteře,
když však po čtyřech letech otci oznámil, že by
se chtěl stát členem řádu, otec jeho další studium v klášteře rázně ukončil. To již rodina žila
ve Florencii. V r. 1581 se Galileo zapsal na Universitu v Pise ke studiu medicíny.
Zde si vybíral hlavně přednášky, které jej zajímaly. Toužil se stát vědcem, přes otcovy námitky. V roce 1585 Galilei z univerzity odešel –
studia nedokončil. Xxx období se však proslavil
v jiném oboru – objevil zákon kyvadla poté,
co se začal blíže zajímat o kývavý pohyb lampy
nad svou hlavou v místní katedrále. Vedlo jej to
také k dalšímu studiu – tentokrát matematiky,
a v roce 1586 k první publikaci La Balancitta.
V roce 1589 byl Galileo jmenován do čela katedry matematiky na univerzitě v Pise. Místo
zde nebylo zvlášť dobře placené, a tak roku
1592 přijal místo profesora matematiky na univerzitě v Padově, kde zůstal dalších 18 šťastných let. V té době také začal pochybovat
o Aristotelově představě o fungování vesmíru.
V Padově navázal dlouholetý vztah s Mariou
Gambraovou, se kterou měl dcery Virginii, Livii
a syna Vincenzia. Kvůli špatné finanční situaci
se ale nikdy nevzali.
Poté, co získal informace o dalekohledech vyráběných v Holandsku, představil v roce 1609

Portrét Galilea z r. 1636 – autor Justus Sustermans (1597–1681)
V roce 1610 opustil Galileo Galilei místo na univerzitě v Padově a stal se hlavním matematikem na univerzitě v Pise. To již byl slavným matematikem a filozofem velkovévody Toskánského. Stal se členem Accademia dei Lincei (od té
doby se označoval jako Galileo Galilei Linceo).
Ze známé šikmé věže v Pise Galilei házel kameny o nestejné hmotnosti, aby vyvrátil mylnou představu o tom, že těžší předměty padají
rychleji. Měl za to, že v blízkosti povrchu mají
tělesa konstantní zrychlení vertikálního směru.
V Rozpravách Galileo Galilei také stanovil,
že výšku tónů lze vyjádřit počtem kmitů, a že
počet kmitů struny závisí na její délce, napětí
a tloušťce. Zjistil a vysvětlil buzení kmitů rezonancí.

Galileo byl vroucím katolíkem, jeho spisy o koperníkovském heliocentrismu však pobouřily
některé představitele katolické církve, kteří věřili v geocentrický model sluneční soustavy. Někteří argumentovali, že heliocentrismus je v přímém rozporu s biblí. Jezuitští matematici již
v roce 1611 potvrdili Galileiho pozorování, ale
interpretovali je jinak, v souladu s tehdejšími
znalostmi. Kardinál Roberto Bellarmino v roce
1615 prohlásil, že Koperníkovy a Galileiho myšlenky jsou pouhé hypotézy a ne skutečnost.
Jako jeden z největších teologů tehdejší doby,
svědomitý, upřímný a vzdělaný, trval na tom,
aby se drželo starého modelu, dokud není ten
nový dostatečně prokázán.
Po nařčeních Galilei optimisticky vyrazil bránit
své postoje, ale v Římě byla odmítnuta jakákoliv disputace. Jeho tvrzení o sluneční soustavě
byla 24. února 1616 odmítnuta jako absurdní
a jejich propagování zakázáno.
V roce 1623 zemřel papež Řehoř XV. a Galileův
blízký přítel Maffeo Barberini se stal papežem
Urbanem VIII. Nový papež dal Galileovi vágní
svolení ignorovat zákaz a napsat knihu o svých
názorech, i když stále nesměl otevřeně tuto teorii podporovat. Galileo souhlasil a napsal své
mistrovské dílo Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo (Dialogy o dvou největších systémech světa, často zkracováno jako
Dialogy). Je psáno formou rozhovoru zastánce
Aristotelova pohledu na vesmír (aristotelsko-ptolemaiovský) a pohledu nového – koperníkovského, k němuž se kloní Galilei. Zaměřil
se na argumentaci mezi dvěma intelektuály,
jedním geocentrickým, druhým heliocentrickým, a laikem, neutrálním, ale jevícím zájem.
Ačkoliv byla kniha prezentována z hlediska pohledu církve, geocentrik byl vykreslen hloupě,
zatímco heliocentrikovy argumenty často dominovaly a na konci přesvědčily i neutrálního
účastníka sporu.
Dialogy byly publikovány v roce 1632 se souhlasem katolických censorů. Intelektuálové jim
tleskali, z církevního tábora se však vzedmul
odpor. Navzdory Galileovu neustávajícímu trvání na tom, že jeho práce v této oblasti byla
čistě teoretická, navzdory jeho přesnému dodržování církevního protokolu pro publikování
svých prací (což zahrnovalo prvotní prozkoumání církevními censory a následnou žádost)
a navzdory jeho těsnému přátelství s papežem,
byl Galileo roku 1633 předvolán před tribunál
římské inkvizice. Při jednom ze slyšení Galileo
pod nátlakem uznal, že pochybil při psaní této
knihy, kvůli svým marnivým ambicím, nepochopení a nepozornosti.
V červnu 1633 inkvizice konala závěrečné slyšení Galilea, jemuž bylo tehdy 69 let a žádal
o slitování s poukazem na svůj „politováníhodný stav tělesné indispozice“. Psychickým mučením a vyhrožováním smrtí na hranici donutil
demonstrační proces Galilea „odvolat, zatratit
a zošklivit si“ svou práci a slíbit, že odsoudí jiné,
kteří budou zastávat jeho předchozí pohled.
Galileo udělal vše, co po něm církev žádala. Byl
odsouzen a potrestán doživotním vězením.
Pro vysoký věk byl rozsudek změněn na domácí vězení v jeho vilách v Arcetri a ve Florencii.
Pro bolestivou kýlu žádal o dovolení poradit se
s lékaři ve Florencii, i to však bylo v Římě od-

mítnuto, a byl varován, že podobné žádosti
mohou vést k uvěznění. Bylo mu dovoleno pokračovat v méně kontroverzních výzkumech.
Roku 1638 vyšlo jeho základní dílo o mechanice Discorsi e dimostrazioni matematiche
intorno a due nuove scienze attinenti alla
mecanica ed i movimenti locali (Rozpravy).
Galileo v něm zaznamenal, že kmity kyvadla
vždy trvají stejný časový úsek, nezávisle na amplitudě výchylky.
Jeho Dialogy byly umístěny na Index Librorum
Prohibitorum, oficiální seznam zakázaných
knih, kde zůstal až do roku 1822. Ačkoliv rozsudek vynesený proti Galileimu neuváděl další
knihy, o dva roky později autor zjistil, že jakékoliv publikace o čemkoliv, co kdy napsal, byly
tiše zakázány.
I když stále v domácím vězení, mohl se v roce
1638 přestěhovat do svého domu poblíž Florencie. Přestože byl již zcela slepý, pokračoval
v učení a psaní. V posledním roce svého života
navrhl krokové ústrojí kyvadlových hodin. První
plně funkční kyvadlové hodiny vytvořil Christiaan Huygens až v padesátých letech 17. století.
Galileo Galilei zemřel ve své vile v Arcetri, severně od Florencie, 8. ledna 1642.
V roce 1992, 359 let po Galileově procesu, vydal
papež Jan Pavel II. omluvu, v níž ruší výnos inkvizice proti Galileovi: „Galileo pociťoval ve svých
vědeckých výzkumech přítomnost Stvořitele,
který podnítil hloubku jeho ducha, povzbuzoval
ho, předesílal a podporoval jeho intuice.“ Dále se
o něm vyjadřuje, že „… Galileo, upřímný věřící, se
ukázal z tohoto pohledu popisu vědeckých a biblických pravd mnohem citlivější než teologové,
kteří stáli proti němu.“ Současný pohled na vědu
z hlediska katolické církve ilustruje dokument
Druhého vatikánského koncilu Gaudium et
spes, kde se píše: „Když se provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky
a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci
víry pocházejí od jednoho a téhož Boha.“ Galileo
Galilei bývá dnes nazýván nejen „Otcem moderní astronomie“ a „Otcem moderní fyziky“, ale dokonce „Otcem vědy“. Nedávno jsme si mohli
připomenout 470. výročí jeho úmrtí.
Příběh, že Galileo, když se po odvolání zvedl
z kolenou a řekl „Přece se točí!“ (Eppur si muove!) nemůže být pravda. Říci něco takového
před úředníky inkvizice by znamenalo takřka
jistě rozsudek smrti. Pravděpodobnou verzí pro
tento citát je následující: Galileo pronesl tuto
poznámku před arcibiskupem Ascaniem Piccolominim ze Sieny, vzdělaným mužem a sympatizujícím hostitelem, u něhož bydlel v měsících
bezprostředně následujících po jeho odsouzení. Arcibiskup o této příhodě nejspíš napsal své
rodině. Stálým převypravováním však později
byla překroucena do nereálné podoby.
(J. Novák)

MUDr. David Becher
(1725–1792)
Hippokrates Karlových Varů
Vědecká teorie a následná praktická aplikace
poznatků o karlovarské léčbě nalezly své vy-

vrcholení v díle doktora Davida Bechera. Svým
celoživotním působením prosadil realizaci pokrokových léčebných metod , které si zachovaly platnost až do současnosti.
Zcela právem se vžil pro Davida Bechera čestný
titul Hippokrates Karlových Varů.

David Becher se narodil v Karlových Varech dne
19. února 1725 v domě „U dvou řetězů”. Pocházel z nejstaršího karlovarského rodu, z něhož
téměř v každé generaci vzešel nějaký lékař či
lékárník. Vyrůstal v těsné blízkosti Vřídla, a tak
byl bezpochyby již od malička silně ovlivněn
fenoménem léčivých, v ústním podání přímo
zázračných zřídel. Kromě toho žil v osvícenské
době, která jevila nezvyklý zájem o veškeré přírodní jevy.
Po absolvování latinské školy při piaristickém
gymnáziu v Ostrově odešel David Becher roku
1746 na pražskou univerzitu. Svá studia začal
filozofií, ale po dvou letech přešel na medicínu.
Jeho největší zálibou byla chemie. Po graduaci
na doktora medicíny (1751) působil krátce jako
lékař ve Vídni, odkud se však vrátil do rodných
Karlových Varů, aby se zde naplno věnoval balneologické praxi a studiu pramenů. Kvůli tomuto svému nejvyššímu zájmu odmítal i lákavé
nabídky pracovních míst z Prahy.
Roku 1758 se stal lázeňským lékařem, jenž měl
díky nejlepším dobrozdáním od vídeňské lékařské obce vždy postaráno o vybranou klientelu.
Jako všestranně nadaný a erudovaný lékař věděl o nejnovějších poznatcích své doby a také
je dokázal uvádět v praxi. Právě v tomto směru
převyšoval všechny své předchůdce.
Postupem doby stále intenzivněji zaváděl,
mnohdy v experimentální rovině, do vžitého
systému lázeňské léčby nové metody. Provedl
první skutečně vědecký chemický rozbor karlovarských vod. Předepisoval k běžnému užívání
vodu z dosud neuznávaných zřídel. Zasadil se
o umírněnější dávky vypité vody - jako optimální denní množství stanovil 15-20 koflíků. Pozvedl koupele ve vřídelní vodě, na něž se stále
více zapomínalo. David Becher celý život zdůrazňoval a propagoval pití vody přímo u pramenů, kde je nejúčinnější. Tato zásada vedla
v praxi k budování kolonád a specializovaných
lázeňských zařízení, tj. k radikální změně celého způsobu lázeňského života. Becher objevil
v karlovarské vodě kysličník uhličitý a nazval jej
Fixe Luft.
V zájmu léčebného efektu požadoval na pacientech více tělesného pohybu během léčby,
doporučoval proto hojné vycházky. Chemicky
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prozkoumal Zámecký pramen a ordinoval jej
k pitné kúře.
Vydání Becherova stěžejního díla Neue Abhandlung über das Karlsbad roku 1772 znamenalo
výrazný předěl v teorii i praxi karlovarského lázeňství. Kniha je základním pilířem karlovarského písemnictví a byla v doplněné verzi vydána
ještě roku 1789.
Působení Davida Bechera se neomezilo jen
na úsek balneologický. Jeho zásluhou bylo
po mnoha protivenstvích získáno císařské privilegium k výrobě a vývozu vřídelní soli. Sám
vypracoval jednoduchou a efektivní technologii jejího získávání. S výrobou soli podle Becherova návodu se začalo roku 1764.
Becherův vliv se kladně odrazil i v kulturní
historii města. Přičinil se o výstavbu prvního
kamenného divadla v Karlových Varech roku
1788. Přispěl větší finanční částkou a provoz
divadla zabezpečil ziskem z výnosného prodeje vřídelní soli. Přišel první s nápadem leštit
vřídelní kámen a takto upravený jej využívat
k výrobě upomínkových předmětů. Nad kostelem Maří Magdaleny založil velkou lázeňskou
zahradu, kam vodil významné hosty a podával
jim zde zasvěcený výklad o krásách a přednostech města, čímž pro Karlovy Vary získal mnoho přátel a mecenášů. Jako horlivý propagátor
Karlových Varů se stal předchůdcem Jeana de
Carro. Doktor David Becher zemřel v roce 1792.
Jeho hrob se nachází na Ondřejském hřbitově
(Mozartův park).
V Karlových Varech se nacházela též busta
Davida Bechera (1725-1792), kterou zhotovil
na žádost karlovarských lékařů v roce 1855
vídeňský sochař Anton Dominik Ritter von
Fernkorn, který ji odlil do bronzu podle modelu v nadživotní velikosti od česko-německého
sochaře Emanuela Maxe z roku 1847. Nejvíce
se o zhotovení busty tehdy zasadil karlovarský lékař a radní MUDr. Rudolf Mannl. Busta
byla slavnostně odhalena dne 15. září 1856
v dnes již zaniklých Vřídelních lázních (Lázně
II), které stávaly v sousedství Vřídelní kolonády
uprostřed města. Rudolf Mannl pro příležitost
odhalení busty napsal krátký životopisný nástin zasloužilého lékaře. Roku 1859 byla busta
přenesena do staré Vřídelní haly a v roce 1881
pak byla instalována v interiéru nové litinové
Vřídelní kolonády vídeňských architektů Fellnera a Helmera. Na přední straně soklu byl
v orámování v podobě věnce vyveden nápis:
„DAVID BECHER / Hippocrati Thermarum Carolinarum / nato in hoc civitate / die XIX. Februarii
MDCCXXV / defuncto die V.Febr.MDCCXCII /
Medici Carolo-thermenses / MDCCCLVI“ Busta
stávala na vysokém soklu u litinových sloupů
proti pódiu na okraji promenádní haly. Při demolici kolonády v únoru až březnu 1939 byla
busta patrně ztracena.
V r. 2010 proběhla v Galerii umění konference,
ideově věnovaná vděčné vzpomínce na slovutného karlovarského lékaře Med. Dr. Davida Bechera, jenž se v době baroka zasloužil o zásadní
modernizaci karlovarské balneologie a jehož
léčebné principy jsou v praxi uplatňovány až
do dnešních dnů. Od jeho smrti letos uplynulo
220 let.
MUDr. Antonín Somol
Zdroj: Burachovič S.: Lexikon osobností Karlovarska, 2009

Franz Ambrosius
Reuss (1761-1830)
Lékař, mineralog a balneolog
Franz Ambrosius Reuss se
narodil 3. října 1761 v Praze
v rodině krejčího, který se
sem přistěhoval z jižního Bádenska. V Praze také získal
základní vzdělání, později
na univerzitě studoval filozofii, přírodní vědy a nakonec medicínu. Lékařská
studia zakončil doktorátem 4. 10. 1783 a v Praze
si otevřel praxi. Současně však prováděl i mineralogické geologické výzkumy a dokonce na čas
zavítal do Freibergu, kde byl posluchačem Abrahama G. Wernera (1750-1817) na Důlní akademii. V r. 1784 se stal dvorním lékařem knížete
Františka Josefa Maxmiliána Lobkovice a přesídlil
do Bíliny. Zde vyjma četných cest po Čechách již
zůstal po celý zbytek života. V r. 1797 se oženil
s Kateřinou Scheithauerovou, dcerou majitele
nedalekého velkostatku. Měli spolu čtyři dcery
a čtyři syny. Jeden z nich, August Emanuel, se
stal později významným mikropaleontologem.
Bílina byla při Reussově příchodu již známými
lázněmi. Reuss vedle svých lékařských povinností dohlížel na využití minerálních pramenů
a dolů, které patřily jeho chlebodárci. V souvislosti s tím dále pokračoval ve svých mineralogických a geologických výzkumech a současně začal zkoumat lázně v severozápadních Čechách.
Pro takovou činnost měl ty nejlepší předpoklady, byl schopen využít technik z oblasti geologie,
petrologie, chemie a fyziky ke zhodnocení charakteru a vlastností různých minerálních pramenů a využít svých lékařských znalostí k objasnění
jejich terapeutických účinků. Jeho první balneologická práce, publikovaná v r. 1788, se zabývala
minerálními prameny v Bílině, a obsahuje první
vědecký popis lázní včetně geologických podmínek, za nichž léčivé prameny vznikají. Prvně
uvedl fyzikální a chemické vlastnosti a terapeutické účinky lázeňských minerálních vod. Reuss
doporučoval, aby pacienti současně využívali
pramenů k pitným kúrám a aby lázně vytvořilo
podmínky pro koupele v minerální vodě. Již v té
době také bílinská minerálka byla ve velkém stáčena do lahví a nabízena k prodeji.
V r. 1791 jej během své geologické studijní
cesty do Českého Středohoří navštívil přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt
a spolu vystoupili na dominantu Bíliny - skalnatý vrch Bořeň (539 m). V letech 1810-1813 zavítal do Bíliny opakovaně - obvykle z Teplic - J. W.
Goethe, v roce 1812 dokonce s Beethovenem.
Reuss se s Goethem setkával, ten si poté nechával posílat všechny Reussovy publikace.
Reuss jako uznávaný expert v balneologii
navštívil řadu dalších minerálních pramenů
v Čechách. V r. 1818 publikoval studii o Mariánských Lázních, která se setkala s mimořádným
zájmem. Seznámil se také s pracemi Berzeliusovými a stal se obhájcem jeho analytických
metod v lázeňství.
Reussovy geologické a mineralogické práce za-

hrnovaly oblasti v okolí Bíliny a Karlových Varů,
České Středohoří, okolí Litoměřic, Mladé Boleslavi a Kouřimi. V r. 1798 vyšla studie Charakteristik der basaltischen Hornblende a o tři roky
později Mineralogische und bergmannische
Bemerkungen über Böhmen. Nejvýznamnějším jeho dílem se stala Lehrbuch der Mineralogie, jejíchž šest svazků (čtyři o mineralogii a dva
o geologii) vyšly postupně v letech 1801 až 1806.
Reussovy geologické a mineralogické výzkumy
lze pokládat za první úplný a spolehlivý základ
pro pozdější studie o třetihorních sedimentech
a vyvřelinách (volcanites).
Svoji rozsáhlou sbírku minerálů předal synovi –
zmíněnému Augustu Emanuelovi – který v ní
pokračoval. Později se stala součástí knížecích
lobkovických sbírek. Koníčkem mu byla také historie lékařství, zejména využívání léčivých vod.
Vedle pracovních povinností, souvisejících s lékařskou praxí a výzkumnou činností, zastával Reuss
v Bílině řadu úředních funkcí. Byl školním inspektorem, organizoval očkovací programy, programy všeobecné zdravotní péče a péče o přestárlé
občany. Díky svým publikacím byl ve vědeckých
kruzích známou osobností. V r. 1800 byl zvolen
členem Göttingenské Akademie věd. V r. 1806 byl
jmenován důlním radou. Zemřel v Bílině 9. září
1830 údajně na poranění břicha. Loni si v Bílině
připomněli 250. výročí jeho narození.
Mezi jeho významné publikace dále patří
Versuch einer Einleitung in die allgemeine
Pathologic der Nerven (Praha 1788), Orographic des nordwestlichen Mittelgebirges in
Böhmen, ein Beitrag zur Beantwortung der
Frage: Ist der Basalt vulkanisch, oder nicht ?
(Drážďany 1790); Mineralogische Geographic
von Böhmen, I. Mineralogische Beschreibung
des Leitmeritzer Kreises (Drážďany 1793); II.
Mineralogische Beschreibung des Bunzlauer
Kreises (Drážďany 1797) a další mineralogické
práce. K významnějším balneologickým pracím
patří Naturgeschichte des Biliner Sauerbrunnens in Böhmen (Praha 1788); Das Said-schutzer Bitterwasser (Praha 1791); Chemisch-medizinische Beschreibung des Franzbades
oder Egerbrunnens nebst einer Literaturgeschichte der Quelle (Drážďany 1794); Die
Gartenquelle zu Teplitz in chemisch und
medizinischer Hinsicht untersucht (Drážďany
1797); Die Mineralquellen zu Bilin in Böhmen
(Vídeň 1808); Das Marienbad bei Auschowitz auf der Herrschaft Tepl (Praha 1818); Taschenbuch für die Badegäste zu Teplitz. Eine
vollstandige Beschreibung dieses Heilortes
und seiner Umgebungen in topographischer,
pittoresker, geschichtlicher, geognostischer
und medizinischer Hinsicht (Teplice 1823);
Der Nätron-Säuerling bei Bilin (Praha 1828).
J. Novák

Johann Gregor
Mendel (1822–1884)
190 let od narození
zakladatele genetiky
Objev zákonů genetiky J. G. Mendela, stejně
jako buněčná teorie a Darwinova evoluční na-

uka patří jistě právem mezi zásadní a revoluční
objevy, kterými 19. století vytvořilo základ k vědeckému rozvoji moderní biologie. My, Češi,
můžeme pak být právem hrdi na to, že jak spoluobjevitel buněčné teorie J. E. Purkyně, tak i zakladatel genetiky J. G. Mendel, byli naši krajané.
Johann Mendel se narodil 20. července 1822
v zemědělské rodině v Hynčicích v okrese Nový
Jičín (jeho rodný dům je „národní památkou“).
Jeho mateřská řeč byla sice německá, ale mluvil plynně česky a považoval se za „německy
mluvícího Moravana“. Po studiu na gymnasiu
v Opavě přešel na Filosofickou fakultu univerzity v Olomouci, kde studoval přírodovědu. Tady
ovlivnil jeho zájem o šlechtitelství vynikající
biolog profesor Nestler. V r. 1843 vstoupil do augustiniánského semináře v brněnském klášteře
sv. Tomáše a přijal jméno Gregor. Krátce potom
učil na gymnasiu ve Znojmě jako suplent, ale
u učitelských zkoušek paradoxně neuspěl z přírodopisu ve Vídni. V letech 1851-53 studoval
matematiku a přírodní vědy (fyziku, chemii,
botaniku, zoologii a paleontologii) ve Vídni. V r.
1868 se stal opatem augustiniánského kláštera
v Brně a zde také zemřel 6. ledna 1884. Rekviem
v kostele dirigoval náš slavný Leoš Janáček.
Johann Gregor Mendel v letech 1854 - 1864
prováděl na políčku v zahradě opatství své známé pokusy s křížením hrachu (Pisum sativum)
a později i jestřábníku. Zde také pěstoval včely
a konal každodenně svá meteorologická pozorování.

Dne 8. 2. 1865 přednesl na zasedání v Přírodovědeckém spolku v Brně výsledky svých šlechtitelských pokusů v první části své přednášky
„Pokusy s rostlinnými kříženci “. Druhou část
pak přednesl 8. 3. téhož roku. Přednáška pak
vcelku vyšla v r. 1866 pod názvem „Versuche
über Pflanzen-Hybriden“ (Verh. naturforsch.
Ver. Brünn 4: 3-47, 1866). Mendel popisoval dědičnost vlastností u zahradního hrachu a uvedl,
že genotyp je kontrolován vlohami (dnes známými jako geny). Tyto faktory existují v páru
a separují se během tvorby gamet, takže každá zralá gameta dostává jeden člen genového
páru. Na základě svých pokusů formuloval tři
pravidla, která později vešla ve známost jako
tři Mendelovy zákony dědičnosti. Svojí prací,
v níž také jako první použil biostatistické metody, položil Mendel základy nového oboru ge-

netiky, tedy sedm roků po vydání slavné knihy
Darwinovy „O původu druhů.“
Mendelova práce upadla v době zvýšeného zájmu biologů o Darwinovu evoluční teorii v zapomnění a až teprve s nástupem nového 20.
století ji nezávisle objevil Hugo de Vries (18481935), tvůrce termínu „mutace“, a také Carl Correns (1864-1933), Erich Tschermak (1871-1962)
a zvláště William Bateson (1861-1926), který
použil první termíny „genetika, alely, heteroa homozygot“ a dal celé Mendelovo dílo přeložit do angličtiny (1901, J. R. Hortic, Soc.26:1-32)
a tím mu otevřel cestu do celého světa. Pro nás
je zajímavé, že Mendlův rukopis byl po velkém diplomatickém úsilí převezen letos (2012)
z Německa zpět do Brna a uložen v Mendelově
muzeu.

teristiku skvrnivky a razil názor, že původcem
není zápach, ale specifická nakažlivá látka.
Dalším krokem vpřed byly názory ruského vědce Grigorije Nikolajeviče Mnicha, který v r. 1878
vyslovil předpoklad, že skvrnitý tyfus může být
šířen od člověka k člověku hmyzem sajícím
krev. V r. 1903 španělský lékař Cortezo prohlásil,
že nákazu přenášejí vši. Charles Nicolle (1866–
1936), vedoucí člen pracovního týmu Pasteurova ústavu v Tunisu s ním souhlasil – vyslovený
názor odpovídal i jeho vlastním pozorováním
z oblasti severní Afriky. Nicolle a jeho spolupracovníci pokračovali v infekčních pokusech.
Roku 1910 se jim podařilo přenést skvrnivku
z infikovaných makaků na zdravé pomocí lidských vší, které se nasály na nemocných opicích. Téměř o dvě desetiletí později (1928) byl
tento objev oceněn Nobelovou cenou. Definitivní vyřešení problému o podstatě skvrnitého
tyfu však přinesl teprve mezinárodní trojlístek:
Američan Howard Tailor Ricketts, Čech Stanislav Provázek a Brazilec Henrique da Rocha
Lima.

Mendelův pomník v zahradě Starobrněnského kláštera
První následovníci Mendela považovali genetickou teorii o spontánních mutacích za skutečné vysvětlení evolučního procesu a za náhradu
Darwinovy teorie. Ale na základě postmendelovských objevů genetických mechanismů populační genetiky docházelo postupně ke kombinaci a syntéze teorie evoluce a mendelovské
dědičnosti ve sjednocujícím pohledu, označovaném jako „Neo-darwinismus“.
Vedle tohoto obecně biologického významu
našel ovšem „mendelismus“ hlavní praktické uplatnění ve všech biologických oborech
od šlechtitelství rostlin a živočichů po medicínu. Jak nevzpomenout na dobu ještě nedávno minulou, kdy „mičurinská pokroková věda“
považovala mendelovskou genetiku za „pavědu“, o níž jsme na fakultách nesměli mluvit.
V současnosti jsme ovšem svědky bouřlivého
rozvoje klinické genetiky, která se s vynikajícími
výsledky věnuje prevenci a léčbě vrozených vývojových vad a dědičných nemocí. (JAS)

Lékař Stanislav
Provázek
(1875-1915)
ovlivnil světové dějiny
Až do 19. století platila představa, že původcem skvrnitého tyfu (skvrnivky) jsou pachy
žalářů a věznic, zápach neměněného prádla
a umírajících nemocných. Jako prevence se používaly kytice na stolech soudců a větrné mlýny
ženoucí vzduch do anglických žalářů. Jen ojediněle se objevovaly i první vlaštovky nových,
správnějších názorů. Italský lékař Girolamo Fracastoro podal již r. 1546 velmi výstižnou charak-

Ricketts se svým spolupracovníkem Wilderem
bojovali již v r. 1910 s epidemií skvrnivky v Mexiku. Ricketts využil zkušeností, které získal při
úspěšném výzkumu podobného onemocnění, skvrnivky Skalnatých hor, přenášené klíšťaty ve volné přírodě. Podobně jako v horských
údolích Montany nalezl i v Mexiku v krvi nemocných i v roztěrech z trávicího ústrojí vší
drobné okrouhlé organismy – avšak svůj objev
dlouho nepřežil. Ve stejném roce, když už měl
vyřešení doslova na dosah ruky, zemřel sám
na skvrnivku, jíž se při výzkumu nakazil.
Prakticky ve stejné době pracoval v Evropě
na stejné problematice přírodovědec Stanislav
Provázek. V r. 1913 studoval skvrnivku v průběhu epidemie v Srbsku a v r. 1914 byl poslán
– spolu s Brazilcem Rocha Limou – do Cařihradu, aby na výzkumu této nákazy pracoval
v tureckých zajateckých táborech vzniklých
v balkánských válkách. Po vypuknutí 1. světové
války opustili oba badatelé Turecko, ale nikoliv
výzkum skvrnivky. Jejich dalším smutným pracovištěm byl opět zajatecký tábor v Chotěbuzi,
kde skvrnivka kosila zajatce víc než šrapnely
a kulky vojáků na frontě.
Ve velmi stísněných podmínkách a omezených
laboratorních možnostech nejen potvrdili, ale
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podstatně rozšířili Rickettsovy výsledky. I Stanislava Provázka však postihl tragický osud amerického badatele a začátkem roku 1915 na skvrnivku zemřel, dřív než stačil dokončit své dílo.
Jeho odkazu se ujal Rocha Lima, který ve výzkumech pokračoval a v r. 1916 popsal původce
nákazy, kterého na počest obou zemřelých
badatelů nazval Rickettsia prowazeki. V plném
názvu má původce skvrnivky současně jména
všech tří badatelů, kteří dosáhli vrcholu poznání: Rickettsia prowazeki Rocha Lima, 1916.
Jedná se o jeden z nejmenších buněčných organismů, který je intracelulárním parazitem.
Stanislav Provázek se narodil v Jindřichově
Hradci 12. listopadu 1875, ale rodina záhy zaměnila jižní Čechy za jižní Slovensko a civilní
dům za zdravotně nevyhovující byt v pevnosti
v Komárnu. Hošík tady získal i první zkušenost
s tropickými nákazami – jako pacient. Onemocněl malárií, s níž se jeho mladý organismus potýkal plné čtyři roky. Aby se pozdravil a zesílil,
poslali ho rodiče z Komárna pryč do Božejova,
odkud pocházela jeho matka. V Božejově také
Stanislav překročil poprvé školní práh. Pak přišlo stěhování do Plzně, kde se Stanislav opět setkal s rodiči. Pokračoval v docházce do obecné
školy, nejdříve české, pak německé, aby se jazykově připravil ke studiu na německém gymnáziu. Na gymnáziu byl Provázek průměrným,
někdy dokonce i slabším žákem. Tak si pro slabý
prospěch musel zopakovat např. kvintu. Zajímavé je, že kvůli správné německé výslovnosti
svého jména se tehdy začal psát „Prowazek“. V r.
1893 byl jeho otec za služby v armádě povýšen
do šlechtického stavu. V literatuře se tak někdy
setkáme s plným Provázkovým jménem jako
Stanislaus Josef Mathias von Prowazek, hrabě z Lanowa.
K proměně ve vynikajícího studenta došlo však
záhy po jeho vstupu na půdu pražské německé
univerzity, kde se věnoval zoologii a botanice.
Vysokoškolské studium dokončil ve Vídni, kde
byl v r. 1899 promován na doktora filozofie: přírodní vědy byly tehdy jednou z disciplín filozofických fakult. Obhajoval disertační práci o nálevnících, byl již tehdy autorem několika prací
otištěných v odborných časopisech. Jednou
z prvních bylo pojednání o planktonu řek Otavy a Vltavy. Autor se odborné veřejnosti představil jako talentovaný protozoolog – a jako takového ho v r. 1901 angažoval profesor Ehrlich
jako asistenta ve svém Královském ústavu pro
experimentální terapii ve Frankfurtu nad Mohanem. To byl v Provázkově životě rozhodující
krok, jenž ho – erudicí zoologa – přivedl mezi
lékaře.
Dalším osudovým setkáním bylo seznámení
s Fritzem Schaudinnem. Kdesi na nádraží potkal prof. Schaudinn, tehdy již věhlasný učenec,
mladíka, který jako on cestoval se skříňkou obsahující mikroskop. Neobvyklé zavazadlo vyvolalo profesorovu zvědavost. Slovo dalo slovo,
a než se oba cestující dočkali svých vlaků, byla
ruka v rukávě. Mladý Provázek se stal postupně
profesorovým spolupracovníkem v zoologické
sekci Berlínské univerzity v Rovinji u Jadranu,
pak jeho osobním přítelem, a po Schaudinnově smrti v r. 1906 i jeho nástupcem na vedoucím místě. A také poručníkem osiřelých dětí.
Konečnou stanicí Provázkovy vědecké kari-

éry se stal Ústav pro tropické a lodní nemoci v Hamburku. Ještě než z Berlína přesídlil
na nové působiště, absolvoval svou první
zámořskou výpravu: zúčastnil se expedice vedené slavným badatelem Neisserem, vyslané
na Jávu zkoumat příjici. Provázek věnoval v průběhu výzkumu pozornost i trachomu a neštovicím.
Poslední desetiletí před vypuknutím 1. světové
války bylo vyplněno mnohostrannou aktivitou.
Provázek studoval otázky dědičnosti, imunity,
fytopatologie, patologie hmyzu – stejně jako
malárie, neštovic, trachomu a dalších zdravotnických problémů. Kromě evropských zemí
a expedice na Jávu navštívil Čínu, Japonsko
a Indii. V Brazílii, kde pomáhal potlačovat epidemii neštovic, pronikl i do pralesů v oblasti
Mato Grosso.
V letech 1910–12 navštívil Sumatru a řadu ostrovů ve skupině tehdejších německých Marian
a Plaveckých ostrovů, např. Západní Samou,
Yap, Saypan a další. Provedl na čtyři sta očních operací. Domorodci na ostrově Savaii ho
z vděčnosti zvolili čestným náčelníkem a při
slavnostním obřadu dostal nejen jméno Lalolo, ale musel se podrobit i rituálnímu tetování.
Hlavním posláním této Provázkovy cesty byl
výzkum trachomu, zajímal se však také o fwl-pox, Newcastleskou nemoc, silkworm jaundice, epitheliosis desquamativa conjunctivae
a molluscum contagiosum. Získal zde hlavní
materiál pro svou nejrozsáhlejší práci o přírodě
navštívených ostrovů.
Po dvouletém pobytu v exotickém prostředí se
Provázek vrátil do Evropy, která se začala otřásat
válečnými událostmi. S balkánskou válkou propukla epidemie skvrnivky v Srbsku i mezi zajatci v Turecku a Provázek byl vyslán do boje s ní.
Po vypuknutí světové války začala skvrnivka
ohrožovat i střední Evropu. Stanislav Provázek
se vydal na poslední cestu. O vánočních svátcích 1914 zajel na skok do Vídně za přáteli a setkal se naposled s rodiči. 8. ledna 1915 zahájil
práci v nemocnici tábora v Chotěbuzi, kde mezi
ruskými zajatci vzplála epidemie skvrnivky.
Tehdy již byl Provázek přesvědčen o tom, že
skvrnivku přenáší veš šatní a že tedy čistota je
jednou z důležitých zbraní proti jejímu šíření.
Po dvou týdnech působení v Chotěbuzi líčil, jak
z 10 000 zajatců jich onemocnělo 4000 a na dvě
stě padesát jich již zemřelo. Provázek popisoval, jak je veden boj s nákazou odvšivováním
a dezinfekčními zásahy. „My sami se proti vším
bráníme jen těsně přiléhajícími plášti, gumovou
obuví a natíráním bot anýzovým olejem. Vší jsou
tu miliony … jako by pršely. Nebezpečí nákazy je
daleko větší, než se dá v laboratoři předpokládat“.
A tomuto nebezpečí Provázek neunikl. Právě
za měsíc od příchodu do Chotěbuzi zpozoroval
na sobě první příznaky onemocnění. Dal urychleně do pořádku své osobní záležitosti a ukázněně se podrobil všem přísným protiepidemickým opatřením, která pro nemocné skvrnivkou
sám navrhl. V opuštěném táborovém baráku
mu byl ošetřovatelem a jediným pojítkem se
světem brazilský spolupracovník dr. Henrique
da Rocha Lima. Jemu připadla smutná povinnost, aby rodičům, přátelům a celému vědeckému světu oznámil, že přes pečlivé ošetřování a pevnou vůli vzdorovat nemoci, Stanislav

Provázek 17. února 1915 zemřel. Ani informace
z bojišť nezatlačily do pozadí zprávu o Provázkově úmrtí. Stanislav Provázek byl pochován
v Kamenici nad Lipou na hřbitově Bradlo.
H. Zinssera charakterizoval S. Provázka následovně: „Nebyl vojevůdcem, císařem ani králem,
ten synek z Jindřichova Hradce, který v kvintě
propadl, a přece patří mezi lidi, kteří ovlivnili
světové dějiny, neboť odhalil činitele, který kácel
impéria, sesazoval dynastie, rozhodoval o výsledku válek a vylidňoval země.“
Události 2. světové války přinesly další vzplanutí epidemií skvrnivky, především opět v zubožených zajateckých kolektivech a mezi vězni
koncentračních táborů. Na našem území se
vyskytla epidemie skvrnivky v této době třikrát. Nejvíce řádila v posledních měsících války
v koncentračním táboře v Terezíně, kde jí onemocnělo 5000 osob. I tam se vícekrát opakovala Provázkova životní tragédie. Přes veškerá
tehdy možná ochranná opatření onemocnělo
několik desítek zdravotníků České pomocné
akce, kteří dobrovolně přispěchali požár epidemie likvidovat. Někteří z nich nákaze podlehli.
Nakonec ještě otázka: je veš šatní a jí přenášená
skvrnivka hrozbou i v našich dobách? Odpověď
zní: bohužel ano. Je to stále číhající nebezpečí,
kterému lidé obvykle dají příležitost svým nerozumem. Dodnes totiž platí označení skvrnivky
jako válečné nemoci.
(J. Novák)
Daniel M.: Tajné stezky smrtonošů. Mladá Fronta, Praha 1985

Po kom se jmenují
Petriho misky?
Julius Richard Petri (1852-1921)

Každý medik se během svého studia setká
s produktem sklářského průmyslu, zvaném Petriho miska. Jedná se o kruhovou misku s volně
přiléhajícím víčkem používanou v mikrobiologii ke kultivaci mikrobiálních kultur. Uplatnění
nachází také v mykologii a rostlinných biotechnologiích ke kultivaci houbových nebo rostlinných kultur. Byla pojmenována po německém
bakteriologovi Juliu Richardu Petrim, který ji
vyvinul v roce 1877, když pracoval jako asistent
Roberta Kocha. Miska se zpravidla do určité
výšky zalije tekutým agarem obohaceným o živiny a další látky, např. vitamíny, antibiotika atd.
Po ztuhnutí agaru se na vzniklé plotny vysévají
mikroorganismy. Petriho misky je možné použít i pro pozorování klíčení rostlin či chování
malých živočichů.
Kdo byl vynálezcem takové jednoduché pomůcky, jejíž existence nezapadla v zapomnění
již více než 130 let? Julius Richard Petri se narodil 31. května 1852 v Barmenu v Německu.
V letech 1871-1875 studoval na Kaiser Wilhelm

Akademie na fakultě vojenského lékařství. Nastoupil pak praxi pomocného lékaře v berlínské
nemocnici Charité. Lékařský diplom obdržel v r.
1876. Do r. 1882 byl útvarovým vojenským lékařem, dotáhl to na vrchního štábního lékaře.
V letech 1877-1879 nastoupil ve funkci asistenta do Císařského zdravotního ústavu (Kaiserliches Gesundheitsamt) k Robertu Kochovi (18431910). Zde se plně zapojil do výzkumných projektů v oboru mikrobiologie a bakteriologie.
Vyvinul postupy vhodné pro rozmnožování
bakteriálních kmenů na agarových živných půdách v miskách, které podle něj později získaly
natrvalo pojmenování. Kultivace na pevných
půdách se ukázala jako daleko praktičtější
ve srovnání s dřívější kultivací v tekutých bujónech.

V letech 1882 až 1885 byl vedoucím sanatoria
v Göbersdorfu. Sanatorium pro nemocné tuberkulózou vedl v duchu přísné disciplíny jak
směrem k personálu, tak směrem k pacientům.
V r. 1886 se stal kustodem Muzea hygieny v Berlíně. V r. 1889 byl jako vládní rada jmenován
plnoprávným členem a ředitelem Císařského
zdravotního ústavu. V r. 1900 odešel do důchodu s titulem „tajný vládní rada“ (Geheimer Regierungsrat). V oborech hygieny a bakteriologie
publikoval kolem 150 prací.
Ve svém pokročilém věku se oblékal do slavnostní uniformy hlavního vojenského lékaře při
každé příležitosti, která se naskytla. Údajně velmi výrazně přibral na tělesné hmotnosti, takže
jednomu z pozorovatelů připadala šerpa okolo
objemného pasu při jednom z jeho vystoupení
jako rovník kolem zeměkoule. Zemřel v Zeitzu
20. prosince 1921 ve věku 69 let. Letos si připomínáme 160. výročí jeho narození. 
(jn)

Jaromír John
(1882-1952)
Přírodovědec, medik, voják,
žurnalista a spisovatel
Jaromír John se narodil 16. 4. 1882 v Klatovech
v rodině středoškolského profesora, který byl

rovněž literárně činný. Jeho vlastní jméno bylo
Bohumil Markalous, ačkoliv takto jej dnes asi
nikdo nezná. Když bylo Bohumilovi-Jaromírovi
pět let, zemřela mu matka a rodina se přestěhovala do Chrudimi, rodného města Bohumilova otce.
Sám spisovatel vylíčil své životní pocity po úmrtí maminky takto: „Neměl jsem nikoho, kdo by byl
mým důvěrníkem. S nevlastní matkou jsem neměl mnoho styků. Tatínek byl do sebe uzavřeným
člověkem. Osobního, lidského neřekl nic. Tatínka
jsem se jenom bál. Nepoznal jsem, co je rodinné
teplo nebo tak zvaná rodinná láska. Bylo mi všude
jinde líp než doma.“
Mladý Bohumil absolvoval v roce 1900 gymnázium v Chrudimi a na přání otce vystudoval přírodovědnou fakultu v Praze, i když sám
měl zájem o výtvarné umění a estetiku. Zájem
o exaktní vědy ho přivedl k dalšímu studiu přírodovědy v roce 1907 na přírodovědnou fakultu v Innsbrucku. Po návratu do Prahy si přidal
ještě další dva semestry studia medicíny.
V letech 1907 až 1914 působil Bohumil Markalous jako středoškolský profesor na obchodní
akademii v Praze, dále pak na obchodní akademii a potom gymnáziu v Kolíně, kam se přiženil.
Jako středoškolský profesor přešel na dívčí lyceum a následně na gymnázium v Hradci Králové. Všude, kam vkročil, působil jako kulturní
organizátor. V Hradci Králové založil Palackého
čítárnu, Měšťanskou besedu, psal do časopisů
a novin.
V únoru 1915 byl Bohumil Markalous povolán
do armády a bojoval v 1. světové válce na Balkánské frontě. Zamyšlení nad válkou, všechno
to, co viděl vlastníma očima a prožíval za pochodů po územích Srbska a Makedonie, co
vyslechl od vojáků, jej přivedlo k literatuře. Své
povídky z vojny otiskoval ještě během války
v denním tisku. Protože byl rakouským důstojníkem, nemohly povídky vycházet pod jeho
jménem. Přijal proto jméno svého jediného
vlastního bratra Jaromíra, který zemřel po střelném poranění páteře, přidal smyšlené příjmení
a pseudonym Jaromír John byl na světě.
V roce 1916 dostal v Albánii úplavici a dočasně
ochrnul na dolní končetiny. Po návratu do vlasti působil jako instruktor dobrovolnické školy,
správní důstojník a poručík ve vojenské nemocnici. Ještě během války studoval filozofii a estetiku a v roce 1919 získal titul doktora filozofie.
Po propuštění z armády v květnu 1919 se rodina Jaromíra Johna přestěhovala do Brna,
kde pracoval nejprve jako kulturní redaktor
Lidových novin a potom jako profesor na gymnáziu. Své válečné povídky shrnul a vydal pod
titulem „Večery na slamníku“ – staly se jeho
nejslavnější a nejčtenější knihou.
V letech 1922-23 byl stipendistou v Paříži jako
externí spolupracovník Tribuny. Po návratu pracoval jako redaktor České tiskové kanceláře a externě přednášel na brněnské technice dějiny
umění.
Jaromír John podnikl mnoho cest po západní
Evropě. V roce 1925 se stal úředníkem tiskového odboru předsednictva vlády. Založil časopis
Bytová kultura, obrazový archiv ČTK, vedl propagační oddělení Orbisu, založil Společenský
klub v pražských Příkopech. Stal se členem Devětsilu.

V roce 1928 odešel Jaromír John do důchodu. Přesto byl pověřen řízením časopisu Pestrý týden. Od roku 1935 žil v Novém Městě nad
Metují, kde se zcela věnoval beletristické práci.
V letech 1936-46 žil ve Slatiňanech, od roku
1942 společně se spisovatelkou Helenou Šmahelovou. Velmi trpěl válkou. Hodně četl, přemýšlel a psal. Byl pevně rozhodnut věnovat se
do konce života pouze literární práci.
Po osvobození jej však uchvátil budovatelský
elán. Roku 1946 se stal profesorem obnovené
Palackého university v Olomouci, kde založil katedru estetiky, vědeckou knihovnu, přednášel
a veškeré úsilí věnoval nové generaci budoucí české inteligence. Zemřel náhle 24. dubna
1952 v Jaroměři na akutní srdeční selhání. Nedávno jsme si mohli připomenout 130. výročí
narození a 60. výročí úmrtí tohoto klatovského
rodáka.

Dílo Jaromíra Johna je rozloženo skoro stejným dílem na práci beletristickou a na činnost
teoretika estetiky a životního stylu. Johnovo
zřejmě nejznámější prozaické dílo, soubor povídek Večery na slamníku (1920), vzniklo pod
intenzívním dojmem válečných zkušeností.
Na rozdíl od Haškova Švejka je John výrazně
„civilnější“ v tom smyslu, že základním duchem
jeho vyprávění je soucitná a pokorná sympatie
s kolektivním řadovým vojákem, s jeho těžkým
údělem. K válce se ještě vrátil v protifašistické
novele Zbloudilý syn (1934). Nejrozsáhlejším
Johnovým románem se stal společensko-psychologický obraz člověka, marně hledajícího
ve své přeestetizované duši schopnost naplno
se oddat skutečnému životu a lásce (Moudrý
Engelbert, 1940). Toto téma - tedy svět vnímaný jako iluze a neschopnost plnohodnotného
žití - je námětem i dalších Johnových próz,
do nichž silně pronikal jeho zájem o konkrétní projevy života, prostředí a doby (Eskamotér
Josef, 1946, Pampovánek, 1948, či nedokončený
román Honda Cybulků, 1949). Gestem vlastence na prahu historické národní zkoušky bylo
Johnovo vyprávění o stavbě Národního divadla
Rajský ostrov (1938).
Z aforismů Jaromíra Johna:
Moudrým je i ten, kdo dovede být hloupým, když
je toho zapotřebí.
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Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest
cizí.
Lze žít s blbcem pod jednou střechou? Ano! Ale blbec se musí podřídit. Jenže blbec se nikdy nepodřídí. Nelze žít s blbcem pod jednou střechou.
Největší vada lidského života je ta skutečnost, že
v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme
už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.
Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat
svou hloupost.
Kdyby bylo pravda, že ten, kdo si života necení,
není ho hoden, kdopak z nás by byl života hoden?
Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí.
Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li
nepřítomny.
Uveďme ukázku z povídky „Lajtnant Zlatíčko“
(*) (redakčně kráceno):
Když se hlásil dragounský poručík Vlastislav rytíř
Hložek ze Žampachu počátkem července 1915
u svého nového pluku, v cizí garnizóně, zdálo se
nejen plukovníkovi, ale i poddůstojníkům píšícím
v předsíni vojenské kanceláře, že vešel syn Slunce....
Rod rytířů Hložků ze Žampachu a Bolehoště, staročeské vladycké rodiny s erbem, na němž byla
lovecká trubka na stříbrném štítě, rod, který se
honosil slavným předkem Petráněm ze Zebína
na hlavu porážejícím ve třináctém století loupeživé Germánce z Braniborska – zchudl konfiskací
statků pro svou bratrskou víru, živořil od Bílé Hory
až do našich časů, ničím se – mimo počestnou
Chudobu – nehonose – až na ten titul, který si
na císařovně Marii Terezii vymohl Jáchym Hložek.
Kdo se pozorně zadíval do Vlastislavova obličeje,
ne nepodobného tváři andělíčka Rafaelovy Madony di Foligno, potěšil se nejen hebkou, zdravou
pletí krásného jinocha, nýbrž i pravidelností tahů
a pohledem v upřímné oči, jež se usmívaly, jakoby
celému světu odpouštěly. „Co tam budou dělat
s takovým chlapcem?“ ptala se choť správce berního referátu. Ano, Vlastislav byl samým bohem
určen, aby byl poslem snivých, krásných nadějí.
Vlastislav rytíř Hložek, dragounský poručík, zvaný Zlatíčko, odjížděl do pole. Odjíždělo milostné
Jezulátko. Vlastislav se díval oknem na město,
kolem něhož se dráha točila půlkruhem, město,
kde nechal kus života. Položil se na sedadlo a třepal ve výši nohama. Vida! Vlastislav jede se svými
dragouny do pole! .....
V Haliči, kdesi u Lucku, srazil se Vlastislavův transport s vlakem, vezoucím raněné. Eh – maličkost
– ve světové válce! Mnoho se nestalo. Deset vagónů bylo rozbito na padrť. Z koní byla krvavá hromada hnátů, kopyt a vyceněných čelistí. Trosky
zadních vozů hořely. Osud – jako vždycky – přál
Vlastislavovi. Zůstal – chválabohu - naživu.
Pouze sedadla jeho oddělení se srazila. Sevřela mu
obě nohy dřevěnými kleštěmi. Rozdrtila mu kotník
levé, a strhla svalstvo pravé nohy. Zběsilé jakés
ruce probouraly střechu a ostrými dýkami úštěpků mu rozdrásaly obličej. Pila, vytvořená z ohnutého plechu střechy, rozřízla mu ústa, zasáhla ucho,
sesekla čelist a daleko do sutin železa a dříví odletěl uříznutý malíček levé ruky s prstýnkem, v jehož
srdéčku byl zasazen briliant. Nažloutlý briliant.
Dárek z lásky. ....
Dovedně mu lékaři sešili obličej. Operovali nohy.
Spravili ho s chlácholivou pozorností, podle nejmodernějších výtěžků chirurgické vědy. Vlastislav
poznal mnoho stropů vojenských nemocnic, alp-

ských sanatorií pro nervově choré a vídeňských
ortopedických ústavů. Seznal podstatu fyzikální
terapie a blahodárné působení galvanizace, faradizace a rentgenování. Léčil se lázněmi studenými, vzduchem horkým, vlhkým i suchým, záviny
a masážemi. Užíval přesně dávky bromkali, jodkali a veronalu. Zdvíhal břemena na posteli pomocí
kladky. Točil stabilním velocipédem před vizitou,
od půl deváté do devíti, po celý rok, ani o minutu
více nebo méně. Lékaři ho s pýchou ukazovali hostům. Hodnostáři se divili zázrakům moderní vědy.
Tak nastal konečně ten slavný den, kdy mohl,
konečně, odložit jednu ze svých berlí a nahradit
ji holí. ... Právě za rok mohl Vlastislav odložit druhou berlu. To byl den ještě památnější, neboť nyní
mohl rytmicky bít zemi dvěma holemi. ...
Odvykl mluvit, tím více přemítaje v své sanatorní
samotě, za dne všedního i v tíživých hodinách nedělí a svátků. Jak by mohla něco příjemného světu
jevit strnule rozšklebená tvář zmrzačeného oficíra? Jak se projevovat jediným okem?....
Plukovní lékař, Maďar, očkuje nováčky proti choleře v přízemí obecné dívčí školy, na druhém konci
města. Jizba je plná svlečených mužů. Četař chodí
od muže k muži. Maže jejich prsa jodovou tinkturou. „Jsem doktor Aron Kohány! – Těší mne! – Očkovat, prosím, pán? – ne – očkovat? Sehr gut! Pardon, pardon! – Dejte pánovi židli. Sem! Hlupáku!
Nešiko! Odpusťte! – Tak! Prosím, posaďte se! – Pišme tedy! Jméno, prosím? Děkuji! – Narozen? Nastoupil službu? Jak? – Srážka vlaků? Unglaublich!
– Pobyt v poli, tedy – nic! Udělejte – písař – do této
rubriky nulu! Teď kamarádíčka proklepáme! Jen
tak trochu košili – stačí! Dýýý-chat! – Tak! Podíváme se na nohu! Dobře! Smím nabídnout cigaretu
drahému příteli? Prosím, prosím! Děkuji, jsme hotovi. Já sám – pomáhat do kabátu. Nejoddanější
služebník! – Na shledanou! ....
„Zná pan lajtnant, co je to rovnat špici? Nezná!
Vidíme! Noha se znovu zláme a narovná. A to je
všecko. Víme?“ ...
Ráno sanitní poddůstojník prudce zabušil na dveře hotelového pokoje. Vlastislav se přece nikdy
nezavíral. Dva muži se ho rozespalého chopili,
položili na nosítka, převázali řemeny a odvezli do okresní nemocnice. Doktor Kohány se dal
do práce. Do zatracené práce. Byl konečně hotov.
Zpocený a unavený myl si ruce a ostrou lžící stíral
s prstů ztvrdlou sádru.Vlastislav ležel klidně...Levá
noha, obalená netvornou sádrovou holenicí, podobala se sloní tlapě. Zdálo se, že nedýchá. Doktor
Kohány přiložil ucho k srdci. „Poržádně třást – prosím.“ Třásli mu hlavou. Pak ho udeřili do tváře. Pak
ho políčkovali silněji – silněji. Bili, až se mu hlava
bezvládně nakláněla brzy na levé, brzy na pravé
rameno. Znavila se sestra. Umdlel lékař. Ve chvíli,
když už se vzdali naděje, otevřel oko. „Gloria!“ řekl
doktor Kohány. Ale Vlastislavova duše bloudila
kdesi daleko. Jen tváře zrudly a dech se zrychlil.
„Nu!“ zatřásla naposled jeho hlavou sestra. „Jak
se daří – pane lajtnant?“ Neodpověděl. Byl mrtvý
duchem. Náhle, vypjav tělo do oblouku, rozmáchl
se oběma rukama. Uhodil sestru pěstí do tváře.
Počal se zmítat. Počal se rvát na život a na smrt.
Spadl se stolu a svíjel se na zemi. Vykřikla sestra.
Zaklel lékař. Operační síní rozlehl se zvířecí řev
nejhroznějšího lidského zoufalství. Křik táhlý...
nekonečný...vytí nevycházející ani z úst lidských,
nýbrž z tlamy zvířete mučeného žhavými železy.
Ve všech poschodích okresní nemocnice vztyčili

se na loži pacienti. Probudili se spící. Zastavili se
procházející. Ženy v kuchyni oněměly hrůzou.
Úprkem se rozutekly děti, které si hrály na ulici. ...
Moudří lidé říkají, že čas hojí všechny rány. Trpělivě
cvičil se Vlastislav kousati umělými zuby na zlatých drátkách ovoce božské spravedlnosti. Učil se
mluvit. Proháněl tak vytrvale svou levou nohu, až
kožené přezky prosily o milosrdenství. ...
Jarní neděle. Ve výletní restauraci, půl hodiny
od města, koncertovala hasičská kapela. Po parném dnu zamračila se obloha. Hnala se bouře.
Lesy splynuly s oblaky v prašnou šeď. Uhodilo. Bil
blesk. Liják pleskal, až se země kroutila. Daleko,
na samém okraji cvičiště, spatřili důstojníci temnou hopsající postavu Zlatíčkovu. Pohyboval se
jako černá, sebou cukající čárka. Topil se v průtrži
jako mravenec uprostřed rybníka. Doběhli důstojníci. Byl přiveden do pokoje uštvaný, promočený,
s čepicí sraženou nakřivo. Šest hrdel vykřiklo: „Zlatíčkovi hurá! – hurá! – hurá!“ Smál se rozpačitě.
Ten den večer nalezl ve svém hotelovém pokoji kytici rudých karafiátů. Ponořil je do vody umyvadla.
Dlouho máčel své ruce teplé horečkou v chladné
vodě. Učiniv pak bez hole dva skoky po jedné noze,
svalil se do postele. Zaryl tvář hluboko do polštáře.
Plakal.
(*) John J.: Večery na slamníku. SNKLU, Praha 1962

Hudebník, fotograf
a cestovatel v osobě
Eduarda Ingriše
1905-1991
11. února 1905 se v obci Zlonice u Slaného narodil Eduard Ingriš. V období první republiky se
stal známým jako autor šedesáti operet, z nich
polovinu jako jediný autor. Nejúspěšnější z nich
- Rozmarné zrcadlo - dosáhla 1600 repríz a hrála se celých pět let! Řadu jeho písní nazpíval
a nahrál na gramofonové desky R. A. Dvorský.
V roce 1932 zazněla v operní revui „Trampské
milování” poprvé píseň Teskně hučí Niagara a již
při premiéře bylo představení přerušeno a píseň musela být opakována. Dnes je mnohými
považována za lidovou píseň.
Napsal hudbu k jedenácti filmům. Ve válečných létech se rozhodl k cestě do Jižní Ameriky.
Do knihy Herberta Rittlingera „Sjížděl jsem dravé řeky”, kterou dostal roku 1944 k Vánocům, si
tehdy napsal: „Tato knížka způsobila, že jsem se
rozhodl - skončí-li válka a otevřou-li se hranice
a já to přežiji - že se vypravím do končin, kde se
lidé nezabíjejí a kde tisíce mil nepotkáš živou duši.”
V předvečer Štědrého dne roku 1947 bohatý
a slavný prvorepublikový operetní skladatel
odešel do ciziny s pár dolary v kapse. V Národní
bance obdržel 50 dolarů, nic mu nebylo platné
milionové konto v korunách. Hospodářství bylo
po válce v troskách a tvrdou měnu nebylo kde
brát.
Plánoval navštívit svého židovského přítele
Kumoka, který uprchl před okupací před Hitlerem. Stal se dirigentem orchestru v Buenos
Aires a Ingriš si sliboval, že mu v začátcích jistě
pomůže. Vše se ale odehrálo jinak. Vízum do Argentiny se po únoru 1948 stalo neplatným
a tehdejší diktátor Perón ho do země nepustil.

Bez potřebného víza byl nucen zůstat v Brazílii.
Zde ho sice úřady nemohly ze země vyhostit,
protože se na území Brazílie nedopustil žádného trestného činu. Mohly mu však určit,
ve kterém státě se musí na několik let usadit.
Volba padla na dva z nejméně osídlených, Pará
a Amazonas. Český muzikant se protloukal, jak
to šlo. Nakonec s falešným brazilským pasem
nasedl na loď plavící se proti proudu Amazonky. Teprve na cestě se začal učit španělsky. Pod
stálou hrozbou mnohaletého vězení v případě odhalení zfalšovaných dokladů se dostal
do Iquitosu. Odtud to byl už jen „skok” do peruánské Limy.
V Limě se seznámil s nepočetnou kolonií Baťovců. Zpočátku vyučoval děti v jejich rodinách
hudbu. V roce 1951 se zúčastnil několika fotografických soutěží. Vyhrál 7 prvních cen a předstihl i profesionální fotografy. Zvláště se mu
hodily peněžní prémie, jimiž byla první místa
honorována. Výstavu oceněných snímků zhlédl
také mladý americký vicekonzul Loren McIntare, který zanedlouho Ingriše vyhledal s přáním
naučit se od něj fotografickému umění. Američan dosud fotografoval 35mm kamerou a učarovaly mu snímky pořízené středoformátovým
Rolleiflexem. Během několika lekcí se spřátelili. Jednoho dne přišel McIntare za Ingrišem
s nabídkou: „Před několika dny jsem hovořil
s Thorem Heyerdahlem, tím, co přeplul Pacifik
na balzovém voru Kon-Tiki,” dodal celkem zbytečně, protože o jeho odvážné plavbě Eduard
Ingriš dávno věděl. „Shání dobrého fotografa,
který by mu pořídil nějaké snímky v muzeích
do jeho knihy o kultuře Inků. Domluvil jsem
vám schůzku,” a podal Eduardovi lístek s adresou hotelu, kde norský vědec bydlel. Práce
s Thorem Heyerdahlem se pro Eduarda Ingriše stala osudovou. V té době byl ale zároveň
jmenován dirigentem místního symfonického
orchestru.
Jednoho dne se v peruánských novinách objevila zpráva o José Mojicovi, františkánském
mnichu žijícím v klášteře v okolí Cuzka. Pro nezasvěcenou osobu možná nezajímavá zpráva.
Zjistilo se ovšem, že José Mojico je tím mužem,
který před dvaceti lety zmizel coby tenorová
hvězda z prken světových operních scén neznámo kam. Nástupce legendárního Carusa
kraloval před svým zmizením v Metropolitní
opeře v New Yorku. Po dvou desítkách let ho
někdo náhodou objevil v klášteře vysoko v Andách. Paní Anitě Fernandini, štědré sponzorce
kultury v Limě, se v hlavě zrodil plán. Požádala
Ingriše, aby ho jako hudební kolega našel a přemluvil k jedinému koncertu. Za přímo fantastických podmínek. Pokud Mojico zazpívá, seňorita
Anita věnuje sto tisíc dolarů na obnovu klášterů
a kostelů zničených zemětřesením! Štědrý dar
pro církev nakonec rozhodl. Ingriš přijel s Mojicou do Limy a způsobil takovou senzaci, že je
musel chránit kordon policie. Mojico zazpíval
v přímém přenosu právě založené peruánské
televize a za dirigentským pultem orchestru
stál Eduard Ingriš. Velký tenor zazpíval též píseň „Perú-mi amor”, kterou Ingriš věnoval první
dámě Peru, Marii Delgado-Odríové. Zakrátko,
bez obvyklých několikaletých procedur, obdržel peruánské státní občanství!
Po setkání s Heyerdahlem se Ingridš rozhodl

zopakovat vorovou plavbu přes Pacifik. Heyerdahl poskytl Ingrišovi dokonce i nějaké finance na stavbu voru. Ten hotové plavidlo nazval
poetickým názvem Kantuta. Pro Inky byla stejnojmenná květina symbolem nesmrtelnosti.
Na palubě Kon-Tiki přivezl norský experimentátor do Polynésie symbolicky kokosové ořechy.
Ingriš se rozhodl, že na palubě Kantuty přiveze
potomky slavné jihoamerické civilizace. Muže
a ženu. Členkou posádky se nakonec stala pouze zástupkyně něžného pohlaví, krásná a odvážná Natalia Mazuelos. Mužský zástupce původních obyvatel už v přístavu kradl expediční
potraviny a tajně je prodával za poloviční ceny,
což byl dostatečný důvod k vyloučení z týmu.
Když Ingriš v dopise seznamoval Heyerdahla
se svým úmyslem vydat se na moře se ženou
na palubě, obdržel obratem zcela výmluvnou
odpověď: „Tvá myšlenka vzít na plavbu ženu je
zajímavá. Jsem ale přesvědčen, že soudek prachu
položený hned u vařiče na voru je daleko bezpečnější, než jedna žena se třemi muži na palubě během tříměsíční plavby...”

Jak se později ukázalo, Natalia nebyla rozhodně
tím, kdo přispěl k dramatickému vyvrcholení
plavby. První chybou bylo dlouhé odkládání
startu expedice. Místo v březnu vor zvedl kotvy
až 4. prosince 1954. Ingrišova čtyřčlenná posádka vyplula z přístavu Talara, který leží hodně na severu Peru. Moře bylo v tomto období
velmi neklidné a Humboldtův proud plavidlo
odnášel příliš na sever. Po 18 dnech od vyplutí
se vor dostal k ostrovu Isabela, na kterém byla
trestanecká kolonie Ekvádoru. Vězňové se zde
pohybovali zcela volně a jejich dozorci byli převážně bývalí klienti tohoto zařízení. Posádka
voru byla prohlášena za špiony a Natalia se dostala do velkého nebezpečí. Ekvádorská vláda
dala pokyn jedné své lodi, aby vor od břehů ostrova odtáhla zpět na volné moře. Počestnost
Natalie byla zachráněna, drama však teprve
začalo. Balzové plavidlo se dostalo poblíž rovníku do obrovského víru, tzv. dolldrums, jenž měl
v průměru 600 mil. Celých 47 dní se posádka
pokoušela z vodní pasti vysvobodit. Marně.
Vysílačka na lodi přestala fungovat a nebylo
jak vyslat SOS. Natalia těžce onemocněla. Měla
zdravotnickou průpravu, takže si sama píchala

povzbuzující injekce. Jeden z členů posádky
ve strachu ze smrti hladem chtěl posádku postřílet a pak spáchat sebevraždu. Eduard mu
jen na poslední chvíli revolver sebral a hodil
do moře. Pak se stal zázrak, vysílačku se podařilo na chvíli oživit. Zpráva se dostala k panamskému prezidentovi, který o pomoc požádal
amerického prezidenta Eisenhowera. Dalších
sedm dní od vyhlášení záchranné akce trvalo dvěma americkým lodím, Greenville Victory
a Rehoboth, než zdecimovanou posádku po 92
dnech od vyplutí vyzvedly na palubu.
Stal se však paradox. Neúspěšná výprava, jejíž
záchrana stála 75 000 dolarů, byla všude vítána s mimořádnými ovacemi. Noviny událost
nafoukly do obrovských rozměrů. Když letadlo
se zachráněnou posádkou přistálo v Limě, vítaly je davy lidí. „Nedovedu pochopit, jak jsme to
přežili, když davy protrhly policejní kordon a vzaly
nás do presu. Cesta z letiště do středu Limy byla
vroubena statisíci, jako kdybychom přišli z Měsíce!” popsal Ingriš.
Ingriše i přes nečekanou slávu neúspěch rmoutil. Byl si vědom, že v podstatě nechtěně nahrál
kritikům plavby Kon-Tiki. „Vidíte, plavba přes Pacifik na vorech je nesmysl. Heyerdahlova expedice
dopadla dobře jen náhodou!” V tomto duchu se
pochopitelně vedly diskuse v odborných kruzích. Snad proto se Ingriš nevzdal myšlenky
na druhý pokus. V roce 1959 vyplul z přístavu
Callao znovu. Plavidlo neslo název Kantuta II.
Prezident Manuel Prado, milovník klasické hudby, znal Ingriše velmi dobře jako dirigenta. Dal
k dispozici vládní křižník, který balzové plavidlo
odtáhl 12. dubna 1959 z přístavu na širé moře.
Čtyřčlennou posádku, tentokrát bez Natalie,
která se uchytila jako herečka v Hollywoodu,
doplnili opičák Tarzan a papoušek Lorita.
O Natalii se Ingriš ve svých zápiscích mnohokrát zmínil. S respektem a obdivem: „Bylo by
těžké nalézt druhou dívku podobných vlastností:
udatnost, neohroženost, nebojácnost, něžnost
a trpělivost přímo andělská. V těžké nemoci, kterou byla na první plavbě postižena, když vor neutěšeně tancoval po celých 47 dní v pacifickém víru
a nebylo naděje na záchranu, mohla být příkladem celému světu.”
S výběrem posádky na druhou plavbu Ingriš
už tak šťastnou ruku neměl. Brzy začali dva členové propadat panice. Eduard jim nedokázal
vysvětlit, že příď voru nemusí být nutně natočena k západu, a přesto je vor hnán proudem
k Polynésii. Měli strach, že se opět dostanou
do zrádné oblasti vírů, kde uvíznou. Jediný
loajální člen posádky Joaquin Guerrero zjistil,
že Ingrišovi psychicky zdecimovaní kolegové
do pokrmů tajně míchají drcené sklo z ampulek od injekcí. Eduard jídlo potají vyhazoval
a zhubl tak během plavby o 18 kg! Čím byli
blíže prvním ostrovům Polynésie, tím více se
u rebelů začaly projevovat obavy ze ztroskotání. Smrt kapitána Bisshopa se pro ně stala doslova noční můrou. Každý den se na nevelkém
plavidle stal utrpením. Přestalo platit Ingrišovo
slovo kapitána a vše vyvrcholilo dezercí zmíněné dvojice u polynéského atolu Napuka. Pod
záminkou, že doplní zásoby pitné vody, sebrali
i tu zbývající z plavidla a na pomocném člunu
zmizeli. Na voru zůstali jen Eduard a Joaquin.
Dvojici mořeplavců čekaly tři týdny plavby
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souostrovím Tuamotu, než dramaticky přistáli
u atolu Matahiva. Bylo 11. srpna 1959, jedenáct
hodin dopoledne.
Když se u Capo Blanco na severu Peru natáčel
v produkci společnosti Warner Brothers lov
marlínů pro film Stařec a moře, byl na místě
přítomen i autor nesmrtelného románu, Ernest
Hemingway. V časopise Life se dočetl o vorových plavbách Eduarda Ingriše a přikázal lidem
ve filmové produkci, aby ho našli a nabídli mu
práci odborného poradce pro natáčení. Ingriš
nabídku přijal a se slavným spisovatelem se během práce lidsky hodně sblížili.
Natočil vlastní celovečerní filmy Nezkrocená
Amazonka, Tři tváře Peru, Plachtění po jižních
mořích a Dvakrát přes Pacifik na vorech Kantuta.
Ke všem napsal a nahrál hudbu. Nikdy se však
nedostal k literárnímu zpracování svých životních osudů.
Ingriš se znal osobně i s věhlasnými českými
cestovateli Hanzelkou a Zikmundem. V roce
1962 se z Peru přestěhoval do USA, kde se oženil a usadil v South Lake Tahoe. Jeho žena Nina
pocházela z Brna a s rodiči emigrovala z Československa již v květnu roku 1945. Její otec byl
potomkem ruských kozáků a dobře věděl, co
by ho od Rudé armády čekalo, kdyby zůstal.
Zemřel 12. ledna 1991 v nevadském Renu
ve věku 86 let. Urna s jeho ostatky byla uložena
v rodných Zlonicích. Jeho žena paní Nina Ingrišová věnovala obrovský archív svého manžela
po jeho smrti do České republiky. O převoz celé
tuny Ingrišových písemností, notových záznamů, nahrávek, fotografií i filmů se v roce 2001
zasloužil plzeňský rodák ing. Miroslav Zikmund.
Jeho archiv zrevidoval v roce 2000 spolu s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou a poté
bylo 1100 kg archiválií dopraveno do České
republiky. Tím byl unikátní fond zachráněn
a nyní se nachází v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde je fotografická část pozůstalosti
digitalizována.
J. Novák

Záhady Velikonočního
ostrova
Před 290 léty byl objeven
nejizolovanější kout Země
Na velikonoční svátky může mít každý z nás
různé vzpomínky. Vzpomínka na Velikonoce,
které v nekonečných mořských pláních Tichého oceánu před 290 léty trávil holandský mořeplavec Jakob Roggeveen (1659-1729) s flotilou
tří lodí Arend, Thienhoven a Afrikaansche Galey
a 223 členy jejich posádek však byla určitě jedinečná. Roggeveen byl pověřen Nizozemskou
Východoindickou společností vedením průzkumné výpravy do Tichého oceánu, jejíž cílem
bylo objevení předpokládaného neznámého
kontinentu Terra Australis. Výprava vyplula
z Holandska 1. srpna 1721. Výprava nejprve doplula k Falklandským ostrovům, které přejmenoval na Belgia Australis. Poté proplula průlivem
Le Maire a odtud pokračovala do Tichého oceánu. Lodě dopluly na Ostrovy Juana Fernándeze,
kde setrvaly do 17. března. Následovala další
plavba na západ.

O Velikonoční neděli 5. dubna 1722 Roggeveen zakotvil u dosud neznámého ostrova Te
Pito o Te Henua, v překladu „Pupek světa“, který
poté přejmenoval na Velikonoční ostrov. Toto
pojmenování přetrvalo dodnes, ač jméno objevitele zapadlo v zapomnění. Ostrov je vlastně
vrcholem jednoho mohutného vulkánu, který
se od dna zvedá do výše více než 3300 m. Nejvyšší vrchol ostrova – vulkán Mount Terevaka –
dosahuje 511 m n.m.

Moai na Ahu-Akivi jsou jedny z mála soch, které se dívají směrem
k oceánu.
První domorodec, který vstoupil na palubu
lodi, byl obdarován několika drobnými dárky;
to podnítilo zájem dalších domorodců. Během
návštěvy domorodců na lodích došlo z jejich
strany k několika krádežím, které vyústily až
ve střelbu, při níž několik domorodců padlo.
Roggeveen zaznamenal, že na ostrově žilo asi
2 000 až 3 000 obyvatel. Zaregistroval také přítomnost soch Moai. Domníval se však, že jsou
hliněné a výprava jim nevěnovala výraznou pozornost.
Roggeveen se poté vydal na cestu do Batávie
(dnes Djakarta na Jávě), během níž navštívil
souostroví Tuamotu, Společenské ostrovy, kde
objevil ostrov Bora-Bora a 13. června 1722
dorazil na Samou. Zde byl po nějakou dobu
vězněn za porušení práv Nizozemské Východoindické společnosti, avšak po propuštění byl
společností odškodněn. V roce 1723 se vrátil
do Holandska.
Ještě v 18. století navštívily Velikonoční ostrov
tři další výpravy z Evropy – španělský mořeplavec Felipe González de Ahedo v r. 1770, anglický mořeplavec James Cook v r. 1774 a francouzský objevitel Jean-François de Galaup de
La Pérouse v r. 1786.
Velikonoční ostrov bývá označován jako „nej
izolovanější“ či „nejzáhadnější“ kout naší planety. Označení „nejizolovanější“ vychází ze skutečnosti, že nejbližší jihoamerický kontinent je
vzdálen 3700 km a od nejbližšího obydleného
ostrova jej dělí téměř 2000 km. S málokterým
koutem světa je spjato tolik záhad jako s Velikonočním ostrovem. I o jeho původním názvu
se vedou dohady. Různí cestovatelé uvádějí vedle výše uvedeného „Pupku světa“ další – Rapa
Nui, Waihu, Tiki, Tamarehi, Hiti Ai Ragni a další.
Stejně záhadně se jevili obyvatelé ostrova – admirál Roggeveen uvedl, že „barva jejich kůže je
hnědá, svým odstínem hodně podobná Španělům, ale jsou mezi nimi i někteří velmi tmaví, jiní
jsou naopak úplně bílí, a někteří mají kůži načervenalou, jako by se silně spálili na slunci“.
Podle Thora Hayerdahla* (viz minulé číslo Fac.

nostra) lidé, kteří vytesali známé sochy moai,
pocházeli z Peru, kde se lze setkat se sochařskými díly podobného druhu. Inkové, obývající
území dnešního Peru, vyprávěli prvním Španělům, že obrovské stavby, stojící osaměle v kraji,
byly postaveny rasou bílých bohů, kteří zde sídlili, než Inkové převzali moc. Tito zmizelí stavitelé byli líčeni jako moudří mírumilovní učitelé,
kteří kdysi přišli od severu a vyučili primitivní
předky Inků ve stavitelském umění a obdělávání země. Měli bílou pleť a dlouhý vous a byli
vyšších postav než Inkové. Nakonec bílí učitelé
zmizeli navždy z jihoamerického pobřeží směrem na západ přímo přes Tichý oceán.
Archeologické nálezy však ukazují, že Velikonoční ostrov osídlili Polynésané kolem roku 400
n.l., vedeni náčelníkem Hotu Matua. Postupně
rozvinuli svéráznou kulturu včetně písma Rongorongo, jediného psaného jazyka v Oceánii.
Zanechali po sobě také skalní petroglyfy, dřevořezby, měli své tance a hudbu. Když však
populace ostrova dosáhla 10 000, počtu, který
daleko přesahoval kapacity malého ostrovního ekosystému, došlo k ekologické katastrofě.
Když původní palmové lesy prakticky zmizely
přeměnou na pole, ani poté úroda nemohla
poskytnout obyvatelstvu dostatek potravin.
Výsledkem byla občanská válka, provázená dokonce kanibalismem. Sami obyvatelé postupně zporáželi sochy moai. Další výrazný pokles
počtu obyvatel souvisel s chorobami, zavlečenými novodobými návštěvníky, nebyli ušetřeni
ani lovů na otroky.
Sochy obřích rozměrů, známé pod označením
moai, jsou monolitické kamenné výtvory, roztroušené na celém Velikonočním ostrově. Přestože jsou známé jako „hlavy“, často mají i krk,
ramena, ruce a tělo, ale ty jsou dnes zasypané
v zemi. Vznik a účel soch obklopuje mnoho teorií. Kromě neobvyklého tvaru – nemají nohy,
tělo je jen naznačeno a nejpropracovanější je
hlava – na některých moai zaujme klobouk
pukao z červené horniny. Podle nejvíce přijímané teorie nejde o klobouk, ale styl účesu, který
se na Rapa Nui nosil v dobách vzniku posledních soch. Pukao během let obvykle spadly,
dnes jsou k některým sochám opět doplněny.
Původně byly sochy vybaveny také korálovýma
očima.

Čtyři ze soch Ahu Nau Nau mají na hlavách tzv. pukao.
Materiálem k výrobě soch byly především tachytové tufy sopečného původu, ale k jejich
zhotovování byly používány i jiné horniny jako
např. mugearity nebo pemza. Největší „sochařská dílna“ byla na vnějších svazích a uvnitř kráteru Rano Raraku, ale sochy vznikaly i na jiných

místech ostrova. V RanoRaraku a na jeho svazích je možné dosud nalézt téměř 400 soch,
z nichž mnohé dosahují výšky 10 až 12 metrů. Nachází se zde i největší socha na ostrově
o délce 21,8 metru a hmotnosti okolo 270 tun.
Řada soch v kráteru či na jeho svazích není
dokončena. Na svahu kráteru se nachází také
jedna z nejzajímavějších soch - Moai Tukuturi,
jediná klečící moai na ostrově.
V kráteru Rano Raraku je na několika nedokončených sochách také možné rekonstruovat způsob jejich výroby. Nejdřív se ve skále
obsekal hrubý tvar (moai byla tesána vždy
ležící na zádech). Poté začaly být prováděny
současně práce na hlavě a spodní části sochy,
která přitom zůstala po celou dobu na spodní
straně spojena s podkladem úzkým pruhem
neopracované skály. Až po detailním opracování ostatních částí sochy bylo toto poslední
spojení s podkladem přerušeno a socha mohla
být vztyčena. Závěrečnou fází práce na soše
bylo opracování místa bývalého spoje sochy
s podkladní skálou.
Sochy byly přepravovány na vzdálenost až
16 km a byly umísťovány na speciálně připravené kamenné plošiny, kterým se říká ahu. Nejznámější ahu se nachází na svahu sopky Maunga Terevaka, nazývá se Ahu-Akivi a je to jediné
ahu, odkud se sochy dívají směrem k moři. Všude jinde jsou sochy obráceny obličeji do vnitrozemí. Největší ahu se nazývá Ahu-Tongariki
ve východní části ostrova, je asi 2 metry vysoká
a je na ní umístěno 15 soch. Největší kdysi vztyčená moai se dá nalézt u Ahu-Te Pito Te Kura,
která se nachází na severním pobřeží ostrova.
Nyní však tato 10metrová socha leží po pádu
rozpůlená na dva kusy. I další významné ahu se
nachází u severního pobřeží a nazývá se Ahu-Ature Huki.
Právě zde stojí jedna socha, na jejímž vztyčení se podílel i český vědec, strakonický rodák
ing. Pavel Pavel. Stal se světoznámým tím, že
tzv. „rozchodil sochy“. Jeho v praxi předvedený
experiment především ukázal, že k přepravě
soch je třeba řádově méně lidí, než předpokládaly předchozí teorie, podle nichž bylo třeba k přesunu mnohatunových kolosů stovek
lidí. Byl pozván Thorem Heyerdalem na jednu
z výprav a při ní se skupinou 16 domorodců
a za použití pouze primitivních technologií
(pouze lana a páky) v praxi předvedl přesun
originálních soch po ostrově. Ke vztyčení sochy
na Ahu-Ature Huki stačilo 12 lidí a 18 dní práce.
Podle posledních informací je na ostrově zdokumentováno 887 soch moai.
Díky leteckému spojení již ostrov zdaleka není
nedostupným turistickým cílem, právě turismus je jedním z významných zdrojů obživy
současných asi čtyř tisíc obyvatel. Většina žije
v jediném a zároveň hlavním městě Hanga Roa.
Nachází se tu pár menších obchůdků a restaurací, hlavní ulici shora dominuje prostý kostelík.
Obyvatelům ostrova slouží nemocnice, škola
a knihovna, v městečku lze najít i jednu menší
banku a čerpací stanici. Velikonoční ostrov je
dnes zařazen na UNESCO World Heritage List.
(jn)
*Heyerdahl T.: Ve znamení Kon-Tiki. Mladá Fronta, Praha 1964
**Krendělev F.: Záhady Velikonočního ostrova. Lid. Nakl., Praha
1984

Největší uprchlický
tábor na světě
Tři tábory v těsném sousedství jeden vedle
druhého – Dagahaley, Hagadera a Ifo - známé
jako „největší uprchlický tábor světa“, byly
založeny před 20 lety, aby poskytly dočasné
přístřeší 90 tisícům uprchlíků z civilní válkou
zmítaného Somálska. Konflikt však dodnes neskončil a počet uprchlíků se neustále zvyšuje.
V r. 2010 bylo zaregistrováno 65 tisíc nově příchozích, za první čtyři měsíce loňského roku
to bylo dalších 41 tisíc. Podle UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees) tak
v Dadaabských táborech bylo umístěno 450 tisíc uprchlíků.

Když somálští uprchlíci dorazí do tábora, ležícího nedaleko polopouštního města Dadaabu
asi 100 km od keňsko-somálských hranic, mají
za sebou nesmírně strastiplné putování. Hranice mezi Somálskem a Kenyou byla úředně uzavřena z bezpečnostních důvodů v lednu 2007.
Tím došlo k uzavření jediného oficiálního hraničního registračního centra v Liboi na keňské
straně hranice, kde UNHCR prováděla registraci
a zdravotní screening uprchlíků a poté je dopravovala do Dadaabských táborů, vzdálených
80 km. To nyní není možné. Každý uprchlík, který překročí hranici, se tak do tábora musí dostat
vlastními silami, bez ochrany a bez registrace.
V současnosti jediná registrační úřadovna je
v táboře Ifo. Novým uprchlíkům často trvá řadu
dnů, devět dnů v průměru, než se zorientují
a po překročení hranice do Ifo dorazí. Naprostý
nedostatek zdravotní péče pak má na zdravotní stav každého příchozích mnohdy zhoubný
vliv. Při příchodu do tábora okolo 60 procent
příchozích oznamuje nejrůznější zdravotní
potíže. Dlouhé putování, nedostatek nápojů
a potravy a naprosto primitivní životní podmínky mají na svědomí vysokou incidenci chorob
dýchacího traktu a průjmových onemocnění.
Devět procent dětí trpí nedostatečnou výživou, tři procenta jsou ohroženy smrtí hladem.
40 procent dětí nebylo nikdy očkováno. Jediným poskytovatelem zdravotní péče v táboře
je organizace Médecins Sans Frontières (MSFLékaři bez hranic). Nově otevřenou pátou
ambulanci v průměru denně vyhledá 110 nemocných, a nápor na ošetření trvale roste. Velkokapacitní stany mohou nabídnout přístřeší
864 dětem s život ohrožující malnutricí, téměř
2,5 tisíce dětí je zařazeno do suplementárního
výživového programu.
Uprchlíci mají mít přístup k průměrným 16

litrům vody denně. V některých částech tábora však je k dispozici jen osm vodních zdrojů
na 10 tisíc osob a rodiny musí vystát hodiny
ve frontě, aby se k potřebnému přídělu vody
dostaly. Jedna latrína připadá na 25-30 osob.
Takové hygienické podmínky výrazně zvyšují
riziko vypuknutí hromadných nákaz.
Ještě zoufalejší je situace těch, kteří na vstup
do tábora čekají před jeho branami. Na třicet tisíc mužů, žen a dětí strádá za téměř pouštních
podmínek na otevřeném prostranství s jedinou
nadějí – že se jim konečně v dohledné době
otevřou brány přeplněných táborů. Nemají
žádné finanční prostředky, žádné potraviny
ani vodu, žádný přístřešek. Denní teploty často
dosahují 50 stupňů, rodiny se snaží zhotovit jakýmikoli prostředky příbytek, který by alespoň
trochu poskytoval stín, ochranu před větrem,
prachem a trochu soukromí. Trvá v průměru 12
dnů, než se jim dostane první dávka potravy,
a dalších 34 dnů, než jim UNHCR či jiná rádcovská organizace poskytne nádobí k přípravě
pokrmů a přikrývky.
Médecins Sans Frontiéres (MSF) působí v Dababských uprchlických táborech více než 14
let (1992 - 2004 a od 2009 dodnes). Dokud nedojde k zásadnímu politickému řešení konfliktu
v Somálsku, není pravděpodobné, že by jejich
humanitární mise mohla skončit. 
(r)

Zakladatel Plzně
král Václav II.
1271-1305 (2)
V předchozí stati jsme vylíčili životní osudy českého krále a zakladatele města Plzně Václava
II. od narození po jeho návrat ze špandavské
internace na jaře 1283, završení jeho manželského svazku s Gutou Habsburskou a formální
převzetí královských pravomocí.
Na přelomu června a července 1287 konečně
dorazila do Čech Václavova manželka Guta,
a zároveň si pro svou choť Anežku Přemyslovnu
přijel mladý vévoda Rudolf II. Habsburský junior, jak bychom dnes jmenovali syna krále Svaté
říše římské Rudolfa I. Habsburského (seniora).
Ke sňatkům obou párů došlo již v jejich dětském věku v r. 1279 v Jihlavě. S příchodem královny na pražský hrad začal pomalu ztrácet svůj
vliv u dvora ovdovělý manžel královny-matky
Kunhuty a králův otčím Záviš z Falkenštejna.
Aby situaci změnil, rozhodl se posílit se souhlasem krále Václava II. svou pozici novým
sňatkem se sestrou uherského krále Alžbětou.
Na klesající Závišův vliv ukazuje přepadení jeho
svatební výpravy do Uher Jindřichem z Lichtenburka koncem roku 1287. Záviš se musel
zachránit útěkem do Opatovic. S královou pomocí připravil novou výpravu a strávil v Uhrách
čtyři měsíce, během kterých se nejen oženil
s Alžbětou, ale navázal i blízký vztah s uherským králem Ladislavem. Šlechtická opozice
soustředěná kolem královny Guty však využila
Závišovy několikaměsíční nepřítomnosti k prosazení vlastních záměrů. Již od svého příchodu
do Prahy se úspěšně snažila vzbudit nedůvěru
mezi králem a Závišem. To se jí podařilo a krátce po návratu z Uher byl Záviš zatčen.

41

42

O Velikonocích roku 1290 Václav spolu se svou
manželkou navštívil v Erfurtu římského krále
Rudolfa I., který mu potvrdil právo volby římského krále a také úřad říšského číšníka. Zároveň také vyhověl Václavově prosbě o pomoc
a poslal s ním zpátky do Čech nejen svého syna
a Václavova švagra Rudolfa a bamberského biskupa Arnolda, ale i početné vojsko, které mělo
pomoci při pacifikaci neposlušných Vítkovců.
Brzy po příchodu do Prahy sice Rudolf nečekaně zemřel, ale jeho bojovníci v Čechách zůstali.
Potlačení povstání napomohly i okolnosti –
v krátkém sledu zahynuli jak vratislavský vévoda Jindřich Probus, tak i uherský král Ladislav.
Vzpoura mocného jihočeského rodu tak ztratila
oporu v zahraničí.
Záviš byl v létě 1290 postaven před soud a odsouzen. Na radu Rudolfa I. jej Václav využil k získání jihočeských hradů pod kontrolu. Mikuláš
Opavský, který vojsko vyslané proti vzbouřeným Vítkovcům vedl, vždy pod pohrůžkou Závišovy popravy donutil hejtmany jednotlivých
tvrzí, aby mu každou z nich vydali. Situace se
vyhrotila ve chvíli, kdy Mikulášovo vojsko stanulo před hradem Hluboká hájeným Závišovým
bratrem Vítkem. Vítek odmítl ustoupit, mimo
jiné i díky tomu, že držel jako rukojmí Čeňka
z Kamenice, bratra biskupa Tobiáše. Královská
strana ovšem taktéž nebyla ochotná k vyjednávání – pravděpodobně 4. července byl Záviš
na louce před Hlubokou popraven stětím. Záhy
nato jeho osud následoval i Čeněk z Kamenice,
jehož život ukončil Vítek v odvetě za smrt svého
bratra. Závišovo tělo poté převzala jeho rodina,
aby jej uložila ve vítkovském rodovém klášteře
ve Vyšším Brodě.
Prvním z Václavových cílů po převzetí plné
moci bylo zklidnění poměrů v království. Začalo opětovné nastolování pořádku a trestání
těch, kteří porušovali zemský mír. Zároveň začal královský dvůr vymáhat zpět majetek nelegálně získaný za Závišovy vlády a předávat jej
Václavovým příznivcům a loajálním šlechticům.
V některých případech byl Václav dokonce nucen takto znovu nabyté bohatství rozdat, aby
si do budoucna zajistil podporu významnějších
velmožů. Většinu Vítkovců nezasáhly významnější represe, čehož dosáhl obratným vyjednáváním jeden z tehdejších nejvýznamnějších
členů rodu Jindřich z Rožmberka, jenž se poté
zařadil i k Václavově dvoru. Vyjma Závišových
bratrů, jimž bylo umožněno výměnou za jejich
majetek uprchnout, došli ostatní Vítkovci s královskou mocí k dohodě. Dosud napjatá situace
se tak v Čechách i na Moravě od roku 1290 postupně uklidnila.
Následovalo několik let úplného pokoje uvnitř českých zemí a spolu nerušených politických poměrů
v cizině. V dějinách středověku to byl úkaz zcela
neobyčejný.
Roku 1292 ohlásil Václav svůj plán vystavět
na Zbraslavi cisterciácký klášter k poctě Panny Marie. Zde se panovník oddával zbožnému
rozjímání, uzavíral smlouvy, případně se uvnitř
klášterních zdí projednávaly i významné státní
záležitosti. Další důležitou rolí, již klášter hrál
ve Václavově životě, byla funkce kláštera jako
místa věčného odpočinku pro českého krále
i jeho příbuzné – Zbraslav se měla stát novým
přemyslovským pohřebištěm.

Ukazatelem změny v dosavadní české zahraniční politice byla lenní přísaha Kazimíra Bytomského, jednoho z knížat v Horním Slezsku,
v lednu 1289. Česká expanze od nynějška neměla směřovat na jih do rakouských zemí, ale
spíše do Polska, rozděleného na řadu menších
knížectví. Drobnější kroky k propojení polských
a českých zemí byly podniknuty již za Přemysla
Otakara II. a sám Václav na ně navazoval, ovšem
v daleko větším měřítku.
Roku 1291 vtáhlo do Krakovska české vojsko
a získalo je pod Václavovu vládu. Své postavení
v Polsku si Václav II. dále pojistil sňatkem své sestry Kunhuty s plockým knížetem Boleslavem.
Když 15. července 1291 ve Špýru zemřel římský
král Rudolf I. Habsburský, proběhla ve Frankfurtu nad Mohanem v dubnu 1292 volba nového římského krále. Z volby vyšel překvapivě
vítězně hrabě Adolf Nasavský z nevýznamného
šlechtického rodu.

Václav II.
Václav II. v té době byl plně zaměstnán tažením do Malopolska, kde konkuroval přemyslovské moci Vladislav Lokýtek. Přemyslovské
vojsko se sešlo v srpnu 1292 ve vojenském táboře poblíž Opolí, kde Václav od braniborského vládce Oty Dlouhého společně s dalšími
šlechtici obdržel rytířský pás a přijal lenní hold
opolských knížat. Byl mezi nimi i Václavův švagr Boleslav Mazovský, manžel královy sestry
Kunhuty (…přišli také ke králi vévoda opolský,
ratibořský, bytomský a těšínský, čtyři rodní bratři
a přijavše od něho svá vévodství v léno, přislíbili
v budoucnosti poslouchat jeho rozkazů… —
Zbraslavská kronika).
Samotné tažení netrvalo dlouho. Sandoměř
záhy padla a Lokýtek byl donucen uprchnout
do Sieradzu, kde byl po dobytí města 28. září
zajat.. Po dalších jednáních se Lokýtek zřekl
svých nároků na Krakovsko a Sandoměřsko
a složil Václavovi slib věrnosti.
Dalších úspěchů se Václav dočkal v Míšeňsku,
kde se stal biskupem významný člen jeho dvora Bernard z Kamence. Ten sice musel po nástupu do úřadu kontakty s českým králem omezit, nicméně jeho zájmy nadále podporoval
a v létě 1294 mu prodal hrad a město Pirnu,
střežící cestu k Drážďanům. Drážďanský pán Fri-

drich, dosud bezdětný, navázal s Václavem klientské vazby. Spolu s tím slíbila tamější šlechta
v případě Fridrichovy smrti předání zemí pod
českou vládu.
Václav se začal usmiřovat i se svým příbuzným
Albrechtem I. Habsburským pravděpodobně
prostřednictvím své ženy Guty - Albrechtovy
sestry. K definitivnímu urovnání sporu došlo
někdy mezi lety 1293 až 1296 při rituálu smíření napodobujícím prvky lenní přísahy, kdy
Albrecht poklekl před Václavem k zemi. Tím získal svého švagra jako potenciálního spojence
v boji proti římskému králi Adolfovi. Navíc za zemřelého rádce Bernarda z Kamence nyní nastoupil schopný diplomat Petr z Aspeltu, jenž
měl s domem Habsburků dlouholeté vztahy,
které navázal jako osobní lékař a rádce Rudolfa
Habsburského.
V tomto období došlo pro naše město k historické události. Kolem roku 1295 bylo na „zeleném drnu“ založeno vznikem poslední, ale
velikostí největší královské město v regionu
Nová Plzeň. Na strategicky a komunikačně
výhodnějším místě na soutoku Mže a Radbuzy na královský pokyn vyměřil lokátor Jindřich půdorys města, vzdáleného okolo 10 km
od původního starého knížecího hradiště Plzeň (dnes Starý Plzenec). Městu patrně Václav
II. udělil i určitá privilegia, která potvrdil r. 1320
Jan Lucemburský.
Adolf Nasavský si v říši získával svou politikou
v Míšni i v zahraničí stále více odpůrců. Jeho
nevybíravé metody při prosazování územních požadavků i ochota bojovat za anglickou
úplatu proti francouzskému králi Filipu Sličnému se staly terčem ostré kritiky. Příležitost
k dokončení plánů na svrhnutí dosavadního
římského krále se naskytla během Václavovy
korunovace konané 2. června 1297 v Praze.
Mezi významnými hosty, kteří se na slavnosti
objevili, nechybělo vedle Albrechta I. Habsburského množství významných říšských
šlechticů. Na jejich jednáních se s největší
pravděpodobností naplánovaly další kroky
pro nastolení Albrechta novým římským králem. Sama korunovace předčila vše, co dosud
Praha zažila. Sjely se tisíce hostí z celé Evropy.
Podle zbraslavského kronikáře se vydávala
píce pro 191 000 koní. Město poprvé dostalo
dočasné noční osvětlení – všude hořely pochodně. Do několika kašen na Starém městě
pražském teklo speciálním potrubím víno,
kdokoliv mohl pít zdarma. Úspěch jednání
a zejména samotné korunovace však zkalila
smrt Václavovy manželky Guty Habsburské
krátce po korunovaci. (Paní Jitka pak, nej
zbožnější královna, zemřela léta Páně 1297 dne
18. června a byla pochována na hradě Pražském
u hrobu krále Otakara, i „učinili všichni lidé nářek
veliký nad ní“…Zbraslavská kronika)
Poslední dohody Václav s Albrechtem uzavřeli ve Vídni v únoru 1298 při příležitosti zásnub
českého kralevice Václava a uherské princezny Alžběty. Dne 23. června 1298 se v Mohuči
sešli kurfiřti a prohlásili Adolfa za sesazeného.
Namísto něj zvolili následující den jako nového vládce Svaté říše římské Albrechta I. Habsburského. Na počátku července téhož roku
v bitvě u Göllheimu nasavská vojska prohrála
a Adolf zahynul. Albrecht I. se pak římské ko-

runy dočasně vzdal, dokud neproběhla nová
řádná volba. Po jejím úspěšném zakončení jednomyslným zvolením rakouského vévody byl
Albrecht 24. srpna 1298 v Cáchách korunován
římským králem.
Na tomto místě stojí za zmínku ekonomická
prosperita českého království té doby. V první polovině 13. století byla objevena rozsáhlá
ložiska stříbrné rudy. České stříbro, ať již užívané pro dary a úplatky, na platbu námezdným vojskům, vedení úřednického aparátu či
na udržování nákladného dvora, hrálo za posledních Přemyslovců důležitou úlohu v domácí i zahraniční politice. Za Václava II. vzniklo
v Kutné Hoře hornické centrum patřící mezi
největší v Evropě. Oblast zachvátila stříbrná
horečka a začali se sem sjíždět horníci z míst
v Německu, kde již byly zásoby stříbrných rud
vyčerpané.

Český král využil skutečnosti, že většina zdejší
půdy patřila sedleckému klášteru, jehož patronem byl on sám, a rozhodl se přímými zásahy prosadit mincovní reformu. V počátcích
Václavovy vlády se nadále používala, tak jako
za Přemysla Otakara II., brakteátová mince. Nevýhodou byla její nízká kvalita i značné množství míst, kde se razila. To ztěžovalo zahraniční
obchod a vedlo k tomu, že za hranice se vyvážely kusy neraženého stříbra. Změnu přineslo
zavedení pražského groše, měny, jež se stala
vzorem pro další země v českém sousedství
a dalších zemích střední a částečně i východní
Evropy. Spolu s tím došlo k centralizaci výroby
mincí – místo několika mincoven nyní existovalo jediné centrum ražby, a to přímo v Kutné
Hoře. Zde nechal Václav postavit Vlašský dvůr,
do něhož byla všechna výroba soustředěna
a jenž představoval jedno z největších průmyslových center tehdejší Evropy.
Samotnou realizaci reformy přenechal český
král bankéřům původem z Florencie. Ti se též
starali o ekonomiku království, získávání peněz, podporu výroby a účastnili se také dalších
hospodářských podniků. Pražský groš přispěl
k oživení ekonomické situace v zemi a záhy se
stal oblíbeným platidlem jak doma, tak v zahraničí, kde mu byla dávána přednost před
jinými méně kvalitními měnami. „Srdce rozveselila všem ta veliká mince; groš, ten veliký peníz, již
mnozí za svatý mají.“ (Zbraslavská kronika)
Na samotné hornické činnosti se Václav II. nepodílel, ta byla přenechána odborníkům a podnikavým jedincům, kteří z vlastní iniciativy prováděli horní podnikání a činnosti s nimi spojené. Podíl na zisku z dolování vzácných kovů
vycházel z takzvaných horních regálů, tedy
práva vymáhat část výtěžku z těžby pro potřeby panovníka, který se snažil zachovat podnikatelskou svobodu. Královská moc byla chápána

jako autorita zaštiťující právní předpoklady pro
další rozvoj. Podnikání bylo zakotveno v rozsáhlém díle Ius regale montanorum, doslova
Královské právo horníků, jež svou definicí vztahů
mezi podnikatelem a státem nemělo v tehdejší
Evropě obdobu. Bylo v něm mimo jiné patrné
zaměření na zajištění norem v oblasti organizace práce, jejího odměňování a etice úřednictva.
Autor, původem Ital, při tvorbě práva vycházel
v některých případech i z práva římského.
V případě potřeby bylo možné právo těžby pronajímat dále havířům nebo druhotným horním
podnikatelům. Z pohledu pracovně lékařského
je zajímavé, že z dalších nařízení se samotných
horníků dotklo zejména ustanovení o šestihodinové pracovní směně se zákazem pracovat
dvě směny po sobě. Směny cyklicky bez ustání
obíhaly, pracovalo se nepřetržitě kromě dnů
odpočinku nařízených církví, tedy svátků a nedělí. Byla zaručena i bezpečnost – za tu podle
nového horního práva měli zodpovídat tesaři. Majitel pozemku musel dolování umožnit,
na druhou stranu měl nárok na část zisku. Příjmy krále představovala takzvaná urbura, tedy
poplatek za těžbu, jenž byl u různých profesí
pevně stanoven.
Na svou dobu byl tento zákoník inovativní
a jako základ pro hornické právo byl převzat
do mnoha dalších států. V samotných Čechách
se používal několik set let, v dílčích částech až
do 19. století, dokud nebyla jeho platnost roku
1854 definitivně zrušena.
Po porážce Adolfa Nasavského u Göllheimu
v r. 1298 a volbě Albrechta Habsburského
novým panovníkem Svaté říše římské se otevřely možnosti další české expanze na sever.
Jedním z úspěšných předpokladů rozšíření
přemyslovské moci v Polsku byla smlouva
s Lokýtkem ze srpna 1299, ve které se za další
značný obnos velkopolský kníže uvolil dostavit o Vánocích téhož roku do Prahy a převzít
své země od Václava v léno. Pokud by tak neučinil, měla všechna jeho území připadnout
českému králi. Lokýtek slovo nedodržel, čímž
zajistil českému králi právní podklady k dalšímu rozšíření území. Následujícího roku dorazili
za Václavem představitelé velkopolské šlechty
i duchovenstva, jež si velkopolský pán svou
dosavadní politikou znepřátelil, a vyzvali ho,
aby přijal vládu namísto Vladislava Lokýtka.
Václav mohl navíc své nároky umocnit zásnubami s dcerou zesnulého Přemysla Velkopolského Eliškou Rejčkou, ke kterým došlo ještě
před jeho výpravou do Polska roku 1300. Nabídku ujmout se polského království Václav II.
velkomyslně přijal: („Nemá v obyčeji naše královská důstojnost zavírati náručí lásky své těm,
kteří se pokusili k němu s důvěrou uchýliti v naději na získání milosti. Vaší žádosti tedy, kterou
nás zvete na království Polské, s ochotným duchem rádi nyní vyhovujeme…“ Václav II.)
Samotná Václavova výprava proběhla úspěšně.
Za pomoci většiny velkopolské nobility a Řádu
německých rytířů se podařilo získat podstatnou část Lokýtkových území. Sám velkopolský kníže se s Václavovým vojskem nestřetl.
Na podzim roku 1300 došlo v Hnězdně k nové
královské korunovaci – Václav II. tak nyní pro
svůj rod získal dvě královské koruny, českou
a polskou. Ani pak však Václav II. nevládnul nad

celým Polskem. Čeští hejtmani se sice snažili,
aby nebyli přijímáni jako krutovládci, ne vždy
se to však dařilo. Polsku sice přineslo spojení s přemyslovským státem mír, hodnotnou
měnu a dočasnou hospodářskou konsolidaci,
i pod českou vládou však polské území zůstalo
shlukem drobných státečků.
(J. Novák - pokračování)
(*) cs.wikipedia.org/wiki/Václav_II.
(**) P. Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí (2). Baronet, Praha
1997

Plzeňské lavičky
V polovině dubna za tradičně nepříznivého
počasí, kdy lehký déšť a nepřístojná zima se
snažily iniciátory dobré myšlenky co nejvíce
od jejich záměru odradit, byl slavnostně zahájen již 7. ročník Plzeňských laviček. Zahájení byli
přítomni primátor města Martin Baxa, rektorka
Západočeské univerzity Ilona Mauritzová a docent Josef Mištera, ředitel Ústavu umění a designu ZČU, jehož studenti navrhují a realizují
výtvarnou podobu laviček.

Kreativní řešení laviček se během minulých let
stalo vítanou výzvou a také součástí výukového
plánu. Stále více studentů zkouší nové a nové
způsoby, jak se se zadáním vyrovnat.
Lavičky ve svém výtvarném zpracování nenesou žádné korporátní či produktové identifikace, nejde tedy o reklamní objekt. Nicméně
lze vyjádřit určité přání a do výtvarného zpracování promítnout některou část korporátního designu – barvu, určitý designový prvek či
ideu. Nejvítanější však je, když studenti tvoří
svobodně. Na každé lavičce je totiž jasně prezentováno, o jaký projekt jde, kdo je autorem
a zejména, kdo je partnerem. Trvanlivý samolepicí štítek nese název a logo společnosti.
Lavičky tedy vyráběli studenti, zaplatily je
místní firmy a zisk z jejich prodeje pomůže
postiženým. Čtrnáct charitativních laviček
s různými barevnými motivy rozzářilo prostor
v městských sadech a zpříjemní jaro a léto návštěvníkům Plzně. Hlavním cílem však je pomoci postiženým dětem, které díky nim získaly
v předchozích letech už více než milion korun.
I letos studenti Ústavu umění a designu vytvořili desítky návrhů, ze kterých sponzoři vybrali
ty nejlepší.
Celou akci koordinuje Rotary Club Plzeň Beseda. Pomocí spojení sponzoringu, užitého
umění a spolupráce s městem se tak dostane
významné finanční podpory pro tělesně postižené v Plzni.
Veselé lavičky budou v centru města k vidění až
do září. Pak si je sponzoři mohou ponechat pro
vlastní využití, nebo je věnovat např. nemocnici. 
(r)
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Životní moudra

• Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své
vlastní. (Platón)
• Týden pracovitého člověka je sedm dní,
týden lenocha sedmkrát zítra. (Německé
přísloví)
• Žena je překážkou, není-li vzpruhou. (J. A.
Baratynskij)
• Oko za oko a svět bude slepý. (Gándí)
• Schopný tvoří, neschopný poučuje.
(Georg B. Shaw)
• Flirt na dálku je jako dort v obrázkové
knížce. (Karoly Farkas)
• Vodu v životě neoceníme, dokud nám
nevyschne studna. A to platí o všem
v životě. (Benjamin Franklin)
• Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám.
(Leonardo da Vinci)
• Člověk je proti pokroku úplně bezmocný.
(Miloslav Švandrlík)
• Marně o radu žádá, kdo radě uvěřit
nechce. (Walter von der Vegelweide)
• Špatné zákony jsou nejhorším druhem
tyranie. (Edmund Burke)
• Jen ten, kdo je dobrý k lidem všem, může
být dobrým přítelem. (České přísloví)
• Každá žena má v sobě kus tchyně. (Jules
Renard)
• Názory lidí jsou částí jejich štěstí. (William
Shakespeare)
• Jediný způsob, jak mít přítele, je být
přítelem. (R. W. Emerson)
• Moudrý člověk couvne, aby mohl lépe
skočit. (Honoré de Balzac)
• Čím vyšší strom, tím bližší hrom. (České
přísloví)
• Čím více peněz, tím méně svědomí.
(Maxim Gorkij)
• Panská huba – žebrácká kapsa.
• Sklerotik má všechno, nač si vzpomene.
(Josef Poláček)
• Ve škole života není prázdnin, ani svátků,
ani nedělí. (Vlasta Burian)
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• Oheň a voda nebudou nikdy přáteli.
(Čínská moudrost)
• Každé dřevo nosí v sobě svého červotoče.
(Arabské přísloví)
• Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají
rády. (Jean de La Bruyére)
• Lepší je být sám, než ve špatné
společnosti. (Italské přísloví)
• Voda mladým, víno starým. (František L.
Čelakovský)
• Štěstí nežije na zlatém pupku. (Honoré de
Balzac)
• Jsme tu krátký čas a musíme si to užít
na maximum. (Anthony Hopkins)
• Není opravdovější lásky než lásky
k potravě. (George B. Shaw)
• Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé
tam ani nemrknou. (Německé přísloví)
• Jsem optimista, nevidím důvod být něčím
jiným. (Winston Churchill)
• Bez peněz je i světlo tmavší. (Litevské
přísloví)
• Kde se zdarma jí, tam se vždy dobře vaří.
(Chr. M. Wieland)
• Žitím jen pro sebe rezaví osobnost. (Victor
Hugo)
• Přítel by měl snášet přítelovy slabosti
(William Shakespeare)
• Semena nejsou ještě plody. (J. A.
Komenský)
• Hospoda je místo, kde mnohý ví, jak
to dělat, kdyby se mu chtělo dělat. (Jiří
Novák)
• Němota je lepší než lživý jazyk. (Arabská
moudrost)
• Brát si z velké hromady je příjemné.
(Flaccus Horatius)
• Těžkou hádankou je život, ale láska ji
snadno řeší. (Německé přísloví)
• Kdyby tak byl rozum nakažlivý. (Peter
Hille)
• Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.
(Napoleon Bonaparte)

• Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí
chlapci. (14. 5.)
• Svatá Žofie políčka často zalije. (15. 5.)
• Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás
odmění. (25. 5.)
• Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz
vinici víc neuškodí. (8. 6.)
• Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.
(15. 6.)
• Na svatého Jána má být louka shrabaná.
(24. 6.)

PGD 2012
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Pranostiky
• Jasné počasí o Velikonocích, nastane léto
o letnicích.
• Na Den Svaté Trojice nezapomínej na rukavice.
• Chladný máj bude-li rositi, mnoho sena budeš
kositi.
• Mnoho chroustů v máji slibuje dobrý rok.
• Roj, který se v máji rojí, za fůru sena stojí,
v červnu rojení nestojí za zvonění.
• Mnoho dešťů v máji – v stodole jak v ráji.
• Májová vlažička - naroste travička; májový
deštíček - poroste chlebíček.
• Májová kapka platí nad dukát.

Foto V. Dlouhý
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