
Promoce absolventů 
plzeňské Lékařské 

fakulty
24. 7. a 25. 7. 2012

Ve dnech 24. a 25. července 2012 se ve velké 
aule Karolina v  Praze uskutečnily slavnostní 
promoce absolventů plzeňské Lékařské fakulty.
Za  přítomnosti prorektora Univerzity Karlovy 
prof.  MUDr.  Jana Škrhy, DrSc., MBA, děkana 
plzeňské Lékařské fakulty doc.  MUDr.  Borise 
Kreuzberga, CSc., a  řady učitelů fakulty při-
jali 24. 7. 2012 v  9 hodin z  rukou promotorky 
prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D., své lékařské 
diplomy následující absolventi studijního pro-
gramu všeobecné lékařství:

Genčur Jiří, Apolín Petr, Bečvářová Zdeňka, roz. 
Škardová, Brdlíková Šárka, Ebertová Barbora, 
Halámková Kateřina, roz. Skočková, Hířová Lu-
cie, Husová Diana, Chudáčková Jana, Kajnarová 
Denisa, Komárková Anna, Lešanovská Veroni-
ka, Machková Tereza, Mašek Petr, Matznerová 
Blanka, Mlčáková Markéta, Nevšímal Milan, Pa-
lánová Kateřina, Simota Tomáš – prospěl s vy-
znamenáním, Skála Petr, Sloupová Monika, roz. 
Šudáková, Svatoň Martin, Mgr.  Váchová Petra 
Elizabeth, Velichová Ilona, Zaremba Roman, Zí-
dek Tomáš.
Z  rukou promotora   druhé promoční skupiny 
prof.  MUDr.  Jana Kiliana, DrSc., přijali své di-
plomy v 10.30 hodin tito absolventi studijního 
programu zubní lékařství: Vrána Adam, Brach-
tel Zdeněk, Branč Karel, Brecík Peter – prospěl 
s  vyznamenáním, Břenek Ondřej, Bučková Lu-
cie, Cardová Helena, Čítek Jindřich, Hejduková 

Miroslava – prospěla s  vyznamenáním, Helta 
Miloš, Horáková Zuzana, Kopecká Alena, Krejsa 
Jakub, Kurti Ciljan, Lišková Kateřina, Lukáš Petr, 
Novotná Jana, Nožička Vít, Pavlíčková Dana, 
Procházková Alžběta, Škúciová Kateřina, Šveco-
vá Lenka, Trojanová Monika – prospěla s vyzna-
menáním,Turčinová Michaela, Turoňová Anna, 
Votřelová Zuzana, Vracovská Hana, Zemanová 
Kristýna.
Ve  12.00 hodin obdrželi své lékařské diplomy 
od  promotora prof.  MUDr.  Jana Kiliana, DrSc., 
následující absolventi studijního programu 
všeobecné lékařství: Střihavka Pavel, Baumru-
ková Zora, roz. Dušková, Bendová Veronika, 
Branžovský Jindřich, Nassar Femas, Harmano-
vá Martina, Košťál Petr, Koudelka Miloš, Kufová 
Klára, Malá Marie, Mannová Zuzana, Miklíková 
Michaela, Srnec Josef, Šedivý Jiří – prospěl s vy-
znamenáním, Štěpánková Kateřina, Tomanová 
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Tereza, Vrabcová Ivana, Zouzalíková Petra, dále 
absolventi všeobecného lékařství v  anglic-
kém jazyce: Andrade Sousa Dias Rovisco de 
Antonio Miguel, Cravo Francisco Alfonso Lou-
ro Ramos José, Gomes de Campos Goncalves 
Mendes Liliana, Chandran Devika, Santos José 
Antunes Humberto a také absolventi zubního 
lékařství v  anglickém jazyce Katsoulas Vasi-
leos a Moztarzadeh Amin.

Blahopřání děkana plzeňské LF UK doc. MUDr. B. Kreuzberga,CSc.

Promotor doc.  RNDr.  Pavel Fiala, CSc., předal 
ve  13.30 hodin diplomy skupině absolventů 
studijního programu všeobecné lékařství – 
studium v  angličtině, v  níž byli: Pedro Men-
des Moreira Aroso, Pedro Silva Pereira Sousa 
Botelho, Filipe André Pereira Carreira, Miguel 
Marcal Correia Deyrieux Centeno, Nehali Kai-
lash Dal, Ricardo Miguel Lourenco Pereira da 
Silva, Filipa Catarina Granchinho Moura de 
Temudo Mousinho, Perly George, Sheiniz Ma-
homed Remtula Givá, Hena Haq, Matthaios 
Kapiris, Efthymios Kostaras, Sheila Almeida 
Maugi, Pedro Miguel Hilario Mendonca, Eleni 
Mitakidou, Helder Deveza Moreira, Amir Jatin 
Morjaria, José Francisco Correia Lemos Pavao, 
Ana Patrícia dos Santos Pereira – prospěla s vy-
znamenáním, Goncalo Filipe da Paz Paulino Pe-
reira, Konstantinos Peristeris, Miguel de Castro 
Mesquita Jácome Ramos, André Luis Portugal 
Salgado Silva Reis, Constanca Pais Matias Mi-
moso Ruiz, Tiago Filipe Quinteiro Teófilo, Marta 
Maria Nunes Vidigal.

Promotorkou první 
skupiny ve  středu 
25. 7. 2012 byla 
prof.  MUDr.  Alena 
Skálová, CSc. Své di-
plomy od ní obdrže-
li absolventi studij-
ního programu vše-
obecné lékařství : 
Korandová Adéla, 
Bartuš Michal, Dud-
ková Simona, Du-
chaňová Hana, Jan-
dová Štěpánka, Kar-

busická Aneta, Klemperová Lenka, Kováčová 
Eva, Krejčová Šárka, Maříková Michaela, Ma-
toušková Táňa, Mrázová Iveta, Oulehle Kateřina, 
roz.Tumpachová, Pasovská Alena, Pittnerová 
Alexandra, Pospíšilová Eva, Rábová Gabriela, 
roz. Janoušková, Skálová Alena, Šafránek Petr, 
Šlehoferová Lucie, Štěpán Josef, Štěpková Yvo-
na, Štréblová Věra, Študentová Kateřina, roz. 
Tajčová, Třesohlavá Marie, Wanková Eva.

Z  rukou promotora prof.  MUDr.  Zdeňka Ruša-
vého, Ph.D., přijali jako další své diplomy absol-
venti studijního programu všeobecné lékař-
ství : Kotyza Jan – prospěl s  vyznamenáním, 
Bobková Alena, Galek Lukáš, Hána Václav, Havel 
Ondřej, Horka Vladimír, Hrnčiříková Adéla, Kar-
nos Václav, Kopalová Jana, Lesňáková Dagmara, 
Ludvík Jaroslav, Marešová Andrea, Mejcharová 
Markéta, Pelcová Valentina, roz. Vyšinská, Práz-
novská Lucia, Pulchartová Kateřina, Soukup 
Patrik – prospěl s  vyznamenáním, Soukupová 
Markéta, roz. Bencová, Sýkorová Soňa, Štiková 
Zuzana, Švejstilová Radka, Tesařová Iva, Tesařo-
vá Klára, Vacík Michal, Valentová Romana, Zá-
branská Antónia.
Promotorem třetí skupiny absolventů stu-
dijního programu všeobecné lékařství byl 
prof. MUDr. Karel Koudela, CSc., z  jehož rukou 
převzali své lékařské diplomy Votruba Tomáš, 
Bilík Jan, Borovičková Denisa, Bulka Michal, 
Czeczotka Pavel, Černá Hana, Fialová Alena, 
Hadravský Ladislav, Hommerová Jolana, Chrpa 
Jan, Jurášková Petra, Kadlecová Lenka, Kido-
rová Jana, Korešová Jana, Krakorová Kristýna, 
Liedlová Zuzana, Lipenský Marek, Machová 
Jana, Maulenová Tereza, Mokriš Jan, Mráz Ladi-
slav, Navrátilová Pavla, Pavlišová Judita, Staňová 
Barbora, Vágovičová Petra a Vanišová Marie – 
prospěla s vyznamenáním.
A konečně promotor prof. MUDr. Karel Pizinger, 
CSc., předal diplomy absolventům studijního 
programu všeobecné lékařství, mezi nimiž 
byli: Horečková Martina, Abd El Fattah, Bocková 
Halina, Branšovská Eva, Hyková Petra, Kostolan-
ská Barbora, Králová Aneta, Lejčková Michaela, 
Linhart David, Malíková Petra, Malínská Kateři-
na, Miksová Zuzana, Mydlářová Martina, Natour 
Martin, Plíva Jan, Popieluchová Jana, Pospíši-
lová Šárka, Roubíková Radka, Sahánková Jana, 
Salus Adam, Šídlová Marie, Švarcová Věra, Truh-
lářová Tereza, Viktorová Veronika, Villnerová Do-
minika a Žinčáková Zuzana.
Za přítomnosti četných hostí zejména z řad ro-
dičů a přátel absolventů zajišťovali hladký prů-
běh promocí pracovníci děkanátu LF UK v Plzni 
i pracovníci rektorátu Univerzity Karlovy. 

-jak-

5. červen - Světový 
den životního 

prostředí 

Valné shromáždění Organizace spojených ná-
rodů v  roce 1972 ustanovilo 5. červen Světo-
vým dnem životního prostředí. Z  pohledu 
ochrany a obnovy životního prostředí je oslava 
Světového dne životního prostředí považována 
za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smy-
slem akce je rozšířit obecné povědomí o eko-

logických otázkách a  upřít pozornost světové 
veřejnosti na zásadní ekologické výzvy součas-
nosti. 

Každý rok je věnován určitému tématu, ústřed-
ním mottem roku 2011 bylo heslo „Lesy - příro-
da ve vašich službách” a konalo se s podporou 
Mezinárodního roku lesů 2011.  Oslavy Me-
zinárodního dne životního prostředí se konají 
každý rok v  jiné zemi, v  roce 2011 to byla  In-
die, druhá nelidnatější země světa, která se 
stala hostitelskou zemí oslav poprvé v  historii 
od roku 1972.
V roce 2012 se již 40. Světový den životní-
ho prostředí konal v Brazílii a jeho ústředním 
mottem je „Zelená ekonomika - týká se také 
Tebe?“ Brazílie pořádala Světový den životní-
ho prostředí také v roce 1992, kdy zde proběhl 
první světový summit.
U  příležitosti oslav se po  celém světě konala 
řada akcí, která upozorňuje na hlavní problémy 
našeho životního prostředí.
Zelená ekonomika – týká se to i nás? To je 
téma letošního dne životního prostředí. První 
část tématu míří na samotnou zelenou ekono-
miku. U toho ale také většina lidí skončí, proto-
že tento koncept považují za  příliš komplexní 
a tím i málo srozumitelný.
Je to ale naopak. Zelená ekonomika je sku-
tečně něco, co lze aplikovat všude kolem nás 
a zapojit se může každý člověk. Program OSN 
pro životní prostředí (UNEP) definuje ze-
lenou ekonomiku jako zlepšování života lidí, 
sociální spravedlnosti a  současně snižování 
rizik pro životní prostředí. Zjednodušeně lze 
o zelené ekonomice mluvit jako o ekonomice 
nízkouhlíkové a úsporné. Z praktického pohle-
du znamená zelená ekonomika snižování emisí 
do ovzduší, zvyšování energetické efektivnosti 
a  zlepšování hospodaření se zdroji s  využitím 
veřejných i soukromých investic. 
Druhou částí tématu letošního dne životního 
prostředí je vyvrátit mýtus, že mezi ekono-
mickým a ekologickým stavem společnosti 
existuje rozpor. „V období, kdy se svět připravuje 
na  Konferenci OSN o  trvale udržitelném rozvo-
ji, je Světový den životního prostředí příležitostí 
poukázat na  potřebu změny způsobu uvažová-
ní o  udržitelné budoucnosti světa. Letošní téma 
„Zelená ekonomika – týká se to i vás?” upozorňuje 
na to, jak důležitou úlohu sehrává každý jedinec 
v  procesu udržení ekologické stopy lidstva v  me-
zích možností této planety,“ upozornil v poselství 
ke dni životního prostředí generální tajemník 
OSN pan Kimun.
„Počet obyvatel světa dosáhl loni 7 miliard, 
do roku 2050 se ale zřejmě vyšplhá až k 9 miliar-
dám. To bude znamenat větší tlak nejen na  už 
nyní přeplněná města, ale i  na  přírodní zdroje, 
protože poroste poptávka po  potravinách, vodě 
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i energiích. Také to znamená, že se více lidí bude 
ucházet o práci. Dnes je celosvětový počet neza-
městnaných přibližně 1,3 miliardy. A  další půl-
miliarda se k  pracovnímu trhu připojí v  průběhu 
příštích deseti let.“ Rozumné politiky a  správně 
namířené investice pomohou státům uchránit 
životní prostředí a  ekonomika může zároveň 
růst s tím, že se budou zvyšovat i pracovní pří-
ležitosti. „Musíme se shodnout na tom, že měření 
růstu a  bohatství pomocí HDP již nestačí. Měli 
bychom se zároveň dohodnout, že svět potřebuje 
soubor trvale udržitelných cílů, jež budou vychá-
zet z Rozvojových cílů tisíciletí. A měli bychom 
se výrazně pohnout v  zásadních otázkách udr-
žitelnosti v  oblastech týkajících se energií, vody, 
potravin, měst, oceánů, pracovních příležitostí 
a postavení žen.“
U  příležitosti Světového dne životního pro-
středí vyzval generální tajemník OSN vlády 
států, soukromý sektor i  všechny jednotlivce, 
aby zvolili cestu trvalé udržitelnosti jako cestu 
do budoucnosti, jakou si přejeme mít.   (r)

6. červenec - World 
Zoonosis Day

Výroční zpráva Evropského úřadu pro bez-
pečnost potravin a  Evropského střediska pro 
prevenci a  kontrolu nemocí týkající se stavu 
zoonóz v  roce 2010 vypovídá o  tom, že one-
mocnění salmonelózou z  potravin u  lidí v  Ev-
ropské unii ubývá a snižuje se i výskyt salmonel 
u drůbeže, naopak stále více nákaz způsobuje 
kampylobakter. Jako zoonózy se označují cho-
roby přenosné ze zvířat na  člověka. K  nákaze 
může dojít buď přímým stykem s nemocným 
zvířetem, nebo konzumací potraviny živočiš-
ného původu, v  níž se původce onemocnění 
vyskytuje. Paleta zoonóz je velmi široká a různé 
jsou i jejich dopady na člověka, a to od mírných 
příznaků, které nemusí nemocný ani zazna-
menat, až po úmrtí. Některé mohou být velmi 
nebezpečné, zejména pro malé děti, nemocné 
a staré lidi. Je proto velmi důležité identifikovat 
zdroje těchto chorob a snažit se jejich výskyt co 
nejvíce omezovat. K  tomu slouží i  pravidelné 
výroční zprávy Evropského úřadu pro bezpeč-
nost potravin (EFSA) a  Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC, které se 
týkají celkem 15 různých zoonóz. 
Ohnisek nákaz ubylo. Ze zprávy je zřejmé, že 
v roce 2010 bylo v Evropské unii zaznamenáno 
5262 ohnisek nákaz způsobených potravina-
mi, což bylo o  něco méně než v  předchozím 
roce. Tyto epidemie postihly více než 43 tisíce 
lidí a  připravily o  život 25 osob. Autoři zprávy 
připouštějí, že oba údaje mohou být ve skuteč-
nosti vyšší, protože nemusely být zaevidovány 
všechny případy. Téměř za  třetinou zmíněných 
ohnisek nákaz stály salmonely (31 procent pří-
padů), velký podíl způsobovaly i  viry (15 pro-
cent) a kampylobakter (devět procent). Nejčas-
tějším zdrojem choroboplodného mikroorgani-
smu byla vejce a výrobky z nich, jídla podávaná 
v bufetech a také zeleninové saláty a podobné 
výrobky. Zpráva upozorňuje na stoupající počet 
případů nákaz po požití zeleniny. 
Salmonelóz je méně. V roce 2010 bylo potvr-

zeno v unii 99 020 případů salmonelózy u lidí, 
což je o 8,8 procenta méně než v předchozím 
roce, kdy lékaři diagnostikovali tuto chorobu 
u  108  618 osob.Tento sestupný trend pokra-
čuje v  unii posledních šest let, a  to zejména 
díky programům na  redukci výskytu salmonel 
v chovech drůbeže. V potravinách se salmonely 
vyskytovaly hlavně v mase kuřat a krůt. Kritéria 
daná unií nesplňovalo v  některých případech 
také mleté maso a mořští plži. V průměru celé 
unie bylo na salmonely pozitivních 4,8 procen-
ta odebraných vzorků masa kuřecích brojle-
rů a  devět procent vzorků masa krůt. O  něco 
méně (0,9 procenta) byly na salmonely pozitiv-
ní vzorky vepřového masa a  jen 0,2 procenta 
vzorků masa hovězího. Salmonely se vyskyto-
valy jen ve  velmi malém podílu konzumních 
vajec – v  průměru unie šlo o  0,3 procenta 
(v roce 2009 to bylo 0,5 procenta). Kontamino-
valy i  potraviny neživočišného původu, napří-
klad zeleninu, byliny a koření (v průměru unie 
výskyt u 0,6 procenta vzorků). 
Hrozí kampylobakter. Na  rozdíl od  salmo-
nelóz se počet potvrzených onemocnění způ-
sobených kampylobakterem v posledních pěti 
letech stále zvyšuje a v roce 2010 bylo hlášeno 
v  celé unii 212  064 případů. Množství tímto 
mikroorganismem kontaminovaných potravin 
přitom zůstává na stejné úrovni. Hlavním zdro-
jem kampylobakteru je syrové kuřecí maso. 
Podíl zjištěných pozitivních nálezů v  celé unii 
(29,6 procenta ze všech testovaných vzorků) 
v tomto mase byl zhruba na stejné úrovni jako 
v  roce 2004. V  členských zemích se pozitivní 
nálezy pohybovaly od 3,1 do 90 procent vzor-
ků. Podobně vysoký výskyt kampylobakteru byl 
zaznamenán i v mase krůt (29,5 procenta v prů-
měru celé EU). Ve vepřovém a v hovězím mase 
se tento mikroorganismus vyskytoval méně 
často – pozitivních bylo 0,6 respektive 0,4 pro-
centa vzorků. Jen náhodně se kampylobykter 
objevil i v jiných potravinách, například v mléce 
nebo sýrech. Pozitivní nálezy u chovů kuřecích 
brojlerů se pohybovaly v  jednotlivých člen-
ských státech unie od  nuly do  téměř 93 pro-
cent, průměr unie dosáhl 18,2 procenta. 
Listérie a ostatní. Výskyt listerióz v roce 2010 
mírně poklesl na 1601 diagnostikovaných pří-
padů v  celé unii. Nejvíce onemocnění hlásilo 
Finsko, Dánsko a Španělsko. Nejčastěji se bak-
terie Listeria monocytogenes vyskytovaly nad 
povolenou hranici v  obchodní síti v  potravi-
nách určených k přímé spotřebě. V  roce 2010 
potvrdili lékaři celkem čtyři tisíce infekcí způso-
bených toxinogenní formou bakterie Escheri-
chia coli (VTEC). Jde tedy o 12procentní nárůst 
ve  srovnání s  rokem 2009. Tato bakterie byla 
detekována v  hovězím, skopovém a  kuřecím 
mase, v  syrovém kravském mléce, sýrech, ry-
bích produktech i v zelenině a také v ostatních 
potravinách. 
V  uplynulých letech se postupně snižoval vý-
skyt onemocnění lidí způsobených mikroorga-
nismem Yersinia enterocolitica. V  roce 2010 
bylo v  celé unii hlášeno 6776 případů, což 
představuje meziroční pokles o deset procent. 
Mikroorganismus potvrdily laboratoře u prasat 
a v jejich mase. 
Souhrnná zpráva uvádí také 133 onemocnění 
lidí způsobených bakterií Mycobacterium bo-

vis. Jde o původce tuberkulózy skotu, která se 
v posledních letech objevuje v hlášeních stále 
častěji. Další chorobou přenosnou z přežvýkav-
ců na člověka je brucelóza (nakažlivé zmetání). 
V roce 2010 jí v unii onemocnělo 356 lidí. Roz-
šíření brucelózy v populaci skotu, ovcí a koz se 
podle zprávy snižuje. 
V  roce 2010 poklesl počet nahlášených one-
mocnění lidí Q horečkou na 1414. Šlo o pře-
nos choroby z přežvýkavců. V unii zaznamenali 
ve zmíněném roce jen dva případy vztekliny 
u lidí. Její výskyt u zvířat pomalu klesá. 
Některé zoonózy způsobují cizopasníci. Jde na-
příklad o tasemnici (750 případů v roce 2010), 
nebo velmi nebezpečného svalovce (223 pří-
padů). Zdrojem nákazy bývá zejména zvěřina. 

(r)
Alterová Libuše (29. 3. 2012): Kampylobakter se ujímá vedení. 

1. – 7. srpen 
World Breastfeeding 

Week

Každoročně se od  roku 1990 připomíná první 
srpnový týden jako týden kojení. Připomíná se 
tím společná deklarace Světové zdravotnické 
organizace WHO a UNICEF na podporu kojení 
jako nesmírně významného faktoru ovlivňují-
cího zdravotní stav těch nejmenších. V součas-
nosti jej připomíná již 170 zemí celého světa. 
Podle zprávy UNICEF z r. 2011 z ročního počtu 
137,7 milionu novorozenců pouze 32,6 %, tedy 
necelá třetina, je kojena po dobu prvních šesti 
měsíců života. Jednou z  příčin poklesu koje-
ných dětí v průběhu 20. století je stálá popu-
larizace alternativních způsobů výživy našich 
malých spoluobčánků, podporovaná masivním 
marketinkem výrobců dětské výživy. Mnozí ro-
diče tak uvěří mýtu, že pro svého potomka díky 
umělé výživě zvolili lepší cestu, než je kojení. Je 
třeba stále vysvětlovat, že tento mýtus je ne-
pravdivý, a že umělý produkt (man-made stuff) 
není lepší alternativou ve srovnání s mateřským 
produktem (mum-made stuff). 
Jedním z  dalších faktorů, ovlivňujících postoj 
maminek ke kojení, je také snaha co nejdříve se 
vrátit do práce a vydělávat na životní potřeby. 
V  některých zemích hrají roli kulturní bariéry, 
sociální zábrany i  nedostatek podpory kojení 
zdravotními systémy. 
Ani v ČR není kojení po dobu půl roku od na-
rození úplnou samozřejmostí. Podle statistiky 
z r. 2010 mateřské mléko po dobu alespoň půl 
roku dostává jen 61 % kojenců. 
„Snížení nemocnosti díky kojení má obrovský vliv 
na  veřejné zdraví. Kojení výrazně prospívá také 
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ženě. Snižuje výskyt rakoviny prsu, vaječníků, hr-
dla děložního, osteoporózy v pozdějším věku, cuk-
rovky a také metabolického syndromu. Kojící ženy 
mají příznivější hodnoty krevního cukru a  lipidů 
v  prvních týdnech po  porodu než ženy nekojící. 
Mateřské mléko je po  dobu prvních šesti měsíců 
života dítěte nejlepším jídlem a pitím. Žádná jiná 
strava, a to ani voda, není během tohoto období 
nutná,“ zdůrazňuje MUDr. Anna Mydlilová z Ná-
rodního laktačního centra - Laktační ligy.  

Potřebu rozšiřování většího povědomí   o  vý-
znamu kojení pro veřejné zdraví si vzala za svůj 
cíl firma Bayer v ČR. „V duchu naší vize, která zní  
„Věda pro lepší život“   se snažíme zvyšovat kvali-
tu života na naší planetě. Podpora tématu kojení 
mezi českou veřejností je přirozenou součástí naší 
společenské a  sociální odpovědnosti. Nutnost 
zlepšit komunikaci významu a  vlivu kojení pro 
zdraví dítěte, matky i pro veřejné zdraví cítíme jako 
velmi důležitou. Jsem rád, že tímto zajímavým 
způsobem můžeme pomoci přispět ke  zmírnění 
nebo odvrácení nebezpečného trendu pro veřejné 
zdraví české společnosti“ dodává Jens Becker, ře-
ditel společnosti Bayer s.r.o.
Jak se staví ke kojení plzeňské maminky, nám 
řekl doc.  MUDr.  Jiří Dort, Ph.D., přednosta 
Neonatologického oddělení FN v Plzni: 
Zcela se ztotožňuji se slovy doktorky Myd-
lilové o  významu kojení a  mohu jen dodat, 
že význam kojení je mnohem širší, kromě 
nutričního a  preventivního významu totiž 
ještě podporuje rozvoj dítěte v  oblasti emo-
cionální a  sociální. Na  Neonatologickém 
oddělení FN v  Plzni se podpoře a  propagaci 
kojení věnujeme dlouhodobě, certifikát Baby 
Friendly Hospital jsme získali již v roce 1999. 
Na  každém úseku pracují speciálně vyškole-
né laktační poradkyně, které pomáhají ma-
minkám, vyskytnou-li se nějaké problémy, 
ovšem zásady kojení musí znát každá sestra 
i  lékař. Námaha však se vyplatí, 98,8 % (rok 
2011) našich fyziologických novorozenců je 
kojeno ! Mnohem obtížnější je však dosáh-
nout kojení nedonošeného novorozence, ale 
při soustavném, někdy řadu týdnů trvajícím 
úsilí sester a vysoké motivaci a snaze mamin-
ky se také daří. Neonatologické oddělení na-
bízí maminkám možnost telefonické konzul-
tace o kojení, tzv. Horká linka kojení. Kojení je 

také součástí kurzů pro budoucí rodiče, které 
pravidelně organizujeme. Každou další ini-
ciativu zaměřenou na  podporu a  propagaci 
kojení vítám, velký prostor k tomu vidím ze-
jména v období těhotenství. Abych to shrnul, 
kojit bylo, je a bude normální!  (r)

Biomedicínský 
výzkum s podporou 

evropských zdrojů 
v nemocnicích

3. ročník národní konference,  
Ústí nad Labem,  

12. – 13. 4. 2012
V  prostorách zámečku na  Větruši v  Ústí nad 
Labem se ve dnech 12.-13. dubna 2012 konal 
v  pořadí již třetí ročník národní konference 
„Biomedicínský výzkum s  podporou ev-
ropských zdrojů v  nemocnicích“. Konfe-
renci společně pořádaly Krajská zdravotní, a.s. 
a Technologické centrum Akademie věd České 
republiky ve spolupráci s Fakultou zdravotnic-
kých studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v  Ústí nad Labem a  Českou společností zdra-
votnické informatiky a  vědeckých informací 
ČLS JEP. 
Záštitu nad konferencí převzal ministr zdra-
votnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Pro-
gram konference byl sestaven analogicky jako 
v předcházejících ročnících s cílem informovat 
o  možnostech financování biomedicínského 
výzkumu z  evropských zdrojů, zejména ze 7. 
Rámcového programu EU, podělit se o zkuše-
nosti s  čerpáním z  těchto fondů a  představit 
špičkové týmy Krajské zdravotní, a.s., které mají 
ambice zapojit se do evropských projektů. Stej-
ně jako v  předcházejících ročnících byl druhý 
den konference věnován různým aspektům 
eHealth tj. elektronizaci zdravotní péče a před-
stavení zajímavých projektů z této oblasti. 
Pořadatelé skladbou programu oslovili široké 
spektrum zdravotních profesionálů, studentů 
nejen lékařských fakult, ale např. ČVUT, firem 
působících v  biomedicínském výzkumu, zá-
stupců ministerstev zdravotnictví a  sociálních 
věcí ČR, zájmových sdružení, apod.
Účastníci konference si vyslechli téměř 30 
přednášek a odborných sdělení.
Konferenci zahájil MUDr.  Jiří Madar, náměstek 
pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a.s. Účast-
níky přivítal Mgr.  Radek Scherfer, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a.s. Úvodní 
slovo přednesla prof.  ing.  Jiřina Jílková, CSc., 
prorektorka pro vědu a  další tvůrčí činnost 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, nastínila v něm možnosti perspektivní 
spolupráce nově ustavené Fakulty zdravotnic-
kých studií s  Krajskou zdravotní, a.s., ve  vědě 
a výzkumu, související s vizí prolínání zdravot-
nické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí 
nad Labem v  intencích projektu univerzitní 
nemocnice. Doc. RNDr.  Judita Kinkorová, CSc., 
z  Technologického centra Akademie věd ČR 
představila v  podrobném sdělení o  vědecko-

-výzkumných tématech poslední připravované 
výzvy 7. rámcového programu (7. RP) na  rok 
2013   a  možnostem zapojení do  evropských 
projektů 7. RP EU priority Zdraví pro podporu 
vědy a výzkumu. Představila také základní rysy 
navazujícího programu EU na roky 2014 – 2020, 
HORIZONT 2020.
Druhý blok konference otevřel ing. Martin Ze-
man z  Krajské zdravotní, a.s., rekapitulací roku 
2011 v Krajské zdravotní z pohledu vědy a vý-
zkumu a projektu univerzitní nemocnice a pře-
devším představením cílů projektu pro nejbližší 
období. Druhý blok byl zaměřen na  aktuální 
a atraktivní současná témata biomedicínského 
výzkumu. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., ná-
městek pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice 
v Plzni a člen Evropské asociace pro prediktivní, 
preventivní a personalizovanou medicínu (Eu-
ropean Association for Predictive, Preventive 
and Personalized Medicine – EPMA) prezen-
toval poslední úspěchy personalizované me-
dicíny v oblasti civilizačních chorob. Mgr. René 
Samek, MA, MSc., z  Mezinárodního centra kli-
nického výzkumu FN u  sv. Anny v  Brně před-
stavil projekt Mezinárodního klinického centra 
v  Brně. RNDr.  Jiří Schlanger, 1. LF UK v  Praze 
ukázal nové směry v  české balneologii – Vý-
zkumný ústav balneologický, v.v.i. Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem a jeho projekt 
Ultrajemné částice a  zdraví v  Erzgebirgskreis 
a Ústeckém kraji představila MUDr. Eva Rychlí-
ková. Závěrem druhého bloku se účastníci se-
známili s  výsledky výzkumu zlomenin obratlů 
Th-L přechodu u  jezdců rallye v České repub-
lice, prezentovanými MUDr.  Petrem Obrubou 
z traumatologie ústecké nemocnice.
Ve  třetím bloku moderovaném předse-
dou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s., 
doc.  MUDr.  Martinem Samešem, CSc., pre-
zentovali výsledky své vědecko-výzkumné 
činnosti vybraní výzkumníci Masarykovy ne-
mocnice v  Ústí nad Labem, čerství nositelé 
výroční ceny Masarykovy nemocnice za  nej-
lepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 
2011. Blok zahájila ing. Mgr. Martina Nováková 
prezentací vědeckovýzkumných aktivit nově 
vzniklého odboru biomedicínského inženýr-
ství Krajské zdravotní, a.s. Své úspěchy poté 
představili MUDr. Amír Zolal a MUDr. Aleš Hej-
čl, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky. Následoval 
MUDr. Daniel Nalos z oddělení intenzivní me-
dicíny, Kamila Martincová z gastroenterologie, 
a blok zakončil MUDr. Jan Procházka opět z od-
dělení intenzivní medicíny.
Čtvrtý blok konference patřil zástupcům Fakul-
ty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, 
Mgr.  Marek Jelínek, Ph.D.  přednesl příspěvek 
o přístrojovém vybavení nově ustavené fakulty 
a RNDr. Karel Hrach, Ph.D. doplnil  přednáškou 
o  možnostech a  úskalích biostatistiky ve  vý-
zkumné práci – o regresivních modelech v bio-
medicínském výzkumu.
Na  závěr čtvrtého bloku host konference, ná-
městek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní 
pojištění ing.  Petr Nosek ukázal aktuální per-
spektivy elektronizace zdravotnictví v ČR z po-
hledu ministerstva zdravotnictví.
Poslední pátý blok prvního dne konference 
spojil několik témat; problematiku klinického 
hodnocení humánních léčiv v  ČR představi-
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li MUDr.  Bojana Kutílková a  PharmDr.  Denis 
Majcher z firmy Quintiles. Dále spolupráci me-
dicínského a  technického pracoviště: využití 
virtuální reality v terapii poruch stability, kterou 
představili MUDr. Markéta Janatová z 1. LF UK 
v  Praze a  ing.  Adam Bohunčák z  Fakulty bio-
medicínského inženýrství ČVUT v Praze. Odpo-
lední program uzavřela RNDr.  Marie Karlíková, 
Ph.D., z  LF UK v  Plzni příspěvkem věnovaným 
vzdělávacím programům v  laboratorní medi-
cíně. 
Druhý den konference, věnovaný oblasti eHe-
alth s  osmi přednáškami, otevřel ing.  Martin 
Zeman z Krajské zdravotní, a.s., ranním blokem 
přednášek. Program zahájil MUDr.  Pavel Kubů 
ze společnosti Intel přehledovou přednáškou 
o  eHealth nástroji koordinované zdravotní 
péče pro klienty Maccabi Healthcare Services, 
na  kterou navázal Bc.  Richard Pokorny, z  rek-
torátu Českého vysokého učení technického 
v  Praze (ČVUT v  Praze) sdělením o  společné 
spolupráci ČVUT a zeměmi severu pod názvem 
„Strategické aliance mezi silnými výzkumnými 
prostředími pro silnou budoucnost“. RNDr.  Jiří 
Schlanger, 1. LF UK v Praze, aktualizoval součas-
ný stav eHealth v ČR příspěvkem „Šance v elek-
tronizaci českého zdravotnictví (aneb, nebojte 
se É-ček). Blok uzavřela názorná ukázka využití 
telemedicíny v domácí péči o pacienty předne-
sená Josefem Filipem z firmy T-Systems. 
Druhý blok e-Health problematiky začal před-
stavením grandiózního přenosu zdravotnic-
kých výkonů z Krajské zdravotní, a.s., do celého 
světa ing.  Jiřím Navrátilem, CSc., ze sdružení 
CESNET, který také představil nebývale rozsáh-
lou a úspěšnou dlouholetou výzkumnou spo-
lupráci tohoto sdružení vysokých škol a  Aka-
demie věd ČR s Masarykovou nemocnicí v Ústí 
nad Labem. Sdělení Ministerstva práce a soci-
álních věcí k  velmi aktuální problematice po-
sudkových služeb „Stupně závislosti založené 
na zásadách ADL a ICF“ přednesl ředitel odbo-
ru posudkové služby MPSV MUDr. Bc. Rostislav 
Čevela, Ph.D.  O  významu včasné diagnostiky 
rizikových faktorů kardiovaskulárního systému 
informoval ing.  Tomáš Bohrn ze společnosti 
Chipinvest. Poslední dva příspěvky o  ICT opti-
malizaci času lékařů v  ordinaci předneseném 
ing. Alešem Danielem z Krajské zdravotní, a.s., 
a o integraci aplikací ve zdravotnickém zařízení 
na příkladu Krajské zdravotní, a.s., přednesené 
ing. Danielem Krsičkou z 1. LF UK v Praze uza-
vřely program konference.
Během celé konference probíhaly demonstra-
ce 3D Full HD záznamů robotické operativy 
Krajské zdravotní, a.s., na zařízeních společnosti 
CESNET.
Účastníci konference vyjádřili podporu zámě-
rům Krajské zdravotní, a.s., na  poli biomedi-
cínského výzkumu a přípravě čtvrtého ročníku 
konference „Biomedicínský výzkum s  podpo-
rou evropských zdrojů v nemocnicích“. 
Na konferenci byli přítomní zástupci tisku, me-
diálními partnery konference byly Sdělovací 
technika, Zdravotnické noviny, Národní lékař-
ská knihovna a  Infolisty Krajské zdravotní, a.s., 
s odbornou přílohou Statim.
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., Technologic-
ké centrum AV ČR

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., FN Plzeň

Seminář 
o možnostech 

vědecko-výzkumné 
mobility 

10. 5. 2012
Dne 10. 5. 2012 proběhla v  jedné z  počítačo-
vých učeben na děkanátě naší fakulty zajíma-
vá 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 univer-
zity z Brna. Její prezentace byla poutavá a prak-
tická, znatelně obohacená tím, že řadu projektů 
pro Marie Curie program sama připravuje a  je 
účastna jak jejich tvorby, tak následného pro-
cesu, kdy jsou předkladatelům doručeny při-
pomínky, 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 aplikovatel-
nost především pro doktorandy. 
Mezi posluchači byli naši doktorandi a akade-
mičtí pracovníci a  také lékaři Fakultní nemoc-
nice v Plzni. Přesto zůstala řada míst v počíta-
čové 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 mo-
bilita znamená zkušenost a přínos nejen jedin-
ci, 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 na-
vštívili, neváhejte mi, prosím, napsat na: milena.
kralickova@lfp.cuni.cz. Vaše náměty jsou vždy 
vítány! 
Mým přáním je, aby další „taková akce“ měla šir-
ší posluchačskou základnu a tím i větší dopad 
do vlastního života fakulty. 

Milena Králíčková

XIX. sjezd Společnosti 
rehabilitační a fyzikální 

medicíny
Luhačovice, 11. – 12. 5. 2012

V největších moravských lázních s dlouhou tra-
dicí lázeňské léčby chorob dýchacích cest, trá-
vicího ústrojí, diabetu a  pohybového aparátu 
se i letos – již po devatenácté – uskutečnil sjezd 
Společnosti rehabilitační a  fyzikální medicíny. 
Luhačovice jsou proslulé přírodními léčivými 
prameny, příznivými klimatickými podmínkami 
a příjemným prostředím, ve kterém se snoubí 
krásná příroda a typická architektura. Stále čas-
těji využívají této nabídky i  účastníci různých 

vědeckých, zejména lékařských konferencí. Le-
tos si navíc Luhačovice připomínají 110. výročí 
založení lázeňské akciové společnosti, která v r. 
1902 stála na začátku moderního rozvoje lázní 
i celého regionu. 

Letošní sjezd byl především zaměřen na  re-
habilitační problematiku pacientů po  cévním 
onemocnění mozku. Zaznělo celkem 41 sdě-
lení, z  nichž uvedeme alespoň několik nejvý-
znamnějších: O. Švestková (Praha): Neurore-
habilitace a její organizace u pacientů po cév-
ním onemocnění mozku. M. Říha (Praha): 
Zkušenosti s  poskytováním péče o  pacienty 
v  podmínkách komplexního cerebrovaskulár-
ního centra. Y. Angorová (Praha): Rehabilitace 
pacientů po  difusním hypoxicko-ischemic-
kém postižení mozku. J. Kálal (Praha): Cévní 
příhoda mozková jako následek rehabilitace? 
P. Konečný (Brno): Dysfagie po cévní mozko-
vé příhodě. E. Vaňásková (Hradec Králové): 
Sledování parametrů kvality života nemocných 
po  cévní mozkové příhodě. V. Kříž (Kostelec 
n.Č.L.): Rehabilitace hemiplegiků doma. V. Ax-
manová (Luže):Mezioborová spolupráce při 
řešení poruch polykání u pacientů po CMP. K. 
Gawlik (Beroun): Psychodiagnostické metody 
a  psychoterapeutické postupy na  lůžkovém 
oddělení rehabilitace. M. Vítková (Bosko-
vice): Ergoterapie v  komplexní léčbě CMP. J. 
Vyskotová (Ostrava): Kvalita života se závratí. 
E. Mrázková (Ostrava): Objektivní vyšetření 
závrati. M. Lippert-Grüner (Bonn-Německo): 
Fázový model neurorehabilitace. B. Bártlová 
(Brno): Kombinace fyzioterapie a  ergotera-
pie u pacientů po CMP. M. Tomanová (Bran-
dýs n.O.): Využití intimity Metod u  pacientů 
po  CMP. B. Kolářová (Olomouc): Objektiviza-
ce „představy pohybu“ v  rehabilitaci pacientů 
po  CMP pomocí pohybové elektromyografie. 
P. Bartlová (Olomouc): Hodnocení ideomoto-
rických funkcí horní končetiny u hemiparetiků 
pomocí povrchové elektromyografie. K. Lísa-
lová (Beroun): Logopedická péče u  pacientů 
po CMP. 
Další sdělení byla zaměřena na nemocné s růz-
nými zdravotními potížemi: V. Tošnerová (Hra-
dec Králové): Je rozhodující metodika fyziote-
rapie vertebrogenních pacientů nebo kvalitní 
kineziologický rozbor a individuální přístup? D. 
Jandová (Praha): Využití počítačové kinezio-
logie u  hernie disku. J. Endrlová (Olomouc): 
Vliv úsilí vyvíjeného horními končetinami 
na  metabolické a  kardiovaskulární zatížení při 
Nordic walking. J. Siegelová (Brno): Sedmi-
denní monitorování krevního tlaku u pacientů 
po infarktu myokardu: ambulantní arteriální in-
dex tuhosti tepny. J. Pochmonová (Brno): Kar-
diovaskulární rehabilitační program u pacientů 
s chronickou ICHS. 
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Každý z účastníků určitě okusil minerální vodu 
z  některého z  nejznámějších luhačovických 
pramenů – Vincentku, Aloisku nebo Ottovku. 
Příjemný společenský večer v  luhačovickém 
Společenském domě provázela v  originálním 
podání cimbálová muzika.  (jn)

10. Mezinárodní 
symposium k dějinám 

medicíny, farmacie 
a veterinární medicíny

Bratislava 28. – 29. 6. 2012
Jubilejní 10. mezinárodní symposium historiků 
medicínských oborů se konalo  ve dnech 28. – 
29.června 2012 v Bratislavě. Organizace se ujalo 
Oddělení historie medicíny a zdravotnictví při 
Ústavu sociálního lékařství a etiky LF KU v Bra-
tislavě spolu se Slovenskou lékařskou společ-
ností, Kanceláří WHO, Slovenskou společností 
pro dějiny věd a  techniky při SAV,   Farmaceu-
tickou fakultou KU,   Institutem pro vzdělávání 
veterinárních lékařů v Košicích, Ústavem dějin 
lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze a Spo-
lečností pro dějiny věd a techniky v Praze.
Symposium se konalo v  kongresovém   sále 
MZd SR za  účasti téměř stovky odborníků ze 
Slovenské i České republiky, jakož i dalších za-
hraničních hostí z Maďarska, Polska, Španělska 
a Japonska. Celkem na symposiu zaznělo na 90 
přednášek. Jednání bylo rozděleno do 5 bloků, 
do nichž byly zařazeny přednášky různých te-
matických okruhů, jako: dějiny lékařství, osob-
nosti medicíny, dějiny farmacie, vývoj lékařské 
terminologie, medicínská   literární díla, vzdě-
lávání v medicíně, dějiny veterinární medicíny 
a  choroby v  dějinách člověka. Přednášky byly 
v písemné formě zveřejněny v rozsáhlém sbor-
níku, nazvaném „Fragmenty z dějin medicí-
ny, farmacie a  veterinární medicíny“, který 
vydala Kancelář WHO na Slovensku ve  svazku 
o 280 stranách textu a obrázků. 
Pro plzeňskou fakultu byla zvláště zajímavá 
úvodní přednáška doc.  dr.  V. Ozorovského 
a  dr.  L. Horníkové-Pavlíkové o  historii meziná-
rodních symposií k dějinám medicíny, v níž oba 

vysoce hodnotili zakladatele tradice těchto 
symposií, která vznikla právě před 20 lety (1982) 
na Prvním symposiu k dějinám medicíny, orga-
nizovaném  na Lékařské fakultě UK v Plzni Ústa-
vem histologie a embryologie.  (JAS)

XXV. Světový 
angiologický kongres

Praha 1. – 5. 7. 2012

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., při prezentaci příspěvku Abdomi
nal Aortic Aneurysms and Associated Neoplastic Disease.

Ve dnech 1.– 5. července 2012 se v Kongreso-
vém centru Praha konal 25. Světový kongres 
Mezinárodní angiologické unie, v  rámci které-
ho proběhl i  8. kongres Vaskulárního fóra pro 
střední Evropu a 37. ročník Angiologických dní. 
Jak uvedl prezident kongresu MUDr. Karel Roz-
točil, CSc., vznikla tak jedinečná příležitost pro 
setkání odborníků mnoha vědeckých a  klinic-
kých oborů. Praha hostila Světový kongres již 
potřetí - zakladatel České angiologie profesor 
Prusík poprvé pořádal Mezinárodní angiologic-
ký kongres v Praze v roce 1961. 

MUDr.  Jana Hirmerová, Ph.D., předsedkyně posterové sekce k  anti
koagulační a protidestičkové terapii.

Profil aktivních účastníků byl značně pestrý, 
osobně jsem viděla jen zlomek programu. Ale 
kdybych měla dát známku za  celkový dojem, 
pak by ta nejvyšší patřila Švédům, jejichž způ-
sob práce i prezentace výstupů jsou mi velikou 
inspirací. I  naše fakulta a  fakultní nemocnice 
měly mezi aktivními účastníky svá zastoupení. 
Příležitost to byla mimořádná i  z  ryze praktic-
kých důvodů – hostitelskou štafetu jsme pře-
brali od Argentiny, v  roce 2014 budete muset 
v případě zájmu až do Austrálie.
Část letošních příspěvků bude pro zájemce 
k  dispozici na  www.i.u.angiology.org a  http://
iua.vascular-e-learning.net/ Lada Eberlová

Předávání vědeckých 
cen mladým vědcům 

na Francouzském 
velvyslanectví
Praha, 26. 6. 2012 

Slavnostní předávání cen za  počítačové vědy, 
farmacii a  lékařství, které mladým českým 
vědcům uděluje Francouzské velvyslanectví 
v České republice ve spolupráci se společnost-
mi BULL, Sanofi a Pierre Fabre Médicament, se 
uskutečnilo dne 26. června 2012 v prostorách 
Buquoyského paláce v  Praze. Slavnostní ce-
remoniál proběhl pod předsednictvím pana 
profesora Daniela Schermana, ředitele Sekce 
chemické a genetické farmakologie a zobrazo-
vacích technik Univerzity Paris Descartes, a  J. 
E. velvyslance Francie v České republice pana 
Pierra Lévyho.

Pan Pierre Lévy při slavnostním projevu

Za  kvalitu svých výzkumných prací realizova-
ných v rámci doktorandských či magisterských 
studií byli na základě celostátní soutěže a úst-
ních prezentací před odbornými komisemi, slo-
ženými z  českých a  francouzských vědeckých 
specialistů, z uchazečů vybraných jednotlivými 
vysokými školami oceněni vždy nejlepší stu-
denti v  každé kategorii. Všichni tito studenti 
dostali od partnerských společností cenu v po-
době šeku a dva nejlepší z každé kategorie pak 
navíc od Francouzského velvyslanectví v České 
republice obdrželi studijní stipendium na mě-
síční výzkumnou stáž na vědeckém pracovišti 
ve Francii dle svého výběru.
 Mezi laureáty vědeckých cen za  rok 2012, 
na  nichž se spolupodílely společnosti Sanofi 
s.r.o., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Rhodia s.r.o. 
a Bull s.r.o., figuroval letos i absolvent lékařské 
fakulty v Plzni MUDr. Jan Beneš z Kliniky an-
esteziologie a resuscitace, a to dokonce na dě-
leném prvním místě. Slavnostního vyhlášení se 
vedle laureáta zúčastnili také přednosta Kliniky 
anesteziologie a  resuscitace doc.  MUDr.  Edu-
ard Kasal, CSc., předseda Spolku lékařů v Plzni 
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doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., a vědecký sekretář 
SL v Plzni MUDr. Jaroslav Novák. 
Ústní prezentace prací Soutěže o Cenu Alber-
ta Schweitzera (za  lékařství) proběhly před 
odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal pan 
Xavier Morise, atašé pro vědeckou a univerzitní 
spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR, 
v  sídle společnosti Pierre Fabre Médicament 
s.r.o. Výběrová komise poté rozhodla, že prv-
ní místo v  soutěži si ex-aequo zaslouží práce 
MUDr. Jana Beneše (Lékařská fakulta Univer-
zity Karlovy v Plzni) „Optimalizace tekutinové 
nálože a  využití variace tepového objemu 
u  vysoce rizikových chirurgických nemoc-
ných“, a  MUDr.  Michala Maliny (2. lékařská 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za jeho práci 
„Geneticky podmíněná onemocnění ledvin 
u  dětí“.Třetí místo získali Zdeněk Fík a  Jaro-
slav Valach (Univerzita Karlova, Praha) za prá-
ci „Stromální galektin-1 a  myofibroblasty 
jako možný prognostický faktor u  nádorů 
hlavy a krku“. Čtvrté místo v Soutěži o Cenu 
Alberta Schweitzera obsadila Hana Janečková 
(Univerzita Palackého, Olomouc), a 5. místo On-
dřej Sglunda (Univerzita Karlova, Praha).

MUDr. Jan Beneš, doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. a doc. MUDr. Eduard 
Kasal, CSc. (zleva)

V soutěži o Cenu Sanofi (za farmacii) se ústní 
prezentace před odbornou výběrovou komisí, 
jíž předsedal Daniel Scherman, ředitel Sekce 
chemické a  genetické farmakologie a  zobra-
zovacích technik Univerzity Paris Descartes, 
uskutečnily ve Francouzském institutu v Praze. 
Oceněni byli tito laureáti: 1. místo: Veronika No-
váková (Univerzita Karlova, Hradec Králové), 2. 
místo: Radek Jorda (Univerzita Palackého, Olo-
mouc), 3. místo: Pavla Perníková (Akademie věd 
ČR), 4. místo: Jana Cmielová (Univerzita Karlo-
va, Hradec Králové), 5. místo: Zita Chovancová 
(Masarykova univerzita, Brno). Zvláštní cena 
Francouzského velvyslanectví byla udělena 
slečně: Tereze Bautzové (Veterinární a farmace-
utická univerzita, Brno).
V  soutěži o  Cenu Jean-Marie Lehna 
(za  chemii) proběhly ústní prezentace před 
odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal 
pan Patrick Maestro, vědecký ředitel společ-
nosti Rhodia s.r.o., v  prostorách Univerzity 
v Pardubicích. Oceněni byli následující laure-
áti: 1. místo: Michal Kolář (Univerzita Karlova, 
Praha), 2. místo: Veronika Stěpánková (Masa-
rykova univerzita, Brno), 3. místo: Lenka Ře-
žábková (Univerzita Karlova, Praha), 4. místo: 
Pavla Chlubná (Akademie věd ČR), 5. místo: Jiří 
Schulz (Univerzita Karlova, Praha).

Dekorační tapisérie v Buquoyském paláci

Slavnostní ceremoniál předávání Ceny Jean-
-Marie Lehna proběhne dne 26. srpna 2012 při 
příležitosti zahájení Kongresu EuChems v Kon-
gresovém paláci.

Přihlášky do soutěže o Cenu Henriho Becque-
rela, na  níž se spolupodílí společnost Areva 
s.r.o., je možné podávat až do 30. září 2012.
 J. Motáň, J. Novák

„Sports Science in  
the Heart of Europe“

4. – 7. 7. 2012  
v Bruggách (Belgie)

O  „srdci Evropy“ má mnohý různé předsta-
vy, pořadatelé 17. kongresu ECSS (European 
Council of Sports Science) je umístili do „Bená-
tek Severu“, tedy do světoznámého cíle turistů 
z  celého světa, Brugg. O  tom, že vybrali dob-
ře, svědčí mimořádně početná účast téměř 
dvou a půl tisíce účastníků, kteří po čtyři kon-
gresové dny zaplňovali kongresové centrum 
v Bruggách. Název kongresového centra „Oud 
Sint-Jan“ napovídal, že se jedná o  starobylou 
stavební památku – kongresové centrum je 
skutečně součástí rozsáhlého areálu středo-
věké klášterní nemocnice z  11. století, plnící 
funkci nemocnice až do  r. 1978. Stávající pře-
stavba však nabízí velkokapacitní sál a desítku 
dalších přednáškových sálů a  dalších prostor 
i pro takové kongresy, jaký právě ve dnech 4.-7. 
července zde uspořádala Vrije Universiteit Brusel 
a zejména její Laboratorium voor Inspanning en 
TopSport. Za organizaci odpovídali prof. R. Mee-
usen a prof. J. Duchateau. 
Kongres se zabýval mnoha tematickými okru-
hy, jednání probíhala paralelně v  osmi poslu-
chárnách v  74 blocích. Odeznělo osm před-
nášek na plenárních zasedáních, 66 přednášek 
zvaných řečníků a 444 ústních sdělení. Jednalo 
se v  sekcích biomechanika, motorické učení, 

koučing, sportovní medicína, nervosvalové 
aspekty, výživa, fyziologie, biochemie, zdraví 
a zdatnost, trénink a testování, fyzioterapie, re-
habilitace, sport dětí, molekulární biologie, vý-
živová suplementace, psychologie, sociologie, 
pedagogika a  další. Jeden z  příkladů rozsahu 
kongresu: okruh sportovní medicína probíhal 
v osmi blocích, okruh fyziologie dokonce ve 23 
blocích. Uveďme proto jen několik vybraných 
sdělení jako příklad námětů, jimiž se kongres 
zabýval. 
T. Snijders a spol. (Maastricht, Holandsko): Ske-
letal muscle satellite cell responsiveness to 
a single bout of exercise is blunted in the el-
derly. Satelitní buňky kosterních svalů se zdají 
být pomocným faktorem v adaptačních proce-
sech kosterního svalu na zátěž. Po  jednorázo-
vém tréninku silového charakteru došlo ve 12. 
hodině zotavení k  významnému vzestupu sa-
telitních buněk u  svalových vláken typu I  jak 
u mladších, tak starších cvičenců, u  svalových 
vláken typu II došlo ke vzestupu satelitních bu-
něk až po 48 a 72 hodinách. Vzestup satelitních 
buněk u vláken typu II byl u mladších vyšší než 
u starších. 
T. Matsui, H. Soya (Tsukuba – Japonsko): Brain 
glycogen supercompensation following 
exercise is enhanced with glucose supple-
mentation: Implication for brain glycogen 
loading. Mozek obsahuje glykogen v  astro-
cytech, v nichž je uložen jako zásobárna ener-
gie pro neurony. Po  tréninkové zátěži vedla 
suplementační aplikace glukózy u  pokusných 
krys ke  zvýšené superkompenzaci glykogenu 
obdobně jako v  kosterních svalech. Výsledky 
ukazují, že zlepšení výkonu díky glykogenové 
superkompenzaci v  mozku se může podílet 
na  zlepšeném výkonu díky zmírnění centrální 
únavy. 

A. B. Olsen et al. 
(Kodaň – Dán-
sko): Effect of 
acute exercise 
on muscle sub-
strate utilizati-
on after 2 weeks 
of unilateral leg 
immobilization. 
Posuzování utili-
zace substrátů 
v  zatížených sva-
lech podle hod-
not respiračního 
kvocientu v  krvi, 
protékající zatě-
žovaným svalem, 

neukázalo žádné významné rozdíly mezi kon-
četinou dva týdny imobilizovanou a  končeti-
nou pohybově neomezovanou. Významný byl 
pouze rozdíl v  koncentraci kyseliny mléčné, 
byla vyšší u  imobilizované končetiny. Dvoutý-
denní imobilizace tak nepostačovala na to, aby 
při 45minutové intenzivní zátěži vyvolala roz-
dílnou reakci ve srovnání s končetinou po tuto 
dobu plně funkční. 
D. Martin (Canberra – Austrálie): Winning the 
Tour de France: a  sport science perspecti-
ve. Při TdF 2011 cyklisté absolvovali během tří 
týdnů 3 430 km. Ze 198 profesionálních cyklistů 
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závod dokončilo 167 jezdců. Poprvé se vítězem 
TdF stal Australan (CE). Je příkladem cyklisty, 
který od svých počátků soutěžení na horských 
kolech byl během celé další sportovní dráhy 
pod dohledem vědeckých týmů Australian In-
stitute of Sport a později italského MAPEI Sport 
Centre. Na vrcholu své kariéry dosahoval násle-
dujících výsledků při ergometrii: max. výkon 7,3 
W/kg, VO2max. 5,65 l/min., tj. VO2max/kg 87 ml/
min. Najezdil 30-35  000 km/rok. Podobnými 
charakteristikami se mohou chlubit i jiní cyklis-
té, na celkovém vítězství v TdF se tedy podílejí 
i jiné faktory. 
I. Nybo (Kodaň – Dánsko): The hot brain – ce-
rebral metabolism and motor performance 
during exercise in the heat. Při dlouhodobé 
pohybové aktivitě v  horkém prostředí může 
teplota mozku dosáhnout hodnot výrazně pře-
vyšujících 4O° C. Mentální úsilí při zátěži se zvy-
šuje úměrně teplotě mozku. Úměrně se zvyšu-
je také spotřeba kyslíku v  mozku, paradoxně 
však dochází k poklesu průtoku krve v souvis-
losti s poklesem pCO2, souvisícímu s hyperven-
tilací vyvolanou hypertermií. Zásobení mozku 
kyslíkem tak je při pohybové aktivitě, spojené 
s hypertermií, redukováno. 
C. Le Goff a  spol. (Brusel – Belgie): Impact of 
strenuous exercise on the release of cardiac 
biomarkers. Srdeční troponiny (cTr) se poklá-
dají za  nejlepší biomarkery poškození buněk 
myokardu. U  skupiny maratónců byly porov-
nány hodnoty cTr před startem, po doběhnutí 
do cíle a  tři hodiny poté. Výsledky ukázaly vý-
znamný vzestup cTr po výkonu, který přetrvá-
val i  v  dalších hodinách. Náročné vytrvalostní 
výkony jsou provázeny uvolněním cTr z  myo-
kardu. 

M.M. Kristensen a  spol. (Kodaň–Dánsko): Low 
physical aktivity influences the expression 
of miRNAs in human muscle tissue. Látky 
označované jako microRNA (miRNA) jsou důle-
žitými buněčnými regulátory genové exprese 
u zdravých i nemocných. Objasnění role miRNA 
u  tělesně inaktivních osob je důležité pro po-
znání vlivu sedavého životního stylu na genio-
vou expresi a potenciální rezistenci vůči inzulí-
nu. Devítidenní pobyt na lůžku vedl k výrazným 
změnám úrovně genové exprese u sedmi typů 
miRNA. Ani jeden z nich se nevrátil na původní 
úroveň po 4 týdnech opětného tréninku. Deví-
tidenní pobyt na lůžku tak vyvolal změny v ex-
presi miRNA s  pravděpodobným negativním 
vztahem k inzulinové rezistenci. 
M.V. O´Dwyer a  spol. (Liverpool – Velká Britá-
nie): Effects of a six-month active play pro-
gramme on preschool children´s habitual 
physical activity levels. Vysoký podíl dětské 
populace nemá postačující pohybovou aktivi-
tu potřebnou pro zdravý vývoj. U  dětí v  šesti 
předškolních zařízeních byla po dobu půl roku 

zařazována navíc jedna herní cvičební jednot-
ka. Ze srovnání se stejným počtem dětí ve škol-
kách bez pohybové intervence vyplynulo, že 
objem a  intenzita akcelerometricky sledované 
pohybové aktivity se nijak významně nelišily. 
Lze spekulovat, že účast rodičů při herních ak-
tivitách předškolních dětí byl mohla výrazněji 
intenzitu pohybové aktivity ovlivnit. 

C. Lizamore a spol. Determining the optimal 
weekly dosage of intermittent hypoxic ex-
posure for health benefit. Přerušovaná ex-
pozice hypoxii (IHE) je u  sportovců využívána 
k  simulaci vysokohorského prostředí. Využívá 
se však také u netrénovaných osob s cílem pří-
znivě ovlivnit některé kardiovaskulární funkce. 
Skupiny netrénovaných osob absolvovaly
buď 2-3krát (IHE3) nebo 5krát (IHE5) týdně 
po  dobu pěti týdnů hypoxickou expozici. 
Ve srovnání s kontrolní skupinou došlo u obou 
skupin ke zlepšení parametrů variability srdeč-
ního rytmu a krevního tlaku, u IHE5 byl patrný 
vzestup hladiny hemoglobinu. Výraznější vliv 
na pokles TK byl patrný u IHE3. Zdá se, že IHE by 
se mohla uplatnit jako preventivní terapeutický 
postup. 
M. Moreno Catalá a  spol.: Muscle weakness 
in Parkinson disease as consequence of im-
paired neuromuscular control. Svalová síla 
plantárních flexorů (PF) a extenzorů kolenního 
kloubu (KE) u  nemocných Parkinsonovou ne-
mocí, kteří častěji padají, byla významně nižší, 
než u  těch, kteří pády netrpí. Svalová slabost 
u nemocných, trpících pády, je pravděpodob-
ně centrálního původu. Je patrná zhoršená 
schopnost aktivovat celý sval a  je narušena 
nervosvalová kontrola mezi agonisty a antago-
nisty. 
J. N. Cobley a spol. (Liverpool – Velká Británie): 
Defective adaptations to acute exercise in 
aged human muscle are prevented by li-
fe-long exercise training. Tři skupiny mužů 
(starší 55 let trénovaní a  netrénovaní a  mladí 
18-25 let netrénovaní) absolvovali 20minuto-
vou intervalovou zátěž vysoké intenzity na bi-
cyklovém ergometru. Podle parametrů PGC-1α 
(peroxisome proliferator activated receptor ga-
mma co-activator 1α), heat shock proteinů HSP 
72 a HSP 27, cytochrome-c-oxidázy IV (COX-IV) 
a  Lon proteázy došli autoři k  závěru, že celo-
životní trénink vede k  příznivé regulaci PGC-
-1α a  udržuje schopnost produkovat COX-IV 
a HSP72 po zátěži. Zvýšená produkce PGC-1α 
mírní ve zvířecích modelech věkově podmíně-
né poškození svalů a u člověka může pomáhat 
udržet u  starších trénovaných osob svalovou 
hmotu. 
S. Brownell (St. Louis – USA): Can the Olym-
pic Games contribute to a  better world? 

Lessons from Beijing 2008. Po skončení stu-
dené války klesl význam Olympijských her jako 
příležitosti mezinárodní diplomacie. Při OH 
2008 v Pekingu však vyvstala otázka dodržová-
ní lidských práv. Sdělení pojednává o vztazích 
mezi Mezinárodním olympijským výborem 
IOC, Pekingským organizačním výborem, čín-
skou vládou a  skupinami bojovníků za  lidská 
práva, a na základě empirických zjištění nedává 
na otázku v titulku jednoznačnou odpověď. 
Podle závěrečné statistiky organizátorů kongre-
su proběhlo 115 „sessions“, bylo prezentováno 
1142 posterů, na všech sděleních při kongresu 
se podílelo 4407 autorů z 1214 různých praco-
višť. Příští kongres v r. 2013 se uskuteční v Bar-
celoně.   J. Novák 

33rd World Medical 
and Health Games

7. – 14. 7. 2012  
v Antalyi (Turecko)

Původně urče-
ným místem ko-
nání soutěží 
Světových spor-
tovních her lé-
kařů a  lékařské-
ho symposia 
M e d i g a m e s 
2012 byl Istan-
bul. Organizátoři 
však se nedo-
hodli s  místním 
m a g i s t r á t e m , 
a  tak čtyři měsí-
ce před koná-

ním každoročního šampionátu bylo nejzná-
mější turecké město zaměněno za středomoř-
skou Antalyi. Sem se nakonec sjelo téměř 1100 
lékařů, fyzioterapeutů a  farmaceutů z  celého 
světa, nechyběli ani posluchači medicíny. 
Na  programu byly soutěže ve  14 sportovních 
odvětvích, v  každé disciplíně v  individuálních 
sportech se vyhlašovali vítězové v  pěti věko-
vých kategoriích. 
Součástí her je pravidelně lékařské sympozi-
um, které tentokrát proběhlo ve  dvou samo-
statných sekcích. Vědecký výbor pod vedením 
prof.  A. Monroche (Francie) prof.  M. Aktekina 
(Turecko) a L. Laplaine-Monthéardové (Francie) 
zařadil do  programu 11 sdělení. S. Weberová 
(Německo) v přednášce „Sport and pregnan-
cy“ zdůraznila důležitost pohybové aktivity bě-
hem těhotenství, varovala však před extrémy 
podobného typu, kdy maratonkyně porodila 
krátce po  doběhnutí newyorského maratonu. 
A. Vargas (Peru) v  přednášce „The effect of 
altitude (2400 m above sea level) in com-
petitive athletes“ uvedl zajímavé poznatky 
o  adaptaci mladých sportovců na  uvedenou 
nadmořskou výšku andského sportovního 
střediska během ročního pobytu, z nichž jedna 
skupina přicházela z nížiny (např. Lima), druhá 
skupina však před příchodem do střediska žila 
ve  výškách nad 3000 m. Na  riziko povrchního 
lékařského vyšetření při posuzování ke schop-
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nosti provádět závodně sportovní činnost upo-
zornil A. Alibegovič (Slovinsko) v  přednášce 
„Doctor´s greed or naivity? Case report of 
the inadequate atlete preventive medical 
examination“. J. Novák (ČR) seznámil audito-
rium s  problematikou dvou rizikových situací, 
s nimiž se mohou setkat sportovci v náročných 
vytrvalostních disciplinách v  přednášce „Two 
unwelcome conditions in ultra-endurance 
performance – „hitting the wall“ and delay-
ed onset of muscle soreness (DOMS)“.

Z dalších sdělení uvádíme jen názvy, z nichž vy-
plývá námětová různorodost, souvisící pocho-
pitelně z  profesní kvalifikace autorů, vesměs 
aktivních účastníků her: S. Sokolovi (Bosna 
a Hercegovina) – „Sport, heart and traumatolo-
gy“, Y. Kalke (Německo) – Special rehabilitation 
in patiens with spinal cord injury“, P.  Newton 
(Velká Británie) – Radiological evaluation of pa-
tiens with multiple trauma“, J. M. Garcia-Lechuz 
(Španělsko) – Skin infections in sports, D. Sousa 
(Argentina) – Local anaesthesia in arthrosco-
py, V. De Bono (Itálie) – Nutrition dutring sport 
exercise, J. Numair (Chile) – Interests in joint 
replacement. 

Medailisté v plavání

Červenec je v  Antalyi obdobím, kdy na  nebi 
nelze uzřít ani mráček, teploty vzduchu ve stí-
nu dosahují každodenně 40 stupňů, na slunci 
přesahují padesát. Uběhnout v těchto podmín-
kách 10,8 km v disciplíně cross-country tak bylo 
dosti náročné a zisk stříbrné medaile v nejstar-
ší věkové kategorii v  těchto podmínkách dal 
organizmu zabrat. Další dvě stříbrné medaile 
v  plaveckých soutěžích tak zařadily do  výčtu 
medailových žní mezi 43 zúčastněnými země-
mi i Českou republiku. 
Na závěrečném ceremoniálu se představili kan-
didáti na  uspořádání Medigames 2013. Jsou 
jimi chorvatský Záhřeb a  rakouský Wels. Ko-
nečné rozhodnutí o místě konání má padnout 
na podzim.  J. Novák 

Sedmdesát let 
od hrdinského činu 
českých odbojářů 

Atentát na Heydricha 27. 5. 2012
Od  svého ustavení se československá exilová 
vláda v Londýně po vypuknutí 2. světové války 
stále více dostávala pod tlak britských oficiál-
ních míst. Důvodem byla malá aktivita domá-
cího odboje v  obsazeném Československu. 
Koncem roku 1940 byl proto exilovou vládou 
v  Londýně přijat program pomoci domácímu 
odboji. Počítalo se s vysíláním specialistů vycvi-
čených na nestandardní vedení války (diverze, 
sabotáže) do Protektorátu Čechy a Morava a je-
jich zapojení do  domácího protiněmeckého 
odboje. 
27. září 1941 se stal zastupujícím říšským pro-
tektorem pro Protektorát Čechy a Morava a též 
ředitelem protektorátní policie Reinhard Tris-
tan Eugen Heydrich. Usadil se na zámku v Pa-
nenských Břežanech asi 20 kilometrů severně 
od Prahy. V té době byl třetím nejvyšším před-
stavitelem SS (Obergruppenführer SS) a gene-
rálem policie a  šéfem Hlavního úřadu říšské 
bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby (SD). 
Byl jedním z hlavních organizátorů holocaustu. 
Jako zastupující říšský protektor prosazoval 
politiku cukru a biče – nabízel sociální výhody 
dělníkům a na druhé straně uplatňoval brutální 
perzekuci vůči neloajálním občanům a nepřá-
telům Říše. Za pouhé čtyři měsíce výjimečného 
stavu, který okamžitě po svém nástupu vyhlásil, 
padlo 486 rozsudků smrti a  v  koncentračních 
táborech skončilo přes 2100 Čechů. V  lednu 
1942 předsedal konferenci ve Wannsee, na kte-
ré byla dohodnuta likvidace miliónů lidí židov-
ské národnosti ve  vyvražďovacích táborech 
smrti, jakými byly např. Majdanek, Treblinka, 
Osvětim, Chelmno atd.
Dne 27. května 1942 při cestě z  Panenských 
Břežan do  kanceláře jeho úřadu na  Pražském 
hradu na  něj v  Praze-Libni provedli atentát 
českoslovenští parašutisté. Zranění zprvu ne-
vypadala vážně, dokonce se pokoušel aten-
tátníky pronásledovat. Po operaci v nemocnici 
Na Bulovce se úspěšně zotavoval, pak se však 
objevily nečekané komplikace, na  jejichž ná-
sledky zemřel (viz dále). Následné německé 
represálie na území Protektorátu Čechy a Mo-
rava, označované jako heydrichiáda, dosáhly 
nevídaných rozměrů. Lidé byli stříleni bez sou-
du a vyvraždění obcí Lidice a Ležáky bylo jen 
jednou z epizod tehdejšího německého útlaku. 
V době od 28. května do 3. července bylo podle 
nacistických dokumentů „odsouzeno a popra-
veno“ celkem 1331 obětí. O život však v odvetu 
za atentát na R. Heydricha podle některých od-
hadů přišlo až na 5000 českých obyvatel.
Atentát na Heydricha však podle historiků při-
spěl k  tomu, že Britové definitivně uznali pre-
zidenta Edvarda Beneše za  legitimního před-
stavitele Československa. Akt byl považován 
za nejvýznamnější odbojový čin v okupované 
Evropě a měl takový ohlas, že nejen Velká Bri-
tánie a  Francie, ale i  tehdejší spojenec hitle-
rovského Německa Itálie odvolaly své podpisy 

pod Mnichovským diktátem, který v roce 1938 
připravil Československo o  více než třetinu 
jeho území. V celé historii druhé světové války 
šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně po-
dařilo násilně zlikvidovat některého z vysokých 
nacistických pohlavárů. Kruté řádění nacistů, 
které mělo být odvetou za Heydrichovu smrt, 
pak v mnohém ovlivnilo rozhodnutí vítězných 
mocností o  poválečném odsunu německého 
obyvatelstva. 
Vraťme se podrobněji ke třem epizodám, vzta-
hujícím se k uvedenému období. 

Atentát na R. Heydricha
Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-
-Libni dvojicí československých výsadkářů Jo-
zefem Gabčíkem a  Janem Kubišem, kteří byli 
pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Bri-
tánii. K akci byl také přizván další výsadkář Josef 
Valčík, který dal ostatním znamení pomocí od-
razu slunce v zrcátku: Deset hodin dvacet minut. 
Kubiš se dívá směrem k  Valčíkovi a  najednou… 
Ano, Valčík se odlepil od zdi a v ruce mu zablýsklo 
zrcátko. Kubiš se obrací na Gabčíka a Opálku a vy-
hrkne: „Jede“. Gabčík se usměje, trochu křečovitě 
pohlédne na  plášť, všechno je v  pořádku. Kubiš 
napíná zrak a pak si uvědomuje, že vůz nemá do-
provod, jede sám. Konečně jede. Od mostu z dru-
hé strany hrkotá tramvaj. Je to smůla, stanice je 
hned naproti, takže tu bude spousta lidí. Teď už 
nelze uvažovat. Opálka přebíhá na opačnou stra-
nu silnice, Kubiš je opřen o  sloup, je deset hodin 
třicet minut, blíží se velký mercedes a v něm vedle 
šoféra Heydrich. V tu chvíli skočil do dráhy Gabčík. 
Namíří na prsa určeného cíle a stiskne spoušť. Ti-
cho. Auto už je tři kroky před Gabčíkem - šofér civí 
na automat, jako by těžko chápal, co se v příštím 
okamžiku stane. Mercedes se šine dál, Heydrich 
sahá k pasu pro pistoli, bledý, oči upřené na toho 
člověka, který jako by ztuhnul, udiveně stojí v jízd-
ní dráze a  v  rukou drží automat, jenž selhal. Teď 
je řada na  Kubišovi. Je to jako blesk, po  paměti 
sáhne do aktovky, v dlani cítí známý tvar, prstem 
odjistí, pustí tašku se zbývající bombou na  zem 
a  hodí. Malý předmět proráží vzduch, Gabčík se 
budí ze svého ustrnutí, odhazuje nepotřebnou 
zbraň a dává se na útěk. Kubiš se dívá proti modré 
obloze, ano, bomba letí, je to jen okamžik a auto 
se šine stále dál. Už je tak deset patnáct kroků 
vzdáleno. Heydrich vstává ze sedadla a něco křičí 
na  Kleina. Je deset třicet jedna. Předmět dopadl. 
Výbuch. Právě byl spáchán atentát na  zastupu-
jícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Atentátníci se dali na  útěk. Heydrichiáda začí-
ná. Ve  12.15 již telefonoval K. H. Frank zprávy 
o atentátu Hitlerovi. Ten nařídil, aby prozatímně 
vedl Frank agendu říšského protektora. Dále 
nařídil pátrání po pachatelích a vypsání odmě-
ny 1 milionu říšských marek za jejich dopadení. 
Rozhodl také, aby každý, kdo by podporoval 
akce pachatelů, nebo o nich něco věděl a ne-
oznámil to, byl se svou rodinou zastřelen. Ko-
nečně žádal Franka, aby nechal zatknout a po-
pravit pro výstrahu 10 000 podezřelých Čechů. 
Dne 16. června 1942 přišel ke  zvláštní komisi 
vedoucí úřadovny státní policie v Praze protek-
torátní příslušník Karel Čurda a řekl, že poznává 
jednu z  aktovek zanechaných na  místě činu. 
Posléze vyšlo najevo, že Čurda je sám parašutis-
tou, jenž seskočil v noci z 28. na 29. března 1942 
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do protektorátu ještě s pěti jinými agenty. Tato 
stopa vedla na přímou stopu pachatelů a v dal-
ších pěti hodinách k jejich vypátrání. Čurda při 
dalších výsleších prozradil jemu známé a agen-
ty užívané ilegální sítě úkrytů. Ty byly co nej-
opatrněji a  nejrychleji prohlédnuty. Brzy ráno 
18. června 1942 oddíly SS, gestapa a  pražské 
policie obklíčily kostel Cyrila a Metoděje. Nacis-
té vtrhli do chrámu, ale ihned se na ně spustila 
střelba. Parašutisté se bránili dokonale. Bojovali 
až do konce, ale poslední ránu si každý z nich 
nechal pro sebe. Nikdo z nich nepřežil. 

Sousoší zavražděných lidických dětí – každé z  nich zde má svou 
podobiznu. 

Na Pardubicku tou dobou dosud působila vy-
sílačka “Libuše“. Radiotelegrafista Potůček sedá 
večer k přístroji a vysílá do Londýna. Velitel Bar-
toš, v té době nemocný, leží. Situace je zoufalá. 
Ve své výpovědi však Čurda udal i pardubické 
středisko, takže pro gestapo není nic snazšího, 
než je zatknout. Bartoš se však dostal z  léčky 
a prchal. Jelikož tušil, že útěk se nepodaří, po-
střelil se a i přes okamžitý převoz do nemocnice 
zemřel. Gestapo však dostalo do rukou jeho zá-
pisník, který obsahoval podrobný popis všech 
jednání i  jména zúčastněných. Znamenalo to 
smrt desítek dalších lidí. Telegrafista Potůček 
uprchl do  Bohdašína u  Červeného Kostelce 
a odtud vysílal „Libuší“ naposledy. 2. července 
1942 byl Bohdašín obklíčen a Potůček na útěku 
zastřelen. 

Osud R. Heydricha po atentátu
Úřední zpráva (*), z níž čerpají pozdější publika-
ce, zabývající se průběhem léčby R. Heydricha 
po spáchaném atentátu (**), uvádí:
Protitankový granát, hozený Kubišem, explo-
doval před pravým zadním kolem kabrioletu 
Mercedes. Rozměrná střepina proděravěla pa-
sažérovo sedadlo a pronikla do oblasti Heydri-
chových zad vlevo dole spolu s mnoha kovový-
mi úlomky a útržky čalounění. Řidič J. Klein oka-
mžitě zastavil a  oba pasažéři vyskočili z  auta. 
Heydrich se snažil pistolí zasáhnout jednoho 
z  atentátníků. Klein pronásledoval Gabčíka. 
Heydrich však vzápětí zavrávoral a  zkolaboval 
na kapotě vozu. Po dvacetiminutovém zmatku 
byl přenesen do komerční dodávky, projíždějící 
okolo události, a transportován do nemocnice 
Bulovka, tehdy se 1400 lůžky druhé největší ne-
mocnice v zemi. 
Po  převozu do  nemocnice krátce po  11. ho-
dině byl vyšetřen na  emergency dr.  Šnajd-
rem. Heydrich na  vyšetřovacím lůžku svleče-
ný do  půl těla ztichlý a  otupělý, s  profusním 
krvácením z  rány v  zádech. Během vyšetření 
dr.  Šnajdrem byl přivolán dr.  W. Dick, sude-

toněmecký vedoucí chirurgického odděle-
ní Bulovky (od  r. 1940), sám zkušený hrudní 
chirurg. Jako první dorazil dr. Slalina, asistent 
dr.  Dicka. Při vyšetření zjistil ránu o  rozmě-
rech 10x5 cm paravertebrálně vlevo v oblasti 
T8-T10. Byl přiložen tlakový obvaz. Mezitím 
dorazil dr.  Dick se suitou německých kolegů. 
Zkontroloval znečištěnou ránu a v první chvíli 
nabyl dojmu, že rána je omezena jen na hrud-
ní stěnu a  bude postačovat ošetření v  lokál-
ní anestezii. Přesto nechal Heydricha převézt 
na pojízdném křesle na RTG vyšetření. To však 
prokázalo levostranný pneumotorax, zlome-
ninu jedenáctého žebra vlevo, trhlinu bránice 
a kovový fragment ve slezině. Levá ledvina ani 
páteř nebyly zasaženy. 
Zraněný byl informován, že je třeba okamžité-
ho chirurgického zákroku. To Heydrich odmítl 
a  trval na povolání chirurga z Berlína. Dr. Dick 
zdůraznil, že operace je urgentní a navrhl po-
volat prof. J. Hohlbauma z nedaleké Univerzitní 
nemocnice. (Charles V. University). Prof.  Hohl-
baum byl slezský Němec. Po  několikaminu-
tovém váhání Heydrich souhlasil a  prof.  Ho-
hlbaum byl k  případu povolán. Dr.  Slalina 
a dr. Mach přemístili pacienta na operační sál, 
na němž dr. A.V. Honek urychleně dokončil gas-
troektomii poté, co byl uvědomen o  potřebě 
uvolnění sálu pro významného pacienta. 
O  půl hodiny později dr.  Honek byl povolán 
zpět k  podání anestezie Heydrichovi. Byl totiž 
jediným lékařem, který zatím ovládal nový brit-
ský anestetický přístroj s  uzavřeným okruhem 
a systémem pozitivní tlakové ventilace. 
Heydrich neodpověděl na otázku o stavu chru-
pu (zubní protézy), ale nechal si ústní dutinu 
zkontrolovat. Obdržel pak éterovou anestezii, 
současně jeho levá plíce byla přetlakově znovu 
rozepjata. Nebyla použita endotracheální intu-
bace. Není známo, zda éterovou narkózu před-
cházela inhalace etylchloridu či intravenózní 
podání Evropanu. 
Operace byla zahájena kolem poledne a  tr-
vala asi hodinu. Když vešel prof. Hohlbaum se 
dvěma asistenty, dr. Dick a dr. Slalina se již myli. 
Když dokončil mytí i prof. Hohlbaum, zjistil, že 
ve  spěchu si zapomněl vzít brýle a poslal pro 
ně pomocníka. Dal pokyn dr.  Dickovi, aby za-
čal operovat, než mu přinesou zapomenuté 
brýle. Dr. Mach podal pacientovi transfuzi krve 
skupiny A  a  také antitoxiny tetanu a  plynové 
gangrény.
Již anastetizován byl Heydrich uložen na pravý 
bok a dr. Dick vyčistil ránu v hrudníku. Dále re-
sekoval ulomený hrot 11. žebra a zavedl pleu-
rální Pletzerův katetr. Poté uzavřel ránu nad 
expandovanou levou plící. Pleurální katetr byl 
pak připojen k  Bülauově láhvi, aby expanze 
plíce byla udržena i  po  operaci. Není známo, 
zda trhlina v  bránici byla suturována trhlinou 
v hrudníku či až při laparotomii.
Pacient byl poté uložen na  záda a  připraven 
k  laparotomii. To již prof.  Hohlbaum měl své 
brýle. Provedl incizi od sterna k pupku. Dr. Ho-
nek si povšiml, že operatér se profusně potí. 
Dr. Dick na to reagoval otázkou: „Prof. Hohlbau-
me, vám není dobře, dovolte mi, abych operaci 
dokončil“. Tak se také stalo, a  prof.  Hohlbaum 
a  dr.  Salina mu asistovali. Peritoneální dutina 
byla vyplněna krví z  poraněné sleziny. Slezina 

byla odstraněna spolu se střepinou 8x8 cm ve-
likou a útržky čalounění. Byl zaveden peritone-
ální drén a rána zašita. 
Okolo 2. hodiny odpolední byl Heydrich umís-
těn do pracovny dr. Dicka, proměněné na sou-
kromý pokoj zraněného. Ten se z anestezie pro-
bral vzápětí, kdy jej navštívila jeho žena Lina. 
Dr. Dick na něj osobně dohlížel až do 29. 5. 
Mezitím Himmler nařídil svému osobnímu lé-
kaři dr.  K. Gebhardtovi, profesoru ortopedie 
v  Berlíně, aby odcestoval do  Prahy. Dr.  Geb-
hardt spolu se zástupcem SS dr.  L. Strumpfe-
ggerem a  významným brněnským chirurgem 
dr.  F. Sauerbruchem dorazili do  Prahy 27. 7. 
večer. 
V následujících dnech se u zraněného vyvinula 
mírná horečka 38–39 C, hojná sekrece z dréno-
vané rány, dr.  Gebhardt však reoperaci nepo-
kládal za nutnou. Ráno 2. 6. podal Himmlero-
vi zprávu o  lepšícím se stavu pacienta. Avšak 
kolem poledního při přesnídávce, když seděl 
na  posteli, náhle upadl do  šoku, z  něhož se 
vyvinul komatózní stav. Ve 4.30 ráno dne 4. 6. 
1942 Heydrich zemřel. Jako příčina smrti byla 
v  protokolu uvedena „střelná rána/ vražedný 
útok/ ranná infekce“. 
Bezprostřední příčina smrti se stala předmě-
tem spekulací. Heydrich kromě masivních dá-
vek opiátů (k  tišení silných bolestí) nedostal 
žádné sulfonamidy, a  pochopitelně ani tehdy 
ještě neznámá antibiotika. Uvažovalo se tedy 
o možnosti septického šoku a dokonce i vlivu 
toxinů botulismu, umístěných do  použitého 
granátu. Tyto předpoklady však nepotvrdil ani 
průběh hospitalizace, ani pitevní nález. Náhlý 
oběhový kolaps a koma několik dnů po chirur-
gickém zákroku u mladého, jinak zdravého pa-
cienta, svědčí pro možnost plicní embolizace 
s  akutním cor pulmonale a  mozkovou anoxií. 
Přesnou diagnózu však již nelze stanovit, neboť 
lékaři, kteří se účastnili Heydrichova ošetření, 
již nežijí, a ani pitva nebyla provedena tak, aby 
uvedenou spekulaci mohla potvrdit (nebyla 
provedena pitva mozku, vyšetření plic na em-
bolizaci, ani vyšetření hlubokých žil na možnou 
trombózu).

Lidice a Ležáky
Když 4. června 1942 Heydrich na  následky 
zranění zemřel, rozhodli se nacisté v  Čechách 
a na Moravě k dosud neslýchané zastrašovací 
akci; významný podíl na plánu vyhlazení Lidic 
měl ambiciózní státní tajemník úřadu říšského 
protektora SS-Obergruppenführer Karl Her-
mann Frank. Nicotnou souhrou okolností byly 
za oběť vybrány právě Lidice: 3. června se do-
stal Jaroslavu Pálovi, majiteli továrny na baterie 
ve Slaném, do rukou podezřelý milostný dopis 
adresovaný jedné ze zaměstnankyň továrny, 
jisté Anně Marusczákové z Holous u Brandýska. 
V něm stálo: „Drahá Aničko! Promiň, že ti píši tak 
pozdě… Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. 
Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabár-
ně. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden, a pak 
se už neuvidíme. Milan.“ Pála, ať už v domnění, že 
pisatel dopisu může být zapleten do atentátu, 
či v obavách, že může jít o provokaci, uvědo-
mil četnictvo, a  to dopis postoupilo gestapu. 
Marusczáková, která skutečné jméno svého 
milence neznala, při výslechu mimo jiné zmíni-
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la, že dotyčný ji poprosil, aby v Lidicích rodině 
Horákových vyřídila pozdrav od jejich syna. Ná-
sledovala razie v Lidicích a zatčení rodin Horá-
ků a  Stříbrných, o  jejichž synech bylo známo, 
že slouží v  československém vojsku v  Anglii. 
Domovní prohlídky ani výslechy však neod-
halily nic podezřelého. Následujícího dne byl 
jako přítel Marusczákové identifikován Václav 
Říha, dělník z Vrapic u Kladna. Ten chtěl vztah 
s  Marusczákovou ukončit, protože byl ženatý 
a  obával se, že jeho nevěra s  dívkou z  neda-
leké vsi vyjde najevo; poslal jí proto s pomocí 
spolupracovníků onen dopis, který měl vyvolat 
romantický dojem, že je zapojen do odbojové 
činnosti a že se odešel skrýt do křivoklátských 
lesů. Kladenskému gestapu bylo záhy jasné, že 
Říha, Marusczáková ani Horákovi nemají s aten-
tátem na Heydricha nic společného; v Lidicích 
nebyl objeven žádný arzenál, vysílačky ani skrý-
vané osoby, a s tímto výsledkem bylo také po-
dáno hlášení do Prahy.

V  Praze se mezitím Karl Hermann Frank v  na-
ději, že tím posílí své postavení a  napomůže 
svému jmenování příštím říšským protektorem, 
rozhodl využít Lidic jako ukázky svého „rázné-
ho postupu“. Frank 9. června osobně předložil 
při Heydrichově pohřbu v  Berlíně svůj záměr 
Hitlerovi a  obratem k  němu obdržel souhlas. 
Lidice měly být vypáleny a  srovnány se zemí, 
dospělí muži zastřeleni, ženy uvězněny v kon-
centračních táborech a  děti dány na „náležité 
vychování“.
Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny 
jednotkami SS a německé policie a nikdo ne-
směl obec opustit. Starosta byl přinucen vydat 
veškeré obecní cennosti a  obyvatelé začali 
být po  půlnoci vyváděni ze svých domovů. 
Muži starší 15 let byli shromažďováni ve  skle-
pě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější 
věci, koně, dobytek, zemědělské stroje apod., 
byly shromažďovány a  odváženy do  soused-
ního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se 
na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlí-
žel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve 
nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobu-
sy převezeny do tělocvičny kladenského gym-
názia. Mezitím byly zdi stodoly v  sousedství 
Horákova statku obloženy slamníky a  matra-
cemi (proti odraženým střelám) a  přichystána 
popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyvádě-
ni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) 
na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem jich 
na tomto místě bylo povražděno 173. Nejstarší-
mu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy 
včetně školy, kostela a  fary byly polity benzí-
nem a podpáleny.

Britský propagační plakát

V následujících týdnech a měsících byly zbytky 
vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen 
hřbitov včetně exhumace zemřelých, vykáceny 
stromy (mimo jediné hrušně nedaleko potoka, 
která byla Němci považovaná za uschlou), sutí 
zavezen rybník a  vše srovnáno k  nepoznání. 
K  odvozu suti byla na  místě zbudována polní 
železnice. Dokonce bylo na  několika místech 
posunuto koryto potoka, aby nic nezůstalo 
na svém místě. Prostor, kde stávaly Lidice, měl 
být učiněn holým polem a jméno obce vyma-
záno z map.
Dne 16. června 1942 bylo na střelnici v Praze-
-Kobylisích popraveno dalších 26 lidických 
obyvatel: sedm žen a osm mužů z rodin Horáků 
a  Stříbrných, uvězněných již dříve, dále devět 
dospělých mužů, kteří byli osudné noci mimo 
Lidice (sedm v práci, jeden v nemocnici a jeden 
se několik dní skrýval v  lesích) a  dva chlapci, 
u kterých bylo při evidenci dětí dodatečně zjiš-
těno, že již překročili 15 let věku.
Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumá-
ny, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné 
k „převýchově“. Tři byly vybrány hned na Klad-
ně, dalších sedm dětí mladších jednoho roku 
bylo předáno německému sirotčinci v  Praze-
-Krči, ostatních 88 bylo převezeno do  Lodže, 
kde z nich bylo k poněmčení určeno dalších 7. 
Zbývajících 81 dětí bylo 2. července 1942 pře-
vezeno do  nedalekého vyhlazovacího tábora 
Chełmno, a  tam, pravděpodobně ještě téhož 
dne, usmrceno výfukovými plyny ve  speciál-
ním vyhlazovacím automobilu. Dodatečně 
bylo na smrt do Chełmna posláno ještě jedno 
ze tří dětí vybraných k poněmčení hned na za-
čátku. Po  válce se přeživší děti s  vynaložením 
velkého úsilí podařilo v  německých rodinách 
a ústavech vypátrat a navrátit jejich příbuzným, 
bylo jich však pouze 17.
Sto osmdesát čtyři lidické ženy, které byly 12. 
června 1942 odtrženy od svých dětí, byly (vy-
jma několika těhotných, ponechaných do-
časně v  Praze) převezeny do  koncentračního 
tábora Ravensbrück. Dvanáct dalších bylo 
do Ravensbrücku posláno dodatečně v násle-
dujících měsících. Třiapadesát lidických žen 

v  koncentračních táborech a  na  pochodech 
smrti zahynulo. Celkem přišlo o život 340 lidic-
kých obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).
Zločinné vyhlazení Lidic svou plánovitostí 
a  chladnokrevností pobouřilo celý svět. Měs-
ta a  obce v  Mexiku, Brazílii, USA, Austrálii se 
na  protest proti nacistickému barbarství pře-
jmenovávaly na  Lidice; jménem Lidice byly 
křtěny právě narozené děti. Britští horníci za-
ložili hnutí Lidice shall live (Lidice budou žít) 
a  zorganizovali sbírku na  obnovu obce. Pod 
jménem Lidice bojovaly československé tanky 
na  východní i  na  západní frontě. Příběh Lidic 
byl záhy několikrát zfilmován – snad nejpů-
sobivější byl film The Silent Village (Tichá ves), 
natočený s čistě amatérskými herci v  reálném 
prostředí velšské hornické vsi Cwmgiedd.
Ihned po  osvobození bylo místo lidické tra-
gédie provizorně pietně upraveno a  10. červ-
na 1945, v  den třetího výročí, přislíbila česko-
slovenská vláda Lidice obnovit a  vybudovat. 
Byla vypsána architektonická soutěž na  pietní 
úpravu území starých Lidic a  výstavbu nové 
obce v těsném sousedství. Na konci čtyřicátých 
a  počátkem padesátých let tak severozápad-
ně od  bývalé obce vyrostly nové Lidice čítají-
cí 150 rodinných domů. Území starých Lidic 
bylo prohlášeno národní kulturní památkou; je 
zde muzeum s celoročně přístupnou expozicí 
připomínající lidickou tragédii. Snad každého 
návštěvníka dojme bronzové sousoší 82 lidic-
kých dětí zavražděných v Chełmnu, životní dílo 
sochařky Marie Uchytilové, které je zároveň při-
pomínkou všech dětských obětí války.
Osud Lidic nebyl ojedinělý; k  masakrům civi-
listů docházelo za druhé světové války po celé 
Evropě. Připomeňme Kortelisy a  Český Malín 
(Ukrajina), Oradour-sur-Glane (Francie), Marza-
botto (Itálie), Ostrý Grúň a  Kľak (Slovensko) či 
české Ležáky, moravské Javoříčko nebo valaš-
ská obec Prlov. Žádným zločinem se však nacis-
té před světem nepyšnili tak, jako vyhlazením 
Lidic. Proto se právě Lidice v očích světové ve-
řejnosti staly symbolem boje proti německému 
nacismu.
Ležáky byla osada na  Chrudimsku, která byla 
24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v dů-
sledku heydrichiády vypálena a  její obyvatelé 
zavražděni nacisty. Šlo o odplatu za to, že v ní 
byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické 
skupiny Silver A, která se účastnila atentátu 
na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Kříž nazvaný Trnová koruna na kopci nad bývalou osadou Ležáky.

Časně odpoledne uvedeného dne byly Ležáky 
obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převeze-
ni do  Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě 
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večer zastřeleno. 11 dětí bylo odesláno do ply-
nových komor a  jen dvě dány na převýchovu 
do Německa, odkud se po válce vrátily.
Osadu Ležáky tvořilo 8 domů seskupených ko-
lem mlýna na říčce Ležák v katastru obcí Miře-
tice a Louka. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, 
ale na  jejich místě vznikl památník, který tvoří 
vyznačené půdorysy původních budov a piet-
ní místo. Od  1. 6. 2008 ho spravuje Památník 
Lidice.
Co dodat závěrem. Cílem českých výsadkářů 
na českém území byla často Plzeň a  její okolí. 
Tak tomu bylo i v případě J. Gabčíka a J. Kubiše 
ze skupiny Antropoid. Měli být shozeni v noci 
z 29. na 30. prosince 1941 v prostoru mezi obce-
mi Ejpovice a Kyšice na tzv. Pohodnici. Pro ne-
přízeň počasí však parašutisté přistáli východně 
od  Prahy u  obce Nehvizdy. Protože však měli 
plzeňské doklady a také zdejší kontaktní adresy, 
na nichž měli hledat pomoc, přesunuli se, byť se 
značnými obtížemi, na Plzeňsko. Proto také při 
represích po atentátu na Heydricha mnoho Zá-
padočechů a jejich rodinných příslušníků, kteří 
parašutistům poskytli pomoc, bylo povražděno 
na popravištích v Plzni-Lobzích, ve Vejprnicích, 
v  Lubském lese u  Klatov, stejně jako v  Praze-
-Kobylisích, na pardubickém Zámečku, v Kou-
nicových kolejích v Brně či v popravčí místnosti 
v Praze na Pankráci. 
Většina našich spoluobčanů žije po  celý život 
v mírových podmínkách. Jen menšina je těch, 
kteří ještě hrůzy války sami zažili a  dokonce 
ztratili některé ze svých blízkých. To však nezna-
mená, že bychom měli na  poměrně nedávné 
tragické zkušenosti zapomenout.  (jn)
(*) Pannwitz H.: Atentat auf Heydrich. Vierteljahrhefte f. Zeit
geschichte. 1985:
 673707 
(**) Defalque R.J., Wright A.J.: The Puzzling Death of Reinhard Hey
drich. Bull. of Anesthesia Hist. 27, 2009, 1: 37

MUDr. Vladislav 
Vančura (1891-1942)  

výjimečný mistr  
jazyka českého

Popraven nacisty v rámci 
heydrichiády 

Vladimír Vančura se 
narodil 23. června 
1891v Háji ve  Slez-
sku. Jeho otec se 
dlouhou dobu ne-
mohl uplatnit, a  tak 
se rodina často stě-
hovala. Po  otci Van-
čura pocházel ze sta-
rého protestantské-
ho rodu písmáků. 
Dětství prožil na ven-

kově, v  Davli, kde byl otec hospodářským 
správcem. Tam získal lásku k  přírodě a  koním. 
V  dospívání hledal obtížně životní orientaci. 
Docházel na gymnázium v Benešově u Prahy, 
studium však na čas přerušil. Začal navštěvovat 

umělecko-průmyslovou školu a  pokoušel se 
dostat na pražskou Akademii výtvarných umě-
ní. V roce 1915 nakonec odmaturoval na gym-
náziu v Praze. Začal studovat právnickou fakul-
tu, ale po prvním semestru a po těžké nemoci 
matky přestoupil na medicínu. Lékařskou fakul-
tu Karlovy university absolvoval roku 1921. Té-
hož roku se oženil a  s  manželkou provozoval 
lékařskou praxi na Zbraslavi.
Od  roku 1929 pak Vladislav Vančura se svou 
lékařskou praxí skončil, aby se mohl naplno 
věnovat své literární tvorbě. Byl členem a prv-
ním předsedou uměleckého spolku Devětsil 
(1920), přívržencem poetismu, ve třicátých le-
tech byl členem Levé fronty. Od roku 1919 pu-
blikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmen, 
Host a  Panorama. Od  roku 1921 byl členem 
KSČ, ale jeho dílo nikdy nebylo možno označit 
za komunistickou agitku. Roku 1929 podepsal 
prohlášení proti novému gottwaldovskému 
vedení a byl z KSČ vyloučen.
V roce 1924 působil v období března až května 
jako divadelní kritik v deníku „Československá sa-
mostatnost“, později přejmenovaného na  „Ná-
rodní osvobození“. Kritiky podepisoval šifrou -jv.- 
nebo -W-. Celkově zde připravil 21 divadelních 
kritik. Jako člen uměleckého spolku Devětsil byl 
spolutvůrcem programu avantgardní literatury. 
Podnikl několik zahraničních cest do  Francie 
a  Sovětského svazu. Spolupracoval dočasně 
s komunistickým hnutím. Ve 30. letech Vančura 
působil v nakladatelství „Družstevní práce“. 
Dílo Vladislava Vančury charakterizuje archaic-
ká mluva a knižní výrazy, někdy příliš složité pro 
dnešní dobu, zastaralá větná skladba, dlouhá 
a  košatá souvětí, ale zároveň hledání nových 
způsobů literárního vyjádření, specifický jazyk 
i  unikátní sloh. Děj bývá potlačován, důležité 
místo má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor 
k ději, přerušuje vyprávění a oslovuje čtenáře, 
hodnotí chování postav. Části příběhů připo-
mínají filmové scénáře. Opěvuje život, zdůraz-
ňuje prožitky, detailně vyjadřuje náladu, barev-
nost příběhu a city. I v současnosti je Vančurovo 
literární dílo hodnoceno jako monumentální 
a nezaměnitelné.
Ve vile Vančurových na  Zbraslavi se scházeli 
herci, malíři a  literáti. Umělecká smetánka zde 
společně organizovala kulturní život a zároveň 
se navzájem inspirovala. Vladislav Vančura byl 
nejen významným spisovatelem, ale také dra-
matikem a filmovým režisérem. Již v roce 1920 
vyjádřil svoji lásku k  filmu slovy: „K  filmovému 
dílu se druží umělci, aby dle téhož řádu řešili čas, 
prostor a básnili v obrazech“.
Není příliš známo, že Vančura natočil zcela 
samostatně několik filmových snímků. Byla 
to především „Burza práce“ a  „Na  sluneční 
straně“. Tento film, jehož hlavními předsta-
viteli jsou děti z  různých sociálních vrstev, byl 
jedním z nejsilnějších děl české kinematografie 
třicátých let zabývajících se společenskou te-
matikou.
Největšího úspěchu, slávy a ocenění se v dneš-
ní době dočkalo filmové zpracování jeho romá-
nů „Rozmarné léto“ a „Markéta Lazarová“, 
a to i přesto, že zde Vančura zůstal „pouze“ v roli 
scenáristy. Režie se v  prvním případě ujal Jiří 
Menzel, ve  druhém František Vláčil. O  Vanču-
rově Markétě Lazarové literární kritik F. X. Šalda 

neváhal napsat, že se jedná o knihu „až nedovo-
leně krásnou a omamnou“.
Byl rovněž členem redakční rady Družstevní prá-
ce, kde mimo jiné vyšly i  jeho Obrazy z dějin 
národa českého. Z  mnoha dalších literárních 
prací uvádíme Pole orná a  válečná (1925), 
Poslední soud (1929), Hrdelní pře anebo Pří-
sloví (1930), Kubula a Kuba Kubikula (1931), 
soubor povídek Luk královny Dorotky, Útěk 
do Budína (1932), Konec starých časů (1934), 
Tři řeky (1936) a další. 
Za  okupace v  období protektorátu Čechy 
a  Morava vedl spisovatelskou sekci Výboru 
inteligence – ilegální odbojové organizace při 
Národním revolučním výboru. V  květnu 1942 
za stanného práva byl zatčen a 1. června téhož 
roku během heydrichiády na Kobyliské střelnici 
popraven. 
Básník Jaroslav Seifert: „Až příliš dobře vzpomí-
nám si na ten večer. Vladislav Vančura byl již ně-
kolik týdnů zatčen a týrán gestapem. Seděli jsme 
rozechvěni u  rozhlasového přijímače, abychom 
vyslechli zprávy o  nových opatřeních nacistů 
a  o  vraždách, které slibovali. Když mezi prvními 
jmény popravených ozvalo se jméno Vančuro-
vo, vstali jsme jako vymrštěni hrůzou ze svých 
židlí a bez dechu jsme strnuli. Vladislav Vančura! 
V  tom jméně byla zasažena celá naše generace, 
byl v něm osud nás všech. V tom jméně byla krva-
vě zraněna celá naše země.“
V roce 1946 byl Vladislav Vančura in memoriam 
jmenován národním umělcem. (jn)

150 let od založení 
Sokola

V  létě 1860 se poprvé se-
tkal Miroslav Tyrš s  Jindři-
chem Fügnerem. Brzy se 
spřátelili, díky podobným 
názorům. Tyrš uvítal myš-
lenku na  založení česko-
-německého tělocvičného 
spolku. Na  podzim roku 
1861 se Tyrš sešel s jedním 
z cvičenců Schmidtova tě-

locvičného ústavu dr.  Corneliem Schäfnerem 
v kavárně U města Vídně. Schäfner byl němec-
ké národnosti, Tyrše seznámil s návrhem na za-
ložení spolku a  vybídl jej ke  spolupráci. Tato 
myšlenka však brzy ztroskotala, když se před-
pokládaný bohatý německý sponzor bankovní 
ředitel Seutter von Lötzen rozhodl podpořit 
částkou 900 zlatých výhradně spolek ryze ně-
mecký. Díky penězům tak rychle vzala původní 
dohoda mezi českými a německými sportovci 
za  své. Tehdy se Tyrš chopil iniciativy a  navrhl 
založit svébytný český tělocvičný spolek.
Stanovy nového spolku, které musely být před-
loženy ke schválení rakouským úřadům, vypra-
coval Tyrš ve spolupráci s bratry Grégrovými – 
Eduard byl docentem lékařské fakulty pražské 
univerzity a  Julius právníkem. Dr.  Julius Grégr 
podal 17. prosince 1861 návrh stanov Tělocvič-
né jednoty pražské na policejní ředitelství. Byly 
schváleny 27. ledna 1862. 
Za  datum založení Sokola se pokládá 16. 
únor 1862, kdy byla do  Malypetrova ústavu 
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v Panské ulici svolána ustavující valná hromada. 
Dostavilo se na ni 80 členů. Většina z nich v sále 
musela stát, neboť se nedostávalo židlí. Staros-
tou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou 
(později náčelníkem) Miroslav Tyrš, členy výbo-
ru se stali Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, 
Emanuel Tonner, Karel Steffek, František Písa-
řovic, MUDr.  Eduard Grégr, JUDr.  Julius Grégr, 
Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprstek), 
a JUDr. Tomáš Černý.
U  zrodu pozdějšího Sokola stáli přední před-
stavitelé české politiky a kultury: bratři Eduard 
a  Julius Grégrové, Josef Mánes, Jan Neruda, 
J. E. Purkyně, Karolina Světlá a  další. Sokol by 
nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha 
Fügnera, který byl až do své smrti starostou So-
kola. K Sokolu patřil i pozdější Tělocvičný spo-
lek paní a dívek pražských (zal. 1869).
Název Sokol dal spolku pedagog Emanuel To-
nner, Fügner navrhl tykání a  oslovení „bratře“ 
a „sestro“, Josef Mánes navrhl kroj (garibaldiov-
ská červená košile z Fügnerova podnětu), Josef 
Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“ a Tyrš byl tvůr-
cem sokolských zásad: síla a mužnost, činnost 
a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná 
práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. 
Miroslav Tyrš je také autorem Základů tělo-
cviku (dokončil Vilém Kurz) a hesla organizace 
„Tužme se!“
Vlastní činnost zahájil Sokol Pražský 5. břez-
na 1862. Zpočátku se cvičilo v  pronajatých 
tělocvičnách a  různých jiných sálech. Zájem 
byl tak veliký, že se cvičilo kromě neděle kaž-
dodenně. Zaměření bylo všestranné: prostná 
nářaďová cvičení, skoky, zápas, později bylo 
přidáno veslování, plavání, střelba a šerm. Kro-
mě pravidelných cvičení byly pořádány výlety 
(jedním z prvních byl výlet na Závist nad Zbra-
slaví) a  společenské zábavy. Prvním veřejným 
vystoupením byla účast na pouti na horu Říp 
v dubnu 1862. 
Významnou společenskou událostí se stalo 
svěcení sokolského praporu. 1. června 1862. Sál 
Apolla v Ječné ulici, jedna z nejprostrannějších 
místností v  Praze, skvostně vyzdobený, zcela 
patřil Sokolům. Dostavili se vesměs v  „historic-
ky červených košilích, z nichž koketně visí nedbale 
přehozený kabátek“. Dostavilo se i mnoho čest-
ných hostů, mezi nimiž nechyběl ani 75letý 
Jan Evangelista Purkyně, „který vůbec v  rozko-
ších jinochů téměř mládenecké ještě účastenství 
jeví“. Zpíval nedávno založený pěvecký spolek 
Hlahol se svým starostou knížetem Rudolfem 
Thurn-Taxisem. Karolina Světlá, „matka prapo-
ru“, namalovaného Josefem Mánesem, ve svém 
proslovu uvedla: „Vy bratři stateční, puzeni státi 
se otčině prospěšnými, sestoupili jste se ve spolek 
a vytkli jste si za úkol, že tužiti budete sil svých, neb 
jen v těle zdravém a silném přebývá duch zdravý... 
Žádáme si od vás, abyste se vždy zastali slabšího 
a  před mocným se nechvěli, jen ušlechtilosti se 
kořili a lži a zradě odhodlaně na hlavu šlápli, žá-
dáme, abyste otčinu nadevše milovali a  lidskost 
nejen v srdcích nosili...“ Po oficialitách následova-
lo nejen první veřejné cvičení, vedené Tyršem, 
ale i zápasnická exhibice ve dvanácti dvojicích. 
Dobová zpráva přibližuje i „zápas o přebor mezi 
dr.  J. Grossem a dr. M. Tyršem: „Dr. Tyrš prvním 
chvatem krčním poražen a dr. Gross chvatem zá-
ručním vržen přes rameno sokovo. Co přeborník 

však, jelikož oba na ruce padli, žádný u nich ne-
vyšel.“ 
Sokol se brzy vyšvihl do  čela tehdejších spol-
ků. Velkou propagaci sokolskému hnutí ský-
taly výlety na  venkov. Každý sokolský výlet 
na památná či jinak zajímavá místa byl předem 
pečlivě naplánován a průvod Sokolů v krojích 
byl většinou pro místní významnou událostí. 
Následovaly ukázky cvičení a  potom lidová 
veselice, veřejné vlastenecké slavnosti. Kulisu 
takových podniků tvořily slavobrány, prapory 
se sokolskými hesly, střelba z hmoždířů, občer-
stvení, apod. Při tom se nejednalo jen o něja-
kou kratochvilnou vycházku – pochody byly 
až desetihodinové a účastníci nezřídka „zkusili 
horka vpravdě afrikánského, zmokli několikrát 
až na  kůži, měli žízeň, hlad, museli přes skály 
a  stráně, po  úzkých pěšinách a  nekonečných 
silnicích“. V  cíli, např. na  Křivoklátě (tehdy se 
pochodu zúčastnilo 320 členů), však ... „hejno 
Sokolů vylétlo na starou bílou věž, a rozloživše se 
nad cimbuřím jejím, zapěli mocným hlasem Kde 
domov můj?“ Romantika však skončila cestou 
do Prahy. Jelo se za chladného deštivého poča-
sí na otevřených nákladních vagónech. 
Z  té doby také pochází, aniž si to dnes uvě-
domujeme, český výraz „výlet“. Do  té doby se 
výletům většinou říkalo „landpartie“. Ve vztahu 
k Sokolům dr E. Grégr použil přirovnání, charak-
terizující sokola coby „ptáka světla slunečného, 
a  ne tmy a  noci“, který rád na  obhlídku svého 
okolí vylétá. 

Miroslav Tyrš v sokolském kroji od sochaře Ladislava Šalouna na ná
dvoří Tyršova domu v Praze na Újezdě. Socha byla odhalena v roce 
1926, za války zničena, po válce odlita podle dochovaného modelu.

Foto: JN

První, na svou dobu velice moderní sokolovna 
(plynové osvětlení, sprchy, vytápění teplým 
vzduchem apod.), byla vybudována podle 
návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmanna v  letech 
1863–1864 v Sokolské ulici zásluhou Jindřicha 
Fügnera, který stavbu financoval a později bu-
dovu Sokolu odkázal. 
Díky všem těmto akcím utěšeně stoupal počet 

členů Sokola nejen v  Praze, ale podle jejího 
příkladu i  v mnoha dalších městech i na ven-
kově. Po deseti letech od zahájení spolku bylo 
v Sokole evidováno již 10 000 členů, v  r. 1882 
ve stovce sokolských jednot se počet členů při-
blížil patnácti tisícům. 
Od roku 1871 bylo zahájeno vydávání časopisu 
Sokol. 18.června 1882 se konala „Jubilejní slav-
nost Sokola Pražského“, jejíž součástí byl i prů-
vod Prahou. Cvičiště bylo tehdy na Střeleckém 
ostrově. Tato slavnost měla v  široké veřejnosti 
mimořádný ohlas a pro sokolské hnutí byl tento 
úspěch povzbuzením k další činnosti. Po svém 
příchodu do Prahy v roce 1882 se stal aktivním 
členem Sokola Pražského a později Malostran-
ského Sokola i Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 
1889 bylo sjednocovací úsilí sokolských jednot 
završeno založením České obce sokolské, dalším 
krokem bylo roku 1895 založení Svazu česko-
slovanského sokolstva, do  něhož se zapojily 
tři tehdejší župy. A roku 1908 byl založen Svaz 
Slovanského sokolstva (SSS), který spojil i další 
sokolské župy Evropy.
Počínaje rokem 1882 začal Sokol připravovat 
a organizovat v Praze všesokolské slety. Do za-
čátku I. světové války jich bylo šest (1882, 1891, 
1895, 1901, 1907, 1912), se stále se zvětšujícím 
počtem cvičenců, hostů, návštěvníků. To už je 
ale jiná kapitola sokolského hnutí. Slibný rozvoj 
zabrzdila I. světová válka. V roce 1915 byla úřa-
dy Česká obec sokolská zakázána. Dnes je Čes-
ká obec sokolská (ČOS) čtvrtým nejpočetněj-
ším občanským sdružením v  České republice, 
má téměř 190 000 členů.  J. Novák
Pacina V.: Sport v království českém. MF, Praha 1986

Přednáškový večer II. 
interní kliniky 

23. 5. 2012
Dne 23. 5. 2012 pořádala II. interní klinika před-
náškový večer Spolku lékařů. Večeru předsedal 
doc. MUDr. J. Motáň, CSc. 
V  první přehledové přednášce shrnul 
prof.  MUDr.  J. Filipovský, CSc., „Současné 
postavení diuretik v  léčbě hypertenze“. 
Přednáška předznamenala uvedení nových do-
poručení pro léčbu arteriální hypertenze, které 
se chystá na podzim 2012. Mezi základní anti-
hypertenziva patří především sulfonamidová 
diuretika, která dle chemické struktury dělíme 
na  thiazidová, např. hydrochlorothiazid, a  ne-
thiazidová (též thiazidům podobná diuretika 
nebo thiazidová analoga), např. indapamid 
a chlortalidon. Jde o saluretika s dlouhodobým 
účinkem, působící v  distálním tubulu ledvin. 
Kromě účinku v  ledvinách mají také vazodila-
tační účinek (ten je patrně nejsilnější u prepará-
tů typu indapamidu). Tyto léky užíváme s výho-
dou při léčbě hypertenze ve stáří, protože starší 
organizmus se hůře vyrovnává se solnou náloží 
vzhledem k tomu, že s věkem ubývá nefronů. 
Jejich největší použití je v  kombinační léčbě, 
protože potencují účinek dalších antihyper-
tenziv. Nežádoucí účinky, především hypokale-
mie, hyperurikemie a hyponatremie, jsou silně 
závislé na dávce, a proto se snažíme používat 
menší dávky oproti dřívějším zvyklostem, tj. 
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takové, které jsou na  dolní hranici terapeutic-
kého rozmezí; u těžké hypertenze jsou však vy-
soké dávky v rámci kombinační léčby namístě. 
Z dlouhodobého hlediska je důležitý zejména 
negativní vliv na  metabolizmus glycidů - ten 
je nejsilnější u  thiazidů a  existuje též u  chlor-
talidonu. Indapamid byl jako jediný preparát 
úspěšně testován v prospektivní studii u diabe-
tiků (v  kombinaci s  ACE-inhibitorem). Některá 
data naznačují, že hydrochlorothiazid má kro-
mě zhoršování tolerance glycidů také menší 
antihypertenzní účinnost a dle některých ana-
lýz méně ovlivňuje mortalitu než chlortalidon. 
Poselstvím sdělení je, že je vhodné vždy na prv-
ním místě zvážit použití thiazidům podobných 
diuretik, u  osob s  poruchou glycidového me-
tabolizmu zejména diuretik typu indapamidu. 
Další sdělení „D - dimer test a jeho racionální 
využití v klinické praxi“ přednesla as. MUDr. J. 
Hirmerová, Ph.D. D-dimer je specifickým pro-
duktem zesíťovaného fibrinu degradovaného 
plasminem. D-dimer test je založen na  detek-
ci pomocí monoklonálních protilátek (proti 
epitopům na  D-dimeru). Využívá se latexová 
aglutinace s následným turbidimetrickým měře-
ním. Malé množství D-dimeru je detekovatelné 
i u zdravých - 2-3 % plazmatického fibrinogenu 
je degradováno na  fibrin. Elevace D-dimerů je 
přítomna v  situacích, kdy je tvořen zesíťovaný 
fibrin a degradován plazminem. D-dimer je tedy 
markerem aktivace koagulace. Žilní tromboem-
bolismus vede ke vzniku velké masy trombu, ta 
je následně rozpouštěna aktivovaným fibrinoly-
tickým systémem. K vzestupu dochází v akutní 
fázi žilního tromboembolizmu, k  normalizaci 
hodnot může dojít během 15 - 20 dní. K poklesu 
dojde po zahájení antikoagulační léčby, absolut-
ní hodnota zůstává zvýšená. Vrcholová hladina 
D-dimeru odpovídá rozsahu trombózy či plicní 
embolie (resp. koreluje s  povrchem trombu), 
hodnoty podstatně vyšší u  rozsáhlé proximální 
trombózy než u distální. Část pacientů s distál-
ní hlubokou žilní trombózou či s periferní plicní 
embolií může tedy mít i normální hodnotu D-
-dimeru! Ke zvýšení hladiny D-dimeru však do-
chází i  za mnoha jiných situací (akutní infekční 
onemocnění, malignity, gravidita a  šestinedělí 
…). Hladina D-dimeru stoupá lineárně s věkem 
a diagnostický význam testu u starších pacientů 
je menší. Horní hranice normálního rozmezí je 
500 ng/ml. Klinickou pravděpodobnost hluboké 
žilní trombózy a  plicní embolie stanovíme dle 
Wellsova skóre. V  klinické praxi užíváme kom-
binaci stanovení pravděpodobnosti dle Well-
sova skóre a stanovení D-dimeru. Při podezření 
na  první hlubokou žilní trombózu nebo plicní 
embolii při její nízké nebo střední pravděpo-
dobnosti provedeme D-dimer test (resp. test 
o  vysoké senzitivitě), při jeho negativitě není 
nutný další test. Při vysoké pravděpodobnosti 
akutní tromboembolické nemoci provedeme 
sonografické vyšetření žil nebo flebografii, resp. 
další zobrazovací metody bez stanovení D-di-
meru. Pokud je v  diagnostice recidivy hluboké 
žilní trombózy D-dimer test o vysoké senzitivitě 
či USG negativní, není nutný další test. Hodnotu 
D-dimerů lze využívat při rozhodování o ukon-
čení či pokračování antikoagulační léčby u ne-
mocných po prodělané žilní tromboembolické 
příhodě.

Třetí sdělení „Změny úrovně sekundární pre-
vence a  mortality u  pacientů po  ischemic-
ké cévní mozkové příhodě mezi lety 2003 
a  2010“ připravil kolektiv autorů MUDr.  J. Va-
něk, doc. MUDr. O. Mayer jr. CSc., a MUDr. J. 
Bruthans, CSc. (IKEM Praha). Nejúčinnějším 
opatřením v zabránění zdravotně sociálních ná-
sledků cévní mozkové příhody (CMP) je preven-
ce. Cílem léčby v akutní fázi je pouze omezit ško-
dy! Cílem práce bylo posoudit, zda v průběhu 8 
let došlo ve FN Plzeň v souvislosti se standardi-
zací péče o pacienty s CMP ke snížení mortality 
či rekurence CMP u  těchto pacientů. Pacienti 
byli hospitalizováni v  letech 2003-2010 ve  Fa-
kultní nemocnici Plzeň (na Neurologické klinice 
či interních klinikách) pro ischemickou CMP. Vi-
tální status zjištěn z databáze ÚZIS k 31. 12. 2010, 
ostatní parametry pocházejí z informačního sys-
tému FN Plzeň. Celkem bylo analyzováno 4020 
pacientů (51 % muži), prům. věku 72,2 ± 11,9 
roku, 90 % s první ischemickou CMP; 70 % z nich 
bylo hospitalizováno na  Neurologické klinice, 
30 % prošlo iktovou jednotkou Neurologické kli-
niky, trombolýza byla podána 3,8 % nemocných, 
prům. doba hospitalizace byla 8,8 dne. Celko-
vá mortalita pacientů po  CMP byla extrémně 
vysoká (1848 nemocných, 46 % souboru), a  to 
i po první příhodě (1581, 45,3 %). Střední doba 
do úmrtí byla přibližně 150 dnů, rovněž bez sta-
tisticky významného rozdílu mezi první a opako-
vanou CMP. V souvislosti s organizací péče o tyto 
pacienty v akutním stadiu vykazuje pouze mírně 
sestupný trend. Rekurence CMP ve sledovaném 
období nevykazuje významný sestupný trend 
(299 dní u  nemocných po  první i  opakované 
CMP), což svědčí o  málo efektivní sekundární 
prevenci. Pokles letality CMP pozorovaný celo-
státně jde tedy zřejmě na  vrub nižší incidence 
spojené s  lepší léčbou primárních rizikových 
faktorů. Vyšší věk a rekurence CMP jsou dle naší 
analýzy statisticky významným faktorem zhoršu-
jící prognózu pacienta, relativně lépe stonali ne-
mocní hospitalizovaní na  iktových jednotkách. 
Podrobná stratifikace rizikových faktorů je ne-
zbytná k dalšímu poklesu morbidity i mortality 
na ischemické CMP.  Barbora Nussbaumerová

Přednáškový večer 
Dětské kliniky 

30. 5. 2012
Dne 30. května 2012 byl uskutečněn přednáš-
kový večer Dětské kliniky LF UK a  FN v  Plzni, 
Spolku lékařů v Plzni. Zazněla celkem čtyři sdě-
lení z klinické praxe.
Pomahačová R., Krčková P., Fiklík K.:  Diabetes 
mellitus 1. typu a  Addisonova choroba. 
Screening chronické lymfocytární thyreoiditidy 
(výskyt u 15-30 % u pacientů s DM) a celiakie (vý-
skyt u 1-15 %) je rutinně prováděn u všech dět-
ských pacientů s diabetes mellitus 1. typu (DM) 
při prvozáchytu diabetu a dále 1x ročně v rámci 
celkové roční kontroly. Časné stanovení diagnó-
zy umožňuje časnou terapii se snížením rizika 
komplikací spojených s  těmito chorobami (na-
příklad porucha růstu u nepoznané a neléčené 
hypotyreózy) a v některých případech může do-
jít také ke zlepšení kompenzace diabetu. Scree-

ning Addisonovy choroby (výskyt u 1 % u paci-
entů s DM) pomocí vyšetření protilátek proti 21- 
hydroxyláze (21-OHAb), které mají  vysokou 
specifitu a  senzitivitu, není rutinně prováděn, 
ale jedná se o potenciálně fatální onemocnění 
při pozdní diagnóze a  léčbě. Pozitivita těchto 
protilátek je u více než 90 % případů autoimu-
nitní Addisonovy choroby. Screening 21-OHAb 
umožňuje časně podchytit potenciální vývoj 
Addisonovy choroby se sledováním adrenální 
funkce a s časným zachycením vývoje adrenální 
insuficience   s  nasazením substituční hormo-
nální terapie. Na Addisonovu chorobu bychom 
měli myslet u  pacientů s  DM vždy  při klesající 
potřebě inzulínu a  při nejasných opakovaných 
hypoglykémiích. V souboru 147 pacientů s DM 
na DK FN Plzeň se juvenilní lymfocytární thyreo-
iditis (JLT) vyskytuje v 17 % s převahou postižení 
u ženského pohlaví. V 54 % jsme JLT zachytili již 
při prvozáchytu DM. Celiakie se vyskytuje v sou-
boru v  11% s  převahou postižení u  mužského 
pohlaví a  u  41%  byla diagnóza stanovena  při 
prvozáchytu DM. Výskyt Addisonovy choroby je 
v našem souboru 0,7 % (1 pacient). Výskyt poziti-
vity 21-OHAb je v našem souboru 3,4 % (6 paci-
entů). U těchto dětí předpokládáme probíhající 
autoimunitní adrenalitidu a je nutno pravidelně 
monitorovat vývoj jejich adrenální funkce. 
Votava T., Černá Z., Doležalová L., Siala K., Dě-
dek P., Ferko A., Sýkora J.: Hemangiomatóza 
gastrointestinálního traktu – kasuistika. 
Asistent Votava zmínil principy a morfologické 
varianty primárně benigního neoplastického 
procesu, které dokumentoval na případu paci-
entky s mnohočetným postižením gastrointes-
tinálního traktu. Zmínil současné možnosti 
léčebného ovlivnění procesu a  dlouhodobé 
výsledky chirurgické léčby.     
Fremuth J., Kobr J., Pizingerová K., Šašek L., Zam-
boryova J.:  USCOM - neinvazivní monitorace 
hemodynamiky u dětí. Kolega Fremuth před-
stavil novou možnost neinvazivního sledování 
srdečního výdeje a  hemodynamiky u  kriticky 
nemocných dětí.  Vyšetření pracuje na  princi-
pu měření rychlostí šíření kontinuální Dopple-
rovské vlny nad plicnicí a  srdečnicí v  reálném 
čase. Umožňuje vyšetřit selektivně celkem 17 
hemodynamických parametrů pro pravé a levé 
srdce. Vyšetření není limitováno věkem, hmot-
ností, ani aktuálním klinickým stavem pacienta.   
Jehlička P., Kobr J., Pizingerová K., Šašek L., Fre-
muth J.:   Septická kardiomyopatie – vzácná 
komplikace sepse u  dítěte. Septická kardio-
myopatie je závažnou komplikací septického 
šoku. Je charakterizována akutním reverzibil-
ním postižením systolické funkce ( EF < 40 %) 
s  normálními plnícími tlaky levé komory. 
Na rozdíl od dospělých pacientů je u dětských 
pacientů rizikový nízký srdeční výdej s  nedo-
statečnou tkáňovou perfuzí. Kromě iniciální 
volumové a vazopresorické podpory je zásad-
ním terapeutickým krokem intenzivní inotrop-
ní podpora s  odpovídajícím monitoringem 
(USCOM). V kasuistice bylo popsáno srdeční se-
lhání s  těžkou hypotenzí při nízkém srdečním 
výdeji (SF 0,15) u  8letého dítěte   v  septickém 
stavu navzdory adekvátní volumové a  vazo-
presorické podpoře. Následná intenzivní kom-
binovaná inotropní a  vazopresorická podpora 
vedla k  úpravě srdečních funkcí a  významně 
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tak přispěla k úspěšnému vyléčení kriticky ne-
mocného dítěte. Septická kardiomyopatie je 
vysoce rizikový faktor u dětí v septickém šoku. 
Při adekvátní terapii je prognóza restituce kar-
diálních funkcí příznivá. Autor podrobně roze-
bral patogenezi dilatační septické kardiomyo-
patie a na konkrétním pacientovi dokumento-
val časovou dynamiku klinických, laboratorních 
a echokardiografických nálezů.
Každá z  přednášek vyvolala bohatou a  zají-
mavou diskuzi z  auditoria. Předsedající, pan 
doc. MUDr. D. Sedláček, CSc., hodnotil vysoce 
kladně aktuálnost i kvalitu příspěvků a celkový 
průběh večera.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D., MUDr. P. Jehlička, 
MUDr. R. Pomahačová

Přednáškový večer 
Ústavu mikrobiologie 

a Ústavu 
epidemiologie

Dne 6. června se konal v  přednáškovém sále 
Šafránkova pavilonu Večer Ústavu mikrobio-
logie a  Ústavu epidemiologie LF a  FN v  Plzni, 
kterému předsedala MUDr. E. Pohořalá.
Program zahájila epidemioložka MUDr. H. Je-
línková, která přednesla své sdělení s názvem 
„Charakteristika průjmových onemocnění 
adenovirové etiologie“. Na  řešení této pro-
blematiky se podíleli i spoluautoři P. Pazdiora, D. 
Sedláček a M. Švecová. Kolektiv epidemiologů, 
infektologů a virologů se touto problematikou 
zabývá 10 let. Za toto období bylo ve FN Plzeň 
diagnostikováno latexovou aglutinací, resp. 
ELISA testy 144 onemocnění vyvolaných střev-
ními adenoviry. Průměrná doba hospitalizace 
byla 3,4 dne, 31,2 % pacientů mělo teplotu vyš-
ší než 38,5 °C, 92,9 % bylo léčeno parenterální 
rehydratací. Onemocnění se vyskytují celoroč-
ně, a  i když nejsou tak častá jako rotavirové či 
norovirové infekce, je klinický průběh u hospi-
talizovaných osob klinicky závažný.
Ve  druhé přednášce MUDr.  H. Janouškov-
cová představila novou metodu identifikace 
kvasinek na  hmotnostním spektrometru 
MALDI-TOF. Tento moderní přístroj je využí-
ván na Ústavu mikrobiologie již druhým rokem 
a  princip identifikací byl prezentován na  na-
šem přednáškovém večeru minulý rok. Kromě 
kvasinek slouží dále k  identifikaci aerobních 
i  anaerobních bakterií, některých vláknitých 
hub a mykobakterií. Počet jednotlivých druhů 
se neustále zvyšuje. Největšími výhodami je 
rychlost identifikace (5-15 minut) oproti meto-
dám dosud používaným, přesnost srovnatelná 
s molekulárně genetickými metodami, identifi-
kace mikroorganismů jinak obtížně identifiko-
vatelných a nízké náklady na jednotlivé určení.
Třetí sdělení MUDr.  M. Švecové seznámilo 
posluchače se stále se rozšiřující PCR diagnos-
tikou na  virologickém oddělení ÚM ve  FN 
v Plzni. Diagnostika virových infekcí metodou 
polymerázové řetězové reakce (PCR) zde byla 
zavedena v roce 2011. Do této doby byla PCR 
diagnostika zajišťována na základě spolupráce 

virologického oddělení se smluvními labora-
tořemi a PCR laboratoří bakteriologického od-
dělení ÚM, která nadále provádí detekci DNA 
papilomavirů. Současné spektrum vyšetření 
na virologickém oddělení zahrnuje detekci ge-
nomu herpes simplex viru typu 1 a  2, herpes 
zoster viru, cytomegaloviru, lidského herpes 
viru 6 (HHV6), chřipky typu A a parvoviru B19. 
Nejčastějším biologickým materiálem ke  kva-
litativnímu vyšetření je mozkomíšní mok, PCR 
diagnostika je zde považována za metodu vol-
by při podezření na encefalitidu nebo meningi-
tidu vyvolanou herpetickými viry. Kvantitativní 
vyšetření v případě pozitivního nálezu genomu 
cytomegaloviru nebo HHV6 je prováděno v ne-
srážlivé krvi, plazmě, event. bronchoalveolární 
laváži. Detekce RNA viru chřipky typu A v ma-
teriálech z  respiračního traktu slouží k  rychlé 
diagnostice infekce především u  pacientů se 
závažným onemocněním a poruchami imuni-
ty. Vyšetření DNA parvoviru B19 jsou indiková-
na nejčastěji ze strany genetiků a neonatologů. 
Poslední příspěvek s  názvem „Zkušenosti 
s  prací v  laboratoři ve  zdravotnickém zaří-
zení v Itibu (Keňa)“ přednesl RNDr. K. Fajfr-
lík. Podělil se o zkušenosti s prací laboratorního 
pracovníka, mikrobiologa, v  malém zdravot-
nickém zařízení v  africké Keni. Toto zařízení 
pracuje pod záštitou humanitární organizace 
ADRA zatím převážně v ambulantním režimu, 
ale v současnosti je ve výstavbě malá lůžková 
část. Zároveň je zde plně vybavena stomato-
logická ordinace. Personální chod je zajištěn 
převážnou část roku místními odborníky. Dva 
měsíce v  roce tam ale jezdí na  stáže studenti 
lékařských fakult po ukončení pátého ročníku, 
vedoucí lékař, převážně infektolog, stomato-
log a  laboratorní pracovník. Úkolem všech je 
samozřejmě odborná práce ve zdravotnickém 
zařízení a  také výuka studentů v  těchto pod-
mínkách.  (P. Pazdiora, K. Fajfrlík) 

Přednáškový večer 
Gynekologicko-

porodnické kliniky 
13. 6. 2012

Večer zahájila MUDr.  Alena Ürgeová (spolu-
autoři J. Ptresl a J. Bouda) se svojí přednáškou 
na  téma: Komplikace pánevní a  paraaor-
tální lymfadenektomie – kasuistika. Tato 
přednáška se týkala specifické komplikace 
– lymfocysty. Přítomní byli seznámeni s mož-
nostmi diagnostiky i  léčby lymfocysty. Důraz 
byl kladen také na  prevenci této komplikace 
během operace. 
Druhou, velice zajímavou přednášku uvedla 
MUDr. Jaroslava Karbanová (spoluautoři Z. Ru-
šavý jun. a V. Kališ) na  téma: Laterální versus 
mediolaterální episiotomie: první výsledky 
dvouleté studie. Studie probíhala od  4/2010 
do  3/2012 prospektivní studie srovnávající 
epiziotomii mediolaterální a laterální. Uvedená 
prezentace podala přehled o prvních získaných 
výsledcích po ukončení studie, týkající se zatím 
období 24 a 72 hodin po porodu. Byla sledo-
vána řada parametrů (vliv typu epiziotomie 

na vznik závažných poranění perinea, kompli-
kace hojení, bolestivost a další). 
MUDr.  Michal Kapoun (spoluautor J. Bouda) 
v  úvodu své přednášky: Vrozené vývojové 
vady dělohy – uterus duplex – kasuisti-
ka shrnul vývoj urogenitálního traktu u  ženy 
a  etiologii vrozených vývojových vad dělohy. 
Dále se zaměřil na možnosti terapie těchto vad, 
které demonstroval na  videoukázkách endo-
skopických operací a prezentoval kasuistiku pa-
cientky se syndromem inkompletního zdvojení 
dělohy s aplazií ledviny ipsilaterálně.
Kasuistika MUDr.  Elišky Hronkové (spoluautor-
ka M. Blažková) se týkala 2 dívek-sester, u kte-
rých byl během vyšetřování pro malý vzrůst 
diagnostikován syndrom úplné androgenní 
insensitivity, dříve nazývaný též syndrom tes-
tikulární feminizace. Přednáška seznámila po-
sluchače nejen s průběhem vyšetřování obou 
sester, ale i s podstatou tohoto syndromu (ge-
neticky podmíněným chyběním androgenních 
receptorů u  jedinců s  mužským karyotypem 
v  průběhu intrauterinního vývoje), s  jeho dů-
sledky, s omezenými možnostmi léčby a s vy-
hlídkami do budoucna. 
Na  závěr přednáškového večera následovala 
bohatá diskuze ke všem předneseným příspěv-
kům s velmi dobrou odbornou úrovní a všech-
na prezentovaná sdělení byla kladně přijata.

MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

Přednáškový večer 
Geriatrického oddělení 

20. 6. 2012

D. Klučka Ing. J. Forejt 

Dne 20. 6. 2012 proběhl v Šafránkově pavilonu 
přednáškový večer Geriatrického oddělení FN 
Plzeň. Večer zahájil bratr františkán D. Klučka 
vystoupením, v  němž hovořil o  obsahu a  vý-
znamu pastorační služby u lůžka nemocné-
ho. Dalším hostem večera byl pan ing. J. Forejt, 
který hovořil o  paliativní péči v  Hospicu sv. 
Lazara v Plzni. Za kolektiv lékařek Geriatrické-
ho oddělení vystoupila na závěr MUDr. V. Šťast-
ná se souhrnným sdělením na téma delirantní 
stavy u terminálně nemocných seniorů. Ve-
čeru předsedala MUDr. E. Pohořelá.  V. Šťastná

Ze zasedání Vědecké 
rady LF UK 

v Plzni 14. 6. 2012
V úvodu zasedání předal při příležitosti životní-
ho jubilea děkan fakulty paní doc. MUDr. Daně 
Müllerové, Ph.D., přednostce Ústavu hygieny 
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a preventivního lékařství LF UK v Plzni, čestnou 
medaili fakulty.
UK v  Praze ocenila monografii auto-
rů prof.  MUDr.  Karla Pizingera, CSc., 
doc.  MUDr.  Petry Cetkovské, Ph.D, 
a  prof.  MUDr.  Jiřího Štorka, CSc. – Kožní 
změny u  interních onemocnění – jako jed-
nu z  nejlepších v  roce 2011. Děkan fakulty 
autorům k  významnému úspěchu poblaho-
přál, publikace byla představena členům VR LF 
UK v Plzni.
Členové Vědecké rady UK v  Praze projednali 
a schválili dne 31. 05. 2012 návrh na jmenování 
doc. MUDr. Jiřího Kobra, Ph.D., profesorem.
Členové Kolegia rektora UK v Praze projednali 
a schválili návrh na  jmenování MUDr. Ondřeje 
Dauma, Ph.D., docentem.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., zahájil dle VŠ 
zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační řízení 
MUDr.  Tomáše Reischiga, Ph.D., vedoucího 
lékaře úseku nefrologie I. IK FN Plzeň a odbor-
ného asistenta LF UK v Plzni, v oboru Vnitřní ne-
moci. Kandidát předložil habilitační práci „Vý-
znam a možnosti prevence virových infekcí 
u  nemocných po  transplantaci ledviny“. 
Přednesl habilitační přednášku „Preemptivní 
transplantace ledviny“.
VR LF UK v  Plzni jednomyslně doporučila 
ve smyslu § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších zá-
konů, v platném znění, děkanovi fakulty po-
stoupit návrh na jmenování MUDr. Tomáše 
Reischiga, Ph.D., docentem pro obor Vnitřní 
lékařství, k dalšímu řízení.
VR byl předložen návrh na  jmenování nových 
členů komise pro obhajoby disertačních prací 
v doktorském studijním programu Neurologie 
a psychiatrie. VR LF UK v Plzni jednomyslně 
schválila jmenování MUDr. Jiřího Polívky, CSc., 
a MUDr. Jiřího Podlipného, Ph.D., novými čle-
ny komise pro obhajoby disertačních prací 
v  doktorském studijním programu Neuro-
logie a psychiatrie.
VR LF UK v Plzni byl předložen návrh na schvá-
lení akreditací doktorských studijních progra-
mů, platnost stávajících akreditací končí 30. 04. 
2013. VR LF UK v Plzni jednomyslně schvá-
lila akreditace uvedených doktorských stu-
dijních programů v  oborech Anatomie, his-
tologie a  embryologie, Dermatovenerologie, 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, 
Chirurgie, Lékařská farmakologie a Otorhinola-
ryngologie.
VR LF UK v  Plzni byl předložen ke  schválení 
návrh na  složení komise pro habilitační řízení 
MUDr.  Samuela Vokurky, Ph.D., vedoucího 
lékaře lůžkové části Hematologicko-onkolo-
gického odd. FN Plzeň a  odborného asistenta 
LF UK v  Plzni, v  oboru Vnitřní nemoci. Byli na-
vrženi: předseda: prof.  MUDr.  Jan Filipovský, 
CSc., II. interní klinika FN LF UK Plzeň, a členové: 
prof.  MUDr.  Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav 
patologie LF UK Plzeň, prof.  MUDr.  Jiří Mayer, 
CSc., Interní hematoonkologická klinika FN LF 
MU Brno, prof.  MUDr.  Karel Indrák, DrSc., He-
mato-onkologická klinika FN LF UP Olomouc 
a prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., III. interní kli-
nika FN LF UP Olomouc. VR LF UK v Plzni jed-
nomyslně schválila složení komise pro habi-
litační řízení MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D.

VR LF UK v  Plzni byl předložen ke  schválení 
návrh na  složení komise pro habilitační řízení 
MUDr.  Tomáše Fikrle, Ph.D., lékaře Derma-
tovenerologické kliniky FN Plzeň a odborného 
asistenta LF UK v Plzni, v oboru Dermatovene-
rologie. Byli navrženi: předseda prof. MUDr. Ka-
rel Pizinger, CSc., Dermatovenerologická klinika 
FN LF UK Plzeň, a členové prof. MUDr. Jiří Štork, 
CSc., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK 
VFN Praha, prof.  MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. 
Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny, LF 
MU Brno, doc. MUDr. Milan Buček, CSc., Odbor-
ný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Mo-
ravský Beroun a doc. MUDr. Eliška Dastychová, 
CSc., I. Dermatovenerologická klinika FN u  sv. 
Anny, LF MU Brno). VR LF UK v Plzni jednomy-
slně schválila složení komise pro habilitační 
řízení MUDr. Tomáše Fikrle, Ph.D.
VR LF UK v  Plzni byl předložen ke  schválení 
návrh na změnu ve složení komise pro habi-
litační řízení MUDr.  Daniela Lysáka, Ph.D., 
vedoucího lékaře Aferetického centra He-
matologicko-onkologického oddělení FN 
Plzeň a  odborného asistenta LF UK v  Plzni, 
v  oboru Vnitřní nemoci: Byli navrženi: před-
seda: prof.  MUDr.  Martin Matějovič, Ph.D., 
I. interní klinika FN LF UK Plzeň, a  členové 
prof.  MUDr.  Ladislav Jebavý, CSc., Fakulta vo-
jenského zdravotnictví, Univerzita obrany 
Hradec Králové, prof. MUDr. Michael Doubek, 
Ph.D., Interní hematoonkologická klinika, Fa-
kultní nemocnice Brno, doc.  MUDr.  Luboš 
Holubec Jr., Ph.D., Onkologické a  radiotera-
peutické odd. FN LF UK Plzeň, a  nový člen 
prof.  MUDr.  Vlastimil Ščudla, CSc., III. interní 
klinika FN LF UP Olomouc (místo původního 
člena prof.  RNDr.  Jana Kopeckého, CSc., Ka-
tedra medicínské biologie, Přírodovědecká 
fakulta, JU Č. Budějovice). VR LF UK v  Plzni 
schválila navrženou změnu ve složení ko-
mise pro habilitační řízení MUDr.  Daniela 
Lysáka, Ph.D.
VR byl předložen návrh na  schválení funkce 
konzultanta pro doktorský studijní program 
Chirurgie a jmenování MUDr. Ireny Holečkové, 
Ph.D., konzultantkou MUDr. Jakuba Kletečky (1. 
rok), jehož školitelem je doc. MUDr. Ivan Chytra, 
CSc. VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila 
jmenování MUDr.  Ireny Holečkové, Ph.D., 
konzultantkou MUDr. Jakuba Kletečky.
VR LF UK v Plzni byl předložen návrh na schvá-
lení jmenování nových členů oborové rady 
doktorského studijního programu Lékařská far-
makologie: RNDr.  Zdeněk Zídek, DrSc. - Ústav 
experimentální medicíny AV ČR, doc. MUDr. Mi-
lan Štengl, Ph.D. - Ústav biofyziky LF UK v Plzni 
a  doc.  RNDr.  Eva Kmoníčková, CSc. - Ústav far-
makologie a toxikologie LF UK v Plzni. VR LF UK 
v Plzni jednomyslně schválila jmenování no-
vých členů oborové rady doktorského stu-
dijního programu Lékařská farmakologie.
VR LF UK v Plzni byl předložen návrh na schvá-
lení jmenování nových členů oborové rady 
doktorského studijního programu Hygie-
na, preventivní lékařství a  epidemiologie: 
doc.  MUDr.  Helena Kollárová, Ph.D.  – Ústav 
preventivního lékařství LF UP Olomouc 
a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. – Infekční 
klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni. VR LF UK v Plz-
ni jednomyslně schválila jmenování nových 

členů oborové rady doktorského studijního 
programu Hygiena, preventivní lékařství 
a epidemiologie.
VR vzala na  vědomí zprávy z  vedení fakulty 
o průběhu realizaci projektů OP VaVpI a o IGA 
MZ ČR, kde byl otevřen další ročník a probíhá 
přijímání projektů, jejichž realizace je v  plánu 
od roku 2014. 
Volební zasedání Asociace děkanů LF ČR se 
uskuteční ve  středu 27. 06. 2012 na  1. LF UK 
v Praze.
Prof.  Matějovič informoval o  projektu PR-
VOUK. Informoval o  zasedání VR UK k  proble-
matice PRVOUK a o zařazení projektu PRVOUK 
LF UK v Plzni do kategorie 2 s připomínkami. Je 
nutné vypracovat zhodnocení průběhu projek-
tu v roční zprávě, rozpočet na 2. pololetí 2012 
činí 14,2 mil Kč. Proběhne schůzka s jednotlivý-
mi řešiteli projektu.
Děkan LF UK v Plzni doc. Kreuzberg informo-
val o jednání rozšířeného Kolegia rektora UK.
V  závěru zasedání popřál děkan fakulty všem 
členům VR LF UK v  Plzni příjemné letní dny 
a vydařenou dovolenou.

(r – dle zápisu ze zasedání VR)

Program seminářů 
I. interní kliniky FN 

v Plzni
v zimním semestru školního roku 

2012/2013
Semináře se konají v posluchárně I. interní klini-
ky v I. podzemním podlaží FN Plzeň- Lochotín 
vždy v úterý od 15.00 hodin, pokud není uve-
deno jinak. Semináře jsou pořádány v rámci ce-
loživotního vzdělávání lékařů dle stavovského 
předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny do centrální-
ho registru akcí ČLK a  ohodnoceny 2 kredity. 
Velmi srdečně zveme všechny internisty a další 
lékaře z Plzně, západních Čech i odjinud, a sa-
mozřejmě i všechny zájemce z řad posluchačů 
plzeňské lékařské fakulty. 
16.10.2012: Markery tolerance u nemocných 
po transplantaci ledviny (Prof. MUDr. O. Viklic-
ký, CSc. - Klinika nefrologie IKEM, Praha)
30.10.2012: Nové názory na  diagnostiku 
a léčbu CHOPN (MUDr. S. Kos, CSc. – Léčebna 
tuberkulózy a respiračních nemocí, Janov) 
13.11.2012: Aminosalicyláty v  terapii Cro-
hnovy nemoci - up to date (MUDr. J.  Koželu-
hová - I. interní klinika FN, Plzeň) 
27.11.2012: Srdeční selhání - nová doporuče-
ní (Prof. MUDr. R. Rokyta, Ph.D. -  Kardiologické 
oddělení FN, Plzeň)
4.12.2012: Co by měl internista vědět o zob-
razovacích metodách orgánů dutiny  břišní. 
(Doc. MUDr.  J. Ferda, Ph.D.  - Klinika zobrazova-
cích metod FN, Plzeň)
8.01.2013: Indikace a praktická realizace pa-
renterální výživy. (MUDr. M. Žourek, Ph.D. - I. 
interní klinika FN, Plzeň)
 Tuky v parenterální výživě (Prof. MUDr. Z. Ru-
šavý, Ph.D. - I. interní klinika FN, Plzeň) 

 Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
 přednosta I. IK 
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Program seminářů 
a vzdělávacích akcí 
II. interní kliniky FN 

v Plzni 
v zimním semestru 

Akademického roku 2012/2013
Semináře se konají v posluchárně pav. 4, FN Pl-
zeň Bory ve  středu od  14.00 hodin. Semináře 
odborně garantuje organizační složka ČLS JEP. 
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání 
a účastníci obdrží certifikát o účasti.
4.–6.10.2012: Konference České společnosti 
pro hypertenzi, pracovních skupin preven-
tivní kardiologie a srdečního selhání České 
kardiologické společnosti, Český Krumlov
7.11.2012: Hemostáza – co bychom měli znát 
(J. Šlechtová - ÚKBH FN Plzeň)
21.11.2012: Seminář připravený Oddělením kli-
nické farmakologie FN Plzeň: 
  Autoimunní choroby a  ateroskleroza. 

2 choroby, 1 patobiologický mechanis-
mus (O.Mayer)

  Krvácivé komplikace antikoagulační 
a protidestičkové léčby (T.Mádr) 

  Časná diagnostika systémové sklero-
dermie (D.Suchý) 

  Sekundární vaskulitidy (H.Brabcová) 
5.12.2012: Léčba růstovým hormonem (H. 
Grégrová)
19.12.2012: Co je nového v diagnostice a léč-
bě arteriální hypertenze: Doporučení České 
společnosti pro hypertenzi 2012 (J. Filipov-
sky)
9.1.2012: Zobrazení srdce pomocí magnetic-
ké rezonance, počítačové tomografie a PET 
CT (J. Ferda, J. Baxa, E. Ferdová (Klinika zobrazo-
vacích metod FN a LF Plzeň)
23.1.2012: Použití hypotermie v  intenzívní 
péči (K. Junková, O. Mayer Jr.)

MUDr. Zdeněk Kratochvíl
primář II. interní kliniky

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

Transfer technologií 
na Lékařské fakultě 

v Plzni
V červnu 2011 byla Lékařskou fakultou UK v Plz-
ni zahájena realizace tříletého projektu s  ná-
zvem „Transfer znalostí a technologií - rozšíření 
evropského vzdělávacího modelu “Technology 
Transfer Manager” na  další regiony ČR“, reg. č. 
CZ.1.07/2.4.00/17.0005, jehož dalšími spoluřeši-
teli jsou Univerzita Hradec Králové, Západočes-
ká univerzita v Plzni a ILA s.r.o.
Náplní projektu jsou vzdělávací a  školicí akti-
vity vedoucí ke  zvýšení vzájemné spolupráce 
mezi vysokými školami, vědecko-výzkumnými 
pracovišti a  podnikatelským sektorem. Projekt 
navazuje na  projekt IPUK (Inovační podnikání 
Univerzity Karlovy; JPD3), jehož výstupem bylo 

zavedení strukturovaného školení v oblasti pře-
nosu znalostí a  inovačním podnikání, a  záro-
veň využívá výstupů celoevropského projektu 
CERT-TTT-M (Certified Transnational Technolo-
gy Transfer Manager    financovaného ze 6.RP 
EU) zaměřeného na vytvoření celoevropského 
curricula v dané oblasti.

Vzdělávací aktivity, které jsou určeny pro pra-
covníky a studenty VŠ a probíhají elektronickou 
formou (MOODLE), jsou rozděleny celkem do 3 
navazujících úrovní:
1) TTM-J (Technology Transfer Manager – Ju-
nior): Cílem tohoto kurzu je poskytnout bazální 
přehled v oblasti přenosu znalostí a technologií 
z akademické do komerční sféry. Na závěr kur-
zu je souhrnný test, jehož úspěšné absolvování 
je podmínkou pro zisk závěrečného certifikátu.
2) TTM-S (Technology Transfer Manager – 
Senior): Jedná se o navazující jednosemestrální 
vzdělávací kurz na TTM-J. Pro přijetí do tohoto 
kurzu je podmínkou složení závěrečného testu 
předcházejícího kurzu. Výstupem kurzu je kro-
mě teoretické výuky v  řadě oblastí důležitých 
pro úspěšnou komercializaci i poskytnutí indi-
viduálních konzultací pro ty vědce, kteří mají 
konkrétní autorsky chráněný objev/vynález, 
který chtějí prosadit na trh.
Neméně významným výstupem je vyškolení 
odborníků, kteří budou v roli technologických 
skautů na  svých mateřských pracovištích ak-
tivně vyhledávat komercializovatelné výsledky 
výzkumu a vývoje. Dalším záměrem kurzu TTM-
-S je získání omezeného počtu jedinců, kteří by 
následně měli zájem o  prohloubení vzdělání 
v tomto oboru. 
Vybraní úspěšní absolventi se budou moci 
zúčastnit zahraniční stáže v Oxfordu, která na-
bídne kromě prezentovaných “case studies” 
i možnost řešit vlastní relevantní problematiku 
s experty přes TT.
Účastníci TTM-S budou mít možnost dalšího in-
dividuálního nástavbového vzdělávání v rámci 
kurzu TTM-E.
3) TTM-E (Technology Transfer Manager - 
Expert): Představuje nejvyšší úroveň vzdělání 
v  oblasti přenosu technologií a  jeho úspěšné 
absolvování bude opravňovat k  přednášení 
dané problematiky. Jedná se o  individuálně 
koncipovanou výuku postavenou na  konkrét-
ním řešení reálného případu komercializace, 
a jedinci svoji práci budou průběžně konzulto-
vat s lektory a dalšími odborníky přes ochranu 
práv k duševnímu vlastnictví i zástupci podni-
katelské sféry. Výsledky své práce budou pre-
zentovat odborníkům na  význačných zahra-
ničních pracovištích zabývajících se transferem 
technologií.

Do  současné doby proběhl jeden kurz TTM-J 
v  zimním semestru 2011/2012, který úspěšně 
absolvovalo 136 frekventantů, a  v  letním se-
mestru se pak následně uskutečnil navazující 
TTM-S. 

V zimním semestru 2012/2013 se bude opětně 
otevírat kurz TTM-S. V případě zájmu se prosím 
obracejte na: maurer@dante.lfp.cuni.cz , Asis-
tenční centrum LF UK v Plzni, Husova 3, Plzeň. 

Horizont 2020 – 
rámcový program pro 

výzkum a inovace 
(2014–2020) 

Horizont 2020 (česky Horizont 2020, zkráceně 
H 2020) je navazujícím rámcovým programem 
na  právě končící 7. RP (7. Rámcový program 
Evropského společenství pro výzkum, techno-
logický vývoj a  demonstrace na  roky 2007 – 
2013). H 2020 je plánován na roky 2014 – 2020.
Při přípravě H 2020 byly reflektovány úspěchy, 
zkušenosti i  nedostatky 7. RP a  v  současné 
době je H 2020 ve fázi intenzivních příprav. Zá-
sadně se změnila základní struktura programu 
i finanční dotace ve srovnání se 7.RP. 
Podívejme se zpět 7. RP (http://cordis.europa.
eu/fp7/home_en.html) obsahoval 4 specific-
ké podprogramy: Spolupráce (Cooperation), 
myšlenky (Ideas), Marie Curie actions (Human 
resources and Mobility), kapacity (Capaci-
ties) se šesti podprogramy, z  nichž jmenujme 
např. výzkumné infrastruktury, výzkum pro 
malé a střední podniky, regiony znalostí, věda 
ve  společnosti, mezinárodní spolupráce), viz 
obr. 1. 

Obr. 1. Struktura 7. 
Rozpočet 7.RP v letech 2007 až 2013 dosahuje 
50,5 mld. € a rozpočet 7. RP EURATOM (2007–
2011) téměř 2,8 mld. €. Koncept a struktura 7. 
RP byly navrženy v souladu s potřebami Evropy 
v  oblasti zaměstnanosti a  konkurenceschop-
nosti. Silný důraz byl kladen na  mezinárodní 
spolupráci a vysokou kvalitu realizovaného vý-
zkumu.
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H 2020 je koncipován zásadně jinak: Obecným 
cílem programu Horizont 2020 (http://ec.eu-
ropa.eu/research/horizon2020/index_en.c-
fm?pg=h2020) je vybudovat v  celé Unii hos-
podářství založené na  znalostech a  inovacích 
a současně přispět k udržitelnému rozvoji. Ten-
to obecný cíl se bude uskutečňovat realizací 
aktivit tří priorit, z nichž každá obsahuje soubor 
specifických cílů.
Rozpočet na uvažované období bude ve srov-
nání se 78. RP navýšen o  1/3, tedy na  80 bil. 
EURO a struktura se také poněkud liší.
Jsou nově stanoveny tři priority:
I. PRIORITA „VYNIKAJÍCÍ VĚDA“,
která se zaměřuje na posílení a rozšíření exce-
lence vědecké základny Unie a na konsolidaci 
Evropského výzkumného prostoru tak, aby byl 
výzkumný a inovační systém Unie konkurence-
schopnější v celosvětovém měřítku. Skládá se 
ze čtyř specifických cílů:
a) Evropská rada pro výzkum (ERV) poskytne 
atraktivní a  pružné financování, aby jednot-
livým talentovaným a  tvůrčím výzkumným 
pracovníkům a jejich týmům umožnila hledání 
optimálních cest v hraničních oblastech vědy, 
a to na základě soutěže v rámci celé Unie.
b) Budoucí a  vznikající technologie je cíl, 
který podpoří výzkum založený na  spoluprá-
ci s cílem rozšířit kapacitu Evropy pro vyspělé 
inovace. Podpoří vědeckou spolupráci napříč 
obory zaměřenou na naprosto nové myšlenky 
s vysokou mírou rizika a urychlí rozvoj nejper-
spektivnějších nově vznikajících oblastí vědy 
a  technologie, jakož i  utváření odpovídajících 
vědeckých komunit.
c) Akce „Marie Curie“ poskytnou vynikající 
a inovační odbornou přípravu v oblasti výzku-
mu a přitažlivé kariérní příležitosti a příležitosti 
k  výměně znalostí prostřednictvím přeshra-
niční a  meziodvětvové mobility výzkumných 
pracovníků, aby byli tito pracovníci co nejlépe 
připraveni na současné i budoucí společenské 
výzvy.
d) Výzkumná infrastruktura je cíl zaměřený 
na  rozvoj evropské výzkumné infrastruktury 
pro rok 2020 a následující období, na podporu 
jejího inovačního potenciálu a  lidského kapi-
tálu a  na  doplňování související politiky Unie 
a mezinárodní spolupráce.
II. PRIORITA „VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮ-
MYSLU“
s  cílem urychlit rozvoj technologií a  inovací, 
které budou oporou budoucích podniků a po-
mohou inovačním evropským malým a střed-
ním podnikům (MSP), aby se dostaly mezi 
přední světové společnosti. Skládá se ze tří spe-
cifických cílů:
a) Vedoucí postavení v  základních a  průmyslo-
vých technologiích je cíl, který poskytne speciali-
zovanou podporu pro výzkum, vývoj a demon-
strace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT),
nanotechnologií, vyspělých materiálů, biotech-
nologie, vyspělé výroby a zpracování a vesmíru. 
Důraz se bude klást na  interakce a  sbližování 
napříč různými technologiemi a mezi nimi.
b) Přístup k  rizikovému financování je cíl, který 
usiluje o  překonání nedostatků v  dostupnos-
ti dluhového a  kapitálového financování pro 
společnosti a projekty orientované na vědu, vý-

zkum a inovace ve všech fázích rozvoje. Spolu 
s kapitálovým nástrojem programu pro konku-
renceschopnost podniků a MSP (malé a střední 
podniky) podporuje rozvoj rizikového kapitálu 
na úrovni Unie.
c) Inovace v MSP je cíl, který podněcuje všechny 
formy inovací v MSP se zaměřením na ty, kte-
ré mají potenciál k  růstu a  internacionalizaci 
na jednotném trhu i mimo něj.
III. PRIORITA „SPOLEČENSKÉ VÝZVY“,
tato priorita aktuálně reaguje na aktuální potře-
by a společenské výzvy stanovené ve strategii 
Evropa 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/
index_cs.htm), které se zaměřují se na podně-
cování kritické míry výzkumného a inovačního 
úsilí nutného pro dosažení cílů politiky Unie. 
Financování se zaměří na tyto specifické cíle:
a) zdraví, demografická změna a  dobré ži-
votní podmínky;
b) zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, 
mořský a námořní výzkum a biohospodářství;
c) bezpečná, čistá a účinná energie;
d) inteligentní, ekologická a  integrovaná do-
prava;
e) oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a su-
roviny;
f ) inovativní a bezpečné společnosti podporu-
jící začlenění.
Zdraví, demografická změna a dobré život-
ní podmínky (Health, demographic change 
and wellbeing)
Priorita Health (Zdraví v 7. RP) se v H 2020 mění 
a rozšiřuje. Tato změna je důsledkem zejména 
demografického vývoje v  Evropě v  nadchá-
zejícím období a  s  tím souvisejícími změnami 
ekonomickými, společenskými a zdravotními.
Specifický cíl
Zdraví pro všechny občany EU v průběhu ce-
lého života, kvalitní zdravotní péče a  efektivní 
zdravotní systémy s nabídkou nových pracov-
ních příležitostí, to jsou hlavní cíle strategie 
Evropa 2020 (http://ec.europa.eu/europe2020/
index_cs.htm).
Hlavními rysy výhledu do roku 2020
Výhled ve  III. Prioritě (Zdraví, demografická 
změna a dobré životní podmínky) zohledňuje 
rostoucí náklady na zdravotní péči a zdravotní 
systémy, rostoucí náklady na  preventivní péči 
o  občany všech věkových kategorií. Věková 
struktura se bude v  následujících letech vý-
znamně měnit ve prospěch stárnoucí popula-
ce; v roce 2060 se očekává až dvojnásobný po-
čet občanů starších 65 let v porovnání s rokem 
2008 (odhad 151 mil. v roce 2060) a počet osob 
starších 80 let se ztrojnásobí (odhad 61 mil. 
v roce 2060). Pro snížení předpokládaných ros-
toucích nákladů na zdravotní péči bude nutné 
zajistit dobrý zdravotní stav občanů (evropské 
populace) v průběhu celého života a zejména 
ve  stáří, zajistit optimální životní podmínky, 
mimo jiné cestou prevence, včasné diagnos-
tiky a  účinné léčby v  případě nemoci. Dalším 
významným negativním trendem je nárůst po-
čtu občanů s různými zdravotními postiženími 
a  v  důsledku toho omezeními v  „normálním 
životě“. Jako hlavní příčiny zhoršeného zdravot-
ního stavu občanů jsou identifikovány: chro-
nické zdravotní potíže, kardiovaskulární choro-
by, rakoviny různého typu, diabetes a obezita, 
neurologické a  mentální poruchy a  postižení, 

a různá omezení způsobující „disability“, to vše 
klade zvýšené nároky na financování zdravotní 
péče a zdravotní systémy. Významným negativ-
ním faktorem, který je v uvažované perspektivě 
třeba vzít v úvahu, jsou rostoucí náklady na vý-
zkum a vývoj nových léčivých látek a přípravků. 
Hlavní dílčí cíle
1. Prevence – snaha lépe pochopit a  řídit 
vztah mezi prostředím, chováním lidí, výživou, 
genetikou a jejich společný vliv na stav nemoci 
a zdraví, umožnit aktivní a zdravé stárnutí, pre-
venci, oddálení a zpomalení nástupu choroby 
a  disability nástroji a  službami podporujícími 
samostatnou péči.
2. Boj proti chorobám a  jejich léčba – lepší 
pochopení mechanismů nemocí a jejich klasi-
fikace, lepší pochopení „normálních“ procesů 
růstu a vývoje jedince, podpora výzkumu a vý-
voje nových léčiv (cestou „public-private-part-
nership“ – PPP), vývoj a  validace inovativních 
terapií, technologií, vakcín a  diagnostických 
nástrojů.
3. Podpora a zvýšení udržitelnosti a účinnos-
ti zdravotních a  sociálních systémů – výzkum 
zdravotních systémů, výměna informací mezi 
národními systémy, hodnocení technologic-
kých a  kvalitativních parametrů, šetření zdra-
votních intervencí, socioekonomické dopady 
zdraví a nemoci, rozhodnutí týkající se asistiv-
ních technologií a nezávislého žití, etika, inova-
ce a sociální přijímání inovací, zlepšení připra-
venosti na nově se objevující epidemie a další 
možné zdravotní hrozby.
4. Překlenující problémy – dlouhodobé 
studie dobře stratifikovaných (definovaných) 
velkých populací, zpracování dat a  další ma-
nipulace s nimi. Vývoj a podpora biologických 
i  datových infrastruktur (bio-banky, kohorty, 
zvířecí modely, apod.) a další vybavení, zařízení 
a příslušenství. Podpora vývoje nástrojů a tech-
nologií zahrnujících –omics, vysokovýkonnost-
ní výzkum, systémovou biologii, zobrazovací 
metody. Podpora regulatorních věd, léková 
bezpečnost, klinické testy, buněčné a  geno-
vé terapie, apod., podpora přeměny znalostí 
v inovace pro zlepšení klinické praxe, a vývoje 
produktů pro trh a služby.
Mezinárodní spolupráce
Široká mezinárodní spolupráce nad rámec EU 
bude i nadále stejně jako v 7.RP jednou z priorit 
H 2020. Bude pokračovat snaha o  koordinaci 
mezinárodních konsorcií, např. EDCTP (Euro-
pean and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership, http://www.edctp.org/ ) a  vzác-
ných chorob - International Rare Diseases 
Research Consortium, IRDiRC, http://raredise-
asesnetwork.epi.usf.edu/spotlight/spring2011/
IRDiRC.htm ). Významná role bude i  u  dalších 
mezinárodních konsorcií, která v  některých 
případech převzala roli EK týkající se směrování 
dalšího výzkumu v úzké specifické oblasti, např. 
Human Genom Project (HGP, http://www.ornl.
gov/sci/techresources/Human_Genome/
home.shtml ), dlouhodobý výzkum lidského 
genomu, International Knock-out Mouse Con-
sortium (IKMC, http://www.knockoutmouse.
org/ ), International Cancer Genome Consorti-
um (ICGC, http://icgc.org/ ), International Hu-
man Metagenome Consortium (IHMC, http://
www.human-microbiome.org/ ), International 
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Human Epigenome Consortium (IHEC, http://
www.ihec-epigenomes.org/ ).
Odůvodnění formulace III. Priority: Zdraví, 
demografická změna a  dobré životní pod-
mínky a přidaná hodnota Unie
Nemoci a zdravotní postižení nejsou ve většině 
případů národními, ale evropskými problémy. 
Zaměření výzkumu, vývoje a  inovací by mělo 
přispět k  řešení těchto problémů zajistit zlep-
šení v oblasti zdraví a životních podmínek pro 
všechny občany EU.
Předpokladem je excelentní výzkum, pocho-
pení základních determinant zdraví a nemoci, 
procesu stárnutí a řada dalších. Cestou k dosa-
žení tohoto stavu je dlouhodobá a koordinova-
ná podpora mezinárodní, mezioborové a mezi-
odvětvové spolupráce. 
Významnými prvky nadcházejícího období je 
personalizovaná medicína a personalizovaný 
přístup, jejichž masivní rozvoj byl umožněn vý-
zkumem lidského genomu a s využitím –omics 
metod. Nedílnou součástí bude větší propojení 
s  jednotlivými oblastmi ICT, a  to např. oblasti 
elektronického zdravotnictví e-Health a m-He-
alth (mobilní zdravotnictví), v  rozsáhlé oblasti 
zobrazovacích metod a  technik pro prevenci, 
včasnou a přesnou diagnostiku a monitorování 
léčby, na  významu získají i  asistivní technolo-
gie nejen u pacientů starší populace, ale také 
u pacientů s různými omezeními, a po úrazech. 
Modelování stavu choroby a  zdraví je dalším 
příkladem využití ICT. Nanomateriály zaujímají 
a budou zaujímat stále významnější postavení 
nejen v regenerativní medicíně, ale i při vývoji 
léčiv a nových technik léčby. Širší podpora, ak-
celerace a  zjednodušení pravidel u  klinických 
testů je jedním z  významných úkolů nadchá-
zejícího období. Screeningové programy pro 
různá onemocnění budou i nadále napomáhat 
prevenci a včasné diagnostice mnoha chorob. 
Stejně tak tomu bude i u vakcinace proti někte-
rým chorobám.

Na  zřeteli zůstanou „gender issues“, etická 
pravidla, používání zvířat ve  výzkumu, apod. 
Významným aspektem bude kontinuální a při-
měřené zdravotní vzdělávání v průběhu celého 
života, a  to nejen široké populace a  určitých 
skupin občanů s  určitým postižením, ale také 
celoživotní vzdělávání zdravotnických profesi-
onálů na všech úrovních.
Joint Programming, společné programová-
ní v H 2020
Některé otázky, v  současné době problema-
tika stárnoucí populace, přesahují stávající 
možnosti řešení nástroji rámcových programů, 
a proto bylo vytvořeno dobrovolné partnerství 

členských (a asociovaných) zemí EU, joint pro-
gramming (JP), jehož cílem je společná snaha 
o řešení závažných evropských výzev koordina-
cí národních výzkumných programů. 
V současné době bylo ustaveno EU Joint Pro-
gramme - Neurodegenerative Disease Re-
search (JPND) Join Programming Neurodegene-
rativní choroby, zejména Alzheimerova choroba. 
Základním cílem iniciativy je nalézt způsoby 
včasné diagnózy a  léčby neurodegenerativ-
ních onemocnění, které by zmírnily sociální 
a ekonomický dopad onemocnění pro pacien-
ty, jejich rodiny a zdravotní systém. Další aktivi-
tou je JP Zdravá výživa pro zdravý život, iniciativa 
se zaměřuje na zdravý životní styl a na prevenci 
výskytu onemocnění způsobených nezdravým 
životním stylem. Špatné stravovací návyky, 
nezdravý životní styl a  obezita mají za  násle-
dek vznik mnoha chronických onemocnění. 
Základními okruhy výzkumu budou zdravý 
životní styl, výživa a prevence a snížení výsky-
tu chronických chorob a  poruch spojených 
s nesprávnou výživou. JP Zdravé stárnutí – více 
let, lepší život, si klade za cíl koordinaci výzkum-
ných aktivit, které směřují k tomu, že lidé budou 
moci žít zdravý, aktivní, nezávislý život a zlepší 
se jejich zapojení do  společnosti i  ve  vyšším 
a vysokém věku. JP Antibiotická rezistence, je za-
měřená na  bakteriální antibiotickou rezistenci 
a humánní medicínu. 
ČR je zastoupena, nebo je v přípravné fázi aktiv-
ního zapojení do všech JPI.
Závěr
Rámcový program H 2020 je v  přípravné fázi 
s  možností národních vstupů a  připomínek, 
jichž ČR stejně jako ostatní členské státy EU 
využívá. H 2020 bude nejvýznamnějším finanč-
ním nástrojem podpory vědy a výzkumu v Ev-
ropě a včasná a dostatečná připravenost umož-
ní významněji a více využívat finanční podporu 
EK zejména vzhledem k  tomu, že se národní 
zdroje financování vědy a  výzkumu nebudou 
zvyšovat. Dalším důsledkem významnějšího 
zapojení českých týmů a pracovišť do H 2020 
bude posílení mezinárodní konkurenceschop-
nosti a nejlepším slova smyslu zviditelnění čes-
kého výzkumu nejen v Evropě.

Judita Kinkorová, 
Technologické centrum AV ČR

Zahraniční stáž 
v Oxfordu

Na  konci června proběhla zahraniční stáž pro 
15 absolventů (2 absolventi za LF v Plzni, 5 UHK, 
8 ZČU) pokračovacího kurzu TTM-S z projektu 
„Transfer znalostí a  technologií - rozšíření ev-
ropského vzdělávacího modelu “Technology 
Transfer Manager” na další regiony ČR“ organi-
zovaná společností Isis Innovation, Ltd., Oxford 
(univerzitní TTO). 
Během týdenního pobytu účastníci poznali jak 
organizaci studia v Oxfordu (přijímací zkouška 
do některé z 38 kolejí na základě všeobecného 
testu studijních předpokladů a  dále již studi-
um dle vlastní volby), tak především podmínky 
a zákonitosti transferu poznatků a  technologií 
této prestižní univerzity založené v  roce 1234. 

ISIS má 78 zaměstnanců, z  nichž většina má 
Ph.D nebo MBA vzdělání. Zabývají se psa-
ním business plánů, vedením spin-out firem 
po  dobu cca 6 měsíců, výběrem pracovníků 
managementu zakládaných firem a sháněním 
financí. Jejich aktivity navazují na  oddělení 
Research Services (patentování, kontrakty) za-
městnávající 70 lidí – to vše pro 2 000 vědců. 
Univerzita je financována ze 70 % od státu, 9 % 
z  EU, zbytek ze soukromých zdrojů nebo ze 
zisků z komercializace. Jen licencování přinese 
univerzitě kolem 11 – 12 mil. GBP za rok. Z toho 
se platí patentové poplatky (2,5 mil. GBOP 
za rok) a rovněž vysoké částky za psaní paten-
tových přihlášek specializovanou kanceláří.
V  rámci stáže bylo prezentováno 10 případo-
vých studií, které byly zajímavé pro doprováze-
jící osoby.  
Autoři: M. Maurer, MUDr.  Kateřina Čihařová, 
RNDr. Ivan Dvořák, CSc.

Golfová akademie 
18. – 22. 6. 2012 

Pro naše kolegy sportovce jsme po  dohodě 
s vedením fakulty uspořádali ve dnech 18. – 22. 
června v areálu Golf-Clubu Alfrédov „Golfovou 
akademii“. Celkem se akademie zúčastnilo 17 
kolegů. V první hodině byli všichni seznámeni 
s historií golfu a golfovou terminologií, držením 
hole, golfovým postojem, mířením, nápřahem 
a golfovým švihem. Měli možnost si vyzkoušet, 
co znamená odehrát dvousetmetrovou ránu 
železem. 

V druhé hodině jsme pokračovali výukou pato-
vání. Na vlastní kůži si mohli všichni ověřit, kdy 
a jak na hráče působí psychický tlak na promě-
nění patu. Na závěr jsme si dali patovací soutěž 
(z 5m vzdálenosti s kopce a s výrazným strano-
vým pravolevým sběhem). Soutěžící měli každý 
tři pokusy a měřil se ten nejblíže k jamce.
Účastníci akademie byli rozděleni na dvě sku-
piny, každá tedy měla svého vítěze. Vítězem 
v první skupině byla stále se usmívající asistent-
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ka našeho pana děkana paní Vlaďka Jandová 
(63,5 cm,) z druhé skupiny se jako nejpřesnější 
ukázal být MUDr. Lukáš Nalos (33 cm).
Gratulujeme vítězům a  těšíme se s  kolegy 
na opětovné sportovní setkání.

Za katedru TV LF UK v Plzni Martin Červený.

Zahradní slavnost 
Lékařské fakulty 

22. 6. 2012

Zahradní slavnost Lékařské fakulty v  Plzni, 
neboli nově „garden party“, je tradice letního 
neformálního setkání nových absolventů LFP 
s jejich vyučujícími a zároveň akce, která umož-
ní milé rozloučení s kolegy i s fakultou. Samo-
zřejmě je to i příležitost k setkání a rozloučení 
se s akademickým školním rokem pro všechny 
akademické pracovníky fakulty či jiné zaměst-
nance a ostatní studenty školy.

Akce se konala 22. 6. 2012 a začínala od 14 ho-
din na zahradě Procháskova pavilonu. Organi-
zace se ujali studenti nižších ročníků lékařské 
fakulty pod vedením MUDr. Martiny Mydlářové 
a pana Michala Šusty ze společnosti Prekomia. 
Vlastním programem během odpoledne pro-
vázel Dj PANiXs nebo-li MUDr. Ondřej Moravec, 
kromě hudby byly k  dispozici stany s  občer-
stvením. Letošní ročník se nesl v „ havajském“ 

duchu a vzhledem k tomu, že to studenti i pří-
tomní akademici pojali velmi zodpovědně, 
o  krásné kostýmy nebyla nouze. Jako jeden 
z  nejlepších byl publikem vybrán kostým stu-
denta Františka Nachlingera.

Na  akci dorazilo cca 500 účastníků. Z  po-
zvaných hostů svou účastí akci podpořili 
prof.  RNDr.  Milan Tichý, DrSc., prorektor pro 
rozvoj UK, primátor města Plzně pan Martin 
Baxa, či ředitelka Fakultní nemocnice v  Plzni 
paní Jaroslava Kunová. V 17 hodin pronesl dě-
kan fakulty doc.  MUDr.  Boris Kreuzberg, CSc., 
slavnostní proslov a nato mohl začít studenty 
očekávaný „zlatý hřeb“ této akce - vystoupení 
skupiny Hibaj. Akce byla ukončena ve 22 hodin, 
nato se většina účastníků přesunula do centra 
města, kde pokračovala „afterparty“ až do ran-
ních hodin.

Na akci proběhl i úvodní prodej nových triček 
lékařské fakulty, jejich design byl vybrán za spo-
luúčasti studentů. Výhodou „bílé varianty“ fa-
kultního trička je fakt, že toto lze užít i na praxi 
do nemocnice. Trička je možné si i nadále za-
koupit na děkanátu naší fakulty, v brzké době 
je plánován i  prodej prostřednictvím e-shopu 
(odkaz na webových stránkách fakulty).

Touto cestou bych ráda poděkovala váženému 
děkanovi naší fakulty doc. MUDr. Kreuzbergovi, 
CSc., za záštitu a finanční podporu akce, a dále 

patří velký dík tajemnici fakulty ing. Marii Kleč-
kové a asistentce děkana Vlaďce Jandové, které 
nám s organizací této akce velmi pomohly.

Text: MUDr. Martina Mydlářová
Foto: MDDr. Gábina Vajchrová

K devadesátinám 
prof. MUDr.  

B. Mejchara, CSc.
V dubnu letošního roku oslavil své devadesáté 
narozeniny prof.  MUDr.  Bořivoj Mejchar, CSc., 
emeritní přednosta plzeňské Stomatologické 
kliniky a proděkan LF UK v Plzni.
Narodil se 3. 4. 1922 v Pocinovicích, kde chodil 
i do obecné školy; v letech 1933 - 1941 absol-
voval reálné gymnasium v Domažlicích. Během 
2. světové války byl zaměstnán v několika pod-
nicích a v roce 1945 začal studovat na Lékařské 
fakultě v Praze; po dvou letech studia přestou-
pil na  plzeňskou Lékařskou fakultu a  studia 
ukončil promocí v roce 1952.
V  letech 1952 - 1955 pracoval ve  Fakultní ne-
mocnici v  Plzni jako sekundární lékař na  Sto-
matologické klinice; rovněž absolvoval stáže 
na  stomatologických klinikách v  Berlíně a  So-
fii. V  roce 1955 se stal odborným asistentem, 
po habilitaci působil v letech 1967 - 1979 na kli-
nice jako docent. Po jmenování profesorem pro 
obor stomatologie v roce 1979 pracoval na pl-
zeňské Stomatologické klinice až do roku 1991.
Přednostou kliniky byl v  letech 1969 - 1989, 
tedy plných 20 roků. Od  roku 1969 byl 17 let 
také vedoucím katedry stomatologie a 13 roků 
pracoval rovněž ve  funkci proděkana LF. V  le-
tech 1970 -1986 byl také členem Vědecké rady 
LF.
Od  roku 1966 až do  roku 1987 působil v  růz-
ných, zejména pedagogických funkcích jak 
na Univerzitě Karlově, tak na Ministerstvu zdra-
votnictví ČR.
Dlouhá léta byl i členem redakční rady časopisu 
Československá stomatologie, členem výboru 
Čsl. stomatologické společnosti, členem výbo-
ru parodontologické sekce Čsl. stomatologické 
společnosti, členem komise pro obhajoby kan-
didátských disertací v oboru stomatologie aj.
Pracovním zaměřením prof. Mejchara byla pře-
vážně parodontologie, prekancerózy a veškerá 
další onemocnění ústní sliznice. Byl i spoluau-
torem celostátní učebnice „Onemocnění úst-
ní sliznice“ (1962, 1983). Významnou součástí 
jeho činnosti byla jeho pedagogická činnost: 
od roku 1955 přednášel v plném rozsahu obor 
parodontologie a  onemocnění ústní sliznice 
pro studenty stomatologie a rovněž obor sto-
matologie pro studenty všeobecného lékařství. 
Problematika prekanceróz a nádorů úst a dal-
ších onemocnění ústní dutiny byla také pravi-
delnou součástí jeho přednášek v rámci doško-
lovacích akcí pro obvodní lékaře.
Za svou práci získal prof. Mejchar řadu význam-
ných ocenění; k nejvýznamnějším patří čestný 
titul „Zasloužilý lékař“ (1976), čestné členství 
v  Čsl. stomatologické společnosti (1987), di-
plom Za zásluhy o rozvoj stomatologie (2000), 
čestné členství České parodontologické spo-
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lečnosti (2012), bronzová medaile (1970) a stří-
brná medaile (1985) Univerzity Karlovy, Mírová 
medaile UK v  Praze, Pamětní medaile LF UK 
v Plzni, Čestná medaile Čsl.lékařské společnosti 
J. E. Purkyně a další.
Prof. Mejchar není jen vynikajícím odborníkem 
ve svém oboru : známe ho také jako zasvěce-
ného znalce divadla, znalce literatury, k  jeho 
zálibám patří i chalupaření.
K jeho významnému jubileu i do všech dalších 
let mu přejeme především dobré zdraví, hodně 
pohody a radostí !

Redakce „Facultas nostra“

Devadesátiny lékařky 
a spisovatelky

Prof. MUDr. Valja Stýblová, DrSc., se narodila 4. 
června 1922 v Charbinu v rodině českého legi-
onáře. V Praze za války absolvovala gymnázium. 
Po  válce vystudovala medicínu (1950), roku 
1965 se stala docentkou a roku 1977 profesor-
kou neurologie. V  roce 1973 byla jmenována 
vedoucí katedry neurologie a  psychiatrie Lé-
kařské fakulty hygienické UK, o rok později byla 
jmenována přednostkou Neurologické kliniky 
LFH UK a FNKV, kde pracovala až do důchodu 
v roce 1990.
Ve volbách roku 1981 zasedla za KSČ do Sně-
movny lidu, kde působila až do  svobodných 
voleb roku 1990. Vedle své odborné práce se 
věnovala literární činnosti a  patří k  nejzná-
mějším „píšícím“ lékařům. Vydala více než 20 
titulů, z nichž většina čerpá ze zdravotnického 
prostředí, např. Mne soudila noc, 1948 (vydáno 
až 1957), Dům u  nemocnice (1959), Moje vel-
ká víra (1960), Nenávidím a  miluji (1969), Můj 
brácha, (1973), Rychlík z  Norimberka, (1975), 
Na  konci aleje, (1979), Skalpel, prosím, (1981), 
Nevěra, (1984), Princ a  Skřivánek, (1984), Zlaté 
rybky, (1988), Benjamin, (1992), Most sebevra-
hů, (1999), Most aeskulapů, (2001), Ondinino 
prokletí, (2003), Lužanská mše - Vita brevis, 
(2005), Lužanská mše - Ars longa, (2006), Lužan-
ská mše - musis amicus, (2009), Mecenáš v ob-
nošené vestě, (2012). Poslední čtyři tituly jsou 
věnovány architektu a  mecenáši české vzdě-
lanosti Josefu Hlávkovi. Dva z  titulů - Rychlík 
z Norimberka a Skalpel prosím - byly zfilmová-
ny. Knihy Valji Stýblové byly přeloženy do an-
gličtiny, běloruštiny, bulharštiny, estonštiny, 
francouzštiny, litevštiny, lotyšštiny, maďarštiny, 
němčiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny, slovin-
štiny a španělštiny. 
Přinášíme úryvky z  rozhovoru s  jubilantkou, 
které přinesl časopis Zdraví (*)
Rodiště v Charbinu – to moc Čechů asi neu-
vádí. Řekněte nám o tom něco. 
VS: Narodila jsem se v Charbinu, tenkrát na území 
Mandžuska. Otec byl ruský legionář, s matkou se 
seznámil za  války v  Kyjevě – byla volyňská Češ-
ka, její rodiče pocházeli z Hronova a Kutné Hory. 
Otec po válce jako inženýr zeměměřič nějaký čas 
v  Charbinu pracoval, ale brzy po  mém narození 
se vrátil do  Čech. Snad stojí za  zmínku, že další 
otcův bratr byl francouzský legionář a manželův 
bratr legionář v  Itálii. Za druhé světové války jiný 
z  bratrů odjel do  Brazílie a  začal tam spolupráci 

s  britským ministerstvem obrany – koordinoval 
snahy o  nábor dobrovolníků do  spojeneckých 
armád. A konečně matčin bratr osvobozoval Pra-
hu se Svobodovou armádou, s matkou se neviděl 
dvacet let, my ho do  té doby neznali. Jeden můj 
bratranec byl u letectva, druhý padl při osvobozo-
vání Berlína v posledních dnech války. 
Po  maturitě jste studovala hudbu, ale na-
konec jste si zvolila jako profesi medicínu. 
Proč?
VS: Chtěla jsem především studovat medicínu. 
I když pro mne hudba hodně znamená, cele jsem 
se jí věnovat nechtěla. To bylo tak: Maturovala 
jsem za  války, v  roce 1941, v  té době už byly za-
vřené vysoké školy. Nemohla jsem začít studovat 
medicínu, i  když jedině to jsem si tehdy přála. 
Rozhodla jsem se připravit se na  státní zkoušku 
z hudby a získat aprobaci pro vyučování klavírní 
hry. V té době jsem v rámci přípravy mohla studo-
vat skladbu u profesora Řídkého i u dalších mistrů, 
mimo jiné u profesora Spilky. Zval nás na sborové 
koncerty, které dirigoval. Začala jsem dokonce 
učit klavírní hru, ale skončila válka a  otevřely se 
vysoké školy – mohla jsem se zapsat do letního se-
mestru už v roce 1945. V té době jsem již byla vda-
ná, roku 1944 se nám narodila dcera, takže jí bylo 
devět měsíců, když jsem začala studovat. S  děc-
kem to nebylo lehké. Prakticky to vypadalo tak, že 
jsem dcerku každé ráno odvezla ze Smíchova, kde 
jsme bydleli, k rodičům do Vršovic a po přednáš-
kách jsem s ní zase cestovala domů. Přesto jsem 
fiškusovala na  patologii, později na  psychiatrii 
a  na  interně u  profesora Františka Herlese. Moji 
známí znají historku, kdy jsem chodila do pitevny. 
Doma mne hledala nějaká návštěva, ptala se, kdy 
přijdu. Tříletá dcera jí odpověděla: „To nevím, až 
kolik bude mrtvol.“ Zní to hrozně, ale od medicíny 
ji to neodradilo. 

Vaším oborem se stala neurologie. Byla to 
vaše promyšlená volba, nebo vás k  této 
specializaci přivedla náhoda?
VS: Když jsem skončila medicínu, absolventi do-
stali nabídku na  určité místo, nemohli jsme si 
vybírat. Mohla jsem začít aspiranturu na kardio-
logii – dostala jsem nabídku od profesora Herlese, 
nebo přijmout sekundářské místo na  neurologii 
na  Vinohradech. Vzhledem k  tomu, že už jsem 
měla děcko, jsem se v  té době nemohla zavázat 
k výzkumné práci. Nastoupila jsem proto na neu-
rologii. 
Na neurologickou kliniku jste přišla v  roce 
1950. Jaká tehdy, pět let po  válce, vlastně 
byla česká neurologie?
VS: Tehdy vedl kliniku profesor Jan Šebek. Byl 
významný ve  svém oboru, pobýval zejména 
ve  Francii, výborný pedagog. Pomáhal i  při for-
mování Lékařské fakulty hygienické UK v  roce 

1952. Klinika samozřejmě neměla dnešní dia-
gnostické a terapeutické možnosti, ostatně jako 
nikde jinde, modernější diagnostické přístrojové 
vybavení prostě nebylo, ale za daných možností 
bylo tamní pracoviště na úrovni. I když jsme sa-
mozřejmě ještě neměli CT, natož magnetickou 
rezonanci a  jiné zpřesňující metody, a  museli 
jsme vystačit s  pneumoencefalografií nebo an-
giografií. Přesto se zdárně řešily závažné afekce 
mozku a  míchy, úspěšně se operovaly nádory, 
traumatické a  jiné léze. Kladl se mnohem větší 
důraz na detailní klinické vyšetření, než je tomu 
dnes, kdy se – jistě právem – více spoléhá na zob-
razovací metody. 
Jak vzpomínáte na tehdejší pacienty?
VS: Když jsem začínala, ještě se hojně léčily syfi-
litické neurologické komplikace, například tabes 
dorsalis. Z  diagnostických důvodů se dělaly ne-
jen lumbální, ale i  subokcipitální punkce, avšak 
ty ambulantně, aby pacient mohl hned odejít. 
Byl na  ně vyhrazen jeden den v  týdnu, vždycky 
se jich dělalo pět nebo šest. Tehdy mne je učil 
náš primář pan doktor Řemenář. Vím, že jed-
nou přišel na  tento výkon herec operety. Sestra 
mu musela kvůli punkci vyholit krk. Zapřísahal 
ji, ať ho nevyholí příliš, protože hrál roli prvního 
milovníka. Vzpomínám si, jak jej rozšafně ujiš-
ťovala, že to bude jen málo, ale nakonec mu 
to punkční místo vyhladila tak důkladně, že při 
pohledu do  zpětného zrcátka málem zkola-
boval. Vybavuji si také jednu pacientku, velmi 
mladou dívku, která ležela v malé mimopražské 
nemocnici s  diagnózou spinální formy roztrou-
šené sklerózy. V  nemocnici tehdy nebyla běžná 
ani perimyelografie (PMG) a  symptomatologie 
spastické paraparézy se tamním lékařům zdála 
tak přesvědčivá, že už pacientku dále nevyšet-
řovali. Byla léčena sérií infuzí kortikoidů, po kte-
rých se zlepšila, ale jen přechodně. Napsala nám 
pak dopis, velmi podrobně vylíčila své příznaky, 
byly tam i bolesti a poruchy čití, ale chyběly dost 
charakteristické obtíže pro roztroušenou skleró-
zu. Pozvali jsme ji na  kliniku, a  PMG prokázala 
benigní míšní nádor, který odoperoval profesor 
Zdeněk Kunc. Je zcela jisté, že bez operačního 
zákroku by plula dál pod diagnózou RS, možná 
až do plné invalidity. Myslím, že takových přípa-
dů by se v té době našlo víc, ale tento byl velmi 
markantní a  šlo o  mladou nemocnou, která se 
nakonec plně vrátila do života.
Jak tehdy fungovalo vaše pracoviště?
VS: Ráda vzpomínám zejména na první léta pod 
vedením profesora Šebka. Byli jsme malý přá-
telský tým, pana profesora jsme měli rádi. Než 
dostala vinohradská neurologie velkou budovu, 
sídlili jsme v  malém pavilonu, kde kromě nut-
ných provozních prostor byla jediná místnost, 
profesorova pracovna, kde se scházeli všichni lé-
kaři a drželi tam také noční služby. Ráno po sobě 
každý musel uklidit a  zmizet. Jednou nechala 
kolegyně nedopatřením na  psacím stole jabl-
ko. Když profesor přišel, zavolal si ji a nazlobeně 
se jí ptal: „Co to je za  jablko?“ – „To je moje, ale 
měla jsem tu dvě,“ dodala ukřivděně. Profeso-
ra to zaskočilo: „Myslíte, že jsem vám ho snad 
vzal?“ Vzpomínám si taky, jak jsme dělali nábor 
studentů. Cestovalo se po vlastech českých a se-
tkávali jsme se s primáři různých nemocnic, aby 
propagovali nově založenou Lékařskou fakultu 
hygienickou. Jednou jsme přijeli do  menší ne-
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mocnice, myslím, že na  Moravě, kde nás měli 
předem ohlášené, ale vrátný, který nám pozdě 
večer otevřel, vyžadoval, aby se profesor Šebek 
legitimoval. Primář se to dozvěděl a  panu pro-
fesorovi se pak velice omlouval. Když začínalo 
přijímání prvních studentů, konaly se pohovory, 
písemné testy tehdy nebyly. Úroveň uchazečů 
byla různá. Jeden na otázku, co zná z  literatury 
a  co čte, chvíli přemýšlel, a  pak řekl, že ano, že 
čte, že jednu knihu četl. Komise chtěla vědět, kdo 
ji napsal. Zase se hluboce zamyslel, a pak se dal 
slyšet, že ji napsal snad nějaký Šetrhend.
Pracovala jste na stejném pracovišti od pro-
moce až do  odchodu do  důchodu, zažila 
jste tam čtyřicet let. Na které okamžiky ráda 
vzpomínáte?
VS: Mnohé dobré i zlé zážitky se dostaly ve formě 
příběhů a  vzpomínek do  některých mých knih. 
Ráda vzpomínám na spolupráci s akademikem 
Zdeňkem Kuncem. Imponoval mi nejen tím, co 
všechno dokázal, ale i tím, s jakým zaujetím při-
stupoval ke  každému pacientovi a  ke  každému 
neurochirurgickému výkonu. Tehdy jsme chodili 
do  Střešovic ke  „svým“ pacientům a  mohli se 
účastnit operací. Nezapomenu na  jeden případ 
výzkumného pracovníka, který měl rozsáhlý 
mozkový tumor. Profesor Kunc nás před opera-
cí zavolal do  své pracovny, kde měl rozložené 
anatomické atlasy, a  jako generál před bitvou 
s  námi konzultoval přístupovou cestu k  nádo-
ru. Při operacích trvajících několik hodin jsme 
měli ve  vedlejší místnosti k  dispozici konvice 
s  kávou a  rohlíky s  máslem, abychom se mohli 
občerstvit. On sám si i  po  letech dobře vzpomí-
nal na  jednotlivé pacienty, svou práci hluboce 
prožíval. Měla jsem ráda rovněž pedagogickou 
práci a  myslím, že jsme měli ke  studentům blíž 
než dnes. Výuka se vždy velmi preferovala, učili 
nejlepší pedagogové, psali knihy, skripta, zkouš-
ky byly mnohem přísnější. Přesto na nás studenti 
nezanevřeli – po letech se s některými setkávám 
a vím, že dobré výuky si vážili.
Máte na kontě mnoho úspěchů a ocenění. 
Které z nich vás nejvíc potěšily?
VS: Dostalo se mi mnohých ocenění, jak v medi-
cíně, tak v literatuře, ale přiznám se, že nejvíc mne 
těší ta z poslední doby: Zlatá stuha za prozaickou 
tvorbu pro děti a mládež v roce 2006, dále Medai-
le Josefa Hlávky za dlouholetou úspěšnou literární 
činnost, za  celoživotní vědeckou a  klinickou čin-
nost v oblasti neurologie i za činnost pedagogic-
kou, za  prosazování humanitních idejí a  odkazu 
Josefa Hlávky v české literatuře (z roku 2007, udě-
lena Nadací Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) 
a  cena Boženy Němcové za  trilogii „Lužanská 
mše“, udělená Akademií literatury české v  roce 
2010.  (jn)
(*) J. Riesová, J. Krejčík: Empatie u lékaře není nikdy dost. Zdraví E15 
> Rozhovory 

Ukázka z románu  
V. Stýblové

Zraněná paní je zatím na vyšetřovně vedle ma-
lého sálku. Je podrobně vyšetřena. Byli tu lékaři 
z očního, z neurologie a dokonce stomatolog, 
protože je zlomená i horní čelist. V deformova-
ném obličeji jsou silně oteklá oční víčka, takže 

se můžeme jen stěží podívat, zda zornice rea-
gují na světlo. Vidíme kyvadlové pohyby očních 
bulbů, znamená to, že došlo snad i k poranění 
mozkového kmene. To je zlé, v takovém stavu 
je každý výkon nebezpečný.
Prohlížíme snímky. Zdá se mi, že vidím na stra-
ně většího výronu neurčitou linii lomu, kterou 
rentgenolog nepopsal. Dokonce to vypadá 
na  vpáčení kosti. Nález ukazuje na  dráždění 
mozkové kůry v  této oblasti, paní má jedno-
stranné křeče nohy. 
„Tak se umyjeme,“ řeknu. Není mi stále jasné, 
proč je stav nemocné tak těžký. „Co vlastně 
mluví proti tomu, že je to epidurální hema-
tom?“ nadhodím nápad, který se mi vnucuje. 
I mediky učíme, jaký je v tom rozdíl. Subdurál-
ní krvácení je žilní, pomalejší. Krev se hromadí 
pod tvrdou plenou a  jen zvolna stlačuje mo-
zek. Epidurální krvácení je z  tepny. Postupuje 
sice rychleji, ale protože se rozlévá mezi kost 
a  tvrdou plenu, má víc místa. Nemocný není 
v bezvědomí hned. 
 „Byla v bezvědomí od začátku,“ řekne Kroupa 
jako ozvěna tichých úvah. 
 „Možná, že tu je jiná příčina, která zavinila oka-
mžitou ztrátu vědomí. Například mozková píš-
těl z protržených obalů, má přece frakturu báze. 
Obojí dohromady by těžký stav vysvětlilo.“
Zelený nechal mytí a  jde se na pacientku po-
dívat. Když se objeví, mává nám před očima 
lakmusovým papírkem. „Opravdu je to liquor,“ 
hlásí a ukazuje nám typické zbarvení. 
„Ten vpáčený odštěpek kosti by mohl doce-
la dobře natrhnout stěnu artérie,“ uvažuji dál 
nahlas. „Tamponáda mozku se rychle zvětšuje, 
protože ji působí nejen výron, ale i  unikající 
mok. Neurolog na tuto variantu sice nemyslel, 
ale podle mne je s ní nutno počítat.“
Měla jsem pravdu. Ostrá odštíplá částečka sku-
tečně způsobila krvácení z  tepny. Bylo už tak 
rozsáhlé, že utlačovalo i mozkový kmen. Navíc 
byl poraněn i žilní splav. Dokud byl kousek kos-
ti vtištěn do  rány, splav nekrvácel, ale jakmile 
jsme ho pinzetou odstranili, provalila se krev 
plným proudem. 
Nestačil návrt, museli jsme provést širší trepa-
naci čelní kosti. Odsávali jsme výron a současně 
jsme lepili stěnu splavu. Pacientka při tom se-
lhávala oběhově, zdálo se nám, že na stole vy-
krvácí. Do žíly jí trvale kapala transfuze. Nebylo 
ani pomyšlení na to, abychom provedli výkon 
i na druhé straně v jedné etapě. 
Rychle jsme dokončovali operaci. Mlčeli jsme. 
Zřejmě nás všechny tížila myšlenka: Je vů-
bec žádoucí, aby tato nemocná přežila? Ne-
došlo asi jen ke  krevním výronům, bude mít 
i zhmoždění mozku na více místech. Hybnost 
a psychika se těžko obnoví beze zbytku. Vrá-
tíme do života lidskou trosku, která se o sebe 
sama nepostará. 
Kolikrát jsme takto uvažovali nad hroznými úra-
zy, nad tím nezbytným mankem civilizace, kte-
ré se denně produkuje na všech autostrádách. 
Současně jsme se rvali o každou stopu života 
těch zkrvavených lidí s  polámanými kostmi 
a žebry, těch kandidátů smrti, z nichž mnohý se 
ani nedočkal toho, abychom ho z operačního 
sálu dovezli na lůžko.....
V. Stýblová: Skalpel, prosím. Čs. Spisovatel, Pra-
ha 1981, náklad 50 000 výtisků (!) 

Vzpomínka 
u příležitosti 

nedožitých 90. 
narozenin profesora 
Jaromíra Myslivečka

(1922-1997)
Prof. MUDr. Jaromír My-
sliveček, DrSc., se naro-
dil 23. září 1922 v Hum-
polci na  Vysočině, 
ke  které přilnul na  celý 
život. Již před válkou za-
čal studovat na  Lékař-

ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své studi-
um musel po  uzavření českých vysokých škol 
v  roce 1939 přerušit a ukončil ho až po válce 
promocí v r. 1949. Vědecky pracoval již jako stu-
dent, kdy publikoval 5 vědeckých sdělení. 
Po promoci působil jako vědecký aspirant a po-
sléze jako odborný asistent na  Fyziologickém 
ústavu FVL UK v  Praze, kde také obhájil svou 
kandidátskou práci. V r. 1955 byl jmenován do-
centem. V létě 1957 přichází do Plzně a stává se 
vedoucím Ústavu patologické fyziologie zdejší 
lékařské fakulty. V r. 1963 získal vědeckou hod-
nost DrSc., a  v  r. 1964 byl jmenován řádným 
profesorem. Za svoje aktivity v rámci „Pražského 
jara 1968“, kdy byl ve svobodných volbách zvo-
len děkanem fakulty, ale z politických posrpno-
vých důvodů již k převzetí funkce nedošlo, mu-
sel plzeňskou fakultu opustit. Zpět se vrátil až 
v září 1990, když do té doby pracoval jako sa-
mostatný vědecký pracovník na Institutu hygi-
eny a  epidemiologie v  Praze. Po  úmrtí 
doc.  MUDr.  Z. Chaloupky, CSc., v  témže roce, 
působil prof.  Mysliveček ve  funkci vedoucího 
ústavu opět až do r. 1993.
Ještě za svého prvního pražského působení si 
prof. Mysliveček stanovil celoživotní zaměření 
svého výzkumného zájmu, a tím byla proble-
matika mechanizmů uplatňujících se v onto-
genetickém vývoji centrální nervové soustavy 
v  normálních i  patologických podmínkách, 
včetně možností jejich ovlivňování. Již teh-
dy kolem sebe soustředil několik mladších 
spolupracovníků a  založil pracovní skupinu 
pro studium vývoje nervových funkcí (Jílek, 
Mourek, Sedláček, Stoilov, Trávníček, Trávníč-
ková, Trojan). Tito i po jeho odchodu do Plzně 
pokračovali i nadále v neuroontogenetickém 
výzkumu a uplatnili se též jako významní vy-
sokoškolští učitelé, převážně profesoři. Bez 
nadsázky lze konstatovat, že i  na plzeňském 
pracovišti založil prof.  Mysliveček „školu“, kte-
rou představovali jeho spolupracovníci a žáci. 
Ti nejprve po jeho boku, a po jeho úmrtí pak 
již samostatně, pokračovali a pokračují v jeho 
výzkumných intencích doma (Barcal, Hassma-
nnová-Myslivečková, Chaloupka, Rokyta, Se-
miginovský, Sobotka, Vožeh, Záhlava) a v ně-
kolika případech i  v  zahraničí (Kučera – Švý-
carsko, Reiniš – Kanada). 
K   hlavním výzkumným tématům prof. Mysli-
večka postupně patřily následující problémy: 
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vliv časné dekortikace na vývoj funkcí a elek-
trogeneze mozku, vývoj sluchového a  zra-
kového analyzátoru u  různých živočišných 
druhů, ontogeneticky podmíněné odchylky 
vlivu neuromediátorů a  dalších biologicky 
aktivních látek. V  posledním období pak to 
bylo především studium mechanizmů učení 
a  paměti v  nejranějších etapách postnatál-
ního vývoje s  ohledem na  působení neuro-
transmiterů, včetně účinků oxidu dusnatého. 
Kromě behaviorálních přístupů a elektrofyzio-
logických metodik byl vždy výzkum podložen 
i stanovením neuromorfologických a bioche-
mických korelátů. Z iniciativy prof. Myslivečka 
bylo na danou problematiku  v r. 1960 zorga-
nizováno v  Plzni I. mezinárodní sympozium 
týkající se ontogeneze nervové soustavy, kte-
ré se stalo základem tradice těchto vědeckých 
setkání.
Prof. Mysliveček měl příležitost si ověřit a rozší-
řit své vědecké poznatky během několika za-
hraničních stáží. Např. v SSSR v r. 1958, Institut 
normalnoj i  patologičeskoj fiziologii, Moskva, 
ve Francii r. 1964 La Sorbonne, Institute Marey, 
Paris, a v USA v r. 1965 State Research Hospital, 
Thudichum Laboratory v Galesburgu v r. 1988 
– Center of Developmental Psychobiology, SU-
NY-Binghampton, N. Y. Byl autorem resp. spolu-
autorem více než 350 vědeckých prací v časo-
pisech, sbornících, 6 monografií a  11 učebnic 
a skript.
Důkazem mezinárodního uznání jeho prá-
ce byly v posledních letech „invited lectures“ 
na  výročním zasedání International Society 
for Developmental Psychobiology v Torontu, 
kongresu Mezinárodní společnosti pro psy-
chofyziologii v  Praze (1988), Mezinárodním 
neurologickém kongresu o  náhlých přího-
dách v  neurologii v  Praze (1990), výročním 
zasedání Mezinárodní společnosti pro vývo-
jovou psychobiologii v  Cambridge a  regio-
nálním kongresu Mezinárodní unie fyziolo-
gických věd v Praze (1991). V r. 1994 přednesl 
na  kongresu Evropské společnosti neurověd 
práci o  interakci neurotransmiterů v  raném 
inhibičním učení. Konečně, jako jednu z  po-
sledních prací, zpracoval na požádání redakce 
mezinárodního přehledového časopisu Pro-
gress in Neurobiology monograficky zpraco-
vaný článek „Inhibitory Learning and Memory 
in Newborn Rats“. Prof.  Mysliveček byl také 
hlavním tvůrcem prvních úspěšně získaných 
grantů pracoviště. Jeho stále intenzivní a nad-
šená vědecká aktivita byla bohužel přerušena 
zákeřnou chorobou, která ukončila jeho tvůrčí 
elán v červnu r. 1997, téměř v předvečer jeho 
75. narozenin. 
Prof. Mysliveček byl čestným členem francouz-
ské Societé de Physiologie, Československé 
(nyní České) fyziologické společnosti a  Čes-
koslovenské společnosti pro studium vyšších 
nervových funkcí, na Sorboně obdržel medaili 
Claude Bernarda. Byl nositelem Laubergerovy 
medaile a pamětní medaile LF UK v Plzni, která 
mu byla udělena u příležitosti  50. výročí jejího 
založení. Čestné členství České lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně a pamětní medaile Univerzity 
Karlovy za celoživotní dílo byly prof. Mysliveč-
kovi uděleny im memoriam. 

Doc. MUDr. F. Vožeh, CSc. 

Nedožité 
devadesátiny 

prof. PhDr. Zdeňka 
Matějčka, CSc. 

(1922-2004) 
Narodil se 16. srpna 
1922 v  Chlumci 
nad Cidlinou jako 
syn ředitele slavné-
ho hřebčína v Klad-
rubech nad Labem, 
kde setrval až 
do  dospělosti spo-
lu s  rodiči a  mlad-
ším bratrem. S  tím 
prý se v dětství „bili 

jako koně“, ale vzdor tomu prožili celý svůj život 
jako nejlepší přátelé. Krásně o tom Zdeněk vy-
práví ve svých hovorech, které připomínají Ba-
bičku Boženy Němcové a život na Starém Běli-
dle. Přicházející dospělost přinesla Zdeňku Ma-
tějčkovi zhoršení zdravotního stavu – to 
na straně jedné – a na straně druhé jej však vy-
manila z  pracovního nasazení na  konci války. 
Zdeněk Matějček chodil téměř celý život o holi, 
ale příčina jeho nezbytné hole byla zjištěna až 
panem farářem při hodině náboženství. Ani 
čtyři ortopedické operace mu příliš nepomoh-
ly. 
Sám se však nikdy nevzdával a  svým optimis-
tickým postojem lákal kteréhokoli postiženého 
k rehabilitaci, ke cvičení, k síle a odvaze dokázat 
„něco neobyčejného“. Sám zvládnul řadu mi-
mořádných výkonů, jako např. rovnováhu těla 
na  vzepřené ruce, nebo dlouhé série kliků. Ty 
ochotně vždy na  požádání předvedl. Z  mládí 
si také přinesl do dospělosti oblibu ve střelbě 
a  honitbě. To někdy přinášelo dlouhé a  ostré 
diskuze, jak je možné, že tak mírný člověk se 
věnuje takovémuto sportu. Mnohdy tato do-
hadování končívala až u samotného Freuda. 
Do  svého rodiště v  Chlumci nad Cidlinou se 
Matějček rád vracel ve vzpomínkách. Jeho rodi-
če pocházeli z českobratrských kořenů. S chotí 
Jarmilou tuto tradici zachovali i u svých tří dětí 
(Jarmila, Jana a Zdeněk).
Po  velmi úspěšné maturitě na  Reálném gym-
náziu v Pardubicích vzhledem k válce nemohl 
studovat, a tak pracoval v otcově hřebčíně jako 
zemědělský dělník a  později u  Bati ve  Zlíně. 
Po  válce vystudoval filozofii a  češtinu na  Filo-
zofické fakultě UK v Praze a původně měl být 
kantorem. V důsledku událostí po únoru 1948 
se ale rozhodl pro psychologii. Krátce působil 
jako psycholog ve  výchovném ústavu „Dobrý 
pastýř“ (1950-51). Následně přešel do Sociodia-
gnostického ústavu v Praze (1951-53). 
To byl tehdy – vzhledem k nastupující době – 
mimořádný ústav. Tvořili jej čtyři psychologové, 
dva sociální lékaři, čtyři sociální pracovnice, 
jedna dětská sestra a dvě tajemnice. Ústav byl 
zaměřen především na péči o dítě, diagnostiku 
a  terapii nejrůznějších poruch a  vad, zabýval 
se též výzkumnou a  výukovou činností. Práce 
zde byla vysloveně mezioborová a  interdisci-

plinární. Přečkala různé změny názvů tohoto 
zařízení, aby co nejméně dráždila ideologickou 
vrchnost. Ústav sám vznikl ve  třicátých letech 
jako Pedologický ústav, přinášející tehdy nové 
postupy a  metody v  komplexní péči o  dítě. 
Avšak ani tato změna názvu nebyla dostačující 
a  musel se přejmenovat na  Krajské pedopsy-
chiatrické oddělení Středočeského kraje. I když 
si dále zachovávalo své základní pojetí a práci, 
změnilo se v některých směrech. Stal se jednak 
zdravotnickým zařízením, čímž se významně 
rozšířil jeho pracovní záběr, a jednotka léčebně 
preventivní péče se dotvořila o  lůžkovou část. 
Na druhé straně však přineslo nebezpečí me-
dikalizace biologických, sociálních a  sociálně 
právních aspektů v péči o dítě. Oddělení si na-
štěstí opět s týmž zaměřením a obsahem práce 
zachovalo svůj původní rozsah, obsah a pojetí 
své práce. Zůstali zde i titíž lidé. Jen novým pra-
covníkem se stal čerstvý absolvent Filozofické 
fakulty UK v Praze, doktor Zdeněk Matějček, do-
savadní dobrovolný praktikant v tomto ústavu. 
Sociodiagnostický ústav se především věno-
val klinické práci psychologické za  pomoci 
diagnostické a  terapeutické péče, děti sem 
byly z  celé republiky posílány pro své nějaké 
závažné poruchy. Ty zde byly diagnostikovány, 
pro potřebné děti byla navržena a prováděna 
rehabilitace a  terapie, popřípadě další speci-
alizovaná péče. Výzkumná a  výuková činnost 
v  Sociodiagnostickém ústavu byla zaměřena 
mimo jiné na  vývoj dětí v  kojeneckých ústa-
vech a  v  dětských domovech. Sociodiagnos-
tický ústav předběhl svou dobu tím, že se 
na  vyšetření každého dítěte podílel celý tým 
odborníků - psycholog, lékař a sociální pracov-
nice. Velká pozornost se věnovala hodnocení 
funkce rodiny.
Zde se seznámil s prof. Josefem Langmeierem. 
Spolu se zaměřili na problematiku psychických 
potřeb dětí a jejich neuspokojování. Definova-
li tak nový psychologický pojem, který nazvali 
psychickou deprivací. Výsledky své práce pu-
blikovali v knize Psychická deprivace v dětství 
(1963). Ta ihned vzbudila velkou pozornost 
u  nás (čtyři vydání) i  v  zahraničí, kde kniha 
byla přeložena do  angličtiny, němčiny a  ruš-
tiny. S  ústavem spolupracovali též doc.  Koch 
a prof. Papoušek z Ústavu pro matku a dítě. 
Byl spoluzakladatelem a  prvním předsedou 
sdružení, které do terapie dětí zapojilo i domácí 
zvířata, například psy nebo koně. 
 Od roku 1953 do roku 1969 pracoval v Dětské 
psychiatrické ambulanci KÚNZ Praha. Poté na-
stoupil jako odborný asistent do  Institutu pro 
další vzdělávání lékařů a farmaceutů na kated-
ru pediatrie ILF, kam ho pozval prof.  Švejcar. 
Zde obnovil spolupráci s  prof.  Langmeierem. 
Společně dokončili výzkumnou pedagogickou 
a  klinickou práci na  vybudování tzv. Pražské 
školy klinické psychologie. V  té době se také 
věnoval dyslexii. Za zásluhy v této oblasti se stal 
členem poradního sboru Mezinárodní Ortho-
novy společnosti v  USA a  předsednictva Me-
zinárodní Akademie pro poruchy řeči. Téměř 
nikdo u nás o tom nevěděl. 
To již také řadu let přednášel na  katedře psy-
chologie FF UK v  Praze klinickou psychologii 
a  psychologické poradenství. Byla to zvláštní 
výuka – spíše spolupráce a  vedení studentů 
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k samostatnému poznávání a řešení problémů. 
Důležitým momentem byla skutečnost, že tak 
činil zvenčí. Vedl mnoho diplomových prací 
studentů a  byl také jejich oponentem. Proká-
zal význam této činnosti, když v devadesátých 
letech založil svůj fond nazvaný Nadace pro-
fesora Matějčka na odměnu nejlepších diplo-
mových prací z oblasti vývojové psychologie. 
Postupně se stával významnou psychologic-
kou kapacitou. Publikoval a  přednášel u  nás 
i  v  zahraničí. Byl významným spoluzakladate-
lem tzv. SOS dětských vesniček. Ujal se tohoto 
úkolu a  plnil ho s  ohromným enthusiasmem 
a překvapivými výsledky. 
Vedle své pedagogické práce v ILF i mimo něj 
neustával ve  své vědeckopopulární činnosti. 
Od  roku 1991 až do  své smrti pracoval jako 
výzkumný pracovník v  Psychiatrickém centru 
Praha. 
Značnou část své životní práce prof. Matějček 
věnoval lékařům, zvláště pak pediatrům. Zdů-
razňoval komplexní pohled na  dítě, rodinu, 
na  problematiku zdravého, ohroženého, ne-
mocného a postiženého dítěte, zejména neo-
pomíjet hledisko psychologické. Významně při-
tom ovlivnil myšlení, postoje a práci dětského 
lékaře zdůrazněním psychických a  sociálních 
aspektů života a vývoje dítěte ve zdraví a v ne-
moci. 
Zároveň od roku 1994 působil v dětském cent-
ru PAPRSEK v Praze. Soustředil se také na tvor-
bu nových diagnostických nástrojů, na  adap-
taci vyšetřovacích metod (práce s  kresbou 
rodiny) a  překlad Gessellovy metody pro děti 
a další diagnostické metody.
Byl členem mnoha profesních organizací v Čes-
ké republice (např. Česká lékařská akademie, 
Českomoravská psychologická společnost aj.) 
i v zahraničí (např. International Dyslexia Asso-
ciation, International Study Group on Children 
with Special Education Needs, aj.). Za svůj život 
obdržel mnoho ocenění, např. cenu za výzkum 
„Distinguished Contribution to Research in 
Public Policy“ Americké psychologické asocia-
ce; čestný doktorát University of Saskatchewan 
(Kanada); medaili „Za  zásluhy“ od  prezidenta 
České republiky; medaili Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR „Za celoživotní tvůrčí 
pedagogickou činnost“.
Prof. Matějček je autorem mnoha článků a knih 
o  výchově. Za  svůj největší úspěch považoval 
to, že jeho knížka Psychická deprivace v dětství 
vyšla nejen v USA, ale i v Sovětském svazu. Spo-
lu s prof. Langmierem napsali v roce 1991 Praxi 
dětského psychologického poradenství, kde 
uložili k obecnému užití svou mnohaletou spo-
lečnou práci (kniha vyšla znovu v reedici v roce 
2011). S  prof.  Langmeierem pak vydali knihu 
Počátky našeho duševního života. Opírali se 
přitom o svou víceúrovňovou studii deprivace 
v  dětském věku. Tím dosáhli dalšího meziná-
rodního uznání a poukázali na mimořádný vý-
znam perinatálního období dítěte a  náležitou 
péči o ně. Z. Matějček je také autorem několika 
knih pro rodiče: „Po dobrém, nebo po zlém?“, 
„Co, kdy a jak ve výchově dětí“ a „Co děti nej-
víc potřebují“.
V  důchodu prof.  Matějček nastoupil do  labo-
ratoře vedené doc.  Dytrychem. Zde zahájili 
několik dlouhodobých studií, zaměřených 

na problematiku dětí z rozvedených rodin, dětí 
narozených mimo manželství, dětí bez rodin, 
nechtěných dětí a  dalších. U  doktora Šturmy 
v  Paprsku si ponechal jeden den na  klinickou 
a  poradenskou práci. Dokončoval řadu svých 
knih.
Na  konci života prohlásil: „Rozumět zname-
ná pomáhat“. Zemřel 26. října 2004 v  Praze. 
Prof. Matějček významně přispěl ke zdravému 
vývoji naší společnosti, k  obohacení svého 
oboru a k výzkumu v oblasti, která byla z hle-
diska badatelského u nás až na výjimky zane-
dbaná.
Ocitujme několik odpovědí prof.  Matějčka 
na otázky, položené mu v rozhovoru na sklon-
ku jeho života. 
Jak se dětští pacienti za dobu vašeho půso-
bení změnili? 
Určité věci jsou od  věků do  věků stejné, nemění 
se. Evoluční psychologie a  neodarwinismus by 
k otázce, proč jsme stále stejní, nebo proč se mě-
níme jenom velice pomalu, určitě měly co dodat. 
S  tím souvisejí jen velmi malé změny v  tak pod-
statných otázkách, jako je rodina, vztah mezi 
mužem a ženou a vztahy rodičů k dětem. Některé 
věci se mění přirozeně díky technickému pokroku 
– dříve nebyla televize, nebyly mobily jako dnes. 
To je ale spíše kulturní nátěr na  povrchu společ-
nosti, nemyslím si, že by byly příčinou nějakých 
převratných a  zásadních změn. Jsem optimista 
a nemyslím si, že svět spěje v dohledné době k ně-
jaké katastrofě, doufám, že to dobré, co je vloženo 
do lidského rodu, bude pokračovat dál. 
Za  celou dobu, co dětskou problematiku sleduji, 
vidím v mnohých oblastech pokrok. Mluví se dnes 
o týraných dětech a o jejich množství. To podstat-
né je, že se o nich mluví. Křičí to, je to vidět. Když 
se dnes něco podobného stane, dostane se tomu 
velké publicity. Názor, že dříve něco takového ne-
bylo, je zrakový klam. Bylo, a v daleko větší míře, je-
nomže se o tom nemluvilo. A podobných příkladů 
bychom našli mnoho. Podle různých výzkumů lze 
říci, že se mravy kupodivu zjemnily. To je pozoru-
hodné, i když nám se na základě všech možných 
zpráv z tisku a televize zdá, že je to naopak. 
Na  druhou stranu se přestavěly kulisy, vztahy 
v  rodině a  celkové prostředí, v  němž se rodina 
nachází. Rodina se stala nukleární a je omezena 
na  úzké jádro. Pokud si v  něm lidé nerozumí, je 
to daleko závažnější a rodina se snáze rozpadá. 
Na  druhou stranu ale vidíte, že se vztahy k  širší 
rodině mohou díky moderní technologii udržo-
vat a prohlubovat. Máme telefony, máme mobi-
ly, lidé si posílají esemesky a mohou si být blíže. 
Kontakt mezi nimi je plynulejší než dříve. Když 
někdo dříve odjel z  vesnice do  města, bylo to, 
jako by byl ztracen. Když někdo odjel do Ameri-
ky, bylo to na  celý život. Dnes podobné vztahy 
navzdory velké vzdálenosti vydrží. Řekl bych, že 
rodinné a  rodové příbuzenství nabývá nového 
rozkvětu a nových perspektiv. 
Mnozí psychologové říkají, že současné 
technologie umožňují sice větší míru komu-
nikace, ta je ale povrchnější a roztříštěnější. 
To je možné. Nemyslím si ale, že by toto nebezpečí 
bylo tak zásadní. Podstatné je, že si lidé mohou 
dávat najevo, že se znají, že jsou rádi, že mají jeden 
druhého, že je jim spolu dobře a že spolu mohou 
promluvit. Dávají najevo svůj zájem o  druhého, 
což je mezi dětmi a  jejich starými rodiči důležité. 

Taková komunikace pomáhá udržovat povědomí 
o druhých, které tu dříve nebylo. Může být povrch-
ní, může být roztříštěné, ale existuje a je ho hodně. 
O současné době se mluví jako o době vel-
mi komplikované. Jak se s touto kompliko-
vaností vyrovnávají dnešní děti? 
 Snášejí ji docela dobře a nehroutí se z toho. Hroutí 
se z jiných důvodů – z ambivalence vztahů, ze si-
tuací, kdy se k nim jejich blízcí chovají nesrozumi-
telně. To je horší. Pocit bezpečí, který je základní ži-
votní potřebou, dítěti zprostředkovávají jeho blízcí 
lidé. Na  tom záleží, a  ne tolik na  množství nebo 
na výběru informací. Záleží na těch, kteří mu tyto 
informace zprostředkují, a  zda věci, které je tak-
zvaně zahlcují a  někdy i  ohrožují, jsou jim zpro-
středkovávány jejich blízkými. Pokud se s kompli-
kovaností doby setkávají v  situaci životní jistoty, 
bezpečí, které poskytuje dobré lidské společenství, 
nic zlého a nebezpečného se neděje. Naopak – žijí 
mezi množstvím informací jako ryby ve vodě, učí 
se a nijak zvlášť je to nezatěžuje.
Čím jsou současné děti nejvíce ohroženy? 
Ve  společnosti se setkáváme s  jedním fenomé-
nem, který jsme dříve skutečně nezažívali, a  to 
jsou rozvody, způsobené někdy až příliš snadným 
rozdělením základního lidského společenství, kte-
ré má dítěti dávat jistotu. Neznamená to, že když 
se dříve lidé nerozvedli, žili spolu pouze šťastný 
život a jejich děti nebyly vystaveny spoustě nebla-
hých zážitků. Neznamená to, že by se problémy 
s rozpadem rodiny objevily až teď a dříve by je lidé 
neznali, je jich dnes ale až příliš mnoho. 

(J. Novák)
Dunovský J.: Prof.  PhDr.  Zdeněk Matějček, CSc. (16. srpen 1922
2004) – život a dílo 
Rozhovor se Zdeňkem Matějčkem: Necítím se přetížený. In: Psycho
logie Dnes. 17. 1. 2003 
 

Zvykneme si 
na Fischerovu-

Alzheimerovu 
chorobu?

Otázka v titulku se samozřejmě netýká návyku 
nemocných na vlastní chorobu, ale problému 
správného pojmenování tohoto onemocnění. 
Ukázalo se totiž, že původní pojmenování ob-
razu presenilní demence jako Alzheimerova 
choroba neprávem opominulo prvního ba-
datele, který tuto nemoc popsal na  souboru 
svých pacientů. 
Jako Alzheimerova choroba (dále jen ACh) 
se označuje neurodegenerativní onemoc-
nění mozku, při kterém dochází k  postupné 
demenci. V  učebnicích a  encyklopediích, ba 
i  na  webových stránkách Wikipedie, se uvádí, 
že jako první toto onemocnění popsal Alois 
Alzheimer. V  současné době není známa pří-
čina vzniku ACh, z neuropatologických nálezů 
se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně 
působí rozpad nervových vláken a  nervových 
buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také 
látková činnost mozku.
V  současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let de-
mencí. ACh se na tomto čísle podílí z 50–60 %. 
Ve  věku nad 65 let trpí touto nemocí každý 
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dvacátý člověk. ACh není nemoc jen těch nej-
starších. Ve  výjimečných případech, většinou 
při dědičném výskytu, může postihnout i oso-
by mladší. Podle odhadu trpělo touto nemocí 
v roce 2000 17–25 milionů lidí na světě, v roce 
2008 již 37 milionů. V České republice to bylo 
v  roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v  roce 
2008 již 120 tisíc osob. 
Alois Alzheimer se narodil 14. června 1864 
v Marktbreitu (Unterfranken) jako nejstarší syn 
ve druhém manželství notáře Eduarda Alzhei-
mera a jeho ženy Barbary Buschové, sestry jeho 
první choti Evy-Marie, která zemřela v  r. 1862. 
Po základním vzdělání v Marktbreitu vystudo-
val gymnázium v  Aschaffenburgu a  následně 
lékařskou fakultu univerzity ve Würzburgu, kde 
promoval v  r. 1888. Ve  své disertační práci se 
zabýval problematikou mazových žláz v  uchu 
(„Ohrenschmalzdrüsen“). V  r. 1888 se stal asis-
tentem psychiatra Heinricha Hoffmanna, za-
kladatele „Městského ústavu pro choromyslné 
a  epileptiky“ ve  Frankfurtu nad Mohanem. 
V ústavu praktikovali nové léčebné metody se 
snahou obejít se bez svěracích kazajek a jiných 
násilných metod. U  neklidných pacientů za-
vedli prodloužené ohřívací koupele, někteří pa-
cienti se mohli volně pohybovat v parku kliniky 
a  dokonce pod dohledem mohli absolvovat 
i výlety do okolí. 
V r. 1894 byl pozván do Argentiny, aby zde lé-
čil frankfurtského obchodníka s diamanty Otto 
Geinheimera. Ten však nakonec zemřel na měk-
nutí mozku, jak později Alzheimer jeho choro-
bu nazval. Alzheimer se však zamiloval do vdo-
vy Cecilie, s  níž se vrátil do  Frankfurtu. Cecilie 
byla Židovka, konvertovala však k evangelické 
víře a v únoru 1895 se za Alzheimera provdala. 
Měli spolu pak tři děti Gertrudu, Hanse a Marii. 
Cecilie Alzheimerová však vážně onemocněla 
a nakonec v únoru 1901 zemřela. 

V listopadu 1901 ošetřoval Alzheimer pacient-
ku, která jej později proslavila. Do  nemocnice 
ji přivedl manžel, protože během jednoho 
roku se velmi prudce změnila nejen vizáží, ale 
především svým jednáním. Stala se přehnaně 

žárlivou, nebyla schopna v  domácnosti ani 
těch nejjednodušších prací, schovávala různé 
předměty, cítila se být pronásledována a zača-
la dotěrně obtěžovat okolí. Alzheimer zjistil, že 
pacientka není orientována v čase ani v místě 
pobytu, sotva si vzpomíná na  podrobnosti 
z vlastního života, a na otázky dává odpovědi 
bez jakékoliv souvislosti s  předmětem otázky. 
S těmito i dalšími příznaky se Alzheimer setká-
val již dříve, obvykle však u osob starších 70 let. 
Této nemocné však bylo jen 51 let. Alzheimer 
pojmenoval její chorobu jako „nemoc zapomí-
nání“ („Die Krankheit des Vergessens“.) 
V  r.1902 přijal Alzheimer místo vědeckého 
asistenta na  univerzitní psychiatrické klinice 
v  Heidelbergu. O  dva roky později spolu se 
svým představeným prof. Emilem Kraepelinem 
přesídlil do Mnichova, kde také záhy dokončil 
svoji habilitační práci Histologische Studien zur 
Differentialdiagnostik der progressiven Paralyse. 
Na  svoji frankfurtskou pacientku však neza-
pomněl. Když v  dubnu 1906 obdržel zprávu, 
že pacientka zemřela, vyžádal si ke  studiu jak 
lékařskou dokumentaci, tak její mozek. Z  do-
kumentace zjistil, že její zdravotní stav se v po-
slední době velmi prudce zhoršil, nakonec 
zemřela na  otravu krve vyvolanou dekubity. 
Při mikroskopickém vyšetření mozku zjistil od-
umřelé nervové buňky a bílkovinné usazeniny 
(tzv. „plaky”) v celém rozsahu mozkové kůry. 3. 
listopadu 1906 při odborné konferenci v  Tü-
bingenu své objevy Alzheimer představil jako 
novou samostatnou chorobu. O  rok později 
práci publikoval. (+) Podobný obraz pozoroval 
u jednoho ze svých pacientů později v r. 1911. 
Posledním místem Alzheimerova působení 
byla slezská Breslau (dnes Wróclaw v  Polsku). 
Stal se pokračovatelem Karla Bonhoeffera jako 
řádný profesor Univerzity Friedricha Wilhelma 
a  řídil Královskou psychiatrickou a  neurolo-
gickou kliniku (Königlich Psychiatrische und 
Nervenklinik). Od r. 1915 se však prudce zhor-
šil jeho zdravotní stav, vedle kardiálních potíží 
se objevilo selhávání ledvin, dušnost, pokles 
zdatnosti. Zemřel ve Wroclavi 19. prosince 1915 
v rodinném kruhu a byl pohřben ve Frankfurtu 
nad Mohanem. 
Alois Alzheimer nebyl jediný, kdo se po-
čátkem 20. století věnoval plakům v  moz-
kové kůře, které způsobují starým lidem 
onemocnění známé dnes pod jménem 
Alzheimerova choroba. V téže době se totiž 
výzkumům stejného onemocnění (avšak 
daleko podrobněji) věnoval i Oskar Fischer, 
pražský psychiatr a neuropatolog židovské-
ho původu a německé národnosti. 
Na  pozapomenutou osobnost české lékaře 
upozornil až profesor cambridgské univer-
zity Michel Goedert. Ten se při svém pátrání 
po  stopách Oskara Fischera obrátil mimo jiné 
i  na  profesora MUDr.  Pavla Kalvacha z  Neu-
rologické kliniky Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady v Praze. „Dnes ještě žijí někteří součas-
níci Oskara Fischera, protože on zde žil až do roku 
1940, a přesto v neurologických a psychiatrických 
kruzích o něm nikdo nemůže podat žádnou zprá-
vu. Teprve z Anglie od Michela Goederta jsme se 
dozvěděli něco o  této historii. Dotyčný autor to 
ovšem sehnal pomocí některých potomků Oska-
ra Fischera anebo jeho vzdálených příbuzných 

a  dále z  literatury, která se zachovala v  jiných 
knihovnách,“ řekl prof. Kalvach. 
Oskar Fischer se narodil 12. dubna 1876 ve Sla-
ném. Absolvoval německou lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze a univerzitu ve Štras-
burku. Promoval v Praze v r. 1900. Pracoval pak 
na německé lékařské fakultě UK v Praze, nejdří-
ve dva roky na patologii a pak na psychiatric-
ké klinice, vedené Arnoldem Pickem. Za první 
světové války pracoval v posádkové nemocnici 
v Praze, kde se dostal do konfliktu se svým nad-
řízeným Halhuberem pro jeho sadistické cho-
vání vůči pacientům, hospitalizovaným převáž-
ně pro zranění z východní fronty. Halhuber byl 
později odvolán, ale i Fischer byl za trest, že se 
postavil proti nadřízenému, přemístěn do  ka-
sárenské nemocnice v Pardubicích. Tam se se-
známil se svojí pozdější ženou Františkou, která 
v nemocnici pracovala jako dobrovolná sestra 
pod patronací Červeného kříže. Měli spolu dvě 
děti – dvojčata Lotte a Heinze. 
Po  válce se vrátil na  německou lékařskou fa-
kultu do  Prahy, exponoval se i  v  politice, kde 
zastával názory blízké myšlenkám sociální 
demokracie. Za  to byl napaden radikálními 
německými studenty s antisemitským smýšle-
ním. Do začátku roku 1939 působil jako docent 
na německé psychiatrické klinice. Pak byl nacis-
ty z fakulty jako žid vykázán. 
Fischer se svým bratrancem Leo Kosákem 
koupili v r. 1908 v pražském Veleslavíně objekt, 
v  němž vybudovali sanatorium pro duševně 
nemocné. Sanatorium bylo v  provozu do  r. 
1939, kdy jim bylo zabaveno německou oku-
pační mocí. Mezi pacienty sanatoria patřila na-
příklad i žena T. G. Masaryka Charlotte nebo pří-
telkyně Franze Kafky, překladatelka a novinářka 
Milena Jesenská, nebo třeba architekt a přední 
představitel funkcionalismu Adolf Loos.  
Vedle psychiatrie se Fischer věnoval i grafologii 
a telepatii. Byl členem redakční rady periodika 
„Zeitschrift für Parapsychologie“. Lhostejná ne-
byla Fischerovi ani politika. Za německé liberály 
kandidoval do Národního shromáždění i praž-
ského městského zastupitelstva. Takové an-
gažmá mu pochopitelně koncem 30. let v jeho 
postavení nijak nepomohlo. 
Pár let jeho působení v  české psychiatrické 
komunitě však skončilo příchodem nacismu 
a v r. 1941 odvlečením Oskara Fischera do Malé 
pevnosti v  Terezíně. Tam v  roce 1942 zemřel 
pravděpodobně na infarkt myokardu. Ani ten-
to smutný osud nepřiměl odbornou komunitu 
jeho odkaz spravedlivě docenit a plně rehabili-
tovat, protože jakožto příslušník německé uni-
verzity zůstal opominut i českou medicínskou 
historiografií. 
Literatury po  Fischerovi nezbylo málo. Počát-
kem 20. století propadl - podobně jako spousta 
dalších tehdejších psychiatrů - kouzlu neuropa-
tologie. Trávil hodiny a hodiny pitváním mozků, 
jejich rozřezáváním, detailním zkoumáním pod 
mikroskopem a zakreslováním. Své závěry ná-
sledně shrnul ve třech článcích publikovaných 
v letech 1907, 1910 a 1912. 
V roce 1907*, tedy v témže roce jako Alzheimer, 
uveřejnil klinicko-patologickou studii, kde post 
mortem vyšetřil mozky šestnácti osob diagnos-
tikovaných jako „senilní demence“. U  dvanácti 
z nich zjistil přítomnost plak (neuritické plaky). 
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Tyto útvary jsou tvořeny degenerativní bílkovi-
nou beta-amyloidem a nacházejí se v mezibu-
něčných prostorách mozkové kůry. Fischer již 
tehdy předpokládal, že plaky jsou tvořeny ně-
jakou abnormní látkou, mozkovým proteinem 
neznámé povahy. 

V  roce 1910** napsal Fischer stať, která měla 
téměř sto stran. Popsal v  ní klinicky i  neuro-
patologicky množství pacientů s  přítomností 
plak. Prostudoval 275 mozků osob s  psychó-
zami, neurolues i bez přítomnosti psychických 
poruch, různého věku, z nichž 110 bylo starších 
padesáti let. V  56 případech zjistil přítomnost 
plak. 42 z  nich vykazovalo klinické známky 
presbyofrenie. Popsal poprvé nález, který byl 
později pojmenován cerebrální amyloidová 
angiopatie. 
„Publikoval své první případy s  degenerativním 
postižením mozku, které tehdy nazýval voštinovi-
té bujení. V podstatě to byly plaky demence, které 
obsahovaly amyloid, to nebylo tehdy ještě zná-
mo, a on popsal tyto plaky do nejmenších detailů 
a s úžasnou pečlivostí… Z hlediska klinického tyto 
případy nazýval presbyofrenií čili vetchomyslností 
ve stáří.“   
Stejným onemocněním se ale v  Mnichově 
zabýval i  o  12 let starší německý psychiatr 
a neuropatolog Alois Alzheimer. Alzheimer pu-
blikoval svůj první případ předčasně dementní 
pacientky Augusty D. v  roce 1906 ústně jako 
přednášku, v  roce 1907 pak vyšla v  časopise. 
Kalvach upřesnil:   „V  témže roce měl Fischer 12 
případů velmi detailně rozebraných, a v roce 1910, 
kdy Alzheimerovi spolupracovníci publikovali čtyři 
případy, které přibyly k původní Alzheimerově pa-
cientce, tak Oskar Fischer měl svých 58 případů 
srovnaných ještě s jinými.“  
Ani taková jednoznačná převaha nebyla Fis-
cherovi nic platná. Působil totiž na  poměrně 
malé německé psychiatrické klinice v  Praze, 
zatímco Alzheimer pracoval v  Mnichově pod 
vedením jednoho ze zakladatelů moderní 
psychiatrie Emila Kraepelina. Ten byl podle 
Kalvacha velkou postavou a později legendou 
německé psychiatrie. Byl velice pilný v  psaní 
učebnic, a tak měl velký vliv na celou němec-
kou psychiatrii:  
Fischer se o výzkumech svého mnichovského 
kolegy dozvěděl nejpozději z  učebnic vyda-
ných v roce 1915. I Alzheimer musel o Fischero-
vých objevech vědět, vždyť Fischer publikoval 
v letech 1910 a 1912 své články v časopise, kte-
rý Alzheimer redigoval a  vedli spolu písemné 
diskuse. Není známo, zda se v  životě potkali 
osobně, ale rozhodně se jeden na druhého od-

volávali ve svých textech. Podle prof. Kalvacha 
pravděpodobně oba dva chovali jeden druhé-
ho ve velké úctě. 
Navrhují-li zahraniční kolegové používat jako 
korektní název Fischerova-Alzheimerova nebo 
Alzheimerova-Fischerova demence, nabízí 
se otázka, jestli by se aspoň v  zemi působení 
Oskara Fischera nemělo o  takové možnosti 
uvažovat. K tomu nám řekl doc. MUDr. Jiří Be-
ran, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky FN 
v Plzni: 
Není nijak překvapivé, že u  objevu etiologického 
pozadí presenilní demence stáli nezávisle na sobě 
dva lékaři, spíše by bylo možno očekávat, že v té 
době těch objevitelů bude více, ústavní psychiat-
rie tou dobou totiž již byla zavalena takto posti-
ženými pacienty. Alzheimerovo prvenství asi sou-
visí s větší citovaností, zejména byl-li uveden jako 
objevitel ve  zmíněné psychiatrické monografii K. 
Bohnhoffera. Ta pak byla často citována v  dal-
ších publikacích a  tím také pojmenování „Alz-
heimerova choroba“. Samozřejmě kdyby Fischer 
bádal někde v Německu nebo ještě lépe v Anglii či 
Spojených státech, asi by jeho výzkumy jen tak ne-
zapadly, jako tomu bylo u badatele „jen“ z Prahy, 
navíc v jeho době ještě v rámci Rakousko-Uherska. 
A asi by se hned od počátku v pojmenování cho-
roby psala jména obou objevitelů – vždyť u mno-
ha chorobných stavů tomu tak skutečně je. Bohu-
žel i  dnes platí, že pokud někdo něco vynalezne 
a  jeho objevu se nedostane žádoucí publicity, 
jako by nic nevynalezl – a s odstupem času se to již 
těžko napravuje. Minulé století a zejména dnešek 
až přehnaně vyzdvihují prvenství v  kterémkoliv 
oboru lidské činnosti, Fischer by si tak samozřejmě 
zasloužil alespoň zmínky v odborných učebnicích. 
U  změny názvu však je třeba v  současnosti brát 
v  úvahu ještě jeden důležitý fakt: spousta literár-
ních pramenů k  Alzheimerově chorobě najdeme 
snadno pouhým kliknutím do  počítače – pokud 
bychom tam však zadali pozměněné pojmeno-
vání, nic bychom nenašli.“ 
+Alzheimer A.: Über einer eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. 
Allg.Ztschr. f. Psychiatrie 1907; 64: 146–148
*Fischer O.: Miliare Nekrosen mit drusigen Wucherungen der Neu
rofibrillen, eine Regelmässige Veränderung der Hirnrinde bei seinler 
Demenz. Monatsschr. f. Psychiatrie und Neurol. 1907; 22: 361–372
**Fischer O.: Die presbyophrene Demenz, deren anatomische Grun
dlage und Klinische Abgrenzung. Ztschr. f. ges. Neurologie u. Psychi
atrie. 1910; 3: 371–471
***Fischer O.: Ein weiterer Beitrag zur Klinik und Pathologie der pres
byophrenen Demenz. Ztschr. f. ges. Neurologie u. Psychiatrie. 1912; 
12: 99–135 J. Novák

Co všechno vydrží 
dálkoplavkyně

Nebyly to jen snahy o  ženskou emancipaci, 
které v  nejrůznějších sportovních disciplínách 
a celých sportovních odvětvích vedly postup-
ně k tomu, že dnes se již prakticky nesetkává-
me s vyhraněně „mužskými” sporty, jako tomu 
bylo v minulosti. I lékařské poznatky prokázaly, 
že ženy nejsou vystaveny vyšším rizikům než 
muži v takových disciplínách, jako jsou v atle-
tice vytrvalostní běhy, trojskok či hod kladivem, 
tedy ještě poměrně nedávno vyhraněně muž-
ské soutěže, totéž platí třeba o kopané, ledním 

hokeji či vodním pólu. Mezi „ženské” sporty se 
postupně zařadilo i vzpírání, k judu přibyly i dal-
ší úpolové sporty včetně boxu, nemluvě o na-
máhavých vytrvalostních disciplínách, jako jsou 
maratonský běh, triatlon či dálkové plavání. Při 
tom je zcela samozřejmé, že výkony mužů jsou 
vzhledem k  řadě fyziologicky daných faktorů 
vyšší než ve stejných disciplínách výkony žen. 
V souvislosti s letos i v našem tisku obsáhle ko-
mentovanými pokusy dvou plavkyň uveďme 
příklady výkonů, na něž si ještě muži netroufli. 
Zájem veřejnosti vzbudil pokus americké pla-
vecké veteránky 63leté Diany Nyadové o pře-
plavání vzdálenosti mezi Kubou a  Floridou 
bez ochranné klece proti napadení žraloky. 
Diana ve  studentských letech plavala závod-
ně a  snila o účasti na olympijských hrách. V  r. 
1966 však byla tři měsíce hospitalizována pro 
endokarditidu. Absolvovala studium angličtiny 
a francouzštiny na Lake Forest College v Illinois, 
kde se zaměřila na dálkové plavání. Již v r. 1975 
vytvořila ženský rekord v  plaveckém závodě 
okolo Manhattanu v  New Yorku (7:57 hodin). 
V r. 1978 se pokusila poprvé přeplavat ze záto-
ky Ortegosa na Kubě do floridského Key West 
s použitím ocelové klece, chránící před žraloky. 
Po 42 hodinách a více než 120 uplavaných kilo-
metrech byla nucena vzdát pro bouřlivé moře 
a  silný západní vítr, který ji snášel z  určeného 
směru. 

Diane Nyadová

V r. 1979 ve svých 30 letech vytvořila světový re-
kord v dálkovém plavání, platný i pro mužskou 
kategorii. Z  bahamského North Bimini Island 
doplavala na  Juno Beach na  Floridě (163 km) 
bez ochranné ocelové klece proti žralokům 
díky příznivému větru za neuvěřitelných 27:30 
hodin. 
V  lednu 2010 se Diana Nyadová začala při-
pravovat na  nový pokus o  přeplavbu z  Kuby 
na  Floridu. Ke  svému druhému pokusu, avšak 
prvnímu bez ochranné klece, nastoupila v čer-
venci 2011. Po 29 hodinách skončil pokus opět 
neúspěchem – Diana jednak uváděla astma-
tické potíže, jednak opakované napadení me-
dúzami. I další pokus v září téhož roku skončil 
neúspěšně.
Letošní pokus odstartovala Diana 18.8.2012. 
Čekalo ji 166 kilometrů. Po  zdolání téměř po-
loviny vzdálenosti a  60 hodinách plavání ani 
tentokrát neuspěla – vedle útoků medúz se 
postupně zhoršovalo počasí, přicházela bouř-
ka s blesky s vysokým rizikem pro bezpečnost 
plavkyně. 
O  přeplavání trasy mezi Kubou a  Floridou se 
letos pokusila i Australanka Penny Palfreyová. 
Penny se narodila ve Scarborough v Anglii v r. 
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1962. Od  mládí se věnovala plavání, jako do-
rostenka reprezentovala Anglii. Ve  20 letech 
přesídlila do Austrálie a na několik let s plavá-
ním skončila, aby se věnovala svým třem dě-
tem. Spolu se svým manželem Chrisem, rovněž 
plavcem, nejenže vedli děti k  plavání, ale po-
stupně i  Penny se vrátila k  závodění. Nejdříve 
v bazénu v kategoriích “masters”, postupně se 
zaměřila na  dálkové plavání, v  němž dosáhla 
řady ojedinělých výsledků. 

Penny Palfreyová

Z dlouhého seznamu vynikajících výkonů je tře-
ba zmínit např. přeplavání vzdálenosti 108 km 
mezi ostrovy Little Cayman a  Grand Cayman 
v Karibiku za 40:41 hodin bez ochranné klece, 
plavbu z ostrova Santa Barbara do Port Vincen-
te u Los Angeles - 65 km za 17:53 h, přeplavba 
průlivu Alenuihaha z Big Islandu na ostrov Maui 
v Havajském souostroví – 48 km za 14:51 hodin 
atd. Samozřejmě nechyběly mezi jejími výkony 
ani přeplavby Kanálu La Manche, Gibraltarské-
ho průlivu a mnoho dalších „kratších” plaveb. 
30. června 2012 odstartovala z havanského He-
mingwayova přístavu na plavbu k Floridě bez 
ochranné klece. Po téměř 41 hodinách plavání, 
když měla za sebou téměř tři čtvrtiny stomílové 
vzdálenosti, další plavbu o půlnoci 2. července 
vzdala. Dle sdělení doprovodné posádky hlav-
ní překážku představovaly silné proudy, které ji 
snášely z přímého směru. Penny několikrát bě-
hem plavby napadly medúzy. 

Susie Maroneyová plave v ochranné kleci

A tak zatím jedinou úspěšnou plavkyní na této 
trase byla Australanka Susie Maroneyová, nar. 
v  r. 1974 v  Cronulle v  Novém Jižním Walesu. 
Byla postižena dětskou mozkovou obrnou, 
proto také začala s časnou rehabilitací ve vodě 
a  již ve  čtyřech letech uměla plavat. V  sedmi 
letech závodila na  kratších tratích, ve  třinácti 
se začala zaměřovat na  vytrvalostní plavání. 
V r. 1990 přeplavala v rekordním čase Kanál La 
Manche. O  rok později vytvořila nový rekord 
při dvojnásobném přeplavání Kanálu La Man-
che (z anglického Doveru na francouzský břeh 
a zpět do Doveru) výkonem 17:17 hodin. Třikrát 

vyhrála závod okolo Manhattanu v New Yorku. 
12. května 1997 ve věku 22 let jako dosud 
jediná na světě přeplavala v ochranné kleci 
proti žralokům z  Kuby na  Floridu. Po  26:22 
hodinách dosáhla pláže Fort Taylor Beach v Key 
West. 1. června 1998 doplavala z  mexického 
Isla Mujeres na  pláž Las Tumba na  západním 
pobřeží Kuby trasu 197 km za  38:33 hodin, 
a 15. září téhož roku z Montego Bay na Jamai-
ce na pláž Marea del Portillo na Kubě – 160 km 
za 36 hodin. V r. 1999 byla hospitalizována pro 
silný astmatický záchvat poté, co v 50m bazénu 
uplavala 675 délek pro charitativní sbírku. V  r. 
2003 ukončila svoji dálkoplaveckou kariéru. Má 
tři děti – dcery Paris a Capri a syna Rivera. 
Nejneobvyklejšími výkony, které ještě žadný 
mužský zástupce nepřekonal, se může pochlu-
bit další plavkyně - Američanka Lynne Coxo-
vá. Narodila se v r. 1957 v Bostonu. Ve svých 9 
letech začala plavat za Manchester Swim Team 
v Manchesteru v New Hampshire. Ve 12 letech 
přesídlila s  rodiči do  Los Alamitos v  Kalifornii. 
Ve škole byla sice mezi svými soupeřkami nej-
pomalejší, zato však vytrvalosti měla na rozdá-
vání. A tak již v r. 1972 vytvořila nový rekord při 
přeplavbě přes Kanál La Manche (9:57 hodin), 
který ještě vylepšila o rok později na 9:37 hodin. 
Ve svých 17 letech v r. 1974 dosáhla absolutně 
nejlepšího výkonu v  plavbě z  Catalina Island 
do San Pedro na kalifornském pobřeží za 8:48 
hodin. Pak se postupně začala specializovat 
na  plavecké výkony ve  studených vodách. 
Začalo to přeplaváním Cookova průlivu mezi 
Severním a  Jižním ostrovem Nového Zélan-
du, 16 km v 10stupňové vodě zdolala za 12:02 
hodin. A  pak už následovaly výkony, kterých 
před ní nikdo jiný nedosáhl: přeplavání průlivu 
Oresund mezi Dánskem a  Švédskem za  5:09 
hodin (1976), průlivu Kattegut mezi Norskem 
a  Švédskem za  6:16 hodin, přeplavání Mage-
llanova průlivu za 1:02 hodiny při teplotě vody 
6 °C, v  r. 1977 zi zaplavala mezi třemi ostrovy 
v  Aleutách a  obeplavala mys Dobré maděje 
za  3:03 hodiny, v  r. 1980 obeplavala japonský 
ostrov Joga-šima, v r. 1983 přeplavala tři jezera 
v novozélandských Jižních Alpách, atd. 

Lynne Coxová 

Jejím nejznámějším výkonem se stala plavba 
v  Beringově průlivu mezi Malým Diomedo-
vým ostrovem, patřícího k  Aljašce, a  Velkým 
Diomedovým ostrovem, tehdy sovětským 
teritoriem v  r. 1987. Přestože místní eskymáč-
tí domorodci byli po  generace zvyklí se stý-
kat bez ohledu na hranici, po  II. světové válce 
byli obyvatelé sovětského teritoria přesídleni 
na Sibiř a veškeré styky během studené války 
ustaly. Lynne Coxové se po dlouhém úsilí po-
dařilo získat souhlas všech autorit a  své úsilí 
dovršila zdařilým přeplaváním 3,7 km dlouhé 

vzdálenosti mezi oběma ostrovy ve 4 °C chlad-
né vodě za 2:06 hodiny. Po 48 létech byla první 
cizinkou, které bylo povoleno v těchto místech 
Beringova průlivu překročit pomyslnou hra-
niční čáru mezi oběma světovými mocnostmi, 
jejichž představitelé – prezidenti Ronald Rea-
gan a Michail Gorbačov – plavkyni k úspěchu 
poblahopřáli. 
Lynne se pak ještě blýskla několika ojedinělými 
výkony, jako např. přeplaváním Bajkalského je-
zera (1988), přeplaváním Beagle Channel mezi 
pobřežím Argentiny a  Chile (1990), přepla-
váním jezera Titicaca z  Bolívie do  Peru (1992), 
přeplaváním Arabského zálivu z Egypta do  Iz-
raele a dále do Jordánska (1994) a konečně již 
ve  svých 45 letech si zaplavala v  Antarktidě, 
když odstartovala od kotvící lodi Orlova k pev-
nině (Neko Harbour v  Andvordově zátoce 
na  Grahamově zemi) a  trať 1,06 míle zdolala 
za 25 minut. 
.... All I  knew was that I  was ready. I  took a  deep 
breath, leaned back, and threw myself froward 
into the thirty-two-degree water. When I hit wa-
ter, I  went all the way under. I  hadn´t intended 
to do  that: I  hadn´t wanted to imerse my head, 
which could overstimulate my vagus and cause 
my heart to stop beating. Dogpaddling as quickly 
as I could, I popřed up in the water, gasping for air. 
I couldn´t catch my breath. I was swimming with 
my head up, hyperventilating. I kept spinning my 
arms, trying to get warm, but I couldn´t get enou-
gh air. I felt like I had corset tightening around my 
chest. I  told myself to relax, take a  deep breath, 
but I couldn´t slow my breath. And I couldn´t get 
enough air in. I tried again. My body wanted air, 
and I wanted it now. I had to override that reac-
tion of hyperventilating. I had to concentrate on 
my breath, to press my chest against the cold wa-
ter and draw the icy air into my lungs...(*) 
Lynne Coxová je autorkou dvou knih, v  nichž 
popisuje zážitky a zkušenosti ze svých plavec-
kých výkonů. Byla zařazena do  Plavecké síně 
slávy ve  Fort Lauderdale na  Floridě. Dokonce 
její jméno nese i jeden z objevených asteroidů 
- 37588 Lynnecox. 
K uvedeným výkonům bychom marně hledali 
porovnání v „mužské” podobě. Mají ženy k těm-
to výkonům lepší předpoklady ve  srovnání 
s muži? Objektivně vzato mají. Mají vyšší podíl 
tukové tkáně, mají pro plavání z hlediska bio-
mechaniky optimálnější tvar těla, s menším úsi-
lím udržují splývavou polohu na vodní hladině 
a pro extrémní vytrvalostní výkony nehraje roli 
ani rozdíl ve svalové síle, kterou jsou muži spíše 
obdařeni, ale u těchto vzdáleností již tak důle-
žitá není. Dodejme, že při těchto pokusech ne-
jsou povoleny žádné ochranné pomůcky jako 
např. neopren, plavec či plavkyně se během 
plavby nesmí přidržet doprovodného člunu 
či ochranné klece, občerstvení dostává od po-
sádky člunů jen pomocí bidla, z nějž si podaný 
nápoj, gel či jinou potravinu odebere (při tom 
musí jen “šlapat vodu”) a nad dodržením těch-
to pravidel bdí v doprovodném člunu komisař, 
který v případě jejich porušení prohlásí pokus 
za  neplatný. Dálkoví plavci se musí vyrovnat 
nejen s  dlouhodobým pobytem v  chladné 
až ledové vodě, ale také s  vlnami, nepříznivý-
mi proudy, mořskou nemocí, popáleninami 
od medúz, v některých oblastech s dlouhodo-
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bým vlivem slunečního záření, v  nočních ho-
dinách s pocitem téměř absolutního osamění, 
s  dehydratací, zažívacími potížemi, syndromy 
přetížení zejména v  oblasti ramenních klou-
bů a  dalšími problémy. Jednou z  výhod žen 
ve  srovnání s  muži je skutečnost, že zatímco 
mužům během plavby narostou vousy natolik, 
že si jimi mohou odřít oblast ramenou, a to pak 
ve  slané vodě nepříjemně pociťují, plavkyním 
tento typ poranění nehrozí. 

J. Novák
(*) Cox L.: Swimming to Antarctica. A.A. Knopf, New York 2004

Prof. MUDr. František 
Janda, DrSc. 

(1912-1987) – zakladatel 
dorostového lékařství

František Janda se narodil 
6. srpna 1912 v  Plzni. 
Po  absolvování gymnázia 
odešel do Prahy, kde pro-
moval na Univerzitě Karlo-
vě ještě před uzavřením 
vysokých škol za okupace. 
Nastoupil jako sekundář 

na  interní oddělení a koncem války se stal zá-
vodním lékařem v Baťových závodech ve Zlíně. 
Zde se poprvé ve  větší míře dostal do  styku 
s nejmladší populací, měl v náplni práce i péči 
o zdraví a oblast prevence mládeže botařského 
koncernu. 
Koncem války se vrátil do Čech a stal se léka-
řem v hornickém Mostě. Od prvopočátku zde 
vybudoval pracovní lékařství, koncipoval zde 
základy lékařství dorostového. Po  třech letech 
práce v Mostě byl jmenován krajským odbor-
níkem. 
Počátkem padesátých let přešel do  Prahy. 
Pracoval na  hygienickém úseku vinohradské 
nemocnice a později se stal vedoucím kated-
ry hygieny dětí a  dorostu na  lékařské fakultě 
hygienické UK. Patřil mezi zakladatele moder-
ní péče zejména o učňovskou mládež, kdy se 
mohl opírat o své dlouholeté zkušenosti v Ba-
ťově továrně a  v  hornickém prostředí Mostu. 
Významně se podílel na konstituování lékařské-
ho oboru dorostového lékařství, bývá pokládán 
za jeho zakladatele. 
Řada monografií, učebnic, skript i  odborných 
prací svědčí o  velké činorodosti prof.  Jandy. 
Ve  vysokých nákladech vyšly např. „Hygiena 
dětí a dorostu“ a „Praktická cvičení z hygieny dětí 
a dorostu“. Vedle akademických titulů byla jeho 
práce oceněna řadou státních vyznamenání, 
jako např. Za  zásluhy o  výstavbu, Purkyňovou 
i Komenského medailí, nakonec i medailí Tyršo-
vou. Patřil mezi propagátory kompenzační úlo-
hy pohybové aktivity ve volném čase, zejména 
u  vysoce vytížených jedinců ať manuálně či 
mentálně pracujících. 
Prof. Janda vytvořil základy hygieny dětí a do-
rostu v moderním slova smyslu s fyziologickým 
pojetím. Ukázal na  význam určování stupně 
adaptace organizmu na tělesnou zátěž, usiloval 
o racionální denní a zejména pohybový režim 
školní, zvláště u adolescenční mládeže. 

Jako zvaný řečník dostával příležitost sdělovat 
své myšlenky na  kongresech nejen u  nás, ale 
i  v  zahraničí. Byl čestným členem odborných 
společností školní a  dorostové hygieny, ma-
ďarské a  polské lékařské společnosti, lékařské 
společnosti NDR (Německé demokratické re-
publiky), byl členem pařížského výboru pro 
mezinárodní koordinaci těchto oborů. 
Ve výčtu zásluh tohoto plzeňského rodáka ne-
lze opomenout ani vedení Institutu hygieny 
a epidemiologie v sedmdesátých a na počátku 
osmdesátých let, i  dvě období ve  funkci dě-
kana Lékařské fakulty hygienické (1970-1976). 
Byl také předním pracovníkem tehdejší Socia-
listické akademie, členem jejího předsednictva 
a vědeckometodické rady zdravotnictví a těles-
ná výchova. Zde využíval především možnosti 
rychlého přenosu nejnovějších poznatků po-
mocí sítě lektorů do praxe. Několik let byl také 
předsedou Zdravotnické rady Čs. svazu tělesné 
výchovy. 
Dle jeho spolupracovníků byl prof. MUDr. Fran-
tišek Janda, DrSc., vzorem poctivého a moud-
rého člověka, jehož dílo zůstává dlouhodobým 
vzorem poučení při vyhledávání optimálních 
forem prevence negativních důsledků civili-
začního procesu. Letos si připomínáme 100 let 
od jeho narození.  (jn) 
Kučera M.: In memoriam prof.  MUDr.  Františka Jandy, DrSc. Lékař 
a těl. vých. 15, 1987, č.3, s. 9596 

90 let plicní léčebny 
Janov

V  loňském roce si léčebna TRN Janov připo-
mněla 90 let od svého založení. U zrodu léčeb-
ny stál Haléřový spolek dělníků Škodových zá-
vodů v Plzni, který koupil v roce 1920 na Janově 
u Mirošova v okrese Rokycany dům s parkem 
a malým hospodářstvím, a po malých úpravách 
v něm 6. 6.1921 uvedl do provozu zotavovnu 
„pro ozdravění plícně chorých“. Původní budo-
va byla určena pro léčbu 25 nemocných. Výběr 
místa pro budoucí léčebnu byl ovlivněn příz-
nivými klimatickými podmínkami Janova, kte-
rý leží ve výšce 444 m n.m. a v jeho okolí jsou 
rozsáhlé lesní porosty. Dodnes se mu vyhnulo 
výraznější znečištění ovzduší také díky tomu, 
že leží na hranici velkého vojenského prostoru 
v Brdech. Příhodné pro další rozvoj Janova bylo 
i dopravní spojení, zpočátku vlakové (blízko lé-
čebny je zastávka ČD na  trati Rokycany – Ne-
zvěstice), později i autobusové.
Základní léčbou tuberkulózy v  té době byla 
výkrmná kúra s  klidovým režimem s  využitím 
příznivého klimatu – k  tomu účelu byly zříze-
ny lehárny pacientů. Dne 2.12.1929 byl zahá-
jen provoz v  novém pavilonu sanatoria, kde 
bylo celkem 95 lůžek a kam začali být přijímá-
ni nemocní s  aktivní tuberkulózou plic a  hr-
tanu. O  nemocné pečovali již odborní lékaři 
působící trvale v  ústavu – vedoucím lékařem 
byl Dr.  Dymer, pracovaly zde 4 ošetřovatelky 
a  byly postupně zaváděny léčebné metody 
podle tehdejší úrovně medicínských poznatků 
o světloléčbě inhalace, léčebný pneumotorax, 
torakokaustiky a  zákroky na  bráničním nervu. 
Nemocným se podávaly také kalciové injekce 

a do provozu byla dána biochemická a bakte-
riologická laboratoř, rentgen a  operační sálek. 
Způsobu a rozsahu léčby odpovídala i velikost 
a  význam zřízeného hospodářství, které bylo 
od  začátku orientováno na  zajišťování země-
dělských produktů pro ústav. K rozvoji hospo-
dářství přispělo v  r. 1925 zavedení léčby prací 
pro pacienty, což mělo současně i příznivý vliv 
na jejich zdravotní stav. Od roku 1925 lze tedy 
datovat postupný rozvoj léčebné rehabilitace, 
při jejímž aktivním a komplexním uplatňování 
stála léčebna v  Janově vždy na  jednom z čel-
ných míst u nás. Průměrná ošetřovací doba se 
pohybovala kolem 100 dnů. 
Denní pobyt v  sanatoriu stál tehdy 24 Kč. Při 
pozvolném ústupu světové krize v r. 1934 proto 
právem zdůrazňoval tehdejší ředitel sanatoria 
MUDr. H. Edl, že pacienta je nejen nutno léčit, 
ale že je nutno se zabývat také sociální proble-
matikou nemocných.
Po osvobození Československa v  r. 1945 utek-
lo německé vedení sanatoria a dále odešlo 58 
zaměstnanců. Bylo nutno rychle zaškolovat 
nové pracovníky a  po  určitou dobu pracoval 
v sanatoriu jediný lékař – Dr. J. Čelák, který byl 
zodpovědný za  celý chod ústavu. Od  konce 
roku 1945 do  roku 1949 vykonával odborný 
dozor doc. MUDr. E. Graubner, v r. 1950 krátce 
vedl sanatorium prim. MUDr. O. Boleček. Od r. 
1951 nastoupil do  funkce ředitele MUDr.  K. 
Mayr, který na Janově pracoval až do roku 1967 
a pod jehož vedením došlo k výraznému roz-
voji léčebny: bylo zřízeno chirurgické a násled-
ně i  rehabilitační oddělení. Po  více než 20 let 
pracovalo oddělení pro kostní a kloubní tuber-
kulózu pod odborným dozorem prof. MUDr. D. 
Polívky; postupně byly na Janově léčeny i dal-
ší formy mimoplicní tuberkulózy a  v  té době 
léčebna Janov stála prostřednictvím svého 
ředitele dr. Mayra v čele boje proti mimoplicní 
tuberkulóze v ČSR.

Vrcholem úprav byla rozsáhlá přístavba lé-
čebny v  letech 1958 – 1963, která nabyla své 
současné podoby a  tehdejší kapacity 312 
lůžek. V  souvislosti s  celkovým ústupem tu-
berkulózy a  zdokonalováním antimikrobiální 
léčby kombinacemi antituberkulotik klesala 
koncem šedesátých let potřeba operovat ne-
mocné pro tuberkulózní onemocnění, ope-
rační sál byl zrušen v r. 1971 a došlo k velkým 
přesunům provozních prostorů v léčebně, což 
umožnilo např. vytvoření na svou dobu velmi 
progresivní a  dobře vybavené mykobakterio-
logické laboratoře s  celokrajskou působností. 
V biochemické laboratoři bylo rozšířeno vyšet-
řování o příchodový screening s řadou metod, 
později i  o  vyšetření krevních plynů. Tím bylo 
umožněno podstatně lepší sledování léčby ne-
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mocných pro tuberkulózní onemocnění i  pro 
další respirační a přidružené nemoci. Do r. 1990 
postupně pomalu klesaly počty nemocných 
s tuberkulózou plic i mimoplicní. Od roku 1991 
se pokles výskytu tuberkulózy u nás přechod-
ně zastavil a  docházelo dokonce k  mírnému 
nárůstu počtů nemocných. Při používání sou-
časných účinných léků a  při dobré spolupráci 
nemocných i  za  pečlivého dohledu zdravot-
níků jsou výsledky léčby tuberkulózy i při roz-
sáhlých nálezech velmi dobré, i když někdy je 
nutné ústavní léčbu při dlouhodobé bakterio-
logické pozitivitě sputa a s přihlédnutím k soci-
álnímu zázemí nemocných nebo jejich dalším 
onemocněním prodlužovat nad obvyklé 2 – 3 
měsíce léčby antituberkulotiky.
S  poklesem počtů nemocných léčených pro 
tuberkulózu se od sedmdesátých let 20. století 
na Janově rozšiřovala péče o všechna další nej-
častější nespecifická onemocnění dýchacího 
ústrojí –hlavně exacerbace chronické obstrukč-
ní plicní nemoci, bronchiálního astmatu, záně-
ty plic a  plicní nádory. Stoupá průměrný věk 
hospitalizovaných a s tím související jejich další 
průvodní onemocnění, což klade zvýšené ná-
roky nejen na odbornou lékařskou a ošetřova-
telskou péči, ale také na s tím související výkony 
komplementu: biochemická, mikrobiologická, 
imunologická vyšetření, zobrazovací metody, 
konsiliární péči, atd.
Léčebna TRN Janov začala od  jara 1992 jako 
první v  České republice organizovat edukač-
ní a  léčebné kurzy pro bronchitiky a  astmati-
ky. Kurzy trvaly 12 dnů a byly vedeny snahou 
o zlepšení poskytované péče nemocným s vě-
domím, že dobře poučený pacient lépe spolu-
pracuje při léčení a tím jsou také výsledky léčby 
lepší. Při přijetí byli účastníci vyšetřeni klinicky, 
laboratorně, bylo provedeno funkční vyšetření 
plic a  podle potřeby také bronchilatační tes-
ty. Podle zjištěných nálezů byla upravována 
medikamentózní léčba a  doplňována inhala-
cemi v  inhalatoriu, podle celkového stavu byli 
účastníci zařazováni do  dechové rehabilitace, 
jejíž součástí je i  relaxační cvičení. Podstatnou 
částí kurzů byl cyklus 7 přenášek s  besedami, 
při kterých byli nemocní seznámeni se stav-
bou a  funkcí dýchacího ústrojí ve  zdraví a  při 
obstrukčních plicních nemocech, byli poučeni 
o možnostech léčby a zvláštní pozornost byla 
věnována nácviku správného používání růz-
ných typů dávkovacích aerosolů a práškových 
inhalátorů. Pacienti byli informováni o  příno-
sech i úskalích kortikoterapie a bylo zdůrazňo-
váno, proč má zásadní přednost inhalační po-
dávání léků. Samostatná beseda byla věnována 
zásadám správné životosprávy a alternativním 
léčebným metodám. Kurzy byly pořádány 4x 
ročně až do r. 2007, tedy 15 let, a v jednom kur-
zu bylo průměrně 25 účastníků a byl o ně mezi 
nemocnými i  odesílajícími pneumology velký 
zájem. 
Během kurzů totiž bylo u nemocných zazname-
náváno nejen zlepšení jejich somatického nále-
zu, ale i zlepšení jejich psychiky tím, že získávali 
potřebný náhled na svoji chorobu a kladný vliv 
měly i příznivé klimatické podmínky. Kurzy byly 
v  anonymních dotaznících příznivě hodnoce-
ny. Zájem o ně postupně upadal po zavedení 
regulačních poplatků do zdravotnictví.

Souběžně se zdravotnickými provozy se vy-
víjely také hospodářské provozy léčebny, ze 
kterých je možno jmenovat stavbu ústřední 
kotelny se zavedením ústředního vytápění v r. 
1940, v  letech 1954-1956 byla vybudována 
čistírna odpadních vod, v  padesátých až se-
dmdesátých letech 20. století byly vybudová-
ny bytové jednotky pro zaměstnance léčebny. 
V  roce 1991 byla provedena generální rekon-
strukce ústavní prádelny a v letech 1994-1995 
pak rekonstrukce stravovacího provozu. V hlav-
ní budově léčebny byla provedena celková 
rekonstrukce rozvodů elektřiny a vody a v roce 
2001 byly v zájmu úspor vybudovány nízkotla-
ké kotelny v  jednotlivých budovách a  zrušen 
nehospodárný rozvod páry. Po roce 2005 byly 
vyměněny v souladu s legislativou EU všechny 
výtahy, byla provedena výměna oken a  jsou 
prováděny potřebné úpravy pro bezbariéro-
vý provoz v  léčebně i v  jejím parku. Současný 
systém úhrad ve zdravotnictví a vývoj celkové 
hospodářské situace v ČR výrazně omezil mož-
nosti dalšího rozvoje jak hospodářských, tak 
i  zdravotnických provozů. Léčebna TRN Janov 
je jediným přímo MZ řízeným odborným lé-
čebným ústavem oboru pneumologie a ftizeo-
logie a v posledních letech nedostává prakticky 
žádné provozní dotace.
V roce 2011 bylo v plicní léčebně Janov k dis-
pozici na  4 odděleních 195 lůžek, z  nichž 40 
bylo vyčleněno jako tzv. sociální lůžka pro 
umístění nemocných, u  kterých došlo sice 
ke  stabilizaci zdravotního stavu, ale u  kterých 
rodina není schopna zajistit potřebnou domácí 
péči. Tito nemocní pak čekají na přijetí do ústa-
vů sociální péče. Část jednoho uzavřeného 
oddělení s 29 lůžky je vyčleněna pro léčbu tu-
berkulózy, na ostatních lůžkách je poskytována 
péče nemocným s  nespecifickými nemocemi 
dýchacího ústrojí včetně četných komplikují-
cích chorob. Pokoje nemocných jsou 2-3 lůžko-
vé a  na  každém oddělení je k  dispozici jeden 
dvoulůžkový nadstandardní pokoj. O nemocné 
pečuje 7 lékařů, 41 zdravotních sester, 4 reha-
bilitační pracovnice, 2 dietní sestry, 2 sociální 
pracovnice a 17 nižších zdravotnických pracov-
níků. Kromě stanoveného přístrojového vyba-
vení je v léčebně k dispozici ultrasonograf, tak-
že nemocní nemusejí na tato častá a potřebná 
vyšetření dojíždět. Do  léčebny dojíždí řada 
konsiliářů: rentgenolog, internista, chirurg, gy-
nekolog, oftalmolog a lékař ORL. Rehabilitační 
oddělení, které je dostatečně vybavené pro fy-
zikální léčbu i dechovou a pohybovou rehabi-
litaci vede lékařka oboru FBLR. Specializovaná 
vyšetření jsou zajišťována hlavně ve spolupráci 
s klinikami a pracovišti Fakultní nemocnice Pl-
zeň a nemocnice Rokycany.
V  roce 2011 bylo do  léčebny přijato 1052 ne-
mocných (958 na  zdravotní lůžka následné 
péče a  94 na  sociální lůžka), propuštěno 883 
nemocných (813+70) a zemřelo 185 osob (164 
+ 21). Obložnost všech lůžek byla 79 % při prů-
měrné ošetřovací době 44 dny.
V červnu 2011 si léčebna dvěma slavnostními 
akcemi připomněla 90 let své existence a prá-
ce: 17. 6. se sešli současní a bývalí zaměstnanci 
a 25. 6. v rámci XVII. Kongresu České a Sloven-
ské pneumologické společnosti, který se konal 
v  Plzni, navštívilo léčebnu Janov 41 účastníků 

kongresu. Při těchto setkáních byly m.j. promít-
nuty historické filmy o léčebně z r. 1931, 1958 
a 1985.
Léčebna TRN Janov je odborným léčebným 
ústavem pneumologie a ftizeologie a poskytu-
je na  požadované úrovni specializovanou ná-
slednou lůžkovou i ambulantní péči.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP
Foto V. Lisý

Rytíř českého 
lékařského stavu 

2011 
Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. 

Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své 
nejvýznamnější členy již od roku 1996.
Titul Rytíř českého lékařského stavu je každo-
ročně udělován jedné z osobností české medi-
cíny, která výkonem své lékařské praxe či vědec-
kou činností významným způsobem přispěla 
k  rozvoji medicíny a  která se svým morálním 
jednáním stala příkladem a vzorem pro své ko-
legy. Rytířem pro rok 2011 byl v pražském Břev-
novském klášteře pasován prof.  MUDr.  Karel 
Křepela, CSc. Je již devatenáctým laureátem.
Karel Křepela se narodil 23. 7. 1929 v Praze. Ač-
koli by to nikdo netipoval, letos se dožívá 83 let. 
Přes tento již úctyhodný věk však zůstává stále 
aktivně činným ve svém oboru. Pořád má totiž 
co nabídnout nejenom malým pacientům, ale 
vždy je i ochoten podělit se o své bohaté zku-
šenosti se svými mladšími kolegy.

Patří mezi nejvýznamnější české pneumoftize-
ology a  svůj odborný život zasvětil dětem. Ti, 
kdo měli možnost s  panem profesorem spo-
lupracovat a  mohli ho osobně blíže poznat, 
oceňují především jeho skromnost, pečlivost 
a  lidskost v  přístupu k  dětským pacientům 
na straně jedné, na straně druhé pak smysl pro 
kolegialitu a pro humor. 
Navštěvoval základní školu a  reformní reálné 
gymnázium v  Praze 6, kde ukončil studium 
maturitní zkouškou v roce 1948. Poté nastoupil 
na lékařskou fakultu UK v Praze, kterou dokončil 
v r. 1953. Během svých studijních let se věnoval 
skautingu a řadě odvětví sportu, nejvíce hokeji, 
košíkové a  tenisu, který hraje dodnes. Během 



30

studia lékařské fakulty pracoval jako medik 
ve funkci zdravotníka na skautských a dětských 
letních táborech
Po  ukončení studia nastoupil jako sekundář 
do nemocnice v Podbořanech, kde působil cel-
kem dva roky. Odtud pak přešel na dětské plic-
ní oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice 
v Praze-Krči, kde působí dosud.
V roce 1956 složil atestaci I. stupně z pediatrie, 
v roce 1965 atestaci II. stupně a následně v roce 
1971 nástavbovou atestaci z  dětské tuberku-
lózy a  respiračních nemocí. V  roce 1982 získal 
titul kandidát věd za  práci s  názvem „Využití 
funkční bronchografie u  dětí a  mladist-
vých“. Nejaktivnější část svého profesního živo-
ta prožil doktor Křepela v nelehké době komu-
nistické totality, kdy jako nestraník samozřejmě 
neměl vždy jednoduchou pozici. A právě proto 
mohl být habilitován až v roce 1990. Naopak ti-
tul profesora medicíny získal již o pouhé tři roky 
později, tedy v roce 1993.
Vedle „sbírání“ hodností vědeckých a  peda-
gogických se pan profesor věnoval nejenom 
svým pacientům, ale též organizaci posky-
tování zdravotní péče. V  letech 1963 až 1966 
vykonával funkci zástupce přednosty dětské 
kliniky Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (IPVZ) v Krči, následně pak byl 
odborným asistentem katedry pediatrie IPVZ 
v  Krči a  od  roku 1985 do  roku 1991 nejprve 
zástupcem a poté až do  roku 1995 vedoucím 
katedry pediatrie a  přednostou dětské kliniky 
IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice.
A i v současnosti, kdy si většina jeho vrstevníků 
již užívá zasloužilého odpočinku, pracuje jako 
ordinář na pediatrické klinice. Profesor Křepela 
je však nejenom vynikajícím lékařem, ale také 
skvělým pedagogem. Od roku 1981 byl opako-
vaně jmenován předsedou atestačních komisí 
pro zkoušky z  pediatrie. Své znalosti předává 
jako přednášející v  rámci odborných kurzů 
a stáží katedry pediatrie a  jiných kateder IPVZ 
a o své zkušenosti se pravidelně dělí s účastníky 
tuzemských i zahraničních kongresů. Rozsáhlá 
je jeho publikační činnost. Publikoval 114 od-
borných článků v  tuzemských i  zahraničních 
odborných časopisech se zaměřením na tuber-
kulózu a  BCG vakcinaci,difuzní procesy plicní, 
bronchokinematografii, recidivující záněty plic 
na podkladě vrozených anomálií a další témata. 
Nelze opomenout zmínit se například o mono-
grafii „Tuberkulóza dětí a dorostu a její dife-
renciální diagnostika“ nebo vytvoření „Atla-
su RTG snímků a kazuistik dětských plicních 
nemocí“.
Profesor Křepela se zcela mimořádným způso-
bem zasloužil o potlačení výskytu tuberkulózy 
u dětí v naší republice. Také díky jeho vytrvalé 
práci se dnes můžeme pyšnit tím, že naše země 
má, a to i ve srovnání se světově nejvyspělejší-
mi státy, jeden z nejnižších výskytů této zákeřné 
choroby v dětské populaci. Za svůj čestný život, 
za mimořádné zásluhy o rozvoj české medicíny 
a za své celoživotní dílo, věnované především 
dětským pacientům, si profesor Křepela zaslou-
ží mimořádnou úctu. Moudrost, skromnost, 
nezištnost a pracovitost spolu s pevnými mo-
rálními zásadami zdobí rytíře. Titul Rytíř české-
ho lékařského stavu náleží profesoru Křepelovi 
právem. (r) 

Podle: (red): Profesor Karel Křepela novým Rytířem českého lékařské
ho stavu.Tempus Medicorum 21, 2012, č.4, s. 1415
Foto: MaccianiM

Pozvánka medikům
Redakční rada Facultas nostra obdržela 
od předsedy Spolku lékařů v Plzni text dopisu, 
adresovaného všem posluchačům naší lékař-
ské fakulty. Určitě lze jen doporučit, aby si jej 
každý z  našich studentů pečlivě přečetl a  bě-
hem svého studia využil co nejvíce příležitostí 
vyslechnout vystoupení předních odborníků 
v nejrůznějších oborech medicíny. 
Vážené studentky, vážení studenti!
Mnozí z  vás již přemýšlejí o  budoucnosti, 
o  tom, jakému oboru medicíny byste se rádi 
věnovali. Dovolujeme si vás upozornit na Ve-
čery Spolku lékařů v  Plzni, které se konají 
v  posluchárně Šafránkova pavilonu pravi-
delně ve středu od 18 hodin (kromě prázdni-
nových měsíců a vánočního období) a jejichž 
náplň připravují různá pracoviště Fakultní 
nemocnice, Lékařské fakulty i pracovníci ně-
kterých mimoplzeňských zařízení (nemocni-
ce Rokycany, Léčebna plicních onemocnění 
Janov apod.).
I  v  minulosti navštěvovali tyto odborné 
přednášky studenti, kteří měli hlubší zájem 
především o klinickou medicínu – a měli pak 
možnost blíže se orientovat v  jednotlivých 
oborech, poznat zajímavosti diagnostiky 
a  terapie. Více studentů tak získalo předsta-
vu o tom, kterému odvětví lékařství by se rádi 
věnovali. 
Přednáškové Večery Spolku lékařů České lé-
kařské společnosti J. E. Purkyně v  Plzni jsou 
otevřeny všem studentům lékařství a  vůbec 
není podmínkou být členem Spolku lékařů 
ČLS. 
Podrobnosti o plánovaných Večerech a jejich 
programu naleznou studenti na  webových 
stránkách Lékařské fakulty v  Plzni www.lfp.
cuni.cz na úřední desce LF či pod heslem Po-
zvánky na akce.
I  studenti LF se mohou stát členy plzeňské-
ho Spolku lékařů. Zájemcům o  členství po-
skytne bližší informace předseda SL Plzeň 
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. (motan@fnplzen.
cz), sekretářka SL Plzeň paní Jitka Nováková 
(novakova@fnplzen.cz) nebo vědecký sekre-
tář MUDr.  Jaroslav Novák (novakj@lfp.cuni.
cz). 

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
předseda SL v Plzni

Kazuistiky patologie 
života pod 

komunistickým 
panstvím 

(Stručná faktografie minulosti, 
část 3.)

Vojín PTP v  záloze. Roku 1959 jsem byl jako 
záložák povolán k vojenskému cvičení s nástu-

pem na letiště v Líních u Plzně. Po vojenském 
vystrojení se při nástupu ukázalo, že do skupi-
ny záložních důstojníků od majora k podporu-
číkovi nějak nepatřím. Asi administrativní chyba 
s představou, že neurochirurg je důstojníkem, 
a  on to zatím byl věčný vojín PTP. Důstojníci 
v  záloze měli zvláštní režim, např. směli dojíž-
dět denně autobusem z Plzně na  letiště. Roz-
paky byly, co si počít s tím doktorem-vojínem. 
Na ošetřovně jsem se setkal s bývalými spolu-
žáky a  kolegy z  nemocnice, takže při ranním 
nástupu byl vyhlášen rozkaz, že „MUDr.  Mra-
ček, přestože je vojín, má charakter důstojníka“. 
V následujících týdnech jsem pak byl opakova-
ně povyšován, takže po  měsíčním vojenském 
cvičení se z vojína stal podporučík. Za to jsem 
si při druhém záložním cvičení vysloužil zařaze-
ní jako neurochirurg do  praporního obvaziště 
v první linii na západních hranicích. Hurá, hurá, 
hurá. 
Bydlení. Po  mnohaletém pobývání na  vojen-
ských palandách, studentských kolejích a  tr-
mácení v  podnájmech jsem se pokusil získat 
dekret na byt. K tomu bylo třeba dosáhnout za-
řazení do pořadníku žadatelů o přidělení bytu. 
Do žádosti na úřadě se zaznamenávaly plusové 
a minusové body. Můj případ se ukázal totálně 
minusový: svobodný, bezdětný, lékař (ten para-
dox: v přírodě má každý tvor nejdříve hnízdo, 
či noru, pak samičku a na to mláďata. U lidově 
demokratického člověka bytový problém vyža-
doval postup opačný). Až složitá protekce přes 
příbuzenstvo operovaného pacienta umožnila 
vůbec zařazení do pořadníku mezi 2000 ucha-
zečů na  jednom z  posledních míst ve  čtvrté 
kategorii bydlení. 
Lidé zvláštního ražení. Bylo známé, že komu-
nisté o sobě prohlašovali, že jsou lidé zvláštního 
ražení. Při výuce studentů jsem opakovaně vy-
světloval, že lidmi zvláštního ražení jsou přede-
vším neurochirurgové. Již během studia lze po-
zorovat, jak posluchači se zájmem o manuální 
činnost chirurgických oborů nejeví příchylnost 
k nervovému systému. Bývá proto mimořádně 
vzácná kombinace chirurgické zručnosti se 
současným zájmem o patofyziologii, klinickou 
symptomatologii a diagnostiku chorob nervo-
vého systému. Takováto vzácná směs protiklad-
ných schopností a zájmů se může vyskytnout 
jako neobvyklá kvalita jen u  lékařů zvláštního 
ražení. 
Pozoruhodný povel. Počátkem 80. let mne 
navštívil nejvyšší stranický a kádrový představi-
tel ze Škodových závodů se žádostí, zda bych 
mohl urychleně odcestovat do Egypta a ošetřit 
zraněné inženýry, kteří po havárii s těžkými zra-
něními již několik dní jsou hospitalizováni v pe-
riferní nemocnici. Souhlasil jsem s poznámkou, 
že nemám příslušné cestovní doklady. To prý 
není žádný problém. A  tak jsem se stal svěd-
kem neobvyklého představení: Soudruh vzal 
telefon na  stole, vytočil číslo pasového oddě-
lení a povídá: „Buď zdráv Franto, já k vám posí-
lám sekretářku, vy jí uvaříte kafe, a než ona to 
kafe vypije, vyhotovíte cestovní doklady pro 
prim. Mračka, který zítra ráno odlétá do Egyp-
ta“. Jak je to jednoduché v diktatuře. Neodces-
toval jsem, zranění do rána zemřeli. Ambasáda 
v Egyptě byla několik dní zcela pasivní. 
Soudruh či pán, kdo lépe stoná. Po dopravní 
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nehodě byl na  neurochirurgii hospitalizován 
významný soudruh, člen Ústředního výboru 
KSČ. Po několika dnech se na oddělení objevil 
soudruh ředitel KÚNZ v doprovodu kádrového 
referenta. Uvítal jsem je slovy, že se jistě jdou 
podívat na pana XY z Prahy. Na to mi soudruh 
ředitel povídá: „Ty tomu soudruhovi říkáš pane? 
To mě, kdybys říkal pane, to by se mi u  tebe 
špatně stonalo“. Uklidnil jsem oba soudruhy, 
že u  nás oslovujeme každého „pane“, že je to 
podobně jako u  soudu: pane předsedo, pane 
obžalovaný, pane svědku.

Hrst vzpomínek na „ráj 
na zemi“ Antalyi

Zatímco v období let 2000 až 800 př. n. l. mluví-
me na území pozdějších Čech o době bronzo-
vé, kdy se zde vystřídalo velké množství kultur 
(např. únětická kultura, komplex mohylových 
kultur, kultura lužických popelnicových polí, 
kultury knovízská a štítarská, milavečská kultura 
a další), oblast Antalye měla za sebou již něko-
lik organizovaných státních útvarů. Po  dlouhá 
staletí se zde rozkládala Lýdská říše, narážející 
na východě na expanzivní snahy říše médské. 
Oba státy spolu vedly v letech 591–585 př. n. l. 
vyčerpávající válku, kterou při rozhodující bitvě 
rozhodl nakonec vnější faktor – zatmění Slunce. 
To přimělo Lýdy a Médy k uzavření míru a do-
hodě o respektované hranici na toku řeky Halys 
(dnes Kızılırmak). Status quo v  oblasti znovu 
porušil teprve poslední lýdský král Kroisos, kte-
rý v roce 547 př. n. l. napadl dědice médských 
imperiálních tradic, perského krále Kýra II., byl 
však poražen a  jeho země přičleněna k  drža-
vám vítěze. Od těch dob byla Lýdie vždy sou-
částí jiných státních útvarů – perské říše, říše 
Alexandra Velikého, seleukovské monarchie, 
římského impéria a říše byzantské. Třebaže té-
měř po celou dobu tvořila v rámci těchto stá-
tů autonomní územní jednotku, vlastní lýdské 
zvyky a jazyk ustoupily v průběhu staletí do po-
zadí ve prospěch řecké kultury. Ta zde převláda-
la až do velkých výbojů seldžuckých Turků, kteří 
toto území ovládli ve 12. století.

Hadriánova brána

V 1. století před Kristem pojal král Attolos II. (220 
BC – 138 BC), panovník vůdčího helénistického 
království Pergamon, úmysl najít pozemský ráj. 
Svým mužům proto rozkázal, aby našli nejkrás-
nější oblast na světě. Pátrání bylo velmi dlouhé, 
ale po navštívení mnoha oblastí došli cíle. Stala 
se jím oblast dnešní Antalye. Vyslaní pátrači zde 
na pobřeží objevili příhodné místo k výstavbě 
přístavu. Král Attolos II. založil město Attaleia, 

znamenající v překladu ráj na zemi. Název měs-
ta se časem měnil, vždy však šlo o odvozeniny 
od  Attaleii. Dva nejpoužívanější názvy jsou 
Adalia a Antalya.

Sartofágy v Archeologickém muzeu 

Území později opanoval starověký Řím jako 
svoji Asijskou provincii. V  roce 130 našeho le-
topočtu navštívil Antalyi císař Hadrián. Na jeho 
počest byla vystavěna Hadriánova brána 
(v Tureckém překladu „Ugkapilar = Tři brány“) 
ve formě vítězného oblouku. Skládá se ze tří ob-
loukových průjezdů, vpředu zdobených čtyřmi 
korintskými sloupy. Dlouhá léta byla brána 
skryta v seldžuckých hradbách, odhalena byla 
až v  50. letech 20. století. V  5.-6. století n.l. se 
na podobě města nadlouho podepsala byzant-
ská éra. Došlo k zbudování mnoha historických 
staveb. Z této doby pocházejí městské hradby 
a řada dalších významných památek. Strategic-
ká poloha dělala z Antalye stále důležitý přístav 
a zásobovací místo. Dnes je romantický přístav 
především kotvištěm jachet a výletních lodí, lá-
kajících turisty k celodenním výletům. 

Starý přístav

Rúmští Seldžuci vedení novým sultánem Kai 
Chosrauem I. roku 1207 napadli přístavní měs-
to Antalaya a odtrhli ho od slabého Nikájského 
císařství.
Procházku po starém městě lze začít návštěvou 
flétnového minaretu Yivli Minare ve tvaru píš-
ťal (též Žlábkovaný minaret), který roku 1219 
postavil seldžucký sultán Alaeddin Keykobad 1. 
Červené cihly kdysi krášlily tyrkysové dlaždice. 
Minaret se později stal symbolem města. Yivli 
Minare byl postaven vedle byzantského chrá-
mu, jenž byl roku 1207 přestavěn na  mešitu. 
Právě tato mešita spolu se zříceninou školy 
koránu jsou součástí flétnového minaretu. 
Po schodišti s 90 schody lze dosáhnout ochozu 
ve výšce 38 metrů, odkud je překrásný výhled 
na staré město, přístav i ostatní historické stav-
by. 
Také Murat Pascha a Tekeli Mehmet Pascha jsou 
dvě významné městské mešity z 16. a 18. stole-
tí. Mezi turisticky nejnavštěvovanější památky 

patří Kesik Minare, jinak zvaný Useknutý Mina-
ret, který prošel řadou rozsáhlých rekonstrukcí 
a je opravdovým historickým unikátem. 
Jednou z dominant Antalye je Hodinová věž 
z  roku 1244, která označovala horní hranici 
starého města. Věž byla kdysi součástí obran-
ného systému. Jako maják sloužila 17 metrů 
vysoká věž Hidirlik Kule, kterou najdeme na ji-
hovýchodní straně zálivu. Její stáří se datuje 
do 2. století před Kristem. Vzhledem k masivní 
konstrukci sloužila i obranným účelům při na-
padení přístavu. Určitě každý turista snadno 
zabloudí v historickém centru – starém městě 
Kaleici. Tato část města vznikala ještě v dobách 
řeckého osídlení Antalye. Mezi starými domy 
jsou úzké dlážděné klikaté uličky. Dnes v nich 
pulzuje čilý ruch díky desítkách obchodů a ob-
chůdků, zvoucích k  nákupu nejen suvenýrů, 
ale také typických rukodělných výrobků, mezi 
nimiž prim zaujímají orientální koberce. Stále 
jsou zde velmi dobře patrné stopy po Byzantin-
cích, Římanech a Seldžucích. Velká část naleze-
ných archeologických vykopávek je umístěna 
v Archeologickém muzeu.

Byzantinec u bankomatu 
(mají zde smysl pro humor)

To sídlí v  moderním 
muzejním komplexu 
již poněkud stranou 
historického centra. 
Zachycuje vedle chro-
nologického vývoje 
celé oblasti a  četných 
artefaktů z  nejrůzněj-
ších období (např. ke-
ramika, mince, kaligra-
fie a  etnografické ex-
ponáty z  období sel-
džuckého a  otoman-

ského období aj.) rozsáhlou kolekci mramoro-
vých soch z  období starověkého Říma. Sochy 
slavných císařů Trajána, Hadriána a  Septima 
Severa z 2.-3. století a desítky dalších soch nej-
různějších božstev, různé druhy sarkofágů 
a  nejrůznější dekorativní sochařské výtvory 
byly nalezeny při vykopávkách v okolí Antalye, 
zejména v nedalekém Perge a Side.
Antalyi navštívil třikrát Mustafa Kemal Atatürk, 
turecký vojevůdce a státník, zakladatel a první 
prezident Turecké republiky (1923). Když při své 
první návštěvě 6. 3. 1930 pohlédl přes historic-
ké centrum na panorama zasněžených vrcholů 
pohoří Beydaglari na obzoru, prohlásil: „Antalya 
je bezpochyby nejkrásnější místo na Zemi“. Dům, 
v němž během svých návštěv pobýval, byl pře-
měněn na muzeum, připomínajícím jeho život 
a  historickou roli. V  muzeu jsou vystaveny fo-
tografické záběry z jeho návštěv, lze zhlédnout 
audio-vizuální prezentaci, autentickou Atatür-
kovu jídelnu, pracovnu, studovnu a  ložnici. 
Zvláštní místo zaujímají sbírky bankovek, mincí 
a známek s Atatürkovým portrétem. 
Díky unikátní kombinaci historických pamá-
tek a  příjemného středomořského pobřeží je 
Antalya ideálním turistickým letoviskem, často 
nazývaným jako „centrum tureckého turis-
mu“. Turistické průvodce uvádějí, že zde panu-
je po 300 dní v roce slunečné počasí. V letních 
měsících určitě teploty vzduchu ve  dne jen 
zřídka nedosáhnou 40 °C a není divu, že ulice 
města ožijí až za soumraku a v nesčetných ka-
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várnách a restauracích panuje čilý ruch i dlou-
ho přes půlnoc. Teplota vody v  moři určitě 
nezklame ani toho nejchoulostivějšího plavce 
a na několikakilometrové Konyalti beach kaž-
dý najde dost místa pro svoji osušku. Není divu, 
že na pobřeží vyrostlo několik hotelových kom-
plexů, z  nichž to sice turisté do  historického 
centra sice mají trochu z ruky, ale toho, za čím 
především většina do Antalye míří, tedy moře 
a slunce, se jim dostane měrou vrchovatou.

(Text a foto: J. Novák) 

Měsíční stáž 
v dalekém Peru 

Hospital Belen de Trujillo

Spolu s doktorem a místními studenty 6. ročníku

Do Peru se od nás nedá pochopitelně cestovat 
jinak než letecky. Můj spoj probíhal letadly KLM 
po  trase Praha - Amsterodam - Lima, celkem 
něco přes 12 hodin. Z Limy pak ještě necelou 
hodinku s  místní společností TACA do Trujilla, 
kam jsem dorazila v  noci. Můj průvodce Luis, 
student 5. ročníku a člen IFMSA na  letiště ne-
mohl z  časových důvodů dorazit, ale poslal 
za sebe bratra a několik dalších kamarádů. Ces-
ta z letiště byla krátká, ale provoz dosti nebez-
pečný a chaotický, proto jsem byla ráda, když 
jsme dorazili na místo, spatřila jsem svůj poko-
jíček a  mohla se konečně prospat. Ke  vstupu 
na  peruánskou půdu nebylo kupodivu zapo-
třebí víza, stačil jen pas ze země, náležející k Ev-
ropské unii. 

Vstup do univerzitního komplexu fakulty

Španělštinu jsem studovala již na  gymnáziu, 
dále pak rok na  lékařské fakultě, takže doro-
zumět se s  místními nebyl problém. Anglicky 
většinou místní lidé moc mluvit neumí nebo 
nechtějí. 
Stáž jsem absolvovala na  přelomu července 
a srpna 23. 7. - 26. 8. Město, Trujillo se rozkládá 

na pobřeží, je o něco větší než Plzeň, chaotické, 
rušné a  plné troubících taxi. Státní nemocnice 
jsou zde dvě, dalších několik klinik je soukro-
mých. Já jsem byla v té státní, Hospital Belen de 
Trujillo, která byla spíše menší. Byla jsem na dět-
ském oddělení, a jelikož studenti měli normálně 
školní rok, tak jsem výuku absolvovala spolu se 
6. ročníkem. Každý den od 8 hodin jsme v malé 
skupince (5 studentů) měli sraz s  doktorem 
na oddělení, a podle jeho plánu jsme absolvo-
vali vizitu, případy v  ordinaci nebo prezentaci 
různých nemocí spojenou s  klinikou a  diferen-
ciální diagnostikou. Výuka probíhala cca do  13 
hodin a odpoledne měli studenti ještě přednáš-
ky na fakultě, kterých jsem se neúčastnila. Vzhle-
dem k tomu, že jsem znala solidně španělštinu, 
nebylo dorozumění spojeno s žádnými většími 
potížemi. Jedenkrát týdně jsme navíc byli přes 
noc na pohotovosti. Na oddělení byly k vidění 
případy tuberkulózy, cat-scratch disease, různé 
malformace, nervová postižení či parazitární 
onemocnění. V nemocnici jsem trávila zpravidla 
všechny pracovní dny okolo 6 hodin denně. Do-
cházku nám zaznamenávali, podmínkou certifi-
kátu byla alespoň 75% docházka. 

 
S  mou spolucestovatelkou Giulií u  jednoho z  divů světa  dávného 
inckého města Machu Picchu 

Doprava do nemocnice nebyla problém, míst-
ním mikrobusem to vycházelo asi na  10 Kč 
za jednu jízdu. Samozřejmě bylo možno použít 
kdykoliv všudypřítomné taxíky. Životní nákla-
dy v Peru jsou ve srovnání s námi nižší. Peru je 
hornatá země, pokud návštěvník plánuje výlety 
do  horských oblastí, měl by počítat s  teplým 
oblečením, zejména chystá-li se do  Cuzca či 
Puna. Nedaleko Trujilla (20 min. jízdy autobu-
sem) se nachází krásná pláž Huanchaco, velmi 
oblíbená zejména surfaři. Červenec a  srpen 
však jsou v  Peru zimními měsíci, což v  Limě 
znamená denní teploty jen kolem 20°C, tudíž 
koupání nepřipadalo v  úvahu a  i  surfaři kroti-
li vlny jen v  neoprenech. V Trujillu se nachází 
archeology nedávno objevené největší před-
kolumbovské město v  Jižní Americe – lépe 
řečeno jeho pozůstatky. Komplex Chan chan 
je mimořádně rozlehlý a je důkazem, že i před 
obdobím Inků v Peru byla řada starších civilizací 
jako Chimůové či Mochiové.
Po  odpolednech jsem prozkoumávala město 
sama, s místními nebo s ostatními zahraničními 
studenty (problém byl v tom, že ty červencové 
jsem potkala jen krátce a na srpen přijeli všichni 
až později). Zpravidla dva večery v týdnu byl or-
ganizován social program – karaoke, diskotéka, 
national food party nebo Peruvian food party 

v rámci oslav nezávislosti Fiestas Patrias.
Oproti tomu, v  jakém stavu byla nemocnice 
(hygiena a  celkově úroveň vybavení se nedá 
srovnat s tím, co známe v Evropě), tak komplex 
univerzity byl opravdu na  úrovni. Moderně 
vybavený campus v  rozlehlé zahradě s  mís-
tem pro studium i odpočinek – bufet, menza, 
knihovna, studovna s  počítači, hřiště, ping-
-pong, šachy, sídla studentských organizací, 
dostatek lobby na sezení a učení, všude kolem 
zeleň a wi-fi připojení k internetu.

Koloniální náměstí v Trujillu s kanárkově žlutou katedrálou

Po  absolvování čtyřtýdenní praxe jsem spolu 
s Giulií, studentkou z  Itálie, jela objevovat krá-
sy Peru také na  jihu země. Navštívily jsme div 
světa Machu Picchu, nádherné Cuzco, jezero 
Titicaca a u něho přilehlé Puno, na závěr také 
Arequipu a Limu před cestou zpět do Evropy.
Na  stáži jsem kromě praktických a  klinických 
zkušeností získala také mnoho kontaktů na přá-
tele ze všech koutů světa, se kterými jsem se, 
doufám, neviděla naposledy. Také domácí Pe-
ruánci jsou milí a  přátelští lidé, takže jsem si 
z Peru odvezla jen příjemné vzpomínky. 

Adriana Vídeňská

Stáž IFMSA v Klinički 
Centar Crne Gore 

Podgorica 
srpen 2012

Do Podgorice se přímo z Prahy nelétá, takže asi 
nejjednodušší je dojet vlakem do Vídně a od-
tud pak už letí přímý letecký spoj až do hlavní-
ho města Černé Hory. Cenově to vyjde okolo 
1100 Kč jízdenka do Vídně (z Českých Budějo-
vic), a pak okolo 8000 Kč zpáteční letenka. 

Jako úřední jazyk sloužívala srbochorvatština, 
od  osamostatnění Černé Hory od  Srbska se 
v červenci 2009 ustavila černohorština. Ačkoliv 
oba tyto jazyky jsou slovanským jazykem, k do-
rozumění se nejlépe hodí angličtina. Celková 
úroveň zdravotnictví v Černé Hoře je srovnatel-
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ná s úrovní u nás, jen čistota ve zdravotnických 
zařízeních je v Černé Hoře trochu horší. 

Na chirurgickém oddělení nemocnice Klinički 
Centar Crne Gore – jsme asistovali u operací, 
měli jsme možnost observace u mnoha druhů 
operací, u  porodů, císařských řezů, na  sálech 
všech odvětví chirurgie jsme se mohli volně 
pohybovat. Během měsíčního pobytu jsme 
trávili na  oddělení čtyři dny v  týdnu, průměr-
ně vždy čtyři hodiny. Lékaři povětšinou umí 
anglicky, hodně mluví i  italsky a  rusky, ale ně-
jaký základ lze pochytit i v srbštině. Docházku 
do nemocnice nikdo nekontroloval, takže bylo 
možné se domluvit s lékaři, a v pátek si vzít vol-
no a jet na víkend někam na delší výlet. 
Podgorica byla za války velmi poškozena, tak-
že zde k vidění moc historických památek ne-
zůstalo. V  období socialistické Jugoslávie byla 
přejmenována na  počest politického vůdce 
země na Titograd. Dnes má Podgorica 170 tisíc 
obyvatel, tedy stejně jako Plzeň. Během měsíč-
ního pobytu lze úspěšně procestovat vše pod-
statné v  celé Černé Hoře. Z  mého hlediska je 
nejkrásnějším místem Kotor, Skadarské jezero 
a  Stari Bar. Na výletech jsme cestovali vlakem 
a  autobusem. Železnice má velmi skromnou 
infrastrukturu, takže většinu dopravy zajišťují 
autobusy, které jsou však finančně o  dost ná-
ročnější. 
Neměla jsem obavy ani vycestovat mimo Čer-
nou Horu, navštívila jsem tak i další balkánské 
země Srbsko, Albánii, Makedonii a Kosovo. Roz-
hodně doporučuji Makedonii, úplně nadšená 
jsem byla z  Ohridu, rozhodně stojí za  vidění 
i  Skopje. Ostatně turisticky zajímavá je každá 
z těchto zemí. 

Černá Hora je krásná, ale vedro dosahovalo 
i 47 °C, což bylo místy neúnosné. V Podgorici je 
však pěkný bazén a také se dá za 40 minut a pár 
euro vlakem dojet k Jadranu do Sutomore, což 
v pohodě bylo možné třeba každý den po pra-
xi. V Podgorici jsou úžasně levné taxíky, které se 
opravdu vyplatí, protože naše ubytování bylo 
dost daleko od vlakové a autobusové stanice, 
takže jsme je hojně využívali. Do  nemocnice 
však jsme to měli jen 4-5 minut pěšky, takže 
problémy s dopravou zcela odpadly. 

Ubytování si nemohl nikdo z  nás vynachválit, 
bylo téměř luxusní. Všichni studenti IFMSA jsou 
ubytováni v jedné velké vile o 6 pokojích po 2-4 
lidech, 3 pokoje mají vlastní koupelnu a další 3 
mají dohromady 2 koupelny. Je tam i  několik 
praček a  dobře vybavená kuchyně. V  každém 
pokoji je klimatizace, bez níž se v Podgorici ne-
obejdou. V  domě bylo dostupné wifi spojení, 
nutné bylo přivézt si s sebou vlastní notebook. 
Podle mne je dobře, že všichni bydlí v jednom 
domě, užije se tak více zábavy. 

Veškerý program 
ve  volném čase 
jsme si organizo-
vali sami. Pomoc 
místní pobočky 
IFMSA spočívala 
téměř výhradně 
jen v tom, že nás 
vyzvedli na letiš-
ti a  dovezli 
do  přechodné-
ho bydliště. Pro 
další praktikant-

ky v místní nemocnici lze doporučit vybavit se 
dlouhou sukní či kalhotami, do nemocničního 
areálu dívky nesmí v šortkách nebo v minisuk-
ni. V  srpnu je nutná zejména zásoba letního 
oblečení. 
S domácími studenty jsme se za celý měsíc se-
tkali jen dvakrát na  pár minut, takže o  nějaké 
integraci se nedá mluvit. Za  celý měsíc jsme 
nedostali nikdo ID karty do  nemocnice, takže 
občas na nás lékaři koukali asi jako že co tam 
hledáme. 

Katedrála zmrtvýchvstání Krista v centru Podgorice.

Stáž v  Černé Hoře můžu rozhodně doporučit 
všem, kdo mají rádi teplo a chtějí poznat jinou 
kulturu. Úroveň zdravotnictví mě mile překva-
pila, stejně jako krása Černé Hory i  ostatních 
zemí na Balkáně, které jsem stihla navštívit. 

Pavla Rachačová

Křest nové básnické 
sbírky Tamary 

Kopřivové
V edici Radbuza vydalo plzeňské nakladatelství 
NAVA ve spolupráci se Střediskem západočes-
kých spisovatelů novou básnickou sbírku od-
borné asistentky Ústavu jazyků LF UK v  Plzni 
PhDr. Tamary Kopřivové „Krajinou bez kompa-
su“. Křest knížky proběhl ve středu 23. května 

2012 ve výstavní síni „13“ Západočeské galerie. 
Své verše rozčlenila autorka do  čtyř oddílů. 
Nezapomíná v nich na Plzeň, kde žije a pracu-
je. Ve městě i v  jeho okolí má svá zamilovaná 
místa, k  nimž patří např. Litice s  dominantou 
kostela i  neprávem opomíjenou zříceninou 
středověkého hradu. Při křtu knížky zazněla též 
hudba v podání flétnistky Petry Brabcové a kla-
víristy Ctibora Otta.

Z. Světlík a T. Kopřivová

Citujeme z recenze V. Gardavského (*): Tamara 
Kopřivová nejnovějším souborem veršů potvr-
zuje značné renomé, které si vydobyla již svou 
básnickou prvotinou „Doteky slov“. Její lyrická 
zastavení jsou opět zaznamenávána s udivující 
samozřejmostí, hravá metaforika se zcela přiro-
zeně včleňuje do toku jejích veršů a umocňuje 
intenzitu sdělovaného. Básnířka ve svých stro-
fách neputuje jen reálnými krajinami, ale ubí-
rá se zároveň i dovnitř, ke své duši. Lze-li život 
každého z  nás chápat jako cestu (dnes často 
zaměňovanou za závodní dráhu), autorka krá-
čí napříč krajinami nadmíru uvážlivě, všímá si 
pozorně všeho, co ji obklopuje, a zároveň míří 
do  nitra ke  stále hlubšímu pochopení sebe 
sama. Své poznávání však dopředu neomezu-
je žádnými předpisy ani předsudky, kráčí bez 
kompasu.

Primátor Plzně M. Baxa při pozdravném projevu

Sličnou podobu dodal svazečku četnými, s tex-
ty svým duchem spřízněnými perokresbami 
plzeňský grafik Zdeněk Světlík. 
(*) Gardavský V.: Básnířka Tamara Kopřivová putuje vlastními kraji
nami bez kompasu. Plz. Deník, červen 2012 (r)

Výstava výtvarných 
prací žáků ve FN 

Lochotín
Od  28. 6. 2012 se koná v  prostoru u  vchodu 
A ve FN Lochotín výstava tří desítek výtvarných 
prací žáků Základní školy při FN Plzeň. Výstava 
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vznikla díky spolupráci vedení Základní školy 
při FN Plzeň a psychiatrické kliniky FN a LF UK 
v  Plzni a  za  podpory vedení FN Plzeň. Smys-
lem této akce není jen udělat radost těm dě-
tem, jejichž práce jsou nyní vystaveny, ale také 
zpříjemnit pobyt v  nemocnici pacientům, za-
městnancům nemocnice a četným návštěvám, 
které do nemocnice přicházejí. Půvab dětského 
výtvarného projevu je nesporný a dovede zau-
jmout i  ty, kteří jinak výtvarnému umění příliš 
neholdují. Díky nadšení řady příznivců byly fi-
nanční náklady na vytvoření výstavy velice níz-
ké a náklady na její provoz nejsou žádné. 

Foto Evy Hubatové: zachycuje zprava náměstka ředitelky FN Plzeň 
MUDr. Petra Dominika, ředitelku ZŠ při FN Plzeň Mgr. Alici Kozákovou, 
vrchní sestru psychiatrické kliniky Bc. Helenu Kovandovou a přednos
tu psychiatrické kliniky doc. MUDr.  Jiřího Berana, CSc., při zahájení 
výstavy. 

Lze říci že výstava je „nízkoprahová“, to zname-
ná, že je přístupná po celých 24 hodin denně. 
Počítá se, že potrvá do konce září, pak by zde 
mohly být vystaveny další výtvarné práce. Přijď-
te se podívat ! Jiří Beran

Před 100 lety přeletěla 
první žena Kanál  

La Manche:  
Harriet Quimbyová 

(1875-1912) 
Harriet Qumbiová se narodila 11. května 1875 
do  farmářské rodiny poblíž městečka Arcadia 
v Michiganu. V r. 1900 se celá rodina přestěho-
vala do  San Franciska. Harriet zkoušela štěstí 
jako herečka. Byla pohledná a  měla i  herecký 
talent, přesto si však nakonec vybrala žurna-
listiku a divadelní kritiku jako své budoucí po-
volání. Po studiích začala psát do San Francisco 
Bulletin.
V  r. 1903 se odstěhovala do  New Yorku. Záhy 
získala zaměstnání v  redakci renomovaného 
periodika Leslie´s Illustrated Weekly jako zpra-
vodajka a  fotografka. Její články o  politických 
skandálech, o divadle a cestování (Kuba, Mexi-
ko, Evropa, Egypt) četlo celé město. Byla také 
první ženou, která psala filmové scénáře. Další-
mi tématy, o nichž přispívala, byly domácnost 
a  divadelní inscenace. Během devíti let práce 
napsala pro uvedený týdeník více než 250 
článků. V r. 1906 popsala čtenářům pocity spo-
lujezdce, jedoucího v  otevřeném automobilu 
rychlostí 100 mil/h (tj. 160 km/h). Článek měl 
mezi čtenáři značný ohlas.

V říjnu r. 1910 Harriet navštívila mezinárodní le-
teckou soutěž v Belmont Parku na Long Islandu. 
Zde se setkala s  předním americkým pilotem 
Johnem Moisantem a  jeho sestrou Matildou. 
John se svým bratrem Alfredem vedli na Long 
Islandu pilotní školu. Harriet si letectví na první 
pohled zamilovala a  spolu s  Matildou se roz-
hodla absolvovat pilotní školu. Oba bratři sou-
hlasili, a  tak se Harriet a  Matilde staly prvními 
ženami, které si začaly osvojovat pilotní umění.
Ačkoliv se svoji výuku zprvu snažily utajit, brzy 
je objevili žurnalisté a obě dívky se staly před-
mětem novinářského zájmu. Harriet se nako-
nec rozhodla sama napsat sérii článků o svých 
aviatických začátcích pro Leslie´s Illustrated 
Weekly. 1. srpna 1911 složila Harriet jako první 
žena v USA pilotní zkoušky a získala pilotní li-
cenci. Téhož dosáhla záhy po ní i Matilde. 
Již jako kvalifikovaná pilotka podnikla Harriet 
Quimbyová jako první žena několik průkopnic-
kých letů. V září 1911 před zraky 15 tisíc diváků 
uskutečnila noční přelet Staten Islandu u New 
Yorku pouze za svitu měsíce. Spolu s Matildou 
byly prvními ženami, které předvedly létání 
v dalekém Mexiku. 

V březnu 1912 doplula 
Harriet do Anglie. Byla 
rozhodnuta splnit si 
svůj životní sen – jako 
první žena přelétnout 
Kanál La Manche. Lou-
is Blériot to dokázal již 
o tři roky před ní v čer-
venci 1909, zatím však 
žádná žena se o  po-
dobný výkon nepoku-
sila. Sám Blériot, 
uchvácen Harrietiným 
záměrem, jí zapůjčil 
jeden ze svých jedno-
plošníků o  výkonu 50 
HP. I  zde se Harriet 
snažila udržet svůj zá-
měr v tajnosti v obavě, 
aby ji některá jiná pi-

lotka v přeletu nepředstihla. 
16. dubna 1912 v půl šesté ráno Harriet Qim-
byová odstartovala z Doveru na cestu do Calais 
na  francouzském pobřeží. Pohybovala se v  le-
tové výšce 300-600 m nad mořskou hladinou 
při zatažené obloze a místy s tak hustou mlhou, 
že se musela řídit jen kompasem. 
Svůj let později popsala následujícími slovy: „.....
Calais was out of sight. I could not see ahead of 
me or at all below. There was only one thing for 
me to do and that was to keep my eyes fixed on 
my compass. 
My hands were covered with long Scotch woolen 
gloves which gave me good protection from the 
cold and fog; but the machine was wet and my 
face was so covered with dampness that I had to 
push my goggles up on my forehead. I could not 
see through them. I  was traveling at over a  mile 
a  minute. The distance straight across from Do-
ver to Calais is only twenty-five miles, and I knew 
that land must be in sight if I could only get below 
the fog and see it. So I dropped from an altitude 
of about two thousand feet until I was half that 
height. The sunlight struck upon my face and 

my eyes lit upon the white and sandy shores of 
France. I felt happy, but could not find Calais. Be-
ing unfamiliar with the coast line, I could not lo-
cate myself. I determined to reconnoiter and come 
down to a height of about five hundred feet and 
traverse the shore. 
Meanwhile, the wind had risen and the currents 
were coming in billowy gusts. I  flew a  short di-
stance inland to locate myself. It was all tilled land 
below me, and rather than tear up the farmers’ 
fields I  decided to drop down on the hard and 
sandy beach. I did so at once, making an easy lan-
ding. Then I  jumped from my machine and was 
alone upon the shore. But it was only for a  few 
moments. A  crowd of fishermen - men, women 
and children - came rushing from all directions 
toward me. They were chattering in French, of 
which I comprehended sufficient to discover that 
they knew I  had crossed the channel. They were 
congratulating themselves that the first woman 
to cross in an aeroplane had landed on their fi-
shing beach.” 
Harriet tedy po  59minutovém letu přistála 
na  pláži asi 40 km od  Calais nedaleko obce 
Hardelot. Přistání sledovala jen hrstka místních 
svědků, a ani poté se o jejím výkonu moc čte-
nářů nedozvědělo. Zpráva o  jejím přeletu Ka-
nálu La Manche totiž byla zastíněna katastrofou 
Titanicu, k níž došlo dva dny před jejím přele-
tem. Nicméně neunikl jí titul “America’s First 
Lady of the Air”.
Po přeletu Kanálu se Harriet Quimbyová vrátila 
do New Yorku a pokračovala v exhibičním lé-
tání. 1. července 1912 ji však postihla tragická 
nehoda. Při Annual Boston Aviation Meet u měs-
tečka Squantum, Mass. předváděla zbrusu nový 
dvojmístný jednoplošník Bleriot o  výkonu 70 
HP. V  kokpitu ji doprovázel hlavní organizátor 
exhibice William Willard. Za obvyklého klidné-
ho letu ve výšce okolo 400-500 metrů se však 
letadlo náhle naklonilo prudce k  zemi. Oba 
členové posádky tím byli vymrštěni ze seda-
del a po pádu do mělkých vod Dorchester Bay 
na  místě podlehli těžkým zraněním. Události 
přihlíželo pět tisíc zděšených diváků. Neovláda-
né letadlo kupodivu srovnalo volný pád a na-
konec uvízlo v bahně nedaleko letiště. 
O  příčinách neštěstí panuje několik dohadů. 
Podle odborníků mohli oba členové posádky 
podcenit riziko tím, že nepoužili bezpečnost-
ní pásy. Mohlo se také stát, že W. Willard, když 
chtěl pilotce položit nějakou otázku, aby pře-
hlušil hluk motoru, se naklonil ze své sedačky 
dopředu, čímž narušil vratkou rovnováhu leta-
dla. To pak vedlo k nečekanému manévru, ve-
doucímu k pádu obou nepřipoutaných pasažé-
rů. Harriet nebyla vdaná a neměla děti. 
Harriet Quimbyová byla pohřbena na Woodla-
wn Cemetery v Bronxu, o rok později byly ostat-
ky přemístěny na Kensico Cemetery ve Valhale, 
N.Y. Vrak letadla, na němž Quimbyová uskuteč-
nila svůj poslední let, byl objeven ve  stodole 
v Laconii, New Hampshire, a v r. 1960 plně zre-
staurován. Dodnes tak je schopen létání. Avia-
tička se dočkala v r. 1991 zvěčnění na americké 
poštovní známce. V letošním roce při příležitos-
ti stého jubilea historického letu a  také stého 
jubilea svého úmrtí byla uvedena do síně slávy 
Long Island Air and Space Hall of Fame. 

J. Novák
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Rokycanský rodák 
Josef Wünsch  

(1842-1907)  
objevil prameny 

Tigridu
Josef Wünsch se 
narodil 20. června 
1842 v  rodině ro-
kycanského kože-
luha, v  níž bylo 
kromě něho ještě 
dalších devět dětí. 
Wünschovi nepat-
řili k lidem, pro něž 
by byla starost o ži-
vobytí podružnou 
záležitostí. Naopak. 

Koželuh Wünsch i  jeho žena pracovali často 
do úmoru, aby měli co dát svým dětem na talíř. 
Přesto, když jim začali někteří učitelé doporučo-
vat, aby dali mladičkého Josefa na studie, ne-
boť by bylo škoda promarnit jeho nevšední 
bystrost a nadání, nechali se přesvědčit. A  tak 
se stal Josef žákem plzeňského gymnázia. Od-
tud potom přešel do Prahy, kde se po maturitě 
nechal zapsat na filozofickou fakultu. Také uni-
verzitní studia Josef Wünsch úspěšně dokončil 
a rozhodl se uplatnit své vědomosti jako peda-
gog.
Původně měl mladý doktor filozofie v úmyslu 
vyučovat historii, už během studií však u něho 
začal převažovat zájem o  filologii. Do  značné 
míry k  tomu přispělo i  jeho přátelství se spo-
lužáky Svatoplukem Čechem a s Josefem Vác-
lavem Sládkem, později pak blízké kontakty 
s Janem Nerudou a dalšími tehdejšími literáty. 
Přes své německy znějící jméno byli všich-
ni Wünschové hluboce vlastenecky založení 
a  o  Josefovi to platilo dvojnásob. Jako mnozí 
jiní vlastenci a literáti býval i Josef Wünsch čas-
tým hostem U Halánků. Tam se zásluhou Vojty 
Náprstka scházeli kromě jiných i  lidé, kteří se 
vraceli z cest po různých končinách světa. Ne-
bylo divu, že také Josef Wünsch zatoužil poznat 
i  jiné země než byla ta, v níž se narodil. Mladý 
filozof tehdy se zaujetím naslouchal vyprávění 
svého druha medika Emila Holuba, který U Ha-
lánků rozvíjel své plány na cestu do Jižní Afriky. 
Umiňoval si, že i on, jakmile to bude jen trochu 
možné, podnikne svou výpravu za  poznáním. 
Chtěl pouze poznat a vidět na vlastní oči, jak žijí 
lidé jinde ve světě.
Tehdy, na  samém počátku sedmdesátých let 
19. století, však to nebylo jednoduché. Přede-
vším cítil povinnost vrátit své rodině alespoň 
něco z toho, co vynaložila na jeho studia. Měl 
i  jiné starosti. Marně se pokoušel najít si uči-
telské místo přímo v  Praze. Když v  roce 1872 
odjížděl jeho přítel Emil Holub na  svou první 
výpravu do Jižní Afriky, putoval Josef Wünsch – 
do Jičína. Tam mu totiž nabídli místo profesora 
češtiny a němčiny na učitelském ústavu. Přijal 
je a zůstal v Jičíně celých čtrnáct let. Své první 
cesty však mohl profesor Wünsch uskutečňo-
vat pouze o školních prázdninách.

Ta první vedla na  sever Evropy. Josef Wün-
sch tehdy v  roce 1874 zamířil přes Německo 
do Dánska a Švédska. Při psaní svých cestopis-
ných črt využíval Josef Wünsch každé příleži-
tosti k oživení někdejších vzájemných kontaktů 
mezi Seveřany a Čechy, případně Slovany. Tak 
v  jedné z  nich napsal o  dceři českého krále 
Přemysla Otakara I. princezně Markétě, která se 
v  roce 1205 provdala za  dánského panovníka 
Waldemara I. Z  jiné z Wünschových cestopis-
ných črt zase čteme o  věhlasném dánském 
astronomu Tychonu Brahe.
Již v  následujícím roce se profesor Wünsch 
vydal na  opačnou stranu starého kontinentu. 
Během prázdnin navštívil Halič, Uhry, projel 
i prošel balkánskými zeměmi až do tehdejšího 
Cařihradu. Na jih Evropy se vydal i v roce 1876, 
kdy navštívil Itálii a Sardinii a odtud se přeplavil 
na severní výběžek Afriky, aby mohl spatřit pro-
slulé Kartágo.
Wünschovy cestopisné črty a  obrázky, uveřej-
ňované v časopisech Lumír, Květy, Osvěta, Svě-
tozor, Škola a život i v některých odborných ze-
měpisných listech si během krátké doby získaly 
široký okruh příznivců.
Absolvoval pak další zahraniční cesty. Znova 
navštívil Balkánský poloostrov, Dalmácii, Čer-
nou Horu, Hercegovinu a Bosnu (1879). V roce, 
kdy se dostaly čtenářům do  ruky jeho první 
knihy Po souši a moři a Pompeje a Pompeja-
né (1880), cestoval po Uhrách, objevoval krásy 
Vysokých Tater, potom se vydal z  Prešpurku 
po Dunaji do Budapešti a k Blatenskému jeze-
ru – Balatonu a dále do Rumunska a Bulharska.
Tyto prázdninové cesty však byly pro Jose-
fa Wünsche jen jakousi průpravou na  velkou 
výzkumnou výpravu do  končin, které nebyly 
do té doby prozkoumány nebo přesně zmapo-
vány. Kontakty s Vojtou Náprstkem a s dr. Emi-
lem Holubem ho v jeho záměru jen posilovaly. 
U Halánků mu posléze vnukli myšlenku, aby se 
na rozdíl od Emila Holuba nevydával do Afriky, 
nýbrž do Arménie. Vojta Náprstek chtěl alespoň 
tímto způsobem uspokojit svou touhu po zemi, 
kterou hodlal kdysi sám poznat, nikdy však se 
k tomu nedostal. Wünschovi přislíbil patřičnou 
finanční podporu na uskutečnění této výpravy. 
Josef Wünsch vzal Náprstkův návrh smrtelně 
vážně. Na  podzim roku 1881 nevstupoval již 
do sborovny jičínského učitelského ústavu, ný-
brž na loď, plující z Terstu do Alexandrie.
Josef Wünsch měl namířeno do Arménie a Kur-
distánu, chtěl se však ještě předtím nějaký čas 
zdržet v  Egyptě, který ho přitahoval svou bo-
hatou historií. Vyplul z Terstu 25. října směrem 
do Egypta. Zastavil se na řeckém ostrově Korfu.
Přistáli v Alexandrii, odkud potom odjel do Ká-
hiry. Tam zůstal až do  března 1882. V  Káhiře 
shromáždil četné národopisné předměty, které 
posílal Náprstkovi, navštěvoval starobylé pa-
mátky, obstarával si informace o  Přední Asii. 
Když vypuklo povstání Egypťanů proti Evropa-
nům, Wünsch v březnu narychlo odejel do Jaffy 
v Palestině. Tam věnoval pozornost Jeruzalému 
a Betlému, zajel k  Jordánu a k Mrtvému moři. 
S německou výpravou, vedenou archeologem 
Oto Puchsteinem pokračoval do  Iskenderunu 
(Alexandretty) a potom ještě do kurdské vsi při 
řece Eufratu, Kjachty. Tam už se vydal samostat-
ně a soustředil se na mapování.

Pokračoval na sever do Malatye, kde překročil 
Eufrat a dostal se až do Chalátu (Elazig). Odtud 
se snažil proniknout do hornatého území Der-
sim mezi oběma pramennými řekami Eufratu, 
Západním Eufratem (Muradsu) a  severnějším 
Východním Eufratem (Karasu). Nato směřoval 
do Erzerumu, střediska turecké Arménie. Spolu 
s ruským konzulem navštívil jezero i město Van 
a pokračoval do Trabzonu a do Cařihradu, kam 
dorazil na podzim 1882. Dovolenou prodloužil 
o další rok, aby mohl uskutečnit svůj další plán. 
Wünschovo putování neprobíhalo tak jedno-
duše, jak by se mohlo z telegrafického popisu 
zdát. Obyvatelstvo krajin, jimiž procházel, se 
k cestovateli nechovalo přátelsky. Během cesty, 
jak je potom patrné z Wünschových záznamů, 
vystoupil cestovatel na  horu Beg Dagh (3000 
m), v Malatyi pozoroval zatmění Slunce. O ně-
kterých svých zážitcích napsal: „Na vsích dosta-
ne člověk jen kyselé mléko a nepečené černé těsto 
a něco krupice vařené. Je-li k tomu i několik cibulí, 
je to již osada náramně zámožná. Noclehy jsou 
podle toho. Buď na  vlastní železné posteli, nebo 
na holé zemi a na všem, co po ní leze a skáče … 
Sbírám materiál na opravu zdejších map Kurdis-
tánu, které jsou praprabídné.“

Řeka Tigris

Po  několikaměsíčním pobytu v  Cařihradu po-
tom Wünsch uskutečnil druhou část své výpra-
vy. Na jaře 1883 vyrazil z Cařihradu přes Batumi 
do  Tbilisi, na  koni do  Dogubayazidu a  znovu 
k Vanskému jezeru a  do  města Van. Postoupil 
až k hranicím tehdejší Persie, kde u vsi Salacha-
ne spatřil na vápencové skále dobře zachova-
lý klínový nápis velikosti 160krát 46 cm. Opsal 
jej a  poslal vídeňskému profesoru Müllerovi. 
Ten nápis rozluštil a  popsal ve  spisech vídeň-
ské akademie věd, Wünsch později obdobně 
v Květech. Vydal se hledat prameny Východní-
ho Tigridu. Nalezl je u vsi Meruamen jako dvě 
zdrojnice, vytékající z firnového pole Sinurdag 
ve výši 3170 m n.m. na svahu hory Karamürük. 
„Nyní jsme chtěli vyhledati prameny Tigridu. 
Tady je každý potok zkrátka ‚su‘ a  velký potok 
‚čaj‘. A  v  kurdském stanu, kde jsme si pochutnali 
na  kyselém mléku, dozvěděli jsme se, že tu dole 
větší ‚čaj‘, totiž Tigris, teče. Sestoupili jsme do rokle 
a přišli jsme k tigridskému potoku, který s hukotem 
vyrazil z  úzké skalní rokliny tři metry široký a  půl 
metru hluboký. Táhli jsme nyní vzhůru po tigridské 
rokli asi tři hodiny. Byla to nejtvrdší práce, kterou 
jsem za svého života vykonal. Brzy klesli naši koně 
a  my hluboko do  sněhu zřícených lavin, z  které-
ho jsme museli sebe i koně vyprostit. Dvakrát mě 
chtěli moji průvodci opustit, přece však táhli stá-
le ještě se mnou... Teprve po  třetí skutečně odešli 
a já jsem vystoupil až k mocnému sněžnému poli 
na  svahu Sinurdagu, z  něhož Tigris vyvěrá v  síle 
jednoho metru... “ Psal se červen roku 1883 a Jo-
sef Wünsch objevil jeden z dlouho hledaných 
pramenů Tigridu. 
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Východní Tigris pak mapoval až k  soutoku se 
Západním Tigridem. Nato se obrátil k  severu 
do  údolí východního Eufratu až k  Charputu. 
Z tohoto města se vydal proti toku Karasu přes 
Taurus k jezeru Gölčük ve výši 1500 m n.m. Zjis-
til, že toto jezero leží na rozvodí mezi Eufratem 
a Tigridem. Jižně od  Gölčüku se mu podařilo 
ve výšce 1650 m n.m. najít i pramen Západního 
Tigridu. Vrátil se do Charputu a odtud směřo-
val proti toku Západního Eufratu ke Gümüšane 
a  dále do Trabzonu (Trapezuntu). Pak se přes 
Cařihrad a Vídeň vrátil 15. září 1883 do Prahy.
Odborné výsledky jeho výzkumů byly značné. 
V eufratsko-tigridské pramenné oblasti zmapo-
val 16  278 km2 plochy, získal cenné materiály 
etnologické a sídelně a kulturně geografické.
Po  svém návratu se Wünsch vrátil do  Jičína, 
dále tam působil jako pedagog a přitom zpra-
covával výsledky své výpravy a připravoval další 
knihy. Cestopisná publikace Z blízka i z dáli vy-
šla potom v roce 1887 a další kniha s názvem 
Mimochodem: příhody a  nehody z  cest byla 
vydána v roce 1891. V té době už ovšem profe-
sor Josef Wünsch působil na České státní prů-
myslové škole v Plzni, kam přešel v roce 1886. 
Na svou poslední cestu se vydal v létě 1890, kdy 
procestoval Černou Horu. Když pak odešel v r. 
1902 do  penze, zůstal nadále v  Plzni, kde dál 
psal své cestopisné črty i odborná geografická 
pojednání. V Plzni založil i studijní nadaci k pod-
poře pilné studující mládeže. V  jejích regulích 
se říká, že podmínkou k udělení je znalost češ-
tiny, absolutorium některé české školy a dobrý 
prospěch. Ve  své závěti pak profesor Wünsch 
ještě doplnil: „Kdyby však – čehož bůh ucho-
vej – během času národ náš tak se zapomenul, 
že by nebylo žadatelů národnosti české, nařizuji, 
aby slavná obec královského svobodného města 
Rokycan pro měšťany rokycanské zřídila choro-
binec nebo sirotčinec neb jiné podobné ústavy li-
dumilné.“ Za tím účelem odkázal svůj pozemek 
v Plzni i určitý kapitál svému rodnému městu. 
Správcem nadace a  udělovatelem stipendií 
určil rokycanskou městskou radu. V době první 
republiky dosáhla cena darovaného pozemku 
jednoho milionu korun. Josef Wünsch zemřel 
v Plzni 20. listopadu 1907, pochován je v rod-
ných Rokycanech. 
Josef Wünsch jako jeden z mála českých cesto-
vatelů učinil objev světového významu. V červ-
nu jsme si mohli připomenout 170. výročí jeho 
narození. 
Na závěr Hodnocení cestovatele od  jeho sou-
časníka Jana Nerudy (*): „Pomalounku usíná 
dávný stesk, že nemáme původních cestopisů 
v  literatuře své. Nemáme jich mnoho, ale ty, kte-
ré máme, jsou výborny a  jsou vskutku původní, 
cele naše. Mezi nejlepší cestopisce naše řadí se 
ale bez odporu Jos. Wünsch. Kdekoli v časopisech 
podepsán je článek jmenem jeho, je to přímé vy-
zvání k čtenářstvu, aby neopomenulo číst, poučit 
a rozkošně pobavit se, a čtenářstvo s radostí po-
slouchá. Nebudem Wünschovi zde činiti poklony 
co dokonalému stylistovi, důkladnému vzdělanci, 
ano učenci, duchaplnému vypravovateli, atd.; to-
lik ale musíme říci, že je při něm zcela řídký, pozo-
rovatelský talent. ....“  (jn) 
Glückselig J.: Josef Wünsch. Přemožitelé času. MON Praha1988, s. 
186189
(*) Neruda J.: Josef Wünsch. Humoristické Listy 23, 1881, č. 29, s. 226

Tragický osud 
oblíbeného novináře: 

Rudolf Těsnohlídek 
(1882-1928) 

Narodil se 7. červ-
na 1882 na  okraji 
Čáslavi, kde měl 
jeho otec malé 
hospodářství. Při-
vydělával si ovšem 
také jako pohod-
ný, neboli člověk, 
který se postará 
o  uhynulé zvíře. 

Toto povolání bývalo důvodem k  posměchu 
a pohrdání. Už jako rasův synek se tedy Těsno-
hlídek cítil odstrčený a sám.  
Radost mu přinášely první literární pokusy, kte-
ré učinil už během studia na gymnáziu v Čás-
lavi a  v  Hradci Králové (v  letech 1893-1901). 
Po  maturitě šel studovat do  Prahy, zapsal se 
na češtinu a francouzštinu na Filozofické fakul-
tě. Často navštěvoval také vilu S. K. Neuman-
na, kde se scházeli mladí anarchisté. Docházel 
do literárního spolku Syrinx a psal pro jeho ča-
sopis Moderní život.  
V  roce 1905 se Těsnohlídek oženil s básnířkou 
Jindrou Kopeckou přezdívanou Kaja. Ale rodin-
ná idyla se nekonala – na svatební cestě v Nor-
sku Kaja zemřela za nejasných okolností po vý-
střelu z vlastního revolveru. S touto tragédií se 
Těsnohlídek nikdy nevyrovnal. 
Studium filozofické fakulty nedokončil. Po ná-
vratu do  Čech a  následné cestě do  Švýcarska 
odjel Těsnohlídek v r. 1907 do Brna, kde mu S.K. 
Neumann opatřil místo redaktora v  časopise 
Moravský kraj. Od roku 1908 pracoval Těsnohlí-
dek jako soudní referent v redakci Lidových no-
vin, kde se stal svými články, sloupky, fejetony 
a reportážemi velmi populárním. V r. 1909 uza-
vřel druhé manželství s Annou Kutilovou a jeho 
osobní život se zdánlivě obrátil k  lepšímu. V  r. 
1916 však manželství skončilo rozvodem. 
V říjnu až prosinci 1912 byl vyslán jako válečný 
dopisovatel do Srbska válčícího s Tureckem.
Rudolf Těsnohlídek se věnoval různým formám 
činnosti, mimo jiné dal podnět ke  stavění vá-
nočních stromů republiky spojených se sbírka-
mi pro chudé. Účastnil se i objevování Demä-
novských jeskyní na Slovensku jako amatérský 
speleolog. U  žurnalistiky Těsnohlídek vytrval 
dvacet let. 
V dubnu 1924 se R. Těsnohlídek oženil ještě po-
třetí – s Olgou Vasickou-Zámečníkovou, ale klid 
opět netrval dlouho. Cítil se čím dál víc opuště-
ný, propadal pesimismu a beznaději. Po návalu 
nové duševní krize se 12. ledna 1928 v brněn-
ské redakci Lidových novin zastřelil. V  pozůsta-
losti zanechal nejen svůj životopis a závěť, ale 
také báseň na  rozloučenou, v  níž si stěžuje 
na tíživý osud: “Já rostl pro bolest a nikdy neublí-
žil,” a uzavírá, “dál sloužit nemohu. Jsem unaven 
a zmučen, jdu dolů do země, je konec mojí pouti.” 
Jeho manželka se vzápětí otrávila svítiplynem.  
V archivu Ústavu soudního lékařství v Brně se 
nachází pitevní protokol č. 5/1928, který jako 

příčinu smrti, která nastala v 17 hodin dne 12. 
ledna 1928 v nemocnici na Žlutém kopci, uvádí 
střelnou ránu hrudníku a břicha. Pitvu provedl 
14. 1. 1928 sám přednosta ústavu prof. Kohout. 
Ve  svých prvních básnických prózách (Nénie, 
1902; Dva mezi ostatními, 1906; Květy v  jíní, 
1908) čerpal Těsnohlídek ještě z  temné deka-
dentní a  symbolistické poetiky. Motivy smrti, 
nenaplněné lásky, snů a melancholie však ne-
opouští ani ve své pozdější tvorbě – především 
v  básnické sbírce Den (1923), kterou věnoval 
tragicky zemřelé Kaje. Ve sbírce Rozbitý stůl za-
chytil svůj tragický životní pocit a duševní krizi, 
knihu však nestačil dokončit, byla vydána až 
posmrtně v roce 1935.  
Objevil pro svět svéráznou a  až neuvěřitelně 
známou postavičku Jana Eskimo Welzla, po-
lárního lovce a  zlatokopa (psali jsme o  něm 
ve  Fac. nostra 2008). Je zakladatelem tradice 
vánočních Stromů republiky se sbírkou na po-
moc dětem bez domova. Poprvé byl strom 
rozsvícen 13. prosince 1924 na brněnském Ná-
městí svobody a tato tradice se postupně rozší-
řila i do ostatních měst. Těsnohlídka k tomu po-
hnula událost, kdy s přáteli, s malířem Františ-
kem Koudelkou a úředníkem Josefem Tesařem, 
nalezli v  zimě 22. prosince 1919 v  Bílovickém 
lese prochladlé 17měsíční děvčátko. Po  této 
zkušenosti začal také usilovat o  zřízení ústavu 
pro opuštěné děti.
Popularitu si Těsnohlídek získal jako fejetonista 
a soudničkář. V  těchto žurnalistických žánrech 
cizeloval svoji schopnost zachytit životní styl 
a osudy figurek z periferie města a okraje spo-
lečnosti. Dokázal mistrně imitovat jejich mluve-
ný projev včetně hantýrky podsvětí – ve svých 
textech tak dociloval dojmu autentického svě-
dectví i silných komických účinků.  
Tyto novinářské dovednosti jako beletrista 
zúročil ve svých románech z brněnského před-
městí (např. Kolonia Kutejsík, 1922). Nejpopulár-
nější Těsnohlídkovou knížkou se ovšem stala 
Liška Bystrouška (1920), v níž líčí osudy lišky žijící 
v zajetí u myslivce, její útěk a „milostný“ příběh. 
Těsnohlídek se i zde projevil jako mistr jazyko-
vého humoru, když v přímé řeči používá nářeč-
ní mluvu, a to i tehdy, když se jedná o promluvy 
zvířat. Lišku Bystroušku světově proslavilo oper-
ní zpracování Leoše Janáčka.  
 

A. S. Puškin  
(1799-1837) 

velikán světové literatury 

Autoportrét v kozácké čepici 

Alexandr Sergejevič 
Puškin se narodil 26. 
5. 1799 v  Moskvě 
v  šlechtické rodině. 
Ve  12 letech odjel 
studovat do  Petro-
hradu, kde v  r. 1815 
úspěšně dokončil 
studium v  carském 
lyceu. Již tehdy při 
závěrečné zkoušce 

recitoval vlastní báseň Vzpomínky v  Carském 
Sele, která posluchače naprosto ohromila a do-
jala i tehdejšího patriarchu ruské poezie Děrža-
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vina. V  r. 1817 vstoupil do  služeb ministerstva 
zahraničí. V  r. 1820 vydal svoji první rozsáhlou 
báseň Ruslan a Ludmila. Po napsání satirických 
veršů o caru Alexandrovi I. mu hrozilo vyhnan-
ství na  Sibiři. Odešel na  Kavkaz, pak na  Krym, 
do  Kamenky a  nakonec do  Kišiněva. Zde se 
spojil s  tajnou organizací Viliku Eteira, usilující 
o  svržení otomanské nadvlády nad Řeckem 
a  o  obnovení samostatného řeckého státu. 
Když vypukla válka proti Turkům, vedl si deník 
se záznamy o tomto lidovém povstání. 

Portrét Vasilije Tropinina

V  Kišiněvě setrval do  r. 1823, pak přesídlil 
do Oděsy, kde se opět dostal do konfliktu s vlá-
dou. Byl proto poslán na rodový statek své mat-
ky ve vsi Michajlovském nedaleko Pskova. 
Příroda moldavských stepí, pobřeží Černého 
moře, ale především Krym a  Kavkaz Puški-
na zcela fascinovaly. Tyto kraje jej inspirovaly 
k napsání tzv. jižních poém: Kavkazský zajatec 
(Kavkazskou plennik), Bratři zbojníci (Bratja 
razbojniki), Bachčisarajská fontána (Bachči-
sarajskij fontan) a  Cikáni (Cygany), které patří 
k  vrcholům evropského romantismu. Puškin 
na základě svých dojmů z jihu napsal také vy-
nikající lyrické básně. Započal i  práci na  svém 
nejslavnější díle, milostném veršovaném romá-
nu Evžen Oněgin (Jevgenij Oněgin), v  němž 
zobrazil celou tehdejší ruskou společnost. V Mi-
chajlovském Puškin napsal také historickou 
tragédii Boris Godunov, ke  které jej inspiroval 
Shakespeare.
V r. 1820 vydal svoji první rozsáhlou báseň Rus-
lana Ludmila. 
Na podzim 1826 mu car Mikuláš I. umožnil ná-
vrat z vyhnanství. V této době napsal veršované 
eposy zasažené dobou Petra I. Poltava a Mědě-
ný jezdec (Mednyj vsadnik) a také slavný příběh 
Kapitánská dcerka (Кapitanskaja dočka). Vydal 
i  několik známých povídek jako Piková dáma 
a cyklus Bělkinovy povídky. 
Roku 1831 se Puškin v Moskvě oženil s kráskou 
Natálií Gončarovovou. Byl opět přijat na minis-
terstvo zahraničí a car Mikuláš I. mu povolil pra-
covat pro ministerstvo zahraničních věcí. Zde 
pracoval v  archivu. V  této době byl jeho nej-
významnějším dílem Životopis Petra Vekého. 
V roce 1833 byl carem jmenován podkomořím. 
I když Puškin nebyl tímto titulem příliš nadšen, 

netroufal si jej odmítnout. Život v  tomto pro-
středí se mu, na  rozdíl od  jeho ženy, nikterak 
nezamlouval. Postupně se jeho rodina rozrostla 
o čtyři děti - Marii, Alexandra, Grigorije a Natálii. 
Jeho krásné manželce se dvořilo mnoho mužů, 
mezi nimi i car, tomu však nevyhovovala Puški-
nova extravagance. Básník měl tak stále problé-
my s cenzurou a tajnou policií. 
Od roku 1836 začal vydávat vlastní čtvrtletník, 
nazvaný Sovremennik, uveřejňoval v něm i díla 
politického obsahu z pera Radiščeva, Voltairea, 
Tennera a dalších. Řada jeho vlastních děl byla 
cenzurou zakázána, často se setkával s kritikou, 
a  podporu nenašel ani ve  své rodině. Málo je 
známo, že byl i talentovaným kreslířem. Častým 
námětem jeho kreseb byl on sám, zachovala se 
řada jeho autoportrétů (*). 
Začátkem roku 1837 vyvrcholila vůči Puškinovi 
série pomluv a intrik. Puškin se rozhodnul brá-
nit čest své ženy a vyzval jednoho z  intrikánů 
– svého francouzského švagra Georgese D’An-
thése - na souboj. V něm utrpěli oba soci zraně-
ní, Puškin však byl postřelen do břicha a na de-
vastující poranění sleziny 10. února 1837 ze-
mřel. Za zmínku stojí, že se jednalo o Puškinův 
devětadvacátý souboj. O Puškinovu rodinu se 
doživotní penzí postaral sám car. 
Ruský básník, prozaik a  dramatik A.S. Puškin 
patří k  největším postavám světové literatury. 
Jeho předčasná smrt ve věku 37 let je některý-
mi pokládána za katastrofu pro ruskou literatu-
ru. Letos od této události uplynulo 175 let. 

(jn)
(*) Kotlík J.: Puškin kreslíř. Svoboda, Praha 1950

První cigaretu si děti 
zapalují ve 12 letech !! 
Svou první cigaretu si 9 z 10 kuřáků zapálí před 
svými osmnáctými narozeninami. Podle zkuše-
ností odborníků z center pro závislé na tabáku 
začínají kouřit stále mladší děti. Poprvé experi-
mentují s cigaretou v pouhých 12 letech. V Pra-
ze si nejmladší kuřáci zapálí cigaretu dokonce 
už v  10 letech. Celkem je v  České republice 
závislých na  cigaretách přibližně 250 tisíc ne-
zletilých kuřáků a kuřaček, jinými slovy téměř 
polovina mladých lidí mezi 15 a 18 lety kou-
ří. Na nikotinu jsou závislé i děti na základních 
školách. Počty dětských i mladistvých kuřáků se 
neustále zvyšují. 
Naprostá většina dětí si přitom neuvědomuje, 
že řada z  více než 4 tisíc chemikálií obsaže-
ných v  cigaretovém kouři už ve  velmi malém 
množství snadno poškozuje jejich organizmus 
a „zadělává“ jim na  zdravotní problémy v  do-
spělosti. Ve srovnání s tělem dospělého člověka 
je nezralý organizmus ke škodlivinám mnohem 
citlivější a  snadněji i  závažněji se poškodí. Po-
kud mladí nepřestanou kouřit, mohou je v do-
spělosti postihnout nemoci, kterými dnes trpí 
jejich rodiče a  prarodiče, například chronická 
obstrukční plicní nemoc.
Na zvyšujícím se počtu kuřáků mezi dětmi má 
vinu hlavně marketing cigaret a jejich dostup-
nost, zejména nízká cena. Svůj podíl má ale 
i  dědičnost, parta i  zbožňované idoly. Sklon 
k závislosti na nikotinu se totiž ze 60 % dědí. 

Dospělí představují pro děti vzory chování. Jimi 
se řídí a snaží se dospělým co nejvíce podobat. 
Mění se poměr mezi dívkami a  chlapci, kteří 
jsou závislí na nikotinu. „Ještě přibližně před pěti 
lety častěji kouřili chlapci než dívky. Teď se poměr 
mezi mladými kuřáky a kuřačkami obrací a dívky 
chlapce lehce převyšují,“ říká MUDr. Eva Králíková, 
vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní 
kliniky VFN a 1. LF UK.
Nedostatečně vyvinutý mozek se rychleji 
stává závislým na nikotinu. V pozdějším věku 
je pak pro takového kuřáka obtížnější přestat 
kouřit. Přitom samotná závislost u dospívajících 
může vzniknout velmi snadno, někdy i po de-
sítkách cigaret.

foto: shutterstock.com

Škodliviny obsažené v  tabákovém kouři 
ohrožují všechny orgány v těle. Člověk, kte-
rý si zapálí první cigaretu již v době dospívání 
a kouří dalších dvacet let, se vystavuje značným 
zdravotním rizikům. “Neexistuje část těla, na kte-
rou by kouření nemělo vliv, což má pro mladý vy-
víjející se organizmus devastující účinky. Dnešní 
dospívající kuřáci mohou v  dospělosti trpět cho-
robami, které jsou dnes typické spíše pro starší 
osoby, například cévní mozková příhoda nebo 
CHOPN,” doplňuje MUDr. Eva Králíková. 
Mladí lidé se vzhledem k  věku, kdy začínají 
kouřit, mnohem dříve setkají s chronickou ob-
strukční plicní nemocí (CHOPN). Škodliviny 
z cigaret jim už po několika letech kouření 
mohou způsobovat záněty průdušek a poz-
ději i rozedmu plic. U některých osob se může 
rozvinout i bronchiální astma.
Odborníci odhadují, že v  roce 2020 by se 
CHOPN mohla stát třetí nejčastější příčinou 
úmrtí. Nemoc se projevuje vleklým kašlem, tla-
kem na  hrudi, vykašláváním hlenů a  dušností 
nejen při tělesné námaze, ale i v klidu. Bohužel 
mnoho kuřáků se o své nemoci nikdy nedozví, 
protože všechny příznaky CHOPN přisuzují 
následkům kouření a  věku. Teprve zhoršující 
se zdravotní obtíže je donutí vyhledat lékaře. 
CHOPN se nedá vyléčit, ale pokud se nemoc 
včas odhalí a  zahájí se léčba, mají pacienti 
s tímto onemocněním větší šanci na kvalitnější 
a delší život. 
CHOPN trojnásobně zrychluje pokles plicních 
funkcí. U osob, které se pohybují v zakouřeném 
prostředí 40 hodin týdně po dobu 5 let, se zvy-
šuje riziko onemocnění o 48 % ve srovnání s lid-
mi, kteří nejsou vystaveni tomuto riziku. Každý 
rok v České republice této nemoci podlehnou 
asi 2 tisíce lidí. Nejlepší prevencí je celoživotní 
nekuřáctví.  (r)
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Zakladatel Plzně král 
Václav II. (III.) 

(1271-1305)
(Pokračování)
Začalo nové století. Hned začátkem roku 1301 
se přemyslovská dynastie dočkala nečekaného 
úspěchu. V  lednu r. 1301 totiž bez mužského 
dědice zemřel uherský král Ondřej  III. Během 
své vlády byl nucen řešit vztahy s  odbojnou 
šlechtou a  nároky dalších evropských vládců 
na  uherský trůn. Zatímco s  prvním ze soupe-
řů, Albrechtem Habsburským, se podařilo vy-
jednat dohodu, druhý pretendent uherského 
trůnu Karel Robert z Anjou nadále pokračoval 
v boji. Roku 1300 se dokonce vylodil v Dalmá-
cii a nechal se korunovat chorvatským králem. 
Uherští magnáti nechtěli přijmout kandidaturu 
Karla Roberta a hledali jinou možnost. Jako dal-
ší uchazeč o uherskou korunu připadal v úvahu 
také Ota III. Dolnobavorský, Arpádovec po mat-
ce, a Václav III., vnuk Kunhuty Haličské a snou-
benec osiřelé desetileté Alžběty. Rozhodování 
uherské šlechtě usnadnilo bohatství českého 
krále. Václav II. po počátečním váhání i přes ne-
souhlas královské rady začal pro syna usilovat 
o  získání uherského trůnu a  uherští páni byli 
uplaceni kutnohorským stříbrem.
V květnu 1301 byl Václav III. uherským sněmem 
prohlášen za  čekatele svatoštěpánské koruny. 
Po  několika dalších schůzkách a  dalším mo-
hutném uplácení váhajících odjel dvanáctiletý 
kralevic do Uher se spolehlivým doprovodem 

a  s  kanceláří vedenou krakovským biskupem 
Janem Muskatou. O  měsíc později se setkal 
v  Hodoníně s  uherskou šlechtou a  27.  srpna 
1301 byl ve  Stoličném Bělehradě korunován 
pod jménem Ladislav V. uherským králem. Pře-
myslovská vláda v Uhrách však nebyla definitiv-
ně potvrzena, protože část šlechty nadále stála 
za Karlem Robertem.

Vyobrazení Václava II na fasádě plzeňské radnice

Náhlý růst přemyslovské moci a území pod je-
jich kontrolou vedlo k vytvoření široké koalice, 
jež měla zvrátit dosavadní Václavovy úspěchy. 

Mezi přední osobností této koalice se vedle 
Karla Roberta, jenž pokračoval ve  svém boji 
za  uherskou korunu, objevil sám římský král 
Albrecht Habsburský. Ten navázal na  politiku 
svého předchůdce Adolfa Nasavského a snažil 
se opět získat oblasti v  Durynsku a  Míšeňsku, 
kde se střetával i se zájmy českého krále. S Al-
brechtem se spojil papež Bonifác VIII., který stál 
v bojích o vládu v Uhrách na straně Anjouovců 
a  zároveň využíval Albrechta v  zápase s  fran-
couzským králem Filipem Sličným. Vzhledem 
k  této situaci se i  Václav pokusil využít mož-
nosti spolupráce s  Francií. Jednání odehráva-
jících se v  létě 1303 se zhostil Petr z  Aspeltu. 
Na základě dohody měl Václav postavit vojsko 
za 100 000 hřiven stříbra v severním Německu. 

Rozsáhlejší česko-francouzská spolupráce se 
však nakonec nerealizovala.
Zatímco došlo k  boji Filipa  IV. s  papežem, Al-
brecht se zaměřil na  pokoření Přemyslovců. 
Habsburskou ofenzívu se pokusil zastavit jed-
náním ve  Vídni opět zkušený diplomat Petr 
z  Aspeltu, avšak v  tomto případě již úspěchu 
nedosáhl. 
Albrecht vyslovil, v rozporu s původními privile-
gii zaručenými českému králi roku 1298, poža-
davek placení říšského desátku, případně ode-
vzdání Kutné Hory na šest let a vzdání se vlády 
v Plíseňsku (území ve Slezsku), Chebsku, Míšni, 
Uhrách i Polsku. Václav takové požadavky strikt-
ně odmítl, načež Albrecht v květnu 1304 uvalil 
na svého bývalého švagra říšskou klatbu. Mnozí 
významní šlechtici, předpokládající Albrechtův 
úspěch, přislíbili účast na  plánovaném vojen-
ském tažení, jež jim mělo poskytnout značnou 
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kořist. V  srpnu 1304 se v  Bratislavě, v  té době 
ovládané Albrechtovými spojenci, sešel řím-
ský král Albrecht Habsburský, jeho kandidát 
na uherský trůn Anjouovec Karel Robert a prav-
děpodobně i  Václavův polský rival Vladislav 
Lokýtek, aby proti svému nepříteli dojednali 
společné kroky. Podporu měl přislíbit i Jindřich 
Hlohovský.
Český král nezůstal v boji proti Albrechtovi osa-
mocen. Spojenectví mu přislíbili jak Askánci 
(patřící k  Anhaltské dynastii), tak Řád němec-
kých rytířů, s kterým udržoval český vládce tra-
dičně dobré vztahy. Ještě na  jaře 1304 vyrazil 
Václav, v této chvíli již citelně trpící pokročilou 
tuberkulózou, v čele vojska do Uher na pomoc 
svému synovi, jehož tísnila vojska Karla Roberta. 
(Potom protože tento otec Václav planul touhou 
viděti syna, obávaje se také, aby se mu nepřihodi-
lo nějaké nebezpečenství, shromáždil silné vojsko 
a  vytáhl roku 1304 v  měsíci červnu do  království 
Uherského…Zbraslavská kronika)
 Čechy svěřil na  dobu vojenského tažení 
do  správy synovce Heřmana Braniborského. 
Přes některé vojenské úspěchy se museli češ-
tí vojáci v  létě z  Uherska stáhnout, protože 
na  Moravu v  této chvíli již začaly útočit první 
jednotky Albrechta Habsburského, jmenovitě 
Albrechtův syn Rudolf Habsburský společně 
s  Matúšem Čákem Trenčanským. Kumáni od-
vlékali místní křesťany do otroctví, v Ivančicích 
byl zapálen kostel, kde se lidé před nimi scho-
vávali
V  kritické situaci, kdy římská vojska pochodo-
vala do Čech, zachovali členové české šlechty 
svému králi věrnost. Vítkovci, střežící pohraniční 
hvozdy, Albrechtovi neustoupili. Až počátkem 
října říšská vojska doplněná uherskými spojen-
ci, kteří prošli za soustavného plenění Moravou, 
vyrazila ke  kutnohorským stříbrným dolům. 
Po celou dobu se římský král Albrecht pokoušel 
dosáhnout velké rozhodující bitvy, ovšem Vác-
lav II. rozdělil svá vojska do menších mobilněj-
ších celků majících za úkol dílčí oslabování ne-
přítele, jenž v nepřátelském a málo osídleném 
prostředí trpěl stálým nedostatkem proviantu. 
U Nymburka vyčkávali na Václavův rozkaz i As-
kánci – Heřman Braniborský i se šedesátiletým 
Václavovým strýcem Otou IV. Braniborským (Se 
Šípem – Mit dem Pfeil). Za této situace stanul 
Albrecht v čele svých vojsk před Kutnou Horou 
a pokusil se ji oblehnout. Město se však udatně 
bránilo, vynikl zde i Jindřich z Lipé a další čeští 
páni. 
Navíc v Albrechtově vojsku náhle vypukla epi-
demie úplavice, kterou středověcí kronikáři při-
čítali odpadům a jedům vylitým do přilehlého 
Vrchlického potoka kutnohorskými horníky. 
(Neboť četní horníci přimísili mour a  pěnovou 
strusku ze stříbra a  jiné bahnité nečistoty z  jam 
a  hutí do  onoho potoka, tekoucího k  nepřátel-
skému vojsku… takže zahynulo bez počtu lidí 
a  dobytka, otráveno oním jedem…Zbraslavská 
kronika)
Ve chvíli, kdy ke Kutné Hoře přitáhl český král, 
Albrecht přesunul své vojsko dál od města a vy-
čkával na počátek vytoužené rozhodující bitvy. 
Ale ani v této chvíli se nedočkal. A tak bez na-
děje na jiné východisko se římský král rozhodl 
se svým vojskem ustoupit. Toho využila česká 
vojska a na rozptýlenou armádu říšských knížat 

udeřila. Spořádaný ústup se nakonec změnil 
v útěk přes Vysočinu, která již v té době byla za-
sypána sněhem. Domů se vrátily jenom zbytky 
původního Albrechtova vojska.
Albrecht Habsburský se po  neúspěchu své 
výpravy ocitl v  nezáviděníhodné situaci. V 
domnění, že kořist z výpravy do Čech mu vy-
nese dostatečné bohatství, se značně zadlužil 
a  dal do  zástavy i  četný říšský majetek. Navíc 
od  něj začali odpadávat dosavadní spojenci 
jako bavorští vévodové či Wettinové. Česká 
diplomacie se však v  dané chvíli musela sou-
středit na zastavení poklesu moci a kombinací 
pružných protiopatření se snažila ze zahranič-
ních území udržet zejména Velkopolsko a Ma-
lopolsko. Václava však již opouštěly síly. Ještě 
krátce před svou smrtí svolil k  mírovému jed-
nání a ústupkům vůči Albrechtovi, aby svému 
synovi usnadnil převzetí trůnu. Zároveň syna 
zapřisáhl, aby dodržel finanční závazky a spla-
til jeho dluhy. Stižen tuberkulózou, Václav II., 
král český a polský, vydechl naposledy v Praze 
21. června 1305 v měšťanském domě zlatníka 
Konráda. (Pro dlouhý pláč, kterým všichni plakali, 
již úplně vyschly proudy slz v očích, a proto už bez 
pláče a prolévání slz spolu vznášeli smutný nářek 
k nebesům…Zbraslavská kronika)
Právě Václav II. se tak stal prvním z rodiny, kdo 
byl pohřben v  plánovaném přemyslovském 
pohřebišti na  Zbraslavi. 23.  června 1305 bylo 
jeho dlouhou nemocí zubožené tělo v králov-
ském šatu uloženo v  sotva dostavěném chrá-
mu. Trvalý klid zde však jeho ostatky nenalezly. 
10. srpna 1420 vnikly do klášterního ticha hou-
fy husitů a  Síň královská podlehla plamenům. 
V 17. století se objevila první písemná zmínka 
o  souboru vyneseného kosterního materiálu, 
z nějž byly ve 20. století antropologem Emanu-
elem Vlčkem identifikovány i Václavovy ostatky.

 (J. Novák)
Zdroje: http://referatytesty.webnode.cz/historieceskychzemi/
premyslovskekralovstvi/vladavaclavaii/

Tyfloservisu  
bylo 20 let

Péče o nevidomé a slabozraké nebyla v České 
republice původně jednotná a teprve vznikem 
Sjednocené organizace nevidomých a  slabo-
zrakých (SONS) v  ní nastal významný pokrok. 
K  posunu v  péči o  nevidomé a  slabozraké 
občany došlo zejména po  založení obecně 
prospěšné společnosti Tyfloservis v roce 2001. 
V loňském roce jsme si tedy připomněli 20. vý-
ročí činnosti této organizace v České republice. 
Při výuce oftalmologie v  5. ročníku studenti 
zpočátku jen málokdy dovedou vysvětlit vý-
znam pojmu „tyfloservis“. Toto označení vychází 
z řeckého slova tyf los = slepý. Tyfloservis tedy 
doslova znamená pomoc slepým a tato orga-
nizace ji poskytuje osobám nevidomým a sla-
bozrakým. 
Postupně byla vytvořena síť dvanácti krajských 
středisek, ve  kterých pracují odborní instruk-
toři. Služeb Tyfloservisu využívají jednak starší 
lidé, u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě zraku 
v   pozdějším věku a  mají praktickou slepotu 
spojenou často s výpadem centrálního zorné-

ho pole, který jim znemožňuje zejména čtení 
a  psaní. S  prodlužováním lidského věku se 
častěji objevují např. diabetická retinopatie, vě-
kem podmíněná makulární degenerace sítnice 
a glaukom. Druhou skupinu klientů tvoří   lidé 
mladší, u nichž ztráta zraku souvisí s některými 
dědičnými chorobami, např. pigmentovou de-
generací sítnice, vysokou degenerativní krátko-
zrakostí, odchlípením sítnice, s očními trauma-
ty, ale i s následky nedokonalého vývoje sítnice 
u nezralých dětí, tzv. retinopatií nedonošených. 
Střediska Tyfloservisu jsou vybavena kompen-
začními pomůckami pro slabozraké, jako jsou 
různé typy zvětšovacích pomůcek, např. čtecí 
lupy s  osvětlením, nebo zařízení, která umož-
ňují přenášet text na televizní obrazovku. Zra-
kově postiženým slouží i další pomůcky, např. 
pomůcky pro přípravu horkých nápojů, speci-
ální hodinky, teploměry, ale i různé hry atd. Dů-
ležitými pomocníky se staly počítače a telefony 
s hlasovým výstupem. S těmito předměty, které 
se neustále inovují, se klienti seznamují přímo 
ve střediskách. Nezbytnou součástí péče o zra-
kově postižené občany jsou návštěvy pracovní-
ků Tyfloservisu u klientů přímo v jejich domác-
nostech. Zde s nimi instruktoři provádějí nácvik 
osobní hygieny, samoobsluhu týkající se vaření, 
úklidu i péče o oděv, navrhují úpravy interiéru 
spolu s  odstraněním architektonických bariér. 
Nesmírně důležitým pro zrakově postižené ob-
čany je nácvik chůze s bílou holí a prostorové 
orientace. Odborní pracovníci svým klientům 
vybírají vhodné trasy k  dopravním prostřed-
kům a  vysvětlují jim, jak se v  nich orientovat 
a  pohybovat. Mladším lidem, většinou zcela 
nevidomým, Tyfloservis nabízí výuku v kursech 
čtení a psaní pomocí slepeckého Braillova bo-
dového písma.
Cílem středisek Tyfloservisu je integrace lidí 
se zrakovým postižením do  společnosti. Pro 
činnost, kterou tuto integraci umožňuje a pro 
vlastní provoz středisek jsou však nezbytné 
nemalé finanční prostředky. Protože finanční 
podpora ze strany ministerstva zdravotnictví, 
měst, krajů, velkých i menších podniků je stále 
nedostačující, pracovníci Tyfloservisu a  Sjed-
nocená organizace nevidomých a  slabozra-
kých organizují akce, které mají za cíl seznámit 
širokou veřejnost s  nelehkou situací zrakově 
postižených osob, ale i upozornit na problémy, 
které ztráta zraku provází. Vždyť tento problém 
se zcela neočekávaně může dotknout každého 
z  nás. Proto se pořádají celostátní charitativní 
akce, např. Bílá pastelka nebo Světluška, orga-
nizují se výstavy, benefiční koncerty, lidé jsou 
zváni do temných kaváren a čajoven, aby zaku-
sili prostředí, které je pro lidi se zrakovým posti-
žením normální, a nabízí se i řada dalších akcí, 
jimiž se Tyfloservis i SONS snaží získat podporu 
veřejnosti a peníze pro svou práci.
Pro podporu své pestré činnosti našly tato or-
ganizace silnou oporu v  lionském hnutí. Např. 
Lions Club Plzeň City, jehož krédy jsou „We 
serve“ a „Sight first“, získal svými aktivitami – 
pravidelným předvánočním i letním prodejem 
vína před Brankou a pořádáním plesu v Besedě 
- pro plzeňský Tyfloservis již téměř milion ko-
run. Uvedený klub také pravidelně po několik 
let pořádá a ze svých prostředků financuje kon-
certy vážné hudby pro nevidomé občany a je-
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jich rodinné příslušníky nejen z plzeňského re-
gionu, ale i z krajů sousedních. Na tyto pořady 
jsou zváni i zrakově postižení z bavorského Re-
gensburgu. Tato každoroční akce v plzeňském 
Domě hudby si mezi zrakově postiženými a je-
jich doprovodem získala velký ohlas, a to nejen 
díky uměleckým zážitkům v  podání studentů 
a  profesorů plzeňské konzervatoře, ale i  díky 
následnému pohoštění, umožňujícímu zúčast-
něným tolik potřebná společenská setkání. 
Plzeňský Tyfloservis nepomáhá jen lidem ne-
vidomým nebo se zrakovým postižením. Řadu 
let také spolupracuje s  oční klinikou lékařské 
fakulty UK při výuce oftalmologie v 5. ročníku. 
Umožňuje studentům návštěvu svého středis-
ka spojenou s  tematicky zaměřenou přednáš-
kou. Medici se tak mohou seznámit jednak 
s tím, jak se společnost o tuto kategorii smys-
lově postižených občanů stará, jednak se naučí, 
jak k  takto postiženým osobám přistupovat. 
Poznají, jak obrovské životní obtíže přináší ztrá-
ta vidění, ale i  jak rozličné speciální pomůcky 
mohou pacientům usnadnit jejich běžný, pro 
nás však těžko představitelný, život. Studenti 
velice oceňují odborný výklad instruktorů, ale 
i praktické ukázky, které jim jsou předvedeny. 
Shodují se v tom, že takto získané poznatky jim 
pomáhají v  přístupu k  zrakově hendikepova-
ným lidem. 
Zmínili jsme, že na  počátku studia oftalmolo-
gie je pro studenty obsah slova „tyfloservis“ 
neznámým pojmem. Po  absolvování výuky 
však studenti tomuto pojmu nejen rozumí, ale 
především chápou význam Tyfloservisu v  šir-
ším měřítku jako organizace pomáhající lidem 
se zrakovým postižením zařadit se do běžného 
života. 

Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.

Životní moudra 
•	Poučil jsem se, že čaj je lepší než brandy. 

(Theodor Roosevelt)
•	Nečistá láska není nikdy hluboká.

•	Každý velký čin se zdá být zpočátku 
nemožný. (Thomas Carlyle)

•	Stát je tu pro lidi a ne lidi pro stát. (Albert 
Einstein)

•	Nebude umět mluvit, kdo se nenaučí 
mlčet. (Decimus Magnus Ausonius)

•	Humor je nejlepší náplast na rány života. 
(Wilhelm Bousset)

•	Moudrý je ten, kdo se dovede učit od 
druhých (Seton Ernest Thompson)

•	Příroda nic nedělá nadarmo. (Latinský 
citát)

•	Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se 
láme. (Sírius Pubilius)

•	Psát fejetony je jako dělat trvalou na 
pleši. (Karl Kraus)

•	Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. 
(Cikánské přísloví)

•	Manželství a makarony chutnají jen za 
tepla. (Italské přísloví)

•	Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi. 
(Oskar Wilde)

•	Hloupost a pýcha na jednom stromě 
rostou. (Německé přísloví)

•	Jeden vykope studnu a tisíce z ní pijí tisíc 
let. (Čínské přísloví)

•	Tolik krásných ženských, a já jsem 
krajinář. (Otakar Nejedlý)

•	Peníze nám pomáhají snášet chudobu. 
(Murphyho zákon)

•	Umění je všechno, co Vám projde. (Andy 
Warhol)

•	Pes, který hledá, kosti si najde. (Baskické 
přísloví)

•	Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát. 
(J. Žáček)

•	Nejdřív máme děti na rukou, potom na 
klíně a nakonec na krku. (Japonské přísloví)

•	Že se upřímnost cení, ještě neznamená, 
že se vyplácí. (M. Růžička)

•	Jaké služby prokážeš svým rodičům, 
takové očekávej od svých dětí. (Thales z 
Milétu)

•	Rozumný člověk usiluje o život bez 
bolesti, ne o život příjemný. (Aristoteles)

Pranostiky
•	 Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha 

neuschne. (10.7.)
•	 Svatá Markyta vede žence do žita. (13.7.)
•	 Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
•	 Svatá Markéta trhá první hrušky.
•	 O svatém Kamilu slunce má největší sílu. (18.7.)
•	 Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne 

podzim. (20.7.)
•	 Svatá Anna - chladna zrána. (26.7.)
•	 Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
•	 Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima 

zaskvěje.
•	 Na svatého Vavřince brambory do hrnce! (10.8.)
•	 Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
•	 Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje. (24.8.)
•	 Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej, 

sedláčku, pomali; fouká-li na Bartoloměje vítr 
z Čech, pak si, sedláčku, s oráním pospěš!

•	 Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě 
do rybníka.

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

•	 Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Fotogalerie k článku 
na s. 33-34 

Výstava výtvarných prací žáků ve 
FN Plzeň
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