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Imatrikulace
2012
Dne 19.10.2012 se uskutečnily imatrikulace
prvních ročníků. Imatrikulace se konaly ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu a studenti byli rozděleni do tří skupin. V první skupině,
která začínala v 9.00 hod., byli studenti všeobecného lékařství, ve druhé skupině, která začínala v 11.00 hod., byli studenti všeobecného
lékařství a zubního lékařství, a ve třetí skupině,
která začínala ve 13.00 hod., byli studenti studující v angličtině. Slavnostního slibu se zúčastnil za vedení UK prorektor prof. RNDr. Milan
Tichý, DrSc., za vedení fakulty děkan Lékařské
fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg,
CSc., proděkan doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.,
proděkan doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., Mgr. Ale-

na Holá a zástupci studentské sekce AS. Celý
ceremoniál trval asi 40 minut, studenti složili
imatrikulační slib a dostali výkazy o studiu.
Do prvního ročníku se zapsalo 212 studentů
všeobecného lékařství, 50 studentů zubního
lékařství a 74 studentů studujících v angličtině.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu imatrikulací.
Mgr. Martina Buriánková

International Day
Against Nuclear Tests
29. srpen
Generální sekretář OSN Pan Ki-mun v loňském
roce prohlásil: „Každý den více a více obyvatel

naší planety dochází k názoru, že jak testy nukleárních zbraní, tak nukleární zbraně samotné
jsou nebezpečným reliktem studené války, který již
dávno patří do trvalého důchodu.“
Uveďme několik základních údajů o jaderných
zbraních ve světě od prvního skutečného testu
16. července 1945. Tehdy první nukleární puma
vybuchla na testovací základně Alamogordo
v Novém Mexiku. Plutoniová zbraň nazvaná
krycím jménem „Gadget” (Čudlík) měla sílu 19
kilotun a způsobila kráter široký 300 metrů. Úsilí
Spojených států vyvinout nukleární zbraň ještě
v průběhu 2. světové války bylo motivováno
především obavou, že by je v tomto směru
mohlo nacistické Německo předběhnout. Německý chemik a laureát Nobelovy ceny Otto
Hahn se svým asistentem Fritzem Strassmanem
a rakouským fyzikem Lise Meitnerem vytvořili
první jadernou fúzi již v r. 1938. Albert Einstein
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poté varoval prezidenta Franklina D. Roosevelta před nebezpečím německého programu
nukleárních zbraní a naléhal, aby Spojené státy
v tomto výzkumu zvýšily své úsilí. Einstein v r.
1939 prezidentovi napsal: ”Jediná bomba tohoto typu, dopravená lodí a explodující v přístavu, by
nejen zničila celý přístav, ale i okolní oblast.”
Zatímco Německu se cíle
dosáhnout
nepodařilo,
USA soustředily do výzkumného centra v Los
Alamos v Novém Mexiku
okolo 6000 odborníků,
kteří nakonec pod vedením Roberta Oppenheimera supertajný „Mannhattan Project” dotáhli
do úspěšného konce. Tři
týdny po testu v Alamogordo USA poprvé a naposled použily jaderné
zbraně v bojovém nasazení. Zničení dvou japonských měst Hirošimy a Nagasaki vedlo
ke kapitulaci Japonska a k definitivnímu ukončení 2. světové války.
Ke státům, které vyzkoušely a poté vyráběly jaderné zbraně, pak přistoupily v r. 1949 Sovětský
svaz, v r. 1952 Velká Británie, v r. 1960 Francie, v r.
1964 Čína a později i další země. Rada bezpečnosti OSN udává, že v letech 1945–1980 bylo
provedeno okolo 2000 testů o celkové síle 510
megatun TNT. Z nich na testy v atmosféře připadlo 428 Mt, což odpovídá síle 29 000 bomb
síly té, která byla svržena na Hirošimu. Vlastnit
jadernou zbraň se stalo měřítkem vojenského
potenciálu především obou tehdejších supervelmocí USA a Sovětského svazu, nukleární
mocnosti trvale navyšovaly nejen jejich počty,
ale i jejich ničivou sílu, a počet nosičů, které by
je byly schopny dopravit na teritorium nepřítele. Mezi pět nejmohutnějších testů patří čtyři
Sovětskému svazu. Na jejich pokusné střelnici
na Nové Zemi vybuchly v letech 1961-1962
bomby o síle 50 Mt (!), 24 Mt, 21 Mt a 19 Mt,
zatímco USA provedly nejmohutnější test o síle
15 Mt na atolu Bikini již v r. 1954.
Bylo obtížné zjistit zdravotní závažnost radiace,
vyvolané jadernými pokusy v atmosféře. Expozice zvýšené radiaci po mnoho let prováděných pokusů (dosahovala výrazně vyšší úrovně
než po černobylské katastrofě) podle studie
IPPNW (International Physicians for Prevention
of Nuclear War) z r. 1991 odhadla počet úmrtí
v důsledku jaderných pokusů v atmosféře do r.
2000 na 430 000 případů v důsledku rakoviny.
Podle jejího odhadu dosáhne celkový počet
úmrtí na rakovinu v důsledku těchto testů 2,4
milionu případů.
Přes řadu mezinárodních dohod o zákazu testů jaderných zbraní a zničení částí jaderných
arzenálů velmocí stále zůstává na světě uložen
tak velký počet jaderných hlavic, že by bohatě
stačily zničit převážnou část naší Země. Na území Ruska se nachází 10 000 jaderných zbraní,
USA má 8 000 těchto zbraní, Francie 300, Čína
240, Velká Británie 225, okolo stovky pak Indie,
Pákistán a Izrael.
V prosinci 2009 prohlásilo Valné shromáždění
OSN 29. srpen jako Mezinárodní den proti testům jaderných zbraní. Pan-Ki-mun prohlásil:
„Testování jaderných zbraní zůstává hrozbou pro

zdraví lidí a pro celosvětovou stabilitu. Je třeba
nadále usilovat o jaderné odzbrojení a nešíření
jaderných zbraní a působit na zbývající země,
aby ratifikovaly mezinárodní dohody. Svět bez
jaderných zbraní by byl globálním všeobecným
přínosem nejvyššího významu pro celé lidstvo.“
Ke splnění tohoto cíle však povede ještě velmi
dlouhá cesta.
A proč zrovna 29. srpen? Právě v tento den
v roce 1991 výnosem prezidenta Kazachstánu
byl uzavřen zkušební polygon v Semipalatinsku. Kazachstán měl po rozpadu Sovětského
svazu na svém území jaderný arzenál, který by
jej řadil na čtvrté místo mezi světovými jadernými mocnostmi. Kazachstán však jako zatím
jediná země na světě se rozhodl zcela toto
jaderné „dědictví“ zlikvidovat a patřit tak mezi
„bezjaderné“ země. 
(r)

Světový den
prevence sebevražd
10. září
Posledních 45 let roste celosvětově počet sebevražd. V průměru téměř 3 000 lidí denně spáchá
sebevraždu. Sebevraždy patří mezi 3 hlavní příčiny vedoucí k úmrtí u lidí ve věku 15 – 45 let u obou
pohlaví. Proto Světová zdravotnická organizace,
za podpory Mezinárodní asociace pro prevenci
sebevražd vyhlásila den 10. září jako Světový den
prevence sebevražd.

Édouard Manet: Sebevražda, 1877
Na každou osobu, která dokončí sebevraždu,
připadá 20 a více pokusů o ukončení života.
WHO a další partneři podporují prevenci sebevražedného chování, následovanou odpovídající léčbou a péčí o lidi, kteří se pokusili
o sebevraždu a také zodpovědné informace
o sebevraždách v médiích. Jak na vládní, tak
i na regionální úrovni je třeba politická prohlášení a výstupy z výzkumů převést do preventivních programů a aktivit v komunitách.
V roce 2000 zemřel sebevraždou v průměru
jeden milion osob, každých 40 sekund jedno
úmrtí. Ačkoliv tradičně bývá největší počet sebevražd mezi staršími muži, poměr mezi mladými lidmi má vzrůstající tendenci také v závislosti na tom, že jsou nyní skupinou s nejvyšším
rizikem ve třetině zemí, a to jak rozvinutých,
tak i rozvíjejících se.
Mentální poruchy (částečně deprese nebo abusus různých látek) se podílejí na sebevraždách

ve více než 90 procentech, ačkoliv na sebevraždu může mít vliv i celá řada socioekonomických, rodinných a individuálních krizových
situací, jako je ztráta milované osoby, nezaměstnanost a podobně.
Jednou z metod intervence jsou krizová centra.
Existují přesvědčivé důkazy, že prevence a léčba depresí, alkoholismu a závislostí na jiných
návykových látkách může redukovat počet sebevražd. Intervence na školách zahrnující krizový management, zvyšování sebeúcty, zvládání
dovedností a správných rozhodnutí, která jsou
žákům prezentována, redukují riziko sebevražd
u mladých lidí.
Celosvětově nemůže být prevence sebevražd
dostatečná kvůli tomu, že v některých sociálních skupinách je sebevražda stále tabu a je
problém o ní otevřeně diskutovat. Ve skutečnosti jen málo zemí zahrnulo prevenci sebevražd mezi své priority.
Je jasné, že intervence v prevenci sebevražd
musí vycházet i z jiných institucí, než je zdravotní sektor, tj. také ze vzdělávacích institucí,
policie, justice, církve, od politiků a médií.
V období let 2001–2005 bylo v Česku zaznamenáno 8023 sebevražd, což tvoří 1,48 % celkového počtu úmrtí a 23,3 % úmrtí vnějšími příčinami. Mnohem častěji (80 % případů) sebevraždu
páchají muži. Podle odborníků je tento poměr
způsoben zejména tím, že muži jsou v této činnosti důslednější. Pokud se k takovému kroku
rozhodnou, čin skutečně vykonají. Volí přitom
střelnou zbraň nebo oběšení, kde je šance
na záchranu velmi malá. Ženy oproti tomu přistupují spíše k předávkování léky a lékařům se
daří je zachránit. Většinou se jedná o sebevraždy demonstrativní, podle statistik ženy takové
pokusy dělají 4krát častěji než muži. Nejčastěji
k tomuto činu přistupují lidé mezi 45 a 50 lety,
nejčastějším způsobem je oběšení.
Podle výzkumů je 30–90 % (záleží na postoji
autora výzkumu) sebevražd spojeno s psychickými poruchami, typicky s depresemi, závislostí
na alkoholu, schizofrenií a poruchami osobnosti (nejvíce s emočně nestabilní a antisociální).
Počet sebevražd se dlouhodobě snižuje a očekává se, že tento trend bude dále pokračovat.
To je způsobeno také kvalitnějšími antidepresivy a kvalitnější psychiatrickou péčí. Významné
nárůsty počtu sebevražd jsou svázány s obdobím zásadních změn, ať již se jedná o třicátá
léta 20. století (ekonomická krize, začátek 2.
světové války) nebo přelom 60. a 70. let 20. století (normalizace).
Zvláštní pozornost si zaslouží sebevraždy dětí.
V období 2001–2005 bylo zaznamenáno 35
případů (věková skupina do 14 let). Důvodem
sebevraždy u dětí je třeba špatná známka
na vysvědčení a strach z reakce rodičů. Častým
důvodem je také nešťastná láska.
(r)

Světový den srdce
29. září
Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou
téměř poloviny úmrtí v Evropě – ročně to znamená více než 4 miliony úmrtí. Při tom náklady
na léčbu v EU ročně dosahují 200 miliard Eur.
Hlavní příčinou těchto chorob je ateroskleróza,

vedoucí k postupnému zužování tepen a následné nedokrevnosti různých orgánů.
Světová federace srdce (WHF – World Heart
Federation) spolu se Světovou zdravotnickou
organizací (WHO) každoročně pořádají Světový den srdce, do nějž se zapojuje více než
100 zemí celého světa. Poprvé byl Světový
den srdce vyhlášen v roce 2000, přičemž jeho
hlavní cíl zůstává stejný – zvýšení povědomí
o kardiovaskulárních chorobách. Ačkoliv je
možné tyto choroby léčit a preventivními
opatřeními jim předejít, každoročně na ně
na celém světě zemře 17,1 milionů lidí. Předpokládá se dokonce, že v roce 2030 zemře
na kardiovaskulární onemocnění okolo 24 milionů lidí – zejména na srdeční infarkt a mozkovou mrtvici.
Lidé se prostřednictvím akcí konaných v rámci
tohoto dne dozvědí o preventivních opatřeních, která snižují riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. V jednotlivých zemích jsou
členy a partnery Světové federace srdce pořádány přednášky a projekce, koncerty, běhy či
jiné sportovní akce. Světový den srdce je dobrou příležitostí, jak se začít správně starat o své
srdce, o svůj život.
Návrh
koncepce
péče o nemocné
s kardiovaskulárními
chorobami v České
republice vypracovala Česká kardiologická společnost ve spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie. Mortalita
na kardiovaskulární choroby je v České republice se zhruba 600 úmrtími ročně na 100 000
obyvatel stále významně vyšší než v zemích
západní Evropy. Na tyto choroby u nás připadá
více než 50 % úmrtí (přesně 55,1 % v roce 1998),
tedy více než na všechny ostatní choroby dohromady. Závažná kardiovaskulární morbidita,
vyjádřená počtem hospitalizací pro kardiovaskulární choroby, je v ČR také vysoká (více než
50 % všech hospitalizací na interních odděleních nemocnic) a stále narůstá. Nárůst hospitalizací z kardiovaskulárních důvodů činí za posledních 10 let 25 %. Srdeční infarkt je nejčastější příčinou smrti a invalidity mužů v produktivním věku.
Tento návrh má proto sloužit jako podklad pro
koordinované úsilí všech z účastněných lékařů
a institucí (Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory, České kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární
chirurgie, České angiologické společnosti ČLS
JEP, zdravotních pojišťoven) s cílem vybudovat
dobře fungující a odborně i ekonomicky efektivní systém péče o nemocné s chorobami srdce a oběhu v České republice.
Primární prevence je prioritou zdravotní politiky
státu. Zásadním principem je změna nevhodného životního stylu. Vzdělávání populace hraje
rozhodující roli. V hromadných sdělovacích prostředcích (televize, rozhlas, tiskoviny) je nutno
pravidelně a mnohem intenzivněji a častěji než
dosud informovat o příčinách srdečních chorob
a o tom, jak jim nejlépe předcházet. Je nutno též
informovat o příznacích život ohrožujících onemocnění a jak v takovém případě postupovat.

Vzdělávání obyvatelstva a celá oblast primární
prevence by měla být organizována ve spolupráci s odbornými společnostmi.
Primární prevence je zaměřena na omezení
kuřáckých návyků v populaci, ovlivnění stravovacích návyků populace, podporu vyšší
pohybové aktivity, monitorování výskytu kardiovaskulárních rizik a chorob v populaci, celkové i kardiovaskulární morbidity a mortality
a na podporu výzkumu, zaměřeného na prevenci.
Sekundární prevence spočívá v dodržování
zásad sekundární prevence, které je nezbytné
pro účelnou léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Tyto zásady lze rozdělit na opatření
režimová a opatření vedoucí k redukci rizikových faktorů jejich léčbou. Mezi režimová opatření patří především zanechání kouření, změna
stravovacích návyků, redukce tělesné hmotnosti a zvýšení pohybové aktivity. Na uplatňování zásad sekundární prevence a racionální
farmakoterapie se podílejí všechny složky kardiologické péče.
Letošní téma „Jeden svět, jeden domov, jedno srdce“ má za cíl zlepšit zdraví srdce celé
rodiny napříč národnostmi. Celosvětová kampaň nabádá ženy a děti, aby se staraly o zdraví
svého vlastního srdce i srdce ostatních členů
rodiny tak, že podniknou zásadní kroky ke snížení rizika oběhových chorob, tj. budou volit
zdravější stravu, zvýší svoji fyzickou aktivitu,
přestanou kouřit a zjistí své osobní riziko. „Lidé
na celém světě můžou prožít delší a lepší život,
když si osvojí kroky, které pomáhají předcházet
kardiovaskulárním příhodám, jako je srdeční příhoda nebo ischemická mozková příhoda.“
V závěrech rozsáhlé studie na více než 4000
vyšetřených obou pohlaví, kterou provedli Michael J. Lakomte a spolupracovníci (University
of Utah, Salt Lake City) se praví:
After adjustments for age, body fat, smoking
status, and family history of CHD, favorable associations were observed between fitness and
most CHD risk factors among men and women,
regardless of CHD status. These data indicate that
enhanced levels of cardio-respiratory fitness may
confer resistance to elevations in CHD risk factors
even in a low-risk sample of middle-aged men
and women. Furthermore, these findings reinforce current public health recommendations that
advocate increased national levels of physical
activity and cardio-respiratory fitness for primary
and secondary CHD prevention”.
(jn)

X. Celostátní
konference
sekundární
osteoporóza
Plzeň 13. – 15. 4. 2012
Konferenční centrum Parkhotelu v Plzni na Borech bylo dějištěm jubilejní X. Celostátní konference sekundární osteoporóza. Organizační
výbor za předsednictví doc. MUDr. V. Vyskočila,
Ph.D., se zhostil svého úkolu úspěšně, bohužel
však se nám nepodařilo získat hodnotící zprá-

vu. Uvádíme proto alespoň přehled sdělení,
která na konferenci odezněla.
Blahoš J.: Serendipita v medicíně. Sekce
Nefrologie: Sulková-Dusilová S.: Současné
možnosti a limity léčby kostních změn u pacientů s chronickým onemocněním/selháním ledvin. Kubišová M.: Hyperparathyreóza
po transplantaci ledvin. Šenk F.: Bisfosfonáty
a ledviny. Sekce Farmakoekonomika osteoporózy: Švihovec J. Léková politika a odborné
společnosti. Doležal T.: Ekonomické souvislosti
suplementace kalciem a vitamínem D. Satelitní sympozium Roche: Není to hora, co
zdoláváme, ale sami sebe (Sir Edmund Hillary
1919–2008). Holeček M. Nejvyšší neznamená
vždy nejtěžší. Jenšovský J. Od Mt. Frailty po Mt.
Everest. Sekce Klinická osteologie: Pavelka V., Vrbovská A.: Vzdělávací projekty a IPVZ.
Šounová M.: Evropské fondy. Palička V.: Klinická osteologie. Sekce Hyperparathyreóza:
Broulík P.: Kostní změny u kastrovaných transsexuálek (F-M). Svobodová J.: Diferenciální
diagnostika a léčba hypokalcémie. Nývltová
O.: Koincidence primární hyperparathyreózy
a non medulárního karcinomu štítné žlázynáhoda nebo syndrom? Sekce Chirurgická
léčba komplikací osteoporózy a návrh doporučených postupů. Pavelka T., Weissová D.:
Osteosyntéza zlomenin proximálního femuru
pomocí implantátu PFN s augmentací kostním
cementem. Zeman, Matějka: Ošetřování zlomenin obratlových těl. Vyskočil V.: 6leté sledování pacientů s osteoporotickou zlomeninou
proximálního femuru - extenze 5letých dat..
Filip M.: Chirurgické řešení zlomenin páteře při
osteoporotickém nálezu. Sekce Rizika a komplikace u sekundární osteoporózy: Pavelka
K.: Osteoporóza u juvenilní idiopatické artritidy
a spondylartritid. Růžičková O.: Osteoporóza
u revmatoidní artritidy. Hauer L.: Bisfosfonátová
osteonekróza čelistí 3. stadia jako komplikace
léčby GIOP u pacientů s revmatoidní artritidou.
Růžičková O.: FRAX - predikce individuálního
rizika zlomenin, výhody a limitace. Satelitní
sympozium – MSD (Samostatná lékařská sekce): Palička V.: Správná diagnostika a správná
léčba osteoporózy. Růžičková O.: Rizika vzniku
zlomenin (FRAX) a možnosti jejich ovlivnění
alendronátem. Fojtík Z.: Problematika adherence k léčbě bisfosfonáty. Vyskočil V.: Alendronát:
pro a proti. Sekce Osteoporóza I – samostatná
sekce nelékařských pracovníků: Stašková Š.: Primární a sekundární prevence zlomenin a péče
o pacienty po fraktuře femuru. Ištvánková E.:
Pohybová léčba osteoporózy. Veselá L.: Náhrada mobilní meziobratlové ploténky. Strnádková D.: Zlomeniny diafýzy předloktí u dospělých.
Kasalický P.: Vybrané metodické problémy při
provádění a hodnocení kostní denzitometrie
u přístrojů. Sekce Genetika osteoporózy:
Žofková I.: Genetika osteoporózy a Pagetovy
choroby. Hrdý P.: Polymorfismus genu pro apolipoprotein E (APOE) a osteoporóza. Novosad P.:
Genetické vyšetření u sekundární osteoporózy
a jeho komparace s primární osteoporózou.
Hrdý P.: Farmakogenetika vitamin D receptoru
(VDR) a osteoporóza. Satelitní sympozium
Amen: Růžičková O.: Poznání biologie RANK
ligandu pro léčbu PMO. Horák P.: Dlouhodobá
terapie osteoporózy ve světle klinických studií.
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Vyskočil V.: Význam kortikální integrity pro pevnost kosti a snížení výskytu zlomenin. Sekce
Osteoporóza II (pro nelékařské pracovníky):
Ládová.: Kasuistiky v sekundární osteoporóze.
Kolišová K.: Nordic walking. Havlík P.: Stanovení kostní denzity. Hejnová H.: Specifika péče
o pacienty s osteogenesi imperfekta. Hejnová
H.: Nejčastější chyby u FXA při polování. Sekce
Sekundární osteoporóza I: Kučerová I.: Úskalí
diagnostiky Sudeckova syndromu. Dokoupilová E.: Biologická léčba u zánětlivých revmatických onemocnění. Herbert.: Stanovisko
praktických lékařů k současným proskripčním
omezením u metabolických onemocnění skeletu. Vyskočil V.: Význam suplementace vápníkem a vitaminem D – rizika a benefity. Novosad
P.: Vitamin D – současný stav metabolických
a experimentálních poznatků. Svobodová J.:
Diferenciální diagnostika hyperkalcémie. Hrabě
V.: Operační léčba adenomu příštítných tělísek.
Vyskočil V.: Hojení zlomenin. Sekce Osteoporóza II: Suchý D.: Psoriatická artritida a osteoporóza. Fojtík P.: Laktózová intolerance jako
rizikový faktor osteoporózy. Franková I.: Hypoestrogenní stav s poklesem BMD navozený
Depo-Proverou u 30leté ženy. Hajšmanová Z.:
Ovlivňuje preventivní dávka nízkomolekulárního heparinu kostní metabolizmus těhotných
žen? Málek Z.: Kost v graviditě a laktaci. Sekce
Zobrazovací metody: Vyskočil V.: Limitace
zobrazovacích metod. Havlík P.: Trabeculare
bone score software a jeho možnosti. Kasalický
P.: Vybrané metodické problémy při provádění
a hodnocení kostní denzitometrie u přístrojů
GE Lunar. Havlík P.: Stanovení kalcifikace břišní aorty na kostních denzitometrech. Sekce
Mužská osteoporóza: Řehořková P.: Mužská
osteoporóza v praxi endokrinologa. Suchý D.:
Mužská osteoporóza z pohledu revmatologa.
Svobodová J.: Hladiny testosteronu u starších
mužů s osteopenií a osteoporózou. Sekce Dětská osteoporóza: Kutílek Š.: Rozdílné příčiny
hyperkalcémie v dětském věku. Jamborová P.:
Dětská kost a bronchiální astma. Mařík I.: Léčení
bezbolestné fraktury bisfosfonáty a vitaminem
D. Sekce Varia: Michálek D.: Rozdílná odpověď
skeletu na léčbu teriparatidem ve srovnání s risedronátem u pacientů s roztroušenou sklerózou dlouhodobě léčených kortikoidy. Fojtík P.:
Screening celiakie u pacientů s osteopenií a osteoporózou v regionu severní a střední Moravy
v České republice. Kuklík M.: Defekty střední
čáry axiálního a končetinového skeletu. Málek Z.: Léky a riziko fraktury. Málek Z.: Deprese,
antidepresiva a riziko fraktury. Luchovová M.:
Omezená schopnost chůze významně přispívá
k úbytku kostní denzity v proximálním femuru
u pacientů s roztroušenou sklerózou substituovaných vitamínem D a vápníkem nebo léčených risedronátem. 
(r)

VI. kongres ČSIM
a XV. Minářovy dny
Plzeň, 30. 5. – 1. 6. 2012
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Kongresové centrum Parkhotelu v Plzni bylo
dějištěm VI. kongresu České společnosti intenzivní medicíny a XV. Minářových dnů ve dnech

30.5.–1.6.2012. Kongresu se zúčastnila řada významných zahraničních odborníků. Vzhledem
k tomu, že se nám od organizátorů nepodařilo
získat hodnotící zprávu, uvádíme alespoň přehled přednesených sdělení.
Blok „Co nejvíce ovlivnilo moji praxi v poslední době“: V. Černý (Hradec Králové): Denní
vizita na ICU – jen rutinní povinnost nebo víc?
V. Šrámek (Brno): Více je více (někdy). M. Matějovič (Plzeň): Méně je více (někdy). I. Novák (Plzeň): Jak se rozhoduji ve výživě. Blok „Infekce
v intenzivní péči“: V. Jindrák (Praha): Jaké nejčastější chyby u ATB léčby se na ICU dějí. P. Hubáček (Olomouc): Virové infekce na ICU – kdy
použít antivirotika a jaká? O. Nyč (Hradec Králové): Kombinace ATB: synergie a antagonismus.
J. Raděj (Plzeň): Toxicita antimikrobiální léčby
– jaké je skutečné riziko? Blok „Život zachraňující technologie“: S. Price (Londýn): ECMO
in respiratory and haemodynamic failure:
Growing body of evidence. V. Votruba (Praha):
ECMO v dětském věku. H. Říha (Praha): Srdeční podpory – up to date. A. Kroužecký (Plzeň):
Plasmaferéza na ICU – up to date. Blok „Sepse“: M. Matějovič (Plzeň): Co jsme dosud nevěděli – EPOSS analýza. J. Maláska (Brno): Nové
biomarkery v těžké sepsi. E. Havel (Hradec
Králové): Úskalí pozitivní tekutinové bilance při
léčbě těžké sepse a jak na ně. J. Valenta (Praha):
Je racionální rozšíření terapie sepse o vysoké
dávky selenu? Blok „Etika a paliace v intenzivní péči“: O. Dostál (Praha): Nové zdravotnické zákony a jejich implikace pro intenzivní péči.
J. Těšínová (Praha): Dříve vyslovené přání. K.
Rusinová (Praha): Zásady komunikace s příbuznými na ARO/JIP. R. Pařízková (Hradec Králové):
Rodina vyžaduje medicínsky neadekvátní péči
– jak postupovat? Blok „Nové léky, o kterých
by měl intenzivista vědět“: P. Dulíček: Úskalí
léčby novými antitrombotiky. D. Belada (Hradec Králové): Monoklonální protilátky v léčbě
hematologických malignit. O. Nyč (Hradec Králové): Nová antibiotika. P. Polák (Brno): Fekální
bakterioterapie. Blok „Komatózní pacient“:
P. Hon (Ostrava): Status epilepticus. V. Šatenková (Liberec): Diferenciální diagnostika bezvědomí. Blok „Dárci orgánů s nebijícím srdcem“:
Ch. B. Delpierre (Barcelona): Donor after cardiac
death (Under uncontrolled conditions). K. Cvachovec (Praha): Co je „smrt srdce“. E. Pokorná:
Vývoj dárců orgánů v ČR. Blok ve spolupráci
s ČCHC: E. Havel (Hradec Králové): Pooperační
komplikace a perioperační management tekutin. I. Satinský (Havířov): Ovlivňuje nutriční
intervence pooperační komplikace? O. Ryska
(Praha): Antibiotická profylaxe před vybranými akutními břišními výkony. Blok „Evidence
free zone medicíně E. Havel (Hradec Králové):
Subakutní selhání jater po velké resekci – „steal
syndrom“ jako možná a léčitelná příčina. Satinský I. (Havířov): Konzervativní léčba perforovaného peptického vředu. J. Šperl (Praha): Fulminantní hepatitida B, protivirová léčba nebo
transplantace jater. Blok „Volná sdělení“: J.
Žurek (Brno): Může být gastrointestinální protein Trefoil factor 2 vhodným biomarkerem poškození intestinální bariéry během septických
stavů u dětí? S. Peková (Praha): Molecular detection of pathogens in haematooncological
and critically ill patiens. R. Horáček (Olomouc):

Pooperační deliria na multioborové JIP chirurgických oborů. O. Černá (Praha): Podávání
transfuzních přípravků u kriticky nemocných
dětí. J. Fremuth (Plzeň): Biofyzikální stres v průběhu umělé plicní ventilace. Blok „Airways
management a UPV“: E. Kasal (Plzeň): Airway
management i n KPR. R. Hanusová (Liberec):
Bez dýchání to nejde! Co s tím? V. Wernerová
(Plzeň): Zajištění dýchacích cest při strumektomii. N. Koutová (Plzeň): Ventilace bez kanyly
(TwinStream z pohledu sestry. K. Pajlová (Brno):
Punkční dilatační tracheotomie. Blok „Anestezie a intenzivní péče“: Hluchý M. (Plzeň):
Léčebná hypotermie a řízená normotermie
v intenzivní péči. G. Konečná (Plzeň): Maligní
hypertermie. P. Popovská (Plzeň): Role sestry při
řízené mírné hypotermii pomocí přístroje CoolGard. L. Škardová (Plzeň): Práce anesteziologické sestry při výkonech na hrudní aortě. V. Šelátová (Plzeň): Aspekty a ekonomické výlohy v intenzivní péči. Blok „Varia“: V. Fessl (Plzeň): Cio
přínáší zákony o právech nemocných pro naši
denní praxi. J. Denková (Plzeň): Koncepce vzdělávání a proces tvorby standardů pro postupy
v posádkách RZP a ZZS Pk. V. Boušková: Míšní
stimulace v léčbě chronické bolesti. M. Uhlířová
(Hradec Králové): Nosokomiální nákazy. P. Kulhánková (Plzeň): Laické užívání antikoagulancia
a jeho následky. Blok „Intenzivní a urgentní
medicína“: S. Ulrichová a Š. Suberová (Liberec):
Neinvazivní umělá plicní ventilace. M. Ruferová:
Rescue ošetřovatelské postupy u ARDS. D. Tomášová (Hradec Králové): Komplexní léčba abdominálních katastrof od příčiny k následkům.
J. Holý: Život ohrožující krvácení na Emergency
ARK FN Plzeň. Blok „Resuscitace hemodynamiky“. M. Nalos (Sydney): Laktát – co je nového? M. Lukeš (Brno): Vazopresory – update. J.
Beneš (Plzeň): Monitoring – kdy a jaký? B. Stibor
(Vídeň): Inotropní látky – současnost a budoucnost. J. Hruda (Brno): Cílená de-resuscitace?
Blok „Závažné krvácení“: D. Friče (Innsbruck):
Coagulation factors in masive haemorrhage. A.
Pařízek (Praha): Peripartzální krvácení. J. Bláha:
Koagulopatie u traumat. V. Černý (Hradec Králové): Europaen major trauma bleeding guidelines 2013 – jaké změny lze čekat? Blok „Specifický pacient na JIP“: V. Šmek (Brno): Můj pacient má těžké oběhové selhání. J. Maňák (Hradec Králové): Můj pacient je morbidně obézní.
P. Szturz (Ostrava): Můj pacient má nitrobřišní
hypertenzi. P. Dostál (Hradec Králové): Můj pacient má těžkou hypoxémii. Blok „Nové diagnózy, nová paradigmata“: M. Průcha (Praha):
Sepse – stará a nová paradigmata, mýty nebo
realita? T. Karvunidic (Plzeň): Mimikry sepse. M.
Nalos (Sydney): Sepse je imunodeficientní stav.
E. Kieslichová (Praha): Sepse u imunokompromitovaných. D. Jílek (Ústí n.L.): IgG4 asociované choroby. Blok „Analgosedace, delirium“:
P. Štětka: Jak sledovat pacienty s rizikem deliria?
R. Pařízková: Příčiny deliria, o kterých moc nevíme. R. Koulet: Haloperidol. Neexistuje něco
novějšího? J. Chvojka (Plzeň): Propotil – co
musíme vědět. Blok „Jak řeším emergentní
situace“: T. Vymazal (Praha): Jak řeším problém
difficult airways? R. Pradl (Plzeň): Jak řeším
problematiku vstupu do oběhu u těžce šokovaných? R. Bosman (Plzeň): Jak zajišťuji nemocné při akutní diagnostice? K. Vaníčková (Brno):

Jak zajišťuji na urgentním příjmu nemocného
po KPR? E. Kasal: Jak řeším „kam s ním“? 
(r)

22. IUBMB
a 37. FEBS kongres
v Seville,
3. – 9. 9. 2012
Ve dnech 3. – 9. září 2012 se konal ve španělské Seville světový biochemický kongres, který
byl v pořadí 22. Kongres IUBMB (International
Union of Biochemistry and Molecular Biology) a zároveň 37. Kongres FEBS (Federation
of European Biochemical Societies). Kongres
hostil téměř 3 tisíce účastníků, takže byl asi
o polovinu větší nežli nedávný pouze evropský kongres FEBS v Praze v r. 2009, zato jen asi
poloviční ve srovnání s někdejším kongresem
IUBMB v Praze v r. 1988 a jen asi třetinový v porovnání s kongresy v Kyotu (2006) nebo v Šanghaji (2009). Pořadatelskou organizací byla Španělská biochemická a molekulárně biologická
společnost (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR – ve zkratce SEBBM)
a místem konání bylo Sevillské konferenční
a výstavní centrum „Palacio de Exposiciones y
Congresos (FIBES)“, situované na severovýchodním okraji Sevilly. Proč má toto centrum zkratku
FIBES se mi nepodařilo zjistit, pouze to koncové
„S“ je jistě Sevilla. Pro potřeby kongresu sloužila
jen část zmíněného centra, je pravděpodobné,
že při větší účasti by bylo možné využít i další
prostory.
Program sjezdu byl bohatý, podle mého názoru dobře reprezentoval současnou biochemii
a molekulární biologii. Celý program a všechna abstrakta jsou dosud dostupné na adrese
http://www.iubmb-febs-2012.org/IUBMBFEBS2012/, takže není třeba popisovat všechny podrobnosti. Pokud by byl tento materiál
z webu odstraněn, mohou se členové ČSBMB
obrátit na mne a materiál zašlu (Radim.Cerny@
lfp.cuni.cz), nebo vystavím na stránkách naší
společnosti.
Program byl členěn na plenární přednášky,
symposia, workshopy, speciální symposia
a akce Španělské biochemické společnosti
(SEBBM), protože sjezd byl i jejich národním
sjezdem. Pro plenární přednášky se organizátorům podařilo získat kvalitní řečníky, včetně řady
nositelů Nobelových cen. Pro lepší představu
uvádím přehled plenárních přednášek. Dovoluji si upozornit na fakt, že každá plenární přednáška má své vlastní tradiční jméno (ať již jde
o IUBMB nebo FEBS systém), poté teprve následuje jméno přednášejícího a název přednášky:
Opening Lecture: Helga Nowotny (Rakousko):
The ERC –funding frontier research in times
of austerity.
IUBMB Lecture: Tim Hunt (Velká Británie): Switches and latches: the control of entry into
mitosis.
FEBS Lecture: Mathias Mann (Německo): Towards a comprehensive description of the
proteome by high resolution mass spectrometry.
Osamu Hayashi Lecture: Ferid Murad (USA):

Discovery of nitric oxide and cyclic GMP in
cell signalling and their role in drug development.
Theodor Bucher Lecture: Christian Grieseinger
(Německo): Fuzziness of globular and aggregating proteins in neurodegeneration: an
NMR spectroscopic view.
Chester Beatty Lecture: Kazutoshi Mori (Japonsko): Protein quality control by the unfolded
protein response.
Prakash S. Datta Lecture: Ada Yonath (Izrael):
Life: expectancies & origins.
IUBMB Life: Sai-Juan Chen (Čína): Targeted therapy: the new lease on life for leukemia.
FEBS Letter Award: Megumi Funakoshi-Tago (Japonsko): Oncogenic signalling pathway induced by myeloproliferative neoplasm-associated JAK2 V617F mutant.
FEBS Journal Award: Rosemarie M. Carew(Irsko):
Insulin receptor substrate 2 and FoxO3a signalling are involved in E-cadherin expression
and transforming growth factor-β1-induced
repression in kidney epithelial cells.
EMBO Lecture: Elizabeth Robertson (Velká Británie): An expanding job description for the
master transcriptional regulator Blimp1/
Prdm1 during mammalian development.
FEBS/EMBO Women in Science Award: Susan
M. Gasser (Švýcarsko): The dance of DNA: chromatin dynamics during DNA repair.
Alberto Sols-Fundación BBVA: Carlos López-Otín
(Španělsko): Exploring the cancer and aging
hallmarks: from genes to genomes.
Severo Ochoa Lecture: Carlos Bustamente (USA):
Mechanisms of cellular proteostasis: insights
from single molecule approaches.
PABMB-Fundación Ramón Areces: Joan Massagué (USA): TGF-β signalling in stem cells and
cancer.
Edward C. Slater Lecture: Robert Huber (Německo): Intracellular protease machines, structures, mechanisms and drug development.
Edward Wood Lecture: Bruce Alberts (USA): Biology past and biology future: where have we
been and where are we going?
Sir Hans Krebs Lecture: Venki Ramakrishnan
(Velká Británie): Decoding of mRNA and quality control by the ribosome.
Pokud bych měl plenární přednášky hodnotit, tak až na výjimky měly vynikající úroveň
vědeckou i didaktickou. Kdybych pak měl vyzdvihnout jedinou přednášku, musel bych
zvolit přednášku Ady Yonath(ové) z Izraele. Jak
víme, obdržela spolu s dalšími Nobelovu cenu
za chemii v r. 2009 za popis detailní struktury
a funkce ribosomů. Ocenil jsem, že autorka nemluvila o detailech strukturní analýzy, nýbrž z ní
vycházela jako z faktu a hovořila o dopadech
strukturních detailů na funkci. Poutavě popsala mechanismy působení antibiotik v bakteriálních ribosomech a mechanismy resistence
na antibiotika. Že její objevy mají vážný dopad pro celé lidstvo nenásilně demonstrovala
na populačních křivkách, které se zvedly po zavedení antibiotik a zase se poněkud oploštily
po vzniku resistence na antibiotika. Myslím, že
tato dáma sklidila obdiv všech v sále. Pro mne
osobně tato přednáška byla snadno sledovatelná bez jakéhokoliv úsilí se soustředit z mé
strany, což je vlastně zázrak.

Vedle četných plenárních přednášek se denně
konala symposia, a to v počtu pěti s následujícími tituly: Single Molecules, Trends in Biochemistry, Beyond Biochemistry, Molecular Bases
of Diseases a Environmental Biochemistry. Je
jasné, že pod těmito dosti obecnými názvy se
každý den konalo prakticky jiné symposium.
Jak se již stalo tradicí, nebyl žádný rozdíl mezi
symposii a workshopy. Speciální symposia byla
prostě speciální. Hlavní z nich, půldenní, bylo
věnováno NMR v biologii. Jaké bylo, to nevím,
protože kolidovalo s plenárním zasedáním
IUBMB, kde jsem musel být jako delegát své
vlasti.
V podobné zprávě jako je tato se sluší vznést
i kritická slova, zvláště když organizátorem je
někdo jiný, než naše vlastní biochemická společnost. Španělští kolegové mi to ovšem poněkud usnadnili. Hned v průběhu zahajovacího
programu vznikl více než hodinový skluz, což
bylo jasné, že musí nastat hned po přečtení
programu. Silně k tomu přispěla potřeba mnohých funkcionářů se zviditelnit a zeslyšitelnit,
a to jak z řad biochemiků, tak z řad politiků.
Skutečně kvalitní plenární přednášky tak začaly
s velkým zpožděním. Zahajovací „recepce“ pak
pozůstávala ze shromáždění pod večerní oblohou, kde sice zajímavou ozdobou byly obrovské umělé vodopády se střechy kongresového
centra, ale hlavní výhodou bylo naprosto zdravé pohoštění v úplně asketickém stylu, které
nezkalilo ani rozum nějakou zbytečnou dávkou
alkoholu, ani nezatížilo zažívací trakt, ani nepřispělo k nějakému zvýšení lipoproteinů nebo
vůbec čehokoliv v našem těle.
Kromě vědeckého programu bylo povinností
mojí i dalších osob se zúčastnit i jednání s exekutivou IUBMB. Smyslem jednání byla nabídka
ze strany ČR, tj. České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Národního komitétu pro biochemii a molekulární biologii konat
24. kongres IUBMB 2018 v Praze. Nabídka byla
podložena poměrně náročnou přípravou. Byla
předložena písemně s náležitým předstihem
a byla projednána a doporučena exekutivou
FEBS. Vlastní projednání představovala prezentace přednesená prof. Pačesem za účasti celé
delegace (Pačes, Černý, Zima, Švarc). Otázky
členů exekutivy byly jednoznačně zodpovězeny. Všichni členové exekutivy obdrželi prezentaci v elektronické i tištěné podobě a materiály
informující o Praze. Dojem z jednání byl vysoce
pozitivní. Nicméně exekutiva IUBMB dala přednost konkurenčnímu kandidátovi, tj. Korejské
republice a městu Soulu. V písemném stanovisku exekutivy IUBMB se zdůrazňuje fakt, že
na řadě je asijský kontinent, přičemž korejská
biochemie zaznamenala v poslední době velký vzestup (což je pravda) a kongres se dosud
v Koreji nekonal. Nicméně písemně ocenili náš
údajně profesionální přístup a vyzývají nás
ke kandidatuře pro rok 2021, což bude našimi
orgány zváženo. Rozhodovat se bude znovu
na kongresu v r. 2015 v Brazílii. Můj osobní pocit
je, že kongres v Asii zaručuje v očích funkcionářů IUBMB automaticky vyšší počet účastníků
(kupř. Kyoto a Šanghaj – přes 9 tisíc osob, zatímco evropská Sevilla jen 3 tisíce). V Praze v r.
1988 bylo ovšem přes 6 tisíc účastníků, to v té
době Praha byla pro mnohé dosud „zajímavé
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neznámé město“ v komunistickém bloku, které navíc tehdy mohlo nabídnout mimořádně
zajímavé ceny všech služeb. Kongres mimo
Evropu je možná pro vedení IUBMB jednodušší
také z toho důvodu, že nemusí řešit požadavky
a potřeby FEBS. 
Radim Černý

MORPHOLOGY 2012
Hradec Králové, 9. – 12. 9. 2012
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Letošní mezinárodní
setkání morfologů se
konalo 9. – 12. 9. 2012
na LF UK v Hradci Králové. Záštitu nad ním
převzal jak děkan LF
UK v Hradci Králové
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,
tak i primátor města
MUDr. Zdeněk Fink.
V úvodní části konference byly prezentovány
dvě oceněné práce. První byla vybrána Českou anatomickou společností Valach M., Fík
Z.: Smooth Muscle Actin-Expressing Stromal
Fibroblasts in Head and Neck Squamous
Cell Carcinoma: Increased Expression of
Galectin-1 and Induction of Poor-Prognosis
Factors. Její autoři převzali cenu firmy Olympus.
Druhou práci navrhla Česká společnost histo- a cytochemická: Čížková D., Vávrová J.,
Mičuda S., Filip S., Brčáková E., Brůčková L.,
Mokrý J.: Transplanted Bone Marrow Cells
Participate in Reaction to Skeletal Muscle Injury. Autoři obdrželi cenu firmy Nikon.
Kongresu se účastnili jak významní čeští vědci
a badatelé, pre- i postgraduální studenti, tak
i zahraniční hosté.Také plzeňští morfologové
a výzkumníci prezentovali v přednáškové sekci
své příspěvky:
Tonar Z., Králíčková A., Eberlová L., Gregor
T., Nedorost L., Kochová P., Kachlík D., Prosecká E., Daum O., Pálek R., Skála M., Glanc
D., Liška V., Králíčková M., Witter K.: Quantitative Histology and X-ray Microtomography. Studie se zabývala možností užití stereologických metodik a jejich aplikace při studiu
micro-CT skenů. Autoři představili pilotní výstupy zmíněné studie.
Další plzeňští autoři Liška V., Daum O., Novák P., Třeška V., Vyčítal O., Brůha J. a Pitule
P. uvedli svou studii: Tumor Infiltrating Lymphocytes as Prognostic Factor of Early Recurrence and Poor Prognosis of Colorectal
Cancer after Radical Surgical Treatment,
týkající se tumor infiltrujících lymfocytů (TIL)
jakožto významného prognostického faktoru
pro pacienty s kolorektálním karcinomem s vysokým rizikem relapsu onemocnění.
V posterové sekci pak zazněla diskuse k následujícím příspěvkům:
Čedíková M., Cendelín J., Houdek Z., Kulda V.,
Babuška V., Pacherník J., Vožeh F., Králíčková M.: P19-derived Neuroprogenitors and Naive
Cells Survival after Intracerebellar Application in
Lurcher Mutant and Wild Type B6CBA Mice.
Fiala P., Bolek L., Dvořák M., Khadang I., Chacón Gil P., Horák A.: Use of Alternative Methods

in Teaching Anatomy – Can They Replace Practical Sessions?
Chacón Gil P., Khadang I., Bolek L., Fiala P.:
Regional Differences in The Human Petrous Bone
Structure.
Křížková V., Tonar Z., Houdek K., Eberlová L.,
Moláček J., Boudová L., Nedorost L., Tolinger
P., Kočová J., Korabečná M., Třeška V., Vrzalová J., Pešta M., Topolčan O.:
Focal Progression of Porcine Experimental Abdominal Aortic Aneurysm Is Mitigated by Atorvastatin. A Histological Quantitative Study.
Němečková A., Strouhal E., Kolář J.: The Skull
with an Intracranial Formation from Hradec Králové.
V kuloárech bylo možné prodiskutovat i aktuální morfologická témata a poznámky k prezentacím, které se nevešly do vymezeného času
během konference. Organizací následujícího
sjezdu morfologů byli pověřeni slovenští kolegové, takže se můžeme těšit na příští setkání
MORPHOLOGY 2013 v Martině.
V. Křížková, L. Eberlová

Mezinárodní
konference „Applied
Electronics 2012“
Plzeň 5. – 7. 9. 2012
Fakulta elektrotechnická ZČU uspořádala
ve dnech 5. – 7. září 2012 již 17. Mezinárodní konferenci „Applied Electronics 2012“.
Na konferenci se registrovalo 81 účastníků,
autoři přednesli příspěvky, na nichž se podílelo celkem 162 autorů. Vedle českých autorů vystoupili se svými příspěvky přednášející
z Velké Británie, USA, Turecka, Íránu, Německa,
Slovenska, Rumunska, Bangladéše, Finska, Indie, Španělska, Egypta, Tajvanu a dalších zemí.
Pořadatelé pro všechny účastníky připravili
obsáhlý sborník všech přednesených sdělení
v angličtině. Uvádíme stručnou charakteristiku příspěvků, přednesených v sekci „Medical
Electronics“.
Šťastný J. (Praha, ČR): A Modular Hardware
Platform for Brain-Computer Interface.
Příspěvek navazující na předchozí práci publikovanou na konferenci Applied Electronic 2010
se zabýval komunikací mezi lidským mozkem
a počítačem (Brain-computer interface) založené na EEG signálech, snímaných elektrodami
z hlavy (SCALP). Dle názoru autora je problémem obvykle nízká přenosová rychlost dat. Využívá proto výhod nových typů elektronických
součástek (např. FPGA - programovatelných
logických obvodů) pro dosažení rychlejšího
přenosu dat a miniaturizace. V budoucnosti
je cílem autora takové vytvoření komunikace
mezi mozkem a počítačem, které by pracovalo
bez vnějšího napájecího zdroje.
Habibi M., Mousavi S.I. (Isfahan, Írán): A Self
Powered Neuron Signal Measurement Sensor for Animal Brain Activity Recording.
Neurony mezi sebou komunikují prostřednictvím krátkých napěťových pulzů nazývaných
„spikes“. Informace o charakteru těchto pulzací je důležitá v neurochirurgii např. při léčbě

epilepsie. Ve sdělení byl popsán integrovaný
obvod využívající vnější osvětlení a fotodiody,
které generují napájení obvodu. Obvod umožňuje bezdrátový přenos a záznam nervové aktivity. Systém je navržen na základě přísných
výkonových omezení, neboť změna teploty
o pouhých několik stupňů může vest ke zničení mozkových buněk. Použitý obvod používá
pro bezdrátovou komunikaci modulaci s amplitudovým klíčováním nosné frekvence, která
je 100 MHz.
Přibil J. (Plzeň), Přibylová A. (Bratislava, Slovensko): Czech and Slovak Speaking Voice
Communicator Based on PDA/Smartphone
Device for Handicapped People
Pro handicapované osoby byl vyvinut hlasový
komunikátor v češtině a ve slovenštině, jehož
principem je PDA/Smartphone (= kombinace
personálního digitálního asistenta a chytrého
mobilu), zařízení vybavené velkou dotykovou
obrazovkou - pro použití osobami s omezenou jemnou motorikou. Hlasový komunikátor
navíc umožňuje funkční ovládání pomocí bezdrátově propojených vnějších tlačítek. Hlasová
komunikace se provádí přehráním předpřipravených slovních frází, nebo je řečový signál
okamžitě vytvořen použitým převodem text
- řeč.(v zařízení je implementován systém pro
převod textu na řeč).
Erkan Uslu, Gökhan Biotin (Istanbul, Turecko):
Exploiting Locality Based Fourier Transform
for ECG Signal Diagnosis. Počítačová analýza
EKG záznamů může pomoci při časné diagnostice postižení srdce, např. detekce časových intervalů, tvary QRS komplexů atd. Nejdůležitější
oblastí počítačové klasifikace EKG záznamů je
vytvoření automatických vyhodnocovacích
principů, na jejichž základě by bylo možno odhalit postižení srdce. Autoři v příspěvku použili
Fourierovu transformaci a výsledky porovnali
s jinými přístupy pro zlepšení přesnosti klasifikace.
Stork M., Novak J., Zeman V. (Plzeň, ČR):
Muscle Strength Measuring Apparatus and
Evaluation Methods. V příspěvku je popsáno
zařízení pro testování silových schopností svalů
u vyšetřované osoby. Zařízení používá kalibrovaný senzor síly umožňující statická i dynamická měření tahů a tlaků, převádí měřené hodnoty do digitálního tvaru, ukládá data do osobního počítače a zobrazuje graf průběhu měření.
Zařízení je doplněno měřením krevního tlaku
a tepové frekvence (případně EKG u handicapovaných osob). Na rozdíl od zátěžových testů
na bicyklovém nebo chodníkovém ergometru
se zde měří silové schopnosti osoby. Měřící systém lze použít nejen pro vyšetření, ale též při
tréninku (např. měření síly záběru plavců atd.).
Stork M., Trefný Z. (Plzeň, Praha, ČR): Quantitative Seismocardiographic Signal Evaluation Based on Hilbert Huang Transformation.
Kvantitativní seismokardiografické vyšetření
umožňuje jednoduchou neinvazivní metodou
(vyšetřovaná osoba pouze sedí na speciální židli vybavené senzorem) ohodnotit stav kardiovaskulárního systému a také srdeční sílu vyšetřované osoby, případně variabilitu srdečního
rytmu. Senzor však dodává napětí obvykle pod
1 mV se silným rušením. Byly proto testovány

lineární i nelineární metody filtrace signálu.
Jednou z nejnovějších metod je Hilbertova-Huangova transformace, která byla vyvinuta
např. pro analýzu EEG signálů, signálů týkajících
se zemětřesení atd. V referátu je uveden princip a použití Hilbert-Huangovy transformace
pro analýzu seismokardiografických signálů
včetně experimentálních výsledků a příkladu
vyhodnocení.
Mihálov J., Stopjaková V., Záluský R., Majer
L. (Bratislava, Žilina - Slovensko): Wireless Measurement System for Continuos Biomonitoring towards Stress Diagnostics. V tomto
příspěvku je prezentován elektronický měřicí
systém pro neinvazivní specifický psychomotorický test. Zařízení je založeno na psycho-galvanickém reflexu lidské kůže, což může být
použito pro identifikaci stresu při lékařských
a psychologických experimentech. Systém používá bezdrátového komunikačního modulu
pro přenos dat. Kromě přístrojového vybavení
bylo vytvořeno též odpovídající programové
vybavení. Je proveden též rozbor měřicích metod a dosažené výsledky.
Jilek J. (Culver City, USA), Stork M. (Plzeň, ČR):
Wrist Cuff Emulates Auscultation In Dual-Cuff Noninvasive Blood Pressure System.
Manuální i automatické měřiče krevního tlaku
vykazují problémy s přesností měření. V příspěvku je popsán nově vyvinutý systém se
dvěma tlakovými manžetami, pažní a zápěstní.
Tento nový princip zlepšuje přesnost měření
krevního tlaku. Tlakové vlny pažní manžety jsou
použity pro určení středního arteriálního tlaku,
systolického a diastolického tlaku. Tyto tlaky se
určují obvyklou poměrovou metodou. Tlakové vlny ze zápěstní manžety jsou použity pro
stanovení systolického a diastolického tlaku
auskultační metodou. Dosažené výsledky byly
testovány na skupině osob a porovnány s výsledky měření jinými typy přístrojů pro měření
krevního tlaku.
M. Štork, J. Novák

32. Světový kongres
sportovní medicíny
Řím 27. – 30. září 2012
Kongresu se zúčastnilo 2 713
registrovaných
účastníků. Kromě plenárních
zasedání se denně jednalo ještě
ve 4 sekcích.
Bezprostředně
po slavnostním
zahájení následovala hodinová
přednáška
S.
Pecorelli (Brescia, Itálie): Physical activity,
ethics and drugs. Prezentace byla na pomezí
medicíny, filozofie a etiky. Autor podal přehledně vývoj názorů, počínaje Ehrlichem a Wirchowem až do dnešní doby. Zdůraznil, že zdraví
není pouze absence nemoci, ale komplexní
stav typu well being. Dotkl se i etických problémů jako potratu a eutanázie. Otázka je, kde

jsou hranice pro genetické vylepšení člověka?
Naše populace obecně stárne a je nutno řešit
chronické nemoci, především srdce, zhoubné
nádory a diabetes mellitus. Na druhé straně se
v části světa objevuje epidemie dětské obezity
v důsledku nedostatečné fyzické aktivity.
U starších osob cvičení po dobu alespoň jednoho roku snižuje pravděpodobnost demence,
zlepšuje paměť (doloženo velikostí hippocampu), zlepšuje kognitivní funkce. Ideální je kombinace fyzické a mentální aktivity. Před lékaři
stojí úkol předepisovat vhodnou pohybovou
aktivitu (intenzitu, trvání, typ a frekvenci). Je
zde odpovědnost individua, ale i společnosti
a institucí.
Celá jedna sekce byla věnována růstovým faktorům - growth factors (GF) v léčbě lokálních či
celkových poškození. Zkušenosti s růstovými
faktory u tendinopatií uvedl P. Volpi (Milán,
Itálie). Podobnou studii s použitím destičkových růstových faktorů u svalových zranění uvedl P. Borrione z Říma. Úspěchy viděl
u akutních zánětlivých reakcí do 72 hodin.
Docházelo k časnější reparaci a remodelingu.
Používá se destičkami bohatá plazma -platelet
rich plasma (PRP). Destičkový faktor modifikuje
příznivě i zánětlivou reakci a stimuluje proliferaci myoblastů. Lokální pH je důležitý faktor pro
příznivý účinek této léčby. Chybí však dlouhodobé studie o možných vedlejších účincích.
Autologní chondrocytovou implantací se
zabýval J. Michelli (Boston, USA). Tato technika se převážně používá u kolenního kloubu,
ale také u lokte a ramenního kloubu. Lze použít
osteochondrální implantáty, autologní implantáty chondrocytů, nebo autologní implantáty
mezenchymálních buněk kostní dřeně. Autoři
uvedli výsledky vlastních zkušeností s implantáty u dětí a adolescentů. N. Bachl (Vídeň)
prezentoval růstové faktory v léčbě svalové
atrofie (sarcopenie). Se svalovou atrofií se setkáváme jak po zranění, tak v důsledku procesu
stárnutí. Vhodná je aplikace destičkami bohaté
plasmy -platelet rich plasma (PRP), která obsahuje směs různých GF. Řada výzkumů je zaměřena také na vliv GF, které mohou zabrzdit
katabolické procesy nebo stimulovat anabolické pochody svalové hmoty. Kombinací těchto
postupů lze předejít sarkopenii ve stáří, nebo
svalovému deficitu po těžkých zraněních či
operacích.
Většina přednášejících a diskutujících se opatrně vyhýbala otázce dopingu. Na dopingovém seznamu je totiž většina růstových faktorů uvedena. Na můj přímý dotaz odpověděl
prof. Bachl, že je to složitá problematika. Nepochybně hranice mezi léčebným použitím
a zneužitím je velmi tenká.
V plenární sekci fyzická aktivita, srdce a zdraví
měl úvodní referát D. Corrado (Padua, Itálie). Zabýval se pre-participačním screeningem všech sportujících osob, tak jak je již léta
prováděn v Itálii. Protokol se zaměřuje především na rodinnou a osobní anamnézu, fyzikální vyšetření a 12ti svodové EKG, jako vyšetření
první linie. Na základě tohoto základního vyšetření provádějí v indikovaných případech echokardiografii nebo zátěžové testování. Takto vyšetřili miliony italských sportovců během 30 let.
Tento italský přístup je i u nás dlouhodobě zná-

mý. Podobně vyšetřují i v USA, ovšem bez EKG.
Autor porovnává tyto dvě koncepce a uzavírá,
že italský postup vedl k podstatnému snížení
mortality (přibližně 90 %) při sportu. Screening
včetně EKG má příznivější poměr cena - benefit než totéž vyšetření bez EKG. Např. u hypertrofické kardiomyopatie (HCM) se snížila
mortalita pod úroveň netrénujících osob. Pro
diagnostiku HCM je EKG velmi senzitivní, podobně jako echokardiografie. U adolescentů je
riziko náhlé srdeční smrti při sportu vyšší než
u starších osob. Sportovní aktivita zde působí
jako spouštěč. L. Caló (Řím)mluvil o prevenci náhlé smrti z epidemiologického a klinického hlediska. Ačkoliv pravidelná fyzická
aktivita je příznivá pro kardiovaskulární zdraví,
sport, zvláště když se provozuje velmi usilovně,
zvyšuje riziko náhlé smrti během cvičení, nebo
krátce po něm. Ve shodě s předchozím řečníkem také uvádí největší riziko u mladých atletů
během soutěží. Takováto smrt je navíc vysoce
alarmující a obvykle vyvolá značnou publicitu
a pozornost médií. Pre-participační screening
je spojen s podstatným poklesem incidence
a mortality takových příhod u mladých sportovců. G. Whyte (Liverpool, UK) hovořil o klinickém významu srdečního troponinu v důsledku vytrvalostní zátěže. Ačkoliv řada prací
uvádí pozitivní vliv cvičení mírné intenzity a trvání na mortalitu a morbiditu, málo je známo
o horním limitu objemu, intenzity, frekvence
a trvání fyzické zátěže na cardiac health. Akutní nárazy ultra-vytrvalostní zátěže mohou vést
k vzestupu biomarkerů, ukazujících na poškození kardiální buňky a k přechodnému snížení
činnosti levé komory srdeční. Klinický význam
těchto změn není dosud plně objasněn. Takovéto cvičení může způsobit kardiální stres. Ukazuje se, že je nutno školit osoby, které jsou odpovědné za lékařskou péči vytrvalostních sportovců o možnosti přechodné redukce kardiální
funkce a objevení se kardiálního troponinu (cT)
následkem zátěže. Menší zvýšení cT v důsledku vytrvalostního cvičení patří k běžnému jevu
u špičkových i rekreačních sportovců. Diagnóza myokardiálního poškození následkem vytrvalostní zátěže by měla být založena na všech
dostupných informacích a ne pouze na krevním testu. Rozvoj myokardiální fibrózy může
být důsledkem chronické expozice opakovaných a intenzivních vytrvalostních zátěží. Příčinou může být ischemie a nekróza membrány
srdečních buněk. Troponin se zvyšuje pomalu
během dvou dnů po zátěži a uvolňuje se bifázicky. Objeví-li se toto zvýšení, doporučuje autor 6 týdnů netrénovat.
V sekci Genetic basis for health and sport
performance uvedl S. Franceschi (Bologna) změny lidského genomu v souvislosti
s věkem. Při stárnutí dochází k metylaci DNA.
Změny se projevují hlavně sarkopenií. V. KLISSOURAS (Atény) hovořil o vlivu prostředí
a genů na špičkovou výkonnost sportovců
na příkladu 2 jednovaječných dvojčat, mužů.
Oba měli identický životní styl od narození,
stejné tréninkové dávky, přesto jejich výsledky
na 20 km závodní chůze byly výrazně odlišné.
Jeden se stal 3x olympijským vítězem, druhý
měl pouze nevelkou výkonnost. Autor z toho
vyvozuje, že genetická výbava ani vliv prostředí
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nejsou samy o sobě dostatečné pro vytvoření
šampióna. C. NAPOLITANO (Pavia, Itálie) New
York, hovořil o genetických faktorech kardiálních abnormalit u mladých sportovců.
Především se jedná o vliv genetických příčin
na srdeční arytmie. Akutní aktivace adrenergního nervového systému je hlavním arytmogenním spouštěčem řady poruch jako např.
syndrom dlouhého QT a katecholaminová komorová tachykardie. Zdůrazňuje nutnost pečlivého pre-participačního screeningu. K omezení arytmogenního rizika u mladých sportovců
navrhuje kombinaci klinického zhodnocení
a genetického testování.
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Jubiläumskongress
100 Jahre Deutsche
Sportmedizin v Berlíně
4. – 6. 10. 2012
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Kongres pořádala Německá společnost pro
sportovní medicínu a prevenci - Deutsche
Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP). Na kongresu bylo registrováno
1114 účastníků z 28 států včetně členů výboru FIMS a EFSMA. Jednání probíhalo současně
vždy v jedné mezinárodní sekci v angličtině
a v sedmi sekcích v němčině. Konal se pod heslem „Sports Medicine in Change – Change
through Sports Medicine“.
S. CAVIEZEL a kol. (Basel, Švýcarsko) se zabývali
tělesnou aktivitou a kardiovaskulárním rizikem. Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou smrti u 30 % nemocných. 1452 probandů
bylo podle dotazníku rozděleno do 6 rizikových
skupin. Sledována byla sonograficky tloušťka
intima-media a diametr a.carotis communis.
Výsledky ukazují negativní korelaci distensibility s kardiovaskulárním rizikem.
T. SHOCKENHOFF a kol. (Hellersen, SRN) zdůrazňují, že nelze podceňovat hypertenzi
u mladých sportovců (20 – 30 let). Při vyšších
naměřených hodnotách (přes 140/90) doporučují měření opakovat po dvaceti minutách klidu. Tento jednoduchý postup pomůže odhalit
hypertenzi a předejít tak kardiovaskulárnímu
riziku.
S. HAUFE a kol. (Hannover) referovali o zvýšení
výkonnosti u pacientů po infarktu myokardu s ischemickou kardiomyopatií po šestiměsíčním podávání nízkých dávek erytropoetinu
(35 IU/kg týdně).
R. POKAN a kol. (Vídeň, Rakousko): Cardiac fatigue – fact or fiction? Po ultra-vytrvalostních
výkonech se často objevuje výrazná bradykardie, kterou však nelze považovat za projev kardiální únavy. Vysvětluje se změnou hemodynamiky po těchto výkonech.
S. MEYER-CERMER a kol. (Bern, Švýcarsko):
3-monatiges Kraft-/ Ausdauertraining mit
Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz.
Kombinovaný vytrvalostní a silový trénink vedl
ve srovnání s pouhým vytrvalostním tréninkem
ke zlepšení maximální svalové síly, nikoliv však
k dalšímu zvýšení maximální spotřeby kyslíku.
Tito pacienti zpravidla také trpí výraznou atrofií

kosterních svalů, a proto přiměřený silový trénink je pro ně prospěšný.
C. BURGSTAHLER a kol. (Tübingen, SRN) vyšetřovali adaptaci kardiovaskulárního systému
u triatlonistů a maratónských běžců pomocí magneticko- rezonanční tomografie (MRT).
Několikaletý intenzivní trénink vede k morfologickým a funkčním adaptačním změnám.
„Sportovní srdce“ je charakterizováno zvětšením velikosti srdečních komor a tloušťky myokardiální svaloviny. Parametry kardiální MRT
jsou u vysoce trénovaných triatlonistů a maratónských běžců srovnatelné. Sportovní srdce
představuje fyziologickou adaptační reakci kardiovaskulárního systému.
F. BUUREN a kol. (Bad Oeynhausen, SRN) prokázali zvýšený výskyt fibrilace síní (AF) u bývalých špičkových házenkářů starších 50 let.
Srovnána skupina 33 házenkářů s kontrolní skupinou 24 nesportujících, zdravých probandů.
U 10 bývalých házenkářů byla zjištěna fibrilace
síní. Velikost levé síně a tloušťka stěny levé komory se ukazují jako rizikové faktory AF.
F. MAUCH, R. BEST (Stuttgart, SRN): Muskel-Verletzungen. Sinn und Unsinn der MRT-Diagnostik. Svalová poranění patří mezi
nejčetnější zranění při sportu. 90 % všech svalových poranění se vyskytuje ve fotbale u 4 největších svalových skupin: hamstringy, adduktory, quadriceps, gastrocnemius. U jednoho týmu
(25 hráčů) to představuje 5 zranění za sezonu
s tréninkovým výpadkem v průměru 80 dnů.
Lékař musí rozhodovat mezi navrácením hráče do tréninku a nebezpečím recidivy zranění.
Je proto nutné správně ohodnotit poranění,
zvážit léčbu a prognózu, stejně jako specifické
zatížení a trénink. Často dochází ke zranění při
usilovné kontrakci. Přechod od fyziologického
přizpůsobení k poškození bývá velmi pozvolný.
Svalové zranění se dá zpravidla diagnostikovat
na základě anamnézy a palpace s případným
doplněním sonografií. MRT nám pomůže diagnostikovat částečnou a kompletní frakturu. Je
cenná zvláště v oblasti kyčle a tam, kde je třeba
rychlá diagnóza s ohledem na možné zařazení
špičkového sportovce do tréninku.
Panelová diskuse na téma svalových poranění: Konzervativně, infiltrací nebo operativně.
Diskutovali A. PARTENHEIMER (Hannover), J.
GILLE (Lübeck), H. RIEPENHOF (Hamburg). Příčiny svalových zranění bývají v nedostatečném
rozcvičení (prohřátí) a špatně vedeném tréninku. Na jejich prevenci a léčbě musí spolupracovat lékař, trenér a fyzioterapeut, kteří by měli
vytvořit společný plán. Léčba kontuze spočívá
v klidu, chlazení a kompresi. Zraněná končetina
by měla být v elevaci. Infiltrace lokálním anestetikem může omezit vývoj zánětlivé reakce.
Celkově je možné podávat Aescin (Reparil), vitamín A, C, E a zinek. Později je vhodný taping
postiženého místa. U natržení svalu nesmíme
postižené místo masírovat a je nutno končetinu šetřit až do resorpce hematomu. Čerstvý hematom punktujeme, možno provést i blokádu
5 – 7 injekcemi lokálního anestetika. Dobré výsledky měli s podáváním preparátu Traumeel.
V poslední době se také stále více zařazují injekce plasmy bohaté na krevní destičky – platelet
rich plasma (PRP), kde je vysoká koncentrace
růstových faktorů. Nutno však vědět, že růstové

faktory obsažené v PRP jsou na dopingovém
seznamu.
V chronickém stadiu a u entezopatií je možno
lokálně infiltrovat kortikoidy (nedoporučují se
v akutním stadiu). Klasifikace a indikace svalových poranění k operaci nejsou dosud jednotné. Obecně se doporučuje šít spíše fascii než
sval.
Doprovodný program kongresu zahrnoval zahajovací koncert v centru Berlína a závěrečný
„Berliner Abend“, který spočíval v typickém
berlínském menu a jakémsi lidovém kabaretu,
který ve stylových kostýmech ze začátku 20.
století předvedli v němčině tři účinkující. Kongres se konal v luxusním berlínském hotelu
Estrel v podstatně méně luxusní a jak jsem později zjistil i v nechvalně proslulé a nebezpečné
čtvrti Neuköln.  Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Sympozium
Exercise is Medicine
Berlín 4. 10. 2012
Sympozium zorganizoval prof. J. Steinacker
z Ulmu z pověření EFSMA. Bylo to první sympozium na uvedené téma, uspořádané na evropské půdě. Po uvítacích projevech odeznělo pět
hlavních referátů.
W. van MECHELEN (Amsterdam, Holandsko)
hovořil o propagaci fyzické aktivity v pracovním prostředí. Populace tloustne ve všech
věkových skupinách. Obezita spolu s fyzickou
inaktivitou, kouřením a abusem alkoholu nám
zhoršuje život. Zhoršuje se zdravotní stav populace a zvyšují se náklady na zdravotní péči.
I. WUORI (Tampere, Finsko) rozebíral propagaci fyzické aktivity v primární péči. Jako
základ doporučuje každému individuální cvičení. Na vyšší úrovni je potom cvičení ve skupině v různých klubech fyzické aktivity, kde je
možný i odborný dohled. Podle propočtů se
prostředky věnované této aktivitě vyplatí. Pro
jednu osobu s fyzickou aktivitou po dobu 12
měsíců je to asi 330 – 3 670 €. Tyto náklady však
v dlouhodobé perspektivě ušetří peníze za léky
a projeví se výhody z absence kardiovaskulárních onemocnění. Cvičení je opravdu lék a my
se k němu musíme také tak chovat. Znamená
to určit pravidla pro pravidelný trénink. Heslo
zní: Předepiš cvičení jiným, ale užij si ho i ty sám.
M. BÖRJESSON (Stockholm, Švédsko) referoval
o možnostech propagace cvičení v nemocnicích. Obezita stoupá i ve Švédsku, v nemocnicích se však prevence v tomto smyslu
obvykle neprovádí, protože tam pro ni nejsou
vytvořeny podmínky.
S. KRIEMLER (Basel, Švýcarsko) hovořila o propagaci pohybové aktivity v mateřských
školkách a ve školách. Ukazuje se, že pohybová aktivita v těchto zařízeních se za posledních
pět let zvýšila. Aby byla účinná, je třeba, aby
trvala alespoň jeden rok a prováděla se denně.
Důležité je zapojení rodičů a edukace učitelů.
Pohybová aktivita musí být povinná, zakotvena
v osnovách, ale prováděna zábavnou formou.
M. DUCLOS (Clermont-Ferrand, Francie): Pohybová aktivita (PA) při stárnutí. PA oddaluje
stáří, vede i k lepší psychické kondici a ke zvýšení

sebevědomí. Vhodné jsou především vytrvalostní aktivity a udržování kloubní pohyblivosti.
Kromě přednášek byl k dispozici i článek prof. D.
Königa.
D. KÖNIG (Freiburg) v přehledném sdělení
ukázal důležitost pohybové aktivity v léčbě
diabetes mellitus II. typu. Zde je především
důležitý vytrvalostní a přiměřený silový trénink.
Doporučuje 4 – 5x týdně 45 – 60 minut cvičení,
přičemž pokles glykémie je srovnatelný s podáváním léků. Kromě pozitivního vlivu na glykémii může sport také zlepšit zdatnost, metabolismus a vést k redukci hmotnosti. Cvičení
vede k nárůstu svalové hmoty a tím k redukci
insulinové rezistence. Vytrvalostní trénink doporučuje alespoň 150 minut za týden při mírné
intenzitě (40-60 % maxima) nebo 90 minut týdně při vyšší intenzitě (přes 60 % maxima). Cvičení je třeba rozdělit alespoň na tři dny v týdnu. Silový trénink doporučuje také alespoň 3x
týdně se zapojením velkých svalových skupin
s 8 až 10 opakováními. Pacient by měl být pod
lékařským dohledem, aby se vyloučily případné komplikace.
Na tomto prvním evropském sympoziu Exercise is Medicine bylo registrováno 101 účastníků
z 15 států. Organizátor sympozia prof. Dr. Steinacker na závěr vytyčil hlavní úkoly své pracovní skupiny v Evropě: Vytvořit síť pracovišť
a podporovat národní iniciativy a společnosti.
Dále udržovat úzké kontakty s American College of Sports Medicine ve smyslu propagace
cvičení a sportu ve světě. Nestačí propagace
pouze mezi sportovními lékaři, ale je nutno ji
rozšířit i na ostatní lékařské obory. V tom máme
plnou podporu EFSMA. V národních iniciativách a společnostech je třeba podporovat úsilí
sportovních lékařů s tím, že sportovní lékař by
měl být vedoucím každé národní iniciativy. Přitom je velmi důležité, aby ostatní lékařské profese, především praktičtí lékaři, se stali součástí
těchto aktivit. Nabízí se také možnost vytvořit
základní úroveň specializace v této oblasti pro
lékaře. Ostatní účastníci včetně státní správy,
sportovních věd, fyzioterapeuti, pojišťovny
a další by měli spolupracovat v oblasti veřejného zdraví.
Dovoluji si připojit krátký komentář. Z přednesených referátů jsem nabyl dojmu, že nejde
o novou iniciativu. Většina našich lékařů,
především tělovýchovných, podobné aktivity
už dávno doporučuje. To, co se objevuje nyní,
je určitá módní vlna, kterou však není možno
zcela pominout, natož pak zavrhnout. Působí
totiž jako určitá reklama, která však je důležitá pro propagaci pravidelné fyzické aktivity
jako léku jak mezi lékaři, tak mezi obyvatelstvem. Co můžeme našim kolegům v západní
Evropě a v USA závidět, to je velká podpora
ze strany státních i tělovýchovných institucí,
včetně podpory finanční. Nejde samozřejmě
o to, že lékař v těchto státech napíše pacientovi podrobný rozpis pohybové aktivity
na něco, co připomíná recept. V této formě
to samozřejmě nutné není. Co však je u nás
zatím v počátku, to jsou různé kluby a oddíly,
kam by bylo možné pacienta s tímto doporučením poslat, a kde by se ho ujal školený trenér, či cvičitel.
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

GAUDEAMUS
2012 - Evropský
veletrh pomaturitního
a celoživotního
vzdělávání
Brno 30. 10. – 2. 11. 2012
Ve dnech 30. 10. – 2. 11. 2012 se konal v prostorech brněnského výstaviště Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS. Univerzitu Karlovu reprezentovalo všech 17 fakult, včetně naší Lékařské fakulty v Plzni. A jak si představit expozici UK?
Celá expozice se nacházela na ploše, kde byly
zastoupeny jednotlivé stánky – fakulty Univerzity Karlovy. Na jednotlivých stáncích byli
k dispozici všem zájemcům o konkrétní obory
studenti a zaměstnanci fakult.
Otázky směřovaly především na přijímací řízení,
podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek a přijímací testy. Další dotazy se týkaly již samotného studia. Některé adepty zajímaly jednotlivé
specializace.

Ve stánku naší fakulty jsme rozdávali dva typy
letáčků. Jeden typ letáčku podával informace
o studijních oborech, podmínkách k přijetí
a o naší škole. Druhý typ letáčku informoval
o možnosti internetového přípravného kurzu
k přijímacímu řízení.

V rámci propagace Univerzity Karlovy probíhal
v popředí expozice doprovodný program Věda
pro život. Představování vědy a své pokusy zde
demonstrovaly Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1. lékařská fakulta, Matematicko-fyzikální
fakulta a Přírodovědecká fakulta. Naše fakulta
doplnila tuto sekci blokem s ukázkami chirurgického šití, uzlení a základních chirurgických
nástrojů potřebných k šití. Zájemci si sami
mohli vyzkoušet nástroje a techniku šití s uzlením na fantomovém polštářku. Za svou snahu
obdrželi propagační předměty naší fakulty.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat za ochotu, spolupráci a realizaci prezentace Lékařské
fakulty v Plzni paní tajemnici Ing. M. Klečkové,
vedoucí studijního oddělení paní Mgr. M. Buriánkové, paní R. Forstové ze studijního oddělení
a panu doc. MUDr. F. Vožehovi, CSc., z Ústavu
patologické fyziologie za laskavé zapůjčení chirurgických nástrojů.
Jakub Vondraš
Zdroj fotografií: http://iforum.cuni.cz/

Plenární zasedání
IUBMB
Sevilla 7. 9. 2012
Během 22. IUBMB a 37. FEBS kongresu proběhlo i plenárního zasedání IUBMB ((International Union of Biochemistry and Molecular
Biology) dne 7. září 2012. Delegáty za ČR byli
V. Pačes (předseda ČSBMB) a R. Černý (předseda NKBMB). Byla probrána rozsáhlá agenda
IUBMB. Dvě země požádaly o přijetí (Arménie,
Myanmar), jedna změnila status na „Associate
Adhering Body“ (Filipíny) a některým zemím
bylo ukončeno členství pro neplacení příspěvků (Lotyšsko, Ázerbájdžán, Pákistán, Uzbekistán). Šlo vesměs z vědeckého hlediska o méně
podstatné země. Jedinou výjimkou byla žádost
Nizozemska o ukončení členství, důvody nebyly nizozemskou stranou sděleny. Faktem je, že
až do r. 2010 byl právě zástupce Nizozemska
členem exekutivy, a to pokladníkem IUBMB.
Ten ovšem zemřel a další vývoj názorů mezi nizozemskými biochemiky nám není znám.
Problém neplacení příspěvků u některých zemí
sice trvá, podařil se ale vyřešit již před časem
v případě USA, což je velice podstatné, neboť
výše členského příspěvku státu se odvíjí od hrubého domácího produktu. Podle poskytnutých
informací se o změnu instituce, která reprezentuje v IUBMB USA, a tím i o zajištění příspěvků,
zasloužil prof. G. A. Petsko a snad i proto byl již
na minulém plénu zvolen prezidentem IUBMB
a nyní se tedy ujal funkce.
Exekutiva navrhla rozšíření svého složení
o funkci „Past President“, což logicky umožní
minulému prezidentovi (A. Azzi) být přítomen
jednání a ovlivňovat je. Taková funkce má svoji logiku především pro rozhodování nového
prezidenta, nicméně řada delegací včetně naší
byla proti rozšíření exekutivy, ale většinou hlasů
byla změna přijata.
Velká pozornost byla již od exekutivy a tím spíše od členů pléna věnována otázce využívání
prostředků IUBMB. Je třeba říci, že hlavním
zdrojem peněz pro IUBMB nejsou jen příspěvky zemí, ale především publikační činnost a její
politika, která má ale také svůj vývoj, nicméně
podle funkcionářů jsou prostředky pro příští
léta zajištěny. Jejich čerpání je charakterizováno poměrem 80 % ve prospěch organizování
školicích akcí pro mladé biochemiky a jen 20 %
ve prospěch organizační práce IUBMB. Nezávislý audit vyzněl rovněž v tomto směru příznivě
a byl plénem schválen.
V exekutivě se doplňovaly 3 osoby, přičemž
dosavadní pokladník Španěl Joan Guinovart
byl zvolen novým prezidentem („President-
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-Elect“). Do funkce pokladníka byl zvolen nově
Ital Francesco Bonomi, dalším novým funkcionářem exekutivy byl zvolen nový člen pro
publikace Ind Avadhesha Surolia, členem pro
symposia dosavadní člen exekutivy Jihoafričan
M. Iqbal Parker a novým členem pro vzdělávání
Brazilec Paulo Beirăo. Klíčovými funkcionáři zůstávají Gregory A. Petsko - USA (President),
Angelo Azzi – Švýcarsko, USA (Past-President), Joan Guinovart – Španělsko (President-Elect) a Michael Walsh – Kanada (Secretary General). Pro přípravu kandidátky
na příštím plenárním shromáždění byl zvolen Nominating Committee o tomto složení:
Denis Crane (Austrálie) – předseda, Richard
Porter (Irsko), Khalid Fares (Maroko), Hans
Grunicke (Rakousko) a Jacques-Henry Weil
(Francie), náhradníkem byl zvolen Jiarui Wu
(Čína). Právě tomuto výboru je třeba předkládat návrhy na nové funkcionáře IUBMB.
Na závěr ještě jeden nebiochemický zážitek.
V Seville se nachází velice věhlasná aréna pro
býčí zápasy, tzv. Plaza de Toros de La Maestranza. Nikdo z nás na návštěvu podobného podniku původně ani nepomyslel. Nicméně jsme
objevili oznámení, že se býčí zápasy konají, a to
po jisté delší odmlce, kdy byly prostě zakázány.
Navíc se konaly od 21. hodiny večerní, takže to
nekolidovalo ani s programem sjezdu, ani se
žhavým sluncem, které zmiňuje Hemingway
ve svém popisu koridy. Díky jakési kolektivní
hysterii došlo k tomu, že několik z nás se koridy
nakonec zúčastnilo, neb byly ještě volné lístky.
Sledovali jsme tedy odpravení šesti býků a vše,
co k tomu patří. Popisovat to nebudu, vše najdete v Hemingwayově knížce „Smrt odpoledne“, vše v aréně odpovídalo tomuto popisu.
Jenom jsem v sobě nenašel ono nadšení pro
koridu, které měl zmíněný Hemingway. Kromě zabitých býků jsme viděli i dosti zraněného pikadorského koně i matadora nabraného
na rohy býka, naštěstí snad bez vážnějšího zranění. Hned se také ukázalo, že tento zápas není
úplně fér, jak zastánci koridy někdy tvrdí, protože když zmíněný býk evidentně vyhrál, tak další
matadoři jej odlákali ihned stranou od zraněného kolegy, což je v pořádku, ale býka okamžitě usmrtili, místo toho, aby ho vyhlásili vítězem.
I když mám obdiv k odvaze torerů se s divokým
býkem producírovat v aréně, kloním se spíše
k názoru, že jde o týrání zvířat a že celá tato
záležitost je pozůstatkem někdejších gladiátorských her, které v jejich původní podobě také
nemůžeme sledovat, pouze v biografu. Na druhé straně nejsem odborník na smrt a nevylučuji, že smrt zvířat na jatkách („smrt dopoledne“)
nemusí být pro ně o mnoho výhodnější, nežli
smrt v aréně, kterou Hemingway nazval „smrt
odpoledne“.
Radim Černý

Plenární zasedání rady
národních delegátů
FIMS
Řím 28. 9. 2012
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Při příležitosti světového kongresu FIMS se konalo 28. září 2012 také zasedání rady národních

delegátů, kterého jsem se zúčastnil z pověření
výboru TVL za Českou republiku. Přítomno bylo
59 delegátů z pěti kontinentů. Po běžné agendě, která spočívala ve zprávě prezidenta FIMS
(prof. F. Pigozzi), generálního sekretáře (prof. L.
Micheli) a pokladníka (prof. A. Debruyne) se
přešlo k hlavnímu bodu programu, kterým
bylo představení a následný výběr z kandidátů
na světový kongres FIMS v roce 2016.

při poskytování PLP Klinikou pracovního
lékařství FN Plzeň“. Z dalších přednesených
témat uvádím jmenovitě: MUDr. V. Machartová, Ph.D. - Plicní nemoci z povolání v Západočeském regionu v letech 1995 – 2011
a kvalitně prováděná pracovně lékařská
péče?, MUDr. H. Bejčková - Profesionální onemocnění pohybového aparátu hlášená v letech 2007 – 2011 na KPL FN Plzeň a některé
poruchy metabolismu u těchto nemocných,
MUDr. M. Kolářová - Zdravotní problémy učitelů na základních a středních školách, Bc. R.
Ulčová - Změny v organizaci práce na KPL
FN Plzeň. Provozní změny na KPL FN Plzeň.

Zprava: Dr. Zhou a prof. Li - oba Čína, prof. Zeman - ČR, Dr. Rakovac
- Chorvatsko, Dr. Hansen - Dánsko.
Již dříve schváleno: Světový kongres FIMS 2014
v kanadském Québecu 18. – 22. června. Evropský kongres EFSMA se koná 26. – 28. září 2013
ve francouzském Strasbourgu.
Kandidáti na kongres FIMS 2016 byli tři: Istanbul, Rio de Janeiro, Borneo (Malaysia). Podle
pravidel musí v tajné volbě pro vítězné město
hlasovat nadpoloviční většina přítomných delegátů, což se v prvním kole nepovedlo. Proto
podle pravidel byl vyřazen uchazeč s nejnižším
počtem hlasů (Malaysia). V druhém kole voleb zvítězil počtem hlasů 36 Istanbul. Kongres
v Istanbulu se bude konat v červnu 2016, registrační poplatek má být 150 – 350 €, ubytování
za jednu noc 75 – 150 €.
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Autorka před kolonádou v Luhačovicích
Jednání probíhala v přednáškových sálech
Společenského domu v Luhačovicích. Kongres
tradičně přinesl pro účastníky nové poznatky
z oboru pracovní lékařství, a to nyní především
v souvislosti s novou legislativou ve zdravotnictví, během odborných jednání byla bohatá
diskuze ke všem tématům. Program kongresu
je uveden na internetových stránkách projektu
naší kliniky www.pracovnilekarství.eu, abstrakta jsou uvedena v časopise Pracovní lékařství
číslo 2–3 z října letošního roku ( Pracovní lékařství, ročník 64, číslo 2–3).

VI. ročník Kongresu
nemocí z povolání
s mezinárodní účastí.
Luhačovice 19. – 20. 10. 2012
Pod záštitou Společnosti nemocí z povolání České lékařské
společnosti J. E. Purkyně a Lázní Luhačovic,
a.s., se uskutečnil
ve dnech 19. a 20. října 2012 již VI. ročník
kongresu
nemocí
z povolání, na jehož
organizaci a pořádání
se tradičně podílí i naše Lékařská fakulta v Plzni,
se zastoupením zaměstnanců Kliniky pracovního lékařství FN Plzeň. V letošním roce se kongresu zúčastnilo celkem pět zaměstnanců kliniky, tři lékaři, jedna zdravotní sestra a jeden pracovník OVZ.
Naši účastníci přednesli 5 témat, z čehož v nelékařské sekci se mezi prvními třemi umístila
přednáška Dis. Zbyňka Vodičky a MUDr. Hany
Čechové na téma „Činnosti pracovníka OVZ

Z hlediska organizace kongresu patří velký
dík kolegům z Lázní Luhačovice a.s., především p. řediteli MUDr. Eduardu Bláhovi a prim.
MUDr. Jiřímu Hnátkovi, z organizátorů z řad
odborné společnosti patří dík prim. MUDr. Rostislavu Gromnicovi, Ph.D. Těšíme se na další plánovaná setkání v těchto krásných moravských
lázních.
MUDr. Marcela Kolářová,
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.,
KPL FN a LF UK Plzeň

XX. Západočeské
pneumoonkologické
dny
Západočeské
pneumoonkologické
dny 8.–9. 11. 2012

8. – 9. 11. 2012 (I)

Ve dnech 8. – 9. 11.
2012 proběhly v HoteAbstrakty
lu Darovanský dvůr již
tradiční, tentokrát však
i jubilejní, XX. ZápadoAbstrakty
české pneumoonkologické dny, pod záštitou
České pneumologické
a ftizeologické společnosti ČLS JEP, ředitelky FN Plzeň Ing. Jaroslavy
Kunové, děkana LF UK v Plzni doc. MUDr. Borise
Kreuzberga, CSc., s pomocí Krajského edukačního centra Západní Čechy. Pořadatelem konference byla jako obvykle Klinika tuberkulózy
a respiračních onemocnění FN Plzeň. Organizační výbor konference tvořili prof. MUDr. Miloš
Pešek, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Mgr. Lenka Neklová, Mgr. Václava
Zvardoňová Maříková, MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., MUDr. Jiří Šourek, Hana Maťašeje,
Zdeňka Vosečková. Na programu konference
byly dvě sekce odborného a vědeckého programu lékařů, dvě sekce odborného programu
nelékařských pracovníků a čtyři satelitní sympozia sponzorujících firem. Na odborných a vědeckých fórech konference mimo jiné opakovaně vystoupili prof. MUDr. Vítězslav Kolek,
DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., doc. MUDr. David
Feltl, Ph.D., MBA, z Norimberka prof. W. Brűckel
a doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
Z odborného programu vybíráme tato abstrakta:
Svoboda T., Salvét J.: Základy stereotaxe u plicních lézí. Radioterapie patří mezi základní léčebné metody v onkologii, plicní tumory nevyjímaje. Přesto v této oblasti panuje poměrně vysoká
podzářenost, kdy velké množství pacientů není
k této léčbě vůbec indikováno, přestože přes
mírné rozšíření možností léčby systémové není
tato rozhodně všehospasitelná a prodloužení
celkového přežití je minimální a v řadě případů
sporné. Na rozdíl od toho je moderní léčba zářením levná, stále více bezpečná, lépe cílená a navíc se její možnosti rozšiřují díky zavádění nejnovějších technologií. Radiační onkologie kromě
standardních konvenčních 3D konformních
technik stále více využívá metody typu IMRT
nebo VMAT. Novou eventualitou je pak u malých
plicních lézí, primárních i sekundárních, stereotaxe. Má 2 formy: stereotaktickou radiochirurgii (SRS) a extrakraniální stereotaktické ozáření
(SBRT). První z nich je založena na aplikaci velmi vysoké jednorázové dávky záření, druhá pak
středních dávek hypofrakcionačním režimem
v několika málo frakcích. V obou případech však
platí, že ve svém biologickém ekvivalentu přesahují dávku 100 Gy, která by byla aplikována klasickou frakcionací. Jak již ze samotného názvu
vyplývá, je zejména radiochirurgie rovnocennou
náhradou standardního operačního zákroku, ovšem bez potřeby narkózy, invazivního přístupu
Západočeské
pneumoonkologické
dny 8.–9. 11. 2012

www.pneuonkdny.cz

www.pneuonkdny.cz

a problémů s hojením ran,včetně rizika infekce.
Podmínek pro její možnou indikaci je však více
– jednak rozsah nálezu nesmí být velký svojí velikostí nebo počtem (nejlépe solitární ložisko)
a jednak je vzhledem ke splnění základního cíle,
jímž je dosažení vysoké dávky v tomto malém
cílovém objemu s extrémně prudkým spádem
do okolní zdravé tkáně, zapotřebí velmi přesné lokalizace. Té lze docílit provedením 4DCT,
tedy CT vyšetřením zohledňujícím dechové
exkurze hrudníku pacienta při svém průběhu.
Na tomto základě probíhá mnohem přesnější
plánování, kdy je možno limitovat bezpečnostní lemy na absolutní minimum a významně tak
ušetřit zbylou, zdravou plicní tkáň. Využít je tak
třeba speciální fixace pacienta umožňující udržení jeho dobře reprodukovatelné a maximálně
komfortní pozice. Samozřejmou nutností je dokonalá verifikace ozařovací polohy a lokalizace
cílového objemu při vlastním ozáření. Za tím
účelem naše ozařovací technika umožňuje provedení 4D verifikace s kontrolou korelace skutečné lokalizace tumoru proti plánovacímu cílovému objemu. Pro řadu pacientů s primárním
plicním karcinomem nebo drobnou solitární
plicní metastázou představuje stereotaxe jednu
ze základních léčebných modalit. Její výhodou
je relativně snadná proveditelnost, která je možná i v případě, že nelze z jakéhokoliv důvodu
(komorbidity, warfarinizace, restrikce plicních
funkcí, riziko poranění kritických struktur apod.)
provést klasickou chirurgickou resekci. Dochází
tak k dalšímu rozšíření terapeutických možností
u nemocných s primárním nebo sekundárním
postižením plic. V naší prezentaci jsou shrnuty
základní informace o možnostech stereotaktických metod a našich zkušenostech při zavádění
této techniky.
Vojtíšek R.: Rozpaky při plánování radioterapie plicních nádorů. Radioterapie má v léčebném algoritmu plicních karcinomů zcela zásadní a nezastupitelné místo. Do nedávné doby
byl přístup k plánování radioterapie plicních
karcinomů poměrně rigidní, ale s možnostmi
využití moderních zobrazovacích metod, jako
je zejména PET/CT vyšetření, s novými poznatky z radiobiologie a s rozvojem nových radioterapeutických technik (3D-CRT, IMRT) lze proces
plánování výrazně zkvalitnit, zpřesnit a ve výsledném důsledku i zvýšit aplikovanou dávku
do cílového objemu, což má nezpochybnitelný
vliv na pravděpodobnost lokoregionální kontroly onemocnění. Z těchto důvodů je plánování radioterapie plicních karcinomů v současné
době jednou z nejatraktivnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí radiační onkologie. Stále však existuje mnoho nevyřešených
otázek, nejasností a bohužel i mnoho situací,
které vedou plánujícího radiačního onkologa
do určitých rozpaků. Týkat se to může samotné
indikace k radioterapii a jejímu cíli, definice cílových objemů, hodnocení tolerančních limitů
okolních zdravých (kritických) orgánů, použitého frakcionačního režimu, verifikace nastavení
pacienta na ozařovacím přístroji a v neposlední
řadě také smysluplné a důkladné dispenzarizace pacienta po provedené léčbě s důrazem na
sledování projevů pozdní postradiační toxicity. Cílem prezentace je seznámit posluchače s problémy, se kterými se musí vypořádat

radiační onkolog při plánování radioterapie
plicních karcinomů v podmínkách umožňujících použití moderních zobrazovacích metod
a radioterapeutických technik. Před přechodem k používání „supermoderních“ technik,
jakými jsou stereotaktická radioterapie/radiochirurgie a 4D radioterapie by měl být kladen
důraz na dokonalé zvládnutí a orientování se
ve všech součástech celého řetězce 3D plánování konformní radioterapie, od volby vhodných zobrazovacích metod, přes definici a konturaci cílových objemů až k verifikaci nastavení
pacienta. Nepřestává platit zásadní pravidlo,
že dobře zvládnuté „staré“ techniky a postupy
jsou mnohem bezpečnější než nesprávně použité supermoderní přístupy. Neuvědomováním
si a nezvládnutím uvedených principů lze při
aplikaci supermoderních léčebných metod napáchat více škody než užitku.

Pešek M., Pešta M., Kulda V., Fiala O., Šafránek
J., Topolčan O., Krákorová G., Černý R.: Prognostický význam ERCC1, RRM1 a BRCA1
u chirurgicky léčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Chemoterapie
je nezastupitelná v léčbě nemalobuněčného
karcinomu plic (NSCLC). Nedávné studie ukázaly, že stanovení prediktivních molekulárních
markerů u pacientů léčených chemoterapií,
by mohlo být užitečné pro předpověď účinku
této léčby. Cílem naší studie bylo zjistit, zda
existuje vztah exprese genů DNA Repair Genes
Excision Repair Cross-Complementary Group
1 (ERCC1), Ribonucleotide Reductase Subunit
M1 (RRM1) a Breast Cancer 1 (BRCA1) s bezpříznakovým obdobím (DFI) a celkovým přežitím
(OS) u chirurgicky léčených pacientů s adjuvantní chemoterapií. Zkoumali jsme, zda potenciální zbytkové nádorové buňky po resekci
odrážejí vlastnosti primárního nádoru (v jehož
tkáni byla exprese genů stanovena) ve vztahu
k odpovědi na chemoterapii podle hladiny
prediktivních markerů s ohledem na současné
poznatky. Ze skupiny 90 pacientů s NSCLC, kteří
podstoupili kurativní resekci plic, 59 z nich bylo
následně léčeno adjuvantní chemoterapií. DFI
a OS byly hodnoceny pouze v této podskupině.
Kvantitativní stanovení mRNA vybraných genů
bylo provedeno u párových vzorků (tumor
a kontrola) plicní tkáně metodou RT real-time
PCR. Byla zjištěna signifikantně nižší exprese mRNA pro ERCC1 a RRM1 ve tkáni nádoru
NSCLC ve srovnání s normální plicní tkání. Porovnáním exprese v histologických subtypech
jsme zaznamenali vyšší expresi mRNA ERCC1,
RRM1 a BRCA1 v adenokarcinomu než ve spinocelulárním karcinomu (SCC). Vztah exprese
a DFI resp. OS byl nalezen pouze u podskupin podle typu nádoru a stadia onemocnění.
Zaznamenali jsme delší OS u pacientů s adenokarcinomem s vyšší expresí RRM1 a u pacientů s SCC a vyšší expresí BRCA1. U pacientů
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s NSCLC stadia III jsme zaznamenali delší DFI
u pacientů s vyšší expresí RRM1 a ERCC1. Závěr:
Pacienti, kteří byli léčeni adjuvantní chemoterapií a měli sníženou expresi opravných genů,
měli horší prognózu. Zjistili jsme, že stanovení
exprese opravných genů DNA ve tkáni primárního nádoru pacientů léčených chirurgickou
resekcí mělo prognostický význam a nepředpovídalo efekt adjuvantní chemoterapie. (Podpořeno projektem Ministerstva zdravotnictví
koncepčního rozvoje výzkumné organizace
00669806 - FN Plzeň).

sledovaných pacientů byla hypermetylace
v primárním nádoru alespoň u jednoho z postižených genů následně prokázána i v tumorové cfDNA. Výsledky naší pilotní studie dokládají možnost využití volné DNA v periferní krvi
nejen pro vyšetření přítomnosti mutací genu
EGFR a KRAS, ale i pro vyšetření metylačního
statusu genů významných pro biologické chování nemalobuněčného karcinomu. Mutace
genu EGFR a KRAS posloužily v této studii jako
marker přítomnosti nádorové DNA v periferní
krvi. (Podpořeno z projektu IGA NS9718.)
(Dokončení příště)

Přednáškový večer
Oddělení plastické
chirurgie
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (vpravo)
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Minárik M., Benešová L., Belšánová B., Kopečková
M., Fiala O., Pešek M.: Možnosti minimálně-invazivního vyšetření molekulárních prediktorů léčby NSCLC na základě analýzy cirkulující
volné nádorové DNA z periferní krve.
Neodmyslitelnou součástí cílené biologické
léčby je vyšetřování molekulárních prediktorů
léčebné odpovědi. U aplikace terapie zamířené
na blokaci EGFR signální dráhy je tak klíčové vyšetření přítomnosti mutačního postižení genů
EGFR, v menší míře i EML-ALK, BRAF a KRAS.
V blízké době lze očekávat další markery, např.
PIK3CA, HER2 atd. Vzhledem k časté inoperabilitě a nedostupnosti tumorózní tkáně pro bioptické vzorkování jsou v poslední době vysoké
naděje vkládány do možnosti vyšetřování volné cirkulující tumorové DNA (cfDNA) v periferní
krvi jako alternativního zdroje pro zjištění molekulárního profilu primárního nádoru či vzdálených metastáz. K uvolňovájí cfDNA dochází
v důsledku aktivace procesů buněčné apoptózy a nekrózy a to jak přímo z masy tumoru, tak
i z okolní nenádorové tkáně. V našem pilotním
projektu jsme se zaměřovali na vyšetřování přítomnosti cfDNA u nemocných s NSCLC a následné provádění vyšetření sady genetických
a epigenetických markerů souvisejících s biologických chováním nádoru. Celkem jsme takto
vyšetřili 107 nemocných, u kterých byl proveden odběr tumorózní tkáně a současně i odběr
plazmy získané zpracováním vzorku periferní
krve. Mutační analýza byla prováděna na sekvenátoru ABI 3100 s použitím vysoce citlivých
kitů Genoscan (Carolina Biosystems), vyšetření
metylací panelu 30 genů bylo prováděno metodou MS-MLPA s použitím kitů SALSA (MRC-Holland). Některá z mutací EGFR nebo KRAS
byla nalezena celkem u 26 pacientů (24,3%, 14
x EGFR, 12 x KRAS). Z tohoto počtu byla přítomnost tumorové cfDNA detekována v plazmě 8
pacientů, u kterých bylo následně provedeno
metylační vyšetření. Při srovnání metylačních
profilů primárních nádorů a tumorové cfDNA
byla nejčastěji zjištěna shoda u genů VHL (4/8,
50%), APC (3/8, 37%), PTEN (3/8, 37%), CASP8
(3/8, 37%) a TIMP3 (3/8, 37%). U každého ze

12. 9. 2012
Dne 12. 9. 2012 se konal za předsednictví prim.
MUDr. J. Šebora v historii přednáškových večerů v rámci FN Plzeň v pořadí druhý přednáškový večer Oddělení plastické chirurgie. V úvodu
prim. Bursa připomenul první přednáškový večer konaný v r. 1984 u příležitosti životního jubilea zakladatele plastické chirurgie v Plzni prim.
MUDr. Ludvíka Hasmana. Náplň tohoto večera
byla zajištěna špičkovými plastickými chirurgy
tehdejší doby z celé ČR (Československé).
MUDr. Sviták ve sdělení Estetické tetování
– rekonstrukce dvorce a bradavky prsu prezentoval možnosti a výhody tetovacího způsobu léčby této problematiky. Rekonstrukce
dvorce a bradavky je nutná prakticky u každé
pacientky, která v důsledku tumoru prsu musí
podstoupit mastektomii.

MUDr. M. Sviták

MUDr. M. Dolejš

V další přednášce MUDr. Dolejš upozornil
na diagnostické i léčebné úskalí onemocnění Pyoderma gangrenosum. Jde o onemocnění, jehož diagnóza může být velice obtížná a chirurgické léčení zůstává bez efektu.
Diagnóza vyžaduje zkušeného dermatologa,
ale i chirurg v případě úporného léčení kožního defektu by měl pomýšlet na tuto diagnózu.
Na kazuistice mladé pacientky byla demonstrována složitost diagnostiky i léčby.

MUDr. Průchová a spoluautoři prezentovali
možnosti operačního řešení pilonidálního
sinu pomocí Limbergova laloku. Při chirurgickém řešení pilonidálního sinu vznikají často
problémy s dehiscencí operační rány. Limbergův lalok je jedním ze základních laloků užívaných při krytí defektů kůže a měkkých tkání
v plastické chirurgii. Po odstranění pilonidálního sinu autoři využili právě tohoto laloku
k zakrytí defektu v interglutánní rýze. Metoda
se osvědčila s výbornými pooperačními výsledky.
MUDr. Richtr s kolektivem autorů přednesl první mikrochirurgické zkušenosti našeho
pracoviště. Provedli jsme několik rekonstrukcí
prsu po mastektomii přenosem volného laloku
z břicha. Tato operace umožňuje rekonstrukci
chybějícího prsu po mastektomii vlastní tkání
pacientky, zajišťuje přirozený vzhled i pohmat
rekonstruovaného prsu. Mikrochirurgie je dnes
nedílnou součástí všech špičkových pracovišť
plastické chirurgie v zahraničí i naší republiky.
Výsledky našich operací plně uspokojují nás
i naše pacientky.

MUDr. V. Bursa

MUDr. T. Kydlíček

V přednášce MUDr. Třeškové a spolupracovníků byly předneseny nové možnosti v léčbě
maligního melanomu, které umožňuje sledování prognostických faktorů tohoto zákeřného
zhoubného kožního onemocnění.
V posledním sdělení MUDr. Kydlíček seznámil s možnostmi nemikrochirurgické rekonstrukce prsu na našem oddělení, kdy byl
použit k rekonstrukci prsní implantát. Operace
byly prováděné buď bezprostředně - současně při operaci nádorového onemocnění prsu.
Indikaci k této bezprostřední rekonstrukci
určuje pracovní skupina za účasti i onkologa,
patologa a prsního lékaře, nebo byly tyto rekonstrukční operace prováděny s časovým
odstupem dle doporučení výše uvedených
odborníků. I zde nás výsledky přesvědčují
o správnosti provést rekonstrukci prsů u našich pacientek, které prs ztratí v důsledku nádorového onemocnění.
V. Bursa

Přednáškový večer
dějin lékařství
19. 9. 2012

MUDr. M. Průchová

MUDr. P. Richtr

Po mnohaleté přestávce se podařilo zařadit
do programu přednáškových večerů Spolku
lékařů v Plzni program s tematickým zaměřením na historii lékařství. Jednotícím cílem
všech přednášejících bylo seznámit posluchače s těmi oblastmi medicíny, které mají vztah
k našemu západočeskému regionu.

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. (vlevo) a doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.
Před zahájením odborného programu předseda SL Plzeň doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., předal
Česté uznání za mnohaletou práci pro SL Plzeň
doc. MUDr. Václavu Fesslovi, CSc.
V úvodním rozsáhlém
příspěvku „Plzeňský
přínos k počátkům
české histologie“ se
prof. MUDr. J. Slípka,
DrSc., pokusil zařadit
plzeňské osobnosti biomedicíny do vývoje české morfologie, která
osobou J.E. Purkyně rozhodujícím způsobem přispěla nejen k proklamaci buněčné teorie, ale i ke zrodu Spolku českých lékařů před 150 lety. Autor věnoval pozornost i nejstarším západočeským osobnostem,
jakými byl Jan Fr. Löw (1648-1725) rodák z Plané, zakladatel soudního lékařství a mnohanásobný děkan i rektor LF, nebo největší český
biolog 18. století – Jan Křtitel Boháč (17241768), žinkovský rodák, srovnávací anatom,
profesor a děkan LF v Praze. V 19. století to byl
Václav Gruber (1814-1890), rodák z Pernarce,
později slavný petrohradský anatom, autor 500
publikací, ale významným anatomem s mezinárodním ohlasem byl i oční lékař a plzeňský
rodák Josef Schöbl (1837-1912). Z nejmladších
to byli plzeňští rodáci Emanuel Mencl (18801910), docent histologie, pochovaný na plzeňském centrálním hřbitově, a Vladimír Tůma
(1897-1945), profesor histologie a embryologie, umučený na Pankráci několik dní před koncem války.
Ve druhém sdělení
prof. MUDr. R. Černý, CSc. přiblížil auditoriu osobnost prof.
MUDr. Františka Šimera („Prof. MUDr.
František Šimer a
jeho odkaz“). Prof.
MUDr. František Šimer patřil mezi entuziasty, kteří na Masarykovu výzvu odešli z Prahy studovat do Bratislavy, aby tam podpořili nově založenou univerzitu. Promoval tam v r. 1924 a začal pracovat
pod vedením prof. Netouška na interní klinice.
Jeho vědecká práce byla velmi intenzivní a kvalitní. Prof. Netoušek mu vyjednal pobyt v zahraničí, nejprve ve Freiburgu, posléze v Londýně,
kde působil s přestávkami několik let. Z londýnského pobytu vytěžil 6 významných publikací

v Biochemical Journal. V biochemické tematice
pokračoval i doma, a bratislavská univerzita považuje prof. Šimera za zakladatele biochemie
na Slovensku. Věnoval se i klinické práci a stal
se nejprve docentem a posléze profesorem patologie a terapie nemocí vnitřních. Když došlo
k odtržení Slovenského státu, prof. Šimer nebyl
pověřen vedením kliniky, jak by bylo přirozené,
nýbrž mu byl doporučen odchod ze Slovenska.
Odešel tedy do Plzně, kde vedl interní oddělení
a záhy se zapojil do ilegální práce, což ho stálo
život. Byl popraven v Berlíně 8. září 1943.
Sokolská idea se do Plzně dostala krátce po založení Sokola Pražského. Přinesly ji v červenci
1863 noviny Pilsner Bote, uvedl v příspěvku
„U vzniku plzeňského Sokola v r. 1863 stáli
lékaři“ přednášející MUDr. J. Novák. V článku F. Ulmana „Der Prager Turnverein Sokol“ se
psalo: Další zprávy o Sokolu přivezlo do Plzně
několik mladých mužů, vesměs příslušníků české
inteligence, kteří v Praze viděli jedno z veřejných
vystoupení Sokola pražského. Způsob a provedení cvičení se jim velice líbil, sympatická jim byla
i velká podpora obecenstva.“ Zakladatelem a prvním starostou sokolské jednoty v Plzni se stal
MUDr. Vilém Šel. Ve svých vzpomínkách uvedl: „Když jsem na jaře 1863 pojal myšlenku založiti
v Plzni tělocvičnou jednotu Sokol, byl jsem ovšem
přesvědčen, že to nebude věcí snadnou, ale neměl
jsem ani tušení o obtížích a překážkách, které se
budou stavěti v cestu při založení, a o pronásledování a nepřátelství, která budou stíhati malý
spolek. Idea sokolská byla tehdáž pro převelikou
většinu Plzeňanů věcí neznámou a nepochopitelnou a tělocvik sám byl jim dětinskou zábavou
nebo komediantstvím. Proto bylo lze rekrutovati
údy jen mezi inteligencí, mezi akademicky vzdělanými a pokrokovými obyvateli. Do července bylo
40 údů získáno a stanovy mnou vypracované
politickému úřadu předloženy. Pro nějaké formální závady byly stanovy vráceny a 23. srpna opět
u úřadu zadány, načež dne 28. září byly stvrzeny
c.k. místodržitelstvím a 8. října mě doručeny...“
25. října 1863 zvolila zakládající valná hromada Sokola Plzeň za účasti 40 členů za svého
starostu MUDr. Viléma Šela a jeho náměstka
MUDr. Františka Koubu.
V závěrečném vystoupení MUDr. P. Čech
z Kabinetu dějin lékařství 3. LF UK v Praze hovořil o „Plzeňském rodáku Josefu Škodovi,
zakladateli druhé vídeňské lékařské školy
(ke 180. výročí publikace o poklepu)“. Jeden z nejslavnějších lékařů 19. století se narodil
10. prosince 1805 v Plzni jako čtvrté z osmi dětí
chudého zámečníka Jana Vojtěcha Škody
v domku postaveném jeho otcem na zevní
straně městských hradeb při Pražské bráně nedaleko vodárny spravované dědem Smičkou.
V rodném městě navštěvoval často churavý
chlapec školy včetně gymnázia a filozofie až
do roku 1825, kdy jeho bratr František už studoval ve Vídni medicínu. Na přímou osobní
přímluvu Vídeňanky Bischoffové, v jejíž rodině
si František přivydělával vyučováním, poslali rodiče i Josefa studovat ve Vídni (1825-1831).

Po promoci pracoval jako cholerový lékař v Čechách (1831), poté jako sekundář ve vídeňské
Všeobecné nemocnici (od 1832). Po své rané
práci Ueber die Percussion (1832) dovedl v Abhandlung ueber Percussion und Auscultation (1839) k dokonalosti metodiku fyzikálního
vyšetření poklepem a poslechem, jež chápal
jako součásti klinického nálezu, srovnávaného
s patologickoanatomickým (do francouzštiny
přeložil François-Amilcar Aran). Ze žáka Rokitanského se Škoda stal spoluzakladatelem
a spolutvůrcem „druhé vídeňské lékařské školy,“
nositelky pokroku evropské medicíny po několik následujících desetiletí. Rokitanského stěžejní dílo Handbuch der pathologischen Anatomie (1842, 1846) je plodem jejich spolupráce. Účastník Rokitanského a Škodových vídeňských kurzů Anton Jaksch začal v Praze přednášet o poslechu a poklepu (1842). Jako přednosta I. interní kliniky ve Vídni (1846-1871) podporoval Škoda snahy Ignáce Semmelweise o zavedení asepse omýváním rukou ve chlorové
vodě před vyšetřováním rodiček (1847) a zasloužil se o zřízení kožní kliniky a jmenování
Ferdinanda Hebry prvním profesorem dermatologie ve Vídni (1848). Dočkal se 6. vydání Abhandlung ueber Percussion und Auscultation
(1864). Dříve než odešel na odpočinek (1871,
jeho nástupcem se stal Adalbert Vojtěch Duchek) a ve Vídni zemřel (1881), umožnil mocnou finanční podporou svému synovci Emilovi
koupit za 167 642 zlatých Valdštejnovu strojírnu
se 33 dělníky (1869), vybudovat z ní největší
českou strojírenskou továrnu a jednu z největších zbrojovek v Evropě a Plzeň tak přivést
k rozvoji v moderní průmyslové město.
Předsedající doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., v závěrečném slově ocenil výběr zajímavých témat
a pečlivost, s jakou přednášející příspěvky připravili. Poděkoval za zajímavé poznatky o významném plzeňském rodákovi prof. Škodovi
„přespolnímu“ přednášejícímu MUDr. P. Čechovi a vyjádřil naději, že na příští večer dějin lékařství nebudou musit zájemci čekat opět několik
dalších let. 
(jn)

Přednáškový
večer
Psychiatrické kliniky
26. 9. 2012
Jiří Podlipný ve své prezentaci „Zhodnocení
bezpečnosti léčby risperidonem z hlediska
vývoje laboratorních parametrů metabolismu glukózy, lipidového profilu a hladiny
prolaktinu u hospitalizovaných pacientů
na oddělení dětské psychiatrie PK FN a LF
UK v Plzni“ seznámil s výsledky longitudinálního naturalistického sledování vlivu farmakoterapie risperidonem na metabolismus u dětí.
Byly vyhodnoceny změny v lipidovém a glukózovém metabolismu a dále hladiny prolaktinu
u hospitalizovaných pedopsychiatrických pacientů ve věku 6 – 17 let. Průměrná dávka risperidonu byla 1,2 mg a průměrná doba podávání
byla 25,3 dní. Výsledkem analýzy bylo zjištění,
že risperidon má neutrální vliv na lipidový
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a glukózový metabolismus. Problematickou se
může jevit elevace prolaktinu (cca zdvojnásobení hladin z měření před zahájením farmakoterapie), které nastupuje záhy po nasazení risperidonu a perzistuje po celou dobu sledování.
Tento fakt je třeba v budoucnu dále studovat
v celoživotním horizontu u osob léčených risperidonem, především s ohledem na vývoj
kosti a minerální kostní denzitu.
Příspěvek Vladimíra Stuchla „Diskrétní psychózy u dětí – kasuistika“ pojednával
o 16leté dívce, která se s odstupem jednoho
roku ocitla dvakrát v život ohrožujícím stavu
- intoxikace léky a inzulinové koma, přičemž
toto nedokázala uspokojivě vysvětlit. Konziliární psychiatrická a psychologická vyšetření
nezjišťovala závažnou patologii. V průběhu
hospitalizace na dětském oddělení PK FN vyšlo
najevo podezření na skryté psychotické prožívání. Podání antipsychotik vedlo po několika
dnech k úpravě stavu a odhalení imperativních
halucinací, v jejichž důsledku spáchala pacientka v posledních letech několik <suicidálních
pokusů se stoupající závažností. Anamnesticky
bylo zjištěno též intermitentní bizarní chování
v minulosti, které bylo přičítáno pubertě. Případ je katamnesticky sledován, v současnosti
pacientka prodělává již třetí hospitalizaci na PK
FN. Hlavním cílem příspěvku je poukázat na relativně často přehlížené případy diskrétního
psychotického onemocnění probíhající plíživě
a nenápadně často pod obrazem poruchy přizpůsobení, poruchy chování či poruchy osobnosti. Součástí kazuistiky je snaha o identifikaci
rizikových behaviorálních a testových markerů.
Alice Kozáková ve sdělení „Vzdělávání dětí
s handicapem v ZŠ při FN Plzeň“ mluvila
o Základní škole a Mateřské škole při Fakultní
nemocnici v Plzni, které patří do sítě speciálních škol. Rozsahem péče o nemocné děti je
jedinou školou v ČR. Poskytuje vzdělávání dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(více informací na www.skola-pri-fn-plzen.cz),
přičemž se rozlišují: a) zdravotně znevýhodnění
(dlouhodobě nemocní a zdravotně oslabení),
b) zdravotně postižení (specifické vývojové poruchy učení nebo chování). Vzdělávání probíhá
diferencovaně v tzv. autistických třídách pro
žáky s poruchami autistického spektra, v etopedických třídách (vzdělávání žáků s poruchami
chování, emocí a osobnosti), v psychiatrických
třídách a zdravotních třídách.
Cílem příspěvku Vladimíra Stuchla „Systém
psychologické péče ve FN Plzeň“ bylo představit systém psychologické péče ve FN Plzeň
od historických počátků po dnešní podobu.
Prezentována byla jednotlivá lékařská oddělení a kliniky, na kterých působí psychologové,
včetně jejich hlavní náplně práce. Zdůrazněno
bylo získání akreditace MZ ČR pro specializační
vzdělávání klinických psychologů a současná
implementace vyhlášky č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb.
Petra Buňatová v příspěvku „Studenti se speciálními potřebami na LF UK v Plzni“ seznámila přítomné s opatřením rektora č. 25/2008, kde
je uvedeno, že studentem se speciálními potřebami je ten, kdo vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje

modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné
zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem
úspěšného průběhu studia, dále jsou zde definována práva studentů se zdravotním postižením a toto opatření standardizuje podporu
poskytovanou studentům napříč fakultami.
Podpora studentů na UK má centralizovanou
a decentralizovanou formu. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou
pomoc a spolupracuje s jednotlivými fakultami. Decentralizované služby jsou poskytovány
na jednotlivých fakultách kontaktními osobami
a studijním oddělením ve formě modifikace
studijních podmínek, technického vybavení
a pomůcek, úpravou studijního prostředí, organizačním zajištěním studia. V letošním roce
proběhla nově funkční diagnostika studentů se
speciálními potřebami.
V posledním sdělení „Spolupráce v péči
o autisty v Plzeňském kraji“ Jitka Rumlová
hovořila o tom, že výskyt pervazivní vývojové
poruchy se v poslední době odhaduje téměř
u 1 % populace. Vyšší výskyt autismu je dán
rozšířením hranic diagnostických kritérií a zlepšením schopnosti odborníků diagnostikovat
tuto poruchu. V péči o autisty vzájemně spolupracují: pedopsychiatr, klinický psycholog,
pediatr, rodiče autisty, speciálně pedagogické
centrum, pedagogicko-psychologická poradna, výchovný poradce školy, různá odborná
a občanská sdružení. Nyní v Plzeňském kraji
probíhá nesystematická edukace pedagogů,
asistentů pedagoga i rodičů dle jejich individuálního zájmu. Proto byla podána žádost o grant
v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost tzv. „Projekt AA“. V plánu
jsou odborné semináře pro pedagogické pracovníky pracující s autisty, rodiče i dobrovolníky, tvorba výukových materiálů, vytvoření sítě
asistentů autistů Plzeňského kraje, umožnit výměnu zkušeností, příklady dobré práce…..
Schůzi předsedala MUDr. Eva Pohořelá.
Mgr. Petra Buňatová

Přednáškový
večer
Oční kliniky
3. 10. 2012
Dne 3. října se konal v posluchárně Šafránkova
pavilonu večer Oční kliniky, kterému již tradičně předsedal primář MUDr. Milan Choc, CSc.
V průběhu večera bylo předneseno 7 odborných sdělení s různou tematikou.
Jako první zazněla přednáška autorů Jurčuková, M. a Kasl, Z.: Plastická operace ptózy víček
u dospělých, naše zkušenosti, inovace. Autoři
retrospektivně zhodnotili úspěšnost různých
typů operace ptózy u dospělých pacientů.
Do souboru bylo zařazeno 80 očí 52 pacientů
se získanou ptózou operovaných na oční klinice v období od 1. 1. 2009 do 30. 5. 2012. Soubor
tvořilo 32 mužů (60 %) a 20 žen (40 %). Průměrný věk pacientů v souboru byl 71 let (57 – 88

let). Průměrná sledovací doba byla 22 měsíců
(4 – 40 měsíců). Operaci dle Fasanelly provedli
autoři u 28 pacientů (41 očí). Frontálním závěsem řešili ptózu u 19 pacientů (31 očí). Od počátku roku 2012 autoři používali k provedení
frontálního závěsu porézní biosyntetický materiál ePTFE (polytetrafluoroethylen), který byl
použit u 7 pacientů (10 očí). Brow-lifting byl
proveden u 5 pacientů (8 očí). U všech pacientů došlo po operaci ke zlepšení subjektivních
potíží (ústup vertebrogenních bolestí, zlepšení
vidění). Objektivně bylo zlepšeno zorné pole
u většiny pacientů. S kosmetickým výsledkem
operace bylo spokojeno 98 % (50) pacientů.
Použití nového biosyntetického materiálu při
operaci ptózy řešené závěsem proběhlo bez
komplikací.
Jako druhá zazněla přednáška autorky Hecové
L.: Zonulární keratopatie – terapeutické možnosti. Zonulární keratopatie vzniká ukládáním
solí vápníku do oblasti Bowmanovy membrány rohovky. Mezi nejčastější příčiny této
rohovkové degenerace patří chronická oční
onemocnění (např.uveitida), hyperkalcemické
stavy (např. při chronickém renálním selhání),
dědičné choroby a systémová onemocnění.
Zonulární keratopatie se manifestuje snížením
centrální zrakové ostrosti, může se projevit
i škrábáním v oku, slzením a fotofobií. Terapie
zonulární keratopatie spočívá v rozpuštění
vápenných solí chelací pomocí EDTA (kyseliny
ethylendiamintetraoctové), fototerapeutické
keratektomii excimerovým laserem, příp. kombinací těchto metod (event. s našitím amniové
membrány). Chelace zonulární keratopatie se
provádí v topické anestezii. Po abrazi epitelu
rohovky v místě zonulární keratopatie je na obnaženou plochu rohovky aplikována disodná
sůl EDTA, která rozpustí vápenné soli a umožní
jejich odstranění. Po zákroku je do zhojení rohovka kryta měkkou kontaktní čočkou. V přednášce byly prezentovány kazuistiky 2 pacientek
se zonulární keratopatií, u kterých bylo provedeno rozpuštění vápenných solí chelací pomocí EDTA. Chelace pomocí EDTA je účinná, snadno dostupná a levná metoda terapie zonulární
keratopatie rohovky.
Jako třetí zaznělo sdělení autorů Marková A.,
Jurčuková M., Košťáková K.: Oční příznaky
a centrální zraková ostrost u dětí s hydrocefalem. Retrospektivní studie byla zaměřena
na sledování očních příznaků a centrální zrakové ostrosti u dětí s hydrocefalem. Do souboru
byly zařazeny děti s hydrocefalem, které byly
operovány na neurochirurgickém oddělení
a byly vyšetřeny a dispenzarizovány v dětské
ambulanci oční kliniky v období od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2011. Sledovány byly děti s vrozeným i získaným hydrocefalem v půlročních
intervalech. Při podezření na malfunkci shuntu
byla frekvence očních vyšetření častější. Vyšetřována byla centrální zraková ostrost a výskyt
očních příznaků. Do studie bylo v daném období zařazeno celkem 55 dětí s hydrocefalem.
27 dětí mělo vrozený hydrocefalus, získaný
hydrocefalus byl u 28 dětí. Těžkou poruchu
centrální zrakové ostrosti mělo v souboru 27 %
dětí. Malfunkce shuntu se vyskytla v souboru
(často opakovaně) u 37 dětí. Nejčastějším očním příznakem byla paréza nervus abducens

u 16 dětí, dále edém papil, který často přešel
do atrofie zrakového nervu u 14 dětí a nystagmus u 9 dětí. Závěrem autorky konstatovaly, že
v péči o děti s hydrocefalem je velmi důležitá
mezioborová spolupráce, a to zejména neurochirurga, pediatra, neurologa a oftalmologa.
Jako další bylo předneseno sdělení autorů Janoušková K., Kacerovská D., Kasl Z., Choc M.,
Hanzlíková J.: Pseudotumor orbity ve vztahu
k systémovému autoimunitnímu onemocnění. Pseudotumor očnice je benigní zánětlivé
onemocnění, které tvoří přibližně 10 % všech
orbitálních lézí. Může postihovat všechny tkáně v očnici. Etiologie tohoto onemocnění je
zatím neznámá. Postihuje převážně mladé
ženy a asi u 25 % pacientů probíhá oboustranně. Masy pseudotumoru způsobují otok víček,
bolesti v orbitě, exoftalmus, omezenou pohyblivost bulbu a diplopii. Jsou přítomny známky
kongesce na bulbu a zvýšený nitrooční tlak,
může dojít i k poklesu vizu. Malá část pacientů
se obejde bez terapie, v 80 % případů ustupují
příznaky po kortikosteroidní terapii. U rezistentních pacientů na kortikosteroidní terapii
je možná jako další léčba radioterapie, chemoterapie nebo imunosupresiva. K vyšetřením,
která vyloučí jiné příčiny onemocnění očnice,
patří sonografie, CT a MRI vyšetření, laboratorní
vyšetření a zejména biopsie. V poslední době
se provádí nejen histologické, ale i histochemické vyšetření odebraného vzorku tkáně z
očnice. Část inflamatorních pseudotumorů
očnice může být součástí systémové IgG4 pozitivní sklerozující choroby. Cílem sdělení bylo
u pacientů s prokázaným inflamatorním fibrosklerotickým pseudotumorem očnice s lymfoplazmocytární populací buněk exprimujících
IgG4 zhodnotit i přítomnost vyšší hladiny IgG4
v periferní krvi a tak zjistit, zda jsou přítomny
u vyšetřovaných osob známky systémového
sklerozujícího onemocnění. Do souboru byli
zařazeni 4 pacienti s inflamatorním pseudotumorem očnice zjištěným v letech 2010 – 2012 .
Jednalo se o 1 muže a 3 ženy, jejichž průměrný
věk byl 50 let (33-58 let). U 3 z nich byl diagnostikován pomocí biopsie z očnice pseudotumor
s lymfocytární a plazmocytární infiltrací, s fibrózou a s expresí IgG4. V souboru 4 pacientů
byla zjištěna zvýšená hladina IgG4 v periferní
krvi u jednoho z nich. U ostatních 3 pacientů
laboratorní výsledky syndromu hyperIgG4 neodpovídaly, tedy o toto onemocnění se u nich
s největší pravděpodobností nejednalo.
Pátou přednáškou byla přednáška autorů Belfínová Š., Rusňák, Š.: PPV pro sklivcové zákaly.
Vývojem technických možností pars plana vitrektomie v posledních letech došlo k rozšíření
spektra indikací tohoto mikrochirurgického
zákroku. Zejména zavedení small-gauge operačních technik umožňuje bezpečně provádět
zákroky tam, kde se mikrochirurgická léčba dříve neindikovala. Jednou z nových indikací jsou
obtěžující sklivcové zákaly. Zejména opacity
vzniklé v souvislosti s operací na čočce bývají často zdrojem nespokojenosti s výsledkem
jinak bezproblémového předchozího operačního zákroku. Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost chirurgického výkonu 23gauge pars
plana vitrektomie u pacientů s obtěžujícími
sklivcovými zákaly. Autoři prezentovali soubor

24 očí 22 pacientů operovaných pro obtěžující sklivcové zákaly metodou dvoustupňové
23gauge pars plana vitrektomie s tamponádou
2/3 sklivcového prostoru vzduchem. Soubor
zahrnoval 20 očí s umělou nitrooční čočkou a 4
oči pacientů s myopií modica. U všech pacientů došlo k vymizení subjektivních potíží. Během
sledovací doby autoři nezaznamenali výskyt
pooperačních komplikací, zejména odchlípení
sítnice a rozvoj katarakty u fakických očí. Závěrem autoři konstatovali, že pacientům s obtěžujícími zákaly sklivce je možno nabídnout
chirurgický zákrok v podobě small-gauge pars
plana vitrektomie, jejíž bezpečnost je v této indikaci uspokojivá.
Jako šestá v pořadí zazněla přednáška autorů
Sobotová M., Hecová L., Vaněček T., Rusňák Š.:
Genetické vyšetření u maligního melanomu
cévnatky. Cílem předneseného sdělení bylo
stanovení přítomnosti chromosomálních aberací u maligního melanomu chorioidey a jejich korelace s přežitím pacientů. Sledovaný
soubor tvořilo 11 očí 11 pacientů (6 mužů a 5
žen ve věku 30 - 77 let), z nichž 10 pacientů
podstoupilo enukleaci bulbu a 1 pacient sklerouveoektomii pro maligní melanoblastom
chorioidey na oční klinice v letech 2009-2012.
Sledovací doba pacientů byla 6 - 38 měsíců.
U všech pacientů byl bezprostředně po operaci zmražen vzorek tumoru a poté pomocí PCR
a fluorescein in situ hybridizace byla ve tkáni
stanovena přítomnost monosomie 3. chromosomu a ztráty heterozygozity chromosomu
6p a 8q. Aberace všech 3 chromosomů byla
zjištěna u 2 pacientů s generalizací tumoru za 6
a 12 měsíců od operace. U 4 pacientů s monosomií 3. chromosomu, z nichž u 2 byla prokázána i ztráta heterozygozity chromosomu 8q, dosud nebyl metastatický proces diagnostikován.
Genetické vyšetření bylo u 3 pacientů negativní, u 2 pacientů byla zjištěna pouze ztráta heterozygozity 6p. Monosomie 3. chromosomu
je dle literárních pramenů nejvýznamnějším
negativním prognostickým faktorem u melanomu chorioidey. Ve sledovaném souboru
došlo k rychlé generalizaci tumoru u pacientů
s aberací všech 3 chromosomů. U 4 pacientů
s monosomií 3. chromosomu zatím ke generalizaci onemocnění nedošlo, ale sledovací doba
zatím dosahuje maximálně 3 let.
Jako poslední zazněla přednáška autorů Kasl
Z., Janoušková K., Krčma M., Dvořáková E.: Péče
o pacienty s endokrinní orbitopatií ve FN Plzeň. Endokrinní orbitopatie je choroba zasahující svými projevy do mnoha oborů medicíny.
K její správné diagnostice a terapii je třeba tým
lékařů, kteří mohou poskytnout pacientovi
maximální možnou dostupnou péči. V naší nemocnici se na oční klinice podařilo vybudovat
poradnu pro toto onemocnění. Zde pacienta
vyšetřuje oftalmolog a endokrinolog. Při společném vyšetření je při jedné návštěvě provedeno i sonografické vyšetření okohybných
svalů nezbytné ke sledování vývoje choroby.
Při pochybnostech je toto vyšetření doplněno
low-dose CT vyšetřením očnic ještě týž den.
Ve výjimečných případech je objednáno MR
očnic. Pacientovi je tak možné během jedné
návštěvy zprostředkovat víceoborové vyšetření
včetně kontroly laboratorních hodnot a stano-

vení vhodného terapeutického plánu. Zkušenosti ze společné poradny prezentovali autoři
ve dvou krátkých kazuistikách.
Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO

Přednáškový večer
Oddělení rehabilitace
10. 10. 2012
Pět sdělení bylo na programu přednáškového
večera Oddělení rehabilitace FN v Plzni. Vzhledem k naléhavým rodinným problémům prim.
MUDr. H. Hladové přednesla její úvodní příspěvek MUDr. I. Poustková, takže program byl
v plném plánovaném rozsahu dodržen. Večeru předsedal MUDr. Jaroslav Novák. Přinášíme
souhrny jednotlivých převážně kazuistických
sdělení.
Prim. MUDr. Hana Hladová, Drahomíra Rýdlová: Akutní diseminovaná encefalomyelitida – kasuistika. Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM) je reaktivní autoimunní
demyelinizace mozku a míchy po proběhlé
infekci či vakcinaci, která může probíhat v různých variantách. Jde o závažné onemocnění
s nízkou incidencí, vysokou mortalitou a častou
invalidizací. Onemocnění se manifestuje horečkou, bolestmi hlavy, svalovou únavou, změnou
psychiky, křečemi, meningismem. Ve druhé fázi
onemocnění. dle lokalizace poškození CNS,
se rozvíjí pestrá neurologická symptomatologie. Nejdůležitější vyšetřovací metodou je MR
mozku, při které nacházíme multifokální neostře ohraničená demyelinizační ložiska v bílé
hmotě. V míše se ložiska nacházejí ve více
segmentech. V rámci diferenciální diagnostiky
přichází v úvahu RS, antifosfolipidový syndrom,
virová encefalitida, metastatický rozsev do CNS.
Naše kazuistika demonstrovala 47-1etou pacientku, u které se objevily náhlé bolesti hlavy,
únava, poruchy chování, zhoršená obratnost
pravé ruky, zpomalená psychomotorika, nejistota při chůzi, závratě. Neurologický nález byl
měnlivý, postupně progredoval až do obrazu
těžké kvadruparesy s levostrannou hemiplegií.
Pacientka byla opakovaně podrobně vyšetřena jak na neurologické klinice FN Plzeň, tak
na neurologické klinice FN Motol. Z bohaté
škály provedených vyšetření bylo pozitivní vyšetření evokovaných potenciálů s výsledkem
patologického nálezu v oblasti periferní části
sluchového nervu. Druhým pozitivním nálezem byl výsledek MR, který diferencoval vícečetná ložiska v obou mozkových hemisférách.
Po zaléčení Solu-medrolem, kortikoidy p.o.
byla imobilní pacientka s levostrannou hemiplegií přeložena na rehabilitační oddělení FN
Plzeň. Zde bylo pokračováno v intenzivním
rehabilitačním programu - L TV na lůžku, polohování, facilitační techniky (Vojta, Bobath,
PNF), cv. posturáních funkcí ve vývojových řadách, LTV na míči, overballu, LTV na mechnické
dlaze, nácvik chůze ve VCH, FH, hydroterapie,
ergoterapie, psychoterapie. Po 6 týdnech byla
pacientka propuštěna do domácího prostředí, schopna chůze o FH, částečně soběstačná
v ADL. V případě této pacientky se jednalo
s největší pravděpodobností o ADEM, i když se
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diagnózu nepodařilo jednoznačně prokázat.
Mgr. Jolana Peňázová:
Postencefalitický syndrom. Postencefalitický
syndrom je reziduální
stav po proběhlé encefalitidě. Zahrnuje celkovou únavnost, bolesti
hlavy, zhoršení kognitivních funkcí, poruchy
spánku, úzkostně-depresivní potíže a reziduální neurologické dysfunkce. Kazuistika mladé vysokoškolsky vzdělané ženy s těžkým postencefalitickým syndromem s významně sníženou duševní výkonností a ztrátou sebedůvěry dokumentuje proces
vyrovnávání se s nevratnými změnami osobnosti a změněnou kvalitou života (ztrátou
schopností vykonávat dosavadní naplňující zaměstnání odpovídající dosaženému vzdělání).
Nevratné změny schopností vyžadují masivní
posun v sebepojetí (nové vnímání sebe sama
a sebeočekávání), což je bolestný a dlouhodobý proces, který je jedním z aspektů psychorehabilitace po poškození mozku. S časovým odstupem může zahrnovat i tzv. posttraumatický
rozvoj osobnosti, v negativních i pozitivních
aspektech (u pacientky postupně dochází
k přehodnocení životních priorit, z výkonových
na vztahové, a k rozvoji empatie a tolerance).
MUDr. Vladimíra Roubíčková: Komplexní
regionální bolestivý
syndrom.
Komplexní
regionální bolestivý syndrom
označuje
bolestivé
stavy etiologicky různorodé, které postihují
končetiny a je pro ně
charakteristická přítomnost motorických, senzorických a vegetativních změn. Osud nemocného záleží na včasné diagnostice a včasné
léčbě. Léčba musí být komplexní. Významné
místo v léčení má rehabilitace a fyzioterapeutické postupy. Ve sdělení je uvedena celkem
typická kazuistika onemocnění vzniklého jako
komplikace po fraktuře distálního předloktí
a méně obvyklý případ algoneurodystrofie
po tržně zhmožděném poranění distálního
článku 4. prstu levé ruky spojené s frakturou
nehtové drsnatiny, které bylo navíc komplikováno infekcí v ráně.
MUDr. Helena Sobotková: Vacterl syndrom. „Vacterl“ je zkratkou vytvořenou z prvních písmen: V Vertebral anomalies, A Anal
atresia, C cardiovascular
anomalies, T Tracheoesophageal fistula, E
Esophageal atresia, R
Renal anomalies, L Limb anomalies. Vyjmenované vrozené defekty se vyskytují společně nápadně častěji než by odpovídalo pouhé náhodě. VACTERL lze diagnostikovat při současném
postižení 3 a více uvedených orgánových systémů. Obvykle je výskyt sporadický, častěji diagnostikován u plodů matek s diabetem, přesná

etiologie není známa. Společnou podstatou je
porucha vývoje struktur odvozených z mezodermu. Kazuistika 1: Po porodu u dítěte zjištěna atrézie rekta, vzhledem k nemožnosti zavést
nazogastrickou sondu vysloveno podezření
na atrézii jícnu. Na RTG jícnu potvrzena diagnóza atrézie typu Vogt IIlb. Po provedené primární
anastomóze jícnu, sigmoideostomii a lehké
ventralizaci anu se uplatnila RHC: reflexní lokomoce dle Vojty, LTV - aktivní cvičení OK, strečink, LTV - cviky na pánevní dno dle Mojžíšové,
posílení HSSP, cvičení na míči a cvičení na balančních plochách. Kazuistika 2: Po porodu
byla u dítěte zjištěna řada vad: rozštěp všech
obratlových těl C páteře, rozštěp obratlových
těl Th 1-5, poloobratel vpravo mezi Th 2-3, vidlicovité zakončení 2. žebra, vlevo srostlé paravertebrální části žeber, pes eguinovarus bilat.
a aplasie I. MCP, články prstu založeny vlevo,
aplasie radia a šavlovitá ulna. Při operaci byla
provedena peritalární release pravé nohy sec.
McKay pro pes EQV cong. l.dx., tenodéza levého zápěstí pro radiální aplasii vlevo, při reoperaci centralizace distálního konce ulny do karpu I.
dx. a policizace 2. prstu pravé ruky, policizace 2.
prstu levé ruky, a další. V následné RHC se uplatnila: ergoterapie - polohování, dlahování, jemná motorika rukou, respirační fyzioterapie, cvičení na míči se zaměřením na rovnováhu, cvičení osové koordinace, uvolňování zkrácených
svalů dle kineziologického rozboru, posílení
HSSP a reflexní lokomoce dle Vojty.
MUDr. Kateřina Kilianová, Bc. Miroslava
Venclíková: Poporodní paréza brachiálního plexu – kazuistika.
Paréza brachiálního plexu patří mezi nejčastější
léze periferních nervů
u novorozence a je způsobena anatomickým
nebo funkčním poškozením nervového svazku.
Doporučená terapie poporodní parezy BP
vzhledem k chybění randomizovaných studií
zůstává nejednoznačná (operační či konzervativní?) Naše kazuistika (novorozenec) ukázala
výborné výsledky konzervativní terapie s max.
využitím Vojtovy reflexní lokomoce (VRL). Cílem VRL je předejít neglect syndromu a asymetrii a naprogramování správného motorického
vzorce pohybu do kortexu (optimálně do 4.
měsíce věku). Při narození byla výrazná asymetrie dítěte, celá PHK hypotonická bez aktivní
hybnosti. VR terapie probíhala pravidelně
od narození dítěte 4x denně (zacvičena matka).
V současnosti ve věku 19 měsíců je dítě bez
asymetrie, došlo prakticky k plné úpravě hybnosti PHK a plnému zapojení do funkce. RHC
nyní pokračuje 1x za 14 dní ambulantně, 1x
denně v domácím prostředí.
MUDr. Iva Poustková:
Ruptury Achillovy šlachy. Práce byla zaměřena na komplexní problematiku
ruptur
Achillovy šlachy včetně
příčin, úrazových mechanismů a léčby, která
je v 97 % operační. Ná-

sledoval soubor rehabilitovaných pacientů pro
tuto dg. na RHC odd. FN Plzeň v letech 20092011. Závěrečná kazuistika ukázala problematiku chronicity potíží vč. nutnosti reoperace
a komplikujících interních onemocnění.
Prim. MUDr. Hana Hladová

Přednáškový večer
Otorinolaryngologické
kliniky
17. 10. 2012
V podvečer dne 17. října 2012 se v prostorách
Šafránkova pavilonu konal večer Spolku lékařů
ČLS JEP, jehož program připravila Otorinolaryngologická klinika LFUK a FN Plzeň.
Celý večer se nesl ve slavnostním duchu, protože v tomto roce oslavili významné životní
jubileum přednosta doc. MUDr. Jaroslav Slípka,
CSc., a jeden z pilířů kliniky MUDr. Josef Martínek.
Za předsednictví doc.MUDr. R. Říčařové, CSc.,
se k mikrofonu nejprve postavil doc. MUDr. Z.
Kasl, CSc., a v krátké laudaci poblahopřál oběma oslavencům k jejich narozeninám. Pak již
přišel čas na odborný program.

doc. MUDr. Z. Kasl, CSc.

doc. MUDr. J. Slípka, CSc.

Jako první přednesl doc. MUDr. J. Slípka,
CSc. obsáhlé sdělení o historii a současnosti
léčby karcinomu hrtanu na ORL klinice v Plzni
(Karcinomy hrtanu 1986 – 2010, autoři Slípka J., Sakař R., Martínek J.). Autoři prezentovali
výsledky léčby tohoto onemocnění a názorně
demonstrovali změny v diagnostice a terapii,
ke kterým došlo v posledním čtvrtstoletí. Další sdělení přednesl as. MUDr. V. Hrabě za kolektiv autorů Hrabě V., Vohlídková M., Krčál J.,
Pešta J. a Slípka J. V práci s názvem „Kvalita
hlasu po strumektomii-přínos monitorace
zvratného nervu?“ bylo poukázáno na to, že
i při identifikaci zvratného nervu během strumektomie a použití neuromonitorace se setkáváme se změnami charakteristiky hlasu jak
ve smyslu frekvence, tak intenzity. Následující
dvě přednášky se opět vrátily k onkologii v ORL.
As. MUDr. J. Lukáš, CSc., z kolektivu autorů
Lukáš J., Drábek J., Dudášek B. přednesl sdělení
s názvem „Diferencovaný karcinom štítné
žlázy-mutace BRAF-pooperační analýza“,
ve kterém shrnul poznatky o zjištěné mutaci
BRAF v souboru pacientů operovaných na ORL
oddělení Nemocnice Na Homolce. MUDr. J.
Nasswetter spolu s MUDr. R. Sakařem zpracovali zkušenosti s využitím PET CT u pacientů
s krčními metastázami karcinomu neznámého
origa („Naše zkušenosti s PET CT–pátrání
po primárním nádoru při metastatickém

postižení krčních uzlin“). Vzhledem k tomu,
že každá modalita zlepšující výsledky pátrání
po primárním tumoru představuje výraznou
pomoc pro pacienty, tak i PET CT má svoje
místo v tomto diagnostickém procesu, i když,
jak bylo předneseno, prvotní očekávání možná byla větší, než ukazují výsledky. Následující
práce přednesená as. MUDr. D. Sloukou se
zabývala využitím laseru v analgezii po chirurgických výkonem v hltanu. Na souboru pacientů po tonzilektomiích nebyl zjištěn
výraznější efekt, i když bolesti jiných částí těla
jsou laserem tlumeny účinně. Jako poslední
přednesla přednášku MUDr. M. Vohlídková
(za kolektiv Vohlídková M., Rumlová P., Pešta
J.). Publikum byl seznámeno s ne příliš radostnou kasuistikou progredující poruchy sluchu
u dítěte.

I přes částečně pesimistické vyznění posledních prací se celé setkání neslo v atmosféře
slavnostní a optimistické, protože tento večer
využili zástupci mnoha českých ORL oddělení
a klinik k osobnímu setkání s oběma oslavenci. Pro všechny hosty bylo po bloku přednášek
připraveno občerstvení v prostorách jídelny
Šafránkova pavilonu. Příjemnou byla i hojná
účast studentů 5. ročníku.

Prim. MUDr. Čech a prof. MUDr. RNDr. J. Slípka, DrSc.
Dovolte mi na tomto místě ještě jednou pogratulovat oběma výrazným osobnostem
Otolaryngologické kliniky, panu přednostovi
doc. MUDr. Jaroslavu Slípkovi, CSc., i MUDr. Josefu Martínkovi k jejich životnímu jubileu a popřát jim za celou kliniku hodně elánu a splněných přání v dalších letech.
As. MUDr. Vladan Hrabě

Morfologický večer
24. 10. 2012
Morfologický večer 24. 10. 2012 zahájil
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., omluvil primáře
MUDr. S. Kosa, CSc. Připomenul tradici Morfologických setkání a roli prof. MUDr. Jaroslava
Kosa, DrSc., při budování základů nejen plzeň-

ské Lékařské fakulty, ale také zdejší anatomie.
Přítomní uctili jeho památku minutou ticha.
Po krátkém úvodu
doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc., a doc. RNDr. Jiřího Fialy, CSc., vědecký
program
zahájila
doc. MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D., která
poděkovala doc. MUDr.
Jitce Kočové, CSc.,
za obětavost a práci
na naší lékařské fakultě v uplynulých 50 letech
a poblahopřála jí k jejímu životnímu jubileu.
Doc. Kočová, která se ve své vědecké práci věnovala především cévní problematice a vývoji
lymfatických cév, ale také peritoneu, vedla
Ústav histologie a embryologie v letech 1993
až 2010.
Jejího vědeckého přínosu se pak týkalo i sdělení prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc.

Prof. Slípka blahopřeje doc. Kočové
Dále navázal prof.
MUDr. RNDr. Jaroslav
Slípka, DrSc., přednáškou týkající se původu
ektodermálních útvarů v entodermální oblasti laryngu. Autor
zpochybňuje
rigidní
specifitu zárodečných
listů a na příkladu keratinocytárních útvarů – cholesteatomu a Hassalových tělísek - řeší otázku jejich vývojových
vztahů k původně entodermální oblasti laryngu. Upozorňuje na zánik faryngových membrán a tím na možnost průniku povrchového
ektodermu do hltanu, jehož výstelka tak získává charakter hybridního gastrodermálního epitelu. Současně si všímá diferenciace neurogenních epibranchiálních plakod, které jsou evoluční reminiscencí na proudový orgán laterální
linie nižších vodních obratlovců a mohou se
stát zdrojem keratinocytů studovaných struktur, ale také přispívat k vývoji ektodermálních
částí endokrinních branchiogenních orgánů.
Další příspěvek zazněl
na téma „Ilustrace
v morfologii“ autorů
doc. RNDr. Jiřího Fialy,
CSc., a akademického
malíře Pavla Žiláka.
V úvodní části první
z autorů krátce popsal
techniky tisku a principy

anatomické ilustrace. V historickém přehledu
pak ukázal vývoj anatomické ilustrace v Evropě
od počátků předvědecké ilustrace ve 12. století,
přes slavná jména renesance a baroka a autory
světově uznávaných učebnic až po dnešek.
Na sérii snímků byla představena díla zakladatelů vědecké ilustrace (G. Berengario de Carpi,
1520, Bologna, slavné skicáře .Leonardovy), pokrokové dílo A. Vesalia a výrazných představitelů
jednotlivých škol – italské (A. Scarpa, P. Mascagni), španělské (C. Martinez), holandské (B. Albinus, P. Camper), anglické (T. Willis) a francouzské
(H. Rouvier, G. Paturet). Co jméno, to pojem
z anatomických eponym. Dále byly ukázány ilustrace z velkých anatomických učebnic (H. Gray,
C. Toldt, J. Sobotta, E. Pernkopf ) a z mimořádného díla F. H. Nettera. V závěru byli uvedeni i ilustrátoři českých anatomických ústavů (J. Rejsek, S.
Macháček, M. Med, I. Helekal, V. Karvinský, R.
Smetanová, V. Kacvinský, M. Lacinová aj.)
V druhé části přednášky akad. malíř P. Žilák ukázal ze své bohaté ilustrátorské tvorby techniky
současné ilustrace (kresba, akvarel, airbrush,
akryl), úskalí jejich zobrazení tiskem a také jednotlivé fáze vzniku barevné moderní ilustrace
na příkladu učebnice (J. Kos, P. Žilák: Anatomie
člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha 1996).
Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., poukázal
na přínos mikroskopické anatomie pro klinickou praxi. Zdůraznil, že
zatímco znalost makroskopické anatomie je
důležitá pro běžnou klinickou praxi, mikroskopická anatomie pomáhá
odhalit podstatu patologických procesů a tím
i možnosti racionální terapie a prevence. Významnou roli hraje přímé zapojení teoretických
pracovníků do klinického výzkumu. Pracovníci
Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni
pod vedením doc. Kočové se, kromě jiného, významně zapojili i do výzkumu v oblasti dialyzačně-transplantačního programu a angiologie. Přispěli k objasnění reakce peritonea na peritoneální dialýzu, ukázali na roli morfologie při vzniku
žilních varixů a hluboké žilní trombózy. V poslední době, za využití nejmodernějších metod, pomohli prokázat význam zánětlivých změn, produkce metaloproteináz a úlohy cytokinů v etiopatogeneze aneurysmatu abdominální aorty.
O zapojení mladé vědecké generace do studia a výzkumu na poli
histologie a embryologie a také molekulární
biologie svědčí i zajímavý příspěvek interního
doktoranda Mgr. Pavla
Pituleho týkající se významných experimentálních úspěchů na poli přeměn jednotlivých
diferencovaných buněk v jiný typ – tj. plasticity
buněčného fenotypu. Přednáška „Plasticita buněčného fenotypu“ byla věnována ohromnému vývoji na poli buněčné biologie, kterého
bylo dosaženo v posledních šesti letech, a jehož
podkladem byla myšlenka, že téměř všechny
buňky lidského těla sdílejí stejnou genetickou
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informaci, ale liší se jejím využíváním, a jsou tedy
teoreticky ovlivnitelné k přeměně na jiný buněčný typ. V roce 2006 byly poprvé v laboratoři
uměle vytvořené buňky s charakterem kmenových buněk z myších fibroblastů, což je buněčný
typ, který je terminálně diferenciovaný a za normálních okolností kmenový charakter nemá.
Od té doby byly tyto takzvané indukované pluripotentní buňky (iPSC) připraveny z řady jiných
buněčných typů, například hepatocytů či keratinocytů. iPSC jsou schopny diferenciace
na všechny typy buněk lidského těla, a tak je
možné si v experimentálních podmínkách například z fibroblastů přes iPSC vytvořit motorický
neuron. V posledních dvou letech vědci došli
ještě dále a přímým ovlivněním jedné buňky
jsou schopny vytvořit jiný buněčný typ, bez nutnosti dediferenciace na iPSC. Tyto nové poznatky si postupně nalézají cestu k praktickému využití, především v oblasti regenerativní medicíny,
když jejich potenciál leží v možnosti tvorby jakéhokoli buněčného typu a na rozdíl od embryonálních kmenových buněk není jejich použití
zatíženo etickými otázkami.

Výtvarník P. Žilák v rozhovoru s MUDr. E. Burešovou
Výše zmíněné příspěvky dokládají, jak se základy morfologických oborů nadále v mnoha
směrech rozvíjí, propojují se s poznatky molekulární biologie a jejich pochopení se stává
klíčovým jak pro základní, tak i aplikovaný výzkum. Všechny příspěvky Morfologického večera tuto skutečnost dokladují.
vek

Z jednání
Akademického senátu
LF UK v Plzni
10. 10. 2012
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Po zahájení jednání předsedou AS LF UK
prof. MUDr. Filipovským, CSc., a schválení
předchozího zápisu ze zasedání AS LF UK seznámil děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg,
CSc., přítomné s aktuální situací projektů
VaVpI a představil nového manažera projektu
ing. Kočího. Ing. Kočí (manažer projektů VaVpI:
Biomedicínské centrum + Unimec) informoval
o termínech probíhajícího projektu a ustanovení vědeckých týmů. Proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele – vítězem je firma Gemo Olomouc, vítězem výběrového řízení na stavební
dozor je firma Ingem Inženýrská a.s. Bylo zahájeno výběrové řízení na veřejnou zakázku „UniMeC - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ - 1. vlna“ v rozsahu 19 přístrojů v rámci projektu Biomedicínské
centrum a 2 přístrojů v rámci projektu Univer-

zitní medicínské centrum, I. etapa s celkovou
předpokládanou hodnotou 18.729.000,- Kč. Je
připraveno poklepání na základní kámen za přítomnosti JM rektora UK, představitelů města Plzeň, FN Plzeň a dalších osobností na 9. 11. 2012.
AS vzal na vědomí zprávu o stavu projektů
včetně záměru vypsat výběrové řízení na přístrojové vybavení center.
Ing. Klečková informovala o aktuální ekonomické situaci LF. Seznámila AS s hospodářským výsledkem LF k 30/9 a podala informace
o dopadu sníženého příspěvku „A“ a „B“ kap.
333 MŠMT (srovnání s rokem 2011, snížení zejména vlivem převodu prostředků do OP VaVpI)
do hospodaření aktuálního kalendářního roku.
Objasnila alokaci finančních prostředků – princip alokace dle výuky a vědeckých výsledků.
Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D., informovala o návrzích hodnocení kvality vědeckého výkonu
(evaluace vědecké práce). Objem prostředků
alokovaných dle vědeckého výkonu je v roce
2012 sice malý – v letošním roce 3,7 milionu
Kč, avšak tuto částku je nutné vnímat jako mimořádné zvýšení prostředků střediskům oproti
rozpočtované částce, jejímž zdrojem je dotace – Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (tedy nikoliv příspěvek viz principy
alokace výše). Po diskusi (vystoupili prof. Filipovský, prof. Matějovič, prof. Hes, Dr. Bolek,
doc. Novotný, Dr. Beneš) AS vzal na vědomí
tuto informaci s tím, že přesný způsob alokace prostředků dle vědeckého výkonu není
zatím určen a bude se o něm dále diskutovat.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc., informoval o přípravě voleb do AS UK (budou voleni dva
učitelé a dva studenti ) a doplňovacích voleb
do studentské části AS LF (je třeba zvolit tři
studenty). Volby proběhnou 13. a 14. listopadu 2012 od 10:00 do 14:00 na pěti volebních
místech: FN Bory, FN Lochotín, Šafránkův pavilon, LF Lochotín, kolej Bolevecká. AS schválil
jednomyslně volební komisi ve složení (bez titulů): Liška, Vojtíšek, Křížek, Seidlerová, Barcal, Dejmek, Nalos, Fedurčák, Křikava, Váňa,
Zikmundová.
Ing. Klečková informovala o nepřesnostech
v názvech jednotlivých pracovišť LF.
AS vzal informaci na vědomí s tím, že
ing. Klečková připraví konkrétní podklad určující, o jaká pracoviště se jedná. Diskuse nad
názvy pak bude otevřena na některé z dalších schůzí AS.
Doc. RNDr. Fiala, CSc., seznámil přítomné s výsledky přijímacího řízení zahraničních studentů: přihlášeno 181 studentů, úspěšní 111,
nastoupilo 68 studentů. Dále informoval o placení zahraničních studentů v Kč a o potřebě
vypracování anglické verze popisu přijímacího
řízení na LF. AS vzal jeho informaci na vědomí.
(Podle zápisu z jednání AS – jn)

Výzkumné projekty FN
Plzeň na Neurologické
klinice
Fakultní nemocnice Plzeň se v souladu se zvyšováním kvality poskytované péče stala v roce

2012 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR výzkumnou organizací. Neurologická klinika FN se zapojila do této aktivity
dvěma samostatnými projekty, jejichž řešení
je proponováno na roky 2012 – 2014. Jedná
se o projekt „Multioborová péče o nemocné
s glioblastoma multiforme“ a „Multivarietní
studium biomarkerů u nemocných s akutní
CMP v kontextu personalizované medicíny“. V obou případech jde o zcela inovativní,
v této šíři v ČR dosud neřešenou problematiku.
Je založená na podrobném studiu aktuálních
vědeckých poznatků, na rozvoji a aplikaci nových možností diagnostiky, na začlenění několika odborností v rámci FN Plzeň a na spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Plzni a Západočeskou univerzitou v Plzni. Oba týmy pod vedením
přednosty Neurologické kliniky dr. Polívky jsou
složeny z předních odborníků dalších zainteresovaných pracovišť, Imunoanalytické laboratoře FN, Kliniky zobrazovacích metod, Šiklova
patologicko-anatomického ústavu, Neurochirurgického oddělení FN, Radioterapeutického
oddělení FN, Oddělení lékařské genetiky, Ústavu histologie a embryologie LF, Ústavu klinické
biochemie a hematologie LF, Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Jedná se o aplikovaný výzkum, jehož výsledky se promítnou do zlepšení
kvality péče o nemocné s mozkovými nádory
a s cévním onemocněním mozku. Oba projekty
přispějí k plnění úkolů onkologického programu a cerebrovaskulárního programu, které oba
patří mezi několik priorit FN. Projekty vytvářejí
předpoklady pro další spolupráci v rámci ČR
i mezinárodní spolupráci. Významnou součástí řešení obou projektů jsou vědecké výstupy
a jejich publikace v odborné literatuře. Oběma
projektům předcházela mnohá předběžná jednání. Projekty byly zahájeny v červnu 2012.
První setkání řešitelů Výzkumného projektu
FN Plzeň číslo 9632122 „Multioborová péče
o nemocné s glioblastoma multiforme“
proběhlo 26. 6. 2012. J. Polívka poskytl úvodní
informaci o projektu, prof. Topolčan informoval
o výzkumných projektech Fakultní nemocnice Plzeň, ing. J. Polívka jr. přednesl přehledné
sdělení Nové poznatky molekulární biologie
gliomů, prof. Hes hovořil o možnostech diagnostiky z pohledu patologa, doc. Králíčková
s doc. Tonarem o studiu angiogeneze u nádorů a spolupráci s LF UK, dr. Pešta informoval o speciálních biomarkerech – mikroRNA
u nádorů. Doc. Ferda prezentoval možnosti
nových zobrazovacích metod u mozkových
nádorů, dr. Mraček a prim. Přibáň informovali
o současných možnostech neurochirurgické
léčby gliomů a doc. Klečková s ing. Kratochvílem o predikčním modelování a spolupráci
s Fakultou aplikovaných věd, ZČU. J. Polívka pak
informoval o úkolech a další práci na projektu.
Bohatá diskuse byla velmi přínosná. Onkologický tým se první schůzky nemohl zúčastnit,
ale účastní se dalšího připravovaného setkání.
Práce na projektu již přinesla významné výstupy, a sice přehledný podrobný referát o možnostech diagnostiky a léčby gliomů v kontextu
personalizované medicíny v prestižním zahraničním časopise, a první výstupy ve stanovení
biomarkerů budou prezentovány na kongresu
ISOBM v říjnu v Izraeli. Připravují se další vý-

stupy a je založena mezinárodní spolupráce
v rámci EPMA (Evropské asociace pro preventivní, prediktivní a personalizovanou medicínu).
První setkání řešitelů Výzkumného projektu
FN Plzeň číslo 9632121 „Multivarietní studium biomarkerů u nemocných s akutní
CMP v kontextu personalizované medicíny“ se konalo 27. 9. 2012. I jemu předcházela
řada bilaterálních přípravných jednání. J. Polívka přednesl úvodní referát o Komplexním
cerebrovaskulárním centru FN Plzeň, jehož
hlavním úkolem je zajištění péče o nemocné
s cerebrovaskulárním onemocněním. Dalšími
významnými úkoly je zvyšování kvality péče,
edukační činnost (FN Plzeň má jako celostátní
prioritu Edukační centrum iktového programu) a vědeckovýzkumná práce. Právě ta se
uplatňuje v připraveném projektu. V dalším
referátu prof. Topolčan informoval o postavení FN Plzeň jakožto vědecko-výzkumné
organizace. Dr. Rohan a dr. Ševčík uvedli současné možnosti a management léčby mozkových cévních příhod. Ing. Polívka jr. přednesl
přehledný referát o skupinách biomarkerů
a jejich významu v diagnostice mozkových
cévních příhod, v rozlišení jejich různých
etiologických skupin, významu biomarkerů
pro prognózování a tvorbu multivarietních
modelů. Prof. Topolčan informoval o výzkumu laboratorních biomarkerů, údajích o nich
v odborné světové literatuře a možnostech
publikačních aktivit. Dr. Pešta ve své prezentaci seznámil přítomné s významem mikroRNA a možnostmi jejich stanovení v cerebrovaskulární problematice. Dr. Vrzalová hovořila
o použití multiplexových metod při analytickém stanovení souborů biomarkerů a významu jejich přesného výběru. Prim. Šubrt
prezentoval aktuální možnost sledování genetických biomarkerů u cerebrovaskulárních
nemocí a dále úlohu a perspektivy genetické
diagnostiky v projektu. Diskuse přinesla řadu
zajímavých nových podnětů. Tým Kliniky
zobrazovacích metod a Neurochirurgického
oddělení se první schůzky nemohl zúčastnit,
ale do projektu je dobře začleněn a účastní
se dalšího setkání. V průběhu prvních měsíců
řešení projektu již je připraven materiál dvou
přesně definovaných souborů pro zpracování. Práce na projektu již přinesla první výstupy
v českém odborném tisku a připravují se další
publikace. Slibně se rozvíjí mezinárodní spolupráce, opět v rámci EPMA (Evropské asociace pro preventivní, prediktivní a personalizovanou medicínu), kde má plzeňská FN a LF UK
své zástupce jakožto zástupce a koordinátory
pro ČR (prof. Topolčan a Polívka jr. v Sekci mladých odborníků EPMA).
Oba projekty mají tedy několik velice významných rysů. Nejdůležitějšími jsou integrace a spolupráce více pracovišť ve FN Plzeň,
klinických i laboratorních, úzká spolupráce
„sesterských“ organizací (Fakultní nemocnice
a Lékařské fakulty), spolupráce se Západočeskou univerzitou a mezinárodní spolupráce.
Oba projekty se zabývají medicínsky i společensky velmi závažnou problematikou a řeší
aktuální, vysoce perspektivní úkoly studiem
často subcelulárních, molekulárně genetických
dějů. Výstupy přinesou nové vědecké poznatky

a výstupem bude rovněž zkvalitnění zdravotní
péče o nemocné s uvedenými chorobami.
J. Polívka

Doc. Králíčková byla
jmenována čestnou
ambasadorkou
Fulbrightovy komise
pro Plzeňský kraj
Proděkanka LF UK v Plzni
pro rozvoj a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí, přednostka
Ústavu histologie a embryologie a absolventka Fulbrightova programu paní doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., byla předsedy správní rady Fulbrightovy komise, velvyslancem
USA v ČR Normanem Eisenem a ministrem
školství ČR Petrem Fialou, jmenována čestnou
velvyslankyní komise pro Plzeňský kraj.
Hlavním posláním ambasadora je ještě lépe
a efektivněji informovat studenty i akademickou obec o možnostech Fulbrightova programu. Paní docentka Králíčková nabízí z funkce
velvyslankyně komise i z pozice absolventky
Fulbrightova programu všem vážným zájemcům o čerpání podpory v rámci Fulbrightových
stipendií informace o nejrůznějších praktických
aspektech přípravy přihlášky, výběrového řízení
i samotného pobytu v USA.
e-mail: milena.kralickova@lfp.cuni.cz,
tel.: 377 593 320, 321

Proshek-Fulbrightovo
stipendium
pro akademický rok
2013/14
Doc. MUDr. Mileny Králíčková, Ph.D., čestná velvyslankyně komise pro Plzeňský kraj se
na Facultas nostra obrátila s žádostí seznámit
čtenářskou veřejnost s podrobnostmi tohoto
programu. Rádi jí vyhovujeme a otiskujeme její
dopis v plném znění.
Vážení kolegové,
srdečně Vás zdravím a oslovuji Vás tentokrát
s nabídkou Komise J. Williama Fulbrighta, která
vyhlašuje Proshek-Fulbrightovo stipendium
pro akademický rok 2013/14. Cílem je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky
a výzkumu na University of Minnesota Medical School a podpořit tak rozvoj lékařských
oborů v ČR i obohatit mezinárodní kontakty
českých biomedicínských pracovišť. Program
je určen lékařům a vědcům ve všech oborech
medicíny a na medicínu navazujících oborech
(včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie

apod.). Stipendium se neuděluje na klinický
výcvik.
Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:
Kategorie A pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb.
(považovaným za alternativu 2. atestace), nebo
titulu Ph.D.
Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo
s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle
zákona 95/2004 Sb., nebo s titulem Ph.D. (či
jeho starším ekvivalentem).
Výše stipendia pokrývá životní náklady na univerzitě, cestovné a nezbytné zdravotní pojištění. Stipendisté doprovázení rodinnými příslušníky obdrží zvýšené měsíční stipendium.
Požadavky na uchazeče:
České občanství a trvalý pobyt v ČR.
Zapojení do lékařských či příbuzných věd,
které jsou definovány jako
akreditovaná klinická lékařská oblast s tradiční
lékařskou praxí;
příbuzné základní vědy obecně spojené s lékařským výzkumem v oblastech, jako je anatomie, genetika a další biologické vědy;
jedna z dalších zdravotnických věd jako pečovatelství, veřejné zdraví, stomatologie a farmacie.
Kompetence v anglickém jazyce (písemný
a verbální projev), doložená složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency)
v den pohovorů, nebo jazykovým testem TOEFL (pokud jej žadatel v minulosti absolvoval).
Délka pobytu bývá 3-6 měsíců s možným
začátkem pobytu od začátku srpna 2013
nebo později podle potřeb uchazeče. Uzávěrka přihlášek je 1. února 2013.
Přihláška se podává online.
Podrobnosti jsou uvedeny na adrese http://
www.fulbright.cz/proshek-fulbrightovo-stipendium.
Zájemci o uvedené stipendium mohou konzultovat své dotazy telefonicky u pracovníků
Fulbrightovy komise (222 229 987, l. 22) či zasláním e-mailu (fulbright@fulbright.cz ) nebo
přímo u mě – viz níže mé kontakty.
Milena Králíčková. (Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.)
Proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy LF a FN
v Plzni
Vedoucí ústavu histologie a embryologie LF
v Plzni UK v Praze
Tel. č. +420 604 724 171, 377 593 321
E-mail: milena.kralickova@lfp.cuni.cz

Do Dvorany slávy
2012 vstoupily tři
nové osobnosti
V roce 2009 založila bývalá hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerová, CSc.,
novou tradici – uvádění významných osobností se vztahem k Plzeňskému kraji do Dvorany
slávy. Smyslem Dvorany slávy Plzeňského kraje
je snaha vyzdvihnout a upozornit na výrazné
osobnosti, které žijí v Plzeňském kraji, nebo se
v něm narodily, a zároveň oslavily významné
životní jubileum.
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„Letos otevíráme pomyslné brány Dvorany slávy
Plzeňského kraje už počtvrté. Je vidět, že v našem kraji vyrůstají vynikající osobnosti. Je mi ctí
předat ocenění osobnostem, jejich život a práce
daleko přesahují hranice našeho regionu,“ řekl
při slavnostním oceňování 6. září 2012 hejtman
Milan Chovanec. Letos byly do Dvorany slávy
uvedeny tři významné osobnosti z oblasti vědy,
umění a sportu - zakladatel hyperbarické medicíny v Plzni docent Rudolf Barcal, herečka Zorka
Kostková a hokejista Martin Straka.
V kategorii Věda
vstoupil do Dvorany
slávy za celoživotní
přínos v oblasti medicíny docent MUDr.
Rudolf Barcal, CSc.,
který letos oslavil
osmdesáté narozeniny. Lékař, vědec a pedagog je zakladatelem oboru hyperbarická medicína v Plzni. Docent Barcal se od šedesátých let věnoval oboru lékařská biometeorologie a bioklimatologie
včetně chronobiologie. V biometeorologii
kromě vlivu počasí na žilní trombózu a plicní
embolii studoval možný vliv u ostatních chorob. Zkušenosti vtělil do tzv. biometeorologické předpovědi vysílané na teletextu ČT 1.
Na konci šedesátých let se pak začal věnovat
genetice, později hyperbarické medicíně. První hyperbarickou komoru v Plzni otevřel v roce
1968. Celý život se věnoval přednáškové činnosti, je zakladatelem Koronárního klubu
a klubu ROSKA, jehož cílem je pomáhat lidem
s roztroušenou sklerózou. Rudolf Barcal je nositelem řady čestných uznání a vyznamenání,
včetně pamětní medaile J. E. Purkyně, udělené
Československou akademií věd v Praze za zásluhy na úseku biologických věd. „Hledání nových cest v medicíně na hranicích velkých oborů“, je celoživotním mottem Rudolfa Barcala.
Cenu za docenta Rudolfa Barcala převzal jeho
syn Jan.
Docent Barcal se tak stal již třetí osobností
medicíny, která vstoupila do Dvorany slávy
Plzeňského kraje. Dříve do ní již vstoupili neurochirurg prof. MUDr. Zdeněk Mraček a ředitelka Fakultní nemocnice v Plzni Ing. Jaroslava
Kunová.
(r)

K životnímu jubileu
Ing. Aleny Jíšové
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Ing. Alena Jíšová, vedoucí osobního a mzdového oddělení děkanátu Lékařské fakulty UK
v Plzni, oslavila 7. srpna 2012 významné životní
jubileum.
Narodila se v roce 1952 v Plzni, avšak dětství
prožila až do svých patnácti let v Mimoni,
kde také chodila do základní školy. Po návratu
do Plzně pak absolvovala Střední průmyslovou
školu strojnickou, na které také v roce 1971
maturovala. Poté studovala na strojní fakultě
Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a své studium ukončila promocí v červenci
roku 1976.

Jubilantka Ing. A. Jíšová (vlevo) s prof. MUDr. K. Koudelou, CSc.
a M. Jonášovou
Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1978
do Kovodružstva, v.d. v Plzni; tam pracovala
až do roku 1997 jako vedoucí oddělení práce
a mzdy, kdy přešla na děkanát Lékařské fakulty
v Plzni do osobního a mzdového oddělení.
Už na základní škole začala hrát odbíjenou, kterou pak až do roku 1985 hrála závodně v rámci České národní ligy; její trenérkou v týmu
Slávia VŠ Plzeň byla populární Táňa Benešová.
I po ukončení své závodní sportovní činnosti
Ing. Jíšová dodnes aktivně sportuje: lze ji zejména potkat na kole nebo při pěších túrách
na její oblíbené Šumavě, věnuje se i józe. Má
dvě dospělé děti a sedmiletého vnuka; k jejím
koníčkům patří i její pes a práce na zahrádce,
kde ráda relaxuje.
Celá redakce Facultas nostra přeje Ing. Jíšové
do všech příštích let především dobré zdraví,
dobrou pohodu v rodině i na pracovišti, a ještě
hodně příjemných sportovních zážitků!
(r-jak)

Životní jubilea
dvou významných
tělovýchovných lékařů
Prof. MUDr.
Miloš Máček, DrSc. – 90 let
Narodil se v Hořicích 6. ledna 1922. Po promoci v roce 1949 získal tehdejší sekundář širokou
základní klinickou praxi na dětském oddělení
nemocnic v Liberci a Jilemnici. V roce 1952 byl
přijat na 1. dětskou kliniku vedenou prof. Švejcarem. Ten jej posléze, v době založení Fakulty
dětského lékařství Univerzity Karlovy, pověřil
zkoumáním vlivu různých druhů pohybové
aktivity u dětí při léčení některých chronických
onemocnění kardiorespiračního systému, zažívání a dalších. V té době ještě neexistovala
samostatná dětská rehabilitace. Takto začínala
pozdější Klinika rehabilitace a tělovýchovného
lékařství v Motole.
Po vojenské základní službě pracoval na fakultě dětského lékařství postupně jako asistent, docent, kandidát i doktor věd, proděkan
i děkan Fakulty dětského lékařství. Přivedl
na fakultu celou plejádu vynikajících lékařů, kteří úspěšně rozvinuli celou řadu dalších
oborů a vychovali generaci svých nástupců.
Spolupráce s prof. Vojtou přinesla rychlý rozvoj specializované fyzioterapie a rehabilitace,

v oboru tělovýchovného lékařství se ve shodě se zaměřením celé fakulty i nadále zaměřil
především na dětský věk. Získal tehdy několik
obětavých spolupracovníků – MUDr. J. Vávru,
CSc., prof. MUDr. M. Kučeru, DrSc., doc. MUDr. J.
Javůrka a řadu dalších. Společně vybudovali
pracoviště, které získalo mezinárodní pověst jak
díky publikacím v prestižních impaktových periodicích, tak účastí v mezinárodní společnosti
Pediatric Group of Work Physiology. Práce o kardiovaskulární a metabolické odezvě na dlouhodobou zátěž u dětí jsou dodnes citovány.
Ve spolupráci s Institutem pracovní fyziologie
v Dortmundu v letech 1983–1987 přivedl pracoviště k problematice rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u adolescentů a mladých dospělých ještě v době před vzestupem
zájmu o tuto problematiku v důsledku epidemického nárůstu obezity. Společný výzkum
těchto pracovišť také přinesl zatím poslední
referenční zátěžové normy dětské populace
s účastí českých dětí.
Pan profesor i po odchodu z vedoucí funkce
na klinice obor nepřestal intenzivně podporovat, naopak. Ve své pedagogické i vědecké aktivitě plynule pokračuje i nadále. Jeho přehledové články, uveřejňované v Medicina Sportiva
bohemo-slovaca, jsou nepochybně největším
zdrojem pro orientaci v oblasti pohybové terapie, sportovní medicíny a zátěžové fyziologie v českém jazyce. Využívají je tělovýchovní
lékaři, fyzioterapeuti i rehabilitační lékaři. Řada
z nich je dokonale připraveným textem pro
předatestační přípravu.
V roce 2010 vyšla větší monografie věnovaná
plicní rehabilitaci, jejímž je spoluautorem. Je
editorem v roce 2011 publikované monografie
Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity.
Dlouhý by byl výčet jeho dobrovolných funkcí v tělovýchově. Dlouhá léta byl předsedou
zdravotní rady ÚV ČSTV, členem redakční rady
odborného časopisu Teorie a praxe tělesné
výchovy, stal se nositelem vyznamenání Za zásluhy o rozvoj tělesné výchovy a sportu I. stupně, medaile J. E. Purkyně, medaile Jiřího Krále
a dalších vyznamenání. Byl členem vědeckého výboru Mezinárodní federace sportovní
medicíny FIMS, v letech 1987-1991 předsedou
Československé společnosti tělovýchovného lékařství, autorem monografie „Zdatnost
a jak ji získáte“ a řady dalších. Málo je známo,
že byl autorem scénáře instruktážního filmu
o rehabilitaci při bronchiektaziích, že přeložil
základní publikaci Vojtovy metody, že mezi
jeho monografie patří např. také „Fyzioterapie
a pohybová léčba u obstrukční plicní nemoci“
(spolu s L. Smolíkovou) atd. Začátkem osmdesátých let se dokázal postavit tlaku oficiálních
představitelů ČSTV na využívání nelegálních
podpůrných prostředků v oblasti vrcholového
sportu. Tehdy na jednom ze seminářů prohlásil: „Uvádíte, že v oblasti vrcholového sportu se
odehrává souboj či dokonce válka dvou ideologií, v němž musíme prokázat vyspělost našeho systému. Každá válka však má své oběti.
Československá společnost tělovýchovného
lékařství nemůže připustit, aby se tato filozofie uplatňovala v našem sportu bez ohledu
na zdraví našich sportovců. Naopak úkolem
tělovýchovného lékařství je předcházet rizi-

kům, která vrcholový sport přináší, a sportovcům umožnit dosahovat vrcholné výkonnosti
bez ohrožení jejich zdraví.“
Prof. Máček sice nebyl „vrcholovým“ sportovcem, ale po celý život sám pojímal pohybovou
aktivitu jako nedílnou součást životního stylu –
rád běhal, lyžoval a hrál tenis. Volný čas vyplňoval aktivní tvůrčí činností – své obrazy také nejednou veřejně vystavoval jak na kolektivních,
tak i samostatných výstavách.

Prof. MUDr.
Miroslav Kučera, DrSc. – 80 let
Letos oslavil významné životní jubileum profesor MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. Narodil se
29. listopadu 1932 v Jihlavě, vystudoval FVL
UK v Praze, po promoci nastoupil v roce 1957
jako sekundární lékař na ortopedii v nemocnici v Mostě. V roce 1960 přešel jako asistent
na katedru tělovýchovného lékařství FDL UK,
kde pracuje doposud.V roce 1962 složil atestaci
z chirurgie a ortopedie, v roce 1972 z tělovýchovného lékařství, v roce ... získal fellowship
FIMS, v roce 1974 CSc. a v roce 1976 habilitoval na FDL UK v Praze, DrSc. získal v roce 1986,
profesorem byl jmenován v roce 1989. Od r.
1988 byl přednostou kliniky TVL a od r. 1992
do r. 1999 přednostou Kliniky TVL a rehabilitace. Publikoval 8 monografií, 10 skript a učebnic,
více než sto příspěvků v odborných časopisech
domácích i zahraničních. Již jako studenty
nás koncem sedmdesátých let zaujal nekompromisní obhajobou malých školáčků ve věci
jejich práva na to, aby se mohli o přestávkách
pohybově vyřádit. Orientoval se od počátku
na problematiku dětského a dorostového věku
a svými přístupy v mnohém předběhl dobu:
reakce a adaptace dítěte na zátěž a její dopady na zdravotní stav byly vždy v popředí jeho
zájmu – a to v době, kdy vyrůstali teprve rodiče
dnešní generace „počítačových dětí“ a dětská
obezita se stává noční můrou pediatrů. Jeho
snaha snížit dopad hypokineze na dětskou
populaci je dnes aktuálnější než kdy jindy. Už
tehdy pochopil, že tělovýchovné lékařství bude
muset spolu s ostatními obory čelit těžkým problémům vyplývajícím z hypokineze většiny populace. Po objevu pevného záchytného bodu
ve vývoji dětské lokomoce – letové fáze dítěte
– a závislosti na věku, kdy vzniká na psychomotorickém vývoji, se začal jako jeden z prvních
zajímat o spontánní pohybovou aktivitu dětí
v předškolním a mladším školním věku. Zjistil,
že je mnohem vyšší, než ve věku adolescentním a dospělém – a to i u dětí obézních a méně
obratných.

Prof. MUDr. M. Máček, DrSc. obdržel Královu medaili od předsedy
ČSTL doc. MUDr. L. Hradiry, CSc.

Jeho zcela konkrétní snahu o zavedení pohybových přestávek pro všechny děti na prvním
stupni základních škol, tak jako je tomu například ve Francii, jsme jako odborná společnost
dodnes nedocenili. Výzkum spontánní pohybové aktivity celé dětské populace podstatně
prohloubil naše znalosti v oblasti jak zdravých,
tak obézních dětí a naučil nás pracovat s telemetrií tepové frekvence.
Práce v oblasti aplikované zátěžové fyziologie,
v jeho pojetí o krůček blíže k ortopedii, přispěly
významně k dalšímu rozvoji jak tělovýchovného lékařství, tak fyzioterapie a rehabilitačního
lékařství. S velkým nasazením se pustil i do problematiky objektivizace funkčních poruch hybného systému, bez které lze jen velmi obtížně
hodnotit vliv sportovního zatížení na hybný
systém sportovce. Jím vyvinutá metoda posturometrie je patentově chráněna v Německu.
Využita byla i rehabilitačními lékaři a fyzioterapeuty – ve snaze o interdisciplinární přístup
k hybnému systému tak k sobě přiblížil tělovýchovné lékařství, rehabilitaci a ortopedii.
Jako bývalý aktivní sportovec se o výkonnostní
sport nikdy nepřestal zajímat. Z jeho rozborů
úrazů a úrazové prevence v organizovaném
sportu, které pořídil v době, kdy řídil Zdravotní
radu ČSTV, bude vycházet zřejmě ještě několik
generací tělovýchovných lékařů.

Prof. MUDr. M. Máček (v popředí) a prof. MUDr. M. Kučera, DrSc.
Po desítky let přednášel studentům lékařství,
tělesné výchovy a sportu i v rámci specializační přípravy lékařů, vede doktorandy. Pomáhá
na klinikách, které po léta vedl, udržovat a rozvíjet osvědčené trendy: zaměření na vývojové
aspekty aplikované zátěžové fyziologie, sbližování tělovýchovného lékařství, fyzioterapie,
kinantropologie a rehabilitace, s akcentem
na poruchy, které mají svůj původ během vývoje mladého organizmu. Jeho schopnost
předvídat směr odborné diskuse na interdisciplinárních fórech je pověstná.
Opakovaně jsme si jej zvolili za předsedu České
a Slovenské společnosti před – i po rozdělení
Československa. V jeho volnočasových aktivitách hraje prim cestování, vážná hudba a historie. Traduje se, že při jedné zahraniční cestě
opravoval informace, podávané domorodou
průvodkyní o historii její země.
Oba jubilanti, čestní členové České společnosti
tělovýchovného lékařství, byli zahrnuti desítkami gratulací při oficiálním ocenění jejich přínosu oboru TVL při letošním sjezdu TVL v Poděbradech. Mnohokrát si vyslechli ono tradiční
„Ad multos annos“.
(dle podkladů doc. MUDr. J. Radvanského, CSc.
– jn) Foto:Vlastimil Stárek

Prim. MUDr. Karel
Nešpor, CSc. – 60 let
MUDr. Karel Nešpor,
CSc., se narodil 24. srpna 1952 v Karlových
Varech. V šestnácti letech potkal americkou
učitelku jógy českého
původu paní Ossius. Ta
ho kromě jógy naučila
kupříkladu smíchu nohama ...V roce 1976
ukončil studia na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Plzni. Po promoci se krátce zabýval
vnitřním lékařstvím a 1,5 roku lékařským výzkumem jógy na tehdejší Československé akademii věd. V roce 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci
v oboru léčení návykových nemocí. Roku 1987
završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. Kandidaturu si vzhledem k neochotě rozšířit řady
KSČ dodělával až v r. 1992. Už za studií medicíny měl písemné kontakty s Bihárskou školou
jógy v Indii, kterou poprvé navštívil v roce 1989.
Od roku 1991 vede primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice.
Přednášel na Subkatedře návykových nemocí Institutu pro další vzdělávání zdravotníků.
Do roku 2006 působil ve funkci vědeckého sekretáře Společnosti návykových nemocí České
lékařské společnosti, stejně jako byl národním
koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku.
Napsal více než 30 knih o léčení návykových
nemocí, józe a relaxaci i dvě publikované knihy
básní. Je autorem hodně přes stovky odborných článků publikovaných doma i v zahraničí.
Uvádíme některé odpovědi z jeho veřejných
rozhovorů.
Čím si vysvětlujete fakt, že dlouhodobě
stoupá konzumace alkoholických nápojů?
Důvodů je víc, patří k nim i cenová politika. Alkohol je často levnější než balená voda.
Jaký je váš klíč k tomu, aby se tento negativní trend výrazněji otočil?
Česká republika by se neměla snažit objevovat
kolo, objevovat to, co už dávno se osvědčilo ve světě. Česká republika přistoupila k evropskému akčnímu plánu o alkoholu, který iniciovala Světová
zdravotnická organizace, na němž se shodli ministři zdravotnictví evropských zemí, takže stačí
maličkost, stačí ty rozumné kroky, které v tom evropském akčním plánu o alkoholu jsou, naplňovat. Zatím se to zoufale nedaří. Spotřeba alkoholu
roste díky extrémně nízké ceně, ani v sousedních
zemích, a to i v oněch postkomunistických, není
třeba pivo levnější, nežli nealkoholické nápoje
jako u nás. To je věc naprosto skandální, která
ohrožuje pochopitelně i děti a dospívající, protože
jednak se nedodržuje věková hranice a jednak se
dítě velmi často o výběru nápoje rozhoduje podle
toho, co je levnější.
Jaké kroky z toho akčního plánu vy považujete za nejzásadnější, které v tom plánu
jsou zaznamenány a které se třeba nedodržují?
Ten první nejzásadnější jsem zmínil, to je cenová
regulace, další jsou věková omezení s tím, že my je
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máme na papíře. V praxi je třeba tato omezení vymáhat třeba tím způsobem, že se odejme živnost,
nebo jako mají jinde, když hostinský chce prodávat alkohol, tak musí požádat o licenci, o kterou
může přijít. Podstatným faktorem by byl třeba zákaz reklamy alkoholických nápojů, určitě alespoň
v době, kdy elektronická média sledují nezletilí.
Takových bodů by se našlo více.
Jak je na tom Česká republika ve srovnání
se západní Evropou v konzumaci a závislosti?
Špatně!
Jaký mají poměr v závislosti muži a ženy?
Kdo je náchylnější ke zvýšené konzumaci?
Muži pijí více, ale pro ženy je alkohol ještě nebezpečnější než pro muže.
Je větší úspěch v ambulantní léčbě nebo
ústavní? Čím vším musí projít pacient při
ústavní léčbě?
Záleží na tom, kdy se člověk začne léčit. Pro pokročilé formy závislostí je lepší ústavní léčba s navazující léčbou ambulantní. U začínajících forem
stačí svépomoc, návštěvy organizace Anonymních alkoholiků a ambulantní léčení. Popisovat
léčbu by bylo zdlouhavé.
Jaká je úspěšnost v léčbě pacientů? Jsou
dnešní metody jiné nežli kupříkladu před
dvaceti lety? Vyvíjí se tento obor?
Úspěšnost záleží na stavu, v jakém pacient přijde.
Lidé skoro bez mozku a s rozpadlými játry se léčí
obtížně. Ano, obor se vyvíjí, dnes se například pracuje více s motivací.
Měla by se podle vás reklama na alkohol zakázat, nebo je alkohol již považován za nedílnou součást naší společnosti a musíme
umět s tím tak zacházet?
Určitě by neměla být reklama na alkohol v televizi
v době, kdy ji sledují malí školáčci.
Připusťme, že je alkohol mnohým příjemným společníkem. Jaká je hranice pro tzv.
bezpečnou konzumaci?
To je individuální, je hodně lidí, pro které je tato
hranice nula.
Pro koho se pití s mírou nehodí?
Pro lidí závislé na alkoholu, zejména pokud dřívější pokusy o kontrolované pití selhávaly.
Pro nemocné s různými chorobami, které alkohol
zhoršuje (nemoci jater, epilepsie, onemocnění slinivky břišní atd.).
Pro ty, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí. Takových léků je přes 100.
Pro lidi, kteří řídí automobil (i velmi nízká hladina
0,2 promile alkoholu v krvi zvyšuje riziko dopravní
nehody asi dvojnásobně) nebo se věnují jiným rizikovým činnostem.
Pro lidi se zhoršeným sebeovládáním a sklony
k násilí. Podstatná část násilných trestných činů
bývá páchána pod vlivem alkoholu.
Pro těhotné.
Samozřejmě i pro děti a dospívající. U dětí dochází
k otravě i po malých dávkách alkoholu a závislost
na něm se v dětství a dospívání rozvíjí velmi rychle. Navíc zkušenost s alkoholem v nízkém věku
zvyšuje riziko pozdějších problémů s ilegálními
drogami.
Abstinence ve vztahu k alkoholu je také nejbezpečnější variantou u lidí závislých na jiných návykových látkách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti. Příklady pacientů dříve závislých
na ilegálních drogách, kteří si později vytvořili ni-

čivou závislost na alkoholu, známe z vlastní praxe
i ze zahraničí.
Jestliže váháte a rozhodujete se mezi kontrolovaným pitím a abstinencí, doporučuji abstinenci.
Ve své praxi jsem totiž nezažil jediný příklad „abstinentské cirhózy jater“, nebo to, že by manželka
uváděla jako důvod rozvodu „nenapravitelnou
abstinenci“. Také jsem se nesetkal s tím, že by byl
někdo propuštěn z práce jako notorický abstinent.
Napil jste se Vy někdy více alkoholu? Třeba
v mládí? Nebo jste vždy dával přednost jasmínovému čaji?
Pokud ano, je to dávno. Alkohol nepiji od roku
1984.
Na naše redakční otázky nám MUDr. Karel Nešpor, absolvent naší lékařské fakulty, poskytl
následující odpovědi:
Současná dvacítka úmrtí po otravě metylalkoholem (k 2012) velice zaktualizovala problematiku konzumace alkoholu u nás. Neopomíjí se však skutečnost, že tyto tragédie
souvisí nesporně s tím, že v ČR se alkoholické nápoje konzumují příliš, a současná situace se při některých interpretacích zvrhává
na to, že máme alkohol jedovatý a zdravý,
že dokonce destilát se „zdravým“ alkoholem je „léčivý“ (v případech otravy metylalkoholem), že náš státní rozpočet zbankrotuje na tzv. prohibici (při plných regálech
alkoholických nápojů s obsahem do 20 %),
že vinu na této situaci má příliš vysoká daň
z alkoholických nápojů, že zbankrotují prodejci u stánků, čepujících falzifikáty a tím
stoupne nezaměstnanost, a dokonce že
klesnou miliardové výnosy velkoproducentů alkoholických destilátů a tím příjmy
státního rozpočtu? Ti snad budou po státu
uplatňovat „ušlý zisk“.
Máte naprostou pravdu v tom, že se o žádnou
prohibici nejedná. Půl litru 12° piva nebo 2 dcl
vína obsahují přibližně stejně alkoholu jako 50 ml
destilátu (tj. „velký panák“).
V článku Nešpor K.: Evropský akční plán o alkoholu v České republice je informace o tom,
jak se daří (respektive nedaří) Evropský akční plán o alkoholu u nás realizovat. Ten se
vztahuje k situaci let 2000–2004 - lze říci, že
se něco proti té době změnilo pozitivně?
Pokud vím, nedošlo k žádným pozitivním změnám v prevenci škod působených alkoholem. Ale
přece jen jedna dobrá zpráva. Po více než 20 letech
u nás v roce 2010 poprvé mírně klesla spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele. Připisuji to ekonomické situaci a nižší kupní síle obyvatelstva.
Všeobecná tolerance nadměrné konzumace alkoholu v ČR je velmi závažným zdravotním problémem, 10,5 l čistého alkoholu
na osobu je hrozivé číslo a pokud se v tomto směru skutečně nebude něco programově dělat, příjem z daně určitě nevyrovná
náklady na vydání při léčbě postižených.
Totéž určitě platí i o kouření a dalších drogách.
Ono léčení se samozřejmě netýká jen závislosti,
ale např. i nádorových onemocnění. Tabák, alkohol i marihuana obsahují kancerogeny. Ale ani to
není na alkoholu nejdražší. Největší ztráty působí
nižší produktivita práce alkoholem ovlivněné populace. Tak to alespoň vyšlo americkým odborníkům. Za dolar z daní zaplatí stát dolary dva.

U nás to jistě nebude jiné. Mimochodem spotřeba
alkoholu na jednoho obyvatele je u nás podstatně
vyšší než v USA.
Přednímu odborníku v léčbě drogových závislostí MUDr. Karlu Nešporovi jsme poděkovali
za uvedené odpovědi a popřáli mu v nelehké
práci zejména v oblasti prevence drogových
závislostí do dalších let hodně zdaru.
(jn)

Opustil nás
prof. MUDr.
Jaroslav Kos
(1917-2012)
V příštím čísle našeho periodika jsme
počítali s laudací
při příležitosti požehnaných pětadevadesátin nestora
naší lékařské fakulty prof. MUDr. Jaroslava Kosa. Život
však nebere v úvahu data nějakých
jubileí, a ten Nejvyšší k sobě pana
profesora povolal
bez ohledu na naše přání a plány 19. října. Místo plánované laudace tak uvádíme smuteční
slova z úst dvou z jeho tisíců žáků a kolegů.
I pro mne, jako pro děkana LF UK v Plzni, byla
zpráva o úmrtí pana prof. MUDr. Jaroslava Kosa
zprávou smutnou a možná i do jisté míry překvapující. Paradoxně totiž vnímáme odchod
svých dlouholetých blízkých, kolegů či učitelů
jako něco neočekávaného, neboť jsme si zvykli
na to, že nás jejich osobnosti provázejí prakticky po celý život a nějak nechápeme, že tomu
už tak nebude.
Pan profesor Kos byl opravdovou stálicí nejen
naší fakulty, ale i životů mnoha jeho žáků
a kolegů. Byl jedním z Otců zakladatelů naší
fakulty a do hlubokého věku i jejím aktivním
pedagogem. Přestože odešel v tak vysokém,
požehnaném věku, je to pro nás ztráta, a všem
nám bude chybět jeho moudrá, laskavá, vpravdě masarykovská osobnost. Zůstane navždy
v našich vzpomínkách i srdcích.
Čest jeho památce!
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Rozloučení v plzeňském krematoriu 19.
10. 2012 (smuteční projev prof. MUDr. et
RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc.)
Vážení smuteční hosté, v zastoupení děkana a vedení Lékařské fakulty UK v Plzni, jakož
i předsedy Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Plzni, mi připadla velká čest,
ale i smutný úkol, rozloučit se s velkou osobností naší fakulty – panem profesorem Kosem.
Všichni si uvědomujeme, že v panu profesorovi odchází legendární postava nejen plzeňské
Lékařské fakulty, u jejíž kolébky stál, ale celého
plzeňského vysokého školství. Odchází univerzitán, hrdý na svoji příslušnost k nejstarší Univerzitě ve střední Evropě.

Jeho životní pouť nebyla lehká. Původem Jihočech se narodil na sklonku první světové války
(pozn.: 5. září 1917), ještě za Rakousko-Uherska
a prodělal celý osud Československa, druhou
světovou válku i doby temna za totalitních režimů. Pelhřimovský gymnasista začal studovat už
v roce 1936 na Lékařské fakultě v Praze, kde žil
jako chudý student v Hlávkově koleji a kde prožil známé tragické události, které vedly k zavření českých vysokých škol. Teprve po válce mohl
svá studia zakončit a jako zanícený anatom se
stal asistentem na anatomickém ústavu. Promoval v r. 1946 a už v lednu 1947 byl pověřen
budováním a vedením nejprve anatomického
ústavu, později i ústavu histologicko-embryologického na Lékařské fakultě UK v Plzni. Dnes
si lze jen těžko představit tu cestu od hromádek písku a zahradního nábytku k vybudování
moderního vysokoškolského učiliště. V r.1952
se stává docentem, v r. 1959 profesorem.V letech 1968–1970 byl „visiting“ profesorem na Lékařské fakultě v dánské Kodani. Za celý život vychoval tisíce mladých lékařů.

Prof. Kos jako rozený kantor byl vzorným reprezentantem českých pedagogických tradic.
Vynikající rétor, který dovedl modifikovat didaktický přístup k posluchačům ať již v posluchárnách pro mladé mediky, nebo seniory U3V,
nebo pro odborníky na vědeckých sjezdech
doma nebo v zahraničí. Jeho lehká umělecká
ruka dovedla vykouzlit schémata anatomických struktur lépe než obrazy v atlasech. Nádherné kresby doprovázel poutavým komentářem. On vlastně nepřednášel – on učil a cítil se
zodpovědný za kvalitu výuky. Také ovšem vyžadoval od studentů znalosti. Byl přísným, ale
spravedlivým examinátorem. Byl vzorem pro
nás, mladší učitele.
Při svém vytížení učitelském napsal řadu učebnic, které vycházely v opakovaných vydáních,
napsal knihu anatomie pro výtvarníky a byl
spoluautorem učebního textu pro antropology. V oblasti výzkumné publikoval přes sto publikací, z nichž jsou velmi cenné jeho původní
práce o změnách krevních kapilár za různých
patologických stavů, nebo o meniskoidech
meziobratlových kloubů.
Rozsáhlá byla i jeho činnost veřejná, kterou
ovšem mohl konat jen za vynikající podpory
své obětavé manželky a obklopen láskou celé
rodiny. Na naší LF byl dvakrát proděkanem, byl
dlouholetým předsedou Spolku lékařů v Plzni
a členem výboru České anatomické společnosti. Za tuto práci byl oceněn zlatou medailí
Univerzity Karlovy a medailemi všech českých
univerzit, cenou J. Hlávky, čestnou cenou J. E.
Purkyně a čestným členstvím České lékařské
společnosti a České anatomické společnosti, jakož i Německé anatomické společnosti.
Největším oceněním je však vděk jeho tisíců
žáků a přátel, kteří nikdy nezapomenou na vel-

kou osobnost prof. Jaroslava Kosa. Moc za ně
a za nás všechny – Vám, pane profesore, děkuji.

Zemřel prof. MUDr.
Stanislav Reiniš, CSc.
Stanislav Reiniš se narodil v r. 1931 v Nitře, kde
jeho čeští rodiče vyučovali slovenštinu v rámci pomoci českých zemí Slovensku po vzniku
Československé republiky. V r. 1957 promoval
na Lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci
nastoupil na plzeňskou lékařskou fakultu jako
aspirant. V r. 1962 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul CSc. V letech 1962–1966
byl odborným pracovníkem na Ústavu patologické fyziologie |LF UK v Plzni, jehož vedoucím
byl tehdy doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, DrSc.
Zabýval se neurofyziologií vývoje mozku a zejména jeho morfologickými a behaviorálními
projevy. V r. 1966 odešel jako učitel fyziologie
na Univerzitu v Ghaně, kde zůstal až do r. 1970.
Do Československa, okupovaného od srpna
1968 vojsky Varšavské smlouvy, se již nevrátil.
V r. 1970 začal pracovat na York University v kanadském Torontu. V r. 1973 se stal profesorem
Na University of Waterloo v Kitscheneru. Tam
byl řádným profesorem až do r. 1998. Soustředil se na výzkum neuropsychologie a zejména
na vztah mezi vědomím a kvantovou mechanikou. Publikoval více než 200 odborných prací
a knih. V r. 1982 byla jeho monografie Chemie chování prohlášena v USA knihou roku.
V r. 1990 po téměř čtvrtstoletí přijel do Čech
a začal pracovat jako hostující profesor na 3.
lékařské fakultě UK v Praze. Do roku 2010 zde
vyučoval fyziologii zahraniční studenty. Byl
též amatérským výtvarníkem, již v Plzni tvořil
sochy a sošky. Byl mj. též šéfredaktorem literárního časopisu plzeňské LF Skalpel, v Kanadě
byl členem redakční rady časopisu Západ, vydávaného Josefem Škvoreckým, a vydal několik beletristických knih. Zemřel v Kitscheneru
7. července 2012. Odešel v něm vynikající vědec, univerzitní učitel, spisovatel a všestranný
umělec. Do historie Univerzity Karlovy se zapsal
dvěma obdobími, počátečním na LF UK v Plzni
a pozdějším na 3. LF UK v Praze.
(Převzato z příspěvku R. Rokyty v Čs. fyziologii č. 2/2012) 

Zemřel doc. MUDr.
Josef Sůva, CSc.
(1929–2012)
Doc. MUDr. Josef Sůva, CSc., se narodil v Pavlově
u Pelhřimova 26. října 1929. Po válce absolvoval
studijní kurz pro přípravu pracujících na vysoké
školy, maturoval v r. 1952. Poté studoval na plzeňské lékařské fakultě, kde promoval v r. 1958.
Svoji celoživotní profesní dráhu spojil s Ústavem
farmakologie plzeňské lékařské fakulty. V letech
1973–1976 byl děkanem plzeňské lékařské fakulty. V letech 1976–1982 byl vedoucím Ústavu
farmakologie, kde působil až do svého odchodu
do důchodu. S manželkou Boženou vychoval tři
syny Pavla, Vladimíra a Petra, a dceru Jitku. Zemřel 14. srpna 2012. 
(r)

Vzpomínka
na doc. MUDr.
Karla Pitra, CSc.
Dne 9. září 2012 uplynulo 20 let, kdy
po dlouhé nemoci zemřel přednosta Ústavu
soudního
lékařství
v Plzni, doc. MUDr. Karel Pitr, CSc. Tento
vzácný, skromný člověk po celou dobu
svého působení v medicíně vychoval tisíce studentů, kteří dodnes
vzpomínají na jeho nezapomenutelné přednášky z oboru soudního lékařství, doplněné
zajímavostmi z kriminalistické praxe. Ještě dnes
se najdou kriminalisté, kteří měli tu čest s ním
spolupracovat na vyřešení mnohdy velmi složitých případů.
Docent Pitr se zasloužil o rozvoj soudního lékařství nejen v naší zemi, ale i na poli mezinárodním. Jednou ze skutečností, které vypovídají
o jeho světovém uznání, je to, že i za hluboké
totality se stal jedním z členů konzilia, sestaveného ze světových odborníků z oboru soudního lékařství, kteří se podíleli na objasnění atentátu na amerického prezidenta J. F. Kennedyho.
Svými skripty, která vydal pro mediky, obohatil
vědecké knihovny, a také mnohá bezpečnostní
pravidla a úpravy pro bezpečnost na silnicích
jsou výsledkem jeho dlouholeté lékařské praxe.
Docent Pitr byl člověkem, který svůj život zasvětil medicíně a vědě, ale zároveň člověkem,
který nadevše miloval svou rodinu, které věnoval každou ze svých vzácných volných chvil.
Děkuji všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku.
Jménem rodiny Gabriela Pitrová – snacha.

Plzeňské ikony 2012:
prof. MUDr. Mojmír
Petráň, CSc.,
a doc. MUDr. Milan
Hadravský, CSc.
Třetí ročník plzeňské ankety tentokrát hledal
osobnosti, které přišly s něčím novým, či se jim
podařilo v průběhu let vybudovat prosperující
firmu. Letošní ročník měl podtitul „Inovátoři,
průkopníci a podnikatelé”. Celkem se organizátorům sešel seznam více než pěti desítek
osob, výrazně více než v předchozích ročnících. Z nich vybrala porota složená především
z loňských ikon třináct jmen reprezentujících
pozitivní vzory v oblasti podnikání a inovátorských počinů. „Vybírali jsme osobnosti, které dokázaly uvést do života velké i malé projekty. Kritériem bylo to, že tito lidé přišli s něčím neotřelým
a dokázali se prosadit,” vysvětlila za organizátory akce Alexandra Brabcová. Projekt Plzeňské
ikony, který je součástí projektu Plzeň 2015,
probíhá pod záštitou primátora města Plzně
Martina Baxy. Autory idey projektu jsou Denisa Haubertová a fotograf Herbert Slavík,

23

který byl také autorem portrétů zvolených ikon.
Generálním partnerem je Metrostav, mediálními partnery MF Dnes a ČRo Plzeň. Veřejnost
si mohla fotografie nových plzeňských ikon
prohlédnout do konce října na výstavě v Mlýnské strouze.
Mezi oceněné osobnosti byli tentokrát
zařazeni dva odborníci naší lékařské fakulty - prof. MUDr.
Mojmír Petráň, CSc.,
a doc. MUDr. Milan
Hadravský,
CSc.
Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., je
znám svým vynálezem mikroskopu s dvojitým řádkováním, kterým zásadním způsobem přispěl k pokroku
vědy a techniky. V roce 1989 byl zvolen čestným členem Royal Microscopical Society
a v roce 1990 jmenován řádným profesorem
pro obor biofyzika. Svou celoživotní aktivní badatelskou prací se zařadil mezi nejvýznamnější
české vědce a vynálezce. Jeho spolupracovník
doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc., byl spoluautorem všech patentů a mnoha publikací
o tomto mikroskopu a konstruktérem či spolukonstruktérem všech jeho provedení. Zasloužil
se zejména o neobyčejně rychlou konstrukci
a výrobu jeho prvního experimentálního kusu
v roce 1965 i o všechen jeho další vývoj.
Doc. Hadravský zemřel v březnu roku 2012. Titul Plzeňská ikona mu tedy byl bohužel udělen
in memoriam.
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Citujeme z nominací: Vědci Mojmír Petráň
a Milan Hadravský z Lékařské fakulty UK
v Plzni patentovali konfokální mikroskop
na bázi rotujícího Nipkowova kotouče. S tímto přístrojem (v odborné literatuře je znám
pod názvem Tandem Scanning Confocal
Microscope) byly poprvé získány kvalitní
optické řezy silným preparátem, konkrétně
mozkovou tkání. Éra konfokální mikroskopie
poté začíná koncem sedmdesátých let, kdy
byl zkonstruován první spolehlivý konfokální
mikroskop s rozmítaným laserovým paprskem.
Dalšími oceněnými ikonami se stali rektorka Západočeské univerzity doc. PhDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., akademický malíř Josef Mištera, který letos v Plzni vybudoval Ústav umění
a designu a od počátku ho vede, architekt Jan
Soukup, ředitel nakladatelství Jiří Fraus, šéf
Škody Transportation Josef Bernard, vedoucí Záchranné stanice živočichů Karel Makoň,

Martin a Jana Fojtíčkovi z neziskové organizace podporující lidi s duševním a mentálním
handicapem, Stanislav Krpejš a Hana Zachariášová, zakladatelé firmy Hannah zaměřené
na sportovní a outdoorové oblečení, a akademický malíř a restaurátor Jaroslav Šindelář,
který založil, vlastní a vede uměleckou školu
Zámeček.
Primátor Martin Baxa k projektu uvedl:
„Uspěchanost se stává realitou našeho života, ale někteří z nás se dokázali zastavit
a zamyslet se nad tím, jací vzácní a významní
lidé žijí mezi námi. Není jich málo. Nechejme
se inspirovat jejich životem, cestou, kterou si
zvolili.“ 
(r)

Nobelova cena
za medicínu 2012:
Š. Jamanaka
a Sir J. B. Gurdon
Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu
získali Šinja Jamanaka a John B. Gurdon za objev, že buňky dospělého těla lze „přeškolit“ pro
jiné funkce a vypěstovat z nich různé buněčné typy, například proměnit vazivovou buňku
ve spermii nebo vajíčko.
Embryo vzniklé z oplozeného vajíčka je v prvních dnech svého vývoje tvořeno buňkami,
které se mezi sebou nijak neliší. Všechny mají
potenciál proměnit se v libovolný buněčný typ
dospělého těla. Postupně se však začínají specializovat a svou univerzálnost ztrácejí. V časném
stadiu lze ze zárodku odebrat takzvané embryonální kmenové buňky a v laboratoři z nich
vypěstovat například nervové buňky nebo
buňky srdečního svalu.
Využití v medicíně pro léčbu nemocí a úrazů
však naráží na dva problémy. Dospělý člověk
embryonální buňky pochopitelně nemá, takže
je třeba využít buňky z cizího embrya. V takovém případě však hrozí, že tělo cizí tkáň odmítne podobně jako transplantovaný orgán.
Embryonální kmenové buňky se navíc získávají
především z nadbytečných embryí, která vznikla při umělém oplodnění, ale nebyla implantována matce do dělohy. Za jiných okolností by
byla zničena, mnozí odborníci nicméně mají
s jejich využitím coby zdroje kmenových buněk
etický problém.
Otázka tedy zní: bylo by možné uskutečnit
něco podobného i bez pomoci vajíčka? Lze
změnit tvar a funkci celé dospělé buňky?
Šinja Jamanaka (50) z Kjótské univerzity
v roce 2006 prokázal, že ano. Pátral po genech,
které embryonálním kmenovým buňkám zajišťují jejich univerzálnost. Postupně zjistil, že
do dospělých buněk stačí vložit čtveřici genů,
které odstartují proměnu specializované buňky na buňku schopnou vyvinout se v jiný typ.
Demonstroval to na myších fibroblastech, které
přeškolil v různé buňky dospělé myši.
Takto „omlazené“ buňky, které ztratily svou původní specializaci, jsou označovány jako pluripotentní. Mohou z nich vyrůst různé buněčné
typy. Nejsou však tak univerzální jako embryonální kmenové buňky. Ty jsou označovány

za totipotentní - mohou se vyvinout v libovolnou tělesnou buňku.
Potíž je v tom, že dva ze
čtyř genů, které Jamanaka použil, jsou silnými
onkogeny. Schopnost
diferenciace na různé
typy buněk jde ruku
v ruce s potenciálem
pro nádorové bujení. Při
jejich použití tedy hrozí vysoké riziko vzniku rakoviny.
Novější postupy se už sice bez jednoho z těchto genů obejdou, stále se však jedná o značně
riskantní metodu. Její využití tak prozatím má
především experimentální podobu.
Šinja Jamanaka se narodil 4. září 1962 v japonské Higašiosace. Po maturitě na Tennōji High
School studoval medicínu na Osaka Kyoiku
University, v r. 1987 promoval. na Kobe University a v r. 1993 získal Ph.D. na Osaka City University Graduate School. Poté se věnoval ortopedii
v National Osaka Hospital. Následně v letech
1993-1996 pracoval jako asistent v Gladstone
Institute of Cardiovascular Disease v San Francisku.
Po návratu do Japonska nastoupil na asistentské místo v Osaka City University Medical School,
kde působil až do r. 1996. Teprve pak se rozhodl
pro výzkumnou práci v Nara Institute of Science
and Technology. Postupně se habilitoval na docenta, v r. 2004 byl jmenován profesorem. Výzkumu kmenových buněk se věnuje od r. 1999,
v současnosti je profesorem v Center for Cell Research and Application na Kyoto University.
Prof. Jamanaka byl aktivním judistou (získal
2. dan a černý pás), jako student hrál rugby. Po dlouholeté přípravě úspěšně zaběhl
v r. 2011 tradiční městský maratón v Osace
(za 4:29:53) a o rok později další maratón v Kyotu (za 4:03:19). Podle ankety Asian Scientist se
umístil v nejlepší patnáctce nejvýznamnějších
asijských vědců roku 2011. Za výsledky své vědecké práce byl odměněn řadou významných
uznání a cen.
Lze se bez embryonálních kmenových buněk
obejít a donutit specializované buňky dospělého těla, aby začaly plnit jinou funkci? Biologové
se dlouho domnívali, že je to vyloučeno. Britský
biolog John B. Gurdon (79) však v roce 1962
ukázal, že situace není beznadějná.
Ze žabího vajíčka odstranil jádro a nahradil
ho jádrem střevní buňky. Z takto upraveného
vajíčka se vyvinul zdravý pulec a z něj dospělá
žába. Gurdon tím demonstroval, že buňka z dospělého těla ve svém jádře stále nese všechny
geny potřebné pro vývoj celého jedince.
V buňce střeva mnohé z těchto genů „spí“, ale
podmínky, které panují ve vajíčku, je opět aktivují. Gurdon svůj objev učinil na Kalifornském
technologickém institutu, od roku 1972 působí
na Cambridské univerzitě.
Sir John Bertrand Gurdon se narodil 2. října
1933. Studoval s nevalným
prospěchem
na Eton College, kde byl
z biologie klasifikován
jako poslední z 250 studentů jeho ročníku. Na chvostu žebříčku se na-

cházel i ve všech ostatních předmětech. Podle
ředitele školy: „I believe he has ideas about becoming a scientist; on his present showing this is
quite ridiculous.” Gurdon si později nechal toto
hodnocení zarámovat. Jednomu z žurnalistů
řekl: „When you have problems like an experiment
doesn’t work, which often happens, it’s nice to remind yourself that perhaps after all you are not so
good at this job and the schoolmaster may have
been right.”
Později přešel ke klasickému studiu v Christ
Church v Oxfordu, nakonec však skončil u zoologie. Svůj D.Phil. získal za studie o transplantacích buněčných jader žáby Xenopus.
Po postgraduálním studiu na kalifornské Caltech se vrátil do Anglie. Nejdříve nastoupil
do Oddělení zoologie University of Oxford
(1962–71), později vedl Laboratory of Molecular
Biology (1971–83) a Department of Zoology University of Cambridge (1983-2001).
V r. 1971 se stal členem Royal Society. V r. 1995
by povýšen do šlechtického stavu. Na jeho
počest byl v r. 2004 Wellcome Trust/Cancer Research UK Institute for Cell Biology and Cancer
přejmenován na Gurdon Institute. Obdržel
četná ocenění, medaile a čestná uznání, v r.
2005 se stal čestným členem American Association of Anatomists. 
(r)

Pozvánka na seminář
o možnostech stáží
v rámci programů
Fulbrightovy komise
Při studiu a práci v akademickém prostředí je
asi každý dříve či později konfrontován s možností zahraniční stáže. Fenomén to jistě není
nový, jak naznačují archetypální postavy českých pohádek, které se s uzlíkem buchet vydávají do světa na zkušenou, aby se po otrkání
a prozření vrátily zpět a své zkušenosti využily
ku prospěchu všech.
Ačkoliv současné technologie vytváří dojem, že zkušenost se světem za hranicemi
naší země lze získat sledováním videosekvencí na webu nebo průletem neznámými
krajinami v geografických informačních
systémech, řadu dovedností takto získat
nelze. Odborné poznatky sice v době moderních technologií sdílíme snadno a nemusíme
za nimi létat za oceán, některé věci, které se
tam však dozvíme díky konfrontací s jiným „světem“, s jinou kulturou, sami o sobě, ty se díky
moderním technologiím nedozvíme – ty musíme prožít. Systém akademického prostředí
v USA je v mnohém jiný než ten náš, mimo jiné
je postaven tak, aby minimalizoval překážky při
realizaci vizí a podporoval jedinečnost, originalitu a výjimečnost.
Jednou z nadací, která sponzoruje dlouhodobé pobyty v USA, je i Fulbrightova komise,
která uděluje stipendia pro studium, výzkum
a výuku od úrovně magisterských studentů
po profesory. Stipendium pokrývá všechny
klíčové náklady na pobyt a umožňuje stipendistům plné soustředění na práci. Srdečně Vás

proto zveme na seminář o možnostech získání Fulbrightova stipendia, který se bude
konat 28. února 2013 v 15:00 – 16:30 hod.
v budově Fakulty filozofické v Sedláčkově
15, místnost SP319.
Daniel Sosna1 & Milena Králíčková2
1 - Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita
2 - Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
v Praze

Náhrada a podpora
funkce některých
životně důležitých
orgánů
V letech 2005–2011 byla Univerzita Karlova
v Praze, Lékařská fakulta UK v Plzni řešitelem rozsáhlého výzkumného záměru s názvem Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů (hlavní řešitel 2005 prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. jr.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., hlavní řešitel 2006–2011). Výzkumný
záměr byl podporován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky. Předmětem výzkumné činnosti byla náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů při
akutním nebo chronickém selhávání jejich
funkcí. Konkrétně byla zkoumána problematika související se selháním ledvin, s multiorgánovým selháním a s postižením jater. Byly
hledány způsoby, jak optimalizovat užití stávajících metod, jak stávající metody modifikovat
k dosažení jejich vyšší bioadekvátnosti a byly
zkoumány eventuality, které povedou k novým
metodám podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů.
Předmětem záměru byl rovněž výzkum etiopatogeneze selhání příslušných orgánů a změn,
které v organismu v důsledku selhání funkce
těchto orgánů vznikají. Další studovanou problematikou byla léčebná opatření doplňující terapii metodami náhrady funkce orgánů
a byly hledány nové cesty podpory reparace
a regenerace tkání a orgánů. Předmětem výzkumného záměru byla i opatření, jež je možno
uplatnit ještě před vznikem závažné poruchy
funkce příslušného orgánu, která potřebu jeho
náhrady oddálí nebo příznivě ovlivní osud nemocných, kteří k náhradě funkce dospějí.
V pěti tematických oblastech bylo řešeno celkem 42 dílčích úkolů. Výsledky byly uplatněny
v podobě 736 publikačních výstupů, 2 patentů,
1 užitného vzoru a konstrukce funkčního vzorku – přístroje k manipulaci tělesnou teplotou.
294 publikovaných výsledků bylo zveřejněno
v mezinárodně respektovaných časopisech
s faktorem impaktu.
Byly nalezeny podklady pro optimalizaci prevence a léčby infekcí u nemocných
po transplantaci ledviny a odhaleny nové
mechanismy nepříznivého působení virových
infekcí a virostatik na funkci štěpu a imunitní
systém. Byly ověřeny diagnostické postupy
a intervence snižující morbiditu transplantovaných dětí. V oblasti náhrady funkce ledvin

byly popsány nové mechanismy interakcí krve
s umělými povrchy. Byly formulovány postupy
směřující ke zlepšení biokompatibility, k vývoji
nových biomateriálů a k optimalizaci stávající
dialyzační léčby. Byla vyvinuta, ověřena a patentována nová metoda zajištění nesrážlivosti
krve v mimotělním okruhu očišťovacích metod.
Detailní objasnění patogeneze některých chorob ledvinného klubíčka otevírá nové možnosti jejich terapie. V oblasti intenzivní medicíny
byly získány mezinárodně uznávané poznatky
o patofyziologii akutního selhání ledvin v sepsi
a byly formulovány nové koncepty časné léčby sepse. Rigorózní vyhodnocení mimotělních
očišťovacích metod krve v léčbě sepse definovalo limitace současných technologií. Zavedení
protokolizované péče a zhodnocení méně invazivních metod monitorace vedlo ke snížení
počtu komplikací a zkrácení délky hospitalizace v perioperační medicíně a u polytraumat.
Výsledky výzkumu jsme přispěli k navržení
vhodných preventivních opatření pro minimalizaci vzniku a šíření rezistence bakteriální
rezistence. V oblasti podpory funkce jater byly
získány významné poznatky o možnostech
regenerace jater a byly definovány biomarkery vhodné pro predikci jejich regenerace. Byly
stanoveny prediktivní hodnoty onkomarkerů
k předpovědění časné recidivy jaterních metastáz po chirurgických radioablativních výkonech.
Souhrnem lze konstatovat, že v souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice umožnilo řešení výzkumného záměru rozvoj národně i nadnárodně tematicky jedinečné
multidisciplinární vědní oblasti, která dosáhla
zřetelných výsledků s translačním potenciálem
a mezinárodním přesahem. Akutní i chronická
onemocnění vyžadující různé formy náhrady
a podpory funkce životně důležitých orgánů
se významně promítají do všech medicínských
disciplín, kde nepříznivě ovlivňují výsledky
a nákladnost léčby.
Výzkumný záměr svými výsledky přispěje
ke zkvalitnění péče o tento významný segment
pacientů. Jeho řešení přineslo rovněž cenné
výstupy ve formě zobecnění poznatků a vytvoření řady přehledných prací, vědeckých monografií a doporučených postupů, které jsou již
nyní cenným zdrojem pro kvalitní postgraduální vzdělávání.
Soustředění prostředků do rozvoje silných
vědeckých skupin zvýšilo kvalitu doktorských
studijních programů a prestiž příjemce záměru.
V neposlední řadě byl na platformě výsledků
výzkumného záměru a vytvořené personální
i technologické infrastruktury položen základ
projektu Biomedicínského centra LF UK v Plzni,
který následně získal podporu z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace. (kri)

Výstavba nových
budov fakulty začne již
letos na podzim
V sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně začne letos vyrůstat první část Uni-
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verzitního medicínského centra Lékařské
fakulty UK v Plzni. Po dokončení stavby zde
najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum.
Plzeňský region, který bývá převážně vnímán
jako „technický“, tím získá novou kapacitu
ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče.
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude
moci v nejbližších letech přesunout část svého
působení do nových budov. Starší budovy,
z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let,
byly původně určeny k jinému účelu a svým
dispozičním řešením nevyhovují požadavkům
na moderní výuku a výzkum.
Pozemek pod Alejí Svobody vedle Fakultní
nemocnice, kde mají nové budovy stát, byl
schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty již
před 40 lety, avšak chyběly zdroje pro výstavbu.
Věci se pohnuly kupředu na počátku nového
tisíciletí, kdy díky vstřícnosti města Plzně bylo
možno pozemky odkoupit a Univerzita Karlova
na ně vyčlenila potřebné prostředky.
Při dalším hledání financí na výstavbu se UK
musela vypořádat s faktem, že pražské školy
jsou obecně vyjmuty z programů pro čerpání
evropských dotací. Evropské prostředky je však
možné využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity, a tak bylo rozhodnuto podat pro některé z nich projektové žádosti
do Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace (OP VaVpI). Z tohoto programu bude
podpořen i minikampus v Plzni. Rektor UK
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., k tomu
dodává: „Nemožnost čerpat pro Prahu evropské
zdroje je významný problém, se kterým se dlouhodobě potýkáme a na který dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme. Pro mne je stavba v Plzni
jedním z nutných realizačních kroků pro vytváření
kvalitních podmínek a logistického zázemí pro
univerzitní život a splňování náročných kritérií
odpovídajících evropským a světovým standardům. Jsem rád, že se to Univerzitě Karlově podařilo v těchto dnech zahájením realizace projektů
minikampusů v Plzni a i v Hradci Králové.“
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Podání žádosti o podporu z evropských fondů
bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže
náročnou, cestou k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality výuky v magisterských
i doktorských studijních programech, zvýšení
vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty,
pomoc náležitému uplatnění absolventů, rozšíření spolupráce s významnými zahraničními
výzkumnými pracovišti a přenos badatelských
výsledků do praxe.

V jedné z nových budov areálu budou sídlit
Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Těmto pracovištím bude
k dispozici 5 000 m2 moderních laboratoří,
pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi
podlažích. Plochu, uvolněnou jejich přesunem
ze stávajících prostor, využijí pro výuku a výzkum zbývající součásti fakulty.
Další dvě samostatné budovy laboratoří a pracoven o celkové užitné ploše více než
4 000 m2 budou sloužit Biomedicínskému centru. Tento výzkumný ústav bude dále rozvíjet
aktivity, v nichž fakulta již dosáhla mezinárodně konkurenceschopných výsledků. Výzkumné
týmy Centra se začaly formovat na jaře 2012
a jejich členové již začali pracovat na svěřených
úkolech z oblasti náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů. Kromě výzkumné činnosti se Centrum bude přímo podílet
také na výuce studentů magisterských a doktorských programů.
Stavební práce budou zahájeny letos v září
a jejich dokončení je plánováno na jaro 2014.
Celkové očekávané výdaje na tuto první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK
převyšují 600 mil Kč. Financování z Evropského
fondu pro regionální rozvoj bude doplněno ze
státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy, resp. Lékařské fakulty v Plzni.
Dostavba celého nového areálu – dalších budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu – je pak otázkou
let budoucích a závisí zejména na tom, zda se
pro ni podaří najít zdroj financování.
Tehdejší děkan fakulty, doc. MUDr. Jaroslav
Koutenský, CSc., vzpomíná: „Podání žádosti
o podporu z evropských fondů bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže náročnou, cestou
k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality
výuky v magisterských i doktorských studijních
programech, zvýšení vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty, pomoc náležitému uplatnění
absolventů, rozšíření spolupráce s významnými
zahraničními výzkumnými pracovišti a přenos
badatelských výsledků do praxe.“
Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech
studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje
okolo 2000. „Ústav farmakologie a toxikologie,
Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie,
Ústav biologie a Ústav biofyziky,“ vyjmenovává současný děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., pracoviště, která nově získají
5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích. „Ty
se budou i nadále věnovat především výuce, ovšem velkou posilu získá v rámci fakulty i výzkum,
konkrétně v oblasti náhrady a regenerace orgánů.
Bude se jím zabývat Biomedicínské centrum, sídlící v areálu ve dvou samostatných budovách.“
Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110
výzkumníků a dalších odborných pracovníků.
K společnému předmětu výzkumné činnosti dvou hlavních, vzájemně se doplňujících výzkumných programů dodává
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
z 1. Interní kliniky LFP: „Půjde o náhradu, podporu a regeneraci některých životně důležitých
orgánů při akutní nebo chronické poruše jejich
funkcí. Prioritně bude zkoumána problematika

související se selháním funkce ledvin, s víceorgánovým selháním u kritických stavů a s postižením
jater a cév.“
Celkové očekávané výdaje na první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK převýší 600 mil Kč a kromě Evropského fondu pro
regionální rozvoj budou hrazeny i ze státního
rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy. Fakulta realizací projektů získá novou užitnou plochu téměř 10 000 m2. „V minulém týdnu
podepsal rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl,
DrSc., smlouvu se zhotovitelem stavby. Stavební
ruch na místě budoucího kampusu započne během měsíce září,“ informoval koordinátor projektu Ing. Libor Kočí. Dokončení stavebních prací
je plánováno na jaro 2014.
Za správnost: Mgr. Václav Hájek, Tiskový mluvčí
UK, Odbor vnějších vztahů

Představení skript
Neurochirurgie
proběhlo v knihovně
LF
Dne 20. 9. 2012 byla
v knihovně Střediska vědeckých informací Lékařské fakulty UK v Plzni
představena nová učebnice plzeňských autorů
stručného, ale věcného
názvu „Neurochirurgie“.
Autorský kolektiv pracovníků Neurochirurgického
oddělení FN a LF UK v Plzni, multidisciplinární
tým, který zahrnuje i intenzivistu a klinického
neurofyziologa, pod edičním vedením
MUDr. Luďka Navrátila přináší systematicky
a přehledně uspořádané informace o oboru
neurochirurgie v rozsahu, který je potřebný pro
studenty všeobecného lékařství. Titul byl přijat
jako učební text pro celou Karlovu Univerzitu
v Praze a je distribuován v síti nakladatelství Karolinum.
Uvedení titulu se kromě autorů zúčastnili
jako čestní hosté současný primář MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., předchozí přednostové
MUDr. Milan Choc, CSc., a prof. MUDr. Zdeněk
Mraček, zástupci knihovny SVI LF UK, pracovníci Neurochirurgického oddělení FN i zástupci
studentů naší fakulty.

Zleva: MUDr. M. Choc, Ph.D., prof. MUDr. Z. Mraček a MUDr. V. Přibáň
Studijní text shrnuje současné poznatky
z obecné patofyziologie chirurgicky řešitelných
stavů nervového systému, uvádí indikační kri-

téria a možnosti chirurgické léčby postižení
centrálního a periferního nervového systému.
V úvodní obecné části je popsána obecná
symptomatika lézí centrálního a periferního
nervového systému a klinické vyšetřovací postupy v neurochirurgii. Na kapitolu klinického
vyšetření navazuje přehled současných zobrazovacích vyšetření a laboratorních funkčních
vyšetření nervového systému. Podrobněji je rozebrána patofyziologie nitrolebeční hypertenze a mozkového edému. Následně jsou zařazeny kapitoly o neurointenzivní perioperační péči
o neurochirurgické pacienty a neuroanestezii.
Další oddíl informuje o neurochirurgickém instrumentáriu a o typech neurochirurgických
operací.
Speciální část je logicky rozčleněna do kapitol
o vrozených a vývojových vadách CNS, neurotraumatologii, cévní neurochirurgii, neuroonkologii a zánětlivých neurochirurgických onemocněních. Kapitola o funkční neurochirurgii
uvádí současné možnosti chirurgické léčby
epilepsie, bolesti, spasticity a pohybových poruch. Spondyloneurochirurgická problematika
je popsána v kapitolách o degenerativních
onemocněních páteře, nádorových onemocněních a traumatech páteře a míchy. Oddíl speciální neurochirurgie uzavírá kapitola o onemocněních a traumatech periferních nervů.
Učebnice je logicky členěna, doplněna řadou
obrázků, schémat a tabulek. Na konci je zařazen podrobný rejstřík.
Nový učební text je doplněním studijních materiálů a důležitým zdrojem pro studium neurochirurgie, která je součástí Státní závěrečné
zkoušky z chirurgie LF UK v Plzni.
David Bludovský

Česká škola bez
hranic:
úspěšný projekt MUDr. Lucie
Slavíkové-Boucher
a je absolventkou plzeňské lékařské fakulty.
Nedávno o ní byl v Plzeňském deníku uveřejněn zajímavý článek (*), jehož podstatnou část
otiskujeme.

Není žádným tajemstvím, že MUDr. Slavíková-Boucher má plzeňské kořeny – její matka
doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc., je vedoucí
Ústavu fyziologie naší LF a otec MUDr. Luboš Slavík je známým plzeňským ortopedem. S francouzským manželem má syna

(18) a dceru (14). Působí jako rentgenoložka
ve francouzské státní nemocnici Saint Antoine v Paříži.
„Nemusíte zachraňovat celé lidstvo, stačí, když
pomůžete jednomu člověku. Lékařka Lucie
Slavíková-Boucher má pomoc lidem v popisu
práce, ale tématem rozhovoru bylo něco úplně jiného než medicína. Vznešeně se tomu říká
láska k vlasti, pouto k rodné zemi, ale každý, kdo
žije nějakou dobu v cizině, ví, o čem je řeč: milá
vzpomínka, potřeba přečíst si českou knihu
a být s domovinou v kontaktu.
Když se Lucii Slavíkové-Boucher narodil před
18 lety syn, nechtěla, aby zapomněl na zemi
své matky. S manželem žijí ve Francii, pobývali i v USA, ale jejich děti mluví perfektně česky
a cítí se být jak Francouzi, tak Čechy. Nejen proto, že na ně jejich maminka mluvila rodným
jazykem. Před deseti lety stála u zrodu projektu
Česká škola bez hranic.
Dnes je předsedkyní občanského sdružení
téhož jména. Díky nadšencům, jako je Lucie
Slavíková-Boucher, se v 35 školách na celém
světě seznamuje s českým jazykem, reáliemi
a literaturou tisícovka dětí. Pochopitelně by to
nemohli dělat bez osvícených sponzorů, kteří
vědí, že taková investice se jim stokrát vrátí.
Když se řekne školy bez hranic, někdo si
možná představí misionářskou činnost
v Africe. Co se za tím ve skutečnosti skrývá?
Je to téměř misionářská činnost. České školy bez
hranic jsou skutečně po celém světě, i když zrovna v Africe žádná není. Vyučuje se na nich čeština, historie, zeměpis českých zemí a literatura.
Navštěvují je děti od 1. do 9. třídy. Patří tam ale
i předškolní výchova pro děti od 18 měsíců, kde jde
hlavně o jazykovou přípravu.
Pro koho je tento projekt určen?
Z 95 procent jde o děti ze smíšených manželství,
zbytek jsou potomci českých rodičů, kteří jsou
dlouhodobě v zahraničí, mizivá část jsou pak
vnoučata lidí, kteří chtějí, aby jejich potomci mluvili česky. Pedagogy vybíráme vždycky v místě,
protože jde o práci časově omezenou.
Jde tedy o dobrovolníky?
Všichni učitelé začínali jako dobrovolníci, u vedení škol je to pravidlo. Teď se zařízení, která mají
spoustu žáků, snaží o honorování pedagogů, to
je třeba příklad Paříže. Ale jsou to jen symbolické
částky.
Jak probíhá organizace výuky?
Děti pochopitelně navštěvují školy v zemích, kde
žijí. K normální docházce si pak přidávají dva
předměty v češtině, buď o víkendech, nebo výjimečně odpoledne či večer. Ve Francii nemají výuku ve středu, takže tam je možné využít i tento
den. Prostory nám poskytuje buď ministerstvo
zahraničí, například v Českých centrech, nebo si je
pronajímáme.
Je o vyučování zájem?
Obrovský. Trvale roste počet žáků i měst, kde se
školy zakládají.
Vy jste s touto myšlenkou přišla v roce 2003.
Co vás k ní inspirovalo?
První škola vznikla v Paříži. Měla jsem tehdy velikou chuť udělat něco, co by sloužilo České republice. A také syna, který se narodil v roce 1994,
a já jsem chtěla, aby si mateřštinu rozvíjel trochu
koncepčně. Obrátila jsem se na České centrum
a v jeho rámci jsem začala organizovat setkání

pro děti, jež se postupně měnila ve školu. Tento model pak převzaly ostatní země. S vedením
všech našich zařízení jsem jako předsedkyně občanského sdružení Česká škola bez hranic prakticky denně ve styku. Kromě výuky organizujeme
i další projekty, například každoroční letní tábor
v České republice.
Teď mě napadá, že díky vašemu zanícení
vlastně budujete velkou mezinárodní českou lobby.
O to v podstatě jde, vychovat v zahraničí generaci, která bude mít dvojí kulturu i jazyk a bude
schopna žít mezi dvěma zeměmi. Vždycky ji bude
schopna pochopit a spolupracovat s ní. Až tyhle
děti vyrostou, v Čechách nebudou turisty, ale plnohodnotnými českými občany chápajícími svůj
jazyk i dějiny. Je totiž nesmírně důležité, že procházejí výukou podle vzdělávacích plánů shodných s běžnou výukou v Česku.
Vašemu synovi je 18 let. Cítí se jako Francouz, nebo Čech?
Shodou okolností jsme o tom nedávno mluvili
a on řekl, že není úplně Francouz ani Čech, ale
obojí. Tak mu to vyhovuje.
(*) M. Divíšek: Lékařka: Chceme, aby z českých dětí v zahraničí nevyrostli jen turisté.
Deník 2012
(r)

Učená společnost
prof. Josefa Václava
Koštíře zasedala
v Plzni
Dne 25. října 2012 od 16 hodin zasedala v posluchárně Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty
UK v Plzni „Učená společnost profesora Josefa
Václava Koštíře“. Vzhledem k tomu, že nemohu předpokládat, že naše fakultní či dokonce
plzeňská veřejnost je nějak seznámena s touto
společností, musím ji nejprve představit. Je to
zcela dobrovolné, zcela neambiciosní, zcela
nevýdělečné a o nic neusilující společenství
osob, které spojuje obor biochemie a osoba
prof. RNDr. Josefa Václava Koštíře, DrSc. (1907–
2000), jednoho ze zakladatelů biochemie u nás
a prvního profesora biochemie Přírodovědecké
fakulty UK. Pan profesor se dožil požehnaného
věku 93 let a v době, kdy již byl v důchodu, se
s ním pravidelně scházeli jeho žáci na tzv. debatním kroužku. Já sám jsem byl přizván k účasti v této době a představoval jsem tehdy vlastně
„mladou krev“ mezi žáky pana profesora. Když
pan profesor dne 26. 8. 2000 zemřel, bylo rozhodnuto pokračovat ve schůzkách, a tak vznikla zmíněná Učená společnost prof. Koštíře. Její
hlavní charakteristikou je multidisciplinárnost,
protože se zde setkávají přírodovědci, lékaři,
biochemičtí technologové, agrochemici i další.
Jednání se zúčastňují i osobnosti s působností
mimo biochemii. Opakovaně zde přednášeli
prof. Pavko (chirurg), prof. Svačina (internista),
prof. Mazánek (stomatochirurg), prof. Sosna
(ortoped), stabilním členem byl až do své smrti i biskup litoměřický ThDr. Josef Koukl. Hlavním organizátorem a duší této společnosti je
doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc., někdej-
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ší pracovník Výzkumného ústavu cukrovarnického, nyní pracovník České zemědělské univerzity, žák prof. Koštíře z nejvěrnějších. Stabilními
členy jsou bývalý i současný rektor České zemědělské univerzity, současní i minulí děkani
fakult této školy, minulý i současný děkan 1. LF
UK, řada významných profesorů z dalších fakult
UK a z Vysoké školy chemicko-technologické.
Další charakteristikou této společnosti je to, že
se v ní setkávají dosud aktivní pracovníci výzkumu a školství s těmi staršími.
Každé zasedání má především svůj vědecký
program, podle možností i program společenský. Na úvod plzeňského zasedání 25. 10. byl
nejprve prezentován pozdravný dopis děkana
LF UK v Plzni doc. MUDr. Borise Kreuzberga,
CSc., a pak odezněly následující příspěvky:
Radim Černý: Nekódující RNA a její význam.
Jaromír Kotyza: Autofágie (rozuměno buněčná autofágie).
Jan Škoda: Setkání s biochemickými „novelisty“.
Tomáš Zima: Konopí – droga – lék?
Josef Zahradníček: Vzpomínka na prof. Koštíře a zesnulé zakládající členy Společnosti.
První dva příspěvky představovaly vědecký program setkání, ale rád bych se zmínil
o vystoupení třetího řečníka. Byl jím prof. Ing. Jan
Škoda, DrSc., někdejší pracovník Ústavu organické
chemie a biochemie v Praze, autor syntézy antimetabolitu 6-azauridinu,
někdejší předseda Československé společnosti
biochemické a prezident nesmírně úspěšného
Světového biochemického kongresu v Praze
v r. 1988. Ve své přednášce zavzpomínal na svá
setkání s biochemiky - laureáty Nobelovy ceny.
Vzpomenut byl Carl Ferdinand Cori, pražský
Němec, lékař, který působil na univerzitě v St.
Luis a prof. Škoda se s ním setkal během své
návštěvy této univerzity, kam byl pozván
k přednášce. Bylo to v roce 1962 a prof. Škoda
očekával, že prof. Cori, narozený 1896 a Nobelovou cenou dekorovaný r. 1947, bude nějaký
starší člověk. Překvapil ho svým vzhledem, vitalitou i faktem, že se nedávno znovu oženil. Nad
pracovním stolem měl velký barevný obraz
Karlova mostu a Hradčan. Ovšem na nabídku,
že by mohl Prahu navštívit jako host Čs. biochemické společnosti, reagoval negativně.
V témže roce 1962, když se vracel z USA, měl
prof. Škoda možnost se zastavit ve Velké Británii, kde navštívil Oxford. Tam, kromě jiných záležitostí, ho také přijal Sir Hans Adolf Krebs,
lékař, německý emigrant z 30. let, jehož příspěvek k biochemickému poznání je všeobecně
znám a byl oceněn Nobelovou cenou r. 1954.
I on zapůsobil velice elegantním a příjemným,
až laskavým vystupováním.
Dalším „nobelistou“, s nímž se prof. Škoda setkal, byl věhlasný Linus Pauling. Ten získal
dvě Nobelovy ceny, první za chemii v r. 1954,
druhou za mír v r. 1963. Prof. Škoda se setkal
s Paulingem náhodou. Když se konal Evropský
biochemický kongres v Moskvě v r. 1984, byl
požádán, aby předsedal jakési panelové diskusi
mezi vědci a moskevskými studenty. K jeho velkému překvapení druhým spolupředsedajícím

byl Linus Pauling. Po skončení programu setrvali ještě v delším rozhovoru.
Daniel Carleton Gajdusek, byl další laureát
Nobelovy ceny (za objev pomalých virů), který
oficiálně navštívil Československo. Prof. Škoda
byl pověřen, aby ho doprovázel při prohlídce
Prahy, takže spolu strávili dost času. Gajdusek
byl narozen v USA jako syn Slováka a Maďarky.
Zemřel v Norsku r. 2008.
Ovšem daleko největší a opakované kontakty
měl prof. Škoda s dvojicí vědců z vlastní oblasti
výzkumu antimetabolitů. Jména těchto osob
jsou George H. Hitchings a Gertrude B. Elion. Nobelovu cenu získali r. 1988, protože jejich
přínos pro medicínu je nesmírný a pro každého
jasný, když připomenu, že jsou autory takových
látek jako Merkaptopurin, Methotrexat, Allopurinol, Imuran (imunosupresivum, které umožnilo transplantace), Acyclovir nebo Azidothymidin. Prof. Škoda má na oba krásné vzpomínky,
mj. také pro jejich vztah k hudbě.
V další přednášce se
prof. MUDr. Tomáš Zima,
DrSc., z 1. LF UK v Praze zamýšlel nad rolí konopí
a jeho alkaloidů v současném světě, i nad legislativními úpravami jeho používání
pro medicínské účely v různých zemích. Informoval i o průběhu legislativního procesu v této věci u nás.
Soudím, že Společnost profesora Koštíře se
bude scházet, dokud budou pamětníci této
mimořádné osobnosti a dokud bude přetrvávat duch koštířovského pohledu na vědu, školu
a na lidi. Jsem rád, že tento duch ještě existuje.
Radim Černý

Jiří Suchý - Stáří
versus mládí
Čas letí jako spřežení
Nad kterým práská bič
Člověk se párkrát ožení
A hned je mládí pryč
(Píseň krále Jindřicha VIII. ze hry Šest žen)
V posledních dnech mi neušel incident Bohuslava Sobotky kontra starší uchazeči o prezidentský
úřad. Určitě víte, co mám na mysli. Pan Sobotka
si trochu nešťastně zažertoval na konto jejich pokročilého věku, nejspíš si neuvědomil, že velikou
část voličů jeho strany tvoří právě senioři. Od politika to nebylo počínání příliš obratné, ale o to mi
vlastně nejde. Celá ta aféra mi připomněla jakousi
rivalitu, která vládne mezi stářím a mládím. Sám
se s ní občas setkávám, aniž by to nechalo nějakou stopu v mé duši, ale hlavou mi táhnou myšlenky, to jo. Jak ono to vlastně je?
„Stáří je nepěkná vlastnost. Kolik významných
lidí jsem před ním uchránil a nakonec jsem sám
do toho vletěl“, říká král Jindřich VIII. ve hře Šest žen
na adresu těch, které nechal popravit. Když jsem
psal tuhle větu, bylo mi sedmadvacet. Už tenkrát
jsem tušil, že stáří není to, nač bych se měl těšit.
Římané výstižně nazvali nachýlené stáří slovy
curva senecta. Ve svých mladých létech jsem sice
věděl, že, budu-li mít štěstí, tak se svého vlastního
stáří dožiju, ale představa, jaké to bude, se mi teh-

dy nedostavila. Dneska už to vím. A taky vím, že
ve svém okolí potkávám dvojí druh mladých lidí:
jedni mě zahrnují úctou, kterou abych pochopil,
musím si nejdřív uvědomit, kolik že mi to vlastně
je, druzí na mě hledí jako na něco, co už nemá
na tomto světě co pohledávat.
Jako příklad mi vždycky napadne onen případ
Kofola. Když jsme otevřeli Semafor v Dejvicích, řekl
jsem si, že by se tam v bufetu měla prodávat Kofola. Byl to nápoj mého mládí, a tak se mi zdálo, že
v divadle, které se honosí svým tradicionalismem,
by se to hodilo. V Semaforu se tedy začala prodávat Kofola. Jednoho dne se mi udělal nápad:
na závěr sezony uskutečnit jakousi přehlídku her,
které onoho roku vznikly - byly čtyři - a po čtyři dny
tohoto malého festivalu zahrnovat diváky drobnými pozornostmi. Nakreslil jsem drobné grafiky,
které jsme dali divákům na památku, po představení jsme nabídli zájemcům debatu s účinkujícími, a pak nás taky napadlo požádat firmu Kofola
o sponzorský dar - o přestávce nabídnout divákům jménem této firmy sklenici Kofoly zdarma.
Na náš zdvořilý dopis se dostavil do divadla mladý muž, který vlastně ani nevypadal jako pako.
Pohovořili jsme, prošel si divadlo, a pak nám napsal stručný e-mail, že radši dá ty Kofoly mateřské
školce než nám. A vzkázal nám, ať si požádáme
o sponzorování výrobce umělých kloubů. Uvědomil jsem si, že je to vlastně nepřítel. Od těch dob se
prodává v Semaforu Coca cola - firma, která nám
dodala chladicí zařízení a navíc i finanční podporu. Znovu za ni děkuju.
A Kofole děkuju za to, že mě přiměla se zamyslet
nad absurdní situací: na jedné straně se mně dostává ze všech stran poct, jakými zahrnuje slušná
společnost různé tvůrce v pokročilejším věku, a tak
mám na kontě státní vyznamenání od prezidenta republiky, čestná občanství od starostů, čestné
doktoráty od univerzit, síně slávy, Thalii a řadu
jiných poct, a na druhé straně setkání s mladým
ambiciózním mužem, který toho nejspíš zas až
tak moc nedokázal, a ten mi naznačí, že pro
něho jsem nula. A ty umělé klouby mě ujistily, že
jde o generační rozpor. Prostě mu vadí, že nejsem
mlád. A pokročilý věk je mu odpornej. Protože mu
však nechci odplácet zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby se toho hrozného stáří nedožil.
Začal jsem srovnávat své mládí s mládím dnešním a samozřejmě tak, aby to mé z toho vyšlo líp.
A musím říct, že nelituju toho, že jsem upínal své
zraky k předešlým generacím. Mou inspirací byla
dvacátá léta, která jsem v létech padesátých objevoval a hltal. Vzhlížel jsem k Nezvalovi, k Seifertovi,
k V+W, a kdyby mě některý z nich požádal o basu
Kofoly, ochotně byl mu ji přinesl na rameni (auto
jsem ještě tehdy neměl) a cestou bych se zajíkal
štěstím, že je mi něco takového dovoleno. A tenhle
obdiv k předcházející generaci jsem pak vlastně
zúročil ve své práci.
Onehdy se ozval mladý sebevědomý muž, který
mě vyzval, abych mu přenechal Semafor, včetně
loga, za symbolickou jednu korunu a ustanovil ho
ředitelem. On že pak dá Semaforu zcela nový ráz,
a hned mi poslal na ukázku divadelní hru své přítelkyně. A všechno to myslel vážně. Zřejmě usoudil, že starý = blbý. Chudák. Netušil, že to může být
i naopak.
O plzeňském rodákovi Jiřím Suchém jsme přinesli laudaci k jeho osmdesátinám ve Facultas
nostra č. 111/2011 
(r)

Doc. MUDr.
Ota Dub, CSc.
(1909-1987)
lékař a spisovatel
Ota Dub se narodil 8. 2.
1909 v Hradci Králové.
V rodném městě, kde byl
jeho otec obchodníkem,
absolvoval gymnázium –
maturoval v r. 1927. V Praze vystudoval Lékařskou
fakultu UK (promoce v r.
1933). Po promoci nastoupil Ota Dub jako asistent v nemocnici na Bulovce. Okupaci prožil
v Praze jako úředník, dělník a ošetřovatel.
Po osvobození nejprve pracoval jako primář
interního oddělení liberecké nemocnice,
od 1953 krajský internista. v r. 1963. Spolu
s prof. MUDr. Richardem Foitem, DrSc.,
prof. MUDr. Jiřím Syllabou, DrSc. a dalšími byl
MUDr. Ota Dub jedním ze zakládajících členů
Čs. diabetologické společnosti. V letech
1955–78 působil ve stejné primářské funkci
interního oddělení krajské nemocnice v Ústí
nad Labem. V r. 1962 dokončil aspiranturu
(CSc.), v r. 1966 se habilitoval docentem. Byl
členem katedry interního lékařství Ústavu pro
doškolování lékařů. Od roku 1976 byl krajským gerontologem. Po odchodu do důchodu žil v Praze.
V odborném tisku publikoval četné studie
z oboru interního lékařství. Ve 40. letech byl
také autorem populárně zdravotnických publikací. Užíval pseudonymů Jan Tomeš, Michal
Dudek a Zdeněk Wagner. Literárně debutoval
již v r. 1926 překladem povídky M. Dortua v Právu lidu, v následujících letech publikoval jen
sporadicky (ve Studentském časopise). V 50.
letech psal eseje do Divadla a Nového života,
od počátku 70. let přispíval do Tvorby, Literárního měsíčníku, Světa v obrazech (1972 zde novela Hodinář), Květů (1980 zde román Fantastické transplantace), Rudého práva a Průboje (Ústí
nad Labem). V období 1950–54 spolupracoval
s vysíláním Čs. rozhlasu v Liberci (1949–55 tu
realizovány mj. hry Dva domovy a Bude mu padesát) a v 70. letech také s rozhlasem pražským.
Podle jeho předloh byly natočeny televizní
inscenace: Hodinář (1988), Mimořádný případ
(1990) a Přísahám a slibuji (1990). U odborných
a populárně lékařských knih.
Nejznámějšími populárně vědeckými publikacemi Oty Duba jsou Cukrovka (později vydána
jako Cukrovka od A do Z - 1970) a Prevence předčasného stárnutí.
Dubův předválečný knižní debut (studentská
novela Jenom já), jeho dva poválečné romány
o spletitosti lidských osudů i román z první poloviny 60. let Lékař Viktora, přísluší ke konvenční beletrii. Dub se prosadil teprve v 70. letech,
kdy publikoval řadu románů a povídek, v nichž
bylo lékařské prostředí zobrazeno z hlediska dobových socialistických ideálů – ať již šlo
o práci lékaře v „terénu“ při osídlování pohraničí
(Přísahám a slibuji 1978)), nebo ve výzkumných
ústavech a klinikách, v nichž se profesionální

etika jedince dostává do konfliktu s kariérismem a korupcí (Profesoři, 1980). Problém vztahu mezi profesí a soukromým životem, který
se Dub snažil ztvárnit ve většině knih, se stal
ústředním tématem románu Doktorka (1982).
Próza Fantastické transplantace (1983) promítá morální otázky spojené s transplantacemi
lidských orgánů do sci-fi roviny. Práci na monografii o významném českém lékaři Josefu
Thomayerovi zakončila předčasně smrt. Ota
Dub zemřel v Praze před čtvrtstoletím 17. května 1987. 
(jn)

Prázdninová praxe
na anesteziologickém
oddělení LUMC
v Leidenu
(Nizozemsko)
30. 7.–27. 8. 2012
Srpen tohoto roku jsem strávila na praxi v Nizozemsku. Má očekávání byla vysoká, ale tento
měsíc je naprosto předčil….A jak můj příběh
vlastně začal?
Jako mnoho jiných jsem toužila podívat se jinam, zažít nepoznané a posunout trochu své
názorové a znalostní obzory. Přihlásila jsem se
tedy do výběrového řízení IFMSA, osud a náhoda se tak nějak potkaly a já měla jet na stáž
do Nizozemska.
Možností dopravy bylo více, ale vzhledem
k letištním hmotnostním limitům a faktu, že
usnu za téměř jakýchkoliv podmínek, autobus
byl pro mě jasnou volbou. Má cesta započala v Plzni a měla končit v Leidenu. Vzhledem
k tomu, že ani jedno z měst svou rozlohou ani
dopravním významem nijak nevyniká, neexistuje linka spojující je přímo a mé putování
tak bylo krátce přerušeno přestupem v Den
Haagu. Komunikace s mou kontaktní osobou
v té době dosti pokulhávala (na mé zprávy
až do odjezdu příliš nereagovala a poslední
instrukce mi volala ve 3 hodiny v noci – k velké radosti všech mých autobusových spolucestujících) a díky absenci informací jsem
se z místa přestupu nedopravovala vlakem,
což by zabralo asi 10 min. a stálo podstatně
méně, ale udělala jsem si 40minutovou okružní cestu příměstským autobusem.
Shodou náhod jsem nakonec skončila na oddělení anesteziologie ve městě Leiden – a jsem
za to neskutečně šťastná. Zdravotnický systém
v Holandsku je odlišný od našeho a LUMC
(Leids Universitair Medisch Centrum) nemocnice, ve které jsem pracovala, je univerzitní,
ale ne ve smyslu pre- ale postgraduální výuky
lékařů. Věkový průměr zde mohl být kolem 32
let. Díky tomu zde byla naprosto skvělá atmosféra, všichni byli přátelští a velice ochotně mi
vše ukázali, vysvětlili, a pokud jsem chtěla, nebyl problém cokoli zkusit. Úroveň nemocnice
ve srovnání s naším standardem byla mírně
vyšší. Odlišnost se však projevovala i přístupem lékařů, sester, ale i pacientů samotných.
Byť jsme se pohybovali ve stresujícím prostře-

dí, každý krok tu provázely úsměvy, pochopení a vstřícnost. Nebylo neobvyklé, že si lékař
s pacientem během rozhovoru vzájemně začali
tykat, nebo že pacient po zjištění, že já nemluvím holandsky, sám navrhl, že se vše kolem něj
bude dít v angličtině, abych tomu i já rozuměla.
V nemocnici jsem trávila denně 8–9 hodin,
kromě víkendů. Dva z nich jsme měly organizované v rámci celovíkendových programů.
Jednou jsme vycestovali do Amsterdamu,
po druhé do Groningenu. Během této doby
jsme měli možnost setkat se i s jinými studenty, kteří v Holandsku trávili své léto na výměně
od IFMSy, vyměnit si své zážitky a zažít spolu
spoustu zábavy během pro nás uspořádaných
aktivit. V Amsterdamu jsme měli párty na kolejích, procházku po red light district, projížďku
po kanálech a piknik v parku. V Groningenu pak
celodenní výlet na kolech po okolí s piknikem,
koupáním, zakončený projížďkou po kanále
a tradiční večeři na palačinkové lodi. Nizozemci palačinky naprosto milují, kombinace věcí,
které jsou schopni na ně nanést, vám většinou
vyrazí dech – med se šunkou, marmeláda se sýrem a zelím, místní asijské restaurace dokonce
nabízejí čínskou směs podávanou na palačince.

Na stáži v Leidenu nás bylo celkem pět – já, Hosni (Turecko), Andrea (Portugalsko), Erika (Švédsko) a Joanis (Řecko). Každý jsme bydleli v jiné
části města, převážně ve studentských bytech
a domech. Já jsem byla ubytovaná v domě sesterstva Minerva (obdoba sesterstev alfa, kappa
atd. v USA), což byla velice zajímavá událost,
zvláště díky všem, pro mě místy podivným
tradicím, jež dodržují. Zajímal-li by vás příklad,
tak například členky nesmí dopoledne promluvit s příslušníky mužského pohlaví. A případný
trest za porušení? Vypít mlíčko do kafe.
Měli jsme zadarmo půjčené kolo, takže jsme se
bez potíží jako mnozí Holanďané mohli pohybovat jak do nemocnice, tak i po městě „kolmo“,
a dost to tak zjednodušovalo naše společné
aktivity. Bylo to dost výhodné, neboť ceny jízdenek v Holandsku jsou v porovnání s cenami
u nás podstatně dražší. Ve volném čase, kterého vzhledem k dlouhému pobytu v nemocnici
příliš nezbývalo, jsme prozkoumávali Leiden
– na půjčených lodičkách brouzdali kanály,
na kole hledali pole s tulipány (vzhledem k roční době neúspěšně, ale možná o to víc zábavy jsme si užili), navštívili místní botanickou
zahradu, ve které byl zasazen historicky 1. tulipán, společně si vařili večeře, zkrátka a dobře
o zábavu nouze nebyla. Víkendy nabízely času
více, a tak jsme vyrazili do Den Haagu, na pláž
do Scheveningenu, Utrechtu a na Gay Pride Parade do Amsterdamu.
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Po skončení mojí práce v nemocnici jsem v Nizozemí zůstala ještě týden, autem za mnou přijel můj přítel, moje sestra, její přítel a společně
jsme procestovali ještě kus této krásné země
– Alkmaar, ostrov Ameland, Enschede, Zaanse
Schans a mnoho jiných. Společně jsme se pak
autem vrátili domů.

Znalost angličtiny je pro Nizozemce naprostou samozřejmostí, což je velice užitečné jak
v nemocnici, tak v každodenním životě mimo
ní. Během stáže jsem mohla poznat studenty
z jiných zemí a díky nim i různé světové zdravotní systémy, s jejich klady i zápory, setkat se
s různými kulturními zvyky, ale hlavně prožít
s nimi úžasný čas, který bohužel utekl jak voda.
Do kontaktu s místními studenty však jsme se
moc nedostali.
Přestože vrcholilo léto, v přímořském Holandsku jsou zvyklí na jiné počasí než my u nás. Často a hodně pršelo, takže při pobytu v této zemi
je určitě nutné vybavit se deštníkem, kvalitními
botami, co vydrží mokro, a oblečením umožňujícím jízdu na kole i za nevlídného počasí.
Tento měsíc mi dal tak moc, že pokud bych to
chtěla vyjádřit slovy, zřejmě bych popsala tolik
stránek, že by je nikdo ani číst nechtěl, a řada
z toho se stejně ani slovy vyjádřit nedá, tak se
o to ani pokoušet nebudu. A tak jen řeknu, že
to byl nádherný čas, jedno z nejlepších období
mého života. Děkuji za to.
Petra Zemanová
Petrazemanova888@gmail.com

Letní stáž
na MadiStyle
Klinikasi v Baku
(Ázerbájdžán)
1. – 31. 8. 2012
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O Ázerbájdžánu jsem toho moc nevěděla, jela
jsem tam právě proto, a také jsem tam měla
dva kamarády, které jsem poznala na jiné stáži,
takže jsem věděla, že se neztratím. K získání víza
bylo zapotřebí předložit Invitation letter z kliniky
a ještě nějaký speciální Invitation letter s potvrzením o tom, kde budu bydlet. Ve Vídni vystavení víza trvalo 14 dní, v Praze je to neskutečně
složité. Vízum stálo asi 60 Euro (v Praze ještě
k tomu víc než 1000 Kč!)
Letecky vyšly náklady na cestu do Baku a zpět
na 11 000 Kč. Po obdržení těžce vybojovaného
víza a po jen čtyřhodinovém letu jsem koneč-

ně přistála v nádherném Baku. Baku je naprosto rozestavěné, ale už nyní vypadá moc krásně.
Ázerbájdžánci jsou gentlemani, v MHD si stoupají, když nastoupí ženy, a jsou velmi ochotní
pomoci.
Mým pracovištěm byla klinika MediStyle-MadiStyle Klinikasi. Jedná se o soukromou kliniku,
kam docházela bohatá ázerbájdžánská klientela a také cizinci, které lákala cena nižší než
ve vlastní zemi. Když jsem nastoupila, měla nemocnice za sebou teprve tři měsíce od otevření, proto bylo velmi málo pacientů. Postupně
však během mé stáže přibývali. Mnoho lékařů
kliniky odjelo na různé stáže do Evropy, někteří
na dovolenou, proto zde počet operací nebyl
nijak vysoký - přibližně jedna až dvě za den,
a to většinou plastické, protože lékař Tale Neimetzade, který zde zůstal, byl plastický chirurg. Dříve pracoval v Turecku a byl na několika
stážích v USA. Anglicky uměl výborně, zbytek
lékařů mluvil většinou rusky. Viděli jsme abdominoplastiky, mnoho rhinoplastik, několik operací rozštěpů. Než odjel obecný chirurg pryč,
asistovali jsme také u gastrektomií. Ke konci
stáže přijel lékař, který prováděl oční operace.
Dále se zde prováděly i další operace, např.
gynekologické, stomatologické, ale i urgentní.
V nemocnici bylo i mnoho ambulancí včetně
psychiatrické.

I přes velké jazykové bariéry byli v nemocnici
všichni milí a pozorní. Hodí se angličtina, ale
skvělá je ruština, kterou tam mluví skoro všichni. V nemocnici jsme pobývali skoro denně,
vždy 3–5 hodin, ale nikdo nás nekontroloval.
Bydleli jsme spolu s ostatními studenty v pronajatém domě. Měli jsme vše, co jsme potřebovali, i klimatizaci. Stravování probíhalo v nemocnici, obědy se podávaly zdarma, v jiných
nemocnicích stál oběd kolem 1 Eura. Doprava
metrem či autobusem vyšla na 20 centů za jízdu.
Doprava do nemocnice mně trvala pěšky dvacet minut, jiní jezdili MHD asi také 20 minut.
Pořadatelé nám zajistili pár výletů, některé jsme
podnikli sami. Bylo s námi hodně Turků, a tak
jsme se vždy domluvili.
Zahraničních studentů na stáži IFMSA v Baku
bylo 10, počet však kolísal podle příjezdů a odjezdů některých. V Baku je krásné historické
centrum s úzkými uličkami a palácem, bohužel
město bylo mnohokrát obětí dobývání či zemětřesení, proto bylo hodně poničeno. V historickém centru se nachází také Panenská věž
(Giz Galasi), která je zapsána ve světovém dědictví UNESCO. Dříve stávala přímo u moře, ale
nyní se nachází asi dvě stě metrů od břehu díky
vysychání Kaspického moře. O této věži se říká,
že ji nechal postavit vládce, který si chtěl vzít

za ženu svou vlastní dceru. Ta s jeho nápadem
nesouhlasila, bála se však odporovat. Požadovala na otci, aby jí nejdříve postavil vysokou
věž. Když ji dostavěl, tak z ní skočila, proto nese
pojmenování Panenská věž.
V Baku je mnoho mešit, protože zde převažuje islám. V blízkosti města se nachází Chrám
ohně, kde byl oheň uctíván od pradávna, protože zde vycházel ze země. Po vyhasnutí však
muslimové nedovolili další fungování chrámu.
Baku se snaží být velmi moderním městem,
chlubí se výstavbou výškových domů. Z nich
vyniká Crystall Hall - koncertní hala postavená
speciálně pro letošní Eurovizi, nacházejí se zde
i letos dokončené Flame Towers , nebo ještě
úplně nedostavěné Heidar Aliyev Centrum.
Stavba však pokračuje velice rychlým tempem,
jen během měsíce se okolí našeho bydliště
změnilo k nepoznání. Dokonce byla výstavba
tohoto města nazvána na Discovery Channel
„Extreme Engineering”. Obecně je v Ázerbájdžánu příjemné být turistou, obyvatelé mají
turisty rádi a pustí je i do míst, kam ostatní nesmějí. Je to docela paradoxní, když přihlédnu
k tomu, jak těžké je sehnat vízum.

Několikrát jsme si udělali výlet ke Kaspickému
moři. Přímo v Baku se koupat nedalo, tam bylo
moře špinavé od ropy, přestože místní tvrdí, že
ho prý již hodně vyčistili. Dalo se koupat na severu poloostrova, avšak cesta tam zabrala hodinu v přecpaném autobuse. Proto jsme se tam
často nevypravovali. Navíc - pokud bylo větrno
(což většinu dní v roce na tomto poloostrově
je) - byly i u pobřeží obrovské vlny.
I další výlety byly zajímavé. Ač doprava vlakem
je pomalá, vlak jede asi 60 km/h, lze si alespoň užít cestování. V lůžkovém vagonu jsme
i přespali, i když v noci jsem se budila hrůzou,
protože když se vlak rozjel trochu více, tak se
hrozně rozkymácel. Naprosto nejhezčí výlet
jsme podnikli do kavkazské vesničky Xinaliq,
která dodnes vypadá, jako kdyby se tu zastavil
čas. No a hory byly pohádkové. Koupili jsme si
domácí sýr a chléb a vydali se na túru. Navštívit
Kavkaz vřele doporučuji.
Pro rodiče jsem chtěla přivézt pověstný kaviár. Prý se dá koupit na trhu, ale čekala jsem až
na letiště, před odletem domů, ale tam nakonec vůbec nebyl k dostání. (Kam se kaviár poděl? Možná export, ale zase si myslím, že bohatí Ázerbájdžánci si ho s přehledem mohou
dovolit). Prý ale již není tak „levný” jako byl dříve.
Na obyčejném trhu se dá levně sehnat mnoho koření, koupila jsem si tam šafrán o objemu
jednoho hrnečku za jedno euro, což je cena
mnohokrát nižší, než za to malinké množství
musíme zaplatit u nás.

Trochu nás zarazilo, když na závěr pobytu
po nás chtěli zaplatit účty za elektřinu atd.
v pronajatém domě, což jsme samozřejmě odmítli. Vyřešilo se to tak, že organizátoři požádali
ministerstvo mládí a sportu o podporu, a to
přispělo.
Budoucím návštěvníkům této země mohu
doporučit v létě jen věci do velkého horka, nenosit kraťounké šortky (jde o převážně muslimskou zemi), jinak jako u nás.
Poznávali jsme tolik nových místních studentů,
že jsme se v tom až nevyznali.
Výlet do Ázerbájdžánu se nedá shrnout jen
v několika řádcích. Tento stát se stále mění.
Na periferii Baku lze vidět těžbu ropy, v horách
nádhernou zeleň. Teprve až po delším čase zjistíte, že vše není tak dokonalé, jak to na oko vypadá. Zjistili jsme například, že některé recepční
jsou lékařky čekající v nemocnici na práci, nebo
že lidé jsou „tak hezky“ hubení, protože ne vždy
se mohou dosyta najíst. Nejvíce je patrný rozdíl
na autoparku, ulice brázdí bezpočet stařičkých
Lad oproti velikým jeepům značky Porsche či
Lexus. Ale tato země se díky příjmům z ropy
rychle vyvíjí, a pokud ji nyní popisuji takto,
za rok už může být zase jiná.
Aneta Bochníčková anyboch@seznam.cz

LVK v Dolním Poříčí
7. – 14. 7. 2012
Jako každý rok již od roku 1981 jsme pořádali
v termínu 7. – 14. července 2012 letní výcvikový kurz v Dolním Poříčí u Strakonic. Kapacita střediska je 180 osob. I když rok od roku
zájem o letní kurz jako volitelný předmět z řad
studentů vzrůstá, jezdí s námi pro doplnění kapacity naši bývalí studenti a dnes zaměstnanci
LF a nebo FN v Plzni.

Program kurzu se v kostce dá shrnout následovně: první tři dny pobytu jednotlivá družstva,
do kterých jsou studenti zařazeni, absolvují výuku každého z nabízených sportů (basketbal,
volejbal, fotbal - nohejbal, tenis, florbal, aerobic,
kanoistika, stolní tenis, golf, softbal a netradiční sporty - speedminton, petanque, ringo,
frisbee). Vždy po těchto dnech začínáme v jed-

notlivých sportech hrát soutěže. Opravdu celotáborově hrajeme softbalový turnaj „Memoriál
Josefa Reischiga“ na památku našeho kamaráda
a kolegy doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc. Již
tři roky suverénně vyhrává družstvo „Asistentů“, kde hlavní hnací silou jsou Pepíkovi synové
Petr (Ing.) a Tomáš (MUDr.). Další celotáborovou
soutěží je „Cross závod“ složený z běhu, jízdy
na kanoi, plavání – brodění, hodů na koš, střelby na cíl ze vzduchovky a ručkování na laně.
Závod běží tříčlenná smíšená družstva (2 muži
+ žena). Vítězství z minulého roku s přehledem
obhájilo družstvo ve složení Kateřina Brabcová, Jan Šafář a Jozef Masarik. Čtyřikrát během
pobytu odjíždíme s deseti kánoemi na půldne po Otavě do Strakonic, kde už na nás čeká
domluvená firma, která nám odváží lodě zpět
do tábora. Kdo ještě nebyl na Poříčí, neuvěří
jaký je to prima kurz.
Martin Červený

čímž odpadla doprava na místo výjezdu a práce v terénu.
Jak již bylo zmíněno, úkoly byly koncipovány
jako normální výjezd záchranné služby. Tedy
věc relativně snadná a běžná pro profesionální posádky, ale pro nás, praxí a doporučenými
postupy prakticky nedotčené studenty, téměř
úplně nová. Hodnoceno bylo vše od zjištění
bezpečnosti místa události, přístupu k pacientovi a osobám v okolí, prvotního zhodnocení
situace, vyšetření pacienta, zaléčení, přípravy
na transport až po směřování do vybraného zdravotnického zařízení. Důraz byl kladen
na reálnost situace, byť jen simulované: od rozhodčích či od figurantů posádky dostávaly
údaje o životních funkcích měnící se podle jejich úkonů, (ne)podané medikace a času.

Rallye Rejvíz 2012
Kouty n.D. 29. 5. – 3. 6.2012
Ve dnech 29. 5.
– 3. 6. se konal
v Koutech nad
Desnou v pořadí již 16. ročník mezinárodní soutěže posádek zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz.
Za dobu své existence nabylo Rallye značného
renomé, odbornou garanci převzala Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ČLS JEP, a Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Akce se také stala
součástí odborného vzdělávání pracovníků
zdravotnických záchranných služeb.
Koncepce akce je taková, že se praktickou soutěžní formou nacvičuje jak koordinace činnosti
posádek při simulovaných zásazích (odborné
úkoly jsou koncipovány jako normální výjezd
posádky), tak odborné schopnosti jednotlivých
členů posádky. V mezinárodní soutěži záchranných služeb letos startovalo 93 posádek z 19
zemí v šesti kategoriích. Přínosem je možnost
výměny zkušeností mezi pracovníky záchranných služeb z Česka a zahraničí.
Předloni byla k soutěži profesionálních
posádek připojena
pro velký zájem také
kategorie
určená
pro studenty 4.-6.
ročníků lékařských
fakult s názvem
MUC.RR, které jsme
se rozhodly zúčastnit. Soutěžilo deset
tříčlenných týmů
z téměř všech lékařských fakult ČR a jeden tým ze Slovenska. Jako
posádky RLP jsme se postupně dostavili k plnění celkem deseti úkolů, které byly posléze přichystány i pro profesionální posádky. Jediný
rozdíl spočíval v tom, že úkoly pro mediky byly
shromážděné v okolí ubytovacího zařízení,

Na snímku MUC. Mirka Černá, MUC. Lenka Čechurová
a MUC. Martina Hrušková
Mezi úkoly se například objevil úraz dítěte
po pádu z kola, novorozenec s náhle vzniklou
cyanózou, hypoxická zástava oběhu dospělého
muže po aspiraci, nebo podle našeho názoru
již poměrně nerealistická autonehoda vzhledem k množství medicínských perliček. Velmi
zajímavý byl také úkol, kde se týmy coby posádka urgentního příjmu měly postarat o záchrannou službou přivezenou cizinku v těžkém
stavu. Všechny přichystané situace nám přinesly mnoho nových poznatků a získaly jsme
opravdu užitečné praktické zkušenosti.
Nakonec jsme skončily na poměrně pěkném
5. místě, a to s velmi těsným bodovým rozdílem (1.- 9982, 2.-9506, 3.-9502, 4.- 9443, 5.-9415,
6.-8871). Vítězství si odnesly záchranářky z LF
UP Olomouc (Petra Adamusová, Simona Mikolajová a Eva Kratochvílová). Naše umístění
nás velmi pozitivně překvapilo, jelikož většina
týmů byla na soutěži již poněkolikáté a někteří
mají na svých fakultách více prostoru věnovaného předmětu urgentní medicína. U nás se
také letos poprvé objevil tento předmět mezi
volitelnými a dá se řadit k těm nejlepším, které
škola mohla studentům nabídnout. Škoda jen,
že tento třídenní kurz těžko stačí na pokrytí tak
rozsáhlého tématu. Určitě by nebylo od věci
do budoucna popřemýšlet o rozšíření hodinové dotace pro předmět s touto problematikou.
Velkým plusem pro tuto soutěž se ukázal být
další volitelný předmět „Praxe na záchranné
službě“.
Děkujeme za vstřícnost vedení ZZS PK, díky kterému jsme měly k dispozici uniformy a zdravotnický materiál. Velké díky patří konkrétně také
panu Mírovi Ptáčkovi, zaměstnanci ZZS PK, a to
jednoduše úplně za vše. A v neposlední řadě
bychom rády poděkovaly naší Lékařské fakultě
za finance, jež poskytla pro naše sdružení LSS
o.s. Této podpory si velice vážíme a motivuje

31

nás to k přípravě na další ročník RR, ve kterém
se rády utkáme tentokráte již o medailové pozice! :-)
Martina Hrušková, Mirka Černá, 6. ročník
Lenka Čechurová, 4. ročník

Inter Vitam et Exitum
Pardubice 19. – 21. 10. 2012
... a aby to nevypadalo, že Rallye
Rejvíz je jedinou,
byť jistě největší
a nejznámější akcí
posledních měsíců, týdnů a dní, které se LSS o.s.
zúčastňuje, zmíníme se ještě o jednom záchranářském podniku, letos poprvé netradičně pořádaném až na podzim, a to o soutěži Inter Vitam et Exitum, tedy „Mezi životem a smrtí“. Ta
se letos konala již potřetí, tentokrát 19. -21. 10.
v Pardubicích a členové LSS o.s. se jí zúčastnili
po loňské premiéře podruhé.
Soutěž IVeE je svým způsobem unikátní, jednak
v tom, že se jedná o poměrně komorní podnik
(letos se jí zúčastnilo třináct posádek), jednak
v tom, že je koncipována jako 24 hodinová
služba s plněním úkolů, které přicházejí neočekávaně a skutečně kdykoli ohlášeny SMS zprávou, imitující upozornění na výjezd se stručným popisem hlášení a jednak také tím, že proti
sobě nestojí jen studenti lékařským fakult, ale
i studenti záchranářství a zdravotní sestry, a letos dokonce poprvé i absolventi těchto oborů
do jednoho roku praxe. Inter Vitam et Exitum
je soutěž, která si klade za cíl co největší reálnost
situací, a tak je nutné mít k dispozici vlastní vůz
s GPS navigací a mobilní telefon v neustálé pohotovosti, skrze který jsou dvoučlenné posádky
povolávány k výjezdům. Simulované situace se
odehrávají v městských bytech, na veřejných
prostranstvích i uprostřed obchodního centra,
stejně tak, jako v reálném pracovním životě záchranáře. Soutěžící mají neustálou pohotovost,
vyjíždí se uprostřed noci i během rušného dne
a nikdy nevíte kdy, což i z obyčejné ranní toalety dělá poměrně dobrodružný počin.

ní. Tím druhý je test. Nedá se popsat jinak, než
jako přehledový test z lékařství, záchranářství
a medicíny katastrof. Má přes 250 otázek, píše
se dvě a půl hodiny a kromě prověření vašich
znalostí z celého studia způsobí i to, že už před
začátkem soutěže se cítíte trochu jako intenzivně vyždímaný citrón. No a pak už začíná služba
samotná, s výjezdy k agresivním nezraněným,
k pacientům se srdeční zástavou (uprostřed supermarketu plného lidí), k mladé slečně s počínající roztroušenou sklerózou, k nehodám
autobusu, akutním bolestem zad i k hromadnému neštěstí po výbuchu plynu. Hodnotí se
vše, od vyšetření přes správnost diagnózy a léčby až ke správnému vyplnění zdravotnické dokumentace včetně přístupu k pacientům. Unikátní na této soutěži je také to, že zdravotnické
úkony musíte skutečně provést, ať už na modelu, nebo na figurantovi a dokázat tak, že nejen
máte znalosti nutné k ošetření, ale i zručnost
a schopnost správně obsluhovat základní přístroje, které má záchranná služba ve výjezdovém vozidle k dispozici.
Během soutěže jsme vyjeli devětkrát, a když
„služba” po 24 hodinách pozdě v noci skončila,
sahali jsme už na dno našich schopností a sil.
Vyhlášení probíhalo až kolem druhé hodiny
ranní a přes obrovskou únavu a vyčerpání naší
dvojici přineslo dobré zprávy v podobě velmi
dobrého čtvrtého místa, jen pár bodů za pomyslnou „bednou“, za nejlepšími třemi. A tak
jsme po krátkém a zaslouženém spánku připomínajícím spíše bezvědomí odjížděly domů
zase o mnoho informací a zkušeností bohatší,
s nakrátko nabytou schopností se rychle rozhodnout a vypsat stručně, jasně a výstižně
dokumentaci, a hlavně s pocitem, že pro členy naší organizace tato účast rozhodně nebyla
poslední...
Velký dík patří naší Alma Mater, za poskytnutí
finanční podpory, která nám umožnila na soutěži startovat a Českému Červenému kříži,
konkrétně spolku Plzeň-město, kteří nám laskavě zapůjčili záchranářské uniformy. Tak ještě
jednou - děkujeme za podporu a doufáme, že
v dalších ročnících nejen potvrdíme náš vysoký
standard (4. místo z r. 2011 i z r. 2012), ale třeba
se nám podaří i nahlédnout do nejlepší trojky.
Lenka Čechurová, 4. ročník
MUDr. Kristýna Krakorová,
1. ročník doktorského studijního programu

hráčů si vylepšila svůj hendikep, ale důležité
bylo hlavně to, že po celou dobu vládla na hřišti i mimo něj velmi dobrá nálada.

Nejpočetněji byla obsazena kategorie nejnižších hendikepů – tedy 0-18, kde startovalo 37
hráčů. Na vítězství bylo nutno zahrát pod 80
ran – přesně 79. To byl můj výkon, který v přepočtu na Stableford znamenal 38 bodů a tedy
vítězství. O jediný bod za mnou zaostal Pavel
Kotek a třetí skončil Marek Šťastný.
Stal jsem se nakonec i absolutním vítězem
a odvezl si hodinky značky TagHeuer s celkovým součtem bodů brutto-netto 67.
Mgr. Martin Červený
Pozn.: Redakční rada Facultas nostra ráda zaznamenává významný sportovní úspěch vedoucího Ústavu tělesné výchovy Mgr. M. Červeného a přeje mu do dalších golfových klání
hodně zdaru.

Felix Baumgartner
padal téměř 40
kilometrů
Rakouský odvážlivec Felix Baumgartner (43) se
v neděli 14. října 2012 stal prvním člověkem,
který překonal rychlost zvuku bez pomoci
technického zařízení. Dosáhl toho při skoku
ze stratosférického balónu nad pouští Nového
Mexika. Volný pád Baumgartnera z výšky 39 000
metrů trval 4 minuty 19 sekund a Rakušan při
něm dosáhl rychlosti přes 1127,6 kilometrů za
hodinu. Podle předběžných informací dosáhl
při volném pádu rychlosti přes 1170 km/h,
podle agentury AP měl rychlost dokonce více
než 1342 kilometrů v hodině.

Mercedes Trophy
World Final 2012
v golfu
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Celá soutěž je ještě významně zpestřena dvěma počátečními úkoly, které je nutno splnit
ještě před započetím 24hodinové „služby”.
Tím prvním je etapa urgentní příjem, kde jste
lékařem příjmového oddělení nemocnice
a musíte během krátké doby co nejlépe vyšetřit pacienta přivezeného RZS, nařídit odpovídající laboratorní a zobrazovací vyšetření a dle
jejich výsledků zahájit léčbu a naplánovat další
směřování nemocného v rámci klinik a odděle-

První turnaj série Mercedes Trophy 2012 se
odehrál na hřišti Golf Resort Konopiště v sobotu 2. června 2012. Tradiční turnaje společnosti Mercedes-Benz Česká republika měly pro
tři nejlepší připraven bonbónek – a to zájezd
na světové finále Mercedes Trophy do Stuttgartu.
Hřiště Radecký, na kterém se hrálo, bylo skvěle
připraveno a tak jen občasný vítr mohl být překážkou k dobrým výkonům. Více než 80 hráčů
se vydalo do boje o trofeje ve třech kategoriích a nakonec výsledky byly velmi solidní. Řada

Baumgartnerův pokus se původně se měl
uskutečnit už v úterý 9.10. ráno místního
času, ale v Roswellu v americkém státě
Nové Mexiko foukal příliš silný vítr. Prudký
vítr by totiž mohl balon roztrhnout. Dlouho
odkládanému pokusu dal zelenou meteorolog
Baumgartnerova týmu Don Day a v 17:30
hodin se obří heliový balon vznesl k obloze. Bez
potíží vystoupal až do výšky 39 044 metrů, což

bylo téměř o tři kilometry výše, než jeho tým
plánoval. Cestou vzhůru stihl překonat první
rekord - dosavadní největší výška, do níž vylétl
balon s lidskou posádkou, byla totiž 34 668
metrů.
Do uvedené výše balón stoupal 2 hodiny 21
minut, nejvyšší dosažená rychlost při seskoku
byla 1342,8 km/h, doba pádu 8 minut 51 vteřin
a z toho volným pádem 4 minuty 19 vteřin, s
padákem 4 minuty 32 vteřin.

Baumgartner se stal nejen prvním člověkem,
který bez pomoci technického zařízení, které
by urychlilo jeho let, překročil rychlost zvuku.
Současně se stal člověkem, který skočil z
nejvyšší výšky nad zemí, a překonal i nejvyšší
výšku, které dosáhl člověk v balónu.
Čtvrtý rekord se mu však překonat nepodařilo.
Protože otevřel svůj padák dříve, než se počítalo,
rekord v délce volného pádu nepokořil. Ten tak
stále drží Joseph Kittinger, který v roce 1960
skočil z výšky 31 tisíc metrů a letěl volným
pádem 4 minuty a 36 sekund, přičemž dosáhl
rychlosti 988 kilometrů za hodinu. Kittinger ale
svůj pád brzdil malým stabilizačním padákem.
Baumgartner do speciální návratové kapsle na
místě koše vstoupil v 17:30 místního času. Pak
se začal balón z ultratenké látky plnit héliem.
Výstup trval asi tři hodiny.

Datum úspěšného pokusu neslo symbolický
podtext. Právě před pětašedesáti lety, 14.
října roku 1947, totiž člověk poprvé překročil
rychlost zvuku. Jenže zatímco Chuck Yeager
překonal magickou hranici v experimentálním
letounu, třiačtyřicetiletý rakouský parašutista
nad ní zvítězil díky volnému pádu.
Na příležitost zdolat rychlost zvuku čekal
Rakušan dlouhé roky. Se společností Red
Bull, která projekt financovala, začal pokus o
prolomení rychlosti zvuku připravovat v roce
2005, v roce 2010 však projekt zastavila žaloba
podnikatele Daniela Hogana. Ten tvrdil, že mu
firma nápad odcizila. Poté, co dal projektu Red

Bull Stratos soud zelenou, zabraly další dlouhé
měsíce pečlivé přípravy.
Při přípravě na překonání Kittingerova rekordu
absolvoval Baumgartner dva seskoky. Letos
v březnu se vrhl z výšky 22 kilometrů a letěl
rychlostí 580 kilometrů za hodinu, v srpnu se
nechal vynést 29 kilometrů nad Zemi a při
volném pádu, který trval tři minuty a 48 sekund,
se řítil rychlostí 864 kilometrů v hodině.
Před svým životním seskokem prohlásil:
„Chodím do posilovny a snažím se být v
kondici. Udělal jsem všechny domácí úkoly
a podstoupil jsem vše potřebné, co mi měl
dát tým, jemuž věřím. Teď už se čeká jen
na počasí.“ Svým způsobem se podle svých
slov na velké finále připravoval od chvíle, kdy
absolvoval svůj první seskok. A ještě déle o
překonání rychlosti zvuku snil: „K tomuhle
cíli jsem směřoval od doby, kdy jsem byl
malý kluk a začal jsem vzhlížet k lidem,
jako je Joe Kittinger.“ (Pozn.: Předchozí držitel
rekordu - v roce 1960 seskočil z 31 300 metrů)
„Bylo to těžší, než jsem čekal,“ řekl
Baumgartner poté, co se vrátil helikoptérou na
základnu v Roswellu. „Věřte mi, když stojíte
tam na vrcholku světa, cítíte nesmírnou
pokoru. V tu chvíli to není o nějakém lámání
rekordů a sbírání technických dat, ale o
touze vrátit se ve zdraví domů.“
Baumgartner původně trpěl klaustrofobií,
když si zvykal na přetlakový oděv, který byl
podmínkou úspěšného seskoku. Dokázal se
s tím to problémem s pomocí sportovního
psychologa a dalších specialistů vyrovnat.
Mezi další rizika patřilo hlavně poškození
jeho přetlakového oděvu. Sebemenší trhlina
by znamenala rychlý pokles tlaku, teploty a
parciálního tlaku kyslíku. V extrémním případě
by mohlo dojít k problémům, známým
potápěčům jako kesonová (dekompresní)
nemoc. Vedoucím lékařského týmu byl
Dr. Jonathan Cark, hlavní lékař posádek
vesmírných lodí americké NASA. Jeho žena
Laurel tragicky zahynula při katastrofě
raketoplánu Columbia v r. 2003. Prohlásil mj.:
„Nikdo neví, jak lidský organismus bude
reagovat na překonání zvukové bariéry.
Je to základní vědecká otázka této mise.
Přetlakový oděv by měl Baumgartnera
ochránit před šokovými vlnami při překonání
zvukové bariéry. Pokud vše dobře dopadne
a Felix se v pořádku vrátí na Zemi, NASA
bude moci s klidným svědomím potvrdit
spolehlivost těchto přetlakových oděvů
pro kosmonauty v případech naléhavého
opuštění raketoplánu ve výškách kolem
39 000 metrů.“
Felix Baumgartner se narodil 20. dubna 1969
v Salcburku. Jako malý chlapec snil o létání
a seskocích. V r. 1999 vytvořil světový rekord
v nejvyšším seskoku s padákem z budovy.
Skočil z mrakodrapu Petronas Towers v Kuala
Lumpuru v Malajsii. 25. července 2003 jako
první přeletěl Kanál La Manche na speciálním
křídle z karbonových vláken. Dalším jeho
známým skokem byl seskok z upažené ruky
sochy Krista Vykupitele nad Rio de Janeirem
z výšky 29 m, samozřejmě s padákem. Z
mnoha dalších seskoků zmiňme ještě skok
z 91. poschodí tehdy nejvyšší budovy světa

Taipei 101 v Taipei na Tajvanu. Je zasnouben s
modelkou a bývalou Miss Dolního Rakouska
Nicole Öttlovou. 
(jn)

Výbor České
společnosti
tělovýchovného
lékařství zasedal
v Plzni
21. 9. 2012
Na posledním sjezdu České společnosti tělovýchovného lékařství v červnu v Pardubicích
došlo k významné personální změně. Na funkci předsedy ČSTL pro pracovní zaneprázdnění
rezignoval dlouholetý předseda doc. MUDr. L.
Hrazdira, CSc., a novým předsedou byl zvolen MUDr. M. Matoulek. Ten hned po nástupu
do funkce deklaroval úmysl setkávat se pravidelně s odborníky oboru při výjezdních zasedáních výboru ČSTL. Na první takové výjezdní
zasedání zamířili členové výboru ČSTL do Plzně. Jejich hostiteli byli pracovníci Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. Jednání
byli přítomni MUDr. M. Matoulek, doc. MUDr. L.
Hrazdira, CSc., doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.,
prof. MUDr. V. Zeman, CSc., MUDr. K. Slabý,
MUDr. J. Novák a doc. MUDr. K. Barták, CSc.

Členové výboru ČSTL (zleva): MUDr. K. Slabý, PhD., doc. MUDr.
K. Barták, CSc., předseda ČSTL MUDr. M. Matoulek, PhD., prof. MUDr.
V. Zeman, CSc., doc. MUDr. J. Radvanský, CSc., doc. MUDr. L. Hrazdira,
CSc. a MUDr. J. Novák
Výbor ČSTL projednal řadu důležitých problémů. Zabýval se nejdříve členskou základnou
a příspěvkovou kázní. Dále rozhodl o datu
a místu konání nejbližšího sjezdu ČSTL – ten se
uskuteční v Poděbradech 21. – 23. 3. 2012. Svoji
vizi ohledně organizačního zabezpečení kongresu přednesl zástupce společnosti Medical
Tribune. Výbor schválil složení programového
výboru (členem je prof. Zeman) a organizačního výboru kongresu (členem je MUDr. Novák).
V dalším jednání výbor projednal vyhlášku
MZ ČR o posuzování zdravotní způsobilosti
ke sportu, delegaci na blížící se plenární zasedání Českého olympijského výboru, využití
kapacity akreditovaných pracovišť lékaři, hlásícími se do oboru TVL, a další aktuální problémy.
Členové výboru si poté prohlédli pracoviště
Ústavu TVL v Plzni a poobědvali v lochotínské
menze. Další schůze výboru ČSTL se uskuteční
koncem listopadu v Brně. 
(jn)
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Kazuistiky patologie
života pod
komunistickým
panstvím
(stručná faktografie
minulosti - část 1.)
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Vrtulníkem na neurochirurgii v Plzni. V červnu r. 1960 při kácení v Krušných horách padající
strom poranil ženě páteř a míchu. Lesní správa,
která po tragickém úrazu chtěla demonstrovat
mimořádnou péči o pracovnici německé národnosti, se telefonicky obrátila na plzeňskou
neurochirurgii, zda může zraněnou urychleně
dopravit pomocí helikoptéry. Souhlasili jsme,
a tak Ministerstvo zemědělství, pod které lesy
organizačně spadaly, požádalo Ministerstvo
zdravotnictví o pomoc. Ve zdravotnictví se však
tehdy v záchranné službě vrtulníky nepoužívaly, bylo proto o přepravu zraněné požádáno
Ministerstvo obrany. Armáda měla vrtulníky, ale
z důvodů kádrové nespolehlivosti s nimi vojáci
nesměli létat do pohraničí. Bylo nutno tedy požádat Ministerstvo vnitra, které mělo jak vrtulníky, tak i politicky spolehlivé piloty a prověřené
zbrojnoše. Konečně po 36 hod. složitého vyjednávání aparátů čtyř ministerstev byla těžce
zraněná žena dopravena z Kraslic do Plzně (pro
sanitu asi 2 hod. jízdy). Vrtulník přistál za velké pozornosti občanů, novinářů a fotografů
na trávníku u jižního okraje Fakultní nemocnice na Borech. Byl to pravděpodobně historicky
první transport pacienta helikoptérou. Místo
přistání bylo později upraveno v řádný heliport.
Plzeňská Pravda tehdy kromě jiného napsala:
… „tento případ je jednou z ukázek, jak lidově
demokratické zřízení pomáhá našim pracujícím …“
Milování se odkládá. K přijetí na vysokou školu bylo r. 1949 vhodné (nebo nutné) předložit
u přijímacího pohovoru doklad o prázdninové pracovní brigádě. Tak se stalo, že nás jakýsi
ústřední organizátor vyslal na stavbu železniční
trati u Sázavy poblíž Přibyslavi. Čtyři maturanti
z Plzně se ocitli mezi brigádníky ucházejícími
se o přijetí na VŠPHV (Vysoká škola politických
a hospodářských věd, dříve Vysoká ekonomická, Komerční inženýři). Tato vysoká škola byla
silně marxisticky infiltrovaná, podle toho vypadala politická skladba uchazečů a především
pak komunistických svazáků, vedoucích tábora. V prudké stráni u Sázavy jsme kopali zářez
pro plánovanou trať. Tvrdá námaha, letní horko
a žízeň, pili jsme i vodu z řeky (tehdy to ještě
šlo). I u kádrově vybraných účastníků se občas
dal pozorovat ironický podtón a úšklebky při
zpěvu známé budovatelské písně „Teď když
máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela…“.
Naše plzeňská skupina se hned zpočátku kádrově pošpinila u táboráku výběrem písní Škoda
lásky (Roll out the barrels) a Tipperery. Nezapomenutelně absurdním zážitkem bylo vyloučení
z tábora dvou (ona a on) vedoucích, kteří byli
zpozorováni, jak spolu mizejí v lese. Vládnoucí
táborové heslo „když se buduje socialismus,
není čas na milování“ nedovolovalo žádné se-

xuální zážitky. Láska se odkládá kvůli budování.
Cesta do hlubin profesorovy duše. Karlův
most bývá často místem náhodných setkání.
Tak se stalo, že jsem se r. 1965 potkal po sedmnácti letech s bývalým profesorem a ředitelem
našeho gymnázia. Obvyklý ráz rozmluvy „jak se
máte, co děláte?“ Ředitel byl v penzi a žil v Praze
u své dcery. Obsáhlejší bylo moje vyprávění, jak
po vyhození z gymnázia r. 1948 jsem nakonec
s opakovanými obtížemi vystudoval a v současné době pracuji na věhlasné Neurochirurgické klinice slavného prof. Kunce. Pan ředitel
mlčky poslouchal, a pak náhle povídá: „Mračku, jak vás tak vidím, já vám musím něco
říct, já mám špatné svědomí. Když jste se
tehdy (tj. září 1948 úmrtí prezidenta Beneše,
květiny u Masarykova pomníku, zatčení a věznění osmi studentů klasického gymnázia) vrátili z vězení, požádal jsem akční výbor, že
si nepřeji, abyste dále studovali na našem
ústavu“. (Byli jsme tehdy Krajským akčním výborem vyloučeni ze studia a téměř rok jsme
pracovali v pivovaru Prazdroj). Přiznání špatného svědomí našeho bývalého ředitele jsem přijal a v duchu i trochu pozitivně hodnotil. Krátce na to jsem tento pozoruhodný zážitek líčil
svému kolegovi – psychiatrovi. Znalec lidských
duší mé hodnocení odmítl s logickou úvahou,
že nejdříve jsem vyprávěl o svém úspěšném
postavení, a k tomu přidal otazník, zda by se
pan ředitel přiznal ke svému udání, kdybych
byl po vyhození ze studia u té lopaty trvale zůstal. Tak nevím. Občas se mi ale od té doby jako
antithéze vybavuje příběh profesora ve slavné,
později zfilmované Drdově povídce „Vyšší princip“. Trvale zůstává odpudivý pach vzpomínky
na pokleslý čin pedagoga: demonstrovat svoji
loajalitu k režimu na úkor osudu pěti studentů.
MUDr. Zdeněk Mraček, emeritní profesor
P.S. „ …. dějiny lidí žijících pod despotismem
jsou jenom souborem anekdot“ (Sebastien
Chamfort - 18. stol.)

Pilsner Tuna
Tuna je skupina univerzitních studentů oblečených v tradičním černém oblečení, zpívající
serenády a hrající na kytary a na další hudební nástroje. Tato tradice vznikla ve Španělsku
a v Portugalsku ve 13. století. Chudí studenti si
na ulicích tehdy svým hudebním talentem přivydělávali na jídlo a také si z těchto peněz financovali svá studia. Tunos (členové skupiny Tuna)
také hrávávali pod okny dívek, které si přáli
získat za své ženy. V dnešní době je Tuna velmi důležitou součástí kultury na univerzitách
v Portugalsku, ve Španělsku a také v zemích Jižní Ameriky. Od svých začátků až po současnost
stále pokračuje v tradici starých hudebních nástrojů, jako je například bandurria, kytara, speciální portugalská kytara a tamburína.
PilsnerTuna byla nápadem studenta Pedro Correia, který je nyní skupinovým managerem.
Hudební skupina se momentálně skládá z 27
studentů naší fakulty, kteří jsou pod hudebním
vedením Gustavo Pinhola. Studenti se rozhodli
založit tuto skupinu, protože jim velmi chyběla
tato část portugalské univerzitní kultury a mysleli si, že pokud by se povedlo tuto skupinu

vytvořit, pomohlo by portugalským studentům
být blíže jejich domovu.
Členové PilsnerTuna se snaží založit skupinu
tak, aby se stala součástí agregace pro všechny
portugalské studenty a samozřejmě by členové rádi ukázali malý kousek kultury jejich rodné
země ostatním studentům a obyvatelům České republiky. Hlavním cílem je, aby PilsnerTuna
byla schopna hrát v roce 2015 v Plzni v rámci
Evropského hlavního města kultury. Další jejich
ambicí je zúčastnit se portugalských a mezinárodních festivalů a hrdě reprezentovat lékařskou fakultu. Rádi by také uspořádali pravidelně
jednou za rok v Plzni koncert, kam by byli pozváni všichni studující cizinci z České republiky.
PilsnerTuna by ráda poděkovala děkanovi
doc. MUDr. Borisu Kreuzbergovi, CSc., proděkanovi doc. RNDr. Pavlu Fialovi, CSc., a celému
děkanátu za podporu realizovat tento projekt. PilsnerTuna by ráda zahájila koncertování
v březnu 2013, pro další informace můžete navštívit internetovou stránku –www.facebook.
com/Pilsnertuna.
Nikola Kubínová

Zakladatel Plzně král
Václav II.
(1271 – 1305) (IV.)
(Dokončení)
Památného dne 24. května 1283 se vracel
do vyhladovělé, vydrancované, zdecimované
a zubožené země ze čtyřleté internace dědic
trůnu, budoucí král, nyní dvanáctiletý Václav
II. Během dvaadvaceti let, které mu zbývaly
do konce života, se stal jedním z nejmocnějších
a nejbohatších vládců tehdejší Evropy.
Často se setkáváme s rozdílnými soudy a přímo
protichůdnými charakteristikami, jako by šlo
ne o jednoho člověka, ale hned o několik osob
najednou. Zatímco jedni vidí v tomto významném Přemyslovci jenom podivína, slabocha
bez špetky statečnosti, majícím „jen trochu oné
síly ducha, podnikavosti, chrabrosti a ctižádosti,
kterou vynikal jeho otec“, nebo i „nervově rozechvělého intelektuála na trůnu“, spatřují v něm
druzí vynikajícího rozmnožitele království, panovníka s pronikavým politickým a státnickým
myšlením, energetického vladaře, neváhajícího
zakročit proti sebemocnějšímu českému velmoži. Je například charakterizován jako král,
„který sice nikdy nevyrostl v bohatýra, ale jehož
duch se nevzdal úplně ani v rdousícím objetí
smrti“. Kdo má pravdu?
Pokud jde o chrabrost, mužnou sílu, obratnost
v boji se zbraní v ruce, Václav se nepotatil, ačkoli byl na otcově (král Přemysl Otakar II.) dvoře
k těmto projevům rytířství nepochybně veden.
Pravda, jen do svých sedmi let, tj. do Přemyslovy tragické smrti (26. srpna 1278). Měl prostě
jiné vlohy. A co je hlavní, už od přírody nebyl
k rytířskému způsobu života vybaven potřebnou postavou, sílou paží a odolností organismu, zkrátka tělesnou zdatností.
Po otcově smrti nastal tragický zlom nejen
v tělesném, ale i psychickém vývoji královského dítěte, beztak již nervově labilního. Vítězovy represe dolehly tvrdě na celé království,
na všechny jeho obyvatele, Přemyslova syna

nevyjímaje. Čechy se „těšily“ několik let ochraně
ozbrojenců braniborského markraběte Oty V.
Dlouhého, synovce padlého krále (syna Boženy
Přemyslovny). Do jeho rukou byla v naprosto
chaotické situaci svěřena poručenská správa
Čech a také výchova mladičkého krále. Věznění
na Bezdězu vystřídala později internace v cizím
prostředí, na Žitavě, v Berlíně a nakonec v braniborské Špandavě. Z výsledků antropologického průzkumu králových tělesných pozůstatků
na chrupu i kostech byly shledány stopy křivice
způsobené nedostatečnou výživou a avitaminózou D v dětském věku.

vil tolik prozíravosti, obezřetnosti, ale i chladné
vypočítavosti, že to dodnes budí obdiv. Prosazoval myšlenku jakési centrálně řízené feudální monarchie s omezeným podílem šlechty
na správě království. Preferoval odborně schopné a vzdělané poradce, znalce práva, ekonomie, financí, specialisty na záležitosti církevní,
kulturní a zahraničně politické. Z nich pak vytvořil poradní sbor, předjímající do značné míry
moderní vládní kabinet. Za Václava II. království
vzkvétalo především zásluhou čerstvě objevených bohatých stříbrných žil na území kláštera
cisterciáků v Sedlci a na několika dalších místech. Jeho roční těžba dosahovala koncem třináctého století úhrnem asi 100 000 hřiven (1
hřivna = 253 gramů). Horní právo kutnohorské
se stalo vzorem i pro báňská práva v řadě jiných
zemí. Václav provedl také mincovní reformu.
Ustanovil nové platidlo, tzv. pražský groš, se
značně vysokým obsahem stříbra.

Území pod kontrolou přemyslovské dynastie kolem roku 1301: České
království, Polské království, Pravděpodobný rozsah moci Václava III.
v Uhrách, Země v lenní závislosti
Mnohem hůře než tělesné strádání působilo
na křehký dětský organismus královského vězně strádání duševní, pobyt v cizím prostředí,
bez láskyplné péče matky a bezstarostných
dětských her s vrstevníky. Nelze se pak divit,
že ho v dospělosti přepadaly pocity sklíčenosti a strachu, že míval zjitřenou mysl a chování
často na hony vzdálené ideálu středověkého
rytíře a panovníka. Na matce lpěl celou dětskou
bytostí, protože když se vrátil z braniborského
zajetí do Prahy, přivítal s otevřenou náručí nejen matku, ale i jejího nového manžela Záviše
z Falkenštejna, s nímž se Kunhuta seznámila
za čtyřletého pobytu v opavském Hradci.
V květnu 1285 Závišova choť, královna matka
Kunhuta, zemřela. O několik měsíců později
vstoupil v Chebu v platnost sňatek Václava - již
čtrnáctiletého - s dcerou Rudolfa Habsburského Gutou. V roce 1287 přijela Guta natrvalo
do Prahy. Úměrně jak Václav dospíval, rostl
i jeho zájem o vládní záležitosti. Začal věřit, že
mu jeho otčím Záviš skutečně chystá záhubu.
Původní obdiv se postupně měnil v žárlivost
na jeho úspěchy a rytířský zjev, a posléze přerostl v obavy a strach.
Dnem Závišovy popravy skončila v českém
království éra poručnické a regentské vlády,
éra zemských správců – otěže moci převzal
do svých rukou král, sotva devatenáctiletý mladík křehké postavy a chatrného zdraví, nicméně pevně odhodlán s nikým se o moc nedělit.
Jako vladař si Václav II. nepočínal špatně. Jakoby hnán touhou překročit stín svého otce,
velikého „železného a zlatého“ krále, vyvinul při
správě domácích i zahraničních záležitostí tolik
energie a až jakéhosi horečnatého úsilí, a proje-

Stavba města ve středověku
Úspěšná byla rovněž zakladatelská činnost
Václava II. Vedle Kutné Hory založil města Nový
Bydžov, Trutnov a Plzeň. I když se Václavovi dařilo hájit svrchovanost královské moci, ve dvou
případech musel před šlechtou kapitulovat
– zmařila jeho úmysl založit v Praze univerzitu
a vydat zemský zákoník.
Ještě strmější však byla jeho cesta za upevněním českého státu navenek, za jeho územním
rozšířením a posílením autority a moci. Český
král získal postupně Krakovsko a Sandoměřsko.
Odpor protikandidátů na polský trůn zlomil
pomocí zbraní při dvou vojenských výpravách
proti protikandidátovi Vladislavu Lokýtkovi
a hlavně kutnohorským stříbrem.
Vytvořením česko-polské unie pod žezlem Přemyslovců se ocitl Václav II. na vrcholu moci.
Její další vzestup zhatily zdravotní problémy.
Václav II. těžce onemocněl a dne 21. června
1305 zemřel. Ve věku 34 let prý vypadal jako
stařec. Bezprostřední příčinou Václavovy smrti
byla podle prof. MUDr. Jaroslava Jedličky plicní
tuberkulóza, nemoc tehdy smrtelná. Palacký
soudil, že „Václav II., nepožívaje od přírody dosti
silného zdraví, počal záhy příliš bujně žíti a plýtva-

ti tělesnou silou, dříve než byla dozrála. Sotva 25
let stár jsa, počítal již 9 manželských, nadto i několik nemanželských dětí, ze kterých však přečkali
ho jen syn jeho Václav (roz. 1289) a dcery Anna
(r. 1290), Eliška (r. 1292), Markéta (r.1296) z prvního, Anežka (r. 1304) pak z druhého lože. Proto
také byl po celý čas tak nervosním a bojácným, že
kupř. schovával se do skříní relikviemi vyložených,
kdykoli blížilo se hromobití, i omdléval při spatření
kočky.“
Zdá se pravděpodobné, že Václav II. trpěl těžší
neurózou. Dnes se usuzuje, že příčinou neuróz
jsou drobné biochemické úchylky v neurotransmiterech, přenašečích nervového vzruchu
z nervové buňky na buňku. Skoro vždy je neuróza u jednotlivého pacienta způsobena zevními stresy, konfliktními situacemi, jež neurotik
není s to zvládnout.
Král Václav II., soudíme-li z údajů, jež se nám
o jeho chování dochovaly, byl nepochybně
neurotikem. Citát z Palackého Dějin napovídá,
že šlo o neurózu anxiózní (úzkostnou), měla
i některé rysy fobické a obsedantní. Mezi jejími příčinami je tu především genetický základ.
U Přemyslovců byly v genetickém kódu zafixovány neurotické sklony. Děd našeho nemocného Václav I. trpěl jasnou monofóbií, nesnášel
zvonění zvonů. Všude, kam přišel, musely být
z kostelních věží snímány. Otec Václava II. Přemysl Otakar II., jakkoli velký a významný to byl
král, choval se někdy tak násilnicky, že bychom
to v dnešní terminologii nazvali „chováním agresivního psychopata“.
Rovněž zevní příčiny neurózy Václava II. není
třeba dlouho hledat. Málokterý středověký panovník měl tolik stresů v dětství jako sedmiletý kralevic, vyrostlý na dvoře svého otce coby
vytoužený následník trůnu. Byl náhle uvězněn,
držen na hradě Bezdězu, kde jistě nebylo zvlášť
velké pohodlí. Nakonec ho děsivý bratranec
Ota Braniborský odvezl do poměrně daleké
ciziny. Trvalo to čtyři roky, než se mohl vrátit
domů na Pražský hrad.
Psychiatru prof. MUDr. Evženu Vencovskému se
Václavovo chování jevilo jako „projevy „tří syndromů: anxiózně fobického, obsedantně anankastického a depresivního“.
Neurolog prof. MUDr. Ivan Lesný tak došel
k celkem přesné diagnóze: u krále Václava II. šlo
o neurózu fobicko-anxiózně obsedantní vzniklou na rodinné bázi a vyvolanou sérií stresů
z jeho mimořádně psychické a fyzické zátěže
v dětství, zejména v období braniborské internace.
Náš vynikající internista prof. MUDr. Josef Thomayer dospěl k názoru, že Václav II. trpěl neurastenií. Neurastenik je mj. úzkostný, neodolný,
chorobně dráždivý, trpí poruchami koncentrace, spánku, migrénami. Nepřiměřeně, idiosynkraticky reaguje na jinak běžné podněty.
Václav II. byl nepochybně podivínem. Do dospělosti mu zůstal strach z koček, trpěl prý, jakmile jen zaslechl mňoukání. A ještě mnohem
víc se bál hromů a blesků. Za bouřek se zamykal
do jakéhosi malého svatostánku a tam se modlil. Nacházíme zmínky o tom, jak ho přepadaly
návaly sklíčenosti, skleslosti, výčitek svědomí.
Pak ochablost dočasně pominula a dostavila
se fáze aktivity, činorodosti, divoké pracovitosti, Zdá se, že i živočišné bujnosti. Sám fakt, že
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zplodil deset manželských dětí (většina zemřela) a k tomu mnoho (ani není známo kolik) levobočků, částečně charakterizuje horkokrevný,
arytmicky pulsující Václavův temperament.
Palacký křivdí Václavovi, když mu vyčítá nedostatek síly ducha a podnikavosti. V tomto
ohledu za svým energickým a chrabrým otcem nikterak nezaostával. Udržel unii česko-polskou až do své smrti, rozpadla se teprve
po zavraždění jeho syna, posledního Přemyslovce Václava III. Další vzestup královské moci
byl trnem v oku především české šlechtě, všem
těm Rožmberkům, Lichtenburkům, Vartenberkům a jiným pánům. Vedle krále a církve také
vyšší šlechta ekonomicky těžila z vyspělé zemědělské výroby, z rozvoje řemesel a ze záplavy
stříbra. Po rázném Václavově zákroku proti odboji pánů z Růže v letech 1289-1290 se čeští
feudálové stáhli jaksi do pozadí; hlasitěji dali
o sobě vědět až při zmíněných králových pokusech kodifikovat zemské právo a založit vysoké
učení v Praze, kdy královy snahy zmařili z obavy, aby nebyla ještě více posílena moc církve
a prelátů. Král moudře ustoupil, čímž se vyhnul
střetu s tímto mocným domácím odpůrcem.
I v tom projevil svou obezřetnost… Jako by tušil, co přinesou léta 1306-1310, kdy v království
propuknou spory o trůn. Na události oněch let
už nervové onemocnění Václava II. vliv nemělo.
Václav II. dokázal za svůj krátký a v podstatě
trpký život víc, než se mu přisuzovalo. Jevil se
jako relativně oduševnělý politik, přicházející
s novou, modernější koncepcí výkonu státní
moci. Na přemyslovském stolci se předvedl nikoliv jako bezradná pasivní loutka, nýbrž jako
muž, který jako první zcela programově povolal
k řízení veřejných záležitostí profesionály, erudované a zkušené znalce takového formátu,
jakým byl například evropský věhlasný klerik,
filozof, lékař a státník v jedné osobě, učený arcibiskup Petr z Aspeltu.

vnitropolitických zásahů a reforem. Od chvíle,
kdy se ani ne dvacetiletý mladý muž chopil
samostatné vlády, dokázal během patnácti
roků až překvapivě mnoho. Získal polskou korunu a svému synovi Václavu III. otevřel cestu
ke koruně uherské. Založil slávu Kutné Hory.
Díky pohádkovému bohatství stříbrných dolů
přivedl český stát k slušné ekonomické prosperitě. Zajistil naší zemi poměrně dlouhá léta
klidu a míru. Provedl radikální měnovou reformu – začal razit proslulé pražské groše, které
se staly nejstabilnější měnou ve střední Evropě.
Koncipoval – zajisté, že ne sám – na svou dobu
neobyčejně pokrokový horní zákoník (lus regale montanorum). Pokusil se dokonce o písemnou kodifikaci zemského práva a vehementně prosazoval myšlenku založení univerzity
v Praze. I když v obou posledně jmenovaných
projektech neuspěl, nicméně plnou váhou své
osobnosti za nimi aktivně stál …
To všechno a ještě mnohem více stihl Václav II.
učinit mezi dvacátým a čtyřiatřicátým rokem
svého života. Tedy jako mladík, přitom zdaleka ne zdravý, naopak od útlého dětství fyzicky
i psychicky poznamenaný. Věnovali jsme mu
nikoliv neprávem čtyři články v naší Facultas
nostra. Kdoví, zda by v místech soutoku čtyř řek
bez jeho zakladatelské myšlenky vůbec někdy
v budoucnu nějaké město vzniklo, tím méně
tak významné, jakým se v další historii stala
Nová Plzeň. Tím spíše překvapuje, že v našem
městě neexistuje žádná lokalita, např. náměstí,
ulice či park, které by připomínalo jeho zakladatele. Mnohá i méně významná místa jsou
ke svým zakladatelům podstatně uznalejší.
(J. Novák)
Hora-Hořejš P.: Václav II.- nejbohatší z Přemyslovců. Toulky českou
minulostí II. ... s. 67-84
Lesný I.: Václav II. Zprávy o nemocech mocných. Praha, Horizont
1989, s.111-138

Klášter dominikánek
v Plzni se začal stavět
před 300 léty

Stavba kostela ve středověku
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Václav II., pokud se nechal ovlivňovat a vést jinými, činil tak vědomě, svéprávně, přičemž si
vybíral lidi kvalitní, rozumějící své věci. S odborníky pak promýšlel a realizoval nejen zahraniční
politiku českého státu, ale i řadu významných

Pokud si při návštěvě Studijní a vědecké
knihovny ve Smetanových sadech chceme
vypůjčit nějakou publikaci z volně přístupného oddělení Volný výběr knih musíme vystoupat po schodišti do 2. poschodí. Mnohého na schodišti zaujme údaj, psaný starou
češtinou: „Na to leta 1712. Dne 22 februarij
zaczaly grunty kopati pro stavenj klásstera
a pak dne 20 Aprilis kamen gruntownj byl
položen. Stavenj celého klasstera y s kostelem kostovalo bez oltáržu 38000 K.“ Jedná se
o opis dokumentu, uváděného v Tannerově
kronice (cca 1780)
Areál bývalého ženského dominikánského
kláštera stojí v jihozápadní části centra Plzně.
Je vymezen Bezručovou ulicí, ulicí Bedřicha
Smetany a Smetanovými sady. Za založením
kláštera dominikánek v Plzni stojí sestry Eleonora Magdaléna Terezie a Rosalie Maxmiliána,
hraběnky Vratislavny z Mitrovic, které za podpory svého otce Václava Ignáce Vratislava
z Mitrovic získaly roku 1711 císařské povolení

ke koupi pozemků po pěti pohořelých domech a následné vybudování nového řeholního domu (20. 8. 1711).

V roce 1712 se započalo se stavbou klášterních budov a v témže roce 12. 4. 1712 do Plzně přišly ze Starého Města pražského do Plzně první čtyři řeholnice řádu dominikánek.
Klášter, stavěný od 22. 2. téhož roku, jim však
ještě přístřeší neposkytl. Slavnostní uvedení
do nové budovy proběhlo 20. 8. 1714. Stavbu
vedl proslulý plzeňský architekt Jakub Auguston mladší, který je v kostele pohřben spolu
s manželkou Zuzanou. Celý klášterní komplex
byl dostavěn kolem roku 1735, kdy v listopadu proběhlo vysvěcení konventního chrámu
sv. Anny. V roce 1782 byla komunita z příkazu
Josefa II. rozpuštěna, v r. 1786 klášterní areál
vykoupilo z Náboženského fondu město Plzeň. V následujícím roce zde začala fungovat
hlavní škola a gymnázium. Roku 1804 se sem
přestěhovalo i filosofické učiliště tepelské premonstrátské kanonie. Pro tento účel byla pronikavě přestavěna jižní polovina budovy. Kostel sv. Anny sloužil jako školní. V r. 1878 bylo
v několika místnostech bývalého kláštera zřízeno nové městské muzeum. Školským účelům sloužila budova kláštera až do 20. století.
V r. 1924 bylo zrušeno gymnázium premonstrátů a klášter začal být využíván pro byty a sídla různých podniků. Od r. 1950 v areálu sídlí
Státní studijní knihovna (dnes Státní vědecká
knihovna). Kostel sv. Anny po I. světové válce
na čas sloužil církvi československé, poté se
vrátil katolíkům. Od r. 1952 ho využívá církev
pravoslavná. 
(jn)

170 let od založení
plzeňského Prazdroje
V Plzni se začalo vařit
pivo krátce po založení
tohoto královského města v roce 1295. Právo sladovat, vařit a čepovat
pivo bylo dědičné a vztahovalo se vždy k měšťanovu domu.
Od krále Václava II. obdrželo toto právo na 250
plzeňských měšťanů. Přes sedm set let ale
měšťané vařili nadkvasné pivo ne příliš valné
chuti, takže se do Plzně dovážela kvalitnější piva z Bavor nebo ze Saska a lacinější piva
z blízkého okolí. Traduje se dokonce událost
z r. 1838, kdy k nemalému obveselení davu
bylo před plzeňskou radnicí vylito 36 sudů
piva, které bylo shledáno k pití neschopným.
Krátce poté přišel majitel a hostinský U zlatého orla Václav Mirwald s výrokem (cit.) „Jednoho je nám v Plzni zapotřebí, dobrého a laciného piva. Nechť právovárečné měšťanstvo samo
sobě postaví pivovar!“(*)
Císařský purkmistr královského města Plzně
Martin Kopecký, k němuž byla vyslána deputace právovárečníků, tuto myšlenku podpořil.
A tak 2. ledna 1839 spatřilo světlo světa „Vyzvání
právovárečných měšťanů ku vystavění vlastního
pivovaru a sladovny“. Právováreční měšťané se
stali podílníky moderního pivovaru, který bude
vyrábět dostatek kvalitního piva. Stalo se a roku
1842 otevřel Měšťanský pivovar poprvé svou
bránu, aby zde přijal uznávaného odborníka až
z Bavor, sládka Josefa Grolla. A tomuto tehdy
ani ne třicetiletému muži se zde podařilo uvařit první várku zlatavého, řízného a mimořádně
lahodného podkvasného piva - plzeňského
ležáku. Stalo se tak 5. října 1842. Říká se, že
záměrně udělal chybu. Vařil bavorské pivo, ale
z odlišných českých surovin. První várka byla
naražena 11. listopadu a sklidila v plzeňským
hostincích senzační úspěch.
„Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho
barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela, jak
zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se
tento domácí výrobek“, poznamenal kronikář.
Dovoz do Plzně ustal, protože se věhlas nového piva rychle rozšířil. A nejenom po Plzni. Plzeňské se naopak brzy začalo vyvážet. Zásluhu
na tom měli tehdy formani, jejichž těžké vozy
křižovaly svět od města k městu. Ještě v r. 1842
si několik věder plzeňského nechal poslat hostinský Karel Knobloch v Liliové ulici v Praze.
Další legenda praví, že v r. 1845 forman jménem Salzmann dovezl svému příteli krejčímu
Jakubu Pinkasovi do Prahy dvě vědra plzeňského. Pinkasovi pivo tak zachutnalo, že si nejen objednal další, ale změnil i živnost. A hospoda U Pinkasů čepuje plzeňské pivo dodnes.
I Martin Salzmann časem zanechal formanství
a v Plzni zřídil pivnici U Salzmannů, dodnes jednu z nejproslulejších.
Zájem o plzeňský ležák byl mimořádný - záhy
pronikl do západočeských lázní, kde ho objevili bohatí pacienti z německých zemí, začal
se vozit do Vídně, do Paříže, a postupně ho
začal obdivovat svět, v sedmdesátých letech

19. století i Amerika. Mezitím doma i v cizině
přibývalo pokusů, jak ho napodobit, a proto si
dal Měšťanský pivovar v roce 1859 zaregistrovat ochrannou známku Plzeňské pivo - Pilsner
Bier. Ovšem v Plzni přibývalo také pivovarů,
všechny vyráběly plzeňské pivo a přitom těžily ze slávy piva produkovaného Měšťanským
pivovarem. A tak došlo k další změně. Vznikla
(prý ve spolupráci s berlínskými obchodními
zástupci Měšťanského pivovaru) a v roce 1898
byla zaregistrována dnes proslulá ochranná známka Pilsner Urquell - česky Plzeňský
Prazdroj. To již měl pivovar šest let po oslavě
50 let existence, kdy byla v rámci oslav jubilea
vybudována nová brána ze štěnovické žuly
a hořického pískovce, dodnes známý symbol
pivovaru. Vidíme jej na každé láhvi jako součást
značky Plzeňského Prazdroje.
V těchto souvislostech je třeba si říci, že piva
s názvem Pils, Pilsner či Pilsener dnes vyrábějí
stovky pivovarů po celém světě a jejich konzumenti je nespojují s městem Plzní, ale pouze
s typem vynikajícího, silně chmeleného zlatavého světlého ležáku, který byl poprvé uvařen v plzeňském Měšťanském pivovaru v roce
1842. To pravé pivo – Pilsner Urquell – však je
jen jedno a je nenapodobitelné.
Na závěr dvě z dodnes aktuálních pořekadel
o pivu: „Piják nadává na nedobré pivo, ale při
dobrém zapomíná na špatnou politiku.“
„Kdyby to pivečko nebylo, čím by se na zdraví připilo!“ (jn)
(*) Čtení o pivu k výročí světové značky. Plzeň, Prazdroj 1992

Čeští objevitelé
pramenů světových
veletoků (2)
Pramen afrického Nigeru objevil
Ladislav Mikeš Pařízek v r. 1959
Niger je třetí největší
řekou Afriky (po Nilu
a Kongu). Protéká západní Afrikou v délce
4 160 km, plocha jeho
povodí je 2,1 milionu
km2 a průměrný průtok
je 8 000 m3/s. Od svého
pramene protéká Mali,
rozsáhlou vnitrozemskou deltou u Ségou o rozloze 80 000 km2 s jezery a bažinami, kde ztrácí
2/3 své vodnosti, dále Nigerem, kde mezi městy Gao a Niamey jsou na ní četné peřeje, Nigérií
(s přehradní nádrží Kainji) a ústí deltou o rozloze 28 000 km2 do Guinejského zálivu. Na horním toku je nejvodnější od srpna do listopadu,
v ústí od března do září. Splavný je částečně
v Mali a na dolním toku.
Jako všechny africké veletoky, i Niger využívali arabští a evropští cestovatelé k pronikání
do neznámého nitra Afriky. První zmínky o řece
se objevují u Ptolemaia, který ji nazýval Nigír.
Později oblast popsal berberský cestovatel Ibn
Batút a v roce 1540 byl vydán z této oblasti
cestopis Leo Afrikanuse, vlastním jménem Al
Hasan Ibn Mohamed al Vazan. První cílevědomý

pokus o objevení pramenů podnikl neúspěšně
v letech 1795 a 1805 Mungo Park ze Skotska.
Prameny nakonec v roce 1959 objevili, popsali
a vyfotografovali Češi, Ladislav M. Pařízek a kameraman Lubomír Mikula.
Ladislav Pařízek se narodil 17. listopadu 1907
v rodině českobudějovického kováře. V mládí
měl spíše než ke společenskému uznání namířeno do vězení - jeho parta byla postrachem
celého předměstí a malý Pařízek byl uznáván
jako nekorunovaný král rváčů širokého okolí.
Změna přišla s odstěhováním rodiny Pařízků
na druhý konec města. Zde, v knihovně paní
domácí, Pařízek objevil řadu skvělých dobových cestopisů, a jména jako Stanley, Holub,
Belgické Kongo, Zlatonosné pobřeží či Nigérie
uchvátila jeho představivost.
Od roku 1917 navštěvoval Pařízek reálku, pro
neprospěch však o dva roky později přešel
na měšťanskou školu a po jejím ukončení se
roku 1921 začal učit obchodním příručím.
V této době vznikla jeho láska k cestování: při
návštěvách bratra, žijícího v Rakousku, poznal
rakouské, švýcarské i německé Alpy a se skautským oddílem pak cestoval po Československé
republice. Po ukončení pokračovací obchodní
školy v roce 1924 si podal přihlášku do leteckého učiliště, ale nebyl přijat. Téhož roku odjel
za prací do Francie, dobře se mu zde ale nedařilo, a tak se nakonec rozhodl vstoupit do Cizinecké legie.
Po výcviku byl odvelen do Afriky, kde v Alziru
a Maroku odsloužil většinu své služby. Při jedné
z přestřelek byl vážně zraněn a vrátil se do Evropy. O pobytu v legii pak dlouhá léta mlčel,
až na konci šedesátých let napsal filmovou
povídku Legie sebevrahů, která nakonec vyšla
i knižně.
Díky legionářské minulosti mohl Pařízek zůstat
ve Francii. Byl již rozhodnutý o své budoucí profesi - stane se novinářem. A vrátí se do Afriky,
která mu učarovala. Začal publikovat první texty v časopisech Matin a Miroir de Monde, nyní
již s charakteristickou zkratkou LMP (své jméno
si doplnil dívčím příjmením první manželky).
V roce 1930 odjel jako člen topografické expedice do rovníkové Afriky, kde ho čekalo mnohaměsíční putování neprobádanými oblastmi
Belgického Konga. Reportáže z cesty vynesly
Pařízkovi pověst znalce dané oblasti a pro radu
si k němu začali chodit koloniální politici i obchodníci, kteří měli v Africe své záměry - mimo
jiné spolupracoval i s inženýry, které vyslal
do Afriky Baťa, aby zakládali pro jeho obuvnické impérium kaučukové plantáže.
Válku strávil Pařízek v Praze a nezaskočily ho
ani poválečné události – myšlenky beztřídní
společnosti mu byly blízké, a tak byl připraven
komunisty podporovat. A to i když mu úřady
bez vysvětlení znemožnily novou cestu do rovníkové Afriky v roce 1953. Navíc mu zrušily plánovanou velkou expedici do Latinské Ameriky
v roce 1956, kvůli které dokonce opustil místo šéfredaktora magazínu Lidé a země, který
pomáhal zakládat. Pařízek nikdy neobviňoval
z těchto neúspěchů systém, spíše nepružný
aparát jednotlivých firem, které měly cesty
sponzorovat.
Komunisté však dali Pařízkovi paradoxně i jedinečnou příležitost - když byli v záři 1958 vy-
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hnáni koloniální úředníci z Guineje, přišlo jim
vhod poslat do této chudé země „uvědomělého” novináře. A vzpomněli si na Pařízka, který se nečekaně ocitl na prahu své nejslavnější
cesty. 21. května 1959 stanul po cestě Guinejí
jako osmý běloch nad pramenem řeky Niger.
Byl zklamaný. Našel jen vyschlou jámu, v období sucha bez kapky vody. Ale něco nehrálo.
Domorodí nosiči na sebe hlasitě pokřikovali,
zcela bez respektu z kouzla pramene, které zde
podle legendy mělo působit. Cestovateli došlo,
že skutečný pramen Nigeru leží jinde. A když
na průvodce uhodil, dozvěděl se pravdu - sto
metrů od nich začínal posvátny háj a teprve
v něm Niger opravdu pramení! Pařízek neváhal
- konečně cestovatelský objev, o jakém v dětství snil! Krátce před polednem pronikl posvátným hájem a pod shlukem kapradí objevil dvě
malé tůňky - skutečný pramen afrického veletoku Niger. Stal se tak prvním bělochem, který
se na pramen díval.
Po návratu z Guineje si Pařízek užíval pocitu
cestovatelské celebrity. Jen v roce 1962 absolvoval 257 přednášek po celé republice. Ale
to byla v jistém slova smyslu jeho labutí píseň.
Knihy vydané po cestě do Guineje (především
Guinejská odysea a K pramenům Nigeru) si
publikum příliš nezískaly, čtenáře jeho popisný
styl psaní omrzel a navíc přišla doba tandemu
Zikmund + Hanzelka a jejich výborného cestopisu s názvem Afrika snu a skutečnosti.
Poslední léta života strávil Pařízek ve finanční
tísni. Jako spisovatel na volné noze měl nevelký
důchod, k tomu se ozvaly choroby získané během pobytu v tropech. Zapomenutý Ladislav
Mikeš Pařízek zemřel 28. března 1988 v Praze.
V Českých Budějovicích po něm byla pojmenována jedna krátká ulice, výpravná Encyklopedie
města České Budějovice tohoto rodáka úplně
připomněla až ve 2. vydání z r. 2006.
V jeho osobě měl český cestovatelský svět
posledního cestovatele staré školy a Ladislav
Mikeš Pařízek byl také dost možná posledním
afrikanistou-objevitelem vůbec.
J. Novák

Dva významní
luhačovičtí lékaři
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MUDr. František Veselý (1862-1923)
František Veselý se narodil 18. března 1862
v Bystřici nad Pernštejnem. Vystudoval gymnázium v Brně a v Německém Brodě. Studium lékařství absolvoval na Karlově univerzitě v Praze, kde byl
v roce 1886 promován na doktora všeobecného lékařství. Vojenské stipendium odsloužil šesti lety vojenské služby jako lékař u 23. pěšího
pluku v Sarajevu a v Plevlji a u 14. dragounského pluku v Dobřanech. Poté se usadil jako praktický lékař v Brně. V roce 1894 zakoupil pozemek v Šaraticích u Brna. Vybudoval zde studny
a plnírnu hořké minerální vody.
V Brně byl aktivním pracovníkem Národní jednoty a stal se jedním z mluvčích české společ-

nosti v okruhu brněnského Národního divadla
a Vesniných škol.
V roce 1898 navštívil MUDr. František Veselý poprvé Luhačovice. Místo ho okouzlilo přes svůj
zanedbaný vzhled a nedostupnost. Vytušil, jaký
potenciál skýtají léčivé luhačovické prameny,
zdravé prostředí i místní neporušená krajina
na okraji Bílých Karpat. Pojal úmysl vytvořit akciovou společnost, která by tyto chátrající lázně
odkoupila a obnovila. Rozhodl se vybudovat
moravské lázeňské středisko moderního typu.
Úspěch lázní nespojoval pouze s plněním léčebného poslání, ale i s vytvořením kulturního
zázemí a společenského střediska slovanských
národů.
V roce 1900 F. Veselý rozeslal dvěma tisícům
českých lékařů v Čechách, na Moravě i Slezsku
první oběžník vybízející k vytvoření akciové
společnosti. Kromě toho sám jezdil po městech a organizoval agitační besedy s lékaři.
Kvůli malé odezvě se v roce 1901 obrátil dalším oběžníkem i na záložny, učitele, úředníky,
lékárníky, obchodníky, duchovní, advokáty,
notáře a soukromníky. V roce 1902 byla vytvořena akciová společnost, která lázně odkoupila od hraběte Serényiho. Jejího vedení se ujal
sám MUDr. František Veselý. Obětavě začal
uskutečňovat svoji představu o budoucnosti
lázní jako moravské protiváhy Karlových Varů.
Získal ke spolupráci architekta Dušana Jurkoviče, staral se o renovaci budov a stavbu nových
objektů, zachycení pramenů, zřízení plnírny
minerálních vod a inhalatoria, léčbu nemocných a zavedení lázeňského režimu, propagoval Luhačovice doma i v cizině na přednáškách
i v článcích a na reklamních letácích. V době
jeho působení v Luhačovicích vznikly stavby,
které stylizací lidové architektury daly Luhačovicím jejich dodnes nezaměnitelnou podobu.
V roce 1907 zemřela po delší nemoci Veselého první manželka, paní Anna. V létě 1908
navštívila Luhačovice Marie Calma. Tato mladá, vzdělaná žena, operní pěvkyně, klavíristka,
básnířka a prozaička sem přijela v doprovodu
svého otce, pražského advokáta Matěje Hurycha. F. Veselý se s ní seznámil na večírku právníků, kde vystoupila s áriemi z Carmen. Strávili
společně v Luhačovicích dvě sezóny a v říjnu
1908 uzavřeli sňatek. Marie Calma Veselá přijala
vřelý vztah svého manžela k luhačovickým lázním za svůj a aktivně se zapojila do organizace
kulturně společenského života lázní. Pořádala
dobročinné koncerty, organizovala vystoupení
významných hudebníků, věnovala se hostům
svého manžela v bytě ve vilce Pod lipami.
Jako každý průkopník, který předešel svou
dobu, narážel ve své době na nepochopení.
MUDr. František Veselý ve vedení lázní působil
jen do roku 1909 a poté byl nucen nedokončené dílo opustit. Jeho snaha o vybudování
moderních lázní nenašla mnoho zastánců mezi
členy správní rady, které zajímala jen rychlá návratnost investovaných prostředků. Veselého
jednání ostatních členů rady natolik zklamalo,
že v roce 1909 lázně opustil. Odcházel z Luhačovic s pocitem křivdy a nevděku. Jeho velkorysá idea, těžce prosazovaná za usilovné práce a osobních obětí, vyústila i za tuto krátkou
dobu ve vytvoření základů moderního lázeňství, ze kterých Luhačovice dodnes čerpají.

V roce 1912 byl F.Veselý vyzván černohorskou
vládou, aby pomocí slovanského kapitálu pomohl vybudovat velké mořské lázně. K uskutečnění však pro vypuknutí války nedošlo. F. Veselý Balkán neopustil a zůstal zde dobrovolně
sloužit jako vojenský lékař na tyfovém oddělení
v bělehradské nemocnici. Z Bělehradu si odvezl vážné onemocnění, které jej o 10 let později
připravilo o život.
Po odchodu z armády působil v letech 1915 –
1919 jako lékař a ředitel městských lázní Bohdaneč. V tomto období se manželům Veselým
podařilo prostřednictvím přátelství s bohdanečským rodákem, spisovatelem Karlem Šípkem (vlastním jménem Josef Peška), Kovařovicovým libretistou a přítelem, a za přímluvy
dalších významných pražských osobností prosadit uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa
v Národním divadle.
Po vzniku Československé republiky se stal F.
Veselý na dva roky generálním inspektorem
lázní a zřídel na Slovensku, rok se věnoval lékařské praxi a ředitelství lázní ve Sliači. Poprvé
od října 1909 navštívili manželé Veselí Luhačovice v roce 1921 František Veselý, se zdravím
podlomeným válkou, se rozhodl vrátit na sezonu 1922 do Luhačovic. Doufal, že s novými balneologickými zkušenostmi může svým lékařským působením přispět k dobrému zvuku Luhačovic. Koncem dubna 1922 toto rozhodnutí
oznamoval písemně svým kolegům a známým:
„ Vážený pane kollego! Opustiv státní postavení
na Slovensku, budu od 1. května ordinovati v Luhačovicích ve vile Slavii po zvěčnělém MUDru Arn.
Kučerovi… Vdova po něm, paní Marie Kučerová,
povede svůj výborný pensionát dále. Případným
pacientům račte dáti pár řádků s sebou a buďte
jist, že jim věnuji všemožnou péči. S kolegiálním
pozdravem a dokonalou úctou MUDr. F. Veselý.“
Po dobu sezóny se F. Veselý držel spíše stranou
společenského života. Na jejím závěru byl kolegy přizván do správní rady. Hrabě Otto Serenyi
18.12.1922 mu napsal jménem užšího výboru
správní rady osobní dopis, ve kterém jej zval
na schůzi v Brně 6.1.1923. Této schůze se však
F. Veselý nedožil. Zemřel v Praze v den jejího konání 6. ledna 1923.
MUDr. František Veselý byl vzdělaný člověk se
širokým záběrem a otevřeným vztahem k umění, vynikající a obětavý lékař, člověk s darem
velkého vcítění k trpícím a sociálně slabým,
vlastenec a neúnavný propagátor myšlenky
slovanské vzájemnosti. Bez jeho přispění by Luhačovice stěží byly dnes jen stínem toho, čím
jsou.
MUDr. František Šťastný (1913 – 1944)
František Šťastný se narodil 22. 12. 1913
ve Svatém Jánu nad
Malší v jižních Čechách.
Když byl Františkovi jeden rok, otec zemřel
na tuberkulózu, o šest
let později podlehla
této nemoci také matka. On a jeho tři sourozenci byli tedy vychováváni dědečkem
a po jeho smrti se jich ujala teta, učitelka Josefa
Šimanová z Luhačovic. Po ukončení obecné

školy navštěvoval František nejprve dva roky
První českou státní reálku v Brně a studium dokončil roku 1932 maturitou na Zemském československém gymnáziu v Uherském Brodě.
Poté se zapsal ke studiu na brněnské lékařské
fakultě.
Během studií byl František Šťastný předsedou
brněnského Spolku mediků a aktivně se zapojoval do společenského života Luhačovic.
Roku 1934 založil spolu se studentem filozofie
V. Hamšíkem Akademický klub. Myšlenka založit spolek vysokoškolských studentů, jenž by
sdružoval nejen studenty z Luhačovic a okolí, ale také ty, kteří do města přijíždějí pouze
na prázdniny, jej provázela již dlouhou dobu,
a tak s pomocí právníka Aloise Gaislera z Pozlovic a technika Jana Kantůrka z Biskupic vznikl
Akademický klub lázně Luhačovice. První schůze klubu se konala 26. 12. 1934 v luhačovické
měšťance, kam přišli nejen místní, ale také
studenti z Kunovic, Bojkovic, Slavičína a Zlína.
Po povolení Zemským úřadem v Brně a úředním schválení stanov se 24. 1. 1935 konala
ustavující valná hromada, ze které vzešel František Šťastný jako předseda a Vladislav Hamšík
jako jednatel. Akademici se věnovali divadelní
činnosti - již roku 1935 uvedli první operetu
a v létě předvedli divákům vlastní novinku,
revuální operetu Vzhůru do ráje! Nacvičili také
veselohru „Lidé na kře”, která se dočkala pěti
repríz. Dále pořádali sportovní podniky - nejprve to byly table-tenisové turnaje o mistrovství
Luhačovic, později (roku 1936) se na Lopeníku
konaly lyžařské závody O velkou cenu Luhačovic.
Tyto závody byly velkou propagační akcí nejen
pro lázně, ale také pro město Luhačovice.
V Luhačovicích připravili 8. – 12. července 1938
spolu s pražským ÚS čs. studentstva Celostátní
manifestační sjezd čsl. studentstva, který se konal v rámci porad Československé jednoty. Nad
sjezdem převzal záštitu prezident Edvard Beneš.
Studentstvo se však kvůli přiostřeným sporům
mezi levicovými a pravicovými studenty v názorech příliš neshodovalo. František Šťastný při
těchto slavnostech připjal za Akademický klub
stuhu na prapor polního pluku č. 27 z Uherského Hradiště. Byly konány večírky a zábavy, divadelní představení a zpívaly se slovanské písně.
Akademický klub se podílel na mnoha dalších
kulturních akcích – 17. 9. 1937 uskutečnil například smuteční schůzi na paměť T. G. Masaryka
a r. 1938 uspořádal sbírku „Luhačovice armádě“,
jejímž výtěžkem chtěli přispět k obraně státu.
Z jejich iniciativy pak město Luhačovice přispělo na stejný účel velkými částkami a po zářijových událostech roku 1938 zorganizoval klub
pro uprchlíky z pohraničních oblastí sbírku, jež
shromáždila nejen velkou finanční částku, ale
také šatstvo a potraviny.
Jeho sestra Anička Šťastná vzpomíná: „Já jsem
se ho snažila pořád držet zpátky, protože měl velké plány ve veřejné činnosti, byl neuvěřitelně aktivní a žil jen pro to. My jsme ho s tetou neustále
hubovaly, že na studie nemá čas.”
V polovině listopadu 1939, kdy František Šťastný dokončoval poslední semestr studia lékařské fakulty, nařídil Hitler zavřít české vysoké
školy. Šestadvacetiletý František si uvědomoval
hrozící zatčení, kterému by jistě za svou rozsáhlou vlasteneckou činnost neunikl. Proto se

rozhodl odejít za hranice okleštěného Československa, aby se zapojil do boje proti fašismu.
„V době, kdy opouštěl město, jsme stále bydleli
u tety. Můj bratr nás se svými plány na odchod
za hranice neseznamoval, nevšimli jsme si ani
žádných příprav. Jednoho dne nám jednoduše
oznámil, že odchází na Slovensko, odkud se pokusí dostat na západ. Teta jeho rozhodnutí brala
vlastenecky a ani já jsem mu ho nerozmlouvala.
Rozloučili jsme se v domnění, že se ještě setkáme.
Kdo mohl tehdy vědět, že je to naše poslední shledání...”
Ze Slovenska se František Šťastný dostal do Maďarska, kde byl však zatčen a uvězněn v proslulé věznici Citadele. Odtud se mu však podařilo
uprchnout a přes Jugoslávii a Sýrii se dostal
do Francie. Na francouzském území se aktivně
zapojil do bojů na Loiře a Marně. Poté byl hromadným přesunem transportován do Anglie.
Zde působil František Šťastný nejprve u brigádní ambulance. Na svobodníka byl povýšen 1.
února 1941, na desátníka 3. října 1941 a na četaře 28. května 1942.
Mezitím studoval na univerzitě v Cardiffu
a po zvládnutí angličtiny, kterou se musel naučit až na místě, studium medicíny dokončil na doktora lékařských věd byl za účasti Edvarda
Beneše slavnostně promován v červnu 1942.
V době, kdy čekal na svůj transport do SSSR,
pracoval ve skotské nemocnici v Glasgow, poté
v Dorsetu. Roku 1943 úspěšně vykonal zkoušku
na důstojníka zdravotní služby a byla mu udělena hodnost četaře aspiranta. Po celou dobu
svého působení v Anglii byl aktivním členem
Sokola a Slováckého krúžku v Anglii. V Anglii
absolvoval parakurs, do kterého byli nabíráni
především mladí muži, kteří měli být vysazeni
nad územím Protektorátu.
Spolu s dalšími lékaři odešel dr. Šťastný doplnit
Československý armádní sbor do Sovětského
svazu. Díky tomu, že František prošel parakursem, byl jako lékař zařazen do 2. československé paradesantní brigády. Působil přímo u motorizovaného přezvědného oddílu a účastnil se
bojů na Dukle, Zenkové, Zaržíně či Roztoku, kde
mimo funkce lékaře oddílu také pomáhal lékaři
1. praporu.
V říjnu 1944 se zapojil do bojů ve Slovenském
národním povstání - byl vysazen z letadla
na letišti Tri Duby u Zvolena a jako lékař se zúčastnil přepadu nacistů u Dobré Nivy, obrany
Hájníku a okolí Zvolena. Jakmile Němci obsadili Banskou Bystricu, přesunul se spolu s československými jednotkami a partyzány do hor.
I přes hlad, mráz a vichřici odmítl nabídku
slovenského partyzána, aby v civilním oděvu
unikl na Moravu, a mimo neustálou lékařskou
pomoc poskytovanou raněným na Prašivé také
bojoval se samopalem v ruce.
Když v listopadu 1944 přecházel Chabenec
v Nízkých Tatrách, byla jeho jednotka obklíčena oddíly SS a zajata. Jednatřicetiletý František
Šťastný byl surově mučen a nakonec zabit ranou do týla. Po potlačení SNP se zločinů na slovenských válečných zajatcích i na civilním obyvatelstvu dopouštěli zejména příslušníci brigády Dilenwanger složené z vojenských osob
trestaných pro kriminální delikty, a také 14. divize SS s názvem Galizien složené z ukrajinských
dobrovolníků. Když se občané města Luhačo-

vic po válce dozvěděli o Františkově smrti, byla
20. ledna 1946 uspořádána smuteční tryzna.
MUDr. František Šťastný byl prezidentem Československé republiky vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem a Československou medailí za chrabrost (1945), Dukelskou pamětní medailí (1959) a Pamětní medailí Slovenského národního povstání (1964).
Roku 1967 byl na počest Františka Šťastného
pojmenován jeden z luhačovických pramenů,
dříve známý jako Gejzír, a od r. 1979 se začal
na jeho počest konat Memoriál MUDr. Františka Šťastného v orientačním běhu.
(J. Novák)
V článku bylo použito pramenů od PhDr. Blanky Petrákové z Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Marcely Senekové z Gymnázia Zlín,
Lesní čtvrť

800 let Zlaté buly
sicilské
Není mnoho významných dokumentů se vztahem k naší státnosti, u nichž bychom si připomínali osmisté výročí jejich vzniku. K těm,
kterým v našich dějinách určitě mimořádně
významné místo po právu patří, se řadí Zlatá
bula sicilská.
Raně středověký český stát vznikal a rozvíjel se
ve složitých mocensko-politických podmínkách středu Evropy 10. až 12. století, především
pod stálým tlakem říše východofranské a později římsko-německé. Vznikl jako stát domácí
dynastie Přemyslovců a slovanské, české národnosti. Českému státu předcházela Velkomoravská říše, jež dosáhla největšího mocenského
vzepětí za knížete Svatopluka (870/871 – 894)
a zanikla mezi lety 906 – 907. Křest knížete Bořivoje (zemřel před 890) – prvního historického
Přemyslovce – na Svatoplukově dvoře, otevřel
cestu k christianizaci Čech a vzniku přemyslovského státu. Bořivojovi potomci, politicky
orientovaní na východofranskou říši, vládli až
do roku 935 křesťanskému „státečku“ ve středu
české kotliny, s centrem na hradišti Praha (šlo
o Pražský hrad). Zrod českého raně středověkého státu je podle dnešních poznatků dílem
Boleslava I. (935 – 972), spojovaného s vraždou
vládnoucího staršího bratra, svatého Václava.
Boleslav ovládl „pohanský“ zbytek Čech, dobyl
Moravu, expandoval do Slezska a dál na východ. Také vyjednával o zřízení pražského biskupství, což se však zdařilo až po jeho smrti,
roku 973. Knížata 10. století si vykupovala mír
od říše placením tributu. Zásadní změna nastala roku 1004, po vytlačení Poláků Boleslava
Chrabrého z Čech králem Jindřichem II., kdy
kníže Jaromír (a již roku 1002 neznámý Vladivoj) přijal od krále svou zemi v léno. Český stát,
vnitřně zcela suverénní, se tak stal specifickou
součástí široce pojaté římsko-německé říše.
Udělení léna novému vládnoucímu knížeti
římským králem či císařem vždy předcházela
svobodná domácí volba, kdy kníže, za souhlasu
„všech Čechů“, tedy českých velmožů a předáků, byl dosazen na kamenný stolec na Pražském
hradě. Podle ustanovení knížete Břetislava I.
(1035 – 1055) měl vládnout vždy nejstarší člen
dynastie. Mladším Přemyslovcům svěřoval kní-
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že sobě podřízené „úděly“ na Moravě, jež byla
trvale spojena s Čechami od let 1019 – 1020. (*)
Přemyslovci trvale usilovali o získání královské
koruny. V letech 1192 až 1193 získal vládu Přemysl, dnes známý jako Přemysl Otakar I., čtvrtý
ze synů krále Vladislava. Byl však svržen a uprchl do ciziny. Na jaře roku 1197 vpadl Přemysl
s vojskem neúspěšně do Čech. Podruhé vtrhl
do země na podzim téhož roku, tentokrát proti
Vladislavu Jindřichovi, svému mladšímu bratrovi, kterého čeští velmoži zvolili knížetem. Obě
vojska se setkala 6. prosince 1197. K bitvě nedošlo, neboť Vladislav z vlastní vůle předal vládu
staršímu bratrovi.
Přemysl (1197 – 1230), pro zahraničí užívající
jméno Otakar, vstoupil do evropské politiky
s cílem vytěžit pro sebe a svůj stát maximum
z trvalého úpadku centrální panovnické moci
v římsko - německé říši, který započal smrtí
krále Jindřicha VI. Ve sporu mezi dynastií Šlaufů a Welfů se nakonec přiklonil na stranu mladičkého Fridricha II., Štaufa, syna Jindřicha VI.,
zvoleného roku 1212 římským králem. Fridrich
II. pro něho vydal 26. září 1212 v Basileji privilegium, od 20. století zvané Zlatá bula sicilská
podle zlaté pečeti – buly – užívané Fridrichem
jako sicilským králem. Přemyslovi byla potvrzena královská hodnost, s tím, že on i jeho
nástupci mají držet České království dědičně.
Doslova se ve Zlaté bule sicilské píše:
......ipsum regem constituimus et confi rmamus et tam sanctam et dignam constitutionem approbamus regnumque Boemie liberaliter et absque omni pecunie exactione
et consueta curie nostre iusticia sibi suisque
successoribus in perpetuum concedimus, volentes, ut quicunque ab ipsis in regem electus
fuerit, ad nos vel successores nostros accedat, regalia debito modo recepturus. Omnes
etiam terminos, qui predicto regno att inere
videntur, quocunque modo alienati sint, ei et
successoribus suis possidendos indulgemus.
( .......také my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení
schvalujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme, chtějíce, aby kdokoliv z nich bude zvolen
králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal.)
Český stát se tak za Přemysla Otakara I. změnil
v obecně uznané dědičné království, v němž
trůn vždy získával králův prvorozený syn. České království, součást Svaté říše římské, zaujalo
klíčovou pozici ve střední Evropě a ve 13. století vstoupilo do zápasu o mocenskou převahu
v tomto regionu. V průběhu uvedeného století, za přemyslovských králů, prošel český stát
převratnými ekonomickými a společenskými
změnami, v jejichž důsledku se stal vrcholně
středověkým státem západoevropského typu.
Zlatá bula sicilská garantovala vnitřní nezávislost českého státu a zároveň jeho formálním začleněním do Svaté říše římské nabízela českým
králům jako říšským knížatům nové možnosti
aktivní zahraniční politiky. Přispěla tak ke zvýšení prestiže českého království ve střední Evropě
i k upevnění pozic jeho panovníků jak mezi evropskými vládci, tak na domácím poli.
Zlatá bula sicilská symbolicky uzavírala raně

středověkou etapu vývoje českého státu. Od té
doby trůn získával vždy králův prvorozený syn.
Dokument zaujal od svého vzniku čestné místo
v archivu českých králů a starého českého státu, který se označuje jako Archiv České koruny.
Je národní kulturní památkou České republiky
uloženou v Národním archivu na Praze 6.  (JN)
(*) Čumlivski D.: 800 let Zlaté buly sicilské. Národní archiv 2012

Před 75 léty zemřel
Tomáš Garrigue
Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik,
státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské
rady a univerzitním profesorem. V roce 1918
se stal prvním prezidentem Československa.
Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21.
prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám
byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T.
G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru. Po Masarykovi je pojmenován
řád Tomáše Garrigua Masaryka, jedno ze státních vyznamenání České republiky a bývalého
Československa. Zasadil se o založení brněnské
Masarykovy univerzity, která byla po něm pojmenována již v roce 1919.

Max Švabinský: TGM (kresba uhlem)
Připomeňme, že v květnu 1918 byl triumfálně
uvítán desetitisíci lidí v Chicagu a podobně
později také v New Yorku. Následovalo turné
po USA, během kterého loboval pro čs. samostatnost. Při řadě setkání s představiteli a organizacemi krajanů se počet účastníků odhadoval
na více než milion. 19. června proběhlo první ze
čtyř jednání s prezidentem Wilsonem v Bílém
domě, Masaryk dosáhl Wilsonovy plné podpory. Prezident Wilson vyhlásil 28. 6. 1918, že USA
sledují osvobození slovanských národů z německé a rakouské nadvlády. 29. června Francie
uznala Česko-slovenskou národní radu (ČSNR)
jako základ budoucí čs. vlády s T. G. Masarykem

v čele a 9. srpna Velká Británie obdobně uznala
ČSNR jako vládu a navíc prohlásila Čecho-slováky za spojence. Podobné uznání ČSNR jako
vládu a spojence vyhlásily USA 3. září. 14. října
Beneš a Rašín oznámili v Paříži založení Prozatímní česko-slovenské vlády s Masarykem jako
premiérem. Vzápětí 15. října Francie jako první
mocnost uznala Prozatímní československou
vládu. 17. října zveřejnil rakousko-uherský císař
Karel I. svůj manifest o federativním uspořádání své říše. 18. října však Masaryk zveřejnil Washingtonskou deklaraci (na které v předcházejících dnech horečně pracoval Beneš) a vyhlásil
jménem Prozatímní česko-slovenské vlády samostatný Česko-slovenský stát.
Wilson odmítl návrh mírové dohody, předložený 5. října Rakousko-Uherskem a poukázal
na snahy Čecho-slováků a Jihoslovanů o samostatnost. 23.–26. října proběhl ve Filadelfii sjezd
Středoevropské unie. T. G. Masaryk byl zvolen
jejím prezidentem, přednesl a u Zvonu nezávislosti i podepsal její deklaraci. Došlo též k jednání zástupců Rusínů s Masarykem a k podpisu
dohody o připojení Podkarpatské Rusi k budoucímu státu při zaručení její autonomie.
28. října císař Karel I. přijal Wilsonovo prohlášení
z 18. října a nabídl okamžité příměří. Téhož dne
došlo v Praze k vyhlášení samostatného československého státu skupinou politiků, označovaných později jako „muži 28. října“.
30. října Slovenská národní rada vyhlásila v Martině Deklarací slovenského národa své založení
a spojení Slovenska s českými zeměmi, vycházela přitom nejen z četných ústních dohod, ale
i písemných závazků, mj. i Pittsburské dohody
a původní Martinské deklarace.
Uveďme několik méně známých biografických
údajů o prvním prezidentu naší republiky (*):
...Když Masaryk r. 1876 měl po doktorátě, byl by
se rád podíval do ciziny. Ministerstvo vyučování
vypisovalo všelijaká stipendia pro mladé doktory
na vědecké cesty, a Masaryk se také o jedno hlásil.
Nastalo obvyklé chození od Anáše ke Kaifášovi,
až posledním takovým Kaifášem byl sekční šéf
v ministerstvu vyučování. Sekčnímu šéfovi bylo
tuze divné, nač filosof chce cestovat. Chápal, že
přírodozpytci, medikové apod.chtějí vidět kabinety a laboratoře vědecké, ale co chce v cizině
dělat filosof ? Masaryk stipendia nedostal, Masaryk však přece dostal se do ciziny. Toho roku
maturoval s výborným prospěchem svěřenec jeho
Alfred Schlesinger; o prázdninách učitel i žák pobyli v Kloboucích a v říjnu 1876 oba byli vypraveni
do Lipska na universitu.

Lipský rok je v životě Masaryka rokem významným, rokem vědy i lásky. V lipských kruzích vědeckých se asi značně rozšířil rozhled Masarykův, soudíme-li podle jmen osob, se kterými se živě stýkal.
Byl to především Gustav Fechner, fysik a filosof,

Johann Zöllner, jenž se tehdy obíral hloubáním
o čtvrté dimensi, a dalšími. ....
Rok 1876 byl však také u dra Masaryka rokem
lásky. Ubytoval se se svým chovancem v penzionátě a tam poznal Miss Charles Garrigue z Brooklynu u Nového Yorku. Miss Garrigueová přijela
do Lipska v červnu navštívit svou přítelkyni, dceru
majitelky pensionátu. Lipská přítelkyně se učila
horlivě anglicky a četla společně s Miss Charles
Byrona. Dr. Masaryk, žije s nimi pod jednou střechou, poprosil slečny, aby se k nim směl připojit.
Nad knihami vyvinula se láska mezi Američankou
a Čechem, kterou zpečetili zasnoubením, ještě než
slečna Garrigueová odjela domů k rodičům.
Ve svém spisku o hypnotismu Masaryk učinil
zmínku o studiích hypnotických „krajana našeho
Čermáka“, profesora fysiologie v Lipsku. Zdá se, že
za pobytu svého v Lipsku seznámil se s několika
čelnějšími vůdci spiritistů německých, a když viděl
některé pokusy s medii, přesvědčil se, že všechny
ty zjevy psychologicky lze vysvětlit bez duchů.
Do této společnosti to Masaryka táhlo, protože
sám právě před tím začal se horlivě zabývat spiritismem a hypnotismem.
O prázdninách v Kloboucích r. 1876 dělal hypnotické pokusy se zvířaty a lidmi dle návodu Čermákova. „Na zvířatech všechny zjevy, Čermákem
uvedené, jsem pozoroval a s venkovany, mladíky
asi dvacetiletými, poštěstilo se mi vše, co jsem
očekával a chtěl. Hypnotizoval jsem je, dávaje jim
nazírati na bílý papír, na němž jsem několik soustředních kruhů černidlem byl namaloval, chtěje
pozornost upoutati a zároveň známý onen pocit
závratní vzbuditi, jenž se při nazírání na podobné
předměty dostavuje. Někteří zdřímli a usnuli brzy
as jeden napolo strnul; studenou vodou jsem je
všechny budíval. Upustil jsem však od pokusů
těchto brzy, jelikož si lidé vykládali, že „dělám padoucnici“, a já se bál, bych jich nepobouřil“.
K 75. výročí od smrti TGM proběhla ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou
knihovnou výstava dokumentů, vztahujících
se k životním osudům prvního čs. prezidenta.
Zájemci o další detaily z jeho života mohou navštívit výstavu „T. G. Masaryk a Československá
armáda“, která proběhne od 28. listopadu 2012
do 28. února 2013 v muzeu Patton Memorial Pilsen.
J. Novák
(*) Herben J.: T. G. Masaryk – president Republiky československé.
Praha, Šolc a Šimáček (rok vydání neuveden)

Prezidentská
vyznamenání 2012
– mezi vyznamenanými čtyři lékaři
Nejvyšší státní vyznamenání od prezidenta České republiky Václava Klause dostalo letos 28.10.
na Pražském hradě dvaadvacet osobností. Jsou
mezi nimi jako již tradičně veteráni z východní fronty, bojovníci s totalitními režimy, vědci,
umělci, sportovci nebo zachránce lidského života. Přinášíme kompletní přehled oceněných.
Řád Bílého lva vojenské skupiny od prezidenta ČR převzali:
Brigádní generál Ing. Alexandr Beer - za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu
a vynikající bojovou činnost. Generál Alexandr
Beer v roce 1942 vstoupil do formující se čes-

koslovenské jednotky v Buzuluku. Účastnil se
bitvy u Sokolova, bojů o Kyjev, Bílou Cerekev,
Karpatsko-dukelské operace a jako zástupce
velitele tankového praporu se podílel na osvobození Ostravy a Prahy. V bojích byl několikrát
zraněn a za své hrdinství obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. Aktivně působí v Československé obci legionářské, jejímž
byl dlouholetým místopředsedou. Letos se
dožil 95 let, stále aktivně působí na veřejnosti
a především pak mezi mládeží. Svým veřejným
vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.
Major Vasil Korol - za mimořádné zásluhy
o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Major Vasil Korol uprchl po nacistické okupaci Československa do Sovětského
svazu. Tam byl zatčen a prošel útrapami sibiřských pracovních táborů. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do řad československé armády. Jako dělostřelec se účastnil bojů u Kyjeva,
Bílé Cerekve a řady dalších bitev. Během karpatsko-dukelské operace přišel v boji o pravou
ruku. Za své hrdinství byl vyznamenán mnoha
vojenskými vyznamenáními. Po válce byl v roce
1949 z armády propuštěn. Přestože letos oslavil
devadesáté narozeniny, je stále aktivním členem Československé obce legionářské.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka od prezidenta ČR převzali:
Leopold Färber - za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie, humanity a lidská práva. Leopold
Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské
rodiny. Za války velká část jeho blízkých zahynula v koncentračních táborech, on sám jako
chlapec dělal spojku domácím odbojářům
a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce 1948 odsouzen
na 16 let žaláře. Po podmínečném propuštění
v roce 1958 pracoval jako dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví,
písemných a zvukových dokumentů, které jsou
neocenitelným pramenem pro studium našich
nedávných dějin. Je stále činný v Konfederaci
politických vězňů.
Mons. Karel Jaroslav Fořt - za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Mons. Karel Fořt byl za války za svou aktivitu
ve skautském hnutí vězněn nacisty a prodělal
totální nasazení. Po válce po studiu teologie
působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu
v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením
uprchnout na Západ. Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1956 v české misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby pro Čechy v SRN. Po roce 1968 všestranně
pomáhal nové vlně emigrantů jak po stránce
duchovní, tak existenční. Až do roku 1997 vedl
náboženskou redakci Radia Svobodná Evropa.
Pplk. Jaromír Jarmar - za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Pplk. Jaromír Jarmar sloužil v době převzetí
moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník.
Jako věřící člověk komunismus odmítal a byl
napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha – Žatec, která připravovala ozbrojené akce
proti režimu. V roce 1948 byl zatčen a u soudu

mu původně navržený trest smrti byl změněn
na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla
na svobodě také jeho manželka. I po propuštění byl režimem všemožně perzekvován. Přes
svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.
JUDr. Josef Plocek - za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly
naši zemi. Během německé okupace byl jako
student vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil
jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře.
Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii
v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je
stále aktivním členem Konfederace politických
vězňů.
RNDr. Hubert Procházka, CSc. - za vynikající
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská
práva. RNDr. Hubert Procházka byl jako student
gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala
a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat písemnou komunikaci mezi vězněnými
duchovními a obsluhoval radiové spojení pro
americké agenty. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu
a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech
se podepsaly na jeho zdraví. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro bývalé
politické vězně oběti uranových dolů. Od roku
2006 zastupuje KPV ČR v Mezinárodní asociaci
bývalých politických vězňů a obětí komunismu.
Drahomíra Strouhalová - za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila do protikomunistického odboje. V roce
1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla
odsouzena na 15 let vězení. Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila. V roce 1968 se stala členkou K-231
a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace
politických vězňů. Její veřejná aktivita přispívá
k zachování a šíření odkazu protikomunistického odboje v naší společnosti.
Medaili Za hrdinství od prezidenta ČR převzal
MUDr.
Rudolf
Zvolánek - za záchranu lidského
života. Dne 9. 3.
2011 MUDr. Rudolf
Zvolánek
svou
odvahou,
duchapřítomností
a profesionalitou
zachránil život těžce zraněného muže, který
byl vtažen úzkým otvorem do mísícího zařízení na plasty. Poté, co selhaly pokusy záchranářů zraněného vyprostit, neváhal jej operovat
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a amputovat mu zraněnou končetinu přímo
uvnitř stroje, kam za ním pronikl. Díky tomu
bylo možné zraněného uvolnit a následně
převézt do nemocnice. Pacient byl zachráněn
a po dlouhém léčení může nyní žít normálním
životem.
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Medaili Za zásluhy od prezidenta ČR převzali:
Prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc. - za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
Profesor Ladislav Bařinka je přední český plastický a rekonstrukční chirurg. Je autorem řady
nových chirurgických metod, operačních postupů a patentů. Vedle Brna, kde dlouhá léta
vedl Kliniku plastické chirurgie ve FN U sv.
Anny, působil i v USA, Velké Británii, Rakousku
a Sýrii. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla
a zasloužilým pedagogem, který vychoval tři
generace plastických chirurgů. Letos se dožil
85 let.
MUDr. Vladimír
Koza in memoriam - za zásluhy
o stát v oblasti
vědy, výchovy
a školství.
MUDr. Vladimír
Koza byl světově
uznávaný český
hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku
1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde
na počátku devadesátých let zahájil program
transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40 000
dobrovolných dárců. Byl členem řady českých
i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce.
Jeho odborná, organizační a osvětová práce
pomohla vytvořit medicínské pracoviště světové úrovně a program, díky nimž se podařilo
zachránit mnoho životů a dát naději tisícům
dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. - za zásluhy o stát v oblasti
vědy, výchovy a školství. Prof. Jiří Raboch
je vynikající český
psychiatr, přednosta
Psychiatrické kliniky
1. lékařské fakulty UK
v Praze. Od roku 1996
je předsedou České psychiatrické společnosti
a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých

prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem
a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.
Dalšími laureáty Medaile za zásluhy se stali
prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. - za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství,
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. - za zásluhy o stát
v oblasti vědy, Ota Filip - za zásluhy o stát
v oblasti umění, prof. Ing. Václav Havlíček,
CSc. - za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství, prof. Marek Kopelent - za zásluhy o stát v oblasti umění, prof. RNDr. Lumír
Sommer, DrSc. - za zásluhy o stát v oblasti
vědy, výchovy a školství, kpt. Ing. Barbora
Špotáková - za zásluhy o stát v oblasti sportu,
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc. - za zásluhy
o stát v oblasti vědy, PaeDr. Ivo Viktor - za zásluhy o stát v oblasti sportu a prof. PhDr. Petr
Wittlich, CSc. - za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.
(r)

Sto let od tragédie
Titaniku
RMS Titanic byl zaoceánský parník třídy Olympic patřící společnosti White Star Line. Ve své
době to byl největší osobní parník světa. Byl
určen pro převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Na této trase měl
konkurovat podobným parníkům společnosti
Cunard Line – Mauretanii a Lusitanii. Kapacita
lodi dovolovala převážet 2 453 až 2 603 cestujících a omezený počet kočárů nebo automobilů. O provoz lodě a o pohodlí cestujících se
staralo 885 až 899 členů posádky.
Titanic však ztroskotal již během své první
plavby. Připomeňme několik zajímavých faktů
se vztahem k této tragické události. Především, od vůbec prvního přeplutí Atlantiku zcela bez použití plachet, tedy výhradně na parní
pohon, došlo až v r. 1833, když kanadský dřevěný trojstěžník Royal William po pětadvaceti dnech kanadského Nového Skotska dorazil
do Anglie. Opačným směrem, tedy z Evropy
do Ameriky, se to podařilo až o pět let později,
když dřevěný dvojstěžník Sirius, vybavený parním strojem o výkonu 250 k, se se zásobou 450
tun uhlí vydal na cestu z irského Corku (tehdy
Queenstown). Zásoba uhlí tehdy v bouři lodi
hrozila ztroskotáním, nakonec však na splnění
cíle cesty nestačila, a kapitán Roberts těsně
před cílem rozkázal porazit stěžně a rozštípat
zábradlí a můstky, aby bylo čím přiložit pod
kotle. Loď pak v newyorském přístavu přivítal
jásající dav po 19 dnech od vyplutí. Tato trasa
se také stala tradiční distancí, na níž zaoceánské lodi soutěžily o Modrou stuhu Atlantiku,
tedy o co nejrychlejší zdolání. Sírius se ze základního rekordu mohl těšit pomyslně jen
čtyři hodiny, o ty totiž dorazil do New Yorku
později jeho konkurent – daleko modernější
parník Great Western.
Samozřejmě za dalších 75 let dosáhla výstavba zámořských kolosů podstatného pokroku.
Jen pro srovnání – zatímco Sírius měl hrubou
prostornost 703 BRT a Great Western 1320 BRT,
Titanic se mohl pyšnit hrubou prostorností

46 328 BRT, délkou téměř 260 metrů, šířkou 28
metrů, výtlakem 52 310 tun a devíti ocelovými
palubami. Nejvyšší paluba Titaniku se nacházela 23 m nad vodní hladinou. O cestující, kteří by
cestou potřebovali lékařskou péči, bylo dobře
postaráno. Na Titaniku byla vybudována dokonale zařízená nemocnice s moderním operačním sálem. Při vyplutí z Corku loď vezla 2 201
osob. Většina z 1316 cestujících ve třech třídách
cestovala přes oceán poprvé.
Skvěle vybavená byla i lodní tělocvična – mohla uspokojit zájemce o veslování, box, cyklistiku, vzpírání, připraven byl i elektrický kůň a velbloud. Živo bylo stále v hale pro míčové hry
a ve dva metry hlubokém bazénu s příjemně
ohřátou mořskou vodou. Svému koníčku mohli
holdovat tenisté. Každodenně koncertoval lodní orchestr. Mezi jeho posluchači měl svůj stůl
i lodní lékař dr. F. W. N. O´Loughlin. Dlouholetý zaměstnanec rejdařské firmy White Star Line
pracoval po promoci krátce jako praktický lékař
v jižním Irsku, ve službách firmy pak sloužil spolehlivě více než 40 let na různých lodích. Jeho
asistentem byl na Titaniku další lékař irského
původu dr. T. E. Simpson, syn významného
belfastského specialisty.
Nic nenasvědčovalo, že by se naprosto klidná
plavba mohla zkomplikovat ani večer bezprostředně před tragédií. Zatímco v první třídě se
po večeři většina žen odebrala do kajut a jen
muži pokračovali v zábavě v prostorném kuřáckém salónu, v prostorách druhé a třetí třídy
bylo veselo, všude se ozývala hudba a zpěv
a nikdo si nepřipouštěl nějaké starosti. Salóny,
restaurace a kuřárny se začaly vyprazdňovat až
před jedenáctou hodinou. Atmosféru popsal
později jeden ze zachráněných: „Byla to jasná
noc plná hvězd. Měsíc nesvítil, ale nikdy jsem
neviděl hvězdy zářit jasněji, zdálo se, že přímo vystupují z oblohy, jiskřily jako démanty... Byla noc, ve které člověk cítil radost nad
tím, že žije.“
Radista Titaniku dvacet minut před 22. hodinou
obdržel zprávu z parníku Mesaba, plujícího asi
dvě stě mil východně od Titaniku: „Od Mesaby
Titaniku...Led v oblasti 42 stupňů až 41 stupňů 25 minut severní šířky a 49 stupňů 30 minut západní délky. Viděli jsme mnoho shluků
velkých kusů ledu a značný počet ledových
ker. Též ledová pole. Počasí je dobré, jasné.“
Radista Mesaby ještě obdržel odpověď: „Přijato, díky.“ Titanic tou dobou již dosáhl prostoru
akutního nebezpečí. Telegrafista Titaniku měl
okamžitě předat zprávu kapitánovi E. J. Smithovi. Neučinil tak, a zpráva zůstala ležet nepovšimnuta na stole v radiotelegrafické kabině.
Ještě jedno varování dorazilo na Titanic. Směrem k Bostonu směřoval poštovní parník Californian. Jeho kapitán S. Lord ve 22:15 rozpoznal
na západním horizontu ledové pole a nařídil
svoji loď zastavit. Telegrafista Californianu odvysílal na Titanik: „Ahoj, starouši, zastavili jsme
a kolem nás je led.“ Z Titaniku mu přišla odpověď: „Zmlkni. Mám práci. Rušíš mne.“ Ve 23.30
radista Titaniku po více než patnáctihodinové
službě svoji práci skončil.
Ve 23:39 jeden z dvoučlenné hlídky spatřil ze
strážního koše temný stín. Provazem zvonce,
umístěného ve „vraním hnízdě“ (tj., pozorovací
kabině) třikrát trhnul, šlo o signál, oznamující, že

před lodí je nějaký předmět. Současně hlídkující zvolal: „Led přímo před námi.“ Pak už události měly rychlý spád. Povely „Docela vpravo!“
a „Plnou parou zpět!“ osudnému střetu s obrovskou ledovou masou nezabránily. Setrvačností hnaný Titanik směřoval vysokou rychlostí
stále vpřed a trvalo celou věčnost, než se jeho
příď začala pomalu obracet doleva. Masa ledu
se nezadržitelně přibližovala z pravoboku a až
v poslední vteřině minula příď a sklouzla podél lodního boku. Už už se zdálo, že se Titaniku
podaří ledové hoře o vlas vyhnout, když se loď
lehce otřásla a zezdola, z pravé strany mohutného trupu, se ozval skřípavý zvuk. (*)
Americký hydrografický úřad později vypočítal, že při nárazu obrovitého parníku na ledovou horu se uvolnila energie, která by stačila
k tomu, aby se v jedné vteřině nadzvedlo čtrnáct pomníků o hmotnosti 81 120 tun vážícího
Národního monumentu ve Washingtonu. Při
takovém nárazu musel trup Titaniku prasknout
jako ořechová skořápka, i když byl pokryt dva
a půl centimetru silnými ocelovými pláty.

Nárazem vyburcovaný kapitán Edward J.
Smith nechal přivolat hlavního konstruktéra
lodi T. Andrewse a spolu se vydali do podpalubí.
Spletí chodeb došli ke skladu pošty a haly pro
míčové hry, které již byly zaplaveny. Zjistili, že
voda vniká do šesti vodotěsných komor. Andrews si okamžitě uvědomil, co hrozí: protože
přepážky oddělující šestnáct komor, na které
bylo podpalubí Titaniku rozděleno, nebyly vodotěsně napojeny na paluby, k nimž dosahovaly, jakmile bude přední komora zaplněna,
voda se horem přelije do následující komory,
poté do další a další, a tak bude zaplavováno
postupně celé podpalubí. Andrews pochopil,
že Titanic je odsouzen k neodvratné záhubě.
Musel kapitánovi sdělit, že podle jeho odhadu
se loď udrží na hladině asi půldruhé hodiny
a že je nutno okamžitě připravit ke spuštění
záchranné čluny.
Tou dobou plul z New Yorku směrem na Gibraltar a dále do Středomoří parník Carpathia se
735 cestujícími na palubě. Službu mající radiotelegrafista H.T. Cottam krátce po půlnoci vyťukal volací kód Titaniku, a začal nic zlého netuše
vysílat: „Dobré ráno, starouši, víš, že mys Cod
má pro tebe vzkazy?“ Odpověď způsobila, že
se mu téměř zastavilo srdce: Zaznělo jasné tísňové volání CQD a dále: „Připlujte okamžitě.
Narazili jsme na led. Pozice ...“ A znovu třikrát
děsivě znějící písmena CQD. Kapitán Carpathie
A. H. Rostron reagoval okamžitě. Změnil kurz
směrem k 58 mil vzdálenému Titaniku. Přikázal připravit ke spuštění všechny záchranné
čluny. Nařídil vymáčknout z kotlů každý gram

síly a přerušit všechny dodávky jinam, tedy vypnout i topení. Během pěti minut již Carpathia
jela Titaniku na pomoc.
Katastrofa pro mnoho cestujících žádný happy end mít nemohla. Kapacita záchranných
člunů zdaleka pro všechny nestačila. Třicet
minut po půlnoci tak přišel příkaz, aby se ženy
a děti odebraly na člunovou palubu a nastoupily do záchranných člunů. Mnohé z žen zprvu
váhaly do člunů nastoupit, nepokládaly situaci
za natolik vážnou, aby opustily zdánlivě bezpečnou palubu obřího parníku a uchýlily se
do malých člunů, visících na lanech více než
dvacet metrů nad černou hladinou oceánu.
Jiné nechtěly opustit své manžele.
Na palubě Titaniku se až do jeho potopení odehrála řada příkladů osobní statečnosti, docházelo k dramatickým a srdceryvným scénám. Až
do posledních chvil na člunové palubě vyhrávalo osm hudebníků lodního orchestru pod vedením kapelníka W. H. Hartleye známé melodie
a velkou měrou napomohla ke zklidnění.
Jeden z důstojníků zahlédl amerického podnikatele a finančníka I. Strause s manželkou, zabrané v živý hovor a nezdálo se, že by je nějak
vzrušoval fakt, který byl už mnohým jasný – že
se obrovitý parník potápí. „Mohu vás doprovodit do člunu?“ tázal se důstojník paní Strausové. „Myslím, že zatím zůstanu zde,“ odpověděla.
„Proč bys s ním nešla?“ pobízel Straus. „Ne, ještě
ne.“ Několik dalších přátel a známých přemlouvalo paní Strausovou, aby se uchýlila do záchranného člunu. Paní Strausová se dokonce
k jednomu člunu odebrala, ale pak si to rozmyslila. „Ne, neodejdu od svého manžela. Spolu
jsme žili a spolu zemřeme.“ Důstojník nakonec
prosadil, aby se vzhledem k věku a bezmocnosti I. Strause udělala výjimka, a aby mu bylo
dovoleno nastoupit do člunu s manželkou. Ale
starý multimilionář byl též neoblomný. „Ne, nepřeji si ve svůj prospěch nic, co není poskytnuto
i ostatním,“ řekl. Poté manželé Strausovi usedli
na zasklené verandě paluby A do proutěných
křesel, v naprostém klidu očekávajíce svůj osud.
Na Carpathii v té době vydal kapitán Rostron
řadu rozkazů, mj. i zdravotní službě. Lodní lékař
dr. F. McGhee dostal za úkol nachystat posilující prostředky a potřeby první pomoci, z každé
jídelny zřídit ošetřovnu a sám si vzít na starosti
jídelnu I. třídy. Jídelnu II. třídy dostal na povel
maďarský lékař jídelnu III. třídy. Mezitím jednu
z cestujících - paní Ogdenovou - probudil nezvyklý ruch z paluby. Zatřásla spícím mužem
a požádala jej: „Otevři dveře a podívej se, co se
stalo“. Zahlédl lodního lékaře doktora McGheea. „Co máme za potíže?“ „Žádné potíže. Vraťte se
do kabiny“, striktně reagoval lékař. Neúnavná
paní Ogdenová vyslala svého manžela znovu
na průzkumy. Znovu se potkal s dr. McGheem,
a znovu byl vyzván vrátit se do kabiny a neopouštět ji. Nakonec přes veškerou bdělost
posádky se manželům Ogdenovým podařilo
proklouznout na palubu a ukrýt se na jednom
z opuštěných míst. Ve svém nepohodlném
a studeném úkrytu vydrželi až do rozednění,
kdy pochopili, co se stalo.
Ve 2:20 hodiny po půlnoci Titanic zmizel pod
hladinou. Co se odehrávalo na hladině pokryté
množstvím trosek, mezi nimiž bojovaly o život
stovky mužů, žen a dětí, zachytil autenticky plu-

kovník Gracie, křečovitě se držící převráceného
skládacího člunu. „Srdcervoucí výkřiky z více než
tisíce hrdel, nářek a steny trpících, kvílení vyděšených a strašlivé lapání po dechu těch, kteří se
topili, nezapomene nikdo z nás do konce svých
dnů. Mučivé volání o pomoc a volání Boha se
k nám neslo nad černými vodami celou následující hodinu, ale jak čas uplýval, bylo slabší a slabší,
až zmlklo úplně.“ ..... „Nemohl jsem neslyšet, co se
dělo v onu nejtragičtější noc v mém životě. Muži
s pádly na přídi a na zádi manévrovali s člunem
tak, aby se vyhnuli nešťastným lidem bojujícím
ve vodě. Jak jsme míjeli muže plovoucí mezi
troskami, slyšel jsem neustálé vysvětlování: „Drž
se, kamaráde, toho, co máš, když vezmeme ještě
jednoho z vás, potopíme se všichni.” Jsem šťasten, že mohu říci, že ani v jednom případě jsem
neslyšel od plovoucích slovo výčitky, že jim byla
odmítnuta pomoc. Nedošlo k žádnému násilí.
Byl však jeden případ statečnosti, který zůstane
v mé paměti jako nejdůstojnější a nejvyrovnanější příklad odvahy, mužného smíření se s osudem
a nebojácnosti projeveného tváří tvář smrti. Bylo
to ve chvíli, kdy na váhavé odmítnutí pomoci hluboký hlas odpověděl: „V pořádku, chlapci, hodně
štěstí a Bůh vám žehnej.”Často jsem si přál, aby
bylo možno odhalit totožnost tohoto hrdiny a složit hold jeho památce.“
Ve 3:35 dorazila Carpathia do míst, kde se Titanic potopil. Vzhledem k blízkosti ledovců se
musela pohybovat velmi obezřetně. Ve 4:10 začali první z trosečníků z člunu č. 2 šplhat na její
palubu. Do 9. hodiny ranní bylo na palubě Carpatie všech 706 zachráněných cestujících a příslušníků posádky. Spolu s Titanikem zahynul kapitán Smith, tři ze sedmi palubních důstojníků,
vrchní strojník se všemi svými muži, konstruktér
lodi T. Andrews se všemi osmi pracovníky belfastské loděnice, lodní lékař se svým zástupcem, všech osm hudebníků lodního orchestru
a mnoho dalších, včetně většiny z 57 milionářů,
cestujících I. třídou. Pozoruhodnou skutečností
je, že následujícího dne dopoledne, po skončení prohlídek, ohlásil lodní lékař Carpathie
dr. McGhee kapitánovi, že všichni zachránění
trosečníci jsou v dobrém fyzickém stavu s výjimkou pár případů omrzlin a otřesených nervů. Přestože strávili řadu hodin na mrazivém
vzduchu, někteří nedostatečně oblečeni a jiní
zase v promočených šatech, k velkému ulehčení lékařů se nedostavily následky, kterých
se obávali, tj. masové onemocnění z prochlazení nebo vážnější psychické poruchy vyvolané prožitými hrůzami.

Dne 18. 4. 1912 v 9:25 zakotvila Carpathia
v New Yorku. Jejího kapitána Rostrona čekalo
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později povýšení do rytířského stavu králem
Jiřím V.
2. září 1985 byl po řadě předchozích pokusů
nalezen 600 km jihojihovýchodně od New
Foundlandu v hloubce 3800 metrů pod hladinou zásluhou R. D. Ballarda trup Titaniku. To už
dávno na dně oceánu spočívala i proslavená
Carpathia. Za I. světové války sloužila k dopravě
amerických a kanadských vojáků na evropská
bojiště. Na cestě z Liverpoolu byla 17. 7. 1918
torpedována německou ponorkou.
(J. Novák)
(*) Hubáček M.: Titanic. Panorama, Praha 1989

Od „objevení“ Machu
Picchu uplynulo více
než 100 let
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Zavítá-li turista do Peru, kromě hlavního města Limy jeho nejčastějším cílem bývá Machu
Picchu (kečuánský tradiční název znamená
Starý vrch). Jde o ruiny předkolumbovského
inckého kultovního města v peruánských Andách. Nacházejí se na horském sedle 400 metrů nad řekou Urubamba v nadmořské výšce
2430 m n. m., asi 80 km severozápadně od centra této oblasti Cuzca. Inkové začali město stavět okolo roku 1430. Bylo později opuštěno
a zcela zchátralo, a i když bylo místním známo,
pro zbytek světa upadlo v zapomnění. Nikdy
nebylo objeveno Španěly a tedy následně ani
vydrancováno a zničeno, jak se stalo s množstvím jiných měst Inků. Po pádu říše Inků město
začala obklopovat džungle, která ho postupně
zarůstala a pouze pár lidí vědělo o jeho existenci.
Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inckém stylu za použití kvádrového zdiva tvořeného z opracovaných, na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Hlavními
stavbami ve městě jsou Chrám větru, Citadela
a Místnost vládců. Město nemělo administrativní, vojenskou ani obchodní důležitost. Proč
Inkové město postavili, nikdo přesvědčivě
neprokázal. Název města se do dnešních dní
nezachoval a tudíž byl převzat název od blízké
hory Machu Picchu, která se nad ruinami tyčí.
Podle jedné z teorií Machu Picchu bylo sídlem
vládce Inků Pachacuti. Kromě toho místo bylo
vybráno pro svou pozici ve vztahu k posvátným prvkům krajiny. Okolní hory jsou údajně
v harmonii s klíčovými astronomickými událostmi, které byly pro Inky významné. Oblast
325,92 km² okolo Machu Picchu byla v roce
1971 vyhlášena za historickou památku Peru.
Před 20 lety - v roce 1983 bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO jako „absolutní odborné architektonické unikátní svědectví Incké civilizace“. Město se do 20. století
zachovalo v dobrém stavu, k tomu přispělo pět
století, kdy bylo město zakryto okolní džunglí. Jediné, co se nedochovalo, byly původní
střechy tvořené pravděpodobně z materiálu
na bázi sena.
Machu Picchu se stalo jednou z největších
turistických atrakcí v Jižní Americe. Obrovská
návštěvnost je také důvodem, proč Světový

památkový fond zařadil v roce 2008 Machu
Picchu na seznam 100 nejvíce ohrožených památek na světě.
Jako člověk, který sídlo objevil
pro světovou veřejnost, je uznáván Američan
Hiram Bingham
III. (1875-1956).
Bingham se narodil 6. června
1875 v misijní
stanici, kterou v Honolulu na Havaji vedl jeho
otec, protestantský misionář Hiram Bingham II.
(1831–1908). Misionářem na Havaji byl i jeho
dědeček Hiram Bingham I. (1789–1869). V Honolulu vystudoval mladý Bingham v letech
1882 až 1892 střední školu Oahu (dnes známou
jako Punahou School). Poté odjel do USA, kde
v r. 1894 středoškolské vzdělání dokončil
na Phillipsově akademii v Andoveru ve státě
Massachusetts. Vysokoškolská studia na Yaleově univerzitě absolvoval v roce 1898. Dále pokračoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley,
kde absolvoval v roce 1900. Na krátký čas pak
pokračoval v rodinné tradici jako pastor na Havaji, brzy však potkal svou budoucí ženu Alfredu a zaměstnání pastora opustil. Začal tvrdě
pracovat, aby vydělal dostatek peněz, které by
mu umožnily další studium. Díky tomu mohl
posléze zahájit postgraduální studium
na Harvardově univerzitě, v jehož průběhu se
oženil a začal pracovat na doktorské práci. Přitom jej hmotně podporovala rodina jeho ženy.
Harvardský postgraduál ukončil doktorátem
v roce 1905.
Na Harvardu Bingham vyučoval historii a politologii, poté působil na Princetonu jako asistent profesora politické ekonomie a pozdějšího
28. prezidenta USA Woodrowa Wilsona. V roce
1907 byl na Yaleově univerzitě jmenován docentem pro jihoamerickou historii. V r. 1899 se
Hiram Bingham oženil s Alfredou Mitchellovou,
vnučkou klenotníka Charlese L. Tiffanyho. Přestože měli celkem sedm synů, rodiče se nakonec rozešli. V červnu 1937 se Bigham oženil se
Suzanne Carroll Hillovou.
Svoji první výzkumnou cestu na jih uskutečnil
již za svého působení na Princetonské univerzitě. V roce 1908 se jako delegát zúčastnil Prvního všeamerického vědeckého kongresu v Santiagu de Chile. Na zpáteční cestě navštívil zbytky předkolumbovského města Choquequirao
v Peru. Binghama vzrušovala představa neprozkoumaných inckých sídel, a tak se v roce 1911,
v době, kdy přednášel jako docent na Yaleově
univerzitě, vrátil do Peru s univerzitní expedicí, aby v Andách našel tajemné incké město,
odkud měli Inkové vést ozbrojený odpor proti
španělským dobyvatelům po pádu Cuzca. 24.
července 1911 vystoupal v doprovodu Melchora Arteagy na vrcholek hřebenu vysoko v horách, který spojoval vrcholky Machu Picchu
a Huayna Picchu. Podle místních svědectví tu
mělo ležet ztracené poslední útočiště Inků před
španělskými dobyvateli. Bingham zde však objevil množství ruin a stovky umělých dlouhých
teras stoupajících po úbočích – dnešní Machu
Picchu. V letech 1912 a 1915 zde Bingham vedl

za podpory Yaleovy univerzity a National Geographic Society archeologické vykopávky. Pak
však byl nucen Peru opustit, neboť byl zdejšími
úřady obviněn z porušení zákonů o archeologickém výzkumu. Poté se sem již nikdy nevrátil.
Roku 1916 dosáhl Bingham hodnosti kapitána
Connecticutské národní gardy. V roce 1917 se
stal pilotem a zorganizoval školu vojenského
letectva Spojených států. Sloužil v Letecké sekci
Spojovacího sboru Spojených států a v Armádní letecké službě Spojených států, kde dosáhl
hodnosti podplukovníka. V Issoudunu ve střední Francii velel letecké škole Armádní letecké
služby. V době 2. světové války Bingham působil v několika výcvikových střediscích US Navy.
Po 1. světové válce se dal na politickou dráhu.
Zemřel 6. června 1956 ve svém domě ve Washingtonu a je pochován na Arlingtonském národním hřbitově ve Virginii.
Cesta od řeky Urubamba k Machu Picchu se
na jeho počest nazývá Hiram Bingham Highway.(jn)

„Plzeňský kardioběh
2012“
16. 9. 2012
Celkem 239 běžců se zúčastnilo pátého ročníku Plzeňského kardioběhu, který se konal v neděli 16. září 2012 v Plzni na Roudné. Na kratší
trať o délce 1 míle odstartovalo 104 běžců,
na delší o délce na 5 km 135 běžců. Závod byl
zařazen do Poháru mládeže Plzeňského kraje
a rovněž vypsán jako mistrovství ČR zdravotnického personálu v přespolním běhu. Absolutním vítězem závodu mílařů se stal dorostenec
Martin Šimsa z Rokycan. Nejrychlejšími závodníky z Poháru mládeže v přespolním běhu byli
mladší žák Tomáš Michálek a mladší žákyně
Alexandra De Sousa. Nejrychlejší mezi ženami
na trati 1,6 km byla Hana Kašparová, která byla
zároveň nejrychlejší zdravotnicí.
Hlavní závod na 5 km vyhrál s náskokem 22
sekund Tomáš Eisner s Pilsenman clubu před
Marcelem Beranem. Za nimi doběhli Jan Šrail,
Jiří Rosol a Martin Kučera. Nejlepším zdravotníkem a tím pádem mistrem ČR zdravotnického personálu se stal Marcel Beran z UUN
Praha. V kategorii žen zvítězila výborným výkonem Petra Šmákalová ze Sokola Plzeň-Petřín a téměř o minutu překonala dosavadní
traťový rekord. Další dvě místa obsadily Martina a Vendula Janouškovy. Mistryní ČR zdravotnického personálu se stala Kristýna Kalousová
z LF Plzeň.
Vítězi věkových kategorií se stali Tomáš Eisner,
Martin Kučera, František Šika, Ján Korytár, Martina Janoušková, Petra Šmákalová a Jindra
Zahálková. Za pěkného a slunečného počasí
s teplotami okolo 21 °C přišlo na Roudnou velké množství lidí, kteří se řídí heslem sportem
ku zdraví. Všichni závodníci ocenili pohoštění
připravené organizátory a koncert kapely „100
zvířat“.
Výsledky: 5 km zdravotníci: 1. Beran (UUN Praha)
18:07,93 2. Kraus (Medi Profin Plzeň) 18:56,97 3.
Černý (FN Plzeň) 19:03,26; 5 km zdravotnice: 1.
Kalousová (LF Plzeň) 22:53,58 2. Machová (Ne-

mocnice Strakonice) 24:16,20 3. Millerová (FN
Plzeň) 26:37,95;
1,6 km zdravotníci: 1. Hána (TVL Rokycany)
6:00,99; 1,6 km zdravotnice: 1. Kašparová
7:26,32 2. Štroblová 8:53,19 3. Kolářová (všechny LL Konstantinovy Lázně) 9:06,01.

5 km muži – absolutní pořadí: 1. Eisner (Plzeň) 17:45,30; 5 km – absolutní pořadí ženy: 1.
Šmákalová (SG S.Plzeň-Petřín) 19:40,10; 1,6 km
absolutní pořadí – muži: 1. Šimsa (Rokycany)
4:56,95; 1,6 km absolutní pořadí – ženy: Kašparová (Konstantinovy Lázně) 7:26,32.
(r)

Metylalkoholová aféra
znovu po 77 letech

Nejlepší běžci na 5km (zleva): Kraus, Beran a Černý

Nejlepší běžkyně na 5km (zleva): Machová (1.) a Millerová (3.)

Nejlepší běžkyně na 1,6km (zleva): Štroblová, Kašparová a Kolářová

Na začátku letošního září odstartovala v České
republice série otrav metanolem. Abychom
udrželi určitou aktuálnost příspěvku, použili
jsme údajů k 10.12. 2012. Ty se totiž téměř každým dnem mění, pochopitelně trvale k horšímu. Dosud zemřelo 38 lidí, další desítky byly
hospitalizovány, mnozí oslepli nebo mají jiné
trvalé následky. Policie kvůli otravám stíhá zhruba 70 lidí. Ministr zdravotnictví L. Heger v souvislosti s vánočními svátky, které jsou spojené
s vyšší konzumací alkoholu, varoval Čechy, aby
věnovali zvýšenou pozornost nákupům alkoholu. Hygienické stanice také chystaly mimořádné kontroly a další bezplatná testování.
V oběhu je nadále určité množství lihovin, které
obsahují metylalkohol, varoval ministr. Většina
takových nebezpečných lahví se podle něj nachází v domácích zásobách a výskyt ojedinělých otrav se tak dá očekávat ještě přinejmenším v dalších šesti měsících.
Náměstek ministerstva zdravotnictví pro zdravotní péči F. Polák ujistil, že v současnosti mají
zdravotnická zařízení dostatek fomepizolu, který je užíván k léčení případných otrav, a lékaři
jsou tak připraveni se o případné další otrávené postarat. V této souvislosti ale upozornil, že
prakticky polovina ze všech zemřelých na otravu alkoholem se vůbec nedostala do nemocnice.
8. prosince 2012 byla ohlášena další oběť
otravy metylalkoholem, v pořadí již 38. úmrtí.
V pražském IKEMu skonal jedenašedesátiletý
muž, původně hospitalizovaný v nemocnici
v Benešově.
Na našem území se nejedná o první metylalkoholovou aféru. Ta poprvé vypukla již před
77 lety. Tehdy zemřelo sedm lidí. Stejně jako
dnes míchali „falešní kořalečníci“ metanol s etanolem, aby ušetřili na dani z lihu. Aféra vypukla
v listopadu 1935 v okolí Úval u Prahy. Stál tam
restaurant Pod hájem a v něm čepoval kořalku hostinský František Šusta. Do výčepu přišli
v sobotu večer manželé Sponyarovi, zemědělští dělníci ze Slovenska. Popili a téže noci dodýchali. Sponyara vezli ještě do českobrodské
nemocnice, jeho ženu nechali již doma, nebylo
pomoci, umřeli oba. Nazítří ulehl sám hostinský.
Stižen byl prudkými bolestmi, zvracel a v pondělí byl konec. Vdova poslala pro hrobníka Josefa Vítovského, aby obstaral pohřeb. Hrobník
přišel se svým tchánem. Pohovořili o všem, co
bylo třeba, popili a zemřeli. Pak přišel kominický mistr Josef Slavík, a „sotvaže se vrátil domů,
strašlivě zkoušel a zahynul,“ psaly v pátek 22. listopadu 1935 Národní listy. Brzy poté dorazil jed
do Prahy. Čtveřice známých - šestadvacetiletý
Gerhard Brieger, jeho snoubenka Edith Kornfeldová s dvacetiletou sestrou Ruth a student
práv Breidl - si v sobotu 24. listopadu uspořá-

dala v košířském penzionu Arosa večírek. Co se
dělo, popsala Národní politika: „Mladí lidé k večeři pojedli obložené chlebíčky a zapíjeli je kmínkou. Později, když se u nich projevovaly známky
otravy, byli dopraveni na kliniku prof. dr. Pelnáře,
kde Brieger a Ruth Kornfeldová zemřeli.“
Do třetice metanol udeřil v Běchovicích. Podle
Českého deníku další otrava vyvolala „přímo paniku vzhledem k předcházejícím otravám v Úvalech a Košířích“. V Běchovicích se v sobotu 7. prosince 1935 konala v hostinci Antonína Hatleho
U nádraží mikulášská zábava. Tři ženy dělníků
z Nové Dubče - třiatřicetiletá Anežka Pertlová,
o rok mladší Anna Hrbková a jednadvacetiletá
Vlasta Kloušová - popíjely, jak psala Národní politika, „se svými muži do rána a na rozloučenou si
daly nějakou sladkou kořalku“. Když druhý den
„pocítily nevolnost“, zavolaly na záchrannou stanici. Než však sanitka přijela, bylo pro Pertlovou
pozdě. Žena podle Národních listů „strašlivě
trpěla a při nakládání do vozu samaritánského
sboru zemřela“. Zbylé dvě přežily. Hrbková, která prý „stála na prahu smrti“, avšak jen se štěstím
a s následky.
Hon na výrobce methylalkoholu vedla pražská
četnická pátrací stanice pod vedením majora
Rydla. Pitvy a chemické rozbory trvaly dlouho,
přesto hned po úvalské otravě padlo podezření
na metanol. Otravu dřevným lihem se nepodařilo zjistit pouze u dvou prvních obětí - Sponyarových. U všech ostatních ano. Rozbor provedený toxikologem Emilem Švagrem ukázal, že
v zajištěných lahvích byla směs etylalkoholu
s metylalkoholem (toho bylo až 40 %). Brzy se
navíc zjistilo, že metanol z Úval a Běchovic pochází ze stejného zdroje.
U soudu byla důležitá Švagrova výpověď. Toxikolog vysvětlil třeba fakt, že metanol není zapsán v seznamu jedů, protože se dříve vyráběl
„kalný a na první pohled odlišný od běžného lihu“.
Nyní však ho prý nemá běžný člověk šanci jednoduše rozeznat. Připustil jen, že v čistém stavu
má „prý jinou chuť“. Rozsudek padl 3. března
1937. Všechny tresty soud uložil za pouhé falšování potravin a byly mírné.
Je výmluvné, jak na akutní nebezpečí zareagovala naše veřejnost. Vyhlášená dočasná prohibice měla podle vlády jediný úkol, a to ochránit
občany před jedovatým alkoholem. Bary, hospody i obchody tak nesměly prodávat lihoviny
s 20 a více procenty alkoholu. Po týdnu bylo
zřejmé, že ekonomický dopad vládního kroku
citelně postihl lihovarníky. Jednoznačné plus
bylo, že výrazně ubylo smrtelných případů.
Nicméně příliv otrávených lidí do nemocnic
se nezastavil, lidé i přes varování ministerstva
popíjeli dál. Řada otrávených se musela napít
už během prohibice. Ani záchytky nepozorovaly změnu chování lidí. Podnapilých prý
přibývalo pořád stejně. Zákaz tvrdého alkoholu nepřinesl ani úbytek dopravních nehod.
O víkendu během „prohibice“ opilí řidiči bourali šestapadesátkrát, což bylo dokonce o osm
případů víc než víkend předtím. „Jde o požívání
nápojů s nižším obsahem alkoholu, jako je víno,
pivo, a navíc v Jihomoravském regionu burčáky
a různé burčákové slavnosti,“ vysvětlil případy
opilých řidičů Leoš Tržil, šéf dopravní policie.
Na prohibici vydělaly pěstitelské pálenice, které
jely naplno i navzdory prohibici. Na výrobu pá-
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lenky se zákaz nevztahoval - pro zákazníky totiž
vyráběly destilát přímo z ovoce, bez přidávání
lihu. Zájem byl zhruba dvojnásobný a palírny se
tak staly jedním z mála vítězů české prohibice.
Konec metylalkoholové aféry se zdá být zatím
v nedohlednu.(jn)

Oprava informace
z minulého čísla
V minulém čísle Facultas nostra jsme přinesli
článek „Zvykneme si na Fischerovu-Alzheimerovu chorobu?“ Bohužel jsme na základě
dostupných pramenů uvedli některé nepřesné
údaje, na které nás upozornil jeden ze čtenářů – prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., přednosta
Neurologické kliniky 3. LF UK. Ve svém dopise
členu redakční rady doc. MUDr. J. Beranovi,
CSc., uvedl:
..... Potěšil mě také od Vás výtisk Facultas nostra, v němž nacházím článek se satisfakcí pro
doc. Oskara Fischera. Váš komentář o pronikání
eponym na výsluní podle aktivity jejich komentátorů (v tomto případě Kraepelina) je velmi výstižný. Také jsem v podobném duchu kdysi popsal
oscilace proslulosti demence Pickovy vs. Alzheimerovy v článku o Arnoldu Pickovi. Malé korektury do textu: německý milionář (vypadla jedna
slabika z jeho jména), jehož jel A. Alzheimer ošetřit
do Alžíru (nikoli do Argentiny), byl zástupcem firmy Hoechst, nikoli obchodník s drahokamy. Jinak
gratuluji k dobrému článku, který připomíná zapomenutého O. Fischera. Vše krásné v novém roce
přeje Pavel Kalvach.
Zmíněný německý milionář (a bankéř) se jmenoval Otto Geisenheimer, Alzheimer poté, co si
vzal za ženu vdovu po Geisenheimerově úmrtí,
se stal finančně nezávislým a mohl si dovolit
vydávat své práce s bohatými ilustracemi. Tolik
na doplnění údajů ve zmíněném článku.  (r)

Omluva
V minulém čísle Facultas nostra jsme uvedli
laudaci k významnému životnímu jubileu
pana prof. MUDr. Bořivoje Mejchara, CSc.
K článku, který přibližoval čtenářům našeho periodika jeho významnou osobnost
naší fakulty, jsme opomněli připojit fotografie
jubilanta. Panu profesorovi se tímto omlouváme a ještě jednou mu nejen do nového roku,
ale i do mnoha dalších let přejeme především
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Za RR Facultas nostra J. Novák

Proč averze vůči
komunistům
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V souvislosti s nedávnými volbami krajských
zastupitelstev a hejtmanů se v denním tisku
objevily poměrně časté výhrady některých

politiků, zejména řazených na pravou stranu
politického spektra, vůči nyní již otevřeně deklarované spolupráci zvolených většinových
zastupitelů sociální demokracie se zastupiteli
Komunistické strany Čech a Moravy s cílem
získat ruku v ruce hlasovací převahu vůči
svým politickým oponentům. V osmi krajích
tak bude „vládnout“ ČSSD v koalici s KSČM.
A to i v Plzeňském kraji, kde nejvíce hlasů pro
zvolení do funkce hejtmana získal JUDr. Pospíšil, známý politik z řad ODS. Zde dokonce
ČSSD dala přednost dohodě s KSČM před
jednáním s ODS, přestože v předchozím volebním období se na spolupráci na krajském
úřadu obě v Plzeňském kraji nejsilnější strany
dohodly.
Některým z našich mladých kolegů může být
nejasné, proč vůbec je zde nějaká nedůvěra
až averze vůči KSČM, když se jedná o politickou stranu zcela legálně u nás fungující. Tyto
nedůvěřivé postoje však mají své historické
opodstatnění z doby poměrně nedávného čtyřicetiletého panování komunistické totality. To
mají mnozí starší občané ještě dobře v paměti,
mnozí sami, či jejich blízcí na vlastní kůži zakusili, co tento zločinný režim dokáže. Pro ilustraci
uvádíme odstavec článku, který otisklo první
číslo Plzeňského lékařského sborníku o dění
na naší fakultě v přelomovém období, kdy se
KSČ chopila moci.
„....V roce 1947 vznikají na fakultě organizace politických stran, sekce komunistických mediků, sekce
mediků soc. dem., klub akademiků nár. soc. (KANS)
a klub lidových akademiků (KLA). Jejich vliv se
z počátku ve Spolku českých mediků uplatňuje jen
málo, výbor provádí zprvu výlučně studentskou
odborovou politiku, bez ohledu na politickou příslušnost svých členů. Koncem roku 1947 dochází
však i zde k zostření politické situace, doléhá sem
z Prahy a z jiných fakultních měst ohlas bojů o kolektivní členství vysokoškolských organizací v ČSM
a ROH, o hlasovací právo zahraničních studentů
a poměrné zastoupení ve Svazu vysokoškolského
studentstva a v Ústředním svazu československého studentstva. V Plzni jako v jiných fakultních
městech stávají se výborové i plenární schůze
místem velkých sporů a třenic, které na čas téměř
ochromují odborovou práci. Komunisté a levicoví
sociální demokraté vedou těžký a nekompromisní
boj za rozbornou jednotu NF, za další společnou
cestu s dělnickou třídou, kterou pracující inteligence nastoupila v květnu 1945.
Byl to vítězný Únor, vítězství dělnické třídy nad
reakcí, který posunul vývoj na vysokých školách
daleko vpřed, smetl organizující se reakční síly,
které chtěly udržet výsadní postavení buržoasie
na vysokých školách a chtěly z nich učinit odrazový můstek proti dělnické třídě. AV NF, složený
z pokrokových studentů všech politických stran,
vyloučil pravicové funkcionáře z výboru Spolku
a dal konečně stejná práva bulharským studentům, studujícím na fakultě. Ve výboru Spolku
českých mediků se plně uchopili iniciativy komunisté. Studenti vzali do svých rukou správu
studentské koleje v Kolárově ulici, prosadili zřízení druhé vysokoškolské koleje v Perlové ulici.
Zástupci studentstva byli přijati jako plnoprávní
členové fakultního sboru. Funkcionáři Spolku
českých mediků se aktivně zúčastnili na podzim roku 1948 studijní prověrky na fakultě,

která odstranila z fakulty studenty, kteří nebrali
dost vážně své studijní úkoly a neskládali řádně
zkoušky. Základ k velkým obrozujícím změnám
na vysokých školách byl dán, následovala první
reforma vysokoškolského studia, založení fakultní skupiny ČSM a zapojení Spolku českých
mediků do ROH (Pozn.: Revolučního odborového hnutí).“
O tom, jak „vedli těžký a nekompromisní boj
za rozbornou jednotu NF komunisté a levicoví sociální demokraté“ a jaký tento „boj“ měl výsledky
si může každý udělat obrázek z bezpočtu nyní
již svobodně zveřejněných dokumentů. Uveďme alespoň jeden z těch nesporně nejprůkaznějších – „Paměť národa“ (www.pametnaroda.cz). Určitě by bylo velmi zajímavé zaznamenat svědectví i některého z oněch vyloučených
pravicových funkcionářů z výboru Spolku mediků
a bývalých studentů, kteří „nebrali dost vážně své
studijní úkoly a neskládali řádně zkoušky, a tudíž
byli z fakulty odstraněni“. 
(jn-r)

Zamyšlení nad
odchodem
do důchodu
a důchodovým
věkem
Odchod do starobního důchodu znamená
velkou změnu v životě člověka, se kterou se
snáze vyrovnávají ženy než muži. Stáří je prý
nejméně zábavné životní období a každý by se
měl zamyslet nad tím, jak je bude trávit, i když
všechno může vyjít úplně jinak, a je úplně individuální.
Uvádím vlastní zkušenosti po téměř 50tileté
práci na Šiklově ústavu a po prvních 12 letech
důchodu.
Několik let před možným odchodem do důchodu mi bylo nabídnuto místo přednosty
ústavu. Pro krátkost doby jsem odmítla a přešla
na částečný důchod. V něm jsem pokračovala
ve výuce stomatologů, měla možnost přicházet do styku s lidmi a v neposlední míře mi byly
příjemné s tím spojené finance. Už v té době
jsem přijala místo na jazykové škole s několikahodinovou výukou angličtiny týdně. Tam
i na fakultě jsem učila až do svých 75 let. V rámci své rodiny jsem potom pokračovala s výukou
základů angličtiny a později i němčiny u svého
malého vnuka a později jsem pomáhala synovu tchánovi s počátky španělštiny. S vnukem
jsme dělali v jeho věku od 4 do 8 let tzv. „pokusy“ podle knih z knihovny „Velká kniha pokusů“
a „Fyzikální pokusy pro děti“.
Dosud chodím dost pravidelně na středeční
přednášky Spolku lékařů, na semináře obou
interních klinik, jednou týdně cvičit do Sokola pro seniory, v létě se koupat do Boleváku,
několik let jsem obdělávala zahrádku na chatě, v prvních létech jsme chodili s manželem
na výlety s turisty. Každoročně se účastním
setkání důchodců pořádaných nemocnicí.
Z manuálních prací jsem donedávna provádě-

la drobné opravy v bytě. Jako úplný začátečník jsem absolvovala kurz šití. Celou dobu píši
krátké vzpomínkové články do Facultas nostra.
Jednotlivé aktivity se snažím střídat v kratších
časových intervalech.
Manžel má Parkinsonovu nemoc a je přes rok
umístěn v Domově sv. Aloise (Charita) a mně se
před krátkou dobou naskytla možnost se nastěhovat k němu do společného pokoje. V Domově poznávám medicínu i z druhé stránky,
mohu trochu pomoci manželovi, je mi příjemné, že jsem mezi lidmi, zvláště zdravotníky, pro
případ, že bych potřebovala pomoc se svými
srdečními poruchami.
Málo se zatím dívám na televizi, jen na večerní zprávy, ale před spaním poslouchám rádio
a před večeří luštím křížovky.
Jsem v úzkém kontaktu se svými nejbližšími
i vzdálenějšími příbuznými. Stýkám se pravidelně s bývalými spolužáky z Masarykova gymnázia a několika dalšími přáteli. Těch bohužel
ubývá úmrtím, nemocemi i jejich vlastními
problémy i zájmy.
Z mého vlastního přehledu vyplývají některé
obecnější poznatky: člověk by neměl přebírat
vedoucí funkce v krátké době před důchodem.
To je záležitost pro mladého člověka s manažerskými schopnostmi, který má v této pozici mnohaletou perspektivu. Naopak ani ve vyšším věku
není třeba se bránit přesluhování ve zkráceném
úvazku. Ale člověk by si měl být sebekriticky vědom, pokud je toho schopen, že s přibývajícím
věkem ubývá pozvolna tělesných i duševních sil,
a že ani jeho vzhled a slovní projev nemusí vždy
působit esteticky. Dále by si měl rozvážit, zda neblokuje místo svým mladším kolegům. Měl by
vycházet z tvrzení, že „je umění včas odejít“ a že
„nikdo není nenahraditelný“.
Pro lidi se středním a vyšším vzděláním může
být náhradou zábavná, případně odborná četba, psaní vzpomínek nebo cizí jazyky.
Ve starším věku se těžko uzavírají nová trvalá
přátelství, protože je k dispozici pouze krátký
úsek společně prožitého života. Nejlépe se mi
osvědčují přátelé z dob gymnázia. Někomu
může nahradit nedostatek přátel zvířátko, zpravidla pes.
Prarodičům by měla připadnout starost o duševní rozvoj vnoučete spíš než péče o rozvoj
tělesný, což by měla být spíš starost rodičů, stejně jako právo rozhodovat o osudu jejich dítěte.
Důchodce nemusí být schopen zabezpečit
doma péči o druhého manžela. Často potřebuje pomoc i dalších členů rodiny, pečovatelek,
případně Domovů.
Důchodce má být hodně ve styku s přírodou,
ale prostor, který ve stáří obsáhne, se neustále
zmenšuje. V mladém věku je člověku k dispozici celý svět, pak jeho vlast, město, bydliště a nakonec lůžko, hrob nebo urna. Znám lidi, kteří
přecenili své síly a při cestování do ciziny kazili
svými zdravotními potížemi, případně úmrtím,
výlet ostatním cestujícím.
S postupujícím věkem se dostavují nejrůznější
choroby. Pak mohou pro zahnání dlouhé chvíle
a nudy přistoupit ve větší míře rádio a televize,
pokud to dovolí zrak a sluch.
V tomto období by se měl člověk víc zabývat
duchovnem v případě, že to nedělal již dříve.
Měl by se, alespoň duševně, smířit s lidmi, se

kterými měl v mladším věku nějaké neshody,
a překonávat strach ze svého odchodu ze života. V každém případě by měl být vděčný, pokud
se dožil vyššího věku a tím i různých příjemných
životních okamžiků, např. narození vnoučat.
Prof. MUDr. Alena Linhartová, DrSc.

Ediční komise LF
UK v Plzni přijímá
příspěvky do PLS
2013
Ediční komise LF přijímá k publikaci v Plzeňském lékařském sborníku 79/2013 původní
vědecké práce, kazuistiky a přehledné referáty. V Supplementu lze vydat habilitační
a Ph.D. práce a práce z národních i mezinárodních konferencí a sympózií.
Sborník je na seznamu periodik vydávaných
v České republice a je bodově hodnocen v systému RIV. Rukopisy v češtině nebo angličtině
posílejte elektronicky MS Wordem a obrázky
s příponou .jpg - výhradně na adresu: eva.zarembova@lfp.cuni.cz. Další informace podá
předseda ediční komise PLS prof. MUDr. Pavel
Sobotka, DrSc.,
Ústav patologické fyziologie LF UK, Lidická 1,
301 00 Plzeň. 
(PS)

Plán Večerů
Spolku lékařů v Plzni
v roce 2013
Spolek lékařů v Plzni sestavil nový plán Večerů
Spolku lékařů v Plzni na rok 2013. Večery jsou
volně přístupné nejen všem členům SL v Plzni, ale všem zájemcům o náplň jednotlivých
večerů. Ta je k dispozici vždy s dostatečným
předstihem před konáním jednotlivých večerů
na webových stránkách Lékařské fakulty v Plzni
(www.lfp.cuni.cz).
K účasti jsou tedy zváni nejen všichni lékaři, ale
také posluchači Lékařské fakulty i další zájemci.
Leden:

16.1. 	Večer tělovýchovného
lékařství
23.1. Večer Dětské kliniky
30.1. Večer Oddělení neonatologie
Únor:
6.2. 	Večer Ústavu soudního
lékařství
12.2., 13.2., 14.2 Postgraduální lékařské dny
– Plzeň 2013
20.2.	Večer Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje
27.2.	Večer Oddělení klinické
farmakologie
Březen:
6.3. Večer Transfúzního oddělení
20.3. 	Večer Neurochirurgického
oddělení
27.3. 	Večer Kliniky ortopedie
a traumatologie pohybového
ústrojí
Duben:
3.4. Večer Chirurgické kliniky
10.4. Večer I. interní kliniky

17.4. 	Večer Komplexního
kardiovaskulárního centra
24.4. Večer Šiklova ústavu patologie
Květen: 15.5. 	Večer Anesteziologicko –
resuscitační kliniky
22.5. Večer Urologické kliniky
29.5. 	Večer Ústavu imunologie
a alergologie
Červen: 5.6. 	Večer Ústavu mikrobiologie
a Ústavu epidemiologie
12.6. 	Večer Onkologického
a radioterapeutického
oddělení
19.6. 	Večer Gynekologicko –
porodnické kliniky
26.6. Morfologický Večer
(V červenci a srpnu se Večery Spolku lékařů v Plzni
nekonají)
Září:
4.9. 	Večer Oddělení plastické
chirurgie
11.9. 	Večer Kliniky pracovního
lékařství
18.9. Večer Geriatrického oddělení
25.9. Večer Psychiatrické kliniky
Říjen:
2.10. Večer Oční kliniky
9.10. 	Večer Oddělení léčebné
rehabilitace
16.10. Večer dějin lékařství
23.10. 	Večer Kliniky tuberkulózy
a nemocí respiračních
30.10. 	Večer Otorinolaryngologické
kliniky
Listopad: 6.11. Večer Infekční kliniky
13.11. 	Večer Dermatovenerologické
kliniky
20.11. 	Večer Kliniky zobrazovacích
metod
27.11. Večer Ústavu lékařské genetiky
Prosinec: 4.12. Večer Stomatologické kliniky
11.12. Večer Neurologické kliniky
18.12. Večer Radiodiagnostického
oddělení FN Bory
(J. Motáň)

Výstava kreseb
„CESTA K NADĚJI“
umělce Art Brut -„Jirky z Rábí“
Výtvarný umělec již několik let od propuknutí
duševní nemoci kreslí
ve svém šumavském
bydlišti. Jeho tvorba
představuje asi 4000
kreseb. Jeho styl a práce jej řadí mezi umělce
stylu Art Brut.
Název Art Brut se někdy překládá jako umění v syrovém stavu. Díla
spadající do této „škatulky“ tvoří lidé výtvarně
neškolení, lidé s duševním onemocněním, ale
patří sem i tvorba dalších lidí, u nichž nějaký životní zlom (například úraz, nemoc, atd.) uvolní
kreativitu a imaginaci, dále také vizionáři, tvůrci automatických kreseb, vězni, děti. Vyjadřují
spontánně vlastní psychické stavy, tedy to, co
prožívají a cítí, bez ohledu na umělecká pravidla a módní vzory.
POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ
NOVÉ VYSTAVY KRESEB

„CESTA K NADĚJI“
Umělce ART BRUT

„JIRKY Z RÁBÍ“

Vernisáž výstavy proběhne

ve Fakultní nemocnici Lochotín u vchodu „A“
ve čtvrtek 22.11.2012 ve 14.30 hod
Na vernisáží zahraje jazzové duo „Mr.Z“
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V mnoha případech mají
lidé zápasící třeba s duševním či tělesným postižením
daleko bohatší vnitřní materiál a intenzivnější potřebu jeho vyjádření, než lidé
zdraví. Svým dílem si též
tvoří jakýsi ochranný kokon, když byli světem vnějším vyvrženi do role
vyděděnců, dávají tím svému životu další smysl.
Vernisáž proběhla ve Fakultní nemocnici Lochotín u vchodu „A“ ve čtvrtek 22. 11. 2012.
Na vernisáži zahrálo jazzové duo „Mr.Z“. Výstava
potrvá do konce února 2013.
Tvorbu umělce představují přiložené reprodukce jeho kreseb.
Jiří Beran, David Hynčík

Životní moudra
a pranostiky
• Víno způsobí, že i moudrý zbloudí. (Král
Šalamoun)
• Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne.
To je hlavní rozdíl mezi zvířetem
a člověkem. (Mark Twain)
• Raději do hrobu sám, než pohřbít své
dobré jméno. (Tuvinské přísloví)
• Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli
na to, čeho se bojíte. (Antony Robbins)
• Každý zdravý člověk vydrží dva dny
bez jídla, ale ne bez poezie. (Charles
Baudelaire)
• Stručnost je duší vtipu. (William
Shakespeare)
• Stará liška se do oka nechytí. (Latinský
citát)
• Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát
dítětem. (České přísloví)
• Přítel všech je přítel nikoho. (Aristoteles)
• Nejčilejším zlem na světě je pomluva.
(Latinské přísloví)
• Je vždy lepší být druhým, než prvním
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manželem vdovy. (Konfucius)
• Móda je to, co právě vychází z módy.
(Jean Cocteau)
• Získat ženu je snazší, než se jí zbavit.
(Moliére)
• Pravdivá slova nebývají příjemná.
Příjemná slova nebývají pravdivá. (Lao-c´)
• Budoucnost patří těm, kdo věří svým
tajným snům. (Alessandro Manzoni)
• Rozum musí nabýt každý sám, hloupost
se šíří sama. (Erich Kästner)
• Neštěstí je ta nejvšednější věc, která
existuje. (Erich Maria Remarque)
• Život se nepíše, život se žije. (Josef Čapek)
• Někdy i žít je statečným činem. (Seneca)
• Tak strašně jsem se těšila, že budu mít
tepláky s nápisem ČSR, že jsem dřela
a dřela šest hodin i víc. (Věra Čáslavská)
• Zlořádem je dávat národům řády.
(Lubomír Brožek)
• Demokracie je zákonnost – přísné
dodržování zákonů jak mocenskými
orgány, tak i všemi občany. (Michail
Gorbačov)
• Velký majetek je velké otroctví. (Seneca
mladší)
• Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil
přítele. (Robert Bacon)
• Opravdové štěstí spočívá v tom, co
darujeme. (Jan Zlatoústý)
• Lepší sto nepřátel za plotem než jeden
v domě. (Arabské přísloví)
• Nezkrotný smutek omámené duše
vyháněj rozumem. (Demokritos)
• Člověk, který má pravdu, nepotřebuje
zvyšovat hlas. (Čínské přísloví)
• Ten, kdo je stále moudrý, má smutný
život. (Voltaire)
• Lepší ve stoje zemřít než na kolenou žít.
(Ruské přísloví)
• Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co
nevíte. (Voltaire)
• Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem
skákat. (Čínské přísloví)
• Učíme se po celý život, až na školní léta.
(Gabriel Laub)
• Vše, co je v člověku krásného, je očima
neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)
• Vlídně-li promluvíš, ani pes hned
nekousne. (Ruské přísloví)
• Kořenem všeho zla je nedostatek
poznání. (Buddha)
• Ke zlu nejvíce ponouká naděje
na beztrestnost. (Marcus Tullius Cicero)
• Málokdo je tak moudrý, aby si vážil
oprávněné výtky víc, než falešné chvály.
(Francois de Rochefoucauld)
• Nevěra není společenský, ale přírodní
úkaz. (Friedrich Dürrenmatt)
• Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet
z vína. Dluh dělá z člověka otroka. (Arthur
Wellesley)

• Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.
(Africké přísloví)
• Je potřeba moudrost nejen získávat, ale
i užívat. (Marcus Tullius Cicero)
• Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze
milovat. (Niro Salvanecchi)
• Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný
jen jedno. (Indické přísloví)
• Rodiče jsou kosti, na nichž si děti brousí
zuby. (Peter Ustanov)
• Člověk v štěstí paměť tratí. (Karolína Světlá)
• Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké
přátelství. (Dalajláma)
• Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.
(Seneca)
• Cizí chyby máme na očích, svoje za zády.
(Anglické přísloví)
• Mlčením člověk mnoho věcí odbude
(České přísloví)
• Život je velké tajemství, které rozluštíme
až v poslední hodině. (Alessandro Manzoni)
• Krása nemající svědka není k užitku.
(Marcus Tullius Cicero)
• Ani za tisíc zlatých nekoupíš dobré
potomstvo. (Čínská moudrost)

Pranostiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Na Panny Marie narození vlaštovek
shromáždění. (8. 9.)
Po svatém Kříži podzim se blíží. (14. 9.)
Na Ludmily světice obouvej střevíce. (16. 9.)
Po svatém Matouši čepici na uši. (21. 9.)
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Říjen a listopad na strakaté kobyle jezdí.
Opadá-li v říjnu list, bude mokrá zima.
Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale
na druhém konci již mrazí.
Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho
sněhu.
Drží-li se v říjnu na stromech pevně listí, bude
tuhá zima.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. (3. 10.)
Svatý František zahání lidi do chýšek. (4. 10.)
Na svatého Placida zima teplo vystřídá. (5.10.)
Po svaté Tereze mráz po střechách leze. (15. 10.)
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý. (16. 10.)
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok
suchý.
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou
zimu nás navštěvují. (21. 10.)
Na Šimona a Judy zima je tady. (27. 10.)
Na Šimona a Judy i kočka leze z půdy.
Jaké je počasí na Šimona a Judu, takové bude
i o Vánocích, neboť Šimon a Juda počasí
o Vánocích ovládají.
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