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Po dokončení přípravných prací se naplno roz-
jela výstavba první části Univerzitního medicín-
ského centra. V pátek 9. listopadu byl za účasti 
rektora UK a dalších významných hostů včetně 
náměstka ministra pro výzkum a  vysoké škol-
ství Mgr. Tomáše Hrudy, primátora města Plzně 
Mgr. Martina Baxy a biskupa plzeňské diecéze 
Mons. Františka Radkovského slavnostně po-
klepán jeho základní kámen.
Prof.  Václav Hampl, rektor UK, očekává, že 
vznikající areál bude novým centrem vzděla-
nosti a  vědy v  Plzni, které by mělo být mag-

netem pro další vědce z ČR i zahraničí. „V nyní 
budované první části areálu 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  výu-
ce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu 
směřujícím ke zlepšení lékařské péče,“ dodal.
Popřát stavbě zdárný průběh přišli na  pozvá-
ní rektora UK prof.  Václava Hampla a  děkana 
Lékařské fakulty UK v  Plzni doc.  Borise Kreuz-
berga též náměstek ministra školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR pro výzkum a  vysoké škol-
ství Mgr. Tomáš Hruda a primátor města Plzně 
Mgr. Martin Baxa.
“Zvýší se kapacita školy, vylepší se prostory 
pro studenty a  přinese to výrazně více vědy 
do našich výkonů. Pokud má být fakulta kon-
kurenceschopná, musíme vědu podporovat, 

protože čím jí bude více, tím bude lepší úro-
veň výuky,” vyjádřil svá očekávání děkan LFP 
doc. Boris Kreuzberg.

Základní kámen UMC.

Mgr. Tomáš Hruda povzbudil všechny přítom-
né, aby v  množství administrativy, která po-
dobné projekty provází, nezapomínali na jejich 
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hlavní smysl a cíl, kterým je produkovat špičko-
vou vědu a pomáhat tam, kde pomáhat mají. 
Primátor Mgr. Martin Baxa vyjádřil naději, že 
město dokáže díky podobným projektům pře-
konat složitou konkurenční situaci dnešního 
světa a  díky příležitostem i  v  oblasti medicín-
ského výzkumu uspět v  mezinárodní konku-
renci. Poděkoval Univerzitě Karlově za podporu 
projektu.

Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

 
Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Václav Hampl, DrSc.

Náměstek ministra školství, mládeže a  tělovýchovy ČR Mgr.  Tomáš 
Hruda 

Biskupské požehnání od ThDr. Františka Radkovského, biskupa Plzeň-
ské diecéze.

Vědecký ředitel projektu Biomedicínské cen-
trum, doc.  Milan Štengl, představil program 
svých výzkumných týmů, které se budou zabý-
vat regenerací, podporou funkce a  náhradou 
orgánů. „Nepůjde o  samoúčelné vědecké ex-
perimenty. Chceme jednoznačně směřovat 
ke  zlepšení a  vývoji nových terapeutických, 
diagnostických i  preventivních opatření 
a v důsledku toho i ke zlepšení péče o pacien-
ta,“ přislíbil.
Přítomni byli i  další zástupci Lékařské fakulty 
v Plzni, zástupci zhotovitele stavby a další hos-
té. Své požehnání udělil vznikajícímu Univerzit-
nímu medicínskému centru biskup plzeňské 
diecéze Mons. František Radkovský.

Ing.Barbora Černíková
Foto: V. Dlouhý

1. říjen – Mezinárodní 
den seniorů

V České republice žije více než tři miliony osob 
starších 55 let. Na  první říjnový den připadá 
svátek, o  kterém se v  Česku mnoho nemluví. 
Jedná se o  Mezinárodní den seniorů, který se 
ve světě slaví od roku 1998. Den seniorů je osla-
vou všeho, co společnosti přinášejí staří lidé. 
Zvyšuje povědomí o  problémech, se kterými 
se potýkají, jako například zneužívání starších 
lidí. V  Česku odstartovala kampaň „Nech mou 
babičku na pokoji“ namířená proti diskriminaci 
seniorů.
V  druhé polovině dvacátého století se zvýšila 
průměrná délka života o celých dvacet let. Po-
kračuje nepříznivý demografický vývoj průmys-
lově vyspělých zemí. Častým obrázkem je dnes 
jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a  jeden 
i více praprarodičů.
Koho tedy dnes můžeme označit slovem 
senior? Podle zákona o sociálních službách se 
tam počítá člověk starší 65 let. Zákon ještě tuto 
věkovou skupinu dělí na  mladšího a  staršího 
seniora. Starší senior je potom starší 80 let. Jako 
každý věk, má i ten seniorský svá specifika. 
Nejvýznamnější jsou tzv. křehkost a  potřeba 
přehodnotit své životní hodnoty. Zatímco do-
sud chce člověk za  sebou vidět konkrétní vý-
sledky své práce, v pokročilém věku si stále více 
uvědomuje své limity a  také určité příznaky 
bezmoci. Je tu i  problém blížící se smrti. Člo-
věk by se měl umět na umírání a smrt připravit. 
Právě pro svou životní zkušenost a  moudrost 
by senioři měli být pro společnost inspirací 
a zůstat aktivní. Starý člověk by se neměl sty-
dět za svůj věkový handicap. 
V  roce 1998  byly formulovány i  Zásady OSN 
pro seniory:
Participace: Uznání a  respektování stáří, a  to 
nikoli jako nežádoucího a  mnohdy obávané-
ho fenoménu, ale jako normální součásti živo-
ta a  období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské 
osobnosti. Starší lidé jsou platnými a cennými 
členy lidského společenství, které by bez jejich 
přispění nemělo všechny potřebné dimenze.

Vytváření a využití zdrojů: Starší lidé se podí-
leli a podílejí na vytváření společenských zdro-
jů a  mají také proto nezpochybnitelné právo 
na jejich nediskriminované využívání.
Důstojnost: Starší lidé mají právo na  důstoj-
nost svého života, a to také a zejména v situaci 
nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdra-
votním postižením či chronickou nemocí.
Nezávislost: Starší lidé se stejně tak jako všich-
ni občané lidské společnosti mohou svobodně 
a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou 
žít, zda budou pracovat, kdy odejdou ze za-
městnání a budou se věnovat jiným činnostem. 
Měli by mít možnost žít v  takovém prostředí, 
které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich 
potřebám.

Autor: Oldřich Kulhánek

Péče: Zvláště zne-
výhodnění starší 
lidé by měli mít 
možnost využívat 
péči a  ochranu ro-
diny a  komunity 
v  souladu se systé-
mem kulturních 
hodnot, který je 
vlastní jejich spo-
lečnosti. Potřebují 
zdravotní péči, kte-
rá jim umožní za-
chovat či navrátit 

optimální možnou úroveň fyzické a  duševní 
pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální 
a právní pomoc, které jim pomohou zajistit je-
jich autonomii, ochranu a péči.
Již dnes je třeba si uvědomit, že během příš-
tích 50 let počet starších osob vzroste téměř 
na  čtyřnásobek z  dnešních asi 600 milionů 
na více než 2 miliardy. Dnes připadá na šede-
sátileté a  starší osoby jen desetina obyvatel 
Země, kolem r. 2050 to bude již jeden z  pěti 
obyvatel planety. O dalších sto let později bude 
60letých a starších obyvatel plná třetina. O tom, 
jak po zdravotní stránce na tom budou v seni-
orském věku dnešní mladí, však do značné míry 
rozhodují sami již dnes, především svým posto-
jem k zásadám zdravého životního stylu a eli-
minací známých škodlivin, které zdraví člověka 
podkopávají. Ani za  sto let nebude medicína 
tak všemocná, aby dokázala zbavit budoucí ge-
nerace všech neduhů.  (r) 

25. listopad - 
Mezinárodní den proti 

násilí páchanému 
na ženách

Mezinárodním dnem proti 
násilí na ženách (Internati-
onal Day of the Eliminati-
on of Violence against 
Women) byl Valným shro-
mážděním OSN v  prosinci 
1999 vyhlášen 25. listo-

pad. Valné shromáždění OSN přitom vyzvalo 
vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organiza-
ce i  jednotlivé neziskové organizace, aby 
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na tento den pořádaly akce zaměřené na zvý-
šení povědomí o tomto problému. Rozhodnutí 
o  vyhlášení Mezinárodního dne proti násilí 
na ženách bylo přijato i s ohledem na Deklaraci 
o  eliminaci násilí na  ženách z  prosince 1993 
a  na  Všeobecnou deklaraci lidských práv i  řadu 
dalších deklarací.
Pod pojmem „násilí na ženách“ přitom Valné 
shromáždění OSN rozumí „činy schopné způ-
sobit fyzické, sexuální nebo psychické po-
škození, ať již ve veřejném nebo soukromém 
životě.“ Obecně je pod tímto pojmem rozumě-
no domácí násilí, sexuální zneužívání, obchod 
se ženami či jiné genderově podmíněné násilí.
Jako den proti násilí na  ženách byl 25. listo-
pad připomínán neoficiálně od  roku 1981, 
kdy byl takto vyhlášen ženskými organizacemi 
v  Kolumbii na  památku sester Mirabalových, 
politických aktivistek z  Dominikánské repub-
liky. 25. listopadu 1960 byly tři sestry - Patricia 
Mercedes Mirabalová, María Argentina Minerva 
Mirabalová a Antonia María Teresa Mirabalová 
– na pokyn dominikánského diktátora Rafaela 
Trujilla zavražděny. Zbavil se tak nepohodlných 
a neohrožených bojovnic proti svému krutému 
vládnutí. 

V  České republice je Mezinárodní den proti 
násilí na  ženách připomínán zejména pro-
střednictvím aktivit neziskových organizací 
zabývajících se problematikou ženských práv 
– v  současnosti zejména organizacemi, které 
pracují na poli boje proti násilí na ženách, ať už 
formou přímé pomoci ženám–obětem násilí, či 
pořádáním nejrůznějších informačně-vzdělá-
vacích akcí. Cílem akcí těchto sdružení je nejen 
prevence, ale i snaha prosadit vznik nových či 
dodržování stávajících právních norem. 
Občanské sdružení ROSA - centrum pro 
týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková 
organizace, která se ve  své činnosti zaměřuje 
na přímou komplexní pomoc ženám – obětem 
domácího násilí a  jejich dětem a  na  prevenci 
tohoto jevu v  České republice. ROSA usiluje 
o  zlepšení systému pomoci ženám obětem 
domácího násilí a  jejich dětem. V  Informač-
ním a  poradenském centru ROSA bylo v   le-
tech 1998 - 2010   poskytnuto celkem 10  542 
konzultací   2 180 ženám.   Azylový dům ROSA 
pomohl  v  letech  1998 - 2010 celkem  206 že-
nám a 237 dětem.  Od roku 1998 do konce roku 
2010 bylo poskytnuto  16 607 krizových telefo-
nických intervencí.  
Vedle přímé pomoci ženám, obětem domá-
cího násilí a  jejich dětem se ROSA zaměřuje 
i na prevenci domácího násilí. Organizuje před-
nášky, semináře či konference k  domácímu 
násilí pro odbornou i  širší veřejnost, nedílnou 
součástí jejích aktivit je vydávání informačních 
letáků, brožur a publikací a  informačního zpra-

vodaje. ROSA provozuje i preventivně zaměře-
né stránky www.stopnasili.cz 

„Domácí násilí je 
stále rostoucí pro-
blém, ale jeho ře-
šení i přes řadu při-
jatých zákonů čas-

to pokulhává. Společnost před domácím ná-
silím zavírá oči. Proto jsou takové akce, jako 
Mezinárodní den boje proti násilí na ženách 
velmi potřebné,“ říká Marie Vavroňová, ředitel-
ka centra Rosa a  dodává: „V  České republice 
zažívá některou formu domácího násilí třeti-
na žen, přesná čísla nikdo neeviduje. Napří-
klad naše centrum řešilo za poslední dva roky 
531 případů domácího násilí. A to je jen zlo-
mek žen, které se odhodlaly vyhledat pomoc. 
Několik desítek žen je ročně v ČR svými part-
nery v důsledku domácího násilí zavražděno. 
Řada žen však bohužel stále umírá zbytečně, 
jejich vraždě bylo možné zabránit.“ 
Domácí násilí je celosvětovým problémem. 
Odhaduje se, že v  zemích původní členské 
„patnáctky“ Evropské unie zemře každý rok 
na  následky násilí, kterého se na  nich dopus-
tili jejich partneři, 700 - 900 žen. Násilí vůči 
ženám a  dívkám v  celosvětovém měřítku 
dosahuje neuvěřitelných rozměrů – až 70 
procent žen se s  ním během svého života 
setká, nejčastěji ze strany svého manžela, 
druha či osoby známé. Ve  věkové skupině 
žen 15-44letých dosahuje úmrtí žen souvisící 
s násilím takových rozměrů, že převyšuje počet 
úmrtí na  rakovinu, malárii, dopravní nehody 
i  válečné konflikty dohromady. Násilí vůči že-
nám má mnoho podob, např. domácí násilí, se-
xuální zneužívání dívek během školní docház-
ky, sexuální harašení v  zaměstnání, sexuální 
násilí partnerů, násilí v  uprchlických táborech, 
jako jedna z válečných strategií v případě kon-
fliktů, atd. Do této kategorie patří i ženská ob-
řízka, kterou nedobrovolně podstoupilo až 140 
milionů žen, v samotné Africe ročně 3 miliony 
dívek. Více než 60 milionů dívek mladších 18 
let patří k tzv. dětským nevěstám, donucených 
ke  sňatku proti své vůli. Každá čtvrtá rodička 
zažívá sexuální násilí během svého těhotenství. 
Celých 78 % Evropanů uznává, že domácí násilí 
je častým problémem. Postoje k domácímu ná-
silí přitvrdily, daleko více lidí (86 % oproti 63 % 
před deseti lety) říká, že domácí násilí je nepři-
jatelné a musí vždy být trestané podle zákona. 
Průzkum Eurostatu (statistický úřad Evropské 
unie) zjistil, že 47 % lidí v ČR považuje domácí 
násilí za  nepříliš časté. Podle závěrů studie je 
povědomí o  tomto problému v české společ-
nosti neobvykle nízké.  (jn)

14. konference 
psychosomatické 

medicíny 
s mezinárodní účastí,

Liberec 11.-13. 10. 2012
V Liberci se konala 14. mezinárodní konference 
psychosomatické medicíny s  názvem „Tělo – 

Duše – Vztah“, kterou v  termínu 11.–13. října 
2012 pořádala Psychosomatická sekce Psychi-
atrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s  In-
stitutem rodinné terapie a  psychosomatické 
medicíny v Liberci, o.p.s. Na hojné účasti se po-
díleli nejen představitelé medicínských profesí, 
ale také psychologové, rehabilitační pracovni-
ce, zástupci sociálních a  duchovních profesí, 
filozofové a zájemci o psychosomatiku.
Přednášky a workshopy se konaly v moderních 
prostorách Krajské vědecké knihovny v  Liber-
ci. Tato knihovna je významným informačním, 
vzdělávacím, kulturním a  setkávacím centrem 
pro město Liberec a Liberecký kraj.
Hlavnímu tématu konference (tělo – duše 
- vztah) se věnovalo zhruba 30 přednášek 
a  workshopů v  českém, anglickém a  němec-
kém jazyce. A  jakým tématům se konference 
věnovala? Například tělově orientované psy-
choterapii, využití zkušeností psychoterapie při 
péči o vztah s pacientem, tomu, co patří do zá-
kladní a specializované psychosomatické péče 
a také jak vyučovat základní psychosomatickou 
péči v praxi. Na workshopech se přítomni se-
známili s  ukázkami technik používaných v  te-
rapii.
Konferenci zahájil jeden z  organizátorů 
MUDr. Vladislav Chvála, přednášky prvního dne 
se vztahovaly k  práci s  tělem. Příspěvky před-
nesli: Alena Večeřová Procházková „Od soma-
tizace k  vědomému bytí“, Daniela Stackeová 
„Využití kinezioterapie v terapii psychosoma-
tických pacientů“, Běla Hátlová „Psychomo-
torická terapie, historická východiska a sou-
časnost“, Clara-Maria Lewitová „Propriocepce 
a  exterocepce: vnitřní a  vnější: propojený 
svět“, Květa Palusková „Práce s  tělem v  bio-
dynamické psychoterapii“, Andrea Mala „The 
Body as a  Vessel: A  Heuristic Search into…“. 
Po obědě si účastníci vybírali z bloku worksho-
pů, které probíhaly ve čtyřech sálech knihovny.
V pátek příspěvky zaměřené na vztah v terapii 
přednesli: Jan Poněšický „Co léčí ve vztahu?“, 
Jiří Šimek „Fenomenologie psychosomatic-
kých poruch“, Ingrid Strobachová „Pane, pojď-
te si hrát“, Anna Hogenová „Tělo a čas“, Martin 
Konečný „Základní a  speciální péče v  ordi-
naci psychiatra a  psychoterapeuta“, Radana 
Syrovátková „Raný pohybový vývoj ve  světle 
somatických projevů „já“ a  naopak“. Po  po-
lední pauze si přítomní opět vybírali ze široké 
nabídky workshopů.
Poslední den byla na programu integrace, du-
chovní péče a výuka základní psychosomatické 
péče v praxi a na  lékařských fakultách. Těmito 
tématy se zabývali: Karel Balcar „Uvádění stu-
dentů na  3. LF UK do  psychosomatického 
uvažování“, Marek O. Vácha „Jak je to s  duší 
na  lékařských fakultách?“, Marcela Bendová 
„Výuka lékařské psychologie, psychosomati-
ky a komunikace na Lékařské fakultě v Brně“, 
Ludmila Bartůšková „Spirituální dimenze 
nemoci“, Debora Martásková „Duchovní psy-
choterapeutická péče“, Iveta Zedková „Pohyb 
ve vztahu, vztah v pohybu“. 
Na konferenci byla předána cena Jana Poněšic-
kého za rozvoj psychosomatiky. Výbor psycho-
somatické sekce ČLS JEP ve spolupráci s Dr. Po-
něšickým udělil letošní cenu doc. PhDr. Marcele 
Bendové, Ph.D., a jejímu týmu v Ústavu lékařské 
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psychologie, psychosomatiky LF MU za realiza-
ci výuky psychosomatické problematiky a  ko-
munikace na LF MU v Brně. 
Více informací z  konference včetně sborníku 
abstrakt lze nalézt na http://www.lirtaps.cz/14_
konference.htm. 

Mgr. Petra Buňatová, 
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni

Den 
kardiovaskulárního 

centra VFN 
Praha, 30. 10. 2012

Zaplněná zasedací síň praž-
ské Novoměstské radnice 
na  Karlově náměstí byla 
v první části Dne Komplex-
ního kardiovaskulárního 
centra Všeobecné fakultní 

nemocnice seznámena s tím, „Co je nového...“ 
v akutní kardiologii (J. Bělohlávek), v intervenč-
ní kardiologii (J. Horák), v elektrofyziologii (J. Ši-
mek), v angiologii (D. Karetová) a v léčbě hyper-
tenze (J. Widimský jr.) Další blok přednášek byl 
zaměřen na problematiku angiologie. Zazněla 
sdělení „Hodnocení vazoreaktivity cerebrální 
cirkulace“ (D. Ručka), „Ultrazvukové hodnocení 
aterosklerotického plátu pomocí monografie“ 
(O. Dostát), „Katetrizační léčba mozkových cév-
ních příhod“ (S. Heller), „Strategie léčby sympto-
matických stenóz kyfotického povodí“ (M. Cho-
chola) a “Nové možnosti endovaskulární léčby 
aneuryzmat aorty“ (P. Vařejka). Odpolední blok 
by zaměřen na pokroky v intenzivní medicí-
ně. Zde zazněla následující sdělení: „Perkutánní 
intervence při léčbě arytmogenních bouří“ 
(P.  Michálek), „Bronchoskopie a  intervenční 
bronchologie“ (H. Bartáková), „Extrakorporální 
membránová oxygenace“ (J. Rulíšek) a „Využití 
peroperační jícnové echokardiografie kardioa-
nesteziology“ (J. Kunstýř). Vysoká úroveň sym-
pozia byla dána nejen odborností přednášejí-
cích, ale i  kvalitou dokumentace a  nakonec 
i diskusí k jednotlivým sdělením.  (jn) 

XX. Západočeské 
pneumoonkologické 

dny 
8.– 9. 11. 2012 (II) 

Pokračování z minulého čísla: 

Zleva: prof. MUDr. Pešek, prof. MUDr. Skřičková a MUDr. Svoboda

Pešek M., Grossmann P., Mukenšnábl P., Brůha 
F., Fiala O., Benešová L., Minárik M.: Vývoj 
a stav vyšetřování řídících mutací u nema-
lobuněčných karcinomů plic ve  FN Plzeň. 
Indikace biologicky cílené terapie s  využitím 
průkazu řídících mutací zlepšuje vyhlídky ne-
mocných s některými typy NSCLC na zlepšení 
kvality života i  na  délku jejich života. Vedle již 
využívaných senzitivních mutací genu EGFR 
jsou známy i další genetické změny, jako jsou 
např. translokace genu EML-4 ALK či nověji am-
plifikace genu ROS 1, které jsou cílem pro léčbu 
novým TK inhibitorem-crizotinibem. Další ge-
netické odchylky, jako jsou amplifikace genu 
EGFR, c-met případně PIK 3CA1 mohou být, po-
dobně jako mutace genu K ras indikátory léčby 
studijní, eventuálně pak mohou sloužit jako 
prognostické či prediktivní pro léčbu současně 
dostupnou. Byl hodnocen soubor nemocných 
vyšetřovaných na  přítomnost EGFR a  K  ras 
mutací a dále soubory nemocných, u kterých 
byly s  pomocí metod FISH vyšetřovány další 
genetické parametry onemocnění. V  souboru 
1014 nemocných s ověřeným NSCLC byly pro-
kázány mutace na exonu 19 u 63 nemocných, 
mutace na exonu 21 u 30, mutace genu K ras 
u 136 pacientů. Z 215 vzorků nádorové tkáně 
byly nalezeny translokace genu EML-4 ALK u 6 
nemocných, amplifikace c-met u 4/49 nemoc-
ných, amplifikace genu EGFR u  7/29 nemoc-
ných, čtyři ze 7 měli současně mutace genu 
EGFR. Mutace PIK3CA1 byly nalezeny u  8/220 
vyšetřených pacientů, u  jednoho byla součas-
ně zjištěna amplifikace genu EGFR, všichni ne-
mocní s pozitivním nálezem uvedené mutace 
měli epidermoidní typ nádoru. Ojediněle bylo 
zachyceno současně více řídících mutací, pře-
devším EGFR a K ras, u  jednoho pacienta byly 
současně prokázány mutace a  amplifikace 
genu EGFR, translokace genu EML-4 ALK a am-
plifikace genu c-met. Lze uzavřít, že podrobná 
morfologická a molekulárně genetická vyšetře-
ní nádorové tkáně NSCLC mohou pomoci zlep-
šit vyhlídky nemocných především s  neskva-
mózními karcinomy plic díky možnostem vy-
užití molekulárně cílené léčby. Znalost těchto 
faktorů může být klíčová nejen pro využití léků 
již dostupných, ale i  pro plánování klinických 
studií s  novými molekulami, jejichž účinnost 
je třeba ještě prověřit. (Podpořeno projektem 
Ministerstva zdravotnictví koncepčního rozvo-
je výzkumné organizace 00669806 - FN Plzeň.)
Fiala O., Pešek M., Fínek J., Benešová L., Bortlí-
ček Z., Minárik M.:EGFR-TKI vs. chemoterapie 
v 1. linii léčby pacientů s pokročilým NSCLC, 
nositelů mutace genu EGFR. Cílená léčba za-
ložená na inhibici EGFR tyrosinkináz (EGFR-TKI) 
představuje jednu z moderních možností léčby 
pacientů s  pokročilým stadiem NSCLC. Akti-
vační mutace genu EGFR predikují dobrý efekt 
této cílené léčby. Recentně publikované vý-
sledky klinických studií ukazují významně vyšší 
efektivity léčby EGFR-TKI ve srovnání s chemo-
terapií v 1. linii léčby pacientů s pokročilým NS-
CLC, kteří jsou nositelé aktivační mutace genu 
EGFR. Cílem práce bylo porovnání účinnosti 
a bezpečnosti léčby EGFR-TKI a chemoterapie 
v  1. linii u  pacientů s  pokročilým NSCLC, kteří 
jsou nositelé aktivační mutace genu EGFR. 
Soubor pacientů čítal celkem 54 pacientů s po-

kročilým stadiem NSCLC (IIIB, IV) s prokázanou 
aktivační mutací genu EGFR. 23 pacientů bylo 
léčeno EGFR-TKI a  31 pacientů bylo léčeno 
chemoterapií v 1. linii. Genetické testování bylo 
provedeno metodou PCR. Pro srovnání dosa-
žené léčebné odpovědi (DCR) byl užit Fische-
rův exaktní test a pro srovnání přežití pacientů 
byl užit log rank test. DCR u pacientů léčených 
EGFR-TKI činila 95,6 % vs 70,9 % u pacientů lé-
čených chemoterapií. Medián PFS u  pacientů 
léčených EGFR-TKI byl 7,2 měsíce ve  srovnání 
s 2,5 měsíce u pacientů léčených chemoterapií 
(p < 0,001). Medián OS byl 14,5 měsíce vs 21,4 
měsíce, ale rozdíl nebyl statisticky signifikantní. 
EGFR-TKI byla spojena s vyšším výskytem kožní 
vyrážky a  průjmu; chemoterapie byla spojena 
s  vyšším výskytem útlumu krvetvorby, nevol-
nosti a  zvracení. Výsledky analýzy tak ukáza-
ly vyšší DCR a  delší PFS u  pacientů léčených 
EGFR-TKI v 1. linii. Rozdíl v OS nebyl prokázán, 
zejména z důvodu vysokého cross-overu. Srov-
nání toxicity léčby rovněž favorizuje cílenou 
léčbu. Výsledky provedené analýzy potvrzují, že 
nasazení EGFR-TKI v 1. linii je optimální volbou 
systémové léčby u pacientů s pokročilým stadi-
em NSCLC, kteří jsou nositelé aktivační mutace 
genu EGFR.

Svatoň M.: Neobvyklý prů-
běh myxoidního liposar-
komu. Myxoidní liposarkom 
patří mezi vzácně se vyskytu-
jící tumory mediastina s pre-
valencí u  starších nemoc-
ných. Jeho první příznaky 
obvykle souvisejí s  útlakem 

okolních struktur či s postižením serosních po-
vrchů. V případě možnosti chirurgického řešení 
je toto základní léčebnou modalitou, avšak ra-
dikální operace bývá nezřídka obtížně dosaži-
telná pro složité anatomické poměry. Terapeu-
tický efekt chemoterapie, radioterapie či hemo-
radioterapie je stále diskutován. V naší kazuisti-
ce popisujeme případ 69leté pacientky, která 
se dostavila ze spádové městské nemocnice se 
syndromem horní duté žíly (HDŽ) a  dušností. 
CT obraz prokázal mediastinální tumor, který 
byl následně biopticky ověřen z transthorakální 
punkce Core jehlou jako myxoidní liposarkom. 
Po  ústupu potíží v  souvislosti se syndromem 
HDŽ při kortikoterapii byla pacientce podána 
chemoterapie.

Mgr. Zvardoňová Maříková (vlevo) a Mgr. Neklová

Pro očekávanou špatnou odezvu na antracykli-
ny dle 99mTc MIBI celotělová scintigrafie a sní-
ženou GF byla vybrána chemoterapie v kombi-
naci carboplatina + etopozid ve 4 cyklech. Pro 
progresi byla následně indikována chemotera-
pie 2. linie CYVADIC (cyklofosfamid + vinkris-
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tin +dakarbazin + doxorubicin), po které ještě 
následovalo ozáření tumoru terapeutickou 
dávkou 60Gy frakcionovanou po 2Gy. Tato léč-
ba umožnila dlouhodobou kvalitu života paci-
entky při značnou dobu trvající neprogredující 
malignitě. Poukazuje tedy na to, že by v inope-
rabilních případech mediastinálního liposarko-
mu neměla být chemoterapie a  radioterapie 
jednoznačně odsuzována jako zcela neúčinná 
metoda, jak ji popisují někteří autoři. Nemocná 
žije v současné době více než 3 roky od stano-
vení diagnózy, s částečnou remisí onemocnění, 
v celkově dobrém stavu.
Pešek M.: Nová generace tyrosinkinázových 
inhibitorů EGFR v léčbě NSCLC – sympozium 
Behringer Ingelheim. Autor referoval o aktuál-
ním stavu studií zaměřených na využití biolo-
gicky cílené terapie u  nemocných nemalobu-
něčnými karcinomy plic. Novým a perspektiv-
ním lékem v  této oblasti se jeví být afatinib, 
jakožto ireverzibilní blokátor rodiny Erb.B. U to-
hoto léku byla prokázána účinnost i  u  někte-
rých nádorů se získanou rezistencí na  dosud 
standardně užívané reverzibilní inhibitory ty-
rozinkinázy – gefitinib a  erlotinib. Afatinib tak 
ireverzibilně blokuje současně nejen EGFR, ale 
i  HER2 Erb.B4. Signální dráhy: podává se ústy. 
Autor zmiňuje výsledky klinických studií řady 
LUX-LUNG a  podrobně se věnuje studii LUX-
LUNG 3. Zde byly porovnávány dva soubory 
nemocných s lokálně pokročilými a metastazu-
jícími adenokarcinomy plic nesoucími senzitiv-
ní aktivační mutace genu EGFR. Nemocní byli 
randomizováni, měli léčbu afatinibem nebo 
kombinací cytostatik pemetrexed-cisplatina. 
Výsledky studie byly prezentovány na  konfe-
renci ASCO 2012 v  Chicagu. Primárním cílem 
studie byly časy do  progrese onemocnění, 
studie se zúčastnilo 133 center z 25 zemí. Časy 
do progrese byly delší ve skupině nemocných 
léčených afatinibem (mediány PFS 11,1 vs 6,9 
měsíců a p=0,0004). Další analýza ukázala be-
nefit afatinibu ve  srovnání s  komparátorem 
u všech sledovaných podskupin. Trvání léčeb-
né odpovědi bylo rovněž delší u  nemocných 
léčených afatinibem (11,1 vs 5,5 měsíce). Afati-
nib také významně oddálil zhoršení symptomů 
nádorové nemoci a  významně zlepšil kvalitu 
života nemocných.

Krákorová G.: Indikace bis-
fosfonátů u  nemocných 
s karcinomem plic. Autorka 
referovala o  procesu meta-
stazování karcinomu plic 
do  kostí, který se obvykle 
projeví tzv. kostní příhodou. 
Mezi tyto příhody patří: pa-

tologické fraktury, útlak míchy či kořenových 
nervů a hyperkalemie. Některé z těchto příhod 
vyžadují intervenci radioterapeuta nebo chirur-
ga. Kostní příhody snižují délku i kvalitu života 
nemocných, projevují se ztrátou motility, nezá-
vislosti a  sociálních funkcí postižených. Kostní 
metastázy se najdou u 30 – 60 % nemocných 
s  karcinomy plic, častěji v  době recidivy one-
mocnění. Kostní příhody jsou zjišťovány až 
u  50 % nemocných s  těmito nádory, rovněž 
častěji k nim dochází v době recidivy onemoc-
nění. Medián přežití nemocných s  karcinomy 
plic v současnosti již převažuje dobu 1 roku, za-

tímco medián přežití nemocných s kostní pří-
hodou činí jen cca 4 měsíce. K léčení kostních 
metastáz a k profylaxi kostních příhod se využí-
vají bisfosfonáty, které se dělí podle struktury 
na neaminové a aminové. Doporučení meziná-
rodního panelu expertů podporuje podávání 
kyseliny zoledronové v této indikaci, neboť dle 
výsledku klinických studií významně snižuje ri-
ziko vzniku kostní příhody. Tuto léčbu je možné 
kombinovat i s chemoterapií. Autorka zmiňuje 
i postup při indikaci léčby kyselinou zoledrono-
vou a její určitá rizika, způsob dávkování i způ-
sob podání preparátu a prezentuje i vlastní vý-
sledky analýzy souboru 16 dlouhodobě léče-
ných nemocných s  metastázami karcinomu 
plic do skeletu. Medián přežití souboru činí 14 
měsíců, kostní příhody se v průběhu léčby vy-
skytly jen u 2, čili u 12,5 % souboru nemocných. 
Závažnější nežádoucí účinky této léčby nebyly 
pozorovány. Kyselina zoledronová má zřejmě 
paliativní efekt na kostní metastázy ve smyslu 
redukce výskytu kostních příhod, ale zřejmě má 
i vlastní protinádorový potenciál.
Celkem zaznělo v lékařských sekcích a na sym-
poziích 34 přednášek a  7 v  nelékařských sek-
cích. M. Pešek

Foto: archiv kliniky

Studentská vědecká 
konference lékařských 

a zdravotnických 
fakult ČR a SR

Plzeň 21. – 22. 11. 2012

Ve  dnech 21. – 22. listopadu 2012 hostila Lé-
kařská fakulta Univerzity Karlovy v  Plzni Stu-
dentskou vědeckou konferenci lékařských 
a  zdravotnických fakult ČR a  SR. Odborný 
program konference probíhal v  kongresovém 
centru Parkhotelu v  Plzni na  Borech. Záštitu 
nad konáním konference převzali děkan Lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy v  Plzni pan 
doc.  MUDr.  Boris Kreuzberg, CSc., a  proděkan 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni pro 
vědu a výchovu, pan prof. MUDr. Vladislav Třeš-
ka, DrSc. Vědecký výbor konference pracoval 
ve  složení: prof.  MUDr.  Vladislav Třeška, DrSc., 
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Mi-
lena Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., 
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., doc. MUDr. Ja-
roslav Slípka, CSc., as. MUDr.  Jan Barcal, Ph.D., 
as. MUDr.  Hynek Mírka, Ph.D., a  MUDr.  Václav 
Liška, Ph.D. Konference se zúčastnily delegace 
studentů bakalářských a  magisterských stu-

dijních programů uskutečňovaných na  lékař-
ských a  zdravotnických fakultách v  ČR a  SR. 
Ve  třech  odborných sekcích (sekce preklinic-
kých oborů, sekce klinických oborů, sekce zub-
ního lékařství) bylo ve dvou dnech předneseno 
celkem 43 přednášek. Práce studentů hodno-
tili představitelé akademických obcí lékařských 
a  zdravotnických fakult, které se konference 
účastnily. Studenti, jejichž přednášky a  práce 
byly členy hodnotitelských komisí  vyhodnoce-
ny jako nejlepší, obdrželi kromě dalších oceně-
ní i finanční odměnu. Organizačně konferenci 
zajišťovala agentura Euroverlag s.r.o.
Jako nejlepší byly vyhodnoceny následující 
práce: 
Sekce preklinických oborů a zubního lékař-
ství: 
1. Samer Al-Dury (LF UK v Hradci Králové): Vliv 
alproátu na  intaktní a  steatotické hepato-
cyty potkana v podmínkách in vitro
2. Jan Špaček, Eva Závadová (1. LF UK v Praze): 
Sledování některých imunologických pa-
rametrů u pacientek s hormonálně depen-
dentním karcinomem prsu
2. Martin Obrtlík (LF UK v Hradci Králové): Efekt 
interleukinu (il)-12 a / nebo il-15 na buněč-
né funkce nk buněk z pupečníkové krve
3. Renáta Poluchová, Ivana Hudáková, Martin 
Lapár, Ivana Šinaĺová (LF UPJŠ v  Košicích, SR): 
Morfometrická charakteristika sinus ma-
xillaris a  zmena tvaru recessus alveolaris 
v  procese starnutia – využitie poznatkov 
v klinickej praxi

Sekce klinických oborů:
1. Štefan Tóth, Tímea Pekárová (LF UPJŠ v Koši-
cích, SR): Nové detekčné metódy poškode-
nia tenkého čreva
2. Ondřej Sglunda (3. LF UK v Praze): Interleu-
kin-21 u pacientů s časnou revmatoidní ar-
tritidou
2. Marek Štrachán (JLF UK v Martině, SR): Mor-
fológia gastrointestinálnych stromálnych 
tumorov (gistov) po cielenej terapii tyrozín 
kinázovými inhibítormi
3. Marie Oujezdská (LF MU v Brně): Efektivita 
somatické stimulace při podpoře lidského 
vnímání
3. Eliška Karubová (OU v Ostravě): Fyzioterapie 
u apalického syndromu

 B. Černá
Foto: V. Dlouhý
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IX. Plzeňské pracovní 
dny maxilofaciální 

chirurgie
Plzeň 23. – 24. 11. 2012

Již tradičně se ve  dnech 23. a  24. listopadu 
v hotelu U Pramenů na Roudné v Plzni kona-
lo v pořadí deváté stomatologické symposium 
s názvem „IX. Plzeňské pracovní dny maxilo-
faciální chirurgie“. Tato akce je každoročně 
organizována Stomatologickou klinikou LF UK 
a FN Plzeň a jejím cílem je setkávání a výměna 
informací mezi klinickými stomatology, stoma-
tochirurgy, praktickými zubními lékaři a odbor-
níky dalších profesí.
Celé symposium bylo rozděleno jako obvykle 
do dvou dnů: pátek 23. listopadu byl věnován 
převážně problematice maxilofaciální chirur-
gie, naopak sobota 24. listopadu patřila pří-
spěvkům z  implantologie, záchovné stomato-
logie a ortodoncie. Přednášky byly podle témat 
rozděleny do sedmi bloků. Celkem zaznělo 32 
odborných příspěvků.
Program otevřel přivítáním všech přítomných 
hlavní organizátor akce, primář Stomatologické 
kliniky LF UK a FN Plzeň, MUDr. Daniel Hrušák, 
Ph.D. 
Po  oficiálním zahájení následoval první blok 
přednášek věnovaný převážně traumatolo-
gii maxilofaciální oblasti. Velmi diskutován 
byl příspěvek „Zlomeniny spodiny očnice” 
MUDr. Mottla. Sérii neobvyklých traumatologic-
kých kazuistik prezentovali autoři z plzeňského 
pracoviště Jambura J., Hrušák D., Hostička L., 
Andrle P., Hauer L., Pošta P. Blok uzavíral prim. 
MUDr. Luboš Tuček z Hradce Králové přednáš-
kou na téma léčby kolemčelistních zánětů.
Druhý blok zahájil doc.  MUDr.  Jiří Kozák, CSc., 
z  Dětské Stomatologické kliniky FN Motol za-
jímavou přednáškou s  názvem „Problematika 
angiofibromu“. Dále přednesla doc. MUDr. Vlas-
ta Merglová, CSc., svůj příspěvek, kde popi-
sovala zkušenosti s  řešením odontogenního 
fibromu v  dětském věku. Program pokračoval 
řešením problematiky cévních anomálií v  po-
dání pražských autorů Michalusová I., Hubáček 
M., Mahdian N. Onemocnění rtů se věnovala 
na závěr bloku as. MUDr. Eva Valentová ze Sto-
matologické kliniky LF UK a FN Plzeň.
Ve  třetím a  čtvrtém bloku zazněly důležité 
příspěvky plzeňských autorů z  odd. ÚČOCH 
na  témata: „Osteonekróza čelistí u  pacientů 
léčených perorálními bisfosfonáty pro osteo-
porózu“, dále „Chronická toxicita radioterapie 
v  oblasti hlavy a  krku z  pohledu stomatolo-
ga“ a  „Operace nebo endoskopie slinných 
žláz“. Primář odd. ÚČOCH z Českých Budějovic 
MUDr. Pavel Střihavka zaujal svým pojednáním 
o záhadách čelistní dutiny. První den zakončil 
prim. MUDr.  Daniel Hrušák, Ph.D., přednáškou 
o  využití 3D technologií v  medicíně a  přede-
vším v maxilofaciální chirurgii. 
Po skončení odborného programu pokračovalo 
symposium v pátek společenským večerem, kte-
rý se konal též v prostorách hotelu U Pramenů.
V sobotu 24. listopadu byly diskutovány otázky 
implantologie. V  této oblasti patřily k  nejzají-

mavějším příspěvky: „Augmentace kostním 
štěpem“ kolektivu autorů Andrle P., Hrušák D., 
Hostička L., Jambura J., Hauer L., Pošta P. a dále 
„Augmentace racionálně“ MUDr. Vlnaře.
Dále program pokračoval tématy zaměřenými 
na  endodoncii. Zde zazněly mimo jiné před-
nášky: „Jednorázová endodoncie - budoucnost 
nebo fikce?“ as. MUDr. Jana Netolického, Ph.D., 
a „Endodoncie kořenových kanálků - klinické 
sledování problémových případů“ autorů E. Zá-
hlavové a J. Netolického.
Poslední blok byl věnován převážně problema-
tice ortodontické léčby. O možnostech pláno-
vání ortodontické a ortognátní léčby hovořil as. 
MUDr.  Ladislav Bernát z  ortodontického odd. 
Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň. O vy-
užití retenčních prvků přednášela MDDr.  Sára 
Aschenbrennerová z téhož oddělení. Odborný 
program uzavřel prim. MUDr.  Daniel Hrušák, 
Ph.D., příspěvkem o  zkušenostech s  využitím 
CB CT ve stomatologické a stomatochirurgické 
praxi. 
Symposium zakončil opět prim. MUDr.  Daniel 
Hrušák, Ph.D., poděkováním všem účastníkům 
a přednášejícím. 
Tak jako v minulých letech měly i tyto Plzeňské 
pracovní dny vysokou odbornou úroveň a pro-
bíhaly v  uvolněné a  přátelské atmosféře. Byly 
nejen místem pro předávání nových poznatků 
a  zkušeností z  oboru, ale i  místem neformál-
ního setkávání účastníků z  různých pracovišť. 
K celkově zdařilému průběhu symposia nepo-
chybně přispěl i dobře připravený společenský 
večer. Jan Jambura

Konference MEFANET
Brno 27. – 28. 11. 2012

Ve dnech 27. až 28. listopadu 2012 se v prosto-
rách hotelu International Brno konala konfe-
rence MEFANET 2012, již 6. ročník konference 
lékařských fakult České a  Slovenské republiky 
na téma e-learning a zdravotnická informatika 
ve výuce lékařských i nelékařských oborů.
Naše studentská výprava ve složení Jan Razima, 
Pavol Fedurčák, Jakub Vondraš, Marek Baraňák 
a  Jiří Mudruňka se spolu s  ostatními účastní-
ky konference zúčastnila celé řady zajímavých 
přednášek a prezentací. Hned na úvod dostali 
slovo dva zahraniční hosté, a  to Luke Wood-
ham s přednáškou Using self-assessment virtual 
patients on mobile devices a  Adrian Raudaschl 
s prezentací nazvanou Gamification of medical 
education, která se mi obzvláště líbila.
Ale ani čeští lékaři, přírodovědci a  informatici 
nezůstali pozadu a představili širokou škálu pro-
jektů, které bezpochyby přináší kvalitní elektro-
nickou výuku ve všech možných medicínských 
oborech. Velice zajímavým se mi jevil projekt 
E-kazuistiky, který připravují kolegové z Lékařské 
fakulty v Hradci Králové. Jedná se o interaktivní 
on-line prostředí, ve  kterém student dostane 
virtuálního pacienta a pomocí nejrůznějších vy-
šetření musí určit diagnózu a navrhnout léčbu, 
přičemž musí přemýšlet i  o  ekonomických as-
pektech vyšetřování a léčby.
Představené projekty jednoznačně napovědě-
ly, kam směřuje trend současného e-learningu: 
k  vytváření čím dál interaktivnějších, atraktiv-

nějších, hravějších a  chytlavějších aplikací, ať 
už webových nebo určených pro v  současné 
době stále populárnější chytré telefony. Jsem 
si jist, že tento druh výuky padá na  úrodnou 
půdu, protože my mladí studenti si rádi hraje-
me a  je skvělé, když jsou nám vědomosti na-
bídnuty právě formou hry a  ne jen pasivním 
čtením knih.
Zúčastnili jsme se také několika workshopů 
a diskuzí, do kterých jsme se ochotně zapojili. 
Mám velkou radost z  toho, že názor studentů 
byl vždy nejen ochotně vyslechnut, ale i  re-
spektován a ceněn. Velmi mě zaujal workshop, 
ve  kterém se diskutovalo o  objektivitě hod-
nocení zkouškových testů, rozebíraly se jejich 
jednotlivé typy a učili jsme se, jak vytvořit for-
málně i obsahově bezchybnou testovou otáz-
ku. Na  závěr účastníci workshopu mimo jiné 
poukázali na řadu nedostatků v testování typu 
multiple-choice a konstatovali, že trend jde spí-
še směrem k testování pomocí otázek s jednou 
správnou odpovědí.
Myslím si, že konference MEFANET 2012 byla 
vysoce přínosná nejen jako příležitost k výmě-
ně znalostí a zkušeností, ale také jako prezen-
tace toho, co všechno dokážeme s  pomocí 
moderních technologií na  poli e-learningu 
vytvořit, ačkoliv to před několika lety bylo ještě 
nemyslitelné.
Konference proběhla ve velmi přátelské atmo-
sféře a  velice děkuji organizátorům za  práci, 
kterou při přípravě a organizaci konference od-
vedli. Jan Razima 

2. mezinárodní 
symposium o etice

Praha 28. 11. 2012
Česká lékařská komora uspořádala druhé mezi-
národní symposium o etice a komunikaci v me-
dicíně s podtitulem „Euthanasie pro a proti“, 
které se uskutečnilo v kongresovém centru  pa-
sáže U  Hájků v  Praze dne 28. listopadu 2012. 
Po úspěšném prvním mezinárodním sympoziu 
na podzim 2011, jež bylo věnováno komunika-
ci a etice v medicíně, byla námětem druhého 
symposia eutanazie, neboť v  laické i  odborné 
společnosti je tento pojem kontroverzní.
Cílem symposia bylo otevřít odbornou disku-
si k  tomuto závažnému tématu. Problematika 
eutanazie se probírala z různých hledisek: me-
dicínského, etického a filozofického, právního, 
psychologického, sociologického, teologic-
kého a  duchovního. Přednášející prezentovali 
názory a  hlediska utvářející celospolečenské 
klima této problematiky. Mezi přednášejícími 
byli např.: prof.  PhDr.  RNDr.  Helena Haškovco-
vá, CSc., prof.  MUDr.  Marta Munzarová, CSc., 
doc.  MUDr.  Martin Bojar, prof.  MUDr.  Pavel 
Klener, CSc., prof.  MUDr.  Pavel Pafko, DrSc., 
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marek 
Vácha, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 
Hlavní otázkou sympozia bylo, zda člověk 
může sám ze svého rozhodnutí ukončit život 
a zda mu k tomu může pomoci lékař nebo jiný 
zdravotník. Přednášející i  publikum se shodli 
na tom, že nejdříve je nutno definovat termín 
eutanazie, neboť obecně si pod tímto termí-
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nem představuje každý něco jiného. Zazněla 
definice, že eutanazie je dobrovolné rozhod-
nutí člověka ukončit život v  takovém stadiu 
jeho onemocnění, kdy byly vyčerpány všech-
ny možnosti léčby, které medicína nabízí. Při 
hledání argumentů pro a  proti se ukázalo, že 
všemi přednáškami se vine téma úcty k hodno-
tě lidského života.
Na  symposiu byla představena monografie 
„Eutanazie – pro a  proti“, vydaná v  rámci edi-
ce celoživotního vzdělávání ČLK, kterou edi-
tovali PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 
a doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Na názorově 
široce pojaté publikaci shrnující problematiku 
přednesenou na symposiu se podílelo 26 auto-
rů, jejichž snahou bylo podívat se na eutanazii 
v  komplexních souvislostech z  různých hledi-
sek. 
O  tom, že odbornou veřejnost zajímají etická 
téma svědčí vysoká účast (téměř 400 účastní-
ků) z řad lékařů, zdravotníků, psychologů, soci-
álních pracovníků a sociologů a bohatá diskuze 
k jednotlivým přednáškám.

Mgr. Petra Buňatová
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni

Přednáškový večer 
Stomatologické kliniky 

31.10. 2012
Poslední říjnový Večer Spolku lékařů v  Plzni 
v  roce 2012 byl v  režii Stomatologické kliniky. 
Jako obvykle byla zvolena tematika přesahující 
užší zaměření stomatologie. 
Úvodní sdělení „Histiocytóza z  Langerhan-
sových buněk v  dětském věku – projevy 
v  dutině ústní“ přednesla za  kolektiv autorů 
(Valentová E., Hostička L., Boudová L., Muken-
šnabl P., Sládková E.) docentka Vlasta Merglová. 
Uvedla, že mezi první symptomy vzácného 
onemocnění histiocytózy z  Langerhansových 
buněk mohou patřit i  projevy v  dutině ústní. 
Na  základě charakteristického intraorálního 
nálezu (zduření gingivy, ulcerace, předčasná 
erupce dočasných zubů a jejich viklavost) a his-
topatologického vyšetření tak byla histiocytóza 
z  Langerhansových buněk diagnostikována 
u batolete a kojence. 
Druhá přednáška – „Osteonekróza čelistí 
v souvislosti s léčbou bisfosfonáty u onko-
logických i  osteologických pacientů – 37 
případů“ autorů Hauer L., Hrušák D., Hostička L., 
Andrle P., Jambura J., Pošta P. se týkala osteone-
krózy čelistí jako komplikace léčby. Přednášejí-
cím byl MUDr. Lukáš Hauer. Osteonekróza če-
listí vznikající jako nežádoucí účinek systémové 
farmakoterapie je raritní, ale závažná komplika-
ce, postihující pacienty s  antiresorptivní nebo 
biologickou léčbou; byla popsána při terapii 
bisfosfonáty, bevacizumabem, denosumabem 
a  sunitinibem. Prevalence bisfosfonátové os-
teonekrózy čelistí je u  onkologických pacien-
tů udávána v  rozmezí 1-10 %, u  nemocných 
s  osteoporózu pak 0,1 %. Léčba těchto lézí je 
obtížná, často zdlouhavá a  neúspěšná, důraz 
je proto kladen na preventivní opatření. Autoři 
v  přednášce prezentovali soubor 37 pacientů 
s  bisfosfonátovou osteonekrózou čelistí (23 

onkologických, 14 osteologických), diagnosti-
kovaných a  léčených na Stomatologické klini-
ce v Plzni v  období leden 2005 – duben 2012. 
Obě skupiny pacientů byly porovnány podle 
sledovaných parametrů: pohlaví, věk, typ bis-
fosfonátu, způsob a doba jeho užívání, rizikové 
a vyvolávající faktory, stádium a  lokalizace os-
teonekrózy čelistí, způsob a  výsledky terapie 
a vliv vzniku osteonekrózy čelistí na  léčbu zá-
kladního onemocnění.
Další sdělení kolektivu autorů Jambura J., Hru-
šák D., Hostička L., Andrle P., Hauer L., Pošta P. 
přednesl MUDr. J. Jambura. Autoři prezentovali 
sérii čtyř kazuistik pacientů, kteří utrpěli ne-
obvyklá poranění v maxilofaciální oblasti a byli 
léčeni na  Stomatologické klinice LF UK a  FN 
v  Plzni. První kazuistika se týkala zraněného, 
který utrpěl mnohočetné hluboké řezné rány 
v oblasti hlavy a krku. K úrazu došlo při pádu 
ze schodů a  samotné řezné rány byly způso-
beny střepy skleněné tabule, kterou nemocný 
prolétl. Následkem pořezání došlo k přerušení 
velkých cév hlavy a krku s masivním krvácením. 
Kromě poranění měkkých tkání utrpěl zraněný 
navíc i zlomeninu dolní čelisti. Během výkonu 
byla provedena osteosyntéza dolní čelisti, bylo 
stavěno krvácení a  provedena revize, toaleta 
a sutura ran. Celková krevní ztráta přesáhla 6 l. 
Po výkonu byl nemocný hospitalizován na ARK 
FN Plzeň. Postupně došlo k  úpravě krevního 
obrazu. Rány se zhojily bez komplikací. 
Druhá kazuistika popisovala případ muže 
zasaženého do  pravé temporální krajiny 
neznámým předmětem při pálení odpadu 
na zahradě. Šlo o projektil malé ráže, který pro-
nikl kůží a temporálním svalem k lebce, od ní se 
odrazil a uvízl v měkkých tkáních pod pravým 
jařmovým obloukem. Kulka byla odstraněna 
v  celkové anestézii. Projektil nebyl vypálen ze 
střelné zbraně, ale byl patrně součástí pálené-
ho odpadu a  v  důsledku žáru kulka vystřelila 
a  zasáhla poškozeného. Rána se zhojila bez 
komplikací .
V  třetím případě se jednalo o  muže poraně-
ného větví padajícího stromu. Větev pronikla 
přes kůži v  infraorbitální oblasti vpravo, těžce 
poškodila pravou tvář a  vyšla submandibulár-
ně vpravo. Nemocný byl operován v  celkové 
anestézii. I přes devastující tržně zhmožděnou 
ránu tváře nedošlo k poranění lícního nervu ani 
k poranění vývodu příušní slinné žlázy.
Poslední případ se týkal muže, který se dostavil 
k ošetření se zánětem v temporální a orbitál-
ní krajině vpravo. Po klinickém a RTG vyšetření 
byl jako příčina zánětu identifikován drát vyso-
kých Adamsových závěsů zavedený při operaci 
fraktury maxily v  roce 1991. Nemocný si drát 
nenechal odstranit a  ponechal ho na  místě 
cca 20 let. Následkem byly opakované záněty, 
především v oblasti obou tváří, které nemocný 
nijak neřešil, a které časem vedly ke vzniku hlu-
bokých vpáčených jizev deformujících obličej. 
Na spodině jizev se zánět dlouhodobě dréno-
val přes chronické píštěle. Pacient byl léčen 
antibiotiky a po zklidnění zánětu byl v  lokální 
anestézii drát Adamsových závěsů odstraněn. 
Chirurgickou korekci jizev nemocný odmítl 
a k dalšímu ošetření se již nedostavil. 
Autorem další přednášky „Protetická sanace 
rozštěpového pacienta s  absencí praema-

xilly“ byla MUDr.  Marie Šafářová, Ph.D., která 
ve svém sdělení demonstrovala případ nároč-
né protetické orální rehabilitace u rozštěpové-
ho pacienta. Upozornila zejména na  technic-
kou náročnost ošetření u tohoto typu pacientů.
S  posledním příspěvkem s  názvem „Projev 
SLE (systémového lupus erytematodes) 
v  dutině ústní“ vystoupila MUDr.  Eva Valen-
tová. Cílem jejího sdělení bylo upozornění, že 
projevy tohoto onemocnění jsou velice pestré 
a ke známým a charakteristickým projevům se 
může přiřadit i manifestace v dutině ústní.
Večeru Stomatologické kliniky předsedal a pro-
gram dotazy obohatil doc.MUDr. E.Kasal, CSc.

J. Jambura

Přednáškový večer 
Infekční kliniky 

7. 11. 2012 
Ve středu dne 7. listopadu 2012 proběhla pra-
covní schůze Spolku lékařů J. E. Purkyně v Plz-
ni. Program v  rámci celoživotního vzdělávání 
lékařů připravili pracovníci Infekční kliniky FN 
a LF UK v Plzni. Schůzi předsedal doc. MUDr. J. 
Motáň, CSc. Sjednocujícím tématem byly In-
fekce u imunokompromitovaných osob.
Prvním sdělením Listeriová aortitida (autorů 
Kydlíčková J., Virtová S., Houdek K., Havel D., 
Janouškovcová H.) byla kazuistika 62letého 
nemocného s  tři dny trvajícími bolestmi bři-
cha a  následně diagnostikovanou rupturou 
sklerotického vředu nad bifurkací břišní aorty, 
vyžadující urgentní resekci subrenální aorty, 
aorto-aortální náhradu a  plombáž omentem. 
Kultivačně byla v peroperačním materiálu pro-
kázána Listeria monocytogenes. Po  chirurgic-
kém výkonu byl nemocný přeložen na Infekční 
kliniku, kde proběhla antibiotická léčba. Závě-
rem bylo konstatováno, že L. monocytogenes 
je méně častým patogenem, avšak jí vyvolaná 
onemocnění mohou mít velmi variabilní klinic-
ký obraz. Bylo upozorněno na různé možnosti 
nákazy L. monocytogenes. Není bez zajímavosti, 
že náš nemocný byl bez zjevné imunosuprese.
V  dalším sdělení Toxoplasmóza CNS u  ne-
mocné s  lymfomem (autorů Koubová A., 
Štruncová V., Matoušek V., Cibulková J., Schüt-
zová M., Fajfrlík K.) byla prezentována kazuistika 
62leté nemocné s  difuzním velkobuněčným 
nehodgkinským lymfomem (DLBCL, klin.st. 
IIIB, léčena osmi cykly R-CHOP), diagnostiko-
vaným šest měsíců před přijetím pro septický 
stav s  poruchou vědomí, nádorovou kachexíí 
a generalizovanou lymfadenomegalií. MR moz-
ku prokázala mnohočetná ložiska s  edémem. 
Diferenciálně diagnosticky přicházel v  úvahu 
jednak relaps základního onemocnění, jednak 
mozková toxoplazmóza. V  likvoru byla pomo-
cí PCR prokázána sekvence DNA, odpovídající 
Toxoplasma gondii. Při komplexní léčbě antibi-
otické, antiedémové a kortikoterapii došlo po-
stupně k  normalizaci stavu vědomí i  neurolo-
gického nálezu. Kontrolní MR mozku prokázala 
částečnou regresi ložisek. Po  propuštění byla 
nemocná léčena a sledována ambulantně. Stav 
byl později komplikován flebotrombózou s ná-
slednou plicní embolizací, pro kterou byla léče-
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na v okresní nemocnici. O jeden měsíc později 
došlo ke kompresivní fraktuře L2 s prominencí 
úlomku do páteřního kanálu. Neurochirurgem 
bylo doporučeno operační řešení, které však 
muselo být přerušeno pro komplikace při úvo-
du do anestezie. Nový neurochirurgický výkon 
se plánuje po  nové komplexní předoperační 
přípravě.
Následovalo sdělení Tumor měkkých tkání 
u pacienta s  infekcí HIV (autorů Braunová J., 
Sedláček D., Kovandová A., Váchal P., Topinka I., 
Daum O., Mírka H.), v němž autoři prezentovali 
kasuistiku 58letého HIV+ pacienta s  neočeká-
vaným, relativně vzácným, tumorem měkkých 
tkání - kombinací myxoidního liposarkomu 
s  kulatobuněčným liposarkomem, s  metasta-
tickým postižením plic, s  následnou metastá-
zou v podkoží a dutině břišní. Pacient s boles-
tivým otokem pravého lýtka byl 2-3 měsíce 
doma, aniž by navštívil lékaře, což vedlo k opož-
dění diagnostiky i zahájení léčby. Klinický obraz 
zpočátku imitoval flebotrombózu, zavádějícím 
v diagnostice byl opakovaný USG obraz hema-
tomu. Teprve CT vyšetření, následně doplně-
né PET-CT diagnostikovalo tumor. Vzhledem 
k základní diagnóze pomýšleno i na Kaposiho 
sarkom nebo lymfom, histologicky však tyto 
diagnózy nebyly potvrzeny. K  úmrtí pacienta 
došlo za necelé dva roky od prvních příznaků, 
čtyři roky od stanovení diagnózy HIV infekce.
Následující kazuistika Uzlinová forma my-
kobakteriózy u  pacienta s  AIDS (autorů D. 
Sedláček, J. Braunová, A. Bebjak, Z. Chudáček, 
J. Amlerová) podrobně monitorovala 20 měsí-
ců života nemocného s pokročilou infekcí HIV. 
Její první manifestací byla těžká sepse s ARDS 
na  podkladě pravostranné pneumonie (pne-
umocystové a  aspergilové etiologie). Později 
se rozvinula uzlinová forma mykobakteriózy 
s kolikvací submandibulárních uzlin a vznikem 
hlubokého defektu. Následné zjištění HIV pozi-
tivity bylo jen logickým důsledkem přítomných 
oportunních infekcí, svědčících pro těžký imu-
nodeficit. Zahájená antiretrovirová, antimykot-
ická a antimykobakteriální léčba (tato trvala 12 
měsíců) vedla jednak k  postupnému zlepšení 
klinického stavu a zlepšení imunitního profilu, 
ale také k manifestaci nefropatie, která je před-
mětem další léčby a sledování.
Poslední sdělení Generalizovaný herpes zos-
ter u  nemocné se syndromem Louis Baro-
vé (autorů Váchalová J., Karvunidis T., Chvojka 
J., Ledvinová L., Švecová M., Sedláček D.) se 
zabývalo komplikovaným průběhem genera-
lizovaného herpes zoster u  41leté nemocné 
se syndromem Louis–Barové (ataxia telean-
giectasia). Nemocná byla přijata na  naše pra-
coviště s  obrazem komplikovaného průběhu 
varicely (6. den onemocnění) s bohatým výse-
vem kožních eflorescencí, vysokými teplotami 
a produktivním kašlem. Vstupně zjištěny vyso-
ké hodnoty zánětlivých parametrů a  známky 
cholestázy, bez dalšího orgánového postižení. 
Zahájena parenterální léčba ACV, penicilinem 
G a oxacilinem. Onemocnění přesto progredo-
valo. V plicním parenchymu byly oboustranně 
prokázány zánětlivé infiltráty. Pro ventilační 
a oběhovou nestabilitu byla pacientka přelože-
na na JIP I. IK se známkami těžké sepse, s roz-
vojem respiračního selhání I. typu při suspektní 

varicelové pneumonitidě s bakteriální superin-
fekcí. Přechodně byla nutná UPV pro respirační 
selhání. Na HRCT plic bylo zjištěno perzistující 
plicní postižení charakteru splývajících infil-
trátů bilaterálně alárně,  perzistovala elevace 
jaterních obstrukčních markerů při poklesu 
aminotransferáz. USG vyšetření břicha prokáza-
lo jaterní steatózu, ale vyloučilo obstrukci žlu-
čových cest. Po zvládnutí akutního stavu byla 
pacientka přeložena na interní oddělení v mís-
tě bydliště k  doléčení. Na  našem pracovišti je 
plánována kontrola imunologických markerů. 
Vstupní sérologické vyšetření prokázalo poziti-
vitu specifických IgG proti VZV při negativních 
specifických IgM, proto bylo nutno přehodno-
tit diagnózu na  generalizovaný herpes zoster. 
V závěru sdělení autoři diskutovali indikaci oč-
kování proti VZV u  osob s  prokázanými poru-
chami imunity.

Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Přednáškový večer  
Zdravotnické 

záchranné služby PK 
14. 11. 2012

V  rámci akcí Spolku lékařů v Plzni proběhl 14. 
listopadu 2012 Večer Zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje, kterého se zúčastnilo 
na šest desítek posluchačů.
V prvním sdělení MUDr. Roman Sviták (spolu-
autoři MUDr. Roman Bosman a MUDr. Jan Špe-
ta) seznámil přítomné s novým trendem využí-
vání ultrasonografie při poskytování před-
nemocniční neodkladné péče. Tato metoda 
může pomoci v  rychlé diagnostice některých 
somatických i úrazových stavů. Mezi často indi-
kovaná patří vyšetření hrudníku, srdce a břicha. 
Odhalit lze například krvácení do dutin, selhá-
vání srdce a další. Své místo má v budoucnosti 
tato metoda i v průběhu kardiopulmonální re-
suscitace poskytované v terénu.
MUDr. Zora Baumruková představila ve svém 
sdělení studii T-ARREST 2 u ZZSPk. Jedná se 
o multicentrickou studii sledující příčiny náhlé 
zástavy oběhu a jejím hlavním cílem je pacien-
ty se spontánním oběhem po kardiopulmonál-
ní resuscitaci v případě suspektní kardiální etio-
logie směřovat z terénu přímo do kardiocenter. 
Výsledkem studie mají být jasná kritéria pro 
toto přímé směřování.
MUDr.  Jana Vidunová (spoluautor 
doc.  MUDr.  Aleš Kroužecký, Ph.D.) přednesla 
sdělení Křeče - kazuistika. Lékařka záchranné 
služby velice poutavě seznámila auditorium 
s případem hypertermie s poruchami vědomí 
a křečemi u dělníka pracujícího ve velice tep-
lém letním dni na přímém slunci bez dostateč-
ného pitného režimu. Hypertermie není častou 
příčinou křečového stavu v terénu, a proto byla 
kazuistika velice přínosná.
MUDr. Jana Boučková (spoluautorka Bc. Jana 
Denková) seznámila auditorium se zkuše-
nostmi při používání přípravku Perfalgan. 
Tento je využíván lékaři i záchranáři především 
při léčbě mírnější úrazové bolesti, migrénách 
nebo horečkách. Dobré zkušenosti jsou jak 

s podáváním u dospělých pacientů, tak i u dětí. 
Účinek přípravku bude dlouhodobě sledován 
a následně vyhodnocen.
MUDr.  Robin Šín přednesl kazuistiku ruptu-
ry aneurysmatu břišní aorty končící neú-
spěšnou kardiopulmonální resuscitací. Pacient 
nevykazoval některé typické příznaky dané 
komplikace aneurysmatu včetně akutně vznik-
lé kruté bolesti břicha. Naopak se jednalo o při-
bližně dva dny trvající mírnou bolest břicha 
se zvracením a  kolapsem před příjezdem zá-
chranné služby. Až v průběhu ošetřování došlo 
k  bezvědomí, oběhové nestabilitě a  následně 
zástavě oběhu.
V  posledním sdělení seznámil MUDr.  Roman 
Sviták (spoluautoři MUDr.  Roman Bosman 
a  MUDr.  Karel Lysý) auditorium s  novinkami 
v  umělé plicní ventilaci v  podmínkách po-
skytování přednemocniční neodkladné 
péče. Především díky novému transportnímu 
ventilátoru Oxylog 2000+ je možné provádět 
neinvazivní plicní ventilaci, a to s výhodou pře-
devším při levostranném plicním selhání včet-
ně plicního edému, tupých traumatech hrud-
níku nebo u pacientů s chronickou obstrukční 
plicní nemocí nebo závažnějším astmatickým 
záchvatem.
Večeru předsedal doc.  MUDr.  E. Kasal, CSc. 
Večery Zdravotnické záchranné služby Plzeň-
ského kraje patří již tradičně k hojně vyhledá-
vaným akcím Spolku lékařů v  Plzni a  vedení 
organizace doufám, že tomu tak bude i v roce 
2013 a následujících.

Přednáškový večer 
Kliniky zobrazovacích 

metod 
21. 11. 2012

Tradičně v  listopadovém termínu se v  rámci 
večerů Spolku lékařů v Plzni konal dne 21. listo-
padu 2012 Večer Kliniky zobrazovacích metod. 
Vedení schůze se ujal MUDr. Milan Choc, CSc. 
Přednesena byla celkem čtyři sdělení. Po každé 
přednášce se konala krátká diskuze, při které 
autoři zodpověděli dotazy posluchačů. 
Jako první vystoupil prim. doc. MUDr. Jiří Fer-
da, Ph.D., se sdělením kolektivu autorů Ferda 
J., Kastner J., Mírka H., Hora M., Hes O., Kreuz-
berg. B. „Komplexní zobrazení karcinomu 
prostaty na  3T MRI“. Rozvoj magnetické re-
zonance přináší nové možnosti v  diagnostice 
nádorových onemocnění. V  předneseném 
sdělení byl popsán její význam v  diagnostice 
časných stadií karcinomu prostaty. Kromě na-
tivních a dynamických postkontrastních skenů 
jsou standardně zhotovovány difuzně vážené 
obrazy zobrazující změny difuze vody ve  tká-
ních v  závislosti na  jejich buněčnosti. Dále je 
pomocí barevných parametrických map a  čí-
selné kvantifikace sledována perfuze ukazují-
cí na  přítomnost nádorové neoangiogeneze. 
Další modalitou, zvyšující specifitu vyšetření, 
je MR spektroskopie, která sleduje přítomnost 
některých metabolitů ve vyšetřované tkáni. Fy-
ziologická tkáň prostaty produkuje a kumuluje 
citrát, v případě infiltrace tumorem se množství 
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citrátu v  tkáni snižuje. Naopak vzrůstá hladina 
cholinu, který je normální součástí buněčných 
membrán a jeho hladina vzrůstá v proliferující 
tkáni. Porušení fyziologického poměru těch-
to dvou metabolitů je známkou tumorozního 
procesu ve tkáni. Fúzí všech výše popisovaných 
modalit vzrůstá senzitivita i specificita vyšetření 
a tím se zvyšuje schopnost časné detekce ma-
lých tumorů především v periferní zóně prosta-
ty. Prezentované nálezy byly ověřeny punkční 
biopsií či operačně.
MUDr. Jan Kastner přenesl druhé sdělení ko-
lektivu autorů Kastner J., Ferda J., Matoušek V., 
Božovský T., Petráňová T., Kreuzberg B. „Vyu-
žití MRI v  diagnostice demencí“. Vzhledem 
ke  schopnosti magnetické rezonance velmi 
dobře detekovat změny v bílé hmotě mozkové 
a zároveň posoudit stupeň a distribuci atrofie 
mozku, stává se MRI významnou diagnostickou 
metodou v  případě podezření na  demenci. 
Cílem MRI je popsat rozsah a  lokalizaci změn, 
zúžit diferenciální diagnózu a  vyloučit jinou 
příčinu onemocnění. Zároveň je vhodnou me-
todou ke sledování vývoje onemocnění. V sou-
časnosti je i v této indikaci zaváděna MR spek-
troskopie. Časná detekce onemocnění umožní 
časné zahájení léčby a tím pomáhá zlepšit kva-
litu dalšího života postižených osob.
Třetí sdělení „Možnosti hodnocení dynamiky 
proudění krve při katetrizační angiografii“ 
kolektivu autorů Duras P., Šlauf F., Ferda J. před-
nesl MUDr.  Petr Duras. Poutavá přednáška 
ukázala naprostou novinku v  angiografii, a  to 
barevné mapování rychlosti toku krve pomocí 
techniky iFlow. Speciální software umožní zob-
razit dynamiku krevního toku v jediném static-
kém obraze v podobě barevné mapy. Metoda 
umožňuje lépe porozumět funkčním změnám 
způsobeným patologickou lézí a  lépe hodno-
tit efekt intervenčního výkonu. O  tom, že jde 
o zajímavou technologii, svědčí i fakt, že iFlow 
bylo zařazeno mezi stovku revolučních techno-
logií každoročně oceňovaných americkým ča-
sopisem R+D. V přednášce byly prezentovány 
příklady praktického využití metody od prosté 
angioplastiky až po  složité cévní malformace. 
V závěru přednášky byly naznačeny další směry 
vývoje v  zobrazování dynamiky cévního toku, 
intenzivní výzkum probíhá především v oblasti 
zobrazení cévní perfuze. 
Poslední přednášku přednesl MUDr.  Hynek 
Mírka, Ph.D. Jednalo se o sdělení „Dynamická 
ultrasonografie u  syndromu lupavé kyčle“ 
kolektivu autorů Mírka H., Zeman P., Nepraš P., 
Koudela K. jr. Syndrom lupavé kyčle není příliš 
běžné onemocnění, postihuje převážně mladé 
jedince, obvykle aktivní sportovce. Jeho časná 
a přesná diagnostika je velmi důležitá pro cíle-
né operační řešení, které zbaví pacienta obtíží. 
Sonografické vyšetření nezatěžuje nemocné 
zářením ani kontrastní látkou, proto je u  této 
skupiny nemocných velmi vhodné. Dynamická 
ultrasonografie, kterou využíváme v  poslední 
době na našem pracovišti, umožňuje zobrazit 
jednotlivé struktury při vykonávání pohybu, 
který nepříjemné lupání vyvolává, a tím odhalit 
přeskakující strukturu, která je příčinou těchto 
obtíží a  v  kombinaci s  dalšími zobrazovacími 
metodami odhalit eventuální patologické změ-
ny v okolí.

Přednáškový večer 
Dermatovenerologické 

kliniky 
28. 11. 2012

V tradičním listopadovém termínu se v Šafrán-
kově pavilonu konal přednáškový večer Spolku 
lékařů ČLS JEP, který připravila Dermatovenero-
logická klinika LF UK a FN Plzeň. Večeru předse-
dala a diskusi řídila MUDr. E. Pohořalá. Na pro-
gramu bylo celkem pět přednášek.
Jako první přednesl as. MUDr.  T. Fikrle, 
Ph.D. přehledné sdělení na téma “Hemangio-
my u dětí“. Hemangiomy patří mezi nejčastější 
kožní nádory především dětského věku a  na-
cházejí se při narození u  1-2 % novorozenců. 
Nejčastěji jsou solitární a  lokalizované do  ob-
lasti hlavy a krku. Asi ve 20 % případů mohou 
být mnohočetné. Podle klinického vzhledu 
a  průběhu se liší svojí závažností a  možnými 
komplikacemi. Autor uvedl řadu klinickým pří-
padů, upozornil na možné komplikace a ukázal 
i  možnosti léčby. Kožní klinika má zkušenosti 
více než 10leté s léčením těchto cévních mal-
formací vysokovýkonným laserem. Na  klinic-
kých případech autor dokumentoval výrazný 
pozitivní přínos této terapie. V  další části se 
zmínil o novějších možnostech celkové i lokál-
ní terapie hemangiomů pomocí betablokátorů. 
Hemangiomy u dětí jsou onemocněním, které 
vyžaduje mezioborovou spolupráci zvláště 
s neonatology, pediatry, oftalmology, plastický-
mi chirurgy, radiology a dermatology.
Ve  druhé přednášce probrala MUDr.  B. Divi-
šová, Ph.D., ve  spolupráci s  MUDr.  P.  Brod-
skou téma “Lékové kožní reakce“. Téměř 5% 
dermatóz je zapříčiněných léky. Lékovou kožní 
reakci definujeme jako nepříznivou, vedlej-
ší reakci na  podání léku v  terapeutické dávce 
za  účelem léčby, či profylaxe. Lékové kožní 
reakce mají rozmanitý klinický vzhled a  mezi 
nejdůležitější patří různé formy exantémů, 
angioedém, urticaria, vaskulitidy, pigmentace 
postižení kožních adnex aj. Mezi velice závažné 
kožní lékové reakce patří vznik erytrodermie, 
erythema multiforme, či život ohrožující změny 
jako Stevensův-Johnsonův syndrom a  toxická 
epidermální nekrolýza. Autoři v přednášce blí-
že zmínili 3 okruhy problému, a  to nejčastější 
příčiny lékových reakcí, dále problematiku anti-
hypertenziv a kožních změn u starších pacien-
tů. Třetí část se zabývala kazuistickými příklady 
neobvyklých lékových reakcí.
Třetí přednášku přednesla MUDr. I. Tatarková, 
která ve  spolupráci s  doc.  MUDr.  P.  Cetkov-
skou, Ph.D., připravila kazuistiku nemocné-
ho se vzácnou diagnózou IgA/IgG pemfigu. 
Jde o  nedávno popsanou klinickou formu 
pemfigu, který se diagnostikuje přímou imu-
nofluorescencí a  bývá asociován s  maligním 
onemocněním vnitřních orgánů, a to nejčastěji 
s plicním karcinomem. Ten byl zjištěn i u naše-
ho pacienta.
Autorkou čtvrté přednášky byla MUDr.  M. 
Komorousová, která prezentovala neobvyklý 
případ „Kerion Celsi“. Jde o vzácnou hlubokou 
zánětlivou formu houbového onemocnění, 

které postihuje nejčastěji kštici. Zdrojem infek-
ce jsou zoofilní druhy hub. U dětí se nejčastěji 
zjistí přenos od domácích zvířat. Pro stanovení 
diagnózy je proto důležitá pečlivá anamnéza 
s  průkazem původce mikroskopickým a  kulti-
vačním vyšetřením. V  kazuistice autorka pre-
zentovala případ tohoto onemocnění u 15mě-
síční ho batolete.
Poslední přednášku „Pohlavně přenosné in-
fekce a jejich léčba“ uvedla MUDr. K. Blüm-
lová. K  pohlavně přenosným infekcím (syfilis, 
kapavka, ulcus molle, lymphogranuloma ve-
nereum, granuloma inguinale), podléhajícím 
podle platných zákonů povinnému hlášení 
a dispenzární péči, řadíme dnes další infekce čí-
tající více než 50 patogenních původců. Podle 
etiologie můžeme pohlavně přenosné infekce 
(STI, Sexually Transmitted Infections) dělit na vi-
rové, bakteriální, způsobené houbami, prvoky 
a parazity. U nás patří k nejčastějším především 
nemoci způsobené papilomaviry a virem her-
pes simplex. Chlamydiové infekce, infekce ure-
a-plazmaty a mycoplazmaty se nejčastěji pro-
jevují jako uretritidy, případně vulvovaginitidy. 
K velmi častým pohlavně přenosným nákazám 
patří scabies a pediculosa. V posledních letech 
je opět středem zájmu i  problematika syfilis, 
protože přibývá především případů druhého 
klinického stadia, kdy nemoc způsobuje dia-
gnostické problémy. Proto se klade opět důraz 
na širší používání screeningových testů. Autor-
ka připomněla i  nový výskyt lymphogranulo-
ma venereum v ČR a jeho stoupající incidenci 
v Evropě.
Na  závěr večera proběhla diskuse k  jednotli-
vým přednáškám.

Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Přednáškový večer 
Kliniky nemocí plicních 

a tuberkulózy 
5. 12. 2012 

Při příležitosti životního jubilea MUDr.  Františ-
ka Brůhy uspořádala Klinika nemocí plicních 
a  tuberkulózy slavnostní pracovní schůzi 
Spolku lékařů v Plzni dne 5. prosince 2012. Lau-
daci na oslavence přednesl přednosta kliniky, 
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

prim. MUDr. Z. Chudáček blahopřeje MUDr. F. Brůhovi

Vědecký sekretář ČPFS, předseda broncholo-
gické sekce společnosti a  přednosta Kliniky 
pneumologie a  ftizeologie v  Praze-Motole, 
prof.  MUDr.  Miloslav Marel, CSc., přednesl 
souborné sdělení, jehož tématem byla one-
mocnění trachey očima bronchologa. Autor 
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zde prezentoval své mnohaleté bohaté zku-
šenosti, především z oblasti intervenční bron-
chologie. Dalším sdělením byla prezentace 
kasuistiky autorů MUDr. Petra Šafránka, MUDr.
Vladimíra Špidlena, MUDr.  Zdeňka Chudáčka, 
Ph.D., a  MUDr.  Petra Mukenšnabla, Ph.D.  My-
cetomy v tuberkulózních kavernách v obou 
horních plicních lalocích a  jejich léčba. Ka-
zuistika se zabývala diagnostikou a léčbou my-
kotických plicních infekcí se zaměřením na my-
cetomy. Autoři popsali pozorování pacienta 
po prodělané TBC s postspecifickými změnami 
v  obou horních plicních lalocích. Pacient byl 
vyšetřován pro 2 měsíce trvající dýchací obtíže. 
Na základě vyšetření bylo vysloveno podezření 
na  reaktivaci TBC, diferenciálně diagnosticky 
bylo pomýšleno na mykotickou infekci nebo 
mycetom v  posttuberkulozních kavernách. 
Po vyloučení TBC byl pacient přeléčen antimy-
kotiky a následně ve dvou dobách podstoupil 
oboustrannou horní lobektomii, jakožto radi-
kální léčbu aspergilomů prokázaných i histolo-
gicky. Tato léčba se pokládá za definitivní léčbu 
chronických plicních kaveren, které jsou riziko-
vým faktorem pro opakované, obvykle mykot-
ické infekce.

prof. MUDr. M. Peešek, CSc. Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 

MUDr. P. Šafránek MUDr. D. Havel 

MUDr. G. Krakorová MUDr. M. Teřl 

Odborní asistenti MUDr. David Havel a  MUDr. 
Jan Zeman, kteří pracují na  jednotce intenziv-
ní péče plicní kliniky, přednesli své zkušenosti 
s  Léčbou parapneumonických výpotků 
a empyémů hrudníku na TRN klinice FN Pl-
zeň. Na našem pracovišti je základní léčba zá-
nětlivých onemocnění pohrudničního prosto-
ru souborem několika postupů: hrudní drenáž 
tenkým či silným hrudním drenem na základě 
USG obrazu, lokální aplikace fibrinolytika na zá-
kladě USG obrazu a vývoje stavu nemocného, 
lavážování pleurální dutiny fyziologickým roz-
tokem a  intrapleurální aplikace desinfekčního 
roztoku. Autoři vyhodnotili soubor 24 nemoc-

ných se zánětlivou afekcí pleury hospitalizova-
ných na  jednotce intenzivní péče TRN kliniky 
FN Plzeň v  letech 2010 - 2011. U 15 pacientů 
byla zvolena primárně drenáž silným drénem, 
u 9 nemocných byla drenáž primárně tenkým 
drénem punkční technikou. Ve  4 případech 
bylo nutno zavést ještě druhý drén. V souboru 
nemocných nikdo nezemřel, nebyly závažné 
komplikace léčby. Jeden (těžce předléčený) 
nemocný musel s odstupem podstoupit tora-
kotomii a dekortikaci pro výrazné fibrózní změ-
ny v pleurálním prostoru. Ačkoliv řada pracovišť 
zpochybňuje význam tenkého drénu v  léčbě 
empyémů a komplikovaných parapneumonic-
kých výpotků, nám se tento postup při kvalitní 
péči o drén (za účelem udržení jeho průchod-
nosti) osvědčuje. 
Prim. MUDr.  Gabriela Krákorová, Ph.D., spolu-
autoři: MUDr. Veronika Bednářová, MUDr. Šárka 
Trhlíková a prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., vyhod-
notili význam a častost výskytu Schwartzova-
Barterové syndromu u nemocných s malo-
buněčnými karcinomy plic. Tento syndrom 
se v naší populaci nemocných, zejména s ma-
lobuněčnými karcinomy plic, vyskytuje často 
a patří primárně k nepříznivým prognostickým 
faktorům tohoto onemocnění. Zejména těžší 
stupně této minerálové dysbalance vyžadu-
jí kromě klasické onkologické léčby i  léčbu 
substituční. Závažná hyponatrémie pod 130 
mmol/l se u našich nemocných SCLC vyskytla 
v 15 % případů, což je o něco méně, než je uvá-
děno v literatuře. Klinické příznaky hyponatré-
mie nebyly klinicky závažné, což je zřejmě dáno 
pozvolným rozvojem iontové dysbalance. Me-
dián přežití našich nemocných byl 8,5 měsíce. 
Posledním sdělením slavnostního večera byla 
přednáška autorů doc.  MUDr.  Milana Teřla, 
Ph.D., a spoluautorů prim. MUDr. Jiřího Votruby, 
MUDr. Olgy Růžičkové a MUDr. Martina Šotoly, 
nazvaná výstižně i  poeticky Asthmatologia 
bella, bronchologia sua sorella. Význam 
bronchologie pro astmatologii spočíval done-
dávna především v  (diferenciální) diagnostice 
nemocných s  těžkými formami astmatu - při 
vylučování jiných příčin dušnosti a  při stano-
vování charakteru zánětu průdušek „in situ“. 
V  přednášce byly prezentovány první zkuše-
nosti v České republice dvou prvně uvedených 
autorů, týkající se bronchologického ošetřová-
ní průdušek astmatiků novou metodou bron-
chiální termoplastiky. Večeru předsedal prim. 
MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. 

Na večer navázala „mikulášská besídka“ s na-
bídkou občerstvení účastníkům večera a příle-
žitostí popřát jubilantovi.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 
Foto: JN

Ze zasedání Vědecké 
rady LF UK v Plzni 

20. 12. 2012
Členové VR LF UK v  Plzni schválili hned 
v  úvodu a  vzali na  vědomí informaci, že 
doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D., převzal dne 16. 
11. 2012 z rukou prezidenta republiky jme-
novací dekret a byl jmenován profesorem.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., poté zahájil 
dle VŠ zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační 
řízení MUDr.  Denisy Kacerovské, Ph.D., lékař-
ky Šiklova patologicko-anatomického ústavu 
a  odborné asistentky LF UK v  Plzni v  oboru 
Patologie. Habilitační práce kandidátky: „Vy-
brané problémy v  dermatopatologii”. Ha-
bilitační přednáška: „Morfologie a  genetika 
Brookeova-Spieglerova syndromu”. Průběh 
habilitačního řízení je podrobně popsán 
ve  Výpisu z  protokolu o  projednávání. VR 
LF UK v  Plzni doporučila děkanovi fakulty 
postoupit návrh na  jmenování MUDr.  De-
nisy Kacerovské, Ph.D., docentkou pro obor 
Patologie, k dalšímu řízení.
VR byla předložena ke  schválení témata DSP 
pro akademický rok 2013/2014.

Studijní program: Anatomie, histologie 
a embryologie - prezenční forma:
1. Studium interakce buněk s  biomimetic-
kým materiálem a jeho využití v bio-medi-
cíně
Školitelka: RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D.
2. Studium interakce buněk s nanomateriá-
ly a jejich využití v bio-medicíně.
Školitelka: RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D.
3. Studium regulace buněčného cyklu - mo-
nitorování dvouřetězcových zlomů u riziko-
vé zdravé populace (expozice karcinoge-
nům) a v necílové tkáni u malignit gastroin-
testinálního traktu.
Školitel: MUDr. Pavel Vodička, CSc. 
4. Studium signálních drah modulují-
cích mnohočetnou lékovou rezistenci.
Školitel: RNDr. Pavel Souček, CSc.
5. Využití buněčné imunoterapie pro léčbu 
potransplantačních komplikací u  hemato-
onkologických onemocnění.
Školitel: MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
6. Histokompatibilita a hojení tkání při apli-
kaci biomateriálů a tkáňových nosičů
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Studijní program: Biologie a patologie buň-
ky - kombinovaná forma:
1. Molekulární biologie nádorové transfor-
mace
Školitel: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
Studijní program: Dermatovenerologie - 
kombinovaná forma:
1. Psoriáza a přidružené choroby, jejich vý-
skyt a vliv na léčbu
Školitelka: doc.  MUDr.  Petra Cetkovská, 
Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Pizinger Karel, CSc.

Studijní program: Fyziologie a patologická 
fyziologie - prezenční forma:
1. Elektrofyziologie a kontraktilita myokar-
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du ve zdraví a nemoci
Školitel: doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
2. Mitochondriální dysfunkce v sepsi 
Školitelka: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
3. Signální systémy neuropeptidů v  srdci 
a  jejich ovlivnění různými patologickými 
stavy
Školitelka: doc. MUDr. Magdaléna Chottová 
Dvořáková, Ph.D. Konzultantka: Doc. MUDr. 
Jana Slavíková, CSc.
4. Elektrofyziologické projevy normálního 
a neurodegenerací postiženého mozku. 
Školitel: MUDr. Jan Barcal, Ph.D. 
5. Experimentální ovlivnění neurodegene-
rací (neurotransplantace aj.)
Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
6. Mozkové oscilace a paměť 
Školitel: MUDr.  Karel Ježek, Ph.D.  Školitel kon-
zultant: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
7. Paměťové stopy a jejich segregace
Školitel: MUDr.  Karel Ježek, Ph.D.  Konzultant: 
doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

Studijní obor: Gynekologie a porodnictví - 
kombinovaná forma:
1. Prediktivní faktory prekanceróz vulvy - 
optimalizace diagnosticko terapeutického 
managementu
Školitel: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
2. Cervikální imunopatologie ve  vztahu 
k předčasnému porodu.
Školitel: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Studijní program: Hygiena, preventivní lé-
kařství a  epidemiologie - kombinovaná for-
ma
1. Systémové a  lokální alergické reakce 
po hmyzím bodnutí z hlediska epidemiolo-
gického, diagnostického a terapeutického
Školitel: doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
2. Model optimalizace komplexní péče 
o osoby s infekcí HIV
Školitel: doc. MUDr. Dalibor Sedláček,  CSc.

Studijní program: Chirurgie - prezenční for-
ma
1. Možnosti léčby neřešitelné kritické kon-
četinové ischemie pomocí aplikace autolo-
gních kmenových buněk
Školitel: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
2. Hodnocení role bakteriálního osídlení 
dutiny ústní v etiopatogenezi degenerativ-
ních chorob tepenného systému (aneuryz-
ma, ateroskleróza)
Školitel: as. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 
3. Možnosti zlepšení kvality ledvinných ště-
pů od  NHBD dárců užitím ihned zahájené 
pulzatilní oxygenové perfuze ledvin 
Školitel: as. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 
4. Prognostické faktory embolizace por-
tální žíly (PVE) a PVE s aplikací kmenových 
buněk
Školitel: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 
5. Prognostické markery u chirurgicky řeše-
ných sekundárních nádorů plic
Školitel: as. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.

Chirurgie - prezenční nebo kombinovaná for-
ma:
1. Předoperační diagnostika karcinomu 
prostaty. Specifikace tématu: Nádorové 

markery (pro PSA, PHI a další), zobrazovací 
vyšetření – 3T MRI, PET CT) pomocí cholinu 
a dalších látek
Školitel: as. MUDr. Viktor Eret, Ph.D.

Chirurgie - kombinovaná forma:
1. Nové možnosti neinvazivní kontinuální 
monitorace arteriálního tlaku v  anestezii 
a intenzivní medicíně
Školitel: MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
2. Osteoplastická dekompresivní kranioto-
mie 
Školitel: MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
3. Modality ovlivňující radikalitu výkonu při 
endoskopické endonasální transsfenoidál-
ní resekci adenomu hypofýzy
Školitel: prim. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. 
4. Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu 
páteřního v  závislosti na  změně osy krční 
páteře
Školitel: MUDr. Irena Holečková, Ph.D. 
5. Sledování vývoje klinického stavu ne-
mocných a vývoje remodelace levé komory 
srdeční po  náhradě aortální chlopně s  po-
nechanou reziduální regurgitací na  mitrál-
ním ústí do stupně 2
Školitel: as. MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D. 

Studijní program: Lékařská farmakologie - 
prezenční forma
1. Preklinické testování imunobiologické 
aktivity látek - význam pro vývoj nových 
léčiv.
(Preclinical screening of immunobiological 
activity of newly-developed drugs.) 
Školitelka: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
2. Farmakologické ovlivnění oxidativního 
stresu v modelech akutního a chronického 
zánětu. (Pharmacological treatment of oxi-
dative stress in models of acute and chronic 
inflammation). 
Školitelka: doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Studijní program: Neurologie a psychiatrie 
- prezenční forma
1. Krevní biomarkery u  neurodegenerací 
s kognitivními poruchami
Školitel: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
2. Vliv antiepileptik na kostní metabolismus
Školitel: MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
3. Vitamin D u neurologických onemocnění
Školitel: MUDr.  Jiří Polívka, CSc. Konzultant: 
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Studijní program: Ortopedie - kombinovaná 
forma
1. Návrh rehabilitace po náhradě ramenní-
ho kloubu reverzním typem endoprotézy 
a  sledování funkčních a  morfologických 
změn m.deltoideus 
Školitel: as. MUDr. Karel Koudela, Ph.D. 
2. Konzervativní a  postoperační léčba při 
femoroacetabulárním impingement syn-
dromu
Školitel: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. 
3. Radiologické, imunohistochemické a his-
tologické změny m.erector spinae u  paci-
entů se zlomeninou T/L páteře otevřenou 
a miniinvazivní stabilizací 
Školitel: doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D. 

4. Biomechanická studie přenosu sil v  ob-
lasti periprotetické zlomeniny distálního 
femuru u  jednotlivých typů osteosyntézy 
s aplikací do praxe
Školitel: doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D. 
5. Artroskopická stabilizace traumatických 
ventrálních luxací u mladých dospělých pa-
cientů jako prevence vzniku sekundárních 
intraartikulárních změn a  jejich korelace 
s nálezy na MRI
Školitel: doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D. 
6. Funkční hodnocení výsledků léčby paci-
entů s pes equinovarus congenitus 
Školitel: prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.

Studijní program: Patologie - prezenční for-
ma
1. Korelace molekulárně-genetických 
a morfologických znaků vzácných lézí uro-
genitálního traktu
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
2. Klinickopatologické aspekty a  diferenci-
ální diagnóza Lynchova syndromu (včetně 
fenotypických variant) 
Školitel: doc. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.

Patologie - kombinovaná forma
1. Biologické chování, morfologie a  mole-
kulární genetika vzácných lézí urogenitál-
ního traktu
Školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
2. Neobvyklé tumory kůže a měkkých tkání
Školitelka: MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.
3. HPV asociované karcinomy hlavy a krku: 
morfologická, klinická a molekulárně biolo-
gická korelace
Školitelka: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Studijní obor: Pediatrie - prezenční forma
1. Selektivní hodnocení hemodynamiky 
a  srdečního výdeje na  principu šíření kon-
tinuální dopplerovské vlny v reálném čase
Školitel: as. MUDr. Jiří Fremuth, Ph.D.
2. Vyhledávání a hodnocení závažnosti en-
doteliální dysfunkce u  dětí s  chronickým 
autoimunním onemocněním
Školitel: as. MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.

Patologie - prezenční nebo kombinovaná forma
1. Hodnocení efektivity nekonvenční umělé 
plicní ventilace u kriticky nemocných dětí
Školitel: prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.

Studijní program: Radiologie - kombinovaná 
forma 
1. Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů 
pomocí zobrazovacích metod
Školitel: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Studijní program: Stomatologie - kombino-
vaná forma 
1. Biokompatibilita implantabilních mate-
riálů.
Školitel: Ing. Václav Babuška, Ph.D.

Studijní program: Vnitřní nemoci - prezenční 
forma
1. Akutní poškození ledvin u kriticky nemoc-
ných - experimentální a klinické aspekty
Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
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2. Proteomika v sepsi
Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
3. Akutní koronární syndrom 
Školitel: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
4. Metabolické, hemodynamické a genetic-
ké determinanty tuhosti centrálních tepen
Školitelka: MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D. Konzul-
tant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
5. Úroveň sekundární prevence a  kontrola 
rizikových faktorů u nemocných s manifest-
ní vaskulární chorobou
Školitel: doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc. Konzul-
tantka: MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D.

Vnitřní nemoci - prezenční nebo kombinova-
ná forma:
1. Využití luminexových metod v etiopato-
genezi civilizačních onemocnění
Školitelka: RNDr. Jindra Vrzalová, Ph.D.
2. Insulin growth factor a  jeho úloha v ge-
neralizaci nádorového procesu
Školitel: PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
3. Úloha hormonů při vzniku a rozvoji me-
tabolického syndromu
Školitel: PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
4. Vlastnosti tepenného systému u  ne-
mocných s  léčenou arteriální hypertenzí 
a u kontrolních jedinců
Školitelka: MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D. Konzul-
tant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
5. Asociace aterotrombózy a  žilního trom-
boembolizmu – společné rizikové faktory
Školitelka: MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
6. Vlastnosti tepenného systému u nemoc-
ných s autoimunními onemocněními
Školitelka: MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D. Konzul-
tant: doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc.
7. Detekce a možnosti ovlivnění kardio-me-
tabolického rizika
Školitelka: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Vnitřní nemoci - kombinovaná forma: 
1. Klinické využití stanovení genové expre-
se RNA u nemalobuněčného plicního karci-
nomu (NSCLC)
Školitel: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
2. Náhlá smrt
Školitel: MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D. 
3. Radiální přístup v léčbě ICHS
Školitel: MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. 
4. Zánětlivé a  klinicky němé ischemické 
myokardiální postižení
Školitel: MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. 

VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila té-
mata DSP pro akademický rok 2013/2014.
Akreditace doktorského studijního programu 
Radiologie končí k 30. 6. 2013. VR LF UK v Plz-
ni byl předložen návrh na schválení akreditace 
doktorského studijního programu Radiologie. 
VR LF UK v  Plzni jednomyslně schválila 
akreditaci DSP Radiologie.
VR LF UK v  Plzni byla předložena žádost 
prof.  MUDr.  Jiřího Kobra, Ph.D., o  uvolnění 
z  funkce předsedy zkušební komise pro SZZ 
z  oboru Pediatrie, z  osobních důvodů. VR LF 
UK v Plzni vyhověla žádosti prof. MUDr. Ji-
řího Kobra, Ph.D., a  uvolnila jej z  funkce 
předsedy zkušební komise pro SZZ z oboru 
Pediatrie. VR LF UK v Plzni současně schvá-

lila návrh na jmenování prof. MUDr. Josefa 
Sýkory, Ph.D., do funkce předsedy pro SZZ 
z oboru Pediatrie.
Návrh zákona o vysokých školách: 
MŠMT v  současnosti neusiluje o  nový vyso-
koškolský zákon, připravuje novelu stávající-
ho zákona. Jeho Magnificence rektor UK, pan 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byl ustanoven 
předsedou komise zřízené při MŠMT k novele 
VŠ zákona. Proti stávajícímu návrhu novely zá-
kona se vyslovil AS UK. Návrh novely zákona by 
měl být Legislativní radě vlády (dále jen LRV) 
předložen co nejdříve. Schválení novely je plá-
nováno v průběhu prvního pololetí 2013.
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích: 
Stanovisko děkanů LF ČR k  návrhu, který byl 
schválen LRV: návrh ve  schválené podobě je 
pro děkany LF ČR nepřijatelný, na setkání LF ČR 
a SR v Olomouci v listopadu 2012 bylo vydáno 
prohlášení děkanů LF ČR (hlavní rozporované 
body: akreditace univerzitních nemocnic, fi-
nancování, složení správní rady, instalace před-
nostů pracovišť, návrh zákona celkově neodpo-
vídá původní myšlence: jedna instituce = těsná 
spolupráce). V tomto týdnu jednání na MZ ČR, 
návrat návrhu novely zákona k projednání LRV.
Zahájení stavby projektů OP VaVpI: V  pátek 9. 
11. 2012 byla slavnostně, za  účasti představi-
telů státu a města Plzně, akademické obce UK 
a  FLP a  zástupců vedení Fakultní nemocnice 
Plzeň, zahájena stavba. 
Na MŠMT byla diskutována otázka úspor z VŘ 
na  zhotovitele – jednání proběhla úspěšně, 
část úspory bude poskytnuta LFP. 
Realizace projektů ovlivňuje ekonomiku fakul-
ty, přes veškeré náklady spojené s  kofinanco-
váním projektů se hospodářský výsledek za rok 
2012 jeví jako kladný. Děkan fakulty poděkoval 
všem, kteří přispěli k vynikajícímu výsledku hos-
podaření fakulty v roce 2012 – členům Kolegia 
děkana a ekonomům fakulty v čele s tajemnicí 
fakulty Ing. Marií Klečkovou. 
(r – podle zápisu ze zasedání Vědecké rady LF 
UK v Plzni)

Program seminářů 
I. interní kliniky FN 

v Plzni v letním 
semestru školního 

roku 2012/2013
V  rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle 
stavovského předpisu ČLK č. 16 pořádá I. in-
terní klinika i v  letním semestru školního roku 
2012/2013 přednáškové semináře. Jsou zařaze-
ny do centrálního registru akcí ČLK a ohodno-
ceny 2 kredity.
12. 03. Hypertenze v těhotenství (doc. MUDr. 
J. Motáň, CSc., MUDr. J. Turek, MUDr. Z. Rušavý jr.)
26. 03. Dermatovenerologické okénko 
do  interních chorob (prof.  MUDr.  K. Pizinger, 
CSc., (Dermatovenerologická klinika FN Plzeň)
10. 04. Večer I. interní kliniky (středa v 18:00, 
Šafránkův pavilon):
Dlouhodobé výsledky preemptivní léčby 

a univerzální profylaxe v prevenci CMV in-
fekce po  transplantaci ledviny (T. Reischig, 
P. Hřibová, P. Jindra, O. Hes, M. Bouda, V. Třeška, 
O. Viklický)
Trombocyty v  sepsi (T. Karvunidis, D. Lysák, 
J. Chvojka, L. Ledvinová, V. Danihel, I. Novák, 
M.  Matějovič)
Infekce Clostridiem difficile ve Fakultní ne-
mocnici v Plzni během 3letého období: ana-
lýza rizikových faktorů a vztah ke spotřebě 
antibiotik (K. Balihar, F. Kozák, J. Koželuhová, V. 
Hejda, L. Fremundová, M. Krčma, L.  Geigerová, 
T. Bergerová, M. Matějovič)
Srovnání léčby inzulinovou pumpou a  in-
tenzifikovaným inzulinovým režimem u di-
abetiků 2. typu s  neuspokojivou kompen-
zací (J. Gruberová, S. Lacigová, J. Tomešová, Z. 
Rušavý) 
23. 04. Výběr z nových nefrologických dopo-
ručení „KDIGO”:
 V léčbě anémie (prof. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.)
 V léčbě hypertenze (MUDr. A. Trefná)
 V klasifikaci a léčbě chronického onemoc-
nění ledvin (MUDr. L. Kielberger)
07. 05. Lékové poškození jater - jsou léky 
vždy příčinou? (MUDr. V. Hejda)
21. 05. Sepse – hlavní smrtelná hrozba sou-
časné medicíny (prof. MUDr. M. 
 Matějovič, Ph.D.)
04. 06. Nová antikoagulancia – jaké je jejich 
skutečné postavení v současné 
 klinické praxi? (MUDr. J. Šlechtová, (Ústav kli-
nické biochemie a hematologie FN Plzeň)
18. 06. Klinicko patologický a diferenciálně 
diagnostický seminář
Semináře se konají v posluchárně I. interní kli-
niky v I. podzemním podlaží FN Plzeň- Locho-
tín vždy v úterý od 15.00 hodin, pokud není 
uvedeno jinak.Velmi srdečně jsou zváni všichni 
internisté a další lékaři z Plzně, západních Čech 
i odjinud. 

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Program seminářů 
II. interní kliniky FN 

v Plzni v letním 
semestru školního 

roku 2012/2013
V  rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle 
stavovského předpisu ČLK č. 16 pořádá II. in-
terní klinika i v  letním semestru školního roku 
2012/2013 přednáškové semináře. Semináře 
mají charakter postgraduálního vzdělávání 
a účastníci obdrží certifikát o účasti. 
14. 3. (čtvrtek): 15-18.30 (Salonek pivovaru): Ce-
lostátní seminář Českého institutu metabo-
lického syndromu. (H. Rosolová)
27. 3. Endokrinní hypertenze. (P. König, J. Sei-
dlerová)
10. 4. Riete – mezinárodní registr pacientů 
s tromboembolickou nemocí. (J. Kupková, J. 
Hirmerová)
17. 4. 18:00-Šafránkův pavilon: Večer komplex-
ního kardiovaskulárního centra. Rizikový 
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profil pacientů s kardiovaskulárními choro-
bami: výsledky projektu EuroAspire.
 (O. Mayer jr.) 
22. 5. Nové pohledy na septické stavy a je-
jich orgánové komplikace (O. Sirotek, M. Bu-
ňatová)
29. 5. Klinická konference – kazuistiky. (J. 
Kult, J. Vaněk, Z. Kratochvíl)
5. 6. Současná léčba diabetu. (A. Bernášková, 
P. Šifalda)
Semináře se konají v  posluchárně pavilonu 4, 
FN Plzeň-Bory, vždy ve středu od 14.00 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.
MUDr. Zdeněk Kratochvíl – primář II. interní kli-
niky
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., – přednosta II. 
interní kliniky 

Endokrinologie - 
multidisciplinární 

kurz pro lékaře 
a VŠ pracovníky 

ve výzkumu
V  rámci strukturálních fondů Evropské unie 
byl do  30. 6. 2012 na  Lékařské fakultě v  Plzni 
financován projekt s  názvem „Endokrino-
logie - multidisciplinární kurz pro lékaře 
a VŠ pracovníky ve výzkumu“( Projekt OPVK 
- CZ.1.07/2.3.00/09.0182). V  současné době 
probíhá jeho již druhá neméně důležitá část 
označovaná jako udržitelnost projektu. V člán-
ku chceme vyhodnotit průběh projektu, jeho 
výsledky a naše plány do budoucna. Řešitelem 
a  odborným garantem projektu byl profesor 
MUDr.  Ondřej Topolčan, CSc. Funkci adminis-
trátora projektu vykonávala MUDr.  Šárka Svo-
bodová, Ph.D., která je více než dlouholetým 
externím spolupracovníkem CRL. Pracovištěm, 
na kterém kurz probíhal, bylo Centrální radioi-
zotopové pracoviště Lékařské fakulty UK v Plzni. 
Hlavním důvodem anotování projektu 
a  jeho následné realizace byla skutečnost, že 
jsme v  současné době svědky významného 
nárůstu incidence endokrinních onemocnění 
v populaci a  je velká snaha po zavedení ploš-
né prevence. Na  druhé straně se ukazuje, že 
změny hladin některých hormonů (např. inzu-
línu, hormonů štítné žlázy a  dalších), mohou 
být příčinou vzniku a  rozvoje nejen vlastních 
endokrinopatií, ale mohou se významně po-
dílet i na řadě dalších závažných systémových 
onemocnění. Až doposud je endokrinologie 
prezentována jako systém poznatků o  jednot-
livých endokrinologických onemocněních. 
Koncepce našeho kurzu však předpokládala 
především studium a  prezentaci vzájemných 
vztahů mezi jednotlivými hormony a vznikem 
a  rozvojem závažných onemocnění, jako jsou 
choroby autoimunitní, nádorové, kardiovas-
kulární, apod. Tento nový postup umožnil při-
stupovat k  hormonům a  hormonálním regu-
lacím jako k  rizikovým faktorům, či faktorům 
vyvolávajícím onemocnění a v určitém smyslu 
i určujícím prognózu onemocnění. Toto pojetí 

bude použitelné jak v  základním, tak i  apliko-
vaném výzkumu, i  pro přípravu preventivních 
populačních programů. Umožňuje zcela nově 
pojímat etiopatogenezi onemocnění, ale i  je-
jich diagnostiku, léčbu a  prevenci. Je zřejmé, 
že v současné době již nevystačíme se studiem 
pouze jednoho faktoru, ale musíme sledovat 
změny celé regulační kaskády faktorů působí-
cích v organismu jak negativně, tak i pozitivně. 
Tyto faktory jsou ve zdravém organizmu v dy-
namické rovnováze. Za chorobných stavů však 
dochází k porušení této rovnováhy a cílem ná-
sledné léčby je její opětovné nastolení. 
Cílem tohoto projektu byla realizace cyklu 
kurzů pro pracovníky biomedicínského vý-
zkumu. Výuka v rámci tohoto kurzu byla kom-
plexní a multidisciplinární. Interaktivní formou 
zahrnovala několik typů přednášek jak z oblasti 
laboratorní metodiky (včetně molekulární bio-
logie a  histologických a  imunohistologických 
metod), z  oblasti dalších pomocných zobra-
zovacích technik. Významný důraz byl kladen 
na klinickou část prezentací, především na pa-
tofyziologický pohled na žlázy s vnitřní sekrecí 
a s tím související chorobné stavy. V rámci mo-
notematických bloků byly přednášky věnované 
pouze jednomu endokrinnímu orgánu (napří-
klad hypofýza, nadledvinky, štítná žláza) nebo 
dokonce jednomu hormonu (např. inzulín, 
renin nebo vitamín D). Zde byly prezentovány 
nejnovější poznatky, které lze získat ve světové 
lékařské literatuře. Ty byly následně konfronto-
vány s výsledky dosaženými v Plzni a České re-
publice. Konečně poslední třetí skupina semi-
nářů byla opakem monotematických seminářů. 
Jednak se zabývala mnoha látkami najednou, 
ale navíc byla koncipována multidisciplinárně. 
Cílem tohoto typu seminářů bylo ukázat, jakou 
roli hrají hormony nebo řečeno obecně en-
dokrinologické biomarkery v  etiopatogenezi, 
diagnostice, monitoraci průběhu onemocnění 
a  jeho komplikací. V neposlední řadě zbyl čas 
i na prezentaci využití hormonů nejen pro sub-
stituční léčbu endokrinopatií, ale jako nedílné 
součásti léčby systémových onemocnění. První 
skupinou systémových onemocnění byly cho-
roby autoimunní, dále následovala onemocně-
ní z oboru kardiologie, onkologie, gynekologie 
a  porodnictví. Poslední a  relativně malé pro-
cento přednášek mělo doplňkový charakter 
a týkalo se problematiky správného přednášení 
a správné přípravy publikací. Tato témata neby-
la předmětem jen endokrinologického kurzu, 
ale vyskytovala se v jiných variantách a obmě-
nách i v dalších obdobných kurzech. 
Po tomto stručném popisu náplně kurzu nám 
dovolte, abychom vás seznámili s dosaženými 
výsledky jednak z pohledu ministerských kri-
térií a  jednak z  našeho pohledu organizátorů. 
Hlavním kritériem hodnocení splnění projektu 
je splnění monitorovacích indikátorů. Moni-
torovacími indikátory byly v  našem případě 
v  souladu s  anotací projektu dva parametry: 
počet účastníků kurzů a  počet vzniklých mo-
nografických publikací. Počty účastníků kurzu 
byly vyčísleny v  rámci závěrečné monitorova-
cí zprávy, byla provedena i  podrobná analýza 
účastníků kurzů podle pohlaví, dosaženého 
vzdělání, pracovního zaměření, apod. Počty, 
které jsme v  anotaci navrhovali, jsme nejen 

splnili, ale dokonce jsme dosáhli dvojnásob-
ného počtu, než bylo v anotaci slíbeno. Stejně 
tak jsme splnili beze zbytku i druhý monitoro-
vaný parametr - publikační. Zavázali jsme se 
k vytvoření 4 monografických publikací v papí-
rové nebo elektronické podobě. Při ukončení 
projektu byla Lékařskou fakultou v Plzni pode-
psána licenční smlouva s MŠMT ČR na celkem 
3 publikace, mající ISBN a které jsou k dispozici 
na  webových stránkách projektu www.endo-
kurzy.cz. 
Co říci závěrem? Je nutné vyjádřit upřímné 
poděkování celému kolektivu spolupracov-
níků, který se podílel na  návrhu a  kompletní 
realizaci kurzů a nyní se podílí i na současném 
plnění tzv. udržitelnosti projektu, která je pře-
depsána a  sledována u  všech projektů OPVK 
po dobu 5 let po skončení financování projek-
tu. Při hodnocení úspěchu projektu však nesmí-
me zapomenout i na mravenčí práci adminis-
trativních pracovníků děkanátu LF v Plzni, kteří 
řešili otázku evidence pracovníků a pracovních 
smluv, správné hospodaření s   vynaloženými 
materiálovými prostředky a v neposlední míře 
se významnou měrou podíleli na kompletová-
ní pravidelných monitorovacích zpráv. Jedná se 
o pracovnici asistenčního centra Mgr. Kateřinu 
Bejvlovou, a dále ing. Ivanu Ratajovou, ing. Ale-
nu Jíšovou a další nejmenované pracovníky 
ekonomického a  personálního oddělení dě-
kanátu LF v  Plzni. Financovaná část projektu 
skončila a  my pevně věříme, že stejně dobře 
jako jsme se vypořádali s  vlastním projektem, 
zajistíme i  jeho udržitelnost v  dalších letech. 
Článek je pohledem na  projekt z  pohledu ře-
šitelů. Doufáme, že v budoucnosti se na strán-
kách časopisu setkáme i s názory těch, kteří se 
školení zúčastnili, nebo i těch, kteří budou vy-
užívat informace z webových stránek projektu, 
nebo se zúčastní některých budoucích akcí.
 Ondřej Topolčan1, Šárka Svobodová1,2, Judita 
Kinkorová3 (1Centrální radioizotopová laboratoř 
LF UK v Plzni, 2III. Interní klinika 1. Lékařské fa-
kulty UK Praha, 3Technologické centrum AV ČR) 

Imunoanalytické dny 
2013

Objev imunoanalýzy Bersonem a  Yellowovou 
v  roce 1957 znamenal převrat ve vývoji nejen 
laboratorní medicíny, ale především fyziolo-
gie, endokrinologie a celé řady dalších oborů. 
V současné době nenajdete již prakticky žadný 
obor medicíny, který by se bez imunoanalýzy 
obešel. Ptáte se, proč tomu tak je? Odpověď 
je snadná, protože se jedná o  metody, které 
v  současné době dosahují prakticky homeo-
patické citlivosti. Pomocí těchto metod lze sta-
novit 10-17 gramu, což je množství, které uniká 
lidské představě. U  proteinových molekul se 
jedná prakticky o stanovení několika málo mo-
lekul v litru biologické tekutiny. V Plzni se první 
radioimunologické stanovení inzulinu proved-
lo v  říjnu roku 1967 a  plzeňské pracoviště se 
tím zařadilo mezi 5 českých laboratoří, které 
tuto metodiku prováděly. V  té době prakticky 
radioimunoanalýza z více než 80 % sloužila pro 
potřeby výzkumu a jen v malém procentu pro 
rutinní provozy. Situace se začala měnit v  70. 
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letech minulého století, kdy radioimunoanalý-
za začala být využívána pro diagnostiku chorob 
štítné žlázy a reprodukční endokrinologii. V ná-
sledujících letech se pak z endokrinologického 
využití rozšířila i do ostatních oborů medicíny, 
především mikrobiologie, kardiologie a  onko-
logie. Na  konci minulého století došlo k  ob-
rácení poměru mezi rutinními a  výzkumnými 
vyšetřeními. To dokumentuje i srovnání počtu 
vyšetření z roku 1968 v naší laboratoři, kdy bylo 
provedeno necelých 2000 vyšetření za  rok. 
V  roce 2000 to bylo celých 210 000 vyšetření. 
Rovněž se rozšířil počet sledovaných analytů 
z 1v r. 1968 na 96 v roce 2000. 
Nárůst počtu vyšetření souvisel i  s  nutností 
výměny zkušeností a  setkávání se pracovníků 
imunoanalytických laboratoří. První Radioimu-
noanalytické dny (RIAdny) se konaly v Bratisla-
vě v roce 1979 a od té doby se konají pravidel-
ně dodnes. V letošním roce se již 34. Imunoa-
nalytické dny (IAD), konají od 14.-16. dubna 
v Plzni v hotelu Primavera. Posledních 10 let 
je tradičním organizátorem právě plzeňská la-
boratoř imunodiagnostiky FN a LF. V průběhu 
let se postupně měnila i pracovní náplň těchto 
setkání v  závislosti na  potřebách koncových 
uživatelů od  metodických problémů přes kli-
nické aplikace až po současnou formu multio-
borového setkání.
Mottem letošních IAD je  „Využití biomarke-
rů pro prevenci, diagnostiku, optimalizaci 
a monitoraci léčby“.  V současné době se bez 
multidisciplinárního přístupu k  nemocnému 
nelze obejít a  zároveň pojem “biomarker” je 
také chápán multidisciplinárně, protože bio-
markerem je nejen nádorový marker, hormon, 
růstový faktor, ale i teplota, krevní tlak, výsledek 
sonografického vyšetření, CT a mnoho dalších 
faktorů. Cílem letošní konference je ukázat, 
že mezi těmito faktory existují vazby, které 
pomohou zlepšit jak přístup lékaře  k  nemoci, 
tak i životní osud nemocného. Opět bude tra-
dičně velká část sjezdu tvořena edukativními 
přednáškami vyzvaných řečníků. Máme však 
současně i zájem na co největší výměně názo-
rů, a ta není možná bez aktivní účasti vás všech. 
Proto zveme všechny studenty, teoretické 
i  klinické pracovníky, kterým umožníme účast 
na odborném programu i bez registrace. Hlav-
ními tématy sjezdu budou tradičně: 
• Biomarkery obecně, biomarkery v gy-
nekologii a porodnictví, kardiomarkery 
• Časná diagnostika nádorů
• Neobvyklé biologické tekutiny pro 
stanovení biomarkerů a preanalytika
• Molekulární biologie
• Endokrinologie, Vitamín D
• Management laboratoře a  kontrola 
kvality 
• Personalizovaná medicína
Letos vzhledem k tomu, že sjezd se koná v Plz-
ni, kromě tradiční záštity děkana Lékařské fakul-
ty a ředitelky Fakultní nemocnice, převzala zá-
štitu i  rektorka Západočeské univerzity v Plzni 
a konference je tradičně vedena ve spolupráci 
s odbornými společnostmi ČSNM, ČES a ČSKB. 
Věříme, že tyto informace vás přesvědčí, abys-
te si udělali čas i na takovéto odborné setkání. 
Více informací najdete na webových stránkách 
konference: www.imunodny.cz

Ondřej Topolčan1, Radka Fuchsová1 , Šárka Svo-
bodová1,2, Judita Kinkorová3 (1Centrální radioi-
zotopová laboratoř Lékařské fakulty UK v Plzni, 
2III. Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK Praha, 
3Technologické centrum AV ČR) 

Projekt AMVIS 
Cirkulující nádorové buňky - 

prognostický faktor nádorového 
onemocnění

V letech 2009-2012 probíhal v Imunoanalytické 
laboratoři FN Plzeň a Centrální radioizotopové 
laboratoři LF v Plzni projekt zaměřený na  Čes-
ko –Americkou spolupráci ve výzkumu (AMVIS) 
koordinovaný  Ministerstvem školství a realizo-
vaný ve spolupráci s Americkým onkologickým 
a  výzkumným centrem – Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center New York. Projekt 
měl dva základní cíle. Prvním byl výzkum vyu-
žití cirkulujících nádorových buněk pro rutinní 
onkologickou praxi. Druhým cílem byla výmě-
na zkušeností mezi oběma uvedenými praco-
višti. V době zahájení projektu byly považová-
ny cirkulující nádorové buňky za  perspektivní 
prognostický parametr pro pacienty s karcino-
mem kolorekta a  pacientky s  metastatickým 
karcinomem prsu. Metodika stanovení pomocí 
speciálního přístroje Veridex byla schválena 
americkým úřadem pro kontrolu potravin a lé-
čiv (FDA) jako metodika s potvrzeným prognos-
tickým významem s možností použití v klinické 
praxi. V  anotaci projektu jsme proto zamýšleli 
zakoupit přístroj Veridex a zavést toto vyšetření 
do rutinní praxe. Účast na konferencích v USA 
a  přednášky amerických odborníků v  rámci 
Imunoanalytických dnů v ČR a diskuze s kolegy 
z  Onkologického a  radioterapeutického od-
dělení FN Plzeň však postupně odhalily úskalí 
a  limitace klinického významu této metodiky. 
Navíc se ukázalo, že přes očekávání nedochází 
k poklesu finanční náročnosti vyšetření a není 
zaručena jeho cost-efectivita. V rámci projektu 
jsme proto prováděli stanovení cirkulujících 
nádorových buněk  pomocí alternativní meto-
dy fa Adnagen. Tato metoda je sice manuálně 
náročnější, ale je podstatně levnější a  plně se 
osvědčila ve výzkumné praxi. Během čtyřleté-
ho projektu byly provedeny pilotní originální 
studie cirkulujících nádorových buněk u  pa-
cientů s  jaterními metastázami kolorektálního 
karcinomu a u pacientek s karcinomem prsu. 
 Zvláště účast na  konferencích s  tematikou 
cirkulujících nádorových buněk ve  Spojených 
státech nás utvrdila v  přesvědčení, že toto 
vyšetření není stále připraveno pro použití 
v  rutinní klinické praxi a  je třeba dořešit řadu 
otázek souvisejících s délkou přežívání a meta-
statickým potenciálem „podtypů“ cirkulujících 
nádorových buněk. To potvrdily i četné diskuse 
s kolegy z partnerského pracoviště, ze kterých 
vyplynulo, že přínos této metodiky je zatím stá-
le především ve výzkumu, ačkoli už se zdálo, že 
je kvalitně připravena i pro klinickou praxi. Dru-
hý cíl spolupráce umožnil širokou výměnu zku-
šeností mezi zúčastněnými pracovišti prostřed-
nictvím řady odborných akcí v  USA, které by 
jinak byly pro nás nedostupné. Převážnou část 

plnění projektu tvořila stanovení prováděná 
RNDr.  Martinem Peštou  a  pracovníky Imuno-
analytické laboratoře FN. Klinickou část úkolu 
zajišťoval se svým týmem prof. Vladislav Třeška. 
Laboratorní i klinická data byla předložena při 
závěrečné obhajobě a byla velmi pozitivně při-
jata. Tomu odpovídalo i  závěrečné hodnocení 
Ministerstva školství jako vynikající splnění pro-
jektu. Samozřejmou součástí výstupu projektu 
je publikace s IF.
Ondřej Topolčan1,2, Martin Pešta1, Vladislav Třeš-
ka3 (1Centrální radioizotopová laboratoř LF UK 
v Plzni,2 Oddělení nukleární medicíny FN Plzeň 
– Bory – úsek imunoanalýzy,3 Chirurgická klini-
ka LF UK a FN Plzeň) 

Životní jubileum 
doc. MUDr. Jitky 

Kočové, CSc.
Docentka Kočová, byť na-
rozena v  Praze, se stala 
po  dětství prožitém 
ve  Staňkově západočes-
kým patriotem. Zasvětila 
celý svůj život medicíně, 
kterou vystudovala na  pl-
zeňské lékařské fakultě 

s vyznamenáním. Její přístup k lékařské proble-
matice byl však od samého počátku jejího vyso-
koškolského studia daleko hlubší, než jí předklá-
daly učebnice, což ji vedlo k postupnému zapo-
jení do  studentské vědecké činnosti, a  tak se 
stává ještě během studia demonstrátorkou 
a  posléze výpomocnou asistentkou na  Ústavu 
histologie a  embryologie Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Plzni. Po promoci v roce 1965 se 
stává asistentkou tohoto ústavu, vedeného pro-
slulým prof. MUDr. et RNDr. Otto Slabým, DrSc.
Začíná se věnovat studiu vývoje žil na konče-
tinách savců a už její první publikace budí za-
sloužený obdiv. Kandidátskou disertaci mohla 
ovšem v  politicky těžké době obhájit až v  r. 
1979. V  roce 1989 je ustanovena docentkou 
a  po  odchodu prof.  MUDr.  et RNDr.  Jaroslava 
Slípky, DrSc., do  důchodu se stává od  r. 1993 
vedoucí Ústavu histologie a embryologie.

Docentka Jitka Kočová se věnovala obětavě 
vedení ústavu a  rozšiřování embryologických 
sbírek. Po stránce vědecké zůstávala věrná cév-
ní problematice, ale rozšiřuje svůj zájem i na vý-
voj lymfatických cév a peritonea. Výsledky své 
práce směřuje klinickým směrem ve spolupráci 
s významnými angiologickými pracovišti. Neo-
pouští však ani původní výzkum komparativní 
morfologie a  zvláště s  pracovišti v  Německu 
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studuje morfologii cév u  různých zástupců 
savců. O  vývoji a  struktuře cév různého typu, 
o patologických změnách cévní stěny i o mal-
formacích cév publikovala více než 120 prací, 
přednášela na světových a mnoha mezinárod-
ních sjezdech. Podílela se na  řešení 8 obháje-
ných grantů a  byla zapojena do  výzkumného 
záměru Náhrada a  podpora funkce některých 
životně důležitých orgánů. Také se účastnila 
histologického výzkumu aneurysmat abdo-
minální aorty v  rámci nedávno zakončeného 
úspěšného projektu 7. Rámcového programu 
EU: FAD (Fighting Aneurysmal Disease Project). 
Pracovníci Ústavu histologie a embryologie LF 
UK v Plzni pod vedením doc. Kočové se, kromě 
jiného, významně zapojili i do výzkumu výdutí 
břišní aorty, pomohli prokázat význam zánětli-
vých změn, produkce metaloproteináz a úlohy 
cytokinů v etiopatogenezi aneurysmatu abdo-
minální aorty. 
K  přednostem doc. Jitky Kočové patří zavádění 
moderních výzkumných metod, např. elektrono-
vé mikroskopie a imunohistologie i do vývojově 
morfologické problematiky. Vypracovala vlastní 
metodiku přehledného trichromového barvení 
kolagenních, elastických a svalových elementů, 
která je využívána i odborníky v zahraničí.
Paní docentka se také intenzivně věnovala a vě-
nuje výchově medicínské mládeže. A  to nejen 
na úrovni pregraduální, ale i postgraduální. Byla 
školitelkou pregraduálního studia a práce SVOČ 
byly opakovaně oceněny - např. Cenou rektora 
UK 1995 a Cenou nadace Hlávkových 1997. Byla 
také školitelkou doktorandského studia dr.  Ko-
houtka, dr. Křížkové, dr. Beranové a dr. Tonara a je 
zkoušející pro obor histologie a  embryologie 
řady doktorandů v klinických oborech. 
Je předsedkyní oborové rady doktorandského 
studia pro obor anatomie, histologie a embry-
ologie na  plzeňské Lékařské fakultě UK a  byla 
také členkou této rady na lékařské fakultě 
pražské, a dále dosud je členkou odborných 
českých společností (anatomické, flebologické, 
angiologické, imunologické, bioetické) i   za-
hraničních (Anatomische Gesellschaft, čestné 
členství ve  Slovenské anatomické společnos-
ti). Byla první ženou zvolenou za  předsedkyni 
České anatomické společnosti (1998-2001) a je 
opakovaně uváděna v  souborech osobností 
Kdo je kdo a Who is who.
Stejně úspěšná byla docentka Kočová v  práci 
organizací – připomeňme její členství ve  vě-
decké radě, dosud členka ediční komise, ale 
i  v  komisích celouniverzitních – byla členkou 
Komise pro péči o studenty se speciálními potře-
bami, respektované jak studenty, tak vedením 
fakulty. Tuto funkci vykonávala obětavě, s  vý-
bornými výsledky a  nasazením až do  minulé-
ho roku. Řadu let byla členkou Akademického 
senátu a  Etické komise naší fakulty. Doc.  Jit-
ka Kočová chápe ovšem medicínu v  daleko 
hlubším, filozofickém kontextu. Podle ní je 
nutno medicínu, nejhumánnější vědu, chá-
pat  jako  skutečně vědecký humanismus  s dů-
razem  na jeho etickou dimensi. V této oblasti 
koná velmi záslužnou práci v  sérii přednášek 
o etických problémech vývoje člověka.
Pro širokou veřejnost přednáší o vývoji člověka 
i  v  rámci aktivit organizovaných Křesťanskou 
akademií a mezinárodní Asociací katolických lé-

kařů (FEAMC). Téměř 25 let stála v čele fakultní 
organizace Červeného kříže a ve spolupráci se 
Svazem invalidů organizovala se studenty po-
moc pro potřebné. Zajišťovala zdravotní péči 
pro stovky dětí v letních táborech a na různých 
akcích. Snaží se získávat studenty pro dárcov-
ství krve, aby její potřeba byla zajištěna od více 
dárců s méně odběry, sama je nositelkou bron-
zové Janského medaile. 
Docentka Kočová je typem vysoce aktivní uni-
verzitní pracovnice, která spojuje svoji moud-
rost s  ženskou vlídností a  s  ochotou pomoci 
všem, kteří její pomoc potřebují. Stále je velmi 
aktivní, mimo práci věnuje obětavě všechen 
volný čas své rodině a  je starostlivou manžel-
kou, matkou dvou úspěšných dcer i babičkou 
tří vnuček a  jednoho vnoučka. Její obdivu-
hodný kulturní rozhled vyplývá také z  jejího 
vřelého vztahu k  poezii a  historii umění. Pro 
všechny tyto vlastnosti je oblíbena nejen svý-
mi studenty, ale celou akademickou veřejností. 
Za nás, akademické pracovníky i za studenty jí 
upřímně přejeme stále takovou aktivitu a entu-
ziasmus jako dosud a mnoho radosti z vnoučat 
a rodiny. vek, jas

MUDr. František Brůha 
60-letý

35 let lékařem kliniky TRN v Plzni
František Brůha se narodil v rodině pana Fran-
tiška a paní Růženy Brůhových jako prvorozený 
syn v  Českých Budějovicích dne 6. 12. 1952. 
Od  r. 1953 bydlela rodina Brůhových v  Plzni, 
kde František navštěvoval od r. 1959 do r. 1968 
ZDŠ na Americké třídě.
Po maturitě studoval v letech 1971–1977 všeo-
becné lékařství v SSSR – státní zkoušky absolvo-
val s červeným diplomem. Po celou dobu studií 
byl zapojen v interních oborech jako pomocná 
vědecká síla.

Hned po  promoci v  r. 
1977 nastoupil dr.  Brůha 
na Plicní kliniku FN v Plz-
ni. V  letech 1978-79 ab-
solvoval základní vojen-
skou službu v  Mikulově 
a v Bzenci. V roce 1982 byl 
zařazen do funkce samo-
statně pracujícího lékaře 

a od r. 1984 byl jmenován do funkce ordináře 
pro bronchologii, od té doby pracuje jako ve-
doucí lékař bronchoskopického sálu. 
Atestaci z  vnitřního lékařství složil v  roce 1981, 
atestaci z  tuberkulózy a  respiračních nemocí 
v roce 1984. Je držitelem funkční licence pro pro-
vádění rigidní a invazivní bronchoskopie a vlastní 
též osvědčení o odborné způsobilosti provádět 
cytologická hodnocení v pneumologii. 
Dr.  Brůha absolvoval studijní stáže v  Hano-
veru, Belitz (v  r. 1990 a  1991) a  v  Marseille 
u  prof.  Dumona (v  r. 2001). Je školitelem pro 
pneumologickou cytologii a  pro bronchologii 
a  je odborným asistentem LF UK v Plzni. Jeho 
vědecko-výzkumná činnost je zaměřena pře-
vážně na bronchologické a cytologické vyšet-
řovací metody. Je autorem nebo spoluautorem 
45 publikací a 81 přednášek.

Provedl více než 40  000 bronchoskopických 
a více než 100 000 cytologických vyšetření.
K  nejvíce zajímavým výsledkům jeho bron-
chologické léčby patří např. vyléčení mladé 
ženy s  rozsáhlým karcinoidem trachey a  pra-
vého hlavního bronchu pomocí kombinace 
endoskopické laserové resekce a  kryoterapie 
a extrakce velké části zubní protézy ze spojné 
průdušky pacienta romské národnosti, kde toto 
cizí těleso obrostlé granulační tkání imitovalo 
pokročilý nádor.
V  90. letech jsme opakovaně prezentovali vý-
sledky endobronchiální kryoterapie nádorů 
na dvou světových a jednom středoevropském 
kongresu. Postupně se ve  spolupráci s  brat-
ry Janem a  Jaroslavem Štrausovými podařilo 
vyvinout nové typy endobronchiálních kryo-
destrukčních zařízení o velkém terapeutickém 
výkonu, z nichž některé se používají dodnes.
MUDr. František Brůha má mladšího bratra Jo-
sefa, který je dopravním inženýrem. 
Je podruhé ženatý, má dvě dcery 29 a  37 let 
(právnička a ing. ekonomie). Od mládí měl zá-
jem o sport (aktivně mládežnický volejbal), tu-
ristiku, lyžování, cyklistiku. Od 12 let hraje na ky-
taru, rád poslouchá vážnou hudbu. Od  16 let 
až do současnosti přetrvává u  jubilanta zájem 
o  autogenní trénink, denně praktikuje fyzická 
cvičení z jógy.
Na  lékařské fakultě byl kdysi zakládajícím čle-
nem country a  folkové skupiny, která často 
vystupovala na  veřejnosti. Životním ideálem 
oslavence je od mládí kalokagathia, harmonic-
ký rozvoj tělesných a  duševních schopností. 
Mezi jeho zájmy patřila i práce s mládeží – v 80. 
letech již během práce ve FN působil řadu let 
jako sportovní instruktor na  prázdninových 
dětských táborech. K  současným hobby patří 
práce na  zahradě, turistika, horské kolo, lyžo-
vání (běžecké i sjezdové), filosofická literatura. 
Dr. František Brůha je narozen ve znamení Střel-
ce, charakteristiky tohoto znamení dokreslují 
velmi výstižně jeho osobnostní charakteristi-
ku: Střelec je pod vládou živlu ohně, proto přímo 
překypuje energií a nadšením. Je to rozený dobro-
druh, který se nebojí riskovat. Většina Střelců patří 
mezi aktivní lidi, kteří milují pohyb a přírodu, ale 
mají i  filosofické sklony a  silný vztah k  moderní 
technice. Hledejme je mezi zapálenými sportov-
ci, horolezci, zálesáky, automobilisty. O  většině 
Střelců platí, že milují cestování. Střelec je skvělý 
společník a  kamarád do  nepohody. Patří mezi 
společenské lidi, většinou má hodně přátel, hlav-
ně pak mezi lidmi, kteří sdílejí jeho dobrodružné 
a idealistické záliby.
Panu MUDr.  Brůhovi přejeme hodně štěstí, 
zdraví, úspěchů, spokojenosti  a  radosti ze ži-
vota.

Prof. MUDr. M. Pešek, CSc. a spolupracovníci

Představujeme nové 
profesory

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, CSc. 
Na  požádání redakce Facultas nostra poskytl 
prof. MUDr. J. Fínek, CSc., autentické vyprávění 
o svých životních zkušenostech. V plném znění 
jej otiskujeme: 
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„Nedávno jsem byl mladou   
novinářkou dotázán, proč 
jsem si vybral jako gymnazis-
ta studium medicíny. Očivid-
ně   jsem tazatelku zklamal,   
čekala standardní odpověď, 
že již od  mládí   jsem nechtěl 
být nikým jiným, než věhlas-

ným chirurgem. Snad by byla ještě akceptovala 
odpověď, že do  10 let jsem chtěl být popelářem, 
kosmonautem, policistou, ale   že jsem se nikdy 
v  dětství nechtěl stát lékařem, považovala zcela   
za nemožné. Vždyť všichni významní   lékaři uvá-
dějí, naléhala, že zatímco jejich vrstevníci cvrnkali 
kuličky, oni mezitím s nesmírným zaujetím pitvali 
žížalu, nalezenou hloubením důlku.
Ne, nechtěl jsem se stát lékařem, dokonce žád-
ným přírodním vědám jsem se v mládí nikdy ne-
chtěl věnovat. Za  obory hodné zřetele mladého 
muže jsem považoval pouze filozofii, jazykovědu, 
zejména germanistiku, a literaturu, jako praktické 
uplatnění pak zvažoval dráhu právníka se zamě-
řením na procesní právo. Dokonce jsem se v gym-
naziálním mládí ucházel o studium germanistiky 
na Humboldtově univerzitě ve východním Berlíně. 
Odchod mého otce z  KSČ v  roce 1970 neudělal 
přítrž mým zájmům, staly se koníčkem, ovšem po-
myšlení na studium humanitních věd jsem musel 
opustit. Z  plzeňských vysokých škol připadala 
v úvahu pouze medicína, neboť v deskriptivní ge-
ometrii se můj obzor uzavřel zvládnutím stopníku 
a sklopením roviny. 
Za studií jsem jezdil se záchrannou službou a chtěl 
se stát anesteziologem. K onkologii jsem se dostal 
přes radioterapii, na  které mne lákala přítomnost 
exaktní fyziky. Po  dvou atestacích z  tohoto oboru 
jsem se začal věnovat klinické onkologii. Výhodou 
se stala znalost jazyků z dob gymnaziálních, poslé-
ze  francouzštiny, kterou jsem v osmdesátých letech  
studoval soukromě jako důkaz vnitřního odporu 
proti vládnoucímu   režimu. Umožnila mi při po-
bytu v  Institut Gustave-Roussy ve  Villejuif (největší 
evropské onkologické centrum)   nejenom být plat-
ným členem týmu, ale i místním  pověřencem  pro 
tlumočení z  francouzštiny do  všech slovanských 
jazyků, dle národnosti   pacientů. Můj francouzský 
kolega Hugo byl po otci Ital, po matce Španěl, dělali 
jsme si legraci, že kromě Asiatů není nikdo, se kte-
rým bychom se na světe nedomluvili.
Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, zda jsem byl 
zklamán, či litoval, že se nemohu věnovat své vy-
sněné „humanitní blbosti“, jak říkával Jan Werich. 
Stejně tak jsem nikdy při studiu nehořekoval, že 
je látky mnoho a  že studium v  prvých několika 
letech   před 30 lety spíše připomínalo učení se 
románu nazpaměť, než výchově k tvůrčímu uva-
žování. Pravdou je, že mne  snad kromě fyziologie, 
patologické fyziologie a   neurologie žádný obor 
dvakrát nezaujal.
Nebyl jsem dobrý student, to nebylo ani tak patrné 
na prospěchu, ale svým pečlivým kolegyním, které 
vydržely 20 hodin denně sedět nad knihou, jsem 
se rovnat nemohl. Hra, jak s  minimálním úsilím 
dosáhnout maximálního efektu, mi vytvořila do-
statečnou základnu volného času, který mi umož-
ňoval poznávat život i z jiných úhlů, než z pohledu 
posluchače. Celé studium jsem někde pracoval, 
od průvodce CKM jsem se dostal k tak vynikajícím 
činnostem, jako byl noční vrátný v  Technických 
službách města Plzně. Zde jsme hlídal veřejné 

osvětlení i sklad rakví, úžasně se mi ve službě uči-
lo, dokonce jsem na  zkoušku ze stomatologie jel 
na  pionýru v  tmavém oděvu s  bílou košilí a  kra-
vatou, s helmou na hlavě, rovnou z noční služby 
(naštěstí nepršelo). Všechny vydělané peníze jsem 
pak do koruny procestoval.
Nyní, po 29 letech praxe, se i já ptám studentů pá-
tého ročníku při praktikách v onkologii, zda studují 
medicínu jako naplnění svých tužeb. Jejich odpo-
vědi mne  rmoutí, tužby neměli oni, ale rodiče, a že 
je to vlastně jedno, na jakou školu chodí. Studium 
jim pak nějak zvlášť nevadí, ale   na  kariéru léka-
ře se netěší, a že už je pozdě cokoli měnit, když se 
dostali do pátého ročníku. Asi tak 30 % má zájem 
o nějaký klinický obor, polovina by ráda pracovala 
v zahraničí, ostatní neví,   jejich snem bývá kariéra 
mimo aktivní medicínu. Říkám dobře, chápu, tech-
nika zastínila postavení lékaře, pokud   venkovský 
lékař měl kdysi pouze fonendoskop,  byl on sám 
autoritou, která se hledala daleko. Dnes je autori-
tou MRI a PET/CT.   Ovšem co, milí studenti, umíte 
jiného, když vás již téměř vystudovaná medicína 
nenadchla?     Třeba jazyky. Bývá dlouhé ticho, pár 
se hlásí k jakési formě pasivní angličtiny, pouze  3 – 
4 studenti využívají možnosti stážovat v zahraničí 
a jsou na to  patřičně jazykově vybaveni. Je jasné, že  
nadprůměrní studenti jsou na jiných školách. Ško-
lách, které nabízejí vzdělání, v budoucnu umožňují-
cí  snadnější  uživení jejich absolventů a jejich rodin. 
Ač francouzsky neumí z mých studentů  téměř ni-
kdo, francouzský způsob uvažování o kvalitě života 
je jim blízký. Může-li Francouz volit před skromněj-
ším životem plným volného času a kariérou s šest-
náctihodinovou  pracovní dobou se stresem, ale za  
trojnásobný plat, zvolí pohodlnější variantu. Pokud 
tento přístup dělá z velké a bohaté Francie zajíma-
vou zemi, v podmínkách malého Česka je fatální. 
My, co se bojíme, aby o nás nepečovali v nastupu-
jícím stáří nekvalitní mladí lékaři, máme ale naději. 
V nemocnici v Chemnitz v bývalé NDR nebyl žádný 
lékař do 30 let, kterého jsem potkal, Němec, všich-
ni byli Slované, místní němečtí lékaři odešli do ne-
mocnic ve starých spolkových zemích, tamní lékaři 
odešli do Velké Británie, ostrované pak do USA. Ti se 
tam ale logicky všichni nemohou vejít, třeba za pár 
let na  cestě za  lepším přijdou z  východu američtí 
a japonští kolegové…
Druhou mojí nadějí je, že se mýlím. Plzeňská lékař-
ská fakulta   ve  srovnávacích tabulkách stejných 
škol není na tom nejlépe (nepochybně  i mojí vinou), 
možná, že jinde je to jiné. Doufám, ale nevěřím.“ (r)

Vzpomínka 
na MUDr. Karin 

Buňatovou, Ph.D. 
Dne 27. listopadu 2012 pod-
lehla ve věku 39 let zhoubné-
mu onemocnění MUDr. Karin 
Buňatová, Ph.D., odborná asis-
tentka Ústavu lékařské che-
mie a biochemie LF UK v Plzni. 
Karin Buňatová promova-

la na naší fakultě v  r. 1999. Vybrala si studium 
na lékařské fakultě přesto, že se současně umís-
tila jako první v  přijímacím řízení na  Farma-
ceutickou fakultu UK. Po  promoci nastoupila 

na  Kliniku pracovního lékařství, kde absolvo-
vala postgraduální studium vnitřního lékařství, 
titul Ph.D. obhájila v r. 2003. Na našem ústavu 
pracovala od r. 2004, tedy pouhých 8 let. Za tu 
dobu se stala nedílnou součástí pracovního ko-
lektivu, skromnou, svědomitou a pracovitou, se 
smyslem pro humor, občas s nádechem sebe-
ironie. Mezi studenty byla oblíbena nejen pro 
jasný a srozumitelný projev, ale i pro svou vro-
zenou laskavost a schopnost empatie. Výzkum-
né práci se věnovala s velkým zájmem. Zamě-
řila se na oblast studia biochemických markerů 
chorobných procesů, zejména proteolytických 
enzymů a jejich přirozených inhibitorů.
Od studentských let se Karin vyznačovala širo-
kým okruhem zájmů a  činností. Byla členkou 
turistického, později skautského oddílu, člen-
kou pěveckého souboru “Touch of Gospel”, hrá-
vala aktivně i košíkovou a lyžovala. Byla vzornou 
matkou, své dvě děti vychovávala k  všestran-
nosti a smyslu pro fair play. Byla věřící, což se jí 
stalo oporou v kritických chvílích.
S Karin Buňatovou odchází nejen vzorný učitel 
a  nadějný biochemik, ale i  hluboce lidská by-
tost, která po sobě zanechává trvalou stopu.
Za  kolektiv Ústavu lékařské chemie a  bioche-
mie LF UK v Plzni Jaromír Kotyza

Volby do AS UK 
v Praze a doplňovací 

volby do AS LF UK 
v Plzni

Voleb do AS UK v Praze se z celkového počtu  
275 oprávněných voličů z  řad akademických 
pracovníků zúčastnilo 76, tj. 27,6 %. Odevzdáno 
bylo 76 hlasovacích lístků, z toho 75 platných. 
Z  celkového počtu 1930 oprávněných voličů 
z řad studentů se zúčastnilo 338, tj. 17,5 %; ode-
vzdáno bylo 338 hlasovacích lístků, z toho 322 
platných. Navržení kandidáti získali (v  pořadí 
dosažených hlasů):
A/ akademičtí pracovníci: doc.  MUDr.  Luboš 
Holubec, Ph.D. - 62 hlasů (81,6 % z počtu voli-
čů, kteří se dostavili k volbám) a MUDr. Jiří Be-
neš, Ph.D. – 61 hlasů (80,3 %).
B/ studenti: MUDr. Miroslava Čedíková - 185 
hlasů (54,7 %) a  Jakub Vondraš   - 148 hlasů 
(43,8 %). Výše uvedení jsou zvoleni do  AS UK 
v Praze.
MUDr.  Michaela Miklíková získala 108 hlasů 
(32 %) - náhradník.
Doplňovacích voleb do AS Lékařské fakulty 
v  Plzni se z  celkového počtu 1930 oprávně-
ných voličů z  řad studentů zúčastnilo 361, tj. 
18,7 %; odevzdáno bylo 361 hlasovacích lístků, 
z toho 356 platných.
Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených 
hlasů): Jan Razima - 155 hlasů, Jakub Vondraš  
- 135 hlasů, Viera Lukáčová -  115 hlasů. Uve-
dení studenti jsou zvoleni do AS LF UK v Plzni. 
Náhradníci: MUDr.  Michaela Miklíková – 95 
hlasů, Josef Brychta -  94 hlasů a Jiří Mudruň-
ka -  92 hlasů.

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.,  
předseda volební komise
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Stipendium 
Plzeňského kraje 

pro MUDr. Miroslavu 
Čedíkovou

V  roce 2012 byla cena Stipendium Plzeňské-
ho kraje předána absolventce LF UK v  Plzni 
MUDr.  Miroslavě Čedíkové, která byla ve  stej-
ném roce nominována na Bolzanovu cenu.
Předejme slovo oceněné kolegyni:
„Lékařskou fakultu v  Plzni jsem dokončila v  roce 
2010 a ihned jsem nastoupila do prezenčního dok-
torského studijního programu na Ústav histologie 
a  embryologie. Mým velkým snem vždy bylo a  je 
podílet se na léčbě neplodnosti a právě této tema-
tice se mohu ve své vědecké činnosti plně věnovat.
V roce 2011 mi byla udělena Cena Josefa Hlávky, 
v  roce 2012 jsem byla nominována na  Bolzano-
vu cenu a  zároveň jsem obdržela cenu Stipendi-
um Plzeňského kraje. Tato cena mi byla udělena 
za  dosažené vědecké výsledky a  pedagogickou 
činnost (to spíš ale musí ohodnotit studenti, jestli 
jsem byla oceněna po právu :-) ). 
V  současné době jsem hlavní řešitelkou dvou 
grantových projektů (Grantová agentura UK 
a Fond rozvoje vysokých škol), na dalších projek-
tech se spolupodílím jako člen týmu. Dále jsem 
autorkou či spoluautorkou devíti publikací a jed-
né kapitoly v  knize. Za  toto vše ale vděčím třem 
úžasným ženám, díky nimž bych nebyla tam, kde 
jsem, a  to samozřejmě mé mamince, dále pak 
doc. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., (mé školitelce 
v Ph.D. programu) a prof. MUDr. Zdence Ulčové-
Gallové, DrSc., (mé SVOČ vedoucí v průběhu pre-
graduálního studia). Všem Vám moc děkuji a vím, 
že je to hlavně Vaše zásluha a Vaše ocenění!“

 (vek)

Jeruzalémský 
syndrom

Jeruzalémský syndrom (JS) je akutně vzniklá 
psychotická porucha, která se vyvíjí u  turistů 
či poutníků cestujících do Jeruzaléma. Tito lidé 
vyrůstali ve  většině případů v  silně nábožen-
sky založených rodinách, jsou hluboce věřící 
a  do  Jeruzaléma přicházejí s  touhou poznat 
důležitá svatá místa zmíněná v Bibli. 
Nejčastěji jsou tímto syndromem postiže-
ni křesťané, konkrétně protestanti, mnohem 
méně pak lidé židovského vyznání a  musli-
mové. Určitou predispozicí se jeví i  předchozí 
psychiatrické onemocnění- dekompenzace lidí 
s  již předem narušeným psychickým stavem 
tvoří většinu klientů, hospitalizovaných v  Kfar 
Shaul Mental Health Center v Jeruzalémě. Mezi 
lety 1980-1993 zde bylo celkem ošetřeno 1200 
pacientů s diagnózou JS, z  toho 470 jich bylo 
hospitalizováno1. 
Poprvé v moderních dějinách lékařství popsal 
tento stav Dr. Yair Bar El- klinicky se projevuje 
tato porucha jako produkce religiózních či re-
formátorských bludů spolu s dopadem na cho-
vání jedince (bizarní, nepřiléhavé či agresivní 
chování), přítomny mohou být i  zrakové či 

sluchové iluze nebo halucinace. Pacienti mají 
snahu očistit své tělo i duši od všeho špatného, 
provádějí rituální očistné koupele, převlékají se 
do bílých rouch a na svatých místech Jeruzalé-
ma prosí o odpuštění svých hříchů. Mohou mít 
též touhu hlásat proroctví, číst z Bible a zpívat 
žalmy na  veřejných prostranstvích. Někteří se 
ztotožňují s  biblickou či náboženskou posta-
vou. Výjimečně se vyskytnou případy hetero-
agresivního chování (ničení maleb a soch, úto-
ky na kněze).
Etiopatogeneticky se předpokládají tři základní 
formy jeruzalémského syndromu2:
Typ 1- vzniká u  jedince s  psychotickou poru-
chou v anamnéze. Tito jedinci přichází do Jeru-
zaléma s  jasným cílem- zesílení svého patolo-
gicky religiózního stavu. Můžeme vyčlenit ještě 
4 další podtypy- nemocný se může cítit jako 
postava z Bible (podtyp I); sžít se s myšlenkou 
(nejčastěji náboženskou, ale i politickou) a v Je-
ruzalémě se ji snažit uskutečnit (podtyp II); mít 
tušení, že v  Jeruzalémě se zázračně uzdraví 
jeho nemoc (podtyp III) a  jako podtyp IV se 
označují pacienti, kteří mají rodinné problémy 
kulminující v  psychózu, kdykoliv se dostanou 
do Jeruzaléma.
Typ 2- JS jako dekompenzace osobnosti, kte-
rá sice není léčena pro psychickou nemoc, ale 
má určité predispozice (emoční nestabilita, 
histriónský typ osobnosti). Tento typ můžeme 
rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se tito 
„podivíni“ pohybují ve  skupinkách nebo indi-
viduálně. Skupinky těchto lidí si např. prochází 
křížovou cestu a „přehrávají“ si ukřižování Krista. 
Jednotlivci jsou nápadní již zmíněnými bílými 
rouchy, náboženskými nápisy na těle a tichými 
modlitbami.
Typ 3- je tzv. „čistá forma“ JS. Vyvíjí se u lidí bez 
jakékoliv předchozí psychiatrické anamnézy či 
osobnostní predispozice. Tato forma je však re-
lativně vzácná, v  letech 1980-1993 se v  Izraeli 
vyskytlo 42 případů JS typu 3.
Diagnostická kritéria pro čistou formu JS:
1) Postižený nemá žádnou předchozí historii 
psychiatrických onemocnění, psychotických 
epizod, ani problémy týkající se práce, rodiny 
nebo užívání drog.
2) Postižený přijíždí do Jeruzaléma jako běžný 
turista, bez zvláštních cílů či specifických přání. 
Obvykle cestuje s rodinou či přáteli.
3) Postižený má, nedlouho po příjezdu do Jeru-
zaléma, akutní psychotickou poruchu, která se 
vyvíjí v sedmi charakteristických stadiích.
Sedm klinických stadií JS typu 3:
a) úzkost, agitovanost, tenze a nervozita
b) touha odpojit se od skupiny a dále putovat 
městem sám
c) touha být čistý a  neposkvrněný- provádění 
častých koupelí, chorobné stříhání nehtů
d) „výroba“ bílých talárů sahajících po kotníky, 
většinou z hotelového prostěradla
e) potřeba vykřikovat či zpívat žalmy, verše 
z Bible, spirituály
f ) pochod k nějakému svatému místu
g) potřeba kázat ostatním, nabádat je k  lepší-
mu životu
Léčba JS
Pacienti ví, kdo jsou a reagují na oslovení jejich 
vlastním jménem.
Hospitalizace je nutná jen v  případech závaž-

ného, heteroagresivního chování. Její trvání 
je obvykle 5-7 dní. Často však stačí podat dle 
aktuálního stavu pacienta malou dávku anti-
psychotika či benzodiazepinů, většinou plně 
pomůže intenzivní krátká krizová intervence. 
Na základě zkušeností se dá říci, že pro vyléčení 
JS pomáhá vzdálení pacienta od  Jeruzaléma 
a jeho svatých míst. Hlavní snahou je usnadnit 
návrat pacienta do své skupiny či rodiny. Po zo-
tavení si postižení dokážou vybavit každý detail 
svého stavu a přiznávají, že se chovali bláznivě, 
avšak nedokážou popsat proč. 
Kazuistika
37letý muž britské národnosti, svobodný, bez-
dětný, zaměstnaný v bance jako úředník, pro-
testantského vyznání, se rozhodl pro týden-
ní návštěvu Jeruzaléma. Zakoupil si letenku 
s půlročním předstihem, sehnal si mapu a dva 
turistické průvodce po  Izraeli. Měsíc před od-
letem si naplánoval místa, která chce navštívit. 
Po  příjezdu do  země se ubytovává v  hostelu 
blízko Olivové hory v  Jeruzalémě. Druhý den 
podniká křížovou cestu, je fascinován spiritu-
alitou svatých míst, na Golgotě rozjímá o Kris-
tově utrpení, není schopen z  tohoto místa 
odejít, do hostelu se vrací v pozdních nočních 
hodinách. Nedokáže usnout, připomíná si svůj 
vlastní život, přemýšlí nad svými hříchy, nad 
odpuštěním a spásou. Druhý den se ptá perso-
nálu hostelu po tržišti s tradičními oděvy, chce 
se znovu vydat na Golgotu, ovšem již v čistém, 
bílém rouchu. Znovu prochází křížovou cestu, 
intenzivněji se zamýšlí nad posvátným význa-
mem jednotlivých zastavení. Před každým za-
stavením klečí, hlasitě volá po odpuštění svých 
hříchů. Zůstává rozjímat až do rána, nepřichází 
do  hostelu. Třetí den je nalezen ostatními tu-
risty, jak pobíhá mezi jednotlivými zastaveními 
křížové cesty, rve ze sebe bílé roucho, křičí, že 
je hříšník a  že na  něj přišla spása. Přemlouvá 
ostatní turisty k nápravě a k obrácení se na víru. 
Jednoho z  turistů během potyčky napadá, 
je přivolána policie a  Brit je převezen do  Kfar 
Shaul k  vyšetření duševního stavu. Zde byla 
konstatována diagnóza F23.2- Jiná akutní psy-
chotická porucha, pro agresivitu byl aplikován 
haloperidol v  dávce 5mg i.m. a  po  zklidnění 
pacienta byla poskytnuta abreaktivní psycho-
terapie. Třetí den hospitalizace dochází zcela 
k  odeznění psychotické produkce a  získání 
plného náhledu, pacient nadále přiléhavý, byl 
propuštěn do  domácího ošetřování s  dopo-
ručením včasného návratu do  Velké Británie. 
Po příletu do Londýna je zcela kompenzován, 
bez psychotické produkce, na  své chování 
vzpomíná jako na  zvláštní sen, o  kterém ne-
chce příliš hovořit.3

Závěr
JS by při svém (nepříliš pravděpodobném) vý-
skytu v  České republice byl pravděpodobně 
zařazen diagnosticky mezi akutní psychotické 
poruchy (F23). Diferenciálně diagnosticky je 
nutno pomýšlet na  akutní intoxikaci návyko-
vou látkou, anamnesticky pátrat po  psycho-
tické poruše schizofrenního typu či organické 
duševní poruše.
Literatura:
1,2 BAR-EL, Y. Jerusalem syndrome. The British 
Journal of Psychiatry. roč. 176, č. 1, s. 86-90. ISSN 
00071250. DOI: 10.1192/bjp.176.1.86.
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3 LUŽNÝ, Jan a Olubunmi AROGUNMATI. Jeru-
zalémský syndrom. Česká a slovenská psychiat-
rie / Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. 2011, 
roč. 107, č. 6. ISSN 1212-0383.
Petr Kubíček, 1. skupina, 5. ročníku

Infotour 2012
Už 3. ročník INFOTOUR - procházky po  Plzni 
s  informacemi o  škole a  městě se uskutečnil 
v odpoledních hodinách 30. 9. 2012. Zorgani-
zoval ho tradičně Medicus Pilsensis ve  spolu-
práci se Spolkem studentů stomatologie ČR. 
Nově příchozí studenti 1. ročníku všeobecného 
a zubního lékařství se zde interaktivní procház-
kovou formou seznámili s budovami Lékařské 
fakulty v Plzni a s areálem FN Plzeň na Locho-
tíně. Získali tak užitečné informace nejen o vý-
uce, systému fungování menz, Akademickém 
senátu, ale také i  něco o  historii města Plzně. 
Rádi bychom ještě poděkovali všem účastní-
kům INFOTOUR 2012. Velký dík patří také všem 
studentským průvodcům, bez kterých by tato 
akce nemohla fungovat.

A  jelikož studentských průvodců není nikdy 
dostatek, budeme rádi, pokud nás budou pří-
padní zájemci kontaktovat na  medicuspilsen-
sis@gmail.com nebo na  Facebooku facebook.
com/MedicusPilsensis

Pavol Fedurčák, Jakub Vondraš

Drážďanští kuchaři 
vařili na Univerzitě 

Karlově saské 
speciality

Máte chuť na  hovězí 
pečeni s jablečným ze-
lím nebo na  selské 
maso na černém pivě? 
Pokud za těmihle i dal-
šími specialitami saské 
kuchyně nechtěl gur-
mán pořádat výpravu 
až do Drážďan a okolí, 
stačilo v  týdnu od  5. 

listopadu vyjet do  menzy na  Právnické fakultě 
UK. V rámci Týdne saské kuchyně v centru Prahy 
připravili oběd přímo němečtí kuchaři.
Ochutnat saské speciality mohli strávníci, kteří 
využívají služeb Kolejí a menz Univerzity Karlo-
vy, díky dlouholeté spolupráci UK a Studenten-
werk Dresden. V týdnu od 5. listopadu kuchaři 
drážďanských menz vařili v  menze Univerzity 
Karlovy, univerzitní kuchaři pak v  květnu roku 
2013 na oplátku vyjedou do Drážďan. 

V  menze na  Právnické fakultě vytvořili nový 
tým němečtí kuchaři Luise Dietzelová, Mike 
Josupeit a šéfkuchař Frank Koch se stálými pra-
covníky menzy Právnická a v průběhu tohoto 
týdne mimořádně i se šéfkuchařem menzy UK 
v Plzni Vladimírem Podlešákem, který pobýval 
v  Drážďanech v  rámci uvedeného projektu 
před několika lety.

Stejně jako se hráči hokejové reprezentace 
sehrávají na  ledě až na  samotném šampioná-
tu, i česko-německý kuchařský tým se poprvé 
v  kuchyni setkal na  začátku saského týdne. 
Žádné problémy to nezpůsobilo. „Všichni jsme 
kuchaři, víme, co máme dělat,“ usmíval se šéfku-
chař právnické menzy Petr Zima, a Frank Koch 
přikyvoval a  pochvaloval si, jak dobře se jim 
s českými kolegy spolupracuje.
Týden saské kuchyně přilákal do menzy řadu lidí. 
„Oproti minulému pondělku jsme toto pondělí 
zaznamenali nárůst objednaných obědů o sedm-
desát procent,“ usmíval se Josef Zajíc z  Kolejí 
a menz UK. 
Kuchyně menzy ožívá už o šesté ranní, kdy se 
začíná krouhat, krájet, míchat, smažit, opékat či 
kořenit, aby v  11 hodin bylo všechno hotovo 
a  menza se mohla otevřít strávníkům. Druhý 
den Týdne Saské kuchyně se už okolo tři čtvrtě 
na  jedenáct začali před menzou srocovat lač-
nící strávníci. Vybírat si mohli ze čtyř hlavních 
chodů, z toho dvou saských. 
„Jsem moc spokojený, je to dobré,“ pochutnával 
si na saské specialitě – zelné roládě s dušeným 
zelím a bramborami – hned krátce po otevření 
menzy Robert Jůza, student Fakulty sociálních 
věd UK, který chodí na obědy do menzy Práv-
nická pravidelně. Pochvaloval si, že díky Týdnu 
saské kuchyně může ochutnat něco úplně no-
vého. 

Pan Vladimír Podlešák

Týden Saské kuchyně zhodnotil i pan Vladimír 
Podlešák: „Pár poznatků bych měl. Je dobré 
poznávat cizí kuchyně a  vyzkoušet si to přímo 
v  praxi v  cizím prostředí. Samozřejmě, že i  u  nás 
v  menze se vaří tak trochu cizí kuchyně (italská, 
řecká). Musíme našim strávníkům nabídnout 
pestrost, a proto je dobře, že se kontaktují vedení 
jiných menz z okolních států ke vzájemné výměně 

zkušeností. My jim nabízíme prezentaci jejich ku-
chyně u nás v České republice. Poté, co nám před-
vedou něco ze svého kulinářského umění a my se 
přiučíme, jedeme na oplátku k nim a prezentuje-
me naše umění a naši kuchyni. Mohu však ujistit, 
že česká kuchyně všude, kde jsme měli možnosti 
ji nabídnout, chutnala strávníkům přinejmenším 
stejně, jako našim studentům a  dalším strávní-
kům naposledy ta kuchyně saská.“  (r)

Medická Beánie 
- neoficiální, leč 

povinný ceremoniál 
vítání nových tváří 
na medině v Plzni

Medicus Pilsensis připravil pro nové studenty 
už 5. ročník Medické Beánie. Co vůbec je be-
ánie??? 
Beánie je tradiční ceremonie, při které se veřej-
ně přijímají a vítají studenti 1. ročníku univerzit-
ního studia mezi své kolegy a spolužáky. Svým 
původem sahá až do  dob antického Řecka. 
Do naší země se dostala se založením Univer-
zity Karlovy v roce 1348 a její podoba byla pře-
vzata z pařížské Sorbonny.
Každý nový student byl pohrdavě nazýván “be-
anus”¨, což lze přeložit jako nováček, zelenáč. 
Aby se stal skutečným studentem, musel se 
svého “beánství” zbavit a  zříci se tak způsobů, 
jimiž se liší nevzdělaný člověk od vzdělanců.
Tento proces přijímání ve své době znamenal 
pro nové studenty snášení nadávek, posměchů 
a narážek na jejich hloupost. Byly jim na hlavu 
nasazovány kukly s  oslíma ušima nebo vol-
skými rohy, aby pak uši byly odříznuty a  rohy 
odseknuty a  kandidát studia se tak symbolic-
ky zbavil svého zvířecího původu. Nakonec 
za  všeobecného veselí byli všichni uchazeči 
vsazeni na dřevěného kozla a teprve tímto ak-
tem se stávali „údy“ univerzity.
Středověké beánie byly možná trošku kruté, 
ale s těmi našimi dnešními je pojí už jen název 
a okolnosti, za kterých nastávají: podobně jako 
je imatrikulace přijímání nových studentů sta-
rými učiteli, je beánie přijímáním nových stu-
dentů starými studenty. Jako taková proto není 
organizována fakultou a není povinností na ni 
chodit: ačkoliv by dle našeho názoru byla troš-
ku škoda o takovou událost přijít.
Stejně jako rytíř musí být pasován do svého sta-
vu, tak i medik musí složit slib, aby mohl hrdě 
prohlásit „Jsem medikem“. 
A  ani letos tradiční slib nechyběl. V  Saloonu 
na Roudné ho složilo něco přes 120 studentů 
a  studentek 1. ročníku. Svědky jim dělalo ně-
kolik stovek studentů vyšších ročníků a absol-
ventů.
Mezi letošní novinky patřil prodej fakultních 
triček, která budou už brzy k dostání prostřed-
nictvím eshopu. Večer zpestřili soutěže o ceny 
od hlavního partnera – značky Pepino. 
Závěrem bych rád poděkoval Ing. Marii Klečko-
vé, Ing. Lence Křikavcové a Bc. Vladimíře Jando-
vé za jejich pomoc při organizaci. Velký dík patří 
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i všem spoluorganizátorům - studentům z Me-
dicus Pilsensis a všem vám, kteří jste se beánie 
účastnili. Jan Razima

Dny vědy 
na pražských 

vysokých školách 
23. 11. 2012 

Stánek Univerzity 
Karlovy – úspěch 
naší „reprezenta-
ce“
Lékařská fakulta 
v  Plzni byla letos 
vybrána vedením 
Univerzity Karlovy, 
aby celou univerzitu 
prezentovala na  6. 
ročníku akce zvané 
Den vědy na  praž-

ských vysokých školách, pořádané na Vysoké 
škole ekonomické (http://www.sciprag.cz). 
Kromě UK se na  akci představilo „družstvo 
domácích“, tedy Vysoká škola ekonomická 
(VŠE), Vysoká škola chemicko-technologická 
(VŠCHT), České vysoké učení technické (ČVUT) 
a  Česká zemědělská univerzita (ČZU). O  ra-
dostné a vtipné chvíle nebyla nouze - studenti 
VŠCHT předváděli svá „chemická kouzla“ a vyrá-
běli zmrzlinu, zástupci ČZU čepovali vlastní vy-
nikající pivo, u stánku ČVUT bylo možno zkusit 
si řídit nákladní auto apod. 
Motto stánku naší LF bylo „Od laboratorního 
stolu až k lůžku pacienta“ a účastníkům akce, 
především středoškolským studentům a  jejich 
vyučujícím, jsme nabídli vhled do  medicíny 
a biomedicínského výzkumu v širokém spektru 
témat, od buněk a molekul k modelům resusci-
tace či porodu v „životní velikosti“. 

MUDr. Kristýna Krakorová určuje krevní skupina

MUDr. Věra Křížková, Ph.D., z Ústavu histolo-
gie a embryologie se zájemci mikroskopovala 
různé buňky a  tkáně, souběžně i  předváděla 
virtuální preparáty. V  návaznosti na  další his-
tologické stanoviště s krevními skupinami byla 
prezentována krev – digitální ekvivalent krev-
ního vzorku - s vysvětlením významu krevních 
buněk. Doktorandi MUDr. Miroslava Čedíko-
vá, Mgr. Pavel Pitule, MUDr. Michaela Mik-
líková a  MUDr.  Kristýna Krakorová zájem-
cům určovali krevní skupinu a  bylo pro mne 
překvapením, jak ohromný zájem nejen mezi 
studenty, ale i mezi zaměstnanci VŠE a zástupci 
ostatních univerzit toto téma vyvolalo. 

MUDr. Michaela Miklíková při instruktáži resuscitace

Druhým stanovištěm, kde zájem neutichal 
a  fronta „čekatelů“ se nezmenšovala v  průbě-
hu celého dne, bylo stanoviště Ústavu hygie-
ny, kde doc.  MUDr.  Dana Müllerová, Ph.D., 
MUDr.  Jana Langmajerová a  MUDr.  Pavel 
Sedláček bez chviličky přestávky měřili pomo-
cí bioelektrické impedanční analýzy procento 
tuku v těle, prováděli individuální analýzu stra-
vovacích zvyklostí a vyšetřovali držení těla po-
mocí polohového snímače DTP-3.

MUDr. Jana Langmajerová při hodnocení držení těla

Návštěvníci stánku si dále mohli otestovat účin-
nost jimi prováděné kardiopulmonální resusci-
tace, což umožňoval model Anesteziologicko-
resuscitační kliniky. Resuscitací laiky „provázeli“ 
doktorandka MUDr.  Michaela Miklíková 
a studenti Josef Brychta a Jan Tvrzník.

K „celému člověku“ a dokonce k jeho zrození 

MUDr. Věra Křížková, Ph.D., mikroskopovala

Prostřednictvím posteru se návštěvníci mohli 
seznámit s experimentálními operacemi, např. 
s neurotransplantacemi, které prezentovali zá-

stupci ústavu patofyziologie MUDr. Jan Barcal 
a Mgr. Jan Tůma, včetně testů, které používají 
na  ověření významu transplantace, tzv. beha-
viorálních testů (příprav této prezentace se 
účastnil i MUDr. Jan Cendelín. Ph.D.).
K  celému člověku a  dokonce k  jeho zrození 
jsme se na  stánku vraceli dalším modelem, 
modelem porodu, zapůjčeným Gynekologic-
ko-porodnickou klinikou. Model sloužící běžně 
pro výuku studentů i pro výzkum zatížení pá-
nevního dna a hledání cest k prevenci v  jeho 
poranění, přilákal vždy, při každém předváděném 
„porodu“, značnou pozornost. Doc. MUDr. Mile-
na Králíčková, Ph.D., se snažila přiblížit porod 
v  jeho fázích krok za krokem laické veřejnosti. 
O tuto prezentaci a praktickou ukázku porodu 
(i s vakuumextrakcí) na velmi reálném modelu 
byl živý zájem.

Na závěr mi dovolte malou vzpomínku. Prezen-
tovali se tedy jak tzv. teoretické ústavy, prová-
dějící základní výzkum a  provázející studenta 
prvními dvěma lety studia u nás, tak pracoviště 
klinická, která připravují naše studenty na práci 
s pacienty. 
Hnacím motorem všech témat byli nejen pří-
tomní akademičtí pracovníci, ale z  velké části 
doktorandi. Bylo pro mne fantastické sledovat 
již jejich „chystání“, a  musím říci, že díky jejich 
invenci, precizní přípravě a ohromnému celo-
dennímu pátečnímu nadšení, které z  nich sá-
lalo po celou dobu, se akce opravdu povedla. 
Za to jim patří můj velký dík a upřímný obdiv! 
V  roce 2011 jsem na  začátku akademického 
roku napsala na weby naší fakulty do úvodníku, 
že „klíčem k úspěchu je jasná vize, schopnost se jí 
držet a umění vytvořit pro ni nadchnutý fungující 
tým“. Přesně toto se pro letošní Den vědy PO-
VEDLO! 
Naší fakultě přeji, abychom my všichni pro ni 
takovým týmem uměli být nejen pro jeden 
den, ale pro celé nadcházející období.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., proděkan-
ka pro rozvoj fakulty a spolupráci LF a FN Plzeň
PS: Za  celodenní technickou podporu děkuji 
panu Tomáši Ťupovi z  Audiovizuálního centra 
naší LF.

Setkání řešitelů grantů 
IGA 10230 a 12025

24.11.2012 v Plzni 
Chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň po-
řádala v Rudém salónku  Pivovaru Prazdroj dne 
24.11.2012 již IV. podzimní setkání řešitelů 
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grantů IGA 10230 a  12025 - „Molekulárně 
biologická a  histopatologická charakteris-
tika lymfocytů infiltrujících tumorózní tkáň 
jako nástroj predikce rizika časné recidivy 
kolorektálního karcinomu“.
Zahájení odborného programu se ujal MUDr.
Václav Liška, Ph.D. Připomněl cíle projektu a na-
značil směry, kudy se bude dále výzkum jed-
notlivých spolupracujících týmů ubírat. Dále 
poukázal na úskalí získávání a uchovávání vzor-
ků pro výzkum v příspěvku: Sběr vzorků KRC 
a CLM – současný stav, cíle, spolupráce au-
torů: Liška V., Novák P., Třeška V., Pitule P., Vyčítal O., 
Brůha J., Kopalová J., Pálek R., Glanc D., Skála M. 
Následoval příspěvek autorů: Mírka H., Tupý 
R., Baxa J., Ferda J., Skála V., Liška V., Skalický T., 
Sutnar A.: Korelace perfuzního CT a  ultra-
sonografie při hodnocení vaskularizace 
jaterních nádorů, první zkušenosti, ve  kte-
rém MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., shrnul přehledně 
výhody a  nevýhody obou metod a  uvedl tak 
neradiologickou část posluchačů do  tematiky 
hodnocení nádorové vaskularizace v  klinické 
praxi. 
Na  poznatky týkající se významných experi-
mentálních úspěchů na  poli přeměn jednot-
livých diferencovaných buněk v  jiný typ – tj. 
plasticity buněčného fenotypu poukázal v dal-
ší přednášce Plasticita buněčného fenotypu 
její autor Mgr. Pavel Pitule. Podkladem byla myš-
lenka, že téměř všechny buňky lidského těla 
sdílejí stejnou genetickou informaci, ale liší se 
jejím využíváním a jsou tedy teoreticky ovlivni-
telné k přeměně na jiný buněčný typ. 
Dále zazněla přednáška Pohled na nádor oči-
ma histologa a embryologa autorů: Křížková 
V., Trnka F., Liška V., Pitule P., Korabečná M., Kočová 
J., Slípka J. Snr. Byla v ní zdůrazněna podobnost 
embryo- a  kancerogeneze, shodnost určitých 
rysů a signálních drah. Další příspěvek se sou-
středil na  stereologické hodnotící techniky 
v  souvislosti s využitím korozivních preparátů: 
Kvantitativní histologie jater  - korozivní 
preparáty mikrocév, velikost hepatocytů 
a jaterních lalůčků - autoři Králíčková A., Eber-
lová L., Kalusová K., Gregor T., Nedorost L., Pálek R., 
Skála M., Glanc D., Liška V., Králíčková M., Tonar Z. 
V  následujícím v  angličtině předneseném pří-
spěvku: Colorectal cancer microenviron-
ment: influence of local environment on 
colonic structures and imunity sledoval 
Dr. Luca Vannucci MD. PhD. mikrostrukturu, spe-
cifické markery a jejich rozdíly ve střevní sliznici 
u myší v bezmikrobním a běžném prostředí při 
sledování růstu kolorektálního karcinomu a roli 
fyziologického i patologického zánětu v tomto 
procesu. 
Bevacizumab v  monoterapii jako udržova-
cí léčba u nemocných s kolorektálním kar-
cinomem byl název onkologicky zaměřené 
přednášky autorů: Holubec L., Matějka V.M., Liška 
V., Třeška V., Fínek J., kteří prezentovali průběžné 
výsledky a zkušenosti s používáním této angio-
genezi blokující léčby u pacientů. Od pracovní-
ků Oddělení toxikogenomiky Státního zdravot-
ního ústavu jsme vyslechli celkově čtyři velice 
zajímavé přednášky. 
První příspěvek ze studie vzniklé ve  spoluprá-
ci velkých evropských týmů zazněl na  téma: 
Resistence vůči taxanům u ovariálního kar-

cinomu autorů: Václavíková R., Ehrlichová M., 
Mohelníková-Duchoňová B., Hrdý J., Brynychová 
V., Ojima I., Mrhalová M., Kodet R., Rob L., Pluta M., 
Luders T., Kristensen V.N., Gut I., Souček P.
Vybrané expresní profily genů souvisejících 
s metabolismem a jejich souvislost s klinickými 
údaji byly představeny v  příspěvku: Korela-
ce exprese vybraných genů metabolismu 
s klinickými daty pacientek u rakoviny prsu 
- autorů Hlaváč V., Václavíková R., Ehrlichová M., 
Brynychová V., Vrána D., Pecha V., Koževnikovová 
R., Trnková M., Gut I., Souček P. Navazující příspě-
vek Výsledky izolace a charakterizace kvali-
ty i kvantity RNA kohorty pacientů v rámci 
projektu TIL autorů Kunická T., Šůsová S., Šůso-
vá K., Liška V., Novák P., Pitule P., Brůha J., Vyčítal 
O., Kopalová J., Pálek R., Glanc D., Třeška V., Souček 
P. zmínil výtěžnost RNA při PCR a RT-PCR, která 
je podstatná pro další směr řešení diskutova-
ných grantových projektů.
Blok přednášejících ze SZÚ uzavřel svým pří-
spěvkem RNDr.  Pavel Souček, Ph.D.: Studium 
významu expresního profilu ABC transpor-
térů u  karcinomu pankreatu v  souvislosti 
s dráhou KRAS autorského kolektivu: Souček P., 
Brynychová V., Oliverius M., Honsová E., Hlavsa J., 
Kala J., Mohelníková-Duchoňová B. V závěru pří-
spěvku pak poukázal na roli ABC transportérů 
v rezistenci na nádorovou léčbu u různých stu-
dovaných typů nádorů.
Jeden z  našich předních odborníků 
prof. MUDr. K. Smetana, DrSc., Jr. zabývající se jak 
nádorovým mikroprostředím, rolí fibroblastů 
u nádorů, tak studiem epitelo-mezenchymové 
interakce u nádorů, představil průřez práce své-
ho týmu s  názvem: Epitelo-mesenchymové 
interakce v solidních nádorech-současnost 
a perspektiva jejich ovlivnění.
Souhrn výzkumu týmu z  Ústavu Experimen-
tální medicíny AVČR zazněl z  úst MUDr.  Pavla 
Vodičky, CSc., v  příspěvku: Reviewing our 
current activity on colorectal cancer s kole-
tivem autorů: Vodička P., Vodičková L., Vymetál-
ková V., Procházka P., Slyšková J., Bielik L., Svoboda 
M., Štětina R. O  důležitosti konkrétních genů 
pro kancerogenezi, zde MLH1, referoval ve své 
přednášce P. Procházka z téhož pracoviště: Cha-
racterization of MLH1 gene in colorectal 
carcinogenesis - tým: Procházka P., Čaja F.,Vo-
dičková L., Bielik L., Vymetálková V., Schwarzová L., 
Rejhová A., Svoboda M., Vodička P. 
MUDr. Pavel Vodička, CSc., pak přednesl posled-
ní příspěvek tohoto bloku - za tým Slyšková J., 
Korenková V., Collins A., Procházka P., Vodičková 
L., Švec J., Lipská L., Levý M., Schneiderová M., Liš-
ka V., Holubec L., Kumar R., Souček P., Naccarati 
A., Vodička P.  – představil práci týkající se role 
DNA reparace u nádorů: Excision DNA repair 
and colorectal cancer. Důležitost histopato-
logického nálezu a  jeho interpretaci vyzdvihl 
ve  svém příspěvku Mgr.  Ing.  L. Staněk: Využití 
molekulárně diagnostických metod v  on-
kochirurgii aneb vše začíná histologií, autoři 
Staněk L., Králíčková M. 
Celý blok přednášek byl završen MUDr.  Vác-
lavem Liškou, Ph.D., který vyhodnotil průběh 
řešení grantů IGA 12230 a  12025, shrnul 
hypotézy a  cílů grantu 12025 s  názvem: 
Molekulárně biologická a  histopatologic-
ká charakteristika lymfocytů infiltrujících 

tumorózní tkáň jako nástroj predikce rizika 
časné recidivy kolorektálního karcinomu. 
Zcela v závěru večera se vedla neformální dis-
kuze o možnostech farmakogenomiky v kli-
nické praxi. 
Pro výzkum jsou podobná setkání jednotlivých 
spolupracujících týmů velmi důležitá. Často 
jeden úhel pohledu může inspirovat a  mít 
význam pro pochopení jiné oblasti výzkumu 
stejné problematiky. Celé setkání se vedlo 
v přátelském duchu a příjemné atmosféře i po-
hostinnosti v důstojném prostředí plzeňského 
Pivovaru.

Věra Křížková, Pavel Pitule

Funkční histologie 
v ontogenezi 

a patologických 
procesech

Ústav Histologie a embryologie Lékařské fakul-
ty UK v Plzni připravil ve spolupráci s katedrou 
Buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK 
v Praze nový předmět s názvem Funkční histo-
logie v ontogenezi a patologických procesech, 
který si klade za cíl představit studentům prak-
tickou formou moderní i  klasické histologické 
metody. První běh kurzu proběhl v  zimním 
semestru ve třech celodenních blocích, z nichž 
dva se konaly v  laboratořích Přírodovědecké 
fakulty v Praze a jeden v prostorách ústavu His-
tologie a  embryologie. Kapacita dvaceti pěti 
studentů byla plně vyčerpána a zájemců bylo 
ještě více. 
Hlavním lákadlem pro studenty byla možnost 
vyzkoušet si vlastníma rukama metody, o nichž 
do  té doby jen slyšeli na  přednáškách Biolo-
gie, Histologie a  dalších předmětů, případně 
alespoň speciální přístroje vidět a ztratit z nich 
přirozený ostych – užitečné zjištění bylo jistě 
i to, že s přístrojem za mnoho milionů korun lze 
provádět základní práci již po několikaminuto-
vém zaškolení. 

Tematicky byl kurz velmi rozmanitý. Během tří 
dnů se studenti naučili pracovat s  invertova-
ným fluorescenčním mikroskopem (viz přilože-
ný obrázek), z myší izolovali buňky kostní dřeně 
a  vypreparovali lymfatické orgány, zakládali 
buněčné kultury. Seznámili se s  fluorescenční 
binolupou, která umožňuje díky ohromnému 
dynamickému rozsahu pozorovat celou myš 
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i jednotlivé buňky, navštívili chovy žab a získali 
teoretický úvod práce s průtokovým cytomet-
rem spolu s praktickou ukázkou. Při sledování 
živých buněk pod fluorescenčním mikrosko-
pem mohli na  vlastní oči spatřit velice dyna-
mickou mitochondriální síť (a vyvrátit si tak vži-
tou podobu mitochondrií z učebnic). Prováděli 
molekulárně biologické úlohy, například izolaci 
DNA z bukálních stěrů, genotypizaci CCR5 re-
ceptoru (korecetor pro vstup viru HIV do buň-
ky), elektroforézu nukleových kyselin a protei-
nů. Viděli mnoho různých, již předpřipravených 
vzorků ve skenovacím elektronovém mikrosko-
pu, krájeli vzorky na  kryostatu. V  neposlední 
řadě si také mohli sami projít přípravu trvalých 
histologických preparátů různých tkání, od na-
krájení vzorků přes jednotlivé barvící kroky až 
po sledování svých výtvorů pod mikroskopem. 
Veškerá vytvořená obrazová data a preparáty si 
studenti mohli odnést s sebou a získat tak kro-
mě kreditů i trvalou vzpomínku na účast v kur-
zu. Vzhledem k velkému zájmu o kurz probíhá 
příprava jeho pokračování v  letním semestru, 
kdy by se studenti ve  stejném formátu kurzu 
(tedy tři celodenní praktické části) měli sezná-
mit s dalšími zákoutími buněčné a molekulární 
biologie, které se dnes stále více stávají součástí 
moderních histologických metod. 

Mgr. Pavel Pitule, 
doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

MUDr. Vlasta 
Kálalová-Di Loggiová 

– český Adalbert 
Schweitzer 

4. prosince 2012 se zcela zaplnila přednášková 
síň plzeňského biskupství. Návštěvníci si přišli 
poslechnout přednášku prof. MUDr. et RNDr. Ja-
roslava Slípky, DrSc., na téma „MUDr. Vlasta Ká-
lalová-Di Loggiová – český Adalbert Schweitzer“. 
Pořadatelem byla Česká křesťanská akademie 
Plzeň. Prof.  Slípka, který osobně několikrát 
MUDr.  Kálalovou-DiLotti osobně navštívil, při-
blížil posluchačům životní osudy této pozoru-
hodné ženy. 

Vlasta Kálalová se narodila v  rodině po-
krokového učitele, redaktora králíkářských 
časopisů a  místního kronikáře Jana Kálala 
v  jihočeských Bernarticích 26.10.1896. Pro-
žila zde své dětství, a vychodila zde obecnou 
a  měšťanskou školu. Již za  středoškolských 
studií v  Praze si osvojovala znalost nejen 

evropských jazyků - ruštiny, němčiny, fran-
couzštiny, italštiny, angličtiny, novořečtiny, 
španělštiny, ale i turečtiny, perštiny a arab-
štiny. Maturitní a všechny zkoušky na lékař-
ské fakultě složila s  vyznamenáním, takže 
18.2.1922 byla slavnostně promována (sub 
auspiciis). Byla prvním a  po  následujících 
20 let jediným posluchačem lékařství, které-
mu se dostalo této pocty. Po praxi na klinice 
v  Brně a  v  nemocnici v  Lounech, vybavena 
znalostí 13 jazyků, nastoupila v r. 1924 cestu 
na Střední východ. Nejprve do Turecka do Is-
tanbulu, kde pracovala na různých klinikách 
a byla zde jmenována čestným členem Neu-
rologické společnosti turecké. Po půlročním 
působení odjela do  iráckého Bagdádu. Zde 
v dubnu 1925 založila z vlastních prostřed-
ků chirurgické sanatorium (Mustausaf Če-
choslovak). Jejím cílem bylo položit zde 
základ pro větší československý ústav k bá-
dání v oboru tropických chorob. Klinika byla 
evropsky zařízena s operačním sálem a dva-
ceti lůžky pro nemocné. Jako chirurg a gyne-
kolog nejvíce vykonala pro muslimské ženy. 
Kromě lékařské praxe se dr.  Kálalová věno-
vala v  Iráku sběru hmyzu a  přírodnin. Za-
slala odtud pražskému Národnímu muzeu 
přes půl milionu exemplářů. Svého manžela 
italské národnosti Giorgia poznala v  Iráku, 
kde se za něj v roce 1927 provdala. Naučil se 
česky a získal i československé státní občan-
ství. V  roce 1928 se jim v  Bagdadu narodil 
syn Radbor a  v  roce 1931 dcera Drahomi-
la Lydia. Pro vážné onemocnění horečkou 
dengue se MUDr. Kálalová s rodinou vrátila 
na jaře r. 1932 s manželem a dětmi do rodné 
obce. Dne 8. května 1945 - ve dnech osvobo-
zení Československa – Bernarticemi projíž-
dějící nacističtí vojáci zavraždili jejího man-
žela i obě její děti. Ona sama vyvázla s těž-
kým zraněním. V  r. 1946 byla dr.  Kálalová 
delegátkou Světového kongresu žen v  New 
Yorku. Za  svého pobytu v  Americe vykona-
la přednáškové turné o  ČSR. Při cestě zpět 
pak přednášela o ČSR v Norsku - v norštině, 
které se za  dva týdny při plavbě lodí nau-
čila. U  prezidenta Gottwalda protestovala 
v  r. 1950 proti justiční vraždě Milady Horá-
kové, byla pak v  hledáčku STB. Za  zásluhy 
o  československou lékařskou vědu - vydala 
řadu odborných pojednání a článků - jí byla 
v r. 1967 udělena Medaile Jana Evangelisty 
Purkyně. Vlasta Kálalová zemřela v  písecké 
nemocnici 15. února 1971 a byla pohřbena 
na  bernartickém hřbitově. In memoriam 
byl MUDr.  Vlastě Kálalové-di Lottiové pre-
zidentem Havlem udělen 28. října 1992 Řád 
T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy 
o  demokracii a  lidská práva. V  r. 2007 byla 
poctěna titulem „Významná česká žena 
ve světě 2007“. 
Poutavé vyprávění profesora Slípky, dopro-
vázené obrazovou dokumentací z  Bagdádu, 
kde přednášející řadu let působil, odměnili 
posluchači bouřlivým potleskem a živou dis-
kusí. Dle mínění prof. Slípky patří MUDr. Ká-
lalová-Di Lotti mezi největší ženské postavy 
české moderní historie. (jn)
Pozn.: O MUDr. V. Kálalové-Di Lotti jsme přinesli ve Fac. nostra člá-
nek v r. 2011 

Jak vzpomínali na 17. 
listopad 1939 prim. 

MUDr. František Tomší 
a prof. Wohlmut

V  září uplynulého roku jsem byl krátce v  Berlíně 
a v Postupimi. Rozhodl jsem se zajet také do Ora-
nienburgu – Sachsenhausenu a vstoupit na mís-
ta, kam byly po 17. listopadu 1939 zavlečeny tisíce 
českých studentů, a připomenout si jejich utrpení. 
Např. zde byli pozdější prim. Tomší, doc.  Petera, 
prim. Minář a  řada dalších. Měl jsem možnost 
vyslechnout některé vzpomínky prim. Tomšího – 
dlouholetého zástupce přednosty I. interní kliniky 
v Plzni - a prof. Wohlmuta – rodáka ze západních 
Čech.

Starší generace plzeňských lékařů si určitě 
vzpomene na prim. MUDr. Františka Tomší-
ho (1917 – 1983), velice vzdělaného internistu 
a hematologa, dlouhodobého zástupce před-
nosty I. interní kliniky a  především vzácného 
člověka. Byl velmi skromný, a o  tom, co prožil 
během okupace se příliš nešířil, natož aby se 
snažil z  toho vytlouci kapitál v  podobě něja-
kých výhod. A vždy zůstal nestraníkem. V užším 
kruhu spolupracovníků však někdy zavzpomí-
nal.

V  roce 1939 byl tehdejší student 6. ročníku 
medicíny Tomší v  Praze. Zúčastnil se student-
ských demonstrací. Po zastřelení kolegy z roč-
níku, MUC. Opletala, nesl s ostatními na rame-
nou před pohřbem jeho rakev. Pak byl vybrán 
do  studentské delegace, která odcestovala 
z  Prahy do  Nákla u  Olomouce, odkud Opletal 
pocházel, aby se tam zúčastnila pohřbu. Již 
před hřbitovem byl přistaven tzv. „Anton“ – po-
licejní vůz gestapa. Když studentská delegace 
dorazila ke hřbitovu, řekl jim gestapák německy 
jednoznačně: „Jestli nad hrobem bude jediné 
slovo proti Říši, ihned odjedete do vězení, vo-
zem, který jsme tu pro vás připravili“. Později se 
nám primář Tomší svěřil, jak bylo obtížné hovo-
řit nad hrobem tak, aby všichni naši lidé pozna-
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li, co chtějí studenti říci a přitom to nevyvolalo 
odvetu od gestapáků.
Když obřad skončil, jeli studenti do  Olomou-
ce, kde plánovali přestup na  rychlík do  Prahy. 
Osobní vlak však měl zpoždění a  když hoši 
přijížděli do  Olomouce, rychlík se již pomalu 
rozjížděl. Přesto se všem studentům podařilo 
přeskákat koleje a do posledního vagonu rych-
líku ještě naskočit, s výjimkou jistého Jarolímka. 
Tento student zůstal v  Olomouci na  nádraží, 
velice rozladěný, že celou noc se bude trmá-
cet osobním vlakem a  přitom již předchozí 
dvě noci v tehdejších bouřlivých událostech se 
prakticky vůbec nevyspal.

Student Jarolímek dorazil až k  ránu do  Prahy 
a  šel rovnou k  hokynářce, u  níž si každoden-
ně ráno kupoval pár housek a  mléko, než šel 
na  přednášky. Hokynářka, když ho viděla vy-
valila na něj oči a ptala se: „Pane Jarolímek, jste 
to vy?“ A  student Jarolímek jen odpověděl: 
„Jsem to já a dejte mi to jako obvykle“. Ale ho-
kynářka znovu: „Pane Jarolímek, jste to opravdu 
vy?“ A když už to opakovala potřetí, zeptal se, 
proč se pořád ptá, vždyť každý den sem chodí 
si něco koupit. Hokynářka na to: „Vás nezavře-
li?“ Teprve pak se dozvěděl, že v noci gestapo 
všechny studenty z  kolejí vytáhlo a  odvezlo 
kdovíkam. A Jarolímek, tak nešťastný, že se mu 
v Olomouci nepodařilo naskočit do rychlíku, si 
uvědomil, že mu to vlastně přineslo štěstí, že 
snad unikne něčemu daleko horšímu, co tepr-
ve začínal tušit. Na kolej už ani nezašel. Hoky-
nářka mu půjčila či spíše dala kromě snídaně 
ještě asi 20 Kč. Protože gestapáci hlídali nejen 
vchody do kolejí, ale i hledali studenty na praž-
ských nádražích, údajně se nějakým způsobem 
dostal do Radotína a odtud odjel vlakem do již-
ních Čech. Nějaký čas se skrýval po stodolách 
blízko Čížové u Písku. Když se situace uklidnila, 
pracoval prý někde v truhlárně až do konce vál-
ky a unikl koncentráku.
Takové štěstí neměl student Tomší a  tisíce 
dalších. Gestapáci je vyvlekli z  kolejí, odvezli 
do  Ruzyně. Několik studentů bylo zastřeleno, 
ostatní odvezeni do  koncentračního tábora 
Oranienburg – Sachsenhausen. Zde museli 
těžce pracovat, byli výrazně podvyživeni, „měli 
jsme hlad jako pes“, říkal primář Tomší. Jednou 
skupina studentů v lágrových šatech jela s dře-
věnou károu pro nějaké kameny. „Záviděli jsme 
jim – říkali jsme - vy se aspoň najíte nějakých 
kořínků“. Tito studenti skutečně cestou z hladu 
cosi snědli. Do dvou dnů všichni z  této skupi-
ny zemřeli na  otravu (prim. Tomší pak po  vál-
ce i zjistil, o jakou rostlinu se jednalo, ale autor 
tohoto článku si to nezaznamenal.). Studenti-
vězni byli oběťmi i svědky ponižování a týrání 
nejen hladem, ale i  vysilující prací. I  přesto se 
snažili udržet si dobrou náladu a naději. Kápem 

jejich skupiny byl jistý Němec, podloudník, 
který v minulosti pašoval nějaké zboží do Jižní 
Ameriky a zpět do Německa. Byl to protřelý kri-
minálník. Prý vždy, když viděl, že se blíží nějaký 
SS-mann, začal řvát „Schnell arbeiten! Schnell! 
Schnell!“ Ale jakmile se nebezpečí vzdálilo, to-
leroval sobě i studentům zvolnění tempa i od-
počívání. 

Tomší a ostatní studenti byli svědky, jak esesáci 
přivezli pracovníky Jagellonské univerzity z Kra-
kova, z nichž mnozí z nich byli vážení profesoři 
této univerzity. Se smíchem je ponižovali, nutili 
je jíst vlastní výkaly apod. – Když Hitler dobyl 
Paříž, pak jako své „gesto dobré vůle“ nechal 
propustit některé vězně, též část studentů. 
Tomší byl však propuštěn až později. Ale tím 
to pro něj neskončilo. Nedlouho po propuštění 
byl totálně nasazen a opět musel v polootroc-
kých podmínkách pracovat kdesi v Říši. 
Po  válce dokončil studia medicíny, nastoupil 
na  interní oddělení Všeobecné nemocnice 
v Plzni (nynější areál Fakultní nemocnice Bory). 
A tomuto oddělení, později Interní klinice, zů-
stal věrný po celý svůj další život. Jistě ho léta 
okupace poznamenala. Tím více jsme si vážili 
jeho lidského přístupu, jeho úsměvu a pocho-
pení pro nás – tehdy mladé – lékaře. 
Prof. Václav Wohlmut (1919 – 1980) pocházel 
ze Skašova u  Přeštic. Již na  klatovském gym-
náziu byl vynikajícím studentem, premiantem 
ve  svém ročníku. Po  maturitě byl přijat na  Fi-
lozofickou fakultu Univerzity Karlovy v  Praze. 
V noci 17. listopadu byl probuzen na koleji ese-
sáky, kteří všechny studenty vyhnali ven a od-
vezli, některé – jak již zmíněno výše – zastřelili. 
Ostatní se museli postavit do řady. Student Wo-
hlmut mačkal v kapse lístek do divadla a pořád 
si říkal – „hlavně, aby to netrvalo dlouho, abych 
na představení přišel včas.“
 To ještě netušil, že to bude trvat hodně dlouho. 
Pak SS-mani vyzvali studenty, kterým nebylo 
dvacet let, aby vystoupili z  řady. Jakmile ně-
kdo vystoupil, např. pozdější primář ORL kliniky 
v  Plzni - tehdy student medicíny Čech, hned 
ho zmlátili a zkopali. Když to student Wohlmut, 
kterému také nebylo ještě 20 let, viděl, raději 
z  řady nevystoupil. Dle tehdejších říšských zá-
konů nebyli lidé pod 20 let zcela plnoletí a tito 
studenti po  fyzickém ztýrání a  psychickém 
ponížení byli posláni domů. Potom byl Václav 
Wohlmut s ostatními hnán do vagonů pro do-
bytek. Při nástupu do vagonů se jakýsi esesák 
pozastavil nad tím, že mu ještě není dvacet, 
proč se nepřihlásil? Ale že už se nic nedá dě-
lat, již je zapsán do transportu. V Oranienburgu 
– Sachsenhausenu si prožil – podobně jako 

další studenti – hlad, vyčerpání, zimu. Mnozí 
studenti si přes veškerá utrpení snažili udržet 
optimismus a přenést jej i na druhé. V tom prý 
vynikal student Minář – pozdější přednosta An-
esteziologického oddělení Fakultní nemocnice 
v Plzni - jenž byl kápem pověřen, aby rozdával 
jídlo. Minář prý neopomněl přidat nějaký vtip 
nebo legrácku, když studentům naléval sběrač-
ku „polévky“ – spíše nějaké šlichty z řepy či kdo-
ví z čeho. Wohlmut také vzpomněl, jak jednou 
uprostřed zimy, v  mrazivé noci, z  pouhé kra-
tochvíle esesáků, byli všichni studenti vyhnáni 
na  „Appelplatz“, museli si lehnout do  sněhu 
a několik hodin tam ležet, než je zahnali zpět 
do  dřevěných a  nevytopených lágrových ba-
ráků (primář Tomší potvrdil tuto strašnou noc). 
Když bylo studentu Wohlmutovi nejhůře, za-
slíbil se v modlitbách Panně Marii, že – pokud 
přežije – nebude studovat filozofii, ale vstoupí 
do  kněžského semináře a  bude se věnovat 
Bohu a  snažit se mírnit nejrůznější lidská utr-
pení. Přežil. Vystudoval kněžský seminář v Čes-
kých Budějovicích, později se stal profesorem 
na tomto semináři. Avšak již v únoru 1948 došlo 
k  nastolení komunistické diktatury, následně 
byl kněžský seminář v Č. Budějovicích uzavřen, 
biskup Mons. Hlouch a další biskupové, mnozí 
kněží a  řeholníci byli internováni či uvězněni. 
Prof. Wohlmut odešel na malou faru v Bělčicích, 
pak byl překládán na jiné farnosti. Posléze mu 
byl na několik let odebrán státní souhlas k vý-
konu kněžského povolání a pracoval jako děl-
ník v jedné továrně v Brně. Po určitém uvolnění 
v 60. létech se vrátil ke svému poslání. Zemřel 
v 61 létech. Na jeho zdraví se jistě hodně pode-
psaly i útrapy z minulosti. 

Text a foto: Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.

Fakultní burza skript 
2012 

V  úterý 9. října 2012 se od  17 hodin konala 
ve vestibulu Šafránkova pavilonu Burza skript, 
kterou jako každoročně zorganizoval stu-
dentský spolek Medicus Pilsensis. Studenti se 
na chvíli stali obchodníky a nakupovali, prodá-
vali a vyměňovali své učebnice, výukové mate-
riály a pečlivě vedené poznámky. Sešly se zde 
stovky studentů napříč všemi ročníky, od  pr-
váků nedočkavě očekávajících koupi svých 
prvních opravdových vysokoškolských skript, 
až po  absolventy, zbavujících se posledních 
materiálů.

Myslím si, že se Burza skript povedla a že je to 
smysluplná akce, která velmi usnadňuje přístup 
ke studijním materiálům. Jan Razima
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Zpívání vánočních 
koled 

11. 12. 2012
Tradiční předvánoční 
akce, pořádaná 
na podporu utužování 
vzájemných vztahů 
na  fakultě, se vydařila. 
Na schodišti k Pavlovo-
vě ústavu se sešlo ně-
kolik desítek poslucha-
čů, z  učitelů byl v  bí-
lém plášti přítomen 
jen prof.  MUDr.  Pavel 

Sobotka, DrSc. Každý dostal texty koled, k nimž 
studenti zajistili i originální hudební doprovod. 
K občerstvení byl k dispozici teplý čaj a zákusky. 
Vánoční zpívání organizovala Lucie Hajná 
(email: lpo.lfp@ifmsa.cz). JR

Praxe v Hospital 
da Cruz Vermelha, 

Curitiba (Brazílie)
srpen 2012

Na  vstup do  Brazílie nebylo potřeba vízum. 
Při příjezdu však lze doporučit mít v  mobi-
lu a  na  papíře napsána čísla na  naši ambasá-
du a  na  naše Honorární konzuláty. Po  příletu 
do  Ria jsem měl problémy s  jednou zaměst-
nankyní Federální policie, která mě nechtěla 
vpustit do země! Vízum sice není třeba (raději si 
vždy aktuálně zkontrolovat na MZV ČR, jestli se 
to nezměnilo), ale právě zaměstnankyně paso-
vé kontroly mě přesvědčovala, že bych nějaký 
typ víza měl mít. Po  7 hodinách jednání, kdy 
naši pracovníci ambasády a Honorárních kon-
zulátů urgovali vysoce postavené představitele 
Ministerstva vnitra Brazílie a  Federální policie, 
mne teprve vpustili do země. Zaměstnankyně 
Federální policie porušovala mezinárodní do-
hodu! A chtěla mne dokonce vyhnat ze země! 
Od naší ambasády jsem měl doporučeno brá-
nit se v případě nutnosti silou!

Záběr z Botanické zahrady v Curitibě

Letenka přišla na 25 000 CZK. V nemocnici jsem 
se domlouval anglicky. Na oddělení Internal 
Medicine–General jsem docházel 5 dnů v týd-
nu, obvykle jsem v nemocnici trávil 6-8 hodin. 
Úroveň vybavení i  zdravotní péče byla srov-
natelná s poměry u nás. Splňoval jsem vše, co 
student jejich 6. ročníku (promoční) – dochá-
zel jsem na vizity, do ambulancí různých klinik 

(neurologie, interny, radiologie), také na klinic-
ké semináře.
Ubytován jsem byl v soukromí, v rodině medi-
ka. Jednalo se o klasický rodinný dům, kde jsem 
měl přiměřeně soukromí. Stravování v nemoc-
niční menze bylo kvalitní a  dostatečné, cena 
jídla 10 Rios odpovídala našim 100 CZK. Do ne-
mocnice jsem obvykle jezdil autobusem (jíz-
denka za 2,6 Rios, tj. 26 CZK), občas mne svezli 
„domácí“ autem. 

Záběr z Hospital da Cruz Vermelha (Nemocnice Červeného kříže).

Stáže IFMSA se se mnou zúčastnil ještě jeden 
student. Domácí nám zprostředkovali komplet-
ní prohlídku města. Postupně jsme se seznámili 
s  historickým centrem, parky Tingui a  Barigui, 
navštívili jsme Operu de Arame, muzeum po-
jmenované po Oscaru Niemayerovi, projektantu 
hlavního města Brasilia, a  další zajímavosti. Na-
vštívili jsme i městečko Morretes, asi 15 km od na-
šeho hlavního působiště, s ochutnávkou tradič-
ního menu včetně místní pochoutky baheada. 
Absolvovali jsme společnou večeři s prof. Paulou 
Brum, M.D., specialistkou v nefrologii. 
Využil jsem příležitosti poznat i další části této 
ohromné země – velkoměsto Belo Horizon-
te, městečko Ouro Preto (Černé zlato), jedno 
z nejstarších měst v Brazílii, a samozřejmě jsem 
navštívil Rio de Janeiro s plážemi Copacabana 
a Ipanema, vyjel jsem i na vrchol „Homole cuk-
ru“ - Sugarloaf. 
Integrace s  místními studenty byla vysoká, 
Brazilci jsou neuvěřitelně přátelští a vstřícní. Já 
jsem byl přiřazen k  promočnímu ročníku ab-
solvujícímu praxi z  interny. Studentka Cinthya 
Bayer mi překládala vše do angličtiny. Z našeho 
pohledu snad jen hygiena je zde povšechně 
na nižší úrovni, než jsme zvyklí. 
Celkové výdaje na stáž přišly na cca 50 000 CZK, 
moje útrata na místě dělala asi 10 000 CZK. 
Stáž byla skvělá. Lidé přátelští. V nemocnici vás 
pustí skoro ke všemu. Brazílii opravdu vřele do-
poručuji a přeji vám, abyste při vstupu na bra-
zilskou půdu nenarazili na  problém, s  nímž 
jsem se musel vypořádat já! Mám z  Brazílie 
mnoho dobrých zážitků a přátel.

František Langer (frenkus@email.cz)

Summer practice in 
Japan, Kinki University 

Hospital
1. – 31. 9. 2012 

The trip from Europe to Japan lasts 12 hours so 
don’t forget to move a bit in the plane. Before 
I started to Japan I had regular communication 

with two students from IFMSA-Japan and they 
where answering all my questions. No visa for 
Japan is needed. When I arrived at the airport in 
Tokyo 3 students waited for me with their car, 
even though it was one hour ride. The students 
were very friendly and we hanged around 
many times after that. In the dormitories they 
provided me with internet, bicycle, saucepans, 
microwave and other utensils. In total we were 
going around 3-4 times per week. Furthermore 
different students involved with IFMSA, invited 
me to dinner several times. The social program 
was definitely more than what I expected and 
I kept in contact with many of them.

Osaka Castle

I spent my hospital practice in the Department 
of anatomy and neurobiology of Kinki univer-
sity hospital on 1st – 30th September 2012. To 
make things even better, the teaching stuff and 
the head of the department were fabulous. 
They were very patient with me showing all 
basic research procedures like PCR, in situ hyb-
ridization etc. We worked 5 days a week in the 
hospital, usually from 8am to 6pm (but some-
times also from 8am to 8pm). There are similar 
conditions in the hospital like in Europe, maybe 
a bit better in Japan. Computers and internet 
are very available, both in the department and 
the dormitories. I  was provided daily with all 
the necessary information and papers. 

Osaka Maritime Museum

We were eating lunch together everyday and 
the climate was more than friendly. With some 
of the tutors we went for a day trip to Nara (an-
cient Japanese capital) and had a  great time. 
Another tutor invited me for a stay in their hou-
se and to meet their family. The professor arran-
ged for me to go the Japanese National neu-
roscience conference in Nagoya, and he paid 
for all the expenses. On my way back a  tutor 
offered to take me to the airport and I met his 
wife and kid. Also i  received from the depart-
ment goodbye money cause they said I  was 
like one of their own and it is their tradition.
Dormitories where IFMSA students stay, are lo-
cated next to the hospital. No extra expanses 
are needed for transportation. The rooms are of 
high standard, air conditioned, with microwave 
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oven, free laundry on the basement etc. Every 
visitor has his private room, no roommates. The 
integration between local students was very 
good, they are very busy students with busy 
schedule, but they were really trying their best 
to show us around.
Among these great experiences I went for a 2 
day trip to Kyoto where I stayed in a hostel. This 
was very great, as I  met many other travelers 
from around the world and we hanged around 
together. In Japan the people speak Japanese 
of course, but many people speak also English 
or understand some.
My advice for others trying to go to Japan is 
try to go to Kinki university in Osaka. Your good 
time will be guaranteed.
Best regards!

Achilleas Bekos (abekos@gmail.com)

Kazuistiky patologie 
života pod 

komunistickým 
panstvím 

(stručná faktografie minulosti, 
část 4.)

Převoz pacienta v bezvědomí do Německa. 
Do  západočeských lázní jezdívali hosté ze zá-
padního Německa za léčbou i lacinou zábavou. 
V 80. létech jedné silvestrovské noci mladý ně-
mecký návštěvník při opileckém pádu utrpěl 
těžké kraniocerebrální poranění. V  hlubokém 
bezvědomí byl převezen na  neurochirurgii 
v Plzni. Odstranili jsme rozsáhlý akutní subdu-
rální hematom a  dekompresívní kraniotomií 
uvolnili otok pohmožděného mozku. Násled-
kem těžkého mozkového poškození bylo trvalé 
bezvědomí, apalický syndrom. Po  dlouhodo-
bém pobytu v  Plzni si pacientova rodina do-
jednala pokračování hospitalizace v  německé 
nemocnici. Domluvil jsem s  pohraniční a  cel-
ní službou převoz a  předání bezvědomého 
pacienta na  hraničním přechodu z  českého 
sanitního vozu do  sanity německé. Celá udá-
lost proběhla hladce, bez složitostí, předali 
jsme i vyjmutou kostní ploténku kalvy. Po čase 
jsem byl nadřízenými pokárán, jak jsem si mohl 
dovolit takovou akci sám vyjednat a  provést. 
Převoz cizího státního příslušníka se prý může 
uskutečnit jen mezistátním projednáním s par-
ticipací orgánů ministerstva vnitra, zahraničí 
a zdravotnictví.
Komunisté potřebují zvýšený dohled. 
Po  letních prázdninách v  80. létech se ve  Fa-
kultní nemocnici zjistilo, že z povolených rekre-
ačních pobytů v zahraničí se zpět do socialis-
tické náruče nevrátilo několik lékařů. Pikantní 
bylo, že všichni byli vlastníky tzv. rudé knížky. 
Byl z toho bol hlavy na ředitelství s následným 
rozhodnutím o  zvýšeném kádrovém dozoru. 
Všichni vedoucí oddělení byli vyzváni ke zvět-
šení obezřetnosti při hodnocení a  doporučo-
vání žadatelů o výjezdní doložku. Při návštěvě 
kádrového referenta jsem si nemohl odpustit 
poznámku, že si dám pozor a zvlášť ostražitou 

pozornost zaměřím, jak ukázaly letní zkušenos-
ti, především na členy KSČ.
Dva druhy posedů. Při procházkách lesem se 
myslivecký posed pravidelně stává výzvou k le-
zení a  pozorování přírody z  ptačí perspektivy. 
Zvláště pro děti je velkým lákadlem. Nápadně 
vysoký a pěkný posed objevily mé děti na Šu-
mavě. Vytrvalé škemrání, že k  němu půjdeme 
a  na  něj vylezeme, jsem musel nakonec za-
razit vysvětlením, že to není normální posed 
na pozorování a střílení zvěře, ale že tento po-
sed slouží na pozorování a střílení lidí. Děti vše 
do hloubky nechápaly, ale aspoň si od té doby 
pamatovaly, že u nás máme dva druhy posedů. 
Takže se občas i ve vnitrozemí v lese při spatře-
ní posedu zeptaly, zda je na střílení zvířat nebo 
lidí. 
Politické pětiminutovky. Písemný pokyn 
přednostům vyzýval, abychom při ranních hlá-
šeních na oddělení věnovali pozornost, kromě 
záležitostí zdravotnických a  provozních, také 
referátům s  politickými tématy. S  přípisem 
jsem seznámil naše ranní shromáždění, načež 
jeden soudruh lékař s  pobaveným úsměvem 
říká, že to u nás přece již dlouho praktikujeme, 
když každé ráno kritizuji a nadávám na poměry. 
Té vtipné a  výstižné poznámce jsem nemohl 
odolat, inspirovala mne k  písemné odpovědi 
soudruhu řediteli, že je to dobrý nápad, a  že 
u nás politické události již mnoho let pravidel-
ně probíráme. 
Geniální řešení nedostatku lůžek. Koncem 
70. let jsme byli pozváni do  Konstantinových 
Lázní na školení vedoucích pracovníků v orga-
nizačních otázkách. Zdravotní rada západočes-
kého KNV nám, kromě jiného, přednášel i  své 
představy o  řešení problému s  nedostatkem 
lůžek. Byl jsem znám svou dlouholetou úpor-
nou snahou o rozšíření neurochirurgického od-
dělení, a tak si mne přednášející vyhlédl a zvolil 
jako vhodný příklad: „Tady Mraček stále křičí, ale 
vždyť on na neurochirurgii moc lůžek nepotřebu-
je, neurologové mu pacienty diagnostikují, on je 
jen odoperuje, a pak je může hned vrátit na neu-
rologii“. Tento neuvěřitelný absurdní názor mne 
zvedl ze židle a doporučil jsem, že touto skvě-
lou myšlenkou by se dal řešit celý obor chirur-
gie ve spolupráci s internou. 
V  pátek odpoledne se také někdy pracu-
je. Vládnoucí režim zjistil, že občané jeví malý 
zájem o práci, a  že se stalo obecným zvykem 
opouštět v pátek předčasně pracoviště a odjíž-
dět na chaty a chalupy. Byla zahájena rozsáh-
lá propagační a  represivní akce, při níž policie 
(SNB) za účasti televize a rozhlasu kontrolovala 
na silnicích v poledne a časně po obědě auto-
mobilisty opouštějící Prahu. Národ se těmito 
televizními přímými přenosy dobře bavil, prav-
děpodobně následoval i  postih přistižených 
absentérů. V  této atmosféře se rozhodl jeden 
občan přijet na  neurochirurgii do  Plzně infor-
movat se o zdravotním stavu své matky. A pro 
jistotu, aby mne zastihl, se raději dostavil již 
před polednem. Naše operační programy bý-
valy intenzivní a dlouhodobé a zvláště v pátek 
trvaly pravidelně do pozdních hodin. Takže při 
východu z operačního sálu po 17. hodině mne 
v dlouhé chodbě na dálku uvítal šťastně hlaho-
lící návštěvník, který hlasitým voláním „vy jste 
snad jediný člověk, který v tomto státě pracuje ješ-

tě v pátek kvečeru“ se po šestihodinovém čekání 
konečně dočkal. 
Provokační socialistický závazek. Jedním ze 
způsobů, které měly vést ke  zlepšení a  zkva-
litnění práce, bylo vyhlašování socialistických 
soutěží a  pracovních závazků. Časem došlo 
k  degeneraci a  formalismu každoročně se 
opakujících akcí. Neurochirurgické oddělení 
vynikalo v 70. letech výbornou péčí, kterou se 
zájmem, mimořádně, intenzívně a pečlivě pro-
váděly naše sestry (při výuce platilo heslo „sklon 
k dekubitům nemá nemocný, ale ošetřující per-
sonál“). Dlouhodobě mne trápila a  rozčilovala 
nekvalitní péče o  ochrnuté a  bezvědomé pa-
cienty v  ostatních nemocnicích. Přihlásil jsem 
proto do  socialistického soutěžení ve  Fakultní 
nemocnici téma „ani jeden nemocný s  de-
kubitem“. Náš návrh byl rozhořčeně zamítnut 
s  poznámkou, že ten Mraček zase provokuje. 
(P.S. nedávno jsem se ve  zdravotnickém tisku 
dočetl, že tato problematika se stala centrem 
intenzivního zájmu, po 40 letech). 

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček

Životní jubilea tří 
sportovních hvězd

Vrcholový sport je pro mnohé laiky spojen se 
snahou dosáhnout úspěchu za  každou cenu, 
nevyjímaje jakýkoliv prostředek usnadňují-
cí dosažení tohoto cíle. Naštěstí jsou takové 
případy spíše výjimečné, i  když se jim dostá-
vá až nepřiměřené popularity. Obdobně se 
do  středu pozornosti dostávají sportovci díky 
nejrůznějším aférám, rodinným, milostným, 
podnikatelským, řidičským, a  mnoha dalším. 
Na okraji zájmu nezaslouženě zůstávají oprav-
dové sportovní celebrity, které se proslavily 
nejen svými vynikajícími výkony, ale i  celým 
svým životním stylem a mohou být zářným pří-
kladem mnoha dalším sportovním generacím. 
Mezi takové patří tři naše sportovkyně, jejichž 
výkony v období několika let jejich vrcholné vý-
konnosti proslavily nejen je, ale celou naši vlast, 
tehdy Československou republiku. 

Dana Zátopková
Dana Zátopková, roz. Ingrová, se narodila 
19. září 1922 ve  Fryštátu u  Karviné, dnes jed-
né z karvinských čtvrtí. Když bylo Daně Ingro-
vé šest let, její rodina se z Karviné vrátila zpět 
do Vacenovic u Hodonína. S atletikou se Dana 
poprvé seznámila při studiu gymnázia v Uher-
ském Hradišti. Její kroky ovšem nevedly au-
tomaticky k  hodu oštěpem, který ji o  několik 
let později proslavil. Za  druhé světové války 
a krátce po ní se Dana Ingrová aktivně věnova-
la házené. Všesportovní nadání dokázala, když 
se roku 1949 stala v dresu týmu Slovácká Slavie 
mistryní Československa v házené žen.
Od roku 1946 k házenkářské kariéře přidala Dana 
atletiku. Shodou náhod se dostala k náčiní, které 
ji později proslavilo, tedy k oštěpu. Házenkářská 
průprava určitě sehrála důležitou roli. Už o dva 
roky později jako mistryně republiky odjela re-
prezentovat Československo na XIV. olympijské 
hry v  Londýně (1948), kde se umístila na  sed-
mém místě. Krátce po  olympiádě se provdala 
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za  vytrvalostního běžce Emila Zátopka. Jejich 
svazek se později stal svazkem dvou výjimeč-
ných sportovců, olympijských vítězů, ale také 
lidí, kterým byly velmi blízké základní olympijské 
myšlenky a hodnoty. Zajímavostí je, že se Dana 
narodila ve stejný den a rok jako Emil.

Svého největšího úspěchu se Dana Zátopková 
dočkala roku 1952 na  XV. olympijských hrách 
v  Helsinkách. Ve  stejný den, kdy její manžel 
Emil vyhrál běh na 5 000 metrů, zvítězila ve své 
disciplíně i  ona hodem za  hranici padesáti 
metrů (50,47 m). Další úspěchy pak na  sebe 
nenechaly dlouho čekat. Mnohonásobný zisk 
titulu mistryně republiky, mistryně Evropy z let 
1954 a  1958, překonání světového rekordu 
z roku 1958 (55,73 m), či zisk stříbrné medaile 
ze XVII. olympijských her v  Římě v  roce 1960, 
to vše dokazuje, že úspěch v Helsinkách nebyl 
náhodným vítězstvím, ale vrcholem kariéry vy-
nikající sportovkyně. Připomeňme jen, že tehdy 
se ještě nekonaly světové atletické šampionáty, 
takže tento titul získat nemohla. 
Po ukončení aktivní sportovní kariéry roku 1962 
se Dana Zátopková věnovala trenérské činnosti. 
V letech 1960 – 1972 byla rovněž členkou ženské 
komise Mezinárodní atletické federace IAAF. 

FOTO: Michaela Feuereislová 

Před třemi lety se ale rozhodla prodat dům, 
který spolu s Emilem budovala, a zařídit si byd-
lení, které odpovídá jejímu věku. Udělala dobře, 
protože se už nestačila o dům a zahradu starat, 
a pohled na to, jak všechno chátrá, by nesnesla. 
V nové zástavbě poblíž objevila malý byteček, 
který ji nadchl. V současnosti má u domu malou 
předzahrádku, na kterou vysázela kytky tak, aby 
kvetly od jara až do podzimu. A konečně jí také 
začali na okno létat ptáci. „Nejdřív koňadry, ale 
už se tu objevil i datel a samozřejmě straky. Ty se 
snad přemnožily. Ze severu přiletěly vrány a v noci 
sem chodí neznámý kocour, tak mu vždycky něco 
nechám v misce. Ptákům sypu ovesné vločky.“
Z  nedávné cesty po  Moravě si přivezla čtyři 

narcisové cibule. Zasadila je na  předzahrád-
ce, přikryla hlínou a dřevěnou tyčí si chtěla to 
místo označit. Nešlo to, tak ji uchopila oběma 
rukama a  vší silou ji zapíchla do  země. Tyč se 
zlomila, Dana setrvačností přepadla na  kbelík 
se zeminou a zlomila si tři žebra. „Už mi to srůs-
tá, ale hodně to bolelo. Kvůli zranění jsem nejela 
s partou do oblíbených lázní v Třeboni a odřekla 
jsem několik akcí, na  které jsem se těšila,“ poky-
vuje hlavou. „Ve stáří je třeba přepnout na mírné 
tempo, učit se pokoře a přizpůsobit se situaci, kte-
rá je. My sportovci totiž všechno hodnotíme podle 
fyzické kondice, sil ubývá a je těžké se s tím smířit. 
Nedávno jsem například chtěla přeskočit nízké 
zábradlíčko jako překážkáři, zakopla jsem a  už 
jsem letěla. Vybrala jsem to až těsně nad zemí. 
Uvědomila jsem si, že už na mnohé nemám a že 
už stojím na cestě, po které se odchází. Je to čas 
k zamyšlení, jestli jsem tady k něčemu byla.“ Podle 
Dany je určitým ukazatelem to, jestli má kolem 
sebe partu dobrých lidí. „Když už nejsem hvězda, 
jsem stará, vrásčitá, a přesto u mě je skupina přá-
tel, tak je to dobré. Je to výsledek mého chování. 
I při tom stěhování mně pomohlo tolik lidí!“
Ač neměli s Emilem vlastní děti, celý život se po-
hybovala mezi mladými, nejen jako trenérka, ale 
i v současnosti, když s olympioniky zahajuje dět-
ské olympiády a různé sportovní akce pro mlá-
dež. Pracuje v předsednictvu Klubu olympioni-
ků, má stále nabitý kalendář. Nedávno oslavila 
v plné tělesné a duševní svěžesti devadesátiny. 

Věra Čáslavská
Věra Čáslavská se narodila v  Praze-Karlíně 3. 
května 1942. Jako malá chodila se svými dvěma 
staršími sestrami do baletu. Již ve čtyřech letech 
jí vybrali do  baletního a  akrobatického studia 
Marty Aubrechtové. Po  vzoru jedné ze sester 
zkusila krasobruslení, za dva roky tréninku byla 
druhá v  kraji. Pak přišlo osudové setkání s  naší 
tehdejší gymnastickou jedničkou – Evou Bosá-
kovou. Ta na  první pohled poznala Věřin gym-
nastický talent. To jí bylo 14 let. Bylo rozhodnuto. 

Věra Čáslavská, sestava na kladině, ME 1967

Za  další dva roky zahájila v  reprezentaci svoji 
mezinárodní kariéru. Na  gymnastickém mis-
trovství světa v Moskvě v r. 1958 českosloven-
ské gymnastky obsadily v soutěži družstev dru-

hé místo. Věra ve víceboji jednotlivců skončila 
osmá. Téhož roku obsadila na mistrovství Čes-
koslovenska druhé místo. O  rok později získa-
la na  mistrovství Evropy v  Krakově svou první 
zlatou medaili za cvičení na kladině a stříbrnou 
za přeskok.
Roku 1960 byla členkou stříbrného českoslo-
venského olympijského družstva na OH v Římě, 
v individuálních soutěžích skončila ve víceboji 
žen osmá a na kladině šestá.
Prvních významných mezinárodních úspěchů 
dosáhla v roce 1962 na mistrovství světa v Pra-
ze, kde vyhrála přeskok, ve víceboji jednotlivců 
skončila druhá a třetí v prostných. Českosloven-
ské družstvo získalo stříbrnou medaili.
Dalším vrcholem její kariéry byl rok 1964, přede-
vším pak Letní olympijské hry 1964 v Tokiu, kde 
získala zlatou medaili ve  víceboji jednotlivců, 
v  přeskoku a  na  kladině. Československé druž-
stvo skončilo druhé. O rok později na mistrovství 
Evropy v Sofii získala pět zlatých medailí.
Na mistrovství světa v Dortmundu v roce 1966 
zvítězila ve  víceboji jednotlivců a  v  přesko-
ku, dále získala stříbrnou medaili na  kladině 
a v prostných. V soutěži družstev pak čs. druž-
stvo získalo zlatou medaili. V roce 1967 na mi-
strovství Evropy v  Amsterdamu získala zlato 
ve všech soutěžních disciplínách.
V roce 1968 se účastnila Letních olympijských 
her v Mexiku, kde získala zlato ve víceboji, pře-
skoku, na  bradlech a  v  prostných, stříbro pak 
za kladinu a v družstvech. V průběhu těchto her 
se vdala za Josefa Odložila, českého atletického 
reprezentanta. Po olympijských hrách ukončila 
svoji sportovní kariéru. Během slavnostního ce-
remoniálu při předání medailí dala najevo svůj 
protest proti okupaci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. V témže roce byla vyhláše-
na nejlepší sportovkyní světa.

Foto: Jiří Benák 

V roce 1968 se také zapojila do politického ži-
vota a podepsala známou petici Dva tisíce slov. 
Následoval trest – v období normalizace v roce 
1971 byla vyloučena z  řad členů ČSTV. V  roce 
1974 vystudovala Fakultu tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy v Praze a věnovala 
se trenérské činnosti. Později na naléhání me-
xické strany jí bylo dovoleno vykonávat trenér-
skou činnost v Mexiku (1979-1981).
V lednu 1990 se stala poradkyní prezidenta ČSR 
Václava Havla pro sociální otázky a  pro sport, 
od roku 1991 pak působila jako jeho asistentka. 
V  letech 1990–1992 zastávala funkci předsed-
kyně Československého olympijského výboru 
a poté byla až do roku 1996 předsedkyní Čes-
kého olympijského výboru a  členkou Meziná-
rodního olympijského výboru (1995-2001).
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Z  nepřeberného počtu poct, kterých se Věře 
Čáslavské dostalo, uveďme: Sportovec roku 
(1964, 1966, 1967, 1968), Nejlepší sportovky-
ně světa 1968, 1989 - Cena Pierra de Couber-
tina (udělil Mezinárodní výbor pro fair play při 
UNESCO), 1991 - uvedena do  Dvorany slávy 
v  New Yorku, 1991 - Olympijský řád, udělen 
Mezinárodním olympijským výborem IOC,1995 
- Státní vyznamenání Medaile Za  zásluhy II. 
stupně, udělil prezident České republiky Vác-
lav Havel, 2010 - Japonský Řád vycházejícího 
slunce, předal japonský velvyslanec v  České 
republice Čikahito Harada v  pražské reziden-
ci. Její jméno nese planetka (26986) Čáslavská 
(provizorní jméno 1997 VC5). 
K jejím 70. narozeninám byla vydána poštovní 
dopisnice s  portrétem, jejímž autorem je Ol-
dřich Kulhánek.
V  jednom z  rozhovorů přiblížila své každo-
denní tréninkové penzum: na kladině šedesát 
přemetů vpřed i vzad, deset piruet, dvacet je-
lenů (dálkových skoků), deset špagátů a deset 
závěrečných salt, na bradlech tři až čtyři volné 
sestavy, dvakrát volná prostná, nakonec pat-
náct jamašitů, tedy přeskoků. Mezi tím třikrát 
až čtyřikrát dávka veverek, odkmihů, dvojných 
obratů, vzklopek, flik-flaků, pár přemetů a  salt 
s  dvojným vrutem a  tu a  tam kabolo, araba, 
šprajcku, podmetenku, šmeterlinka a rondat (*). 
Na  dotaz: Slečno Čáslavská, nezlobte se: proč 
to všechno děláte? V.Č.: To mě napadlo už moc-
krát. Když jsem nejvíc dole, otřískaná od  bradel, 
dlaně plné puchýřů a hlavu plnou pochybností... 
Jak bych vám to řekla. Už jste někdy dosáhl všec-
ko, co jste si umínil? A na otázku: Prosím vás, co 
vás nutí k takovým denním dávkám? V.Č.: Larisa 
Latyninová (pozn.: největší Čáslavské soupeřka 
ze SSSR). 
Věra Čáslavská nebyla v  letech 1964 až 1968 
ve velké mezinárodní soutěži ve víceboji pora-
žena. 
(*) Hořec J.: Zlato, stříbro, bronz. Praha, Olympia 1969 

Milena Duchková-Neveklovská
Milena Duchková se narodila 25. dubna 1952 
v Praze. Je bývalá československá reprezentant-
ka ve sportu, v němž zatím naši sportovci nijak 
mimořádně nevynikali – ve  skocích do  vody. 
V disciplíně skoky z desetimetrové věže se stala 
pod vedením trenérky Marie Čermákové olym-
pijskou vítězkou na LOH 1968 v Mexiku, mistry-
ní Evropy v  roce 1970, stříbrnou olympijskou 
medailistkou na LOH 1972 v Mnichově a vice-
mistryní světa z roku 1973. 

Její vítězství na OH 1968 v Mexiku oslnilo pla-
vecký svět. Stala se tehdy nejmladší česko-

slovenskou olympijskou vítězkou. Nikdo jiný 
v  historii Československa i  samostatné České 
republiky něco podobného již nedokázal. „Bylo 
mi šestnáct a já tehdy pořád vyhrávala. Brala jsem 
to jen jako jedno z  dalších vítězství, až mnohem 
později jsem si všechno uvědomila a začala si té 
medaile vážit,” vzpomínala při letošní návštěvě 
České republiky. 
Byla dvanáctinásobnou mistryní Českosloven-
ska, vystudovala SVVŠ Wilhelma Piecka (Gym-
názium Francouzská) v Praze 2 a zubní lékařství 
na pražské lékařské fakultě UK. 
Čtyři roky po  startu na  třetích olympijských 
hrách v  Montrealu v  r. 1976 získala povolení 
k  trenérské práci u  kanadské reprezentace. 
O  půl roku později dostal od  bývalého ČSTV 
povolení k  výjezdu i  její manžel volejbalista 
Neveklovský. Rozhodli se v Kanadě zůstat, Mi-
lena se však stomatologie vzdát nechtěla, a tak 
musela ve Winnipegu během dvou let zvlád-
nout nostrifikaci. Dva dny po promoci se rodina 
přestěhovala do  Vancouveru. Milena nejdříve 
pracovala jako asistentka u  jednoho z kolegů, 
v r. 1989 od něj ordinaci odkoupila a dnes „velí” 
dalším dvěma zubařům a dvěma ústním hygie-
nistkám. V její ordinaci je pět zubařských křesel. 
„Většinou pracuji na  dvou současně. V  Českoslo-
vensku jsem měla jedno křeslo a jednu sestřičku,” 
usměje se při vzpomínce na časy před odcho-
dem za moře. „Ale tehdy tam byl jiný režim.”
Po její emigraci šla nenávist režimu vůči „zrád-
cům národa“ tak daleko, že její jméno nesmělo 
být uváděno ani v ročenkách plaveckého svazu 
či v  publikacích, uvádějících olympijské úspě-
chy našich sportovců. Při tom jako jediná re-
prezentantka plaveckých sportů byla v r. 1983 
uvedena do  Mezinárodní plavecké síně slávy 
ve Fort Lauderdale na Floridě. 

U  svého domu mají tenisový kurt. Není divu, 
že obě dcery Míša a  Monika se zhlédly právě 
v tomto sportu, v současnosti hrají za univerzitní 
týmy. Syn Martin se věnuje počítačům. „Manžel 
Petr dřív trénoval holky, teď se snaží naučit pinkat 
mě,“ se smíchem přibližuje své kanadské všed-
ní dny. Ráda vyrazí i na lyže. Cypřišové pohoří, 
kde se v roce 2010 utkali v olympijských bojích 
lyžařští akrobaté a snowboardisté, je od  jejího 
domu autem jen pár minut. „Jezdíme tam občas 
lyžovat, i  když teď spíš do  Whistleru, kde máme 
chalupu,” líčila vítězka ankety o nejlepší českou 
plavkyni století. Alespoň jednou za  rok vyráží 
na návštěvu do Čech.  Do Černošic na Beroun-
ku za  sestrou a  bráchou a  také do  pražského 
Podolí, kde její cesta za olympijským zlatem za-
čala a kde se nikdy nezapomene zastavit. Tam 
také nedávno oslavila své šedesátiny. 
Při návštěvě poslanecké sněmovny se setkala 

osobně s předsedkyní M. Němcovou: „Můžeme 
zavzpomínat na  velkolepý úspěch tehdejší velmi 
neklidné doby, jsem velmi ráda, že se to podařilo 
a sešli jsme se. Jsem ráda, že Česká republika má 
takové lidi, kteří ji proslavili a ukázali, že i tady jsou 
výjimeční jedinci,“ pochvalovala si Němcová.

M. Hůrková: Zlatá olympijská skokanka Duch-
ková šéfuje ordinaci ve  Vancouveru. mfDnes 
25. 4. 2012  (jn)

Plzeňský lékařský 
sborník č. 78/2012

V  novém vydání Plzeň-
ského lékařského sbor-
níku s  číslem 78/2012 
nalezne čtenář deset 
původních statí. Autory 
jsou (uvádíme jména 
prvních autorů bez titu-
lů) D. Muthná (Ústav 
klinické biochemie), 
P. Sobotka (Ústav pato-
logické fyziologie), A. 

Holá (Ústav jazyků), M. Čedíková (Ústav histolo-
gie a embryologie), L. Šefrhansová (Onkologic-
ké a  radioterapeutické oddělení FN), J. Klečka 
(Urologická klinika FN), Š. Rusňák (Oční klinika 
FN), V. Zaremba (Ústav sociálního lékařství), 
P. Potužník (Neurologická klinika FN) a J. Štěpá-
ník (Anesteziologicko-resuscitační klinika FN). 
Laudace k životním jubileím tentokrát předsta-
vují prof. MUDr. Karla Pizingera, CSc., prof. 
MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D., doc. MUDr. Ja-
roslava Slípku, CSc., a doc. MUDr.  Jiřího Dorta, 
Ph.D.  Výběrová bibliografie ústavů a  klinik LF 
UK a FN v Plzni zabírá 34 stran. Sborník připravi-
la tradičně ediční komise za  předsednictví 
prof.  MUDr.  et RNDr.  Jaroslava Sklípky, DrSc., 
sborník sestavil a je jeho odpovědným redakto-
rem prof.  MUDr.  Pavel Sobotka, DrSc. Sborník 
vyšel v nákladu 180 výtisků, vydala jej Univerzi-
ta Karlova v  Praze v  Nakladatelství Karolinum. 
Sborník byl rozeslán na všechna pracoviště LF 
UK a  FN v  Plzni. Zájemci si jej mohou přečíst, 
příp. zakoupit ve Středisku vědeckých informa-
cí LF v Pavlovově ústavu.  (r) 

Chvála našich 
posluchaček 

Tři studentky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v  Plzni, KATEŘINA ČIRČOVÁ, VERONIKA POSEKA-
NÁ A  VERONIKA EISENHAMMEROVÁ, příjemnou 
formou seznámily žáky se základy ústní hygieny. 
Žáci prvního stupně si vyslechli zajímavou po-
hádku O  neposlušném Zoubkovi, a  společně se 
s ním poučili, jak se zdravě stravovat a pravidelně 
o  zoubky pečovat. Žáci druhého stupně získali 
podrobné informace o  výběru vhodného zubní-
ho kartáčku a správné technice čištění zubů. Po-
mocí praktických ukázek si každé dítě nacvičilo 
se studentkami účinné čištění zubů. Studentky 
měly s dětmi velkou trpělivost, dokázaly zaujmout 
i problémové žáky. Tímto článkem bychom chtěli 
našim milým studentkám velmi poděkovat.
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Potěšitelný článek z pera Soni Strnadové vyšel 
v Chomutovském deníku 30.11.2012 na s. 8. 
Rádi jej přetiskujeme v plném znění.  (r) 

Výzva studentům
Vážené studentky a  studenti (pregraduální 
i postgraduální),
obracím se na  Vás jakožto nová místopřed-
sedkyně Akademického senátu LF UK v  Plz-
ni za  studentskou část. Byla bych moc ráda, 
kdybyste se na  mě obraceli s  Vašimi náměty, 
komentáři či kritikou, co byste rádi změnili či 
doplnili na  naší fakultě. Já Vám samozřejmě 
nemohu slíbit, že se vše změní přesně podle 
Vašich připomínek, ale budu Vaše názory tlu-
močit vedení fakulty a věřím, že ty smysluplné 
z Vašich podnětů uspějí.
Společnými silami můžeme přispět k tomu, že 
fakulta půjde vpřed.
Děkuji Vám za Vaši spolupráci a těším se na vi-
děnou v novém semestru!

MUDr. Miroslava Čedíková 
(miroslava.cedikova@lfp.cuni.cz)
Ústav histologie a embryologie

Náš fejeton
Chvála věcí odložených 

a uložených
Znáte to sami: ztratili jste jednu rukavici a dru-
há vám zbyla, nebo jste objevili v  peněžence 
zapomenutou, dávno neplatnou pětikorunu, 
v kapse starého kabátu jste našli klíč, ale už si 
nevzpomínáte, k  jakému zámku patřil…a tak 
dále… Možností je bezpočet. 
A jste postaven(a) před nerudovský problém – 
kam s tím ? Tu věc je vám líto vyhodit, třeba se 
dá ještě někdy použít ?! Prostě váháte. Někteří 
řeší toto dilema tak, že v momentální bezrad-
nosti onu věc někam dočasně založí, aby měli 
nějaký čas na rozmyšlenou.
Někdo ji položí do nejbližší zásuvky, rození syste-
matici už ale mají nachystanou onu pověstnou 
krabici, kam se odkládají třeba „ mince po ma-
mince nevlastního strýce“, nebo onen pověstný 
knot – jak zpívá klasik Jiří Suchý; jen ti nejotrlejší 
tu věc rovnou vyhodí. Čímž ovšem projeví ne-
dostatek fantazie a také i malou prozíravost (– co 
kdyby se to někdy opravdu hodilo ?)
Po řadě životních zkušeností také už mám tako-
vou krabici; je na ní identifikační nápis „RŮZNÉ 
LECCOSY“; proto je všem zřejmé, že jsou v  ní 
věci různé co do velikosti, stáří, barvy, původu 
i použitelnosti. Samozřejmě, že si nepamatuji , 
„co v  krabici mám“ (jak zpívá klasik), ani jsem 
také zatím nedosáhl absolutní dokonalosti, 
spočívající v  seznamu obsahu odložených 
a deponovaných pokladů, uloženém vně nebo 
uvnitř krabice. 
 Vrcholem dokonalosti a nedostižným vzorem 
byl a stále je pro mne otec mého přítele, bývalý 
prvorepublikový důstojník, který měl všechny 
tyto věci přesně evidovány a  popsány. Třebas 
na  jedné úhledné krabičce uvnitř této krabice 
se skvěl nápis „TUŽKY KRÁTKÉ, ZCELA NEPOU-
ŽITELNÉ“.
Mou snahu nic nevyhodit snáší má žena s mír-

nou útrpností, přesto ale občas má snahu zlik-
vidovat - jak sama říká – „v rámci předsmrtného 
úklidu“ přece jen některé věci objemnější, nebo 
podle jejího názoru zcela zbytečné a nepoužitel-
né, i když letos právě zhruba 30 let uchovávané. 
Její dokonalá argumentace mě občas (vzácně !) 
obměkčí a příslušnou uloženost tedy po delším 
váhání a s  těžkým srdcem vyhodím. (No, vždyť 
jsme to vlastně po celou tu dobu neupotřebili..).
Zákon Potutelnosti Přírody však funguje napro-
sto perfektně: čtrnáct dní nato zjišťuji, že onu 
vyhozenou věc bych nutně potřeboval k opra-
vě té či oné věci jako její nezbytnou součástku, 
která už se dávno nevyrábí, nebo se mě kolega 
zeptá, zda bych náhodou neměl právě to, co 
jsem před dvěma týdny vyhodil. 
Ale je pozdě. Popeláři u nás vyvážejí popelnice 
dvakrát týdně…
A tak se z chyb stále učím. Příště už určitě nic 
nevyhodím !! 
Možná…uvidíme, až co řekne žena, neboť ta 
má vždycky pravdu. jak

Prosincová výročí 
Mistra Kampana 

(1572-1622) - rektora 
Univerzity Karlovy

Jan Kumpán se narodil 27. prosince 1572 
v  rodině chudého rolníka Martina Kumpá-
na ve  Vodňanech. Navštěvoval nejdříve školy 
ve  Vodňanech, Klatovech, Domažlicích a  Jih-
lavě. Od  r. 1590 studoval na  pražské universi-
tě a  v  roce 1596 se stal mistrem svobodných 
umění. Již jako bakalář (1953) řídil školu v Tepli-
cích. Po studiích a získání titulu „mistra“ působil 
na městských školách v Hradci Králové, v Pra-
ze (u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském 
1598-1600) a Kutné Hoře (1600-1603). Poté byl 
povolán jako profesor na  pražskou universitu. 
Od r. 1603 učil řecký a latinský jazyk a klasickou 
literaturu, někdy též české dějiny. Postupně byl 
proboštem tří kolejí, děkanem (1605, 1607-
1609, 1614-1615), prorektorem (1612, 1620) 
a  rektorem (1621). Byl oblíbeným učitelem 
a zastáncem universitních reforem (*). 
 „Muž vysoký, figura mužné síly s tváří tak klidnou 
a mužně krásnou, že zdálo se, jako by hněv, bolest, 
vášeň neměly k  svému výrazu na  té tváři místa. 
Celé vzezření tohoto muže, jemuž málo nad čty-
řicet let, jevilo sloučení důstojnosti a  laskavosti 
v  souladu neobyčejném.“ Tak charakterizoval 
Jana Kumpána (alias latinsky Ioahannus Cam-
panus) spisovatel Zikmund Winter (**). 

S  literární činností začal již 
jako student. Psal většinou 
latinsky, někdy i řecky. Nej-
větší ohlas mělo jeho pře-
básnění starozákonních 
Davidových žalmů Posvát-
né ódy do  latiny (1611-12). 
Vedle duchovní poezie 
skládal také básně příleži-
tostné a historické. Českou 

historickou tematiku obsahuje divadelní hra 
Bretislaus (1614).Ve verších napsal české dějiny 

(Cechias, 1616). Jeho básně se vyznačovaly pře-
devším formální dokonalostí a Campanus patřil 
ve  své době k  nejznámějším, nejplodnějším 
a všeobecně uznávaným latinsky píšícím básní-
kům v Čechách. 
 Byl přívržencem kalicha, ale ve stavovském po-
vstání 1618-20 se příliš neangažoval. Složil sice 
oslavnou báseň na Fridricha Falckého, ale pod 
dojmem smrti své dcerky a zpustošení rodné-
ho města Vodňan psal spíše verše plné pokory, 
dovolávající se Boží prozřetelnosti (Elegie o stra-
chu a  Prosba o  mír z  roku 1618). Tiskem vydal 
např. Turcicorum tyrannorum qui inde usque ab 
Otomanno rebus Turcicis praefuerunt, descriptio 
(1597), Centuriae duae diaritum seu Epigramma-
tum (1600), Psalmi poenitentiales (1604), a další. 
Za nejvýznamnější básnické dílo je pokládáno 
přebásnění starozákonních Davidových žalmů 
do latiny Sacrarum odarum libri duo (1611-1612, 
Posvátné ódy). V  r. 1616 vydal tiskem přehled 
dnes bychom řekli sponzorů Karlovy univer-
sity,kterým chtěl Campanus povzbudit me-
cenáše (Calendarium beneficiorum academiae 
Pragensia)

Mistr Kampanus (kresba A. Kašpar)

Psal elegickým distichem, časoměrným nerý-
movaným veršem obvyklým v  antice. Jednu 
z  básní věnoval smrti svých dvou dcer v  roce 
1619 (pádem Písku je míněno jeho dobytí a ná-
sledné vyvraždění obyvatel v roce 1620 za tři-
cetileté války):
Řeč mrtvé dcerušky
Divíš se nemluvněti, že mluví? Však dar je to Kris-
tův.
Jeho duše to mohou, třebaže vzpouzí se Smrt.
Kampanus Jan, můj otec, mě miloval, v srdci svém 
hýčkal,
miláčkem zvala mě matka, dceruškou, poupát-
kem svým.
Za svou drahou sestrou teď odcházím, Ludmilou 
jménem,
Anna mi říkali doma, předčasně opouštím svět.
Ve  svém dvacátém dnu mou sestru červenec 
schvátil,
mne zase v desátém září zavolal sudby mé los,
abys pak znal i rok, tož v době, kdy společně s vál-
kou
běsnila smrt, kdy Písek bědoval pro ten svůj pád.
Nechci válku, chci smrt (tak řekla jsem), přátelskou 
k dívkám,
raději vezme je sama, válce než dala by v plen.
Marné jsou matčiny prosby, smrt neslyší, běda, tak 
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náhle pozbyla obou svých dětí, zůstal jí žalostný 
pláč. Kéž jen ztiší svůj bol, kéž v chlapci útěchu na-
jde, v Jeníčkovi, náš domov s osudem jeho je spjat. 
Na  chvíli dělí nás dálky, však nebesa jednou nás 
spojí, ty, jež rozdělil nyní nevlídný, bezcitný čas.
(překlad do češtiny Helena Businská, antologie Re-
nesanční poesie, Praha: Academia, 1975) 
 Po bělohorské porážce hrozilo univerzitě jako 
jednomu z  center odboje pohlcení jezuity 
nebo úplná likvidace. Campanus (jako rektor 
a pak prorektor) vyvinul velké úsilí k  záchraně 
univerzity i k tomu, aby na ní mohl za změněné 
situace dál působit. Nechtěl jako někteří jeho 
kolegové dělat kariéru, ani jako jiní emigrovat, 
ale ani živořit v ústraní jako ti, kteří pro věrnost 
kalichu museli univerzitu opustit. 
Poté, co ... přišel rychtář s  dráby zatknout děka-
na mistra Troila, stál Kampanus dlouho jako 
ztrnulý, užaslý, neživý. ... Náhle vznesl ruku, prsty 
dva do výše k přísaze: !Já z této koleje Karla svaté 
paměti neuteku, zhyne-li kolej, zhynu v  ní a  s  ní, 
neuteku z  našeho posvátného Kapitolu. Naříkal 
Petráčka, když Rienzi utíkal z Kapitolu římského, že 
v něm mohl zemřít krásněji než kdekoli jinde, já tu 
chci živ i mrtev býti, a snižují-li protivníci náš Kapi-
tol na sešlou chalupu, zůstanu živ i mrtev v té se-
šlé chalupě, a zničí-li ji, nehnu se odtud, zavrtám 
se do  díry země jako ona česká žena stará, když 
Martinic, chtěje ji hnáti ze svého panství pro víru, 
dal ubožce střechu strhnouti nad hlavou! Zůstanu 
zde živ či mrtev!“ (**)
.... Prochodil v  samotách Karlovy koleje mnohou 
chvíli, hluboce jsa zadumán. Nad chaos všeli-
jakých vzpomínek a  myšlenek vždy se vypjala 
do  výše ta, že universí Karlova živa zůstane a  že 
v ní budou mistři, jako bývali; bylo Kampanovi, ja-
koby se díval do mlhavin hustých a náhle trhaly se 
mlžiny a jiskřivý snopek slunečních paprsků osvítil 
proužek země.Z počátku se vyhýbal slovu, že ti 
noví profesoři musí býti katolického náboženství. 
Katolictví jest jediný východ z temného lesa nejis-
toty. Ta myšlenka vracela se jako zimnice a nedala 
se již odehnati. Brala na sebe ostřejší formu. Kam-
panus vzpomínal své přísahy.... (**) 
 Neuměl si představit jiný úděl než učit na uni-
verzitě, se kterou srostl a kterou miloval. Proto 
se v listopadu 1622 zřekl veřejně své víry a pře-
stoupil ke katolictví. Přátelé mu měli jeho pře-
stup za zlé. Univerzitu uchránit se mu však ne-
podařilo - několik dní po Campanově konverzi 
převzal Karlovo vysoké učení rektor jezuitské 
koleje páter Coronius. Zdrcen žalem Campa-
nus o měsíc později 13. prosince 1622 spáchal 
sebevraždu jedem na krysy. 
 Jan Campanus byl kolegou jiného významné-
ho pedagoga a svého času rektora Karlovy uni-
verzity – Jána Jesenského. Těžce nesl ortel nad 
ním vyřčený a krutou popravu 27 českých pánů 
na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Letos si 
připomínáme 440. výročí narození a 390. výročí 
úmrtí této významné osobnosti vědy a kultury 
začátku 17. století. 
 Pohnuté osudy Mistra Kampana zpracoval 
ve stejnojmenném románu Z. Winter (**).

 (J. Novák)

(*) (jk): CAMPANUS VODŇANSKÝ Jan - český humanistický básník, 
profesor a rektor Karlovy university. (Podle: Odložilík O.: Mistr Jan 
Campanus, Praha 1938)
(**)Z. Winter: Mistr Kampanus. Praha, SNKL 1956

Vítěz bitvy o Brno: 
Francouz Louis Raduit 

de Souches (1608-
1682) a Brňané

Tvrdý a nekompromisní velitel brněnské obra-
ny proti švédské přesile Ludvík Raduit de Sou-
ches se narodil 16. srpna 1608 v  La Rochelle 
ve Francii. Rod de Souches bojoval proti králi, 
ovšem z vleklých půtek mu zůstalo více cti než-
li majetku. Když královi mušketýři vkročili roku 
1628 do La Rochelle, rodina budoucího morav-
ského hrdiny odešla z kraje pryč.
Pro šlechtice Raduitova postavení a nevalného 
majetku se nabízela vpravdě jediná přímá ces-
ta k obživě a získání rozsáhlejších pozemských 
statků - vojenská služba. Jeho volba padla 
na vynikající armádu švédského krále a velite-
le vojsk Gustava Adolfa. Pod švédskou vlajkou, 
k níž se upínaly naděje celé protestantské Ev-
ropy, se stal Raduit velitelem pluku dragounů 
i  pluku pěchoty a  srdnatě se jal bojovat proti 
katolické unii.

Sledujeme-li jeho činnost v první fázi vojenské 
kariéry, zaznamenáme mnohé stopy horko-
krevného hrdiny zejména na německých a pol-
ských bojištích. Prokazatelně bojoval v  krvavé 
řeži u Nördingenu v září 1634, jeho přímočarost 
a snad i sklon ke konfliktům ale vedly k tomu, 
že roku 1642 přešel na  císařskou stranu. L. 
R. de Souches využil znalosti tehdy progresiv-
ní švédské válečné taktiky, kterou získal v době 
své služby ve  vojsku krále Gustava Adolfa 
a později královny Kristýny. Naučil se používat 
svérázných severských zbraňových systémů 
a tyto vědomosti spojoval s horlivým a často až 
hazardérským vrháním se do ztečí.

Na  podzim 1642 čerstvě jmenovaný císařský 
plukovník regimentu začal verbovat vojsko 
a poté, co měl dostatek mužů ve zbrani, byl na-
sazen nejprve ve Slezsku, později hájil císařské 
barvy v  Pomořansku. Jeho vojáci se pod pra-
porem generála Krakowa snažili zbrzdit průnik 
Švédů do  středoevropského prostoru. Vojska 
generála Lennarta Torstensona však vytrvale 

postupovala na jih a záhy obsadila samé srdce 
Moravy. Ve dnech 1. až 9. září 1643 oblehli Švé-
dové poprvé také Brno, k útoku na město však 
nedošlo.

V březnu 1645, kdy po bitvě u Jankova a  jarní 
Torstensonově vojenské kampani bylo Habs-
burkům skutečně krušno, jmenoval císař 
Francouze Raduita de Souches, který na  sebe 
upozornil již při dobývání Olomouce, velite-
lem města Brna. Moravu na  stále větší ploše 
okupovali Švédové. Brno zůstalo jako jeden 
z  mála zbývajících císařských opěrných bodů 
švédskému vojsku v  zádech. V  okamžiku, kdy 
de Souches Brno přebíral, nebyly jeho vyhlíd-
ky na  dlouhodobou úspěšnou obranu příliš 
velké. Samotný švédský vojevůdce Torstenson 
byl přesvědčen, že dobytí Brna bude otázkou 
několika málo dní. Ludvík Raduit de Souches, 
vstupující právě na  scénu, však byl předurčen 
k tomu, aby dokázal zdánlivě nemožné.
Zpočátku se jeho počínání při přípravě obra-
ny měšťanům ani představeným kraje příliš 
nezamlouvalo. V Brně se uvedl v duchu svých 
předešlých aktivit konfliktem. Nedůvěra Brňanů 
k vojákovi, který neměl dobrou pověst a navíc 
byl protestant, dostoupila takových rozměrů, 
že až sám císař musel městské radě a krajské-
mu hejtmanovi v dopise zdůraznit, že se jedná 
o  příkladného vojáka a  dobrého taktika, který 
jistě nenechá sídlo Švédům napospas. V  oka-
mžiku, kdy se Švédové objevili na dohled, bylo 
v Brně potravin i střeliva na rovného půl roku. 
Zároveň byly již opraveny hradby, hloubily se 
příkopy a mezi městem a hradem byla zbudo-
vána krytá cesta. Hektičnost příprav souzněla 
s  rostoucím nebezpečím. Téměř dvacet osm 
tisíc vojáků, kteří se k Brnu blížili, mělo zastavit 
patnáct set obránců. Z nich byla jen necelá tře-
tina skutečných vojáků.
Dne 3. května 1645 dorazily k Brnu první švéd-
ské oddíly. Rozdrcení sídla s nepatrnou posád-
kou se zdálo být skutečně otázkou dnů. Na po-
silu Švédům přišly ještě oddíly sedmihradského 
knížete Jiřího I. Rákoczyho. 
Torstensonova taktika při obléhání Brna byla 
podobná jako u jiných měst. Spoléhal nejprve 
na samotný fakt obrovské převahy a koketoval 
s  myšlenkou, že se Brno vzdá bez boje. Vyslal 
dokonce v prvním dnu obléhání k otcům měs-
ta posla, který je vyzval, aby kapitulovali. Nesta-
lo se tak. Chronologie následujících událostí je 
přehlídkou snah dobyvatelů o průnik a násled-
ných protiakcí obránců. Torstenson pochopil, 
že získání Brna nebude tak snadnou záležitostí. 
Už 13. května přemístil své velitelské stanoviště 
do Modřic, kde chtěl sledovat nový hlavní útok 
směrem na Petrov. Skutečně se tak stalo, ovšem 
znovu bez úspěchu. Další švédské nebezpečí 
směřovalo od Petrova k někdejší Židovské brá-
ně. V hlubokých a dobře krytých příkopech se 
útočníci posouvali vpřed a soustřednou palbou 
deptali město. Dne 20. května se ale ukázalo, 
že hlavním cílem dobyvatelů je stále Špilberk. 
Mohutný útok, který podnikli, korunovala zteč 
do hradu.
Podařilo se jim dokonce proniknout do  pro-
storu pevnosti. Byli však střelbou zahnáni zpět. 
Švédské ztráty byly velké a  útok opět neú-
spěšný. Už po necelém týdnu útok opakovali, 



29

ale ani tentokrát nedosáhli úspěchu. Dne 26. 
května 1645 se Torstenson pokusil o  další vy-
jednávání. I jeho vojáci už měli nedostatek pro-
viantu, a zejména s krmivem pro dobytek byla 
ve  vyplundrovaném okolí Brna potíž. Švédská 
delegace však nebyla ani vpuštěna do  města 
a všechny výzvy ke kapitulaci byly odmítnuty. 
Odpovědí na  aroganci dobyvatelů se naopak 
staly veselé popěvky s  mnoha šprýmy, jimiž 
obránci častovali zuřící Švédy. Brňané nechtěli 
nic slyšet o tom, že by se měli vzdát, Švédům 
na hradbách posměšně vyhrávala hudba a vlá-
ly prapory. 
Na přelomu května a června Torstenson znovu 
přemístil velitelské stanoviště a usídlil se tento-
krát v  Komárově. Tam také přivítal Rákoczyho 
jezdectvo. V  té době se Torstensonovi vrátily 
vleklé obtíže s dnou a vedení předal generálu 
Mortaignemu. Méně zkušený velitel volil nový 
útok na Špilberk. Přikázal intenzívně ostřelovat 
krytou cestu a  jeho ženisté kopali usilovněji 
nežli dříve podkopy a příkopy. Marně. Hra ner-
vů pokračovala. Na čas morálně Brnu pomohl 
dopis velitele císařských vojsk Leopolda Viléma, 
který psal, že se Švédy podařilo odtlačit od Víd-
ně. Slíbil také, že se vydá Brnu na pomoc. Dlou-
hý sled útoků a  protiútoků zatím pokračoval. 
Brňané s vervou odráželi ataky a velitel města 
vyburcoval své muže k vysokým výkonům. Vše, 
co za  půldruhého měsíce Švédové podnikli, 
přišlo vniveč.

Pomocníkem brněnským obráncům se stal 
déšť. Odpolední průtrž mračen 14. června byla 
tak vydatná, že zaplavila příkopy a mnoho vo-
jáků v  nich bylo uvězněno. Švédové se začali 
stahovat, protože vojáci tonuli. V  nastalém 
zmatku podnikl Souches vynikající obranný 
krok - útok. Dobová úroveň techniky navíc 
hájitelům Brna dávala mnohem více šancí než 
mužům, kteří jen s primitivními prostředky stáli 
proti hradbám.
Druhá výrazná pomoc Brnu přišla zvenčí. A byl 
to první skutečný odlehčovací útok, který su-
žovanému Brnu na  pomoc podnikly císařské 
oddíly. Na samém konci června se k městu při-
blížily jízdní oddíly plukovníka Martina Pachoje, 
které přivezly kromě velké morální podpory 
také důležité zásoby střelného prachu.
Druhá polovina července se nesla ve  zname-
ní ostřelování Špilberku a  budování podkopů 
a příkopů bez konkrétních útočných akcí. Švé-
dové se také pokusili o další kontakt s velitelem 
města. Znovu byli odmítnuti. I v dalších dnech 
a týdnech boje pokračovaly a bylo jasné, že tra-
dičními útoky Švédové Brno nedobudou. Posí-
lení své obrany se Brno dočkalo 8. srpna, kdy 

do  města proniklo dvě stě padesát dragounů 
z  oddílu císařského generála Matyáše Gallase. 
Posila s sebou přinesla i 350 liber síry na výrobu 
střelného prachu.
S přibližujícím se 15. srpnem – svátkem Nane-
bevzetí Panny Marie – se těžké boje odehrávaly 
zejména v prostoru svatotomášského kláštera, 
kam se podařilo proniknout elitnímu Torsten-
sonovu pluku Altblau. Brňané však věřili v ob-
rat. Víru v  mocnou ochránkyni šířil zejména 
jezuitský kněz Martin Středa. Ve  chvílích, kdy 
umlkla děla, věnoval Martin Středa svůj čas 
nejen duchovnímu povzbuzování svého oko-
lí, ale vedle bohoslužeb dokázal organizovat 
také péči o  raněné a  pomáhat tam, kde bylo 
třeba. Jeho vroucí modlitby a neutuchající víra 
v  dobrý konec daly podnět legendám o  jeho 
pravdivých proroctvích, vojenské předvídavosti 
i nadpřirozených schopnostech.
Na  mariánský svátek naplánoval Torstenson 
také hlavní útok na  Brno. Město se chystalo 
na  rozhodující hodiny. Dne 15. srpna 1645 
o půl páté ráno začala soustředěná palba na Pe-
trov a na jezuitskou kolej. Do odpoledne došlo 
na několika místech k průlomu hradeb. Situace 
byla tak vážná, že i sám de Souches bojoval pod 
Petrovem se svými muži. Přesto se na několika 
místech švédské jednotky dostaly až na hrad-
by. Jak později vypovídali obránci, v některých 
okamžicích vytrvali na svých pozicích skutečně 
takřka zázrakem. S  příchodem večera však již 
bylo jisto, že je město zachráněno. Potvrzením 
vítězství obránců byla švédská žádost o  mož-
nost odnesení raněných a  pohřbení mrtvých. 
De Souches prožíval svůj triumf.
To, co Ludvík Raduit de Souches učinil v nejtěž-
ších a  nejdramatičtějších týdnech v  dějinách 
Moravy, nelze zapomenout. Jako skvělý taktik 
a mistrovský organizátor posiloval umdlévající 
obránce a  se znalostí postupů ve  švédském 
vojsku odrážel jeho útoky. Za čtyři měsíce od 3. 
května do 23. srpna nedošlo k tomu, aby měs-
to byt’ jen „pokleslo v kolenou”. Tak i brněnská 
obrana přispěla k urychlení začátku konce 
třicetileté války. Na  samotné Moravě bylo 
málo jiných měst, jež by se o hrdinný dlouho-
dobý obranný boj byť jen pokusila. Za obléhání 
zemřelo na 250 obránců Brna; ztráty Švédů se 
odhadovaly na 8 000 vojáků (dvojnásobek oby-
vatel Brna).
Město Brno získalo následně od císaře řadu pri-
vilegií, včetně daňových úlev a polepšení zna-
ku. Odměněny však byly také konkrétní osoby: 
tovaryši, studenti, měšťané i  samotný velitel 
Raduit de Souches. Ještě do konce roku se stal 
generálmajorem a  v  roce 1646 byl povýšen 
do stavu svobodných pánů s hraběcím titulem. 
V roce 1648 se stal polním maršálem a velite-
lem vojsk na Moravě. Nakonec působil též coby 
významná postava obrany Prahy před Švédy 
na podzim roku 1648. Hrdinný velitel Brna zís-
kal statky na Moravě a v roce 1650 obdržel též 
inkolát v  zemích Koruny české. Konec života 
prožil na svých panstvích a ve svých městských 
domech. Založil poutní chrámy, podporoval 
církev. Zemřel 12. srpna 1682 na zámku v Je-
višovicích a je pohřben v brněnském chrámu 
sv. Jakuba. Na náhrobku stojí psáno: „Postůj tiše, 
poutníče, chceš-li zvědět, který vojevůdce jest zde 
pochován. Jest to velký hrdina, známý daleko ši-

roko, jehož se nepřítel obával jako úderu hromu. 
Císař Ferdinand III. a Leopold I. poznali dosti za 38 
roků jeho hrdinnou odvahu všude tam, kam ho 
poslali. Tento velký hrdina zmařil Švédům, kteří 
obléhali Brno a chtěli se zmocnit i Špilberku, jejich 
úmysly, když jako velitel posádky tasil svůj ostrý 
meč, a  nejen, že osvobodil obě místa od  nepřá-
tel, nýbrž je i  tak zastrašil, že z  Moravy i  Rakous 
a Čech museli před ním prchati, sklízejíce ostudu 
a  výsměch...“ Od  smrti jednoho z  nejschop-
nějších vojevůdců třicetileté války uplynulo 
letos 330 let. 
Z  deníků obou velitelů v  bitvě o  Brno: 25. 
května1645 - Torstenson: Škoda, dobytí Brna 
bylo na dosah. Dnes jsme se opět pokusili za-
útočit na  Špilberk, stejným způsobem, jako 
před týdnem. Obránci pevnosti nás ale zasko-
čili: na předtím slabých místech nás teď čekala 
jejich zesílená obrana. Naše ztráty jsou značné. 
Zítra se pokusím vyjednat se Souchesem jiné 
podmínky, na které mi určitě přistoupí. Brno se 
musí vzdát! 
Souches: Už druhý odražený útok. Tleskám 
mým statečným. Tleskám duchovním, kteří po-
skytují Brňanům maximální morální podporu. 
V téhle práci nejvíce vyniká šedesátiletý rektor 
jezuitských kolejí, otec Martin Středa. Jeho vý-
zva „Kdo brání Brno, brání celou Moravu“ se do-
stala všem Brňanům pod kůži. Hrdinství mých 
lidí nezná mezí. Ačkoliv pracuji s málo vycviče-
nými měšťany a studenty, přesto přesně dbají 
mých pokynů. Požáry, které zachvátily některé 
budovy poblíž hradeb během švédských úto-
ků, se nám rychle podařilo uhasit. Ano, zvítězí-
me-li v Brně, bude to první krok k osvobození 
Moravy. 
26. května - Torstenson: Dnes jsem chtěl opět 
vyjednávat se Souchesem. Ten člověk je ale blá-
zen; mé vyjednavače vůbec nevpustil do měs-
ta. Jako by snad ani nevnímal svou beznaděj-
nou situaci. Byl to k němu můj poslední vstřícný 
krok. Potřetí se ponížit podobným způsobem 
nenechám. Souches: Torstensonovi vojáci za-
čínají trpět hladem, a potravu nemá ani doby-
tek. Okolí Brna je plundrováno a mezi švédský-
mi vojáky se množí krádeže. Podle kusých zpráv 
se morálka jeho mužů rychle vytrácí. Švédové 
se na lidech v okolí dopouštějí neuvěřitelných 
zvěrstev. Sedláci z obavy, že přijdou o všechno, 
zakopávají nejcennější majetek, a  skrývají se 
v  lesích. Psi nepřítele je umí vyslídit, a během 
mučení, při kterém je jim z úst pomalu vytrhá-
ván jazyk, obvykle prozradí úplně všechno. Je 
pro mne až nepochopitelné, že v tak zlé době 
prokazují Brňané svůj smysl pro humor při 
skládání různých popěvků na  arogantní “ne-
porazitelné” Švédy. S tak statečnými lidmi nelze 
žádnou bitvu prohrát, ani bitvu se samotným 
ďáblem. (jn) 

Čeští objevitelé 
pramenů světových 

veletoků (III):
Kdo objevil prameny Amazonky?
Od  samého počátku, kdy se první Evropané 
ocitli v  ústí Amazonky, vydávala řeka svá ta-
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jemství jen velmi pomalu. Tím největším, které 
si po staletí uchovávala, bylo místo jejího pra-
mene. Názorů a domněnek bylo mnoho. Na za-
čátku i konci jejího příběhu stáli Češi. Bezmála 
tisíc kilometrů se Amazonka prodírá horskými 
údolími a mnohokrát změní svůj název, než se 
její proud zpomalí a řeka se rozlije do nekoneč-
né nížiny porostlé tropickou džunglí. Jméno 
Amazonka se totiž poprvé objevuje teprve 
po soutoku řek Ucayali a Maraňon. I  to byl je-
den z  důvodů, proč musela nejdelší řeka naší 
planety tak dlouho čekat na  objevení svých 
pramenů a  překonat více než desítku nejrůz-
nějších hypotéz. Je proto nanejvýš zajímavé, 
že na  počátku i  na  samém konci vědeckého 
poznávání místa, kde pramení amazonský vele-
tok, stáli lidé z Čech. Po více než třech staletích 
navázaly expedice Hatun Mayu na  úsilí svého 
krajana Samuela Fritze. Stanovily „novou“ délku 
veletoku na 7062 km, a přestože, jak se ukázalo, 
nemá tato řeka jen jeden jediný pramen, uza-
vřely jednu z kapitol výzkumu v geografii a po-
sunuly o  další kousek onu pomyslnou hranici 
poznání naší planety.
Za  pramenný zdroj byla dlouhou dobu pova-
žována řeka Napo. Jednoduše proto, že se prá-
vě po  ní vydávali příchozí misionáři na  cestu 
ze  Suita (Ecuador) k  amazonským indiánům. 
Teprve jezuita českého původu, páter Samuel 
Fritz roku 1693 lokalizoval hlavní pramen. 
Za  místo pramene Amazonky určil ledovcové 
jezero Lauricocha v  Cordillera de Huayhuash. 
Z  něj vytéká stejnojmenná říčka Huayhuash, 
která po  soutoku s  říčkou Núpe nese jméno 
Maraňon. A  právě Fritzův údaj o  tom, že pra-
menným úsekem Amazonky je Maraňon, přejí-
mala kartografie prakticky následujících 250 let. 
Teprve od poloviny minulého století se objevily 
na pravé místo počátku tohoto veletoku nové 
názory.
Hlavním zdrojem se totiž ukázala být Ucayali, 
která je o více než pět set kilometrů delší než 
Maraňon. Otázkou bylo, kde hledat pramen 
této řeky ve  složitém vysokohorském terénu. 
Do peruánských And se proto vydávala jedna 
expedice za druhou, aby nové prameny veleto-
ku našla. V letech 1999 a 2000 se k nim zařadily 
také české expedice Hatun Mayu, které na zá-
kladě studií peruánského profesora Carlose 
Peaaherrery del Áquila a doc. Bohumíra Janské-
ho z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze určily a podrobně zaměřily celou pra-
mennou oblast Amazonky.
Kečuánský název Hatun Mayu, který v  překla-
du znamená doslova „Velká řeka“, dal oběma 
výpravám fotograf a  dokumentarista Vladimír 
Šimek. Spolu s doc. Janským organizoval první 
cestu v roce 1999 pod vulkán Mismi. Do pohoří 
Cordillera de Chila v  jihoperuánských Andách, 
které tvoří kontinentální rozvodí mezi úmořími 
Tichého oceánu a Atlantiku, se tehdy vydala os-
mičlenná skupina Čechů.
Před sebou měla jediný cíl  – změřit délku 
říčky Carhuasanta, která by měla být podle 
domněnky obou zmiňovaných vědců oním 
nejvzdálenějším zdrojem Amazonky. Výprava 
zaměřila celý tok Carhuasanty a dokonce jako 
první na  světě objevila i  druhý, dosud nezná-
mý pramen této říčky. Po skončení Hatun Mayu 
1999 se zdálo „vše vyřešeno“ a o další cestě se 

neuvažovalo. Pak se ale v  zahraničním tisku 
objevily zprávy polského novináře Jacka Palki-
ewicze, který za nejdelší zdroj Amazonky ozna-
čil Apachetu protékající vedlejším údolím.
Do Peru proto následující rok zamířila další vý-
prava – Hatun Mayu 2000. Cílem expedice slo-
žené tentokrát už nejen z odborníků Univerzity 
Karlovy, ale i z peruánských vědeckých ústavů, 
bylo doměřit tři zbývající toky sousedních údo-
lí. Stejně jako Carhuasanta pramení ve východ-
ní části pohoří Cordillera de Chila a  společně 
napájí říčku Lloqueta. Všechny jsou tedy po-
tenciálními adepty na to být nejdelším, a tudíž 
pramenným zdrojem amazonského veletoku.
Výsledek výpravy shrnul doc. B. Janský: „Tento-
krát už to byla česko-peruánská akce, do  níž 
byly zapojeny nejprestižnější peruánské institu-
ce. Pomáhal nám peruánský Národní geogra-
fický institut, Národní geologický institut, Ná-
rodní meteorologický a klimatický institut, vý-
znamné univerzity. Hned po našem příletu se 
rozjela mohutná mediální kampaň. Vydali jsme 
se k Nevado Mismi (5628 m n. m.). Došli jsme 
k závěru, že nejdelším tokem je Ccaccansa, jejíž 
pramen má rovněž nejvyšší nadmořskou výšku. 
Nejvzdálenějším místem povodí od ústí Ama-
zonky je vrchol hory Nevado Mismi, z  něhož 
odtéká voda do říčky Carhuasanty. Ta má také 
ze všech zdrojnic největší průtok vody. Takže 
jeden jediný pramen Amazonky nelze zcela 
přesně určit, pro každý z toků totiž mluví jedno 
z kritérií, která jsou v hydrologii rozhodující při 
určování pramenů řek.“
Spíše než o prameni mluví doc.  Janský o pra-
menné oblasti, protože každá z  měřených 
zdrojnic Lloquety a  potažmo Amazonky má 
mnohá hydrologická kritéria, která jsou pro 
určení pramenného toku rozhodující. Vedle sa-
motné délky je to nadmořská výška pramene, 
plocha povodí a velikost průtoku. Pokud by se 
ovšem mělo určit nejvzdálenější místo, z něhož 
se může kapka vody teoreticky dostat až do At-
lantiku, pak by jím byl vrchol Nevado Mismi. 
Samuel Fritz (1654-1725)
Samuel Fritz se narodil 9. dubna 1654 v Trut-
nově. O  jeho dětství ani rodičích nejsou zná-
my bližší údaje. Stejně tak je tajemstvím jeho 
národnost, někteří ho pokládají za  Čecha, 
jiní za  Němce. Mezi lety 1664–1670 studoval 
na gymnáziu v Jičíně a Hradci Králové. Ve svých 
osmnácti letech odešel do Prahy, aby zde stu-
doval na  Filosofické fakultě University Karlo-
Ferdinandovy. Roku 1673 zažádal Fritz o  ma-
gisterské studium. 27. října 1673 se stal členem 
Tovaryšstva Ježíšova. Mezi roky 1675–1677, už 
jako magister filosofie, vyučoval na  semináři 
Tovaryšstva Ježíšova v  Uherském Hradišti zá-
klady latiny. Později (1677–1678) učil v Březnici. 
O rok později se stal zástupcem rektora koleje 
Tovaryšstva Ježíšova v Brně, kde také dirigoval 
studentský orchestr. Se svou pedagogickou 
prací však záhy skončil a  odešel studovat te-
ologii. Po  třech letech studia, 4. února 1683, 
přijal kněžské vysvěcení. Na  studiích také po-
tkal jednoho ze svých největších přátel, pátera 
Jindřicha Václava Richtera, který si zvolil stejný 
osud. Navzdory svým rodičům se stal knězem 
a  v  přibližně stejné době jako Fritz zažádal 
o odchod do misií. Z Čech odešel 4. října 1683, 
44 dní před Fritzem. Richtera a Fritze nepojil jen 

podobný osud, ale také zájem o geografii. Rich-
ter při svých misijních cestách zakreslil mapu 
řeky Ucayali, kterou Fritz posléze začlenil do své 
mapy celého toku. 
Na druhý pokus – v  listopadu 1683 – obdržel 
z Říma povolání k nástupu do misií, do povodí 
řeky Maraňon v  Amazonii. Tři dny po  obdrže-
ní zprávy opustil Fritz Čechy a vyrazil na cestu 
do  Janova, kde měl nastoupit na  anglickou 
loď, která by ho přepravila do Sevilly. Tam do-
razil 10. prosince. Loď odplula jen několik dní 
po jeho příchodu do Janova. Cesta po moři se 
však značně protáhla, neboť loď kotvila v téměř 
každém přístavu na cestě. Další zdržení zname-
nala bouře, která loď uvěznila v Cádizu. Protože 
čekání na odplutí z Cádizu by znamenalo něko-
likaměsíční zdržení, rozhodl se Samuel Fritz, že 
se vydá do  Sevilly pěšky. Jakmile však dorazil, 
zjistil, že bude muset čekat 9 měsíců na odplutí 
španělské flotily. Tento čas strávil Fritz pilným 
studiem španělštiny a geografie Jižní Ameriky.
24. září 1684 španělská flotila vyplula. Fritz pu-
toval společně s  Richterem. Měli i  stejný cíl – 
Maraňon. 26. listopadu lodě přistály v přístavu 
Cartagena. Strastiplná cesta však ještě nebyla 
u  konce. 15. prosince 1684 opustila výprava 
misionářů přidělených pro Maraňon Cartage-
nu a vydala se na dva tisíce kilometrů dlouhou 
cestu do  Quita, kde také napsal 17. září 1685 
svůj poslední dopis do Čech. Odsud po krátké 
přestávce vyrazili do La Laguny, sídla superiora 
pro tuto oblast a důležitého správního středis-
ka v provincii. 
Zde se cesty Fritze a  Richtera se rozdělily. Sa-
muelu Fritzovi byl superiorem Juanem Loren-
zem Luzerem přidělen kmen Omaguů, Richter 
byl poslán ke Cunivům. Jeden z prvních indiá-
nů, které Richter pokřtil, Jindřich Mameluk, o je-
denáct let později, roku 1696, vyvolal bytvu při 
níž byl český misionář Richter zabit.
Omaguové byli největším národem na  řece. 
Od  ostatních se lišili deformovanou lebkou. 
Portugalci, další národ, který měl v oblasti Ama-
zonie své zájmy, je nazývali „ploché hlavy“. Byd-
leli na ostrovech nebo na březích řeky. Samuel 
Fritz si po  celou dobu své činnosti v  misiích 
vedl deník, který je nejvýznamnějším zdrojem 
informací o  jeho činnosti. Zápisky jsou dato-
vány mezi lety 1686–1723. Některé jeho části 
však byly zničeny, když se Fritzovi převrhla ka-
noe a on stěží zachránil holý život. Deník v 18. 
století opsal a Fritzovými dopisy doplnil páter 
Pablo Maroni.
K Omaguům dorazil Fritz roku 1686, založil stře-
disko své misie, redukci San Joachim, a nechal 
postavit kostel, zasvěcený sv. Jáchymovi. Re-
dukce se zakládaly tak, že bylo několik zpravi-
dla chudších indiánů přivedeno, aby trvale žili 
na  jednom místě. Za  tři roky cestování se mu 
podařilo navštívit všechny ostrovy obývané 
tímto kmenem. Postupem času rozšiřoval úze-
mí své misie.
Roku 1689 se vydal ke kmeni Yurimaguů, kte-
ří žili na  dolním toku řeky Rio Negro. V  osadě 
tohoto kmene byl zastižen mimořádně silnými 
povodněmi. Ke všem jeho problémům se ještě 
připojily nemoci – horečka, vodnatelnost a ne-
spavost. Protože se ani po třech měsících jeho 
stav nelepšil, ba naopak, rozhodl se, že se bude 
muset vydat dolů po proudu Amazonky. Dou-
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fal, že zde narazí na skupinu Portugalců, která 
se sem, podle informací od  indiánů, vydala 
sbírat rostlinu salsaparillo, používanou jako lék 
proti syfilidě.
Mezi Španěly a  Portugalci bylo uzavřeno ně-
kolik smluv, ve  kterých si rozdělili svět na  své 
sféry vlivu. Vzhledem k nedokonalé kartografii 
byly smlouvy často porušovány. Proto mohly 
sahat portugalské výboje až tak vysoko proti 
proudu Amazonky. Portugalci se tehdy již vy-
dali do města Pará, kam se Samuel Fritz rozhodl 
vydat, protože nejbližší španělská osada byla tři 
sta kilometrů proti proudu. Taková cesta by pro 
něj znamenala jistou smrt. Dne 11. září 1689 
dorazil více mrtvý než živý do Pará. Po dalších 
dvou měsících se Fritz cítil natolik zdráv, že po-
žádal o návrat k Omaguům. Portugalci však byl 
považován za špióna a na příkaz guvernéra za-
držován do té doby, než portugalský král v jeho 
věci rozhodne.
Královské rozhodnutí došlo až za  19 měsíců. 
Psalo se v něm, že postup vůči Fritzovi byl poli-
továníhodný a že má být neprodleně dopraven 
zpátky do své misie. Nový guvernér Antonio de 
Albuquerque mu přidělil oddíl Portugalců jako 
ochranu. A tak konečně 8. července 1691 opus-
til Fritz v doprovodu dvou Portugalců a několi-
ka indiánů město Pará. Už v této době pracoval 
na  svém největším díle, na  mapě Amazonky. 
Před Portugalci však tuto činnost tajil, protože 
jí nebyli příliš nakloněni.
Během cesty do redukce San Joachim nachá-
zeli většinu indiánských vesnic vypálených. Za-
pálili je indiáni ze strachu z Portugalců a poté 
prchli do lesů. Proto Fritz mnohokrát žádal vojá-
ky, aby se vrátili zpět, že jejich doprovod nepo-
třebuje. Vždy odmítli. Až v redukci San Joachim 
mu řekli, že jejich rozkazem bylo přimět Fritze 
k opuštění misie.
V  únoru dalšího roku se vydal do  La Laguny, 
aby informoval superiora o bezpráví páchaném 
na indiánech Portugalci na španělském území. 
Bylo mu doporučeno vydat se neprodleně 
do  Limy a  informovat o  tom místokrále. Měl 
tam také vzít svou mapu Amazonie.
Do Limy dorazil 2. července 1692. V Limě jeho 
příchod vzbudil značnou pozornost. Jedním 
z důvodů byl i jeho vzhled. Nezachovala se sice 
žádná Fritzova podobizna, ale je známo, že byl 
velice vysoký (necelé 2 metry) a  že nosil rusý 
plnovous. U  místokrále, hraběte z  Monclovy, 
se Fritzovi dostalo vřelého přijetí, ale svého 
cíle nedosáhl. Místokrál mu zaplatil 2000 pesos 
na zařízení kostela, ale nechtěl řešit vleklé por-
tugalsko-španělské hraniční spory. Pokládal je 
za nedůležité. Fritzovi se ani nepodařilo vydat 
svou mapu.
Vrátil se do své misie. Cestou pozoroval a pečli-
vě zakresloval horní tok řeky Maraňon, putoval 
až k  jezeru Laurikocha v Andách, které popsal 
jako pramen Amazonky. Po návratu z Limy se 
stal ještě aktivnějším ochráncem práv indiánů 
(a potažmo i španělského krále). Snažil se usku-
tečnit velký přesun Omaguů ze záplavového 
území, kde žili odnepaměti, na vyvýšené oblasti 
‘tierra firme’.
I přes počáteční odpor indiánů se mu podaři-
lo svůj záměr uskutečnit. Nově založená osada 
právě v těchto vyvýšených místech byla napa-
dena kmenem Caumáriů. Samuel Fritz ve svém 

deníku o útoku píše: „Za hluku boje a křiku žen 
a dětí jsem přiběhl se svým křížem, abych byl se 
svými nově obrácenými, nebo za ně zemřel. Zá-
roveň jsem přikázal, aby vyzváněli všemi zvony.“ 
Zvuk zvonů útočící indiány vyděsil, a tak prchli 
zpátky do pralesa. Až roku 1698 slíbili Caumári-
ové Fritzovi přátelství.
To ale nebyl konec všech přesunů. Na počátku 
roku 1695 vyráží Fritz za  kmenem Yurimaguů. 
Postupem času se mu podařilo všechny pře-
svědčit, aby se přestěhovali výše po  proudu 
řeky, někdy až 1000 km daleko, na  horní Ma-
raňon. Poté však nastaly problémy s  indián-
skou nestálostí ve víře. Když se roku 1697 vrátil 
z výpravy k Yurimaguům, zjistil, že za  jeho ne-
přítomnosti propukly v  redukci San Joachim 
nepokoje, které způsobily velké problémy mi-
sionářům, kteří ho tam zastupovali. Shodou 
okolností byli zastupující misionáři rovněž Češi 
- Václav Breyer a  František Vydra. Příchod Sa-
muela Fritze Omaguy uklidnil.
Horší však byla vzpoura, které musel čelit roku 
1701, po návratu z Quita, odkud si měl odvést 
nové misionáře. Kvůli nemoci se tam však zdr-
žel. Indiáni zapálili kostel a Fritzův dům. Po jeho 
návratu se podařilo náčelníkovi Payorevovi pře-
mluvit většinu Omaguů, aby opustili redukci. 
Fritz se vydal na cestu po řece hledat uprchlé 
indiány. Většinu z  nich se mu podařilo nalézt 
a přesvědčit je, aby se vrátili.
V  roce 1704 se Samuel Fritz stal superiorem 
maraňonských misií. Z La Laguny, která se mu 
stala sídlem, se vydal roku 1706 do Quita, aby 
zde intervenoval za  pomoc maraňonské ob-
lasti. Dorazil tam 21. ledna 1707, opět ve velmi 
špatném zdravotním stavu. S sebou nesl i svou 
mapu. Tu se mu zde také konečně podařilo dát 
vytisknout. Této práce se ujal mědirytec Juan 
de Narvaez. Mapa byla vytištěna roku 1707. 

Ten rok byla misie pod neutuchajícími nájezdy 
Portugalců, páter Sanná, který Fritze zastupo-
val, byl odeslán do  Evropy a  mnoho indiánů 
bylo odvlečeno do otroctví. Portugalské výbo-
je nakonec vedly k úplnému rozprášení národa 
Omaguů.
V prosinci 1712 byl Samuel Fritz z úřadu super-
iora propuštěn. Zbytek svého života strávil v re-
dukci Jéberos. Poslední zápis v  jeho deníku je 
z listopadu 1723. Samuel Fritz zemřel 20. břez-
na 1725. Příčinou smrti byla pravděpodobně 
infekce způsobená písečnými blechami.
Když bylo jeho tělo roku 1766 exhumováno při 
přestavbě kostela, v  rakvi dělníci našli jenom 
podrážku od bot. Ostatky a oděv padly za oběť 
tropickému podnebí a termitům.
O  kvalitě Fritzovy mapy svědčí i  fakt, že když 
roku 1743 Charles M. La Condamine, který 
též mapu zachránil před zničením, člen fran-
couzské zeměměřičské komise, podnikl cestu 
po Amazonce, opíral se právě o Fritzovu mapu. 
Uvedl, že mapa daleko předčí své předchůdky-

ně, až na dolní tok, kde musel Fritz překonávat 
značné problémy nejprve s nemocí a následně 
s Portugalci, a tak nemohl provádět přesná mě-
ření. Kvality mapy ocenil i Alexander von Hum-
boldt. Samuel Fritz byl jedním z prvních Evro-
panů, kteří cestovali napříč celým kontinentem 
– od oceánu Atlantského po Tichý. V 90. letech 
20. století byla po  Fritzovi pojmenována ulice 
na Červeném Kopci v Trutnově.
Na jeho památku instalovali členové expedice 
Hatun Mayu pamětní desku na břeh horského 
jezera Lauricocha v  departamentu Huánuco. 
Názor na místo, označené Fritzem v roce 1693 
za  pramen Amazonky, byl postupně publiko-
ván ve  většině světových encyklopedií (např. 
ještě v r. 1998 New Encyclopaedia Britannica). 
Rozměry finálního díla jsou úctyhodné: mapa 
je 126  cm dlouhá a  46  cm široká. Byla nama-
lována na  velmi jemném papíře, jehož pravý 
horní roh posléze silně poškodili termiti. Gra-
fické měřítko originálu uvádí Fritz ve  španěl-
ských leguích a  odpovídá přibližně zobrazení 
1:4 000 000. Zakreslil v ní redukce, misionářské 
osady, portugalské vojenské pevnosti, nebez-
pečné úseky na řece, hlavní přítoky, indiánské 
kmeny, a  legenda obsahuje i podrobný popis 
zdejší fauny a flóry. Slavný francouzský přírodo-
vědec a badatel Charles Marie La Condamine, 
člen francouzské Akademie věd, byl prvním 
odborníkem, který rozpoznal a  ocenil kvali-
tu a  hodnověrnost Fritzovy mapy a  označil ji 
za  “průlom ve  vědecké kartografii oblasti Ama-
zonky, a to navzdory některým chybám a nepřes-
nostem, které obsahuje”. Na mysli měl především 
dolní část toku, která vykazuje největší chybu. 
Na Fritzovu obhajobu však nutno uvést, že myl-
né prodloužení dolního toku bylo zapříčiněno 
absencí spolehlivých metod určování zeměpis-
né délky.

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., (nar. 1951) 
Bohumír Janský pochází ze zemědělské rodi-
ny, která s  cestováním ani s  geografií neměla 
nic společného. Narodil se 30. července 1951 
v  Mladoticích. „Jeden můj děda měl velkosta-
tek s  pětapadesáti hektary pozemků, o  které 
však v 50. letech přišel, a druhý, kulak, vlastnil 
jen šestnáct hektarů. Oba žili na  Plzeňsku, asi 
deset kilometrů od  sebe,“ vzpomíná Janský. 
Coby desetiletý kluk četl s oblibou rodokapsy. 
Převážně ty, jejichž děj se odehrával mezi gau-
či a pastýři polodivokých stád v Jižní Americe, 
v argentinských pampách. „Rodokapsy mě zá-
soboval děda, bývalý velkostatkář. Komunisti 
ho odsunuli do  obecní pastoušky, kde bydlel 
s babičkou ve dvou malých místnostech.“
Bohumír Janský pochází ze tří dětí a ve srovná-
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ní se sourozenci se vždy učil nejlépe. „Maminka 
ze mě chtěla mít doktora – veterináře. V jejích 
představách znamenalo toto povolání nejvyš-
ší metu, jaké mohl člověk na  venkově dosáh-
nout. Její plány šly tak daleko, že se domluvila 
s místním veterinářem, doktorem Rálišem, a já 
mu mohl o prázdninách mezi druhým a třetím 
ročníkem gymnázia pomáhat. Asistoval jsem 
mu, když trhal selatům zuby a  telatům štípal 
pupeční šňůry. Maminčiny plány však překa-
zili dva profesoři na  gymnáziu, kteří si všimli, 
že se o jejich předměty velice zajímám. Jeden 
učil biologii, druhý zeměpis. Upozornili mě, že 
na Univerzitě Karlově se vyučuje kombinace bi-
ologie – zeměpis.“ V roce 1969 absolvoval gym-
názium v Plasích, v roce 1974 ukončil studium 
geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. Tématem jeho diplomové práce bylo 
Odlezelské jezero. 
Na  Přírodovědecké fakultě zůstal i  po  absol-
vovaném studiu. Za  minulého režimu jezdíval 
hlavně na Bajkal. Za totality byl v SSSR 16krát, 
jednou pobýval dokonce sedm měsíců na lodi 
plující po Bajkalu. V roce 1991 vydal knihu Baj-
kal – perla Sibiře.
Jaké bylo jeho překvapení, když v  té odlehlé 
části světa našel stopy po  krajanech. „Na  Baj-
kale jsem nečekaně narazil na  jméno Zenon 
Svatoš, kterého u  nás bohužel nikdo pořádně 
nezná. Byla to ale výjimečná a významná osob-
nost. Založil nejstarší přírodní sibiřskou rezer-
vaci: Barkuzinskij zapovědnik. Zachránil před 
vyhynutím sibiřského sobola, který v bajkalské 
oblasti žije dodnes. V  carském zoologickém 
muzeu v  Petrohradě založil obrovskou sbírku. 
Navštívil Špicberky, které jako zoolog podrob-
ně zmapoval. Zenon Svatoš prožil většinu 
svého života v oblasti kolem Bajkalu, oženil se 
s  Burjatkou a  působil v  zapomenuté sibiřské 
vesničce Davša.“
Za jeho posedlost Amazonkou může shoda ná-
hod. V roce 1989 zazvonil v Janského pracovně 
na Přírodovědecké fakultě telefon. Volala sekre-
tářka ze zahraničního oddělení. „Pane doktore, 
vy přednášíte kromě hydrologie také Latinskou 
Ameriku pro zeměpisce,“ ujistila se a  dodala: 
„Nechtěl byste jet do  Peru?“ Bohumír Janský 
nevěřil svým uším: „Zdálo se mi, že jsem v po-
hádce. Už několikrát jsem vyplňoval dotazníky, 
žádosti o cestu do Jižní Ameriky, v intenzivním 
kursu jsem se dokonce naučil španělsky, ale 
pokaždé byla moje žádost zamítnuta. Samo-
zřejmě že ano! Třeba zítra!“ Odpověď byla pře-
kvapující: „Zítra ne, ale za týden.“ 
„Odjel jsem počátkem září 1989. Na  letišti 
v  Limě mě uvítal profesor Carlos Peňaherre-
ra del Aguila, který mi sdělil, že očekávají, že 
budu minimálně jeden semestr učit tři před-
měty. Kromě hydrologie ještě geografii Evropy 
a ochranu vod před znečištěním. Samozřejmě 
ve španělštině. Učil jsem na dvou vysokých ško-
lách: na univerzitě San Marcos v Limě a na uni-
verzitě San Antonio Abad ve  městě Cuzco. 
Neznal jsem soboty ani neděle, stále jsem se 
připravoval na přednášky. 
V  Praze v  tu dobu začínala revoluce. Zprávy, 
které jsem dostal o  listopadových událostech 
od  tehdy socialistické ambasády v  Limě, byly 
pochopitelně naprosto tendenční a v rozporu 
s tím, o čem mi psali do Peru studenti z Prahy 

a moje rodina. A právě tehdy se profesor Car-
los Peňaherrera zmínil, že se dodnes vědecky 
neurčilo, kde přesně pramení Amazonka. Dal 
mi svou knihu Geografia General del Perú z roku 
1969. V  kapitole Hydrologie a  hydrografie jsem 
se dočetl, že žádná z expedic, které se kdy vy-
daly k pramenům Amazonky, neměla ve svém 
tvrzení stoprocentní pravdu a  že skutečné 
prameny řeky je třeba hledat v departamentu 
Arequipa, nejspíše na úpatí hory Nevado Mis-
mi. Brzy nato mi Peňaherrera řekl: Podívej, pro-
blém s Amazonkou je na prahu 21. století stále 
nevyřešený. Já jsem už starý na to, abych bádal 
v  tak velkých nadmořských výškách. Jestli se 
tím chceš zabývat, pomůžu ti. Seženu literaturu 
a budu ti ji posílat do Prahy.“ 
Na  jaře 1990 se docent Janský vrátil zpět 
do Prahy. Sen o pramenech Amazonky ho ne-
opouštěl. V  roce 1995 zorganizoval společně 
se svými studenty Univerzity Karlovy expedici 
Peru ‘95 a na tři měsíce vyrazili do Jižní Ameriky. 
Natočili tam mimo jiné šest dvacetiminutových 
dokumentárních filmů. Pobývali v  deštném 
pralese, docent Janský zkoumal Amazonku 
i v Brazílii, ale nenechal si ujít ani první „obhlíd-
ku terénu“ u možných pramenů: navštívil údolí 
řeky Carhuasanty na úpatí Nevado Mismi, v ob-
lasti povodí, kde Amazonka pramení.

O  čtyři roky později následovala jeho téměř 
„soukromá“ a z vlastních peněz hrazená expe-
dice. Společně s  přáteli a  několika náhodně 
vybranými lidmi změřil délku řeky Carhuasan-
ty od  soutoku s  řekou Apachetou. Velký zlom 
ve  vědeckém zkoumání Bohumíra Janského 
nastal v březnu 2000. Českou republiku navští-
vil ministr zahraničních věcí Peru a  v  té době 
na  univerzitě končila výstava věnovaná expe-
dici k  pramenům Carhuasanty. Šéf peruánské 
diplomacie byl nadšen. Po čase od něho dostal 
dlouhý dopis. Děkoval mu za
nevšední zážitek na výstavě v Karolinu a přislí-
bil, že peruánské ministerstvo zahraničí bude 
nápomocno všem jeho aktivitám v Peru. O vý-
sledku jeho dalších bádání jsme pojednali výše. 
Prof. Janský na svůj životní objev později vzpo-
mínal (*): 
Jak napadne docenta ze střední Evropy, že 
objeví prameny Amazonky?
Můj hostitel, profesor Peňaherrera, mi řekl: „Člo-
věče, my na konci 20. století nevíme, kde pramení 
největší řeka světa!“ Přitom ve své obsáhlé Geogra-
fii Peru napsal, kde asi hlavní pramen hledat. Tak 
jsme začali připravovat expedici.
Proč se Peruánci nepustili do pátrání sami?
Říkali, že necítili potřebu. Celý svět uznával Frit-
zovu teorii a  jeho mapu Amazonky z  roku 1707. 

Profesor Peňaherrera si už na terénní práci v tako-
vé nadmořské výšce ve svém věku netroufal. Navíc 
univerzita neměla vybavení.
Univerzita Karlova ano?
V roce 1990 ne, později ano, byla to doba investic 
do školství. Na cestu v roce 1995 získali peníze stu-
denti, budoucí učitelé tělocviku a zeměpisu, které 
nadchly přednášky o Amazonce. 
Profesor Peňaherrera mi posílal balíky materiálů 
z minulých expedic, sehnali jsme letecké a druži-
cové snímky, lokalizovali jsme pramennou oblast. 
Když jsme se v  roce 1999 rozhodli, že musíme 
provést měření v  terénu, pořídil jsem kvalitní pří-
stroje firmy Leica. Hodily se nám, když jsme se pak 
dostali do sporu s americkou výpravou: první, co 
je zajímalo, bylo, čím jsme měřili. Kluci ukázali 
pásmo, aby je trochu poškádlili, pak jsme vytáhli 
Leiky - laserové dálkoměry, totální geodetickou 
stanici… Koukali.

Pramen Carhuasanty pod Nevado del Mismi

Jak se pedagog z Prahy popasuje s divokou 
přírodou?
Fyzičku jsem měl díky sportu a  práci hydrologa 
v terénu. Pomohly mi i zkušenosti z Bajkalu. Byly si-
tuace, kdy jsem si musel chytit rybu a upéct ji, když 
jsem měl hlad. Jednou mě výzkumná loď vysadila 
na ostrově, že se pro mě za dva týdny vrátí. Uká-
zali mi směr, kde je ornitologická stanice, ve které 
„možná někdo je“. A dali mi flintu, kdybych potkal 
medvěda.
Nikdy jste nikam nespadl? Nic vás nekous-
lo?
Kouslo, spadl. Uprostřed Bajkalu jsem přepadl 
z  lodi do  ledové vody. Nejdramatičtější zážitek 
mám z  focení v  bažinách u  jezera Frolicha. Šel 
jsem přes mohutný spadlý kmen a on se přelomil, 
s vypětím všech sil jsem se dostal ven. 
V Peru jsem těsně před prameny Amazonky chtěl 
vyfotit nejvyšší vrchol pramenné oblasti přes 
rampouchy, které visely na  okraji trhliny v  rašeli-
ništi. Už jsem tu nádhernou fotku viděl na  titulu 
knížky. Jenomže mi uklouzly nohy a  zmizel jsem 
v  hlubině. Než jsem se z  pětimetrové ledové díry 
vydrápal, po  letech příprav expedic jsem málem 
prošvihl prameny, objevili by je sedmnáctiletí stu-
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denti z Písku! Zburcoval jsem všechny síly, abych 
je doběhl. Z kolmé stěny nad kamenným mořem 
tryskala voda ze skalní pukliny. Nádhera!  

(J. Novák)
(*) B. Kubíková: Jak jsem hledal (a našel) prameny Amazonky (roz-
hovor s Bohumírem Janským)

Prof. MUDr. Josef 
Pelnář (1872-1964) 

se narodil před  
140 léty

Josef Pelnář se narodil 10. listopadu 1872 jako 
syn chudého ševce v Domažlicích. Po maturitě 
na gymnáziu vystudoval medicínu na lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studia ukon-
čil doktorátem v roce 1879.

Prof. MUDr. Josef Pelnář, kresba V. Stretti

Začal pracovat v ústavu patologické anatomie 
jako asistent patologicko-anatomického ústa-
vu prof. Obzruta ve Lvově. V letech 1901-1902 
byl asistentem na  psychiatrické klinice, v  le-
tech 1903-1907 na II. interní klinice asistentem 
u prof. Josefa Thomayera, jehož se stal pokračo-
vatelem. (MUDr.  Josef Thomayer /1853-1927/ 
byl od roku 1902 přednostou II. interní kliniky).
Zpočátku chtěl studovat nervové choroby, ale 
později ho zaujalo vnitřní lékařství, zejména ne-
moci infekční a poruchy vnitřní sekrece. V roce 
1905 se habilitoval z  odborné patologie a  te-
rapie nemocí vnitřních. V roce 1912 získal titul 
mimořádného a v roce 1921 řádného profesora 
speciální terapie a patologie nemocí vnitřních.
Hned první den po vypuknutí I. světové války 
prof. Pelnář narukoval do armády, a to na srb-
skou frontu, do oblasti epidemií, jimiž se dříve 
ve  svých vědeckých pracích zabýval. Krátkou 
úlevu zažil po  přeložení do  Celje, kde se stal 
velitelem vojenského špitálu. Mohl vzít na čas 
k sobě i rodinu. Jeho syn Jiřík zde však onemoc-
něl natolik, že po několika měsících stonání ne-
moci podlehl. Nadlouho tato tragédie prof. Pel-
náře poznamenala. 

Po I. světové válce v r. 1921 převzal Pelnář Tho-
mayerovu II. interní kliniku, když Thomayer v 68 
letech odešel do  pense, chtěje dát mladšímu 
pracovníku plnou příležitost k  práci. Kliniku 
prakticky vedl až do roku 1942, i když byl v roce 
1939 nacisty direktivně penzionován.

Profesor Josef Pelnář 
podnikl mnoho studij-
ních cest do  Německa, 
Nizozemí, Francie, Bel-
gie, Švýcarska, Anglie, 
Španělska a  Itálie a  své 
poznatky nabyté v  za-
hraničí uplatňoval při 
své práci. Byl rovněž vy-
nikajícím pedagogem. 

Po první světové válce vybudoval novou II. in-
terní kliniku jako její přednosta. Zde postupně 
vznikala oddělení, zaměřená na speciální úseky 
vnitřního lékařství, na kardiologii, endokrinolo-
gii a jiné. Na tehdejší dobu se podařilo vybudo-
vat opravdu moderní interní kliniku. Na klinice 
pracovali Bohumil Prusík a  Josef Charvát, Ale-
xander Gjurič (1899-1944 – popraven nacisty; 
roku 1947 in memoriam jmenován profesorem 
UK) zde založil moderní diabetologii, Antonín 
Vančura (1899-1956) nefrologii a  Jaroslav Tei-
singer první československou poradnu pro ne-
moci z povolání.
Profesor Pelnář měl nesmírné znalosti v oboru 
vnitřního lékařství. Byl slavným českým a světo-
vým internistou a neurologem. Napsal přibliž-
ně 170 prací, ve kterých se zabýval infekčními 
nemocemi, nemocemi pohybového aparátu, 
cévními chorobami, endokrinologií, gastroen-
terologií, nefrologií, kardiologií a  hematologií. 
Napsal řadu monografií a  učebnic. Patří k  za-
kladatelům československé neurologie, které 
zasvětil řadu svých prací. V  r. 1932 založil Dny 
československých internistů a  ustavil spolu 
s  Ladislavem Syllabou a  Jaroslavem Havero-
chem Purkyňovu společnost pro studium 
duše a nervstva. Stal se lékařem prezidenta T. 
G. Masaryka. K  jeho nejvýznamnějším pracím 
patří monografie „Choroby poruch mimo-
korové šedi“, která významným způsobem 
ovlivnila vývoj české neurologie. Nejrozsáhlej-
ším jeho dílem je pětidílná „Patologie a tera-
pie nemoci“. Profesor Josef Pelnář zemřel 28. 
října 1964 v Praze ve věku 92 let a byl pochován 
na Vyšehradě.
Jeho syn MUDr. Přemysl Pelnář (1914-2009) se 
věnoval pracovnímu lékařství.
Profesor Pelnář pobýval vícekrát v Mariánských 
Lázních. Po jeho smrti byla z iniciativy primáře 
MUDr.  Vladimíra Křížka z  Výzkumného ústavu 
balneologického nazývána klinika tohoto ústa-
vu v  Ruské ulici jménem profesora PELNÁŘE. 
Původní název budovy byl CASINO, po druhé 
válce Klinika Výzkumného ústavu balneologic-
kého. Dnes byla budova přestavěna na luxusní 
hotelový komplex s dlouhým názvem Falken-
steiner Grand Spa Hotel Marienbad, který dis-
ponuje 342 lůžky a  pěti bazény! Přitom došlo 
k rozsáhlé zástavbě někdejšího tzv. Casino-Par-
ku, při kterém býval také tenisový kurt hotelu 
CASINO – jeden z nejstarších tenisových kurtů 
v  bývalém Rakousko-Uhersku. Lze jen litovat, 
že jméno našeho významného lékaře Pelnáře 
bylo při přestavbách přehlédnuto.

V  Domažlicích můžeme ve  Spálené ulici č. 
163 zhlédnout Kunešovu pamětní desku z  r. 
1982 připomínající zdejšího rodáka, lékaře 
prof. MUDr. Josefa Pelnáře.
Význam prof. Pelnáře pro naši medicínu je pa-
trný z pozdravných dopisů našich předních od-
borníků k Pelnářovým osmdesátinám (**): „Vaše 
pojetí vnitřního lékařství vždy vidělo nemocného 
člověka. Velikou práci a pečlivost jste věnoval po-
pisu nejdůležitějších běžných nemocí tak, jak to 
denní praxe a služba člověku vyžaduje. Je to veliký 
rozdíl proti tomu, kdy že vnitřní lékařství dostalo 
k  hlubokému zkoumání nemocí relativně vzác-
ných a  opouštělo ty nemoci, kterými denně trpí 
masy lidí. Nám bude třeba se k Vaší koncepci vrá-
tit. Kdo si přečte Vaše dietní předpisy, cítí z nich lás-
ku k člověku a přání, jak mu poradit, aby příjemně 
a přitom správně postupoval při výběru jídel. Jaký 
to rozdíl od suchých kalorických počtářů, kteří léčí 
nemoc a ne nemocného člověka. 
Svým širokým rozhledem po naší národní kultuře 
jste dal příklad nám i  dalším generacím, jak má 
vypadat vzdělání lékaře.
Ve Vašem líčení nemocí není jen suchý popis cho-
roby. Najdeme zde to, co není v jiných učebnicích 
celého světa – jak na  tyto choroby reagoval lid. 
Jak jimi trpěl lid jinde, jak lid náš. Jaké kulturní pa-
mátky vytryskly z tohoto utrpení, ze strachu před 
nemocí. Připomeňme jen líčení moru s reproduk-
cemi Jenneweinových obrazů morových sloupů, 
líčení, jak naši zdravotničtí předchůdci bojovali 
s  epidemií téže nemoci a  jak na  příklad v  košíř-
ském morovém špitále všichni podlehli v  hrdin-
ném, nerovném boji, když ještě nebylo účinných 
léků.
Váš obdivuhodný životní optimismus setřel tíhu 
let, Váš styk s  mládeží a  jejími problémy, Váš 
upřímný vztah k denním starostem přátel a žáků, 
Váš živý zájem o současné dění ve světě vědeckém 
a společenském, Vaše láska k přírodě, to vše Vám 
nedalo zestárnouti.

Prof. MUDr. Josef Pelnář  

A nakonec několik osobních vzpomínek z pera 
Pelnářova spolupracovníka prof.  Jiřího Brhlíka 
(***): „Pelnář vyrostl v osobnost tak jako Thoma-
yer. Řekl bych, že Pelnář jest zrcadlovým obrazem 
Thomayerovým. Ne tak vzhledem, ale duševní 
náplní: Oba Chodové v tom nejkrásnějším smys-
lu, tvrdí až do  morku kostí láskou k  vlasti, čestní 
a  pracovití, agilní v  každém ohledu, pohotoví 
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v  řeči, oba umělci slova i  pera. Pelnář ne sarkas-
tický, ale výborně vystihující vlastnosti i  slabosti 
jiných, skvělí debatéři, oba životní optimisté. Pel-
nář svým dobráckým úsměvem šířící optimismus 
u  zdravých i  nemocných, oba přátelé přírody 
a všeho krásného.....
Dovede si odpočinouti jak při černé kávě, kterou 
od  studentských let dovedl si na  kastrůlku vařit, 
tak v  přírodě, kterou miluje a  dovede ji využíti 
nejen zrakem, ale všemi smysly ji chápati a vytvo-
řiti si synthesu všeho krásna, které příroda skýtá. 
„Chodím do  lesa, poslouchám ptáky, pozoruji ži-
vot čmeláků, veverek, datlů a  pstruhů. Chodíme 
spolu na  pstruhy, koukáme a  posloucháme les. 
Nikdy bych nebyl pokládal za možné, že budu celé 
odpůldne chodit okolo potoka po špičkách a po-
slouchat a  pozorovat sýkory, koňadry, pěnkavy 
anebo ležet na břiše, třeba čtvrt hodiny a pozoro-
vat pstruha ve vodě,“ píše Pelnář v jednom dopise 
prof. Syllabovi.....
Jakým byl za mlada, takovým zůstal po celý život. 
Pamatuji se, že po  desítkách let šli jsme jednou 
večer Spálenou ulicí a zastavili jsme se u uzenář-
ství Přibylova a  s  chutí prohlíželi čerstvé výrobky. 
S námi tam stála chudá babička. Pelnář pochva-
luje si výklad, najednou se odvrátil k babičce: „Tak 
co, nějaký ten uzenáč?“ a  už byl v  obchodě, ale 
ve  dveřích se obrátil, „a  kousek bůčku k  tomu by 
nemohl být?“ A za chvíli se vracel, plné ruce, uze-
náče, bůček, hořčici i  housky - a  babička měla 
pěkný večer.
Závěrem několik historek, které o prof. Pelnářo-
vi zaznamenal MUDr. Svatopluk Káš (x):
Pelnář důsledně pečoval o  čistotu českého jazy-
ka. Vracel svým lékařům odborné práce, v  nichž 
nacházel germanismy, totéž dělal i  jako redaktor 
Časopisu lékařů českých. Těžce také snášel, když 
byli ve  vědeckých článcích citováni cizí autoři 
a  vynecháni čeští. Profesor Mathon mi vyprávěl, 
jak mu jednou vrátil Pelnář jeden článek: „Citujete 
každého Maiera či Müllera, ale že o  tom psal již 
Heveroch nebo Haškovec, to nevíte.“
Byl pyšný jako dříve i  Thomayer na  svůj původ, 
na  to, že je Chod. Rád se vracíval do  Domažlic 
a vzpomínal, jak chodíval s tatínkem ke svatému 
Vavřinečkovi a jak mu tam tatínek z vyhlídky uka-
zoval Chodsko. Na své rodáky nedal dopustit a ti 
měli u něj na klinice vždy určitá privilegia.
***
 Pelnář byl velký labužník, zvláště v pozdější době. 
Miloval jídlo, miloval své pivečko. Je známý jeho 
výrok, který citoval Charvát: „Pivo se hodí ke vše-
mu.“ Na  klinice se podávaly dopoledne v  pokoji 
pánů asistentů párečky, pan profesor pro ně posí-
lal paní Liškovou k uzenáři Vaňkovi s velkým hrn-
cem, s nímž se pak vracela plným horkých párků 
a  nesla k  tomu housky, hořčici a  křen. Při těchto 
sezeních se v  báječné pohodě mnohé vyřešilo. 
Ostatní kliniky to lékařům II. interny záviděly.
Jak měl rád vybraná jídla, tak měl rád i dietologii 
a při přednáškách studentům na ni nejednou rád 
odbočil. Tyto dietologické vložky byla vždy radost 
poslouchat a  obvykle se výrazně zvětšila sekrece 
slin a  žaludečních šťáv posluchačů. Jednou vy-
kládal pan profesor o  buchtách a  jejich náplni: 
„Ty s tvarohem jsou nejlepší a nejzdravější, zvláště 
ty čerstvě vytažené z trouby. Hned po nich násle-
dují buchty s mákem. O těch se tvrdí mezi lidmi, 
že se po nich hloupne. Mák – opium – a tak dále. 
Lidová moudrost má často pravdu, ale já buchty 

s  mákem mám ze všech nejraději, dovedu jich 
sníst na posezení půl pekáče. Tak nevím, nevím....“
***
 Neměl rád, když asistenti měli na klinice více sou-
kromých pacientů, kteří jim zabírali příliš mnoho 
času. Jednou si je svolal a řekl: „Pánové, můžete se 
nažrat, to ano, ale nesmíte přitom mlaskat.“
 Jednou při vizitě si všiml, že pacientka má na noč-
ní košili na prsou zbytky jídla. Vyšli z pokoje. Pelnář 
uplatnil svůj klinický postřeh: „Pacientka s pocin-
tanou noční košilí nebo pyžamem je obvykle váž-
ně nemocná. U mužů pocintané pyžamo nezna-
mená nic. Muži jsou čuňata.“
Při nějakém obtížně diagnostikovatelném přípa-
du si povzdechl: „Knížky se píšou podle toho, jak 
pacienti stůňou. Ale ti pacienti bohužel nestůňou 
podle našich knížek.“
Pelnář chodíval téměř vždy k  sekci pacientů ze-
mřelých na klinice. A když se při pitvě objevil ne-
souhlas mezi klinickou a  sekční diagnózou, což 
bylo na jeho klinice výjimečné, říkával svým léka-
řům smutně: „Medicína je těžká, velevážení vaš-
nostové.“ (J.Novák)
(*) Hlavín P.: Josef Pelnář. Hamelika 2012
(**) Soubor prací k 80. narozeninám prof. Dr. Josefa Pelnáře. ČLČ 
41, 1952, s. 1264-1265
(***) Brdlík J.: Osobnost Pelnářova jako lékaře, vědce a člověka. ČLČ 
41, 1952, 1268-1271
(x) Káš S.: O lékařích vesele i vážně. Praha, Motto 2009

Před 90 léty se narodil 
Christiaan Barnard 

1922 – 2001
Christiaan Barnard se 
narodil 8. listopadu 
1922 v  chudé rodině 
búrského misionáře 
a  kazatele Armády 
spásy Adama Bernarda 
v Beaufort West v Kap-
ské provincii v tehdejší 
Jihoafrické Unii. V  do-
bách jeho mládí pano-

val v zemi rasový apartheid s přísnými rasovými 
zákony, privilegujícími bílé obyvatele vůči „ba-
revným“ především většinovým obyvatelům 
černé pleti. Adam s  chotí Elizabeth měli čtyři 
syny, z nichž tři - Jan, Christian a Marius vystu-
dovali vysokou školu, Christian a Marius lékař-
skou fakultu v  Kapském městě. Christian pro-
moval v roce 1946 a pracoval určitou dobu jako 
praktický lékař v malém městě Ceresu v západ-
ní Kapské provincii. Později se však vrátil 
do Kapského města na svoji Alma mater – ne-
mocnici Groote Schuur. 
Zde se začal věnovat vědecké práci. Zavedl 
nové způsoby léčby zánětu mozkových plen 
a  střevních onemocnění. Díky tomu se mu 
podařilo získat dvouleté stipendium na  Min-
nesotské univerzitě v  Minneapolis v  USA, kde 
se mohl konečně věnovat své vysněné kardio-
chirurgii. Po návratu do Kapského města v roce 
1958 provedl svoji první operaci na otevřeném 
srdci u pacientky černé pleti. Sestavil chirurgic-
ký tým, který slavil úspěchy v transplantaci led-
vin. Jako první použil nový chirurgický postup, 
který znamenal kompletní léčbu transpozice 

velkých cév a  Ebsteinovy anomálie. Poté ab-
solvoval další stipendijní pobyt ve  Spojených 
státech, tentokrát v Richmondu, kde již v roce 
1966 promýšlel metodiku transplantace srdce. 
Při transplantacích srdce hlavním problémem 
byla zákrok komplikující infekce. Barnard po-
stupně vylepšoval metodiku této operace 
a  po  řadě animálních pokusů se rozhodl ko-
nečně srdce transplantovat člověku. 3. prosin-
ce 1967 na operačním sále sv. Karla nemocnice 
Groote Schuur v Kapském městě transplanto-
val srdce „obchodníkovi se zeleninou“ Louisi 
Washkanskymu, diabetikovi, který trpěl srdeční 
vadou a umíral na srdeční selhání. Srdce, které 
mu bylo voperováno, patřilo mladé dívce Deni-
se Darvallové, která se stala obětí autonehody. 
Sám Barnard o operaci řekl: 
„Poté, co byla potvrzena mozková smrt dárkyně, 
jsme otevřeli její hrudník a  připojili ji na  umělý 
krevní oběh „srdce-plíce”, abychom udrželi srdce 
životné. Poté jsem srdce vyjmul. Vyšetřili jsme je 
a  shledali zdravým. Uložili jsme je do  mísy s  živ-
ným roztokem o 10 oC, abychom je zchladili. Pak 
jsme srdce dárkyně převezli do  operačního sálu 
s naším příjemcem. Teď jsme vyňali srdce nemoc-
ného a našili srdce dárce. Opatrně jsme je ohřáli. 
Na druhý pokus srdce začalo pracovat.“
Členem třicetičlenného Barnardova operační-
ho týmu byl i jeho bratr Marius v roli asistenta. 
Samotná transplantace byla úspěšná a vyvola-
la celosvětovou senzaci. Imunosupresí (použit 
azathioprin a  hydrokortizon) ovlivněná odol-
nost nemocného však vedla ke  komplikacím. 
Pacient po 18 dnech zemřel na pneumonii.
Barnard se nedal odradit a v operacích se roz-
hodl pokračovat. Další pacient, kterého ope-
roval, byl stomatolog Philip Blaiberg (2. ledna 
1968), který žil po operaci 563 dní (přibližně 17 
měsíců). V době rehabilitace napsal knihu Po-
hled na vlastní srdce (Looking at My Heart), pro-
tože byl prvním člověkem na světě, který držel 
své původní srdce v dlaních. První ženou, které 
prof. Barnard transplantoval srdce, byla v dub-
nu 1969 Dorothy Fisherová. Z  mnoha dalších 
srdečních transplantací nejdelšího přežití se 
dočkal Dirk van Zyl, jemuž bylo srdce transplan-
továno v r. 1971. Žil s ním 23 let. 
Z  místa přednosty kardiochirurgického oddě-
lení nemocnice Groote Schuur odešel Barnard 
k 31.12.1983 do důchodu. V té době jej již trápi-
la revmatická artritida pravé ruky, znemožňující 
mu operovat. Mezi mnoha poctami se mu do-
stalo v r. 1984 titulu emeritního profesora. Poz-
ději nastoupil na místo vědeckého pracovníka 
a poradce v Oklahoma Transplantation Institute 
v  USA, s  dvojnásobným platem oproti přede-
šlému pracovišti.
Prof. Barnard proslul též bouřlivým osobním ži-
votem. Byl třikrát ženatý. První manželku Alettu 
Gertruidu Louwovou si vzal roku 1948. Měli spolu 
dceru Deirdre a syna Andrého, který se stal také 
lékařem. Ve středním věku, již jako ženatý otec 
neunesl André závislost na opiátech a spáchal 
sebevraždu. Barnard byl zastáncem eutanázie 
a proti sebevraždám obecně nic nenamítal. Sa-
mozřejmě smrt syna ho velmi zasáhla. Druhou 
ženou byla o 28 let mladší Barbara Zoellnerová, 
se kterou se oženil roku 1970. Z manželství vze-
šli dva synové Frederick Christiaan a  Christiaan 
Alexander, přesto i s ní se v roce 1982 rozvedl. 
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Naposledy potřetí se prof. Barnard oženil v roce 
1988 s  Karin Setzkornovou, která byla o  celých 
50 let mladší. Tento svazek dal Barnardovi syna 
Armina a  dceru Laru, skončil však také rozvo-
dem. 
Po  první transplantaci srdce se stal dozajista 
nejslavnějším lékařem světa. Setkával se se 
státníky ve  všech světadílech, sám ve  svých 
memoárech popsal několik „hvězdných vztahů” 
(nejznámější s  Ginou Lollobrigidou). Byl blíz-
kým přítelem herce Petera Sellerse, který se léčil 
s těžkou ischemickou chorobou srdeční po ně-
kolika infarktech na  jeho oddělení v Kapském 
Městě. Barnard byl zapsán do Guinnessovy kni-
hy rekordů nejen jako transplantolog, ale i jako 
osoba, která dostává nejvíce dopisů od  svých 
fanoušků. 
V  posledních létech života se začal zajímat 
o „anti-aging“ programy. Stal se propagátorem 
drahého „anti-aging“ krému Glycel, jehož sli-
bované účinky však se nepotvrdily a v USA byl 
dokonce zakázán. Svá poslední léta dělil světo-
známý chirurg mezi Rakousko, kde založil Chris-
tiaan Barnard Foundation, pomáhající chudým 
dětem, a  svoji farmu v  Beaufort West ve  své 
rodné zemi. Zemřel nečekaně o  nedělním 
ránu 2. září 2001 v Pafosu na Kypru u bazénu 
hotelu Coral Bay. Příčinou smrti byl asthmatic-
ký záchvat. Od dětství trpěl artritidou, která mu 
zvláště v  posledních letech jeho medicínské 
dráhy komplikovala život při operačních výko-
nech.
Christian Barnard napsal dvě autobiografie. Prv-
ní nese název One Life (1969), druhá se jmenuje 
The Second Life (1993). Napsal ještě řadu dalších 
beletristických a  populárně-vědeckých knih, 
např. Good Life, Good Death o všech aspektech 
aktivní a pasivní eutanázie, Living With Arthritis 
o osobních zkušenostech s touto nemocí, Your 
Healthy Heart o prevenci infarktu myokardu, 50 
Ways to a Healthy Heart a řadu dalších. 
Věhlasný chirurg navštívil v září roku 1969 Pra-
hu. Při této návštěvě obdržel od pražského me-
dailéra Milana Knoblocha pamětní medaili. Le-
tos jsme si připomněli 90. výročí jeho narození 
a 45. výročí první zdařilé srdeční transplantace. 

Vzhledem k  častým komplikacím (v  souvis-
losti s  uvedenou imunosupresí) došlo nakrát-
ko k  celosvětového útlumu transplantačních 
programů. K  jejich novému vzestupu došlo až 
v 80. letech minulého století, kdy byl do rutinní 
imunosupresivní léčby zaveden cyklosporin A. 
Přežívání pacientů po srdeční transplantaci se 
tak rapidně zlepšilo. V  60. letech dosahovalo 
jednoleté přežívání po  srdeční transplantaci 
hodnot pouze okolo 25 %. Nyní je jednoleté 
přežívání udáváno u 80 % pacientů, pětileté ko-
lem 70 % a desetileté 50 % pacientů.  (JN)

Dagmar, dánská 
královna českého 

původu 
1186-1212

V  rámci oslav osmistého výročí úmrtí dánské 
královny Dagmar s českými předky doputovala 

do Národní knihovny ČR v pražském Klemen-
tinu výstava pojednávající o jejím životě a do-
bovém kontextu Dánska i Českých zemí. Pane-
lovou expozici nazvanou Královna Dagmar, 
česká princezna, bylo možno zhlédnout od 1. 
do 30. října 2012 (*). 

Kostelní obraz královny Dagmar v Ringstedu. 

Jako dcera českého vladaře Přemysla Otaka-
ra I. a Adléty Míšeňské a nevlastní sestra svaté 
Anežky České byla známa pod jménem Marké-
ta Drahomíra. Narodila se v r. 1186 v Míšni, do-
mově své matky. Měla v té době ještě staršího 
bratra Vratislava a  sestry Božislavu a  Hedviku. 
Přemysl Otakar I. se nakrátko stal českým kní-
žetem v r. 1192, již následující rok však jej zbavil 
vlády císař Jindřich VI. S rodinou se pak uchýlil 
na míšeňský dvůr ke svému švagrovi markrabě-
ti Albertovi Míšeňskému. 

Plakát Renáty Fučíkové

O životě Markéty není mnoho známo. Zpočátku 
pravděpodobně vyrůstala se svými sourozenci 
v  rodině markrabat Wettinů své matky Adléty 
a  možná se jí tam dostalo i  prvního vzdělání. 
Její otec dosedl na  český trůn natrvalo až r. 
1197. Pravděpodobně od  tohoto roku mohla 

do centra českého království – Prahy – přesídlit 
také jeho manželka a děti. Zhruba o dva roky 
později však Přemysl svou první manželku za-
pudil, přičemž jako formální důvod k  rozvodu 
(v  r. 1199) mu posloužil údajně blízký stupeň 
příbuzenství. 
Krátce poté se oženil s  Konstancií Uherskou, 
dcerou uherského krále Bély III. z  arpádovské 
dynastie. I  to byl jeden z  kroků, které později 
přivedly Přemysla Otakara II. k vytouženému cíli 
– získání dědičného královského titulu (Pozn. 
viz článek **). Markétě bylo v  době začátku 
Přemyslova rozvodu s  Adlétou kolem deseti 
let, a proto lze uvažovat o tom, že byla poslána 
na  vychování do  kláštera. Nehledě na  kritický 
vývoj vztahu s první ženou a probíhající rozlu-
ku, kterou řešila i papežská kurie, se král snažil 
pro své dcery zajistit vhodné ženichy. 

Obraz svatební hostiny krále Valdemara a královny Dagmar od Ag-
nes Slott Møller, který visí na radnici v Ringstedu

Její loučení s Prahou vylíčil VBT (***) následov-
ně: Odvezou dnes Drahušku od  otce, od  matky, 
za  hory, za  lesy a  až za  moře... Sotva se rodným 
krajem rozhlédla, sotva že ji poznali a  si ji zami-
lovali, už jim ji zase berou... To již souzeno synům 
a  dcerám vojvodským. Kolikrát musily již jen 
v  rodě Přemyslovců dcery do  ciziny a  památka 
po nich v Čechách jak by padla do vody... Ale kam 
přišly, všude příchod jejich blahoslavili ... Plakávali 
pro ně, všecko dobré jim na cestu přáli, pomodlili 
se za ně, ale jak se s touhle knížecí dcerou rozloučí? 
Za moře ještě žádná nešla. Na Hradčanech a od-
tud až za  Strahovskou bránu hlava vedle hlavy; 
všecken věk a  všecken stav tu zastoupen. Již se 
odevšad rozhlaholily zvony nejpilnějšími hlaholy. 
Zástupy lidu jako by se moře dmulo od  samého 
dna... 
Svatba Markéty s dánským králem Valdemarem 
II. proběhla v r. 1205 v Lübecku. Dá se považo-
vat za součást sňatkové politiky, pomocí níž se 
Přemysl Otakar I. snažil do svého tábora získat 
vlivné spojence. Královský sňatek byl – jak bylo 
v té době běžné – předmětem dohody a otáz-
kou uzavření politické aliance. Dánská říše ex-
pandovala mezi slovanské kmeny na východě 
a slovanská princezna se do této hry hodila. 
Dagmar-Markéta dosáhla záhy propuštění 
po  léta vězněného biskupa Valdemara Šles-
vického, pokládaného do  té doby za  nejne-
bezpečnějšího nepřítele dánského krále. Tra-
dice nevěst z východu existovala na dánském 
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královském dvoře již delší dobu a  patrně zde 
zněly i  slovanské jazyky. Zatímco všechny 
ostatní princezny či královny však dějiny nijak 
nepřipomínají, na  královnu Dagmar Dánové 
vzpomínají vděčně dodnes. A to přesto, že byla 
královnou pouhých sedm let. Pověsti královny 
Dagmar přispěla i  její aktivní účast při ošetřo-
vání nemocných v období morové epidemie:
 ... Na  druhé straně ve  světnici nebožtík – téhle 
ženy muž a  těchhle dětí otec... Umřel včerejším 
večerem. A  nebylo nikoho, kdo by jej vynesl... „Ty 
nás nesmíš opustiti! – Jak bychom živi byli, ma-
tičko naše.“ Děti tisknou stydnoucí ruku matčinu 
ke  rtům s  nejmocnějšími polibky. .. „Postarám 
se o  vás pacholátka, já...“ .. Na  prahu vedoucím 
do světnice opět tu stála paní se svými družkami 
... Dobrotivý Bože! ... Anděla svého nám sesíláš...“ 
Nemocná nemůže dále mluviti. Vzlykot tlumí její 
hlas... Matka klade vyschlou, skorem průhlednou 
pravici před oči, aby lépe viděla, zdali snad se jí 
ona slova, jež zaletěla před okamžikem k  uším 
jejím, jen tak nezdála. Zatím vcházejí mužové 
do  vnitra, berou nebožtíka na  nosidla a  vynášejí 
ho ke hřbitovu. „Posilni se, ženo ... ovlaž si rty...“ Ne-
mocná béře lahvičku do obou rukou a pije – pije 
s  úlevou. Jak si oddychuje volněji. Jak si libuje! 
„Kdo jste, paní jasná, že se neštítíte těch našich 
chat, že se nelekáte nákazy! ... Ó povězte mi! ... 
Odejdu brzy ... co nevidět ... ať mohu povědět to 
vaše jméno tam nahoře ...“ „Tvá královna jest to!“ 
zašeptala jedna z  družek, ona jež stála nejblíže. 
„Má královna?... Dagmar! ... Tak se nesnížila ještě 
žádná dánská královna... žádná...A snad již tako-
vé nikdy u nás ani nebude! .... (***) 
Věhlas osobnosti královny Dagmar v Dánsku se 
přirovnává k oblíbenosti, již si v Čechách získala 
její nevlastní sestra, svatá Anežka. Královské-
mu páru se v r. 1209 narodil jediný syn Valde-
mar Mladý. Markéta zemřela za nevyjasněných 
okolností (zřejmě při porodu druhého dítěte, 
které také zemřelo) 24. května 1212 v Ribe a je 
pochována v  kostele Sv. Bendta (Benedikta) 
v Ringstedu. V Dánsku jsou dodnes připomíná-
ny balady o královně Dagmar, které velebí její 
dobrotu a půvab. 

Ribe. Pomnik królowej Dagmar

Když letos 24. května uplynulo 800 let od Dag-
mařiny předčasné smrti, využilo město Ribe 
kulatého výročí a  připravilo třídenní májový 
Festival DAGMAR 800. Královnině památce byl 
věnován i  letošní ročník tradičního srpnového 
Středověkého festivalu v Ringstedu. Česká poš-
ta vydala k jubileu pamětní dopisnici. Autorkou 
grafické předlohy je ilustrátorka Renáta Fučí-
ková, která k této příležitosti vytvořila také čes-
ko-dánskou komiksovou skládanku Královna/

Dronning Dagmar. České velvyslanectví v  Ko-
dani připravilo putovní výstavu Královna Dag-
mar, česká princezna, zahrnující dvacet panelů 
s texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, histo-
rických faktech i legendách, které napsali čeští 
a dánští historikové. Expozice zahájila svou ces-
tu po dánských muzeích a knihovnách v Ribe, 
poté pokračovala do ringstedského Domu his-
torie, byla k vidění do konce října 2012 v Národ-
ní knihovně ČR a následně instalována v Kutné 
Hoře, Brně a dalších městech České republiky. 
V  Dánsku památce královny Dagmar vzdal 
hold třídenní festival Dagmar 800, který začal 
24. května 2012, tedy v den, kdy před 800 lety 
zemřela. V  dějišti připomínkových akcí, dán-
ském městě Ribe, mimo jiné odstartovala pu-
tovní výstava Královna Dagmar, česká princezna, 
a  vystoupila i  řada českých umělců. Festival 
návštěvníkům nabídl bohatý kulturní program 
v podobě výstav, koncertů, přednášek, středo-
věkých trhů či zábavních aktivit s  historickou 
tematikou. Dánové na  svoji královnu nezapo-
mínají.  J. Novák
(*) I. Maňáková: Seznamte se: Dagmar, dánská královna českého 
původu 
(**) JN: 800 let Zlaté buly sicilské. Fac. nostra č.122-123, s. 39-40
(***) V. Beneš Třebízský: Královna Dagmar. Praha, F. Topič 1924

Před 160 léty se 
narodil Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš se narodil 18. listopadu 1852 v ji-
hočeském městečku  Miroticích v  nepříliš zá-
možné rodině Františka Aleše, obecního písaře 
a později městského tajemníka. Matka Veronika 
Alšová, rozená Famfulová, při práci ráda zpíva-
la a písně milovala tak, že si písničky kupovala 
o poutích a sešívala je pečlivě do tlusté knížky – 
špalíčku. Mikoláš měl dva starší bratry – Františ-
ka a Jana. Kvůli finančním potížím se celá rodi-
na několikrát přestěhovala. V roce 1856 nejprve 
do Písku a následně do Prahy. Ani tam se však 
nepodařilo situaci zlepšit a  rodina se v  únoru 
1859 vrátila zpět do Mirotic.

Mikoláš Aleš, kreska m. Švabinský

Kreslit začal už ve čtyřech letech. Jako čtyřletý 
nakreslil obrázek šenkýřově dcerušce a  dostal 
za něj kousek cukru. „Sladšího honoráře později 
jsem neokusil,“ říkával Aleš. Matčin bratr - strýc 
Tomáš Famfule – byl vysloužilý voják. Když se 

po čtrnáctileté vojenské službě vrátil domů, stal 
se chlapcům Alšovým druhým otcem, příte-
lem, a v době jejich studií na gymnáziu v Písku 
také hospodyní. Vařil jim, uklízel, spravoval šat-
stvo, sdílel s nimi strasti a slasti života chudých 
studentů. V  té době se také ve  venkovských 
městech začal probouzet čilejší národní život. 
Mikoláš pro neshody s jedním z tamních peda-
gogů musel gymnázium opustit. Začal se tedy 
učit malířem, a  později, roku 1867, vstoupil 
do druhé třídy Písecké reálky, kde studoval až 
do roku 1869, kdy odjel do Prahy na Akademii 
výtvarných umění. Během studia si přivydělá-
val vyučováním kreslení a drobnými ilustrace-
mi. Jeho profesory byli Josef Matyáš Trenkwald 
a Jan Swerts. To však již oželel smrt svého bra-
tra Františka (v  r. 1865 zemřel na tuberkulózu) 
i druhého bratra Jana (tragicky zahynul o dva 
roky později). Na  podzim r. 1869 odjel studo-
vat do Prahy a stal se žákem akademie umění. 
Krátce před odjezdem do Prahy utrápená smrtí 
dvou synů zemřela paní Alešová. Otec se sice 
v  r. 1874 podruhé oženil, brzy však ochuravěl 
a po roce rovněž zemřel. Aleš osiřel a ve svých 
22 letech zcela sám a bez prostředků odjel na-
trvalo do Prahy. 

Jeho studium však bylo náhle přerušeno po-
vinností odsloužit jednoroční vojenskou služ-
bu u  uherského pluku, který byl naštěstí pro 
Alešovu práci ubytován v  Praze. Vojáci pluku 
pocházeli většinou z okolí Lučence, byli to Ma-
ďaři, Slováci z  Dětvy i  Cikáni. Mezi nimi získal 
Aleš řadu námětů ke svým kresbám. Po vojně 
se ještě nakrátko vrátil na  akademii, pro svou 
práci však moc pochopení u  svých profesorů 
nezískal. 
V  roce 1876 se zúčastnil demonstrace proti 
profesoru A. Woltmannovi, který během své 
přednášky v  německém vzdělávacím klubu 
Concordia zpochybnil existenci českého umění 
v době gotické a barokní, přesně uvedl, že čes-
ké umění pouze přejímalo v té době německé 
vzory. Čeští studenti, kteří přednášku navštívili, 
hlasitě protestovali a neopustili přednáškovou 
síň, na což profesor Woltmann reagoval násled-
ným vyklizením síně. Později protesty přerostly 
v potyčky mezi německými a českými studen-
ty. Aleš byl potrestán několikadenním vězením 
a vyloučen z akademie.
V  r. 1876 se seznámil s  příznivcem a  později 
přítelem Alexandrem Brandejsem, za nímž v r. 
1876 často zajížděl do  nedalekého Suchdola, 
na podzim roku 1877 se tam odstěhoval k po-
bytu téměř celoročnímu. Na čas tak byl zbaven 
existenčních starostí a  mohl se plně věnovat 
práci. Z té doby pochází řada jeho významných 
děl a náčrtů k dalším. 
V r. 1878 se Aleš zúčastnil konkursu na výzdobu 
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Národního divadla, kde na  návrzích pracoval 
společně s Františkem Ženíškem. V lednu 1879 
dokončili kresby a v konkursu zvítězili.
V  Miroticích v  kostele sv. Jiljí se 29. 4. 1879 
Aleš oženil s  Marinou rozenou Keilovou, s  níž 
se znal od  dětství. Manželé si zařídili skrom-
nou domácnost na Malé Straně. Podle smlou-
vy odjel poté Aleš na  studijní cestu do  Itálie. 
Po návratu vytvořil během let 1880-81 čtrnáct 
velkých kartonů lunet “Vlasti”. V r. 1881 ilustro-
val Arbesova “Šotka”. V  r. 1884 se Aleš rozešel 
ve zlém s Františkem Ženíškem kvůli autorství 
na výzdobě Národního divadla. Roku 1889 mu 
vychází cyklus ilustrací národních písní “Osiřelo 
dítě” a další cykly. Za svého života došel největ-
šího uznání na Národopisné výstavě v  r. 1895, 
kde bylo vystaveno mnoho jeho sgrafit. R. 1896 
vydal spolek Mánes prvou samostatnou pub-
likaci o Alšově díle. K šedesátým narozeninám 
byl Aleš jmenován měšťanem pražským a  byl 
mu udělen titul inspektora kreslení na měšťan-
ských školách a rádce v dílech uměleckých. Po-
slední návštěvu v Miroticích uskutečnil Mikoláš 
Aleš v  r. 1912. Na  jaře r. 1913 vytvořil svůj po-
slední akvarel „Sv. Václav”. Zemřel v Praze v noci 
z 9. na 10. července 1913. Při pohřbu, když byly 
jeho ostatky vynášeny z Pantheonu Národního 
muzea, mu zněly tóny husitského chorálu i me-
lodie pozdější hymny „Kde domov můj“. Jsou 
uloženy na vyšehradském Slavíně. 

Alšovo dílo převážně čerpá z národních a slo-
vanských dějin a  ze života prostých lidí. Vy-
tvořil celkem na  8000 nejrůznějších kreseb, 
náčrtů, kartonů, ilustrací a  asi 65 olejomaleb. 
Byl malířem, kreslířem, ilustrátorem i  jevištním 
a  kostýmním výtvarníkem. Patřil ke  generaci 
výtvarníků Národního divadla. K  jeho nejvý-
znamnějším olejům patří Sláva Čechie (1873), 
Chorál svatováclavský (1873), Husitský tábor 
(1877), Setkání Jiřího Poděbradského s  Maty-
ášem Korvínem (1878, dnes na  Staroměstské 
radnici), U hrobu božího bojovníka, Májový Tri-
ptych (1879, svatební dar své nevěstě) aj. Jeho 
největším malířským plátnem je Pobití Sasíků 
pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m), instalované 
v galerii Muzea Českého ráje v Turnově. Obraz 
byl vytvořen v r. 1895 pro Národopisnou výsta-
vu v Praze.

Proslulé jsou Alešovy obrazové cykly. Prvním 
z  nich byl cyklus heroických výjevů Smysly 
(1876), následoval něžný milostný triptych Poe-
zie-Malířství-Hudba (1878). Pro 14 lunet a čtyři 
nástěnná pole ve foyeru Národního divadla na-
vrhl Aleš cyklus Vlast a čtyři nástěnné kompozi-
ce na téma Život, Mýtus, Národní zpěv a hudba 
a  Historie. Alešův návrh v  r. 1879 zvítězil jeho 
návrh v umělecké soutěži. Návrhy pak s pomo-
cí Františka Ženíška převedl do  skutečné veli-
kosti. Autoři obdrželi první cenu. Později porota 
odňala Alšovi možnost, aby Vlast provedl ba-
revně v lunetách sám a svěřila barevné prove-
dení několika jiným malířům, což Aleš chápal 
jako velkou křivdu. Cyklus Živly (1881) odráží 
Alšův zájem dokonce o Indiány v Americe. Šes-
tilistový cyklus Praha (1882) je oslavou matky 
českých měst ve  významných dějinných udá-
lostech. Cyklus Život starých Slovanů (1891) je 
pětilistový romanticko-idylický pohled na život 
slovanských předků podle tehdejších archeolo-
gických poznatků. 
Jeho velký význam tkví v ilustraci lidových čes-
kých a moravských písní, z nichž vznikl známý 
a  velmi populární Alšův Špalíček národních 
písní a říkadel, vydaný poprvé roku 1906. Kreslil 
i  obrázky do  snářů, lidových kalendářů aj. Ilu-
stroval množství dětských knížek, např. Domov, 
Pohádky, Rok na vsi, Slabikář, Staré pověsti čes-
ké, cyklus pohádkových balad Ladislava Quise 
Hloupý Honza aj. Jeho scénografických prací 
pro Národní divadlo nebylo mnoho, ale byly 
významné pro naše jevištní výtvarnictví. Navrhl 
např. kostýmy všech postav k Fibichově Šárce 
(1897) a  návrhy jednotlivých scén či kostýmů 
k různým představením. 
 Významné jsou jeho návrhy a  předlohy pro 
freskovou a sgrafitovou výzdobu domů, zejmé-
na v Praze, Plzni i jiných místech. Od roku 1880 
do roku 1913 navrhl výzdobu 37 domů a veřej-
ných budov v  Praze, což mu umožnila přízeň 
architektů, zejména Rudolfa Štecha a Antonína 
Wiehla, kteří stavěli domy s bohatě zdobenými 
fasádami. V  Plzni je zachováno 22 kompozic 
na 15 domech, stavěných většinou stavitelem 
a architektem Rudolfem Štechem ve stylu čes-
ké renesance. První návštěva Plzně Alše inspi-
rovala k  dekoračnímu pásu O  petrském trhu 
v Plzni pro dům v Tovární ulici. Nejrozsáhlejší je 
cyklické pásmo Obrazů z českých dějin na blo-
ku pěti domů v Nerudově ulici.
Alešovo dílo se snažíme v přiměřeném rozsahu 
přiblížit i čtenářům Facultas nostra pomocí re-
produkcí především jeho známých i méně zná-
mých kreseb. Vedle kulatého 160. výročí jeho 
narození si začátkem roku 2013 připomeneme 
i 100. výročí jeho úmrtí.  J. Novák 

125 let od narození 
Josefa Lady 

1887-1957
„Můj otec prožil v životě hodně starostí i bo-
lestí: v  neradostném dětství jako nevítané 
a odstrkované dítě; v učení i mužném věku, 
kdy musil stále zápasiti o  existenci rodiny 
a  vydělávat jenom na  úroky, protože byl 
nucen začíti s dluhem; a v pozdějších letech 

byl k tomu ještě trápen úpornou rozedmou 
plic, jíž konečně i  podlehl ve  věku 57 let. 
Tuto nemoc prý si uhnal schvácením, když 
jednou v zimě táhl na sáňkách nakoupené 
kůže z Kostelce nad Černými lesy. Pamatuji 
ho už jako vážně nemocného. Když mi bylo 
asi sedm let, zkrušila ho nemoc tou měrou, 
že se dal poprvé zaopatřit svátostmi umí-
rajících. Potom žil ještě deset roků. Nikdy 
nenaříkal, a  jakmile nemoc polevila, býval 
i veselý. Nemoc, starosti i příležitostné rány 
osudu snášel se stoickým klidem a přijímal 
je z  rukou božích s  odevzdaností věřícího 
křesťana. Když jsme byli okradeni nebo při-
šli o dobytče, matka vždy naříkala, ale otec 
jí klidně domlouval: „Co je pryč, je pryč a je 
marno naříkat! Pánbůh dal, Pánbůh vzal – 
tak už nelamentuj!“ Byl velmi nábožný...“

Takto líčil svého otce jeden z  nejznámějších 
českých malířů Josef Lada (*). Ilustrátor, kres-
líř, malíř a  scénograf Josef Lada se narodil 17. 
prosince 1887 ve  středočeské vesnici Hrusice 
nedaleko Prahy. Jeho otcem byl Josef Lada 
(1847 – 1904) a  matkou Alžběta, rozená Ja-
novská (1843–1912). Měl ještě tři sourozence 
– bratra Františka (1870–1929), sestru Antonii 
(1877–1900) a  sestru Marii (1881–1954). Vy-
růstal v chudé rodině venkovského řemeslníka 
v  domě č.p. 55. Otec se vyučil ševcem a  toto 
řemeslo také v Hrusicích provozoval. Mimo to 
také měli malé hospodářství, které sloužilo pře-
vážně pro vlastní obživu. V dětském věku oslepl 
Lada na jedno oko, poté, kdy si ho poranil o je-
den z tatínkových ševcovských nástrojů. Možná 
však právě proto se dopracoval ke svému typic-
kému kreslířskému stylu. 
„Všechna moje prázdninová práce záležela v pa-
sení našich krav a hus. Časně ráno jsem vyvedl tři 
kusy na obecní pastvinu a k deváté hodině přihnal 
napasené do chléva. V chlívku zatím už štěbetaly 
hladové husy, a sotva jsem uvázal krávy u žlabu, 
už bylo nutno pustit husy a hnát na pastvu. Do-
kud stálo obilí, pásl jsem je v našich bramborách 
a na travnaté cestě, vedoucí k našemu poli. Býva-
lo mi zde samotnému někdy smutno. Ale sotva 
poslední vozy odvezly úrodu s polí, už za nimi vy-
háněli husy na strniště druzí pasáčkové, a potom 
bylo již veseleji. Hlavní a nejveselejší zábavy nasta-
ly, když i z luk odvezli poslední kopky otavy a krávy 
i kozy mohly se volně pustit všude beze strachu, že 
vlezou do škody. Potom teprve začalo rozdělávání 
ohňů a  pečení bramborů – největší naše radost 
vůbec.“ (*) 



38

Lada začal kreslit ještě dříve, než se naučil psát, 
a tak po ukončení školní docházky (30. dubna 
1901) bylo díky jeho kreslířskému talentu roz-
hodnuto, že se vyučí malířem pokojů a divadel-
ních dekorací u p. Petránka na Královských Vi-
nohradech. Po měsíci ale odtud odešel a v roce 
1902 nastoupil v  Praze do  učení na  knihaře–
zlatiče u pana Karáska, jehož dílna se nacházela 
na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí. Výuční 
list Josef Lada obdržel 30. září 1905.
Současně navštěvoval večerní kurzy kreslení 
na pražské UMPRUM u prof. A. Jakesche. Nako-
nec byl v  roce 1906 přijat i na denní studium 
a stal se žákem prof. E. Dítěte a prof. Hofbauera. 
Po roce na vlastní žádost školu opustil a začal se 
věnovat samostatné výtvarné činnosti.
Již v roce 1905 se seznámil s Hanou Budějickou, 
se kterou se později - 18. června 1923 - na praž-
ské radnici oženil. Za svědky jim byli spisovatelé 
MUDr. František Skácelík a Karel Vika. Manželům 
Ladovým se narodily dvě dcery – Alena (1925–
1992) a Eva (1928–1945). Od roku 1925 Ladovi 
bydleli v domě na Praze 2 v Ohradní ulici (dnes 
Ladova), kde měl Josef Lada i  svoji pracovnu. 
Téhož roku se stal redaktorem nedělní přílo-
hy Českého  slova Kvítko z  čertovy zahrádky 
a v redakci zůstal pracovat až do roku 1940. Prv-
ní pohádky vymýšlel a kreslil Lada pro své dce-
ry. Z pohádek pro své děti lze uvést zejména: 
O kocourku Mikešovi (1934), O chytré kmotře 
lišce (1937), Bubáci a  hastrmani (1939), Po-
hádky naruby (1939) a  Nezbedné pohádky 
(1946). Starší Alena (1925) v otcově díle nejen 
pokračovala, ale i  sama vydala memoárovou 
knihu Můj táta Josef Lada (1963). Mladší dce-
ra Eva zahynula v  r. 1945 na  sklonku války při 
bombardování Prahy. 

Od roku 1924 se Lada pra-
videlně vracel do  svých 
rodných Hrusic. Zde trávil 
se svou rodinou každoroč-
ní pracovní léta, která vyvr-
cholila v  roce 1930 roz-
hodnutím o  zakoupení 
pozemku na stavbu domu.

„Rok 1921 byl pro mne dost kritický. K vleklé plicní 
chorobě se přidružil v květnu jednostranný zápal 
pohrudnice. Nějakou dobu před tím jsem pociťo-
val menší bolesti v rameni a léčil je jako revmatis-
mus. V květnu ještě podnikl jsem s přítelem Jaro-
slavem Panuškou cestu do Příbramě v otevřeném 
autu a hned po návratu se nemoc plně projevila. 
Poležel jsem si asi měsíc a dík pečlivému ošetřová-
ní dr. Hausmanna vyvázl jsem ze zápalu pohrud-
nice bez následků.“ (*)
Ladův výtvarný projev, který je založen na po-
zorování a vynikající paměti, je svérázný a oso-
bitý. Snad každý, kdo jednou viděl některé jeho 
dílo či jeho reprodukci, na první pohled Ladovu 
tvorbu pozná. V  jeho kresbách ožívá malířovo 
dětství a rodná vesnice se skromným životem 
řemeslníků a  domkářů, kde čas plyne od  jara 
do zimy mezi prací a drobnými radostmi. Z vý-
tvarných technik používal nejraději kresbu, 
kvaš a  temperu. Jeho doménou byla dětská 
ilustrace, ale nebránil se ani ilustrovat knihy 
pro dospělé. Umělcův všestranný talent se 
projevil i v písemné podobě. Sám napsal a ilu-
stroval řadu knih, z nichž nejznámější je Kocour 
Mikeš. Byl členem SVU Mánes a  SČUG Hollar. 

V roce 1947 byl jmenován národním umělcem. 
Zemřel 14. prosince 1957 v  Praze krátce před 
svými 70. narozeninami a  je pochován na  Ol-
šanských hřbitovech.
Za svůj život vytvořil víc než 15 000 černobílých 
a  barevných ilustrací, z  nichž nejpopulárněj-
ší jsou ilustrace k  Osudům dobrého vojáka 
Švejka. Z volné tvorby zanechal přes 400 ob-
razů. Jeho oblíbenými figurami byl vodník či 
ponocný. Fenoménem se stalo slovní spojení 
Ladova zima, mimo jiné i  díky nesčíslnému 
počtu vydání reprodukcí jeho zimních námě-
tů na  vánočních pohlednicích. Jeho dílo je 
zastoupeno nejen v  soukromých, ale i  ve  ve-
řejných sbírkách, jako je Památník národního 
písemnictví, Národní galerie Praha, Muzeum 
umění Olomouc, Oblastní muzeum Praha-vý-
chod a jiné. Přispíval do časopisů (Máj, Rašple, 
Kopřivy, Chuďas, Humoristické listy, Karikatury 
aj.) a  novin, ilustroval hudebniny, vytvářel ka-
lendáře, plakáty či ex libris.

„Těžko se u nás dělají humoristické časopisy. Nejen 
jednotlivci a korporace, ale celé tábory zneužívaly 
celkem nevinných vtipů k  štvanicím a  používaly 
jich k  nezřízeným agitacím. Bylo těžko vymýšlet 
stavy, jež nebyly v  žádném seskupení, když i  po-
bertové hrozili vystoupením z bývalých stran. Je-
nom lékaři a kněží neprotestovali.“ (*) 
Byl také autorem výprav, scén a kostýmů k di-
vadelním hrám. Mezi první patřil Strakonický 
dudák od  Josefa Kajetána Tyla, hraný v  roce 
1930 v  Národním divadle v  Praze. Oslovila ho 
i kinematografie. Ještě za jeho života vznikly ku-
příkladu animovaný film Říkadla (hudba Leoš 
Janáček, režie Eduard Hofman), loutkový film 
Osudy dobrého vojáka Švejka (scénář a  režie 
Jiří Trnka) nebo hraný film Hrátky s čertem (re-
žie Josef Mach). O Josefu Ladovi bylo napsáno 
přes 14 monografií nebo vzpomínkových knih, 
realizovalo se více než 70 samostatných a mno-
ho kolektivních výstav jeho děl. (JN)
J. Lada: Kronika mého života. Čs. spisovatel, Praha 1973 (5. vydání)

Jubileum spisovatele 
Stanislava Rudolfa 

(nar. 1932)
Prozaik, scenárista, autor knih pro děti a mládež 

Stanislav Rudolf se narodil 16. února 1932 v Ji-
číně v rodině železničáře. Dětství prožil v měs-
tečku Železnice, kde jeho otec vedl několik let 
obecní knihovnu. V roce 1951 maturoval na re-
álném gymnáziu v Jičíně a současně se vyučil 
kinooperatérem (1950). Po  nepřijetí na  FAMU 
byl krátce zaměstnán ve  Výzkumném ústavu 
rozhlasové a  televizní techniky v Praze (1951), 
poté absolvoval Pedagogickou fakultu v  Čes-
kých Budějovicích (1954). Učil na základní škole 
v Chrašticích na Písecku (1954–56) a v Lázních 
Bělohrad (1960). Od  roku 1956 dálkově stu-
doval češtinu na  Vysoké škole pedagogické 
v Praze, absolvoval diplomovou prací Historie 
kalendářů jako knížek lidového čtení (1960).
Poté působil jako odborný asistent na Pedago-
gické fakultě v  Brandýse nad Labem a  krátce 
učil na  tamní desetileté škole (1965). V  roce 
1965 nastoupil jako redaktor Pionýrských novin 
(od roku 1968 přejmenovány na Sedmičku pi-
onýrů) a  od  roku 1970 pracoval jako redaktor 
časopisu Květy. S touto redakční prací souvisela 
i  řada jeho zahraničních cest (například účast 
na Mezinárodních filmových festivalech v Can-
nes, Moskvě, Taškentu a  Benátkách). Od  roku 
1977 je spisovatelem z povolání, v letech 1982–
84 byl zaměstnán jako dramaturg Filmového 
studia Barrandov.

Od  roku 1954 publi-
koval v  periodikách 
Osvětová práce, Host 
do  domu (1956), Po-
chodeň (Hradec Krá-
lové), Tvorba, Kulturní 
tvorba, Vlasta, Zlatý 
máj, Svoboda (Klad-
no), Pionýrské noviny 

a Sedmička pionýrů, Literatura ve škole, Mladá 
fronta, Květy, Rudé právo a Mladý svět. Od 90. 
let přispívá většinou fejetony a  povídkami 
do Práva, MF Dnes, Instinktu, Polabského týde-
níku TOK, Haló novin, Bělohradských listů, Vlas-
ty a  do  internetových časopisů Webmagazin 
Rozhledna, Pozitivní noviny, Peprnet a Ženy.Tis-
cali.
Spolupráci s Čs. televizí a Čs. filmem zahájil v 70. 
letech. Je autorem scénářů televizních her pro 
mládež Renáta (1970, režie Věra Jordánová), 
Ententýny (1971, režie Věra Jordánová, scénář 
+ Karel Urbánek, podle stejnojm. knihy), Ro-
mance pro dlouhých devět let (1974, režie Vlas-
ta Janečková) a  řady dalších. Podle jeho próz 
(a většinou i scénářů) vznikly celovečerní filmy 
Metráček (1971, režie Josef Pinkava, scénář + 
Jaroslav Petřík a Josef Pinkava), Údolí krásných 
žab (1973, režie Jiří Hanibal, scénář + Jiří Hani-
bal), Kopretiny pro zámeckou paní (1981, režie 
Josef Pinkava, scénář Jaroslav Petřík + Josef 
Pinkava) a  Operace mé dcery (1986, režie Ivo 
Novák, scénář + Ivo Novák).    
Již od  úspěšné prvotiny (Metráček aneb Ne-
možně tlustá holka, 1959) je Rudolf především 
autorem próz (případně filmových a  televiz-
ních scénářů) pro mládež o každodenním ži-
votě dospívajících, zpravidla dívčích hrdinek. 
Usiluje v  nich o  rovnováhu mezi zábavnou 
a  výchovnou funkcí i  o  ztotožnění potenci-
álních čtenářů s  hrdiny. Rudolfovy postavy 
procházejí pocity nejistoty, zklamání, vzdo-
ru, hněvu, trucovitosti, aby později vyzrávaly, 
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uvědomily si své sebeklamy a překonaly ura-
ženou ješitnost. Cestou k  životní rovnováze 
je jim často zdravá sportovní ctižádost (Met-
ráček, Milionová holka, Časová ztráta), případ-
ně smysl pro čest, spravedlnost a  toleranci. 
Jejich problémy a konflikty ústí do harmonie, 
zdůrazňující zejména pozitivní roli rodičů jako 
opory. Obdobné vidění a  zobrazování světa 
charakterizuje i  prózy pro dospělé, o  něž se 
Rudolf pokoušel od konce 70. let. 
Dvanáct jeho knih se dočkalo také překladů 
do cizích jazyků a pět dokonce zfilmování. Více 
v následujícím rozhovoru autora s redaktorkou 
R. Šindelářovou (*) z r. 2007. 
Nejprve jednu zcela soukromou: Kolik máte 
manželek, dětí a jiných členů domácnosti?
Takže pro vaši orientaci v mé rodině: mám už 
51 roků jednu manželku, s ní dvě děti. Martin 
je bankovní technik, Alena prodavačka. Máme 
dvě vnučky, jednoho vnuka, pravnoučata Luká-
še a Dominiku. Protože všichni bydlí nedaleko, 
pravidelně nás o víkendu navštěvují. Mám ob-
vykle pocit, že k nám přijíždí URNA. Tedy Útvar 
rychlého nažr…! O mnohých z nich se dočtete 
v mé knížce „Miluji tě, vole!“
 O té chci právě hovořit. Postřehla jsem to-
tiž, že se v  ní velmi často zmiňujete o  své 
ženě Jarce. Nevadí jí to? Nebo vás za  kaž-
dou cenu podporuje?
Každý fejeton, nebo jiné své veledílo, jí vnucuji 
k přečtení. A ona je skutečně tak velkorysá, že 
si můj text přečte. Jenom nevím, proč se pak 
na mě dlouze zahledí a ťuká si při tom na čelo.
V knize „Miluji tě, vole!“ jsem se o vás a va-
šem soukromí dozvěděla například to, že 
román „Barvoslepý“ vznikl na základě vaší 
osobní zkušenosti. Takový handicap ale jis-
tě může mít i své výhody. Například se ne-
můžete se svou ženou hádat, zda ta barva 
košile je zelená nebo zelenkavá.
Tak o to se rozhodně nehádáme. Za ta léta man-
želství jsem pochopil, že moje žena má vždyc-
ky pravdu, i když tu svou! Ale barvoslepost má 
i  své výhody. Například můj tatínek železničář 
si přál, abych byl jednou strojvedoucím vlaku. 
Svého snu se musel vzdát, když jsem ve  třetí 
třídě namaloval (prý) růžového koně. Později 
jsem se ke  svému fyzickému nedostatku ale 
postavil tržně a  napsal jsem román „Barvosle-
pý“. Dostal jsem za něj docela slušný honorář.  
Píšete, jak jste pomáhal své ženě v kuchyni 
(při loupání jablek, při pečení pusinek – což 
mimochodem dopomohlo zrodu vašeho 
románu „Pusinky“), ve  zmiňované knížce 
najdeme také pár receptů. Ale co všechno 
skutečně umíte uvařit?
Teoreticky všechno. V praxi jsou mou jedničkou 
buchty, dvojkou smažená vajíčka a na třetí po-
choutce právě teď usilovně pracuji.
Všimla jsem si, že máte zalepený prst. Řízl 
jste se při vaření?
Ten prst mám olepený náplastí skoro pořád. 
A  nejen na  jedné ruce! Je to proto, že na  PC 
i  psacím stroji (kdysi) píši vždy všemi dvěma. 
Tak je mám omlácené. A na těch druhých se mi 
občas objeví moje milenka lupénka.
Jste prý také velmi zimomřivý. Máte nějaký 
recept vyloženě na zahřátí?
Ano, koupit své ženě čtyřtýdenní pobyt v  láz-
ních a po celou dobu nechat v našem baráčku 

zapnuté ústřední topení. Aáááách…ta pohoda!
Když už jsme u  té zimy, napadá mne, že 
druhá knížka, o které chci hovořit, „Zatmění 
srdce“, se odehrává v  zimním období. Psal 
jste ji v létě, abyste toto vůbec přežil, nebo 
naopak v  zimě, protože jste se právě cítil 
smířen s osudem?
Tak tahle otázka může napadnout více čtenářů, 
pokud si přečtou fejeton o tom, jak už dlouho 
vedu se svou manželkou takzvané termoválky, 
kdy se dohadujeme, zda v našem baráčku při-
topit, nebo naopak teplíčka ubrat.
Aby bylo jasno: mám rád v bytě teplo, ale jinak 
mi ta pravá zima se sněhem, závějemi a  lyžař-
skou sjezdovkou nevadí. Takže si ani nevzpo-
mínám, jak bylo, když jsem smolil jmenovanou 
knížku. Jak bych to také věděl?! Každý, kdo píše, 
mi jistě potvrdí, že při téhle práci jsme vždycky 
tak trochu mimo.
V „Zatmění srdce“ je jako ve spoustě vašich 
knížek hlavní hrdinkou dívka. Je to proto, 
že dívky víc čtou, nebo že jejich citlivé du-
šičce skutečně tolik rozumíte?
Přiznám se, že od dívek snadněji seženu jejich 
soukromý materiál k pozdějšímu napsání kníž-
ky. Vyprávějí mi podrobně a nekonečně dlouho 
o  sobě, o  svých láskách i  životních prohrách, 
vědí, že já je nechávám absolutně v anonymitě, 
takže se často dozvím i  to, co by neprozradily 
možná ani své nejlepší kamarádce.
Dostáváte se ale potom do role, kdy popi-
sujete svět z pohledu ženy. Nevyčítají vám 
někdy muži, že musíte díky kladné hlavní 
hrdince učinit z  postavy muže padoucha? 
Mezi námi, muži, že by se někdy někde objevil 
padouch? Tak takový případ ze svého okolí, ani 
tvorby, neznám. 
Kdy můžeme očekávat další vaši knihu – 
a jakou? 
Protože o  knížku „Miluji tě, vole!“ je u  čtenářů 
značný zájem, takže mnozí si ji dokonce i  ku-
pují, pracuji na knížce obdobné, která se bude 
jmenovat „Z Čech až na konec léta“. Čtenáři se 
jejím prostřednictvím podívají do  zemí, kde 
jsem byl na reportážní cestě, či na své rodinné 
dovolené. Pokusím se ji napsat a vydat do příš-
tích letních prázdnin, kdy už u nás tradičně za-
čínají vánoční nákupy.
 (*) R. Šindelářová: Prostě, kdo umí - umí! Pozi-
tivní noviny, 2007
V  některých románech a  povídkách Stanislav 
Rudolf čerpá z lékařského prostředí. Bylo tomu 
tak i  v  jeho úspěšné prvotině „Metráček“. Čtr-
náctileté Jitce se všichni posmívají pro její pře-
bytečná kila.Ona jim však chce dokázat, že také 
něco dovede. Chce se dostat do školního druž-
stva ve  vybíjené, ve  staré kolně pilně trénuje. 
Do družstva ji tělocvikář Bohoušek vybere - co 
rána na soupeřku, to trefa. Při turnaji v Rybíně 
začal jeden fandící chlapec pokřikovat  “Me-
tráčku, do  toho” a  Jitka hned věděla, že to 
platí na ni. Rozhodla se, že se svojí váhou něco 
udělá. Po zápase přišel do šatny za Jitkou kluk, 
který se jí ráno posmíval. Po cestě k autobusu jí 
nabídl, zda nechce chodit do atletického oddí-
lu. Po domluvě s rodiči začala jezdit do Rybína 
na tréninky. Začala jíst zdravěji. Snaží se po ce-
lou dobu vydržet tréninky, nevzdat se a zároveň 
stíhat i hodiny francouzštiny. Současně prožíva-
la svou první lásku. O  rok později studuje Jit-

ka na  zdravotnické škole, chodí do  tanečních 
a zažívá různé momenty se spolužačkami i  se 
svým starším bratrem. Honzovi to však nejde 
ani ve škole, ani na atletickém oválu. Jednoho 
dne požádá Jitku, aby mu přinesla z nemocnice 
povzbuzující efedrin. Ten mu sice pomůže, ale 
vztah s Jitkou začíná mít čím dál tím větší trh-
liny. V  nemocnici se na  krádež přijde a  obviní 
jinou dívku. Jitka se ke všemu přizná, když zjistí, 
že Honzovi hrozí závislost na dopingové látce. 
Jejich vztah končí v momentě, kdy Jitce nezbu-
de nic jiného, než lahvičku obsahující efedrin 
rozbít. Zároveň se ale v nemocnici seznamuje 
s jiným chlapcem. Ukázka z knihy (*):

Jandová se rozhlédla po  třídě a  vyvolala Andu-
lu. Ta se zvedla ze židle, a  jak šla k tabuli, chytila 
mne náhle za  ruku a  nemilosrdně vlekla s  se-
bou. Zastavily jsme se až u  stolku, na  němž byly 
připraveny pomůcky k  odběru krve. Andula se 
zadívala na podnos, kde se třpytila dóza se steril-
ními jehlami, bubínek s  tampóny, nůžky a  dlou-
há pinzeta. A  ještě tu stála láhev s ajatinem, dvě 
emitní misky, zkrátka všechny krámy, které jsou 
k  tomu potřebné. „Tak začni!“ pobídla Jandová 
zaraženou žákyni. Andula mi podložila levý loket 
gumovou podložkou, podsunula kousek buni-
čité vaty a  paži zatáhla nemilosrdně popruhem. 
„A cvičíme, milostivá paní!“ přikázala tiše. Máva-
la jsem před sebou rukou jako dobře promazaný 
stroj. Andula mezitím otevřela skleněnou dózu 
a  pinzetou lovila vhodnou jehlu. Konečně jednu 
našla. Celkem obratně ji nasadila na  kónus stří-
kačky, zmáčkla píst a blížila se jako kočka ke mně. 
„Nešaškuj, Andulo! A jak držíš tu stříkačku?“ okřikla 
ji učitelka. „Takhle!“ předvedla Andula. Učitelka se 
ironicky usmála. „Takhle bys mohla nabíjet jelita!“ 
podotkla a srovnala jí prsty do správné polohy.... 
Přestala jsem kývat paží. Andula prohlédla na-
modralou žílu v mé loketní jamce, prsty levé ruky 
mi vypnula kůži a přiložila jehlu. „Opatrně, Andu-
lo, ať nepropíchneš žílu i z druhé strany!“ „Já vím...“ 
„A tampón?“ „Mám...“ ujistila Andula učitelku. Pak 
se trochu rozehnala rukou a vpíchla jehlu zrovna 
do  žíly. Ucítila jsem tupou bolest. Hned nato se 
začal červený sloupeček v  injekční stříkačce zvět-
šovat. 

(*) Rudolf S.: Metráček aneb kostky jsou vrženy. Olympia, Praha 
1977
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Zdeněk Rušavý, Jan 
Brož a kol: Diabetes 

a sport 
Příručka pro lékaře ošetřující nemocné s di-
abetem 1. typu. 
Praha: Galén, 2012
V  tomto roce vyšla velmi zdařilá publikace 
kolektivu autorů pod vedením prof. Rušavého 
(Diabetologické centrum Fakultní nemocnice 
Plzeň) věnovaná sportu u  diabetiků 1. typu, 
jak je ostatně uvedeno v podtitulu knihy. Pu-
blikace je orientována spíše prakticky, a  tak 
je z  celkem 183 stran věnováno fyziologii 
a  patofyziologii energetického metabolismu 
ve vztahu k tělesné práci u zdravých a u dia-
betiků 1. typu necelých 40 stran. Další kapitoly 
už shrnují praktické poznatky a  doporučení. 
V textu jsou odkazy na recentní literární zdro-
je včetně aktuálních doporučených postupů 
a  metaanalýz. V  závěru každé kapitoly je vý-
stižné shrnutí pro praxi, což je velmi užitečné 
jak pro zapamatování, tak v případě edukace 
konkrétního pacienta. V tom také mohou po-
moci kapitoly s  kasuistikami pacientů, kteří 
velmi dobře zvládli začlenit sport do  svého 
režimu, ale i pacientů, u nichž bychom mohli 
mít určité výhrady, až po pacienty demonstru-
jící nevhodné návyky.
Vzhledem k  tomu, že pohybová aktivita u  di-
abetiků 1. a  2. typu má celou řadu odlišných 
aspektů, publikací jednoznačně prospělo její 
zaměření čistě na diabetiky 1. typu. Prezentova-
ný přístup by nicméně mohl být aplikován také 
na  ostatní mladší diabetiky léčené inzulinem, 
kteří mají sportovní ambice. Publikace se věnu-
je jak dospělým diabetikům, tak dětem, což je 
zcela v souladu s převážně časnou manifestací 
diabetu naplitu 1. typu.
Neodmyslitelnou součástí režimu sportujícího 
diabetika je self-monitoring. Ten lze provádět 
pomocí glukometru, ale lze také využít konti-
nuálního měření koncentrace glukózy v inter-
sticiální tekutině pomocí zavedeného senzoru 
(CGMS). Self-monitoring je nezbytným nástro-
jem pro rozhodnutí, jestli vůbec lze v dané si-
tuaci sportovat, pro nastavení inzulinoterapie 
a  plánování dodávky sacharidů (výměnných 
jednotek) a také pro prevenci a detekci hypo-
glykémie. Self-monitoring zahrnuje také sta-
novení ketolátek v moči nebo lépe v plazmě, 
což umožňují některé glukometry. Je-li pří-
tomna ketonurie, je cvičení jednoznačně ne-
vhodné. V  případě výraznější hyperglykémie 
bez ketonurie lze zvážit, nedošlo-li k režimové 
chybě (např. opomenutí aplikace inzulinu), ale 
většinou je také cvičení nevhodné. Zmíněna 
je i úloha CGMS v diagnostice pozdní (nepo-
znané) hypoglykémie jako příčiny ranní hy-
perglykémie.
Další důležitou kapitolou jsou dodávky sacha-
ridů před, při a  po  sportovní aktivitě. Tady je 
situace poněkud složitější. Pro léčbu diabetu 
mellitu 1. typu obecně, a sport není výjimkou, 
je důležitý pravidelný režim. Z tohoto důvodu 
je důležité, jestli je sportovní aktivita plánovaná 
nebo neplánovaná, jakou má intenzitu včetně 
jejich výkyvů, a po jak dlouhou dobu bude pa-

cient cvičit. Nezanedbatelný je také druh spor-
tovní činnosti a  časový rozvrh činnosti (např. 
přestávky, střídání). To vše je potřeba vzít v úva-
hu při plánování dodávky sacharidů současně 
s rehydratací. I zde je cennou metodou konti-
nuální sledování glykémie.
S úpravou dodávky sacharidů při sportu neod-
myslitelně souvisí i úprava inzulinoterapie, kte-
rá zahrnuje úpravu bonusu před zátěží, úpra-
vu bazální rychlosti po dobu cvičení a v době 
po cvičení, kdy je pacient ohrožen hypoglyké-
mií. Autoři uvádějí doporučení jak pro diabetiky 
léčené intenzifikovaným režimem (IIT), tak pro 
pacienty s inzulinovou pumpou (CSII). Z toho-
to pohledu je důležité i místo aplikace inzulinu, 
které ovlivňuje rychlost vstřebávání inzulinu. 
V případě aplikace do podkoží nad pracujícím 
svalem se zvyšuje riziko hypoglykémie. Autoři 
diskutují i problematiku odpojování insulinové 
pumpy.
Samostatná kapitola je věnována hypoglyké-
mii, která je u diabetiků 1. typu obávanou kom-
plikací. Hypoglykémie může nastat v průběhu 
sportovní činnosti z  důvodu nedostatečné 
redukce inzulinoterapie nebo z  důvodu ne-
dostatečné dodávky sacharidů. Příčinou může 
být také nesprávný odhad intenzity a  trvání 
zátěže. Z  těchto důvodů může hypoglykémie 
nastat časně po  zátěži, kdy přetrvává zvýšená 
inzulinová sensitivita. Záludnější je pozdní hy-
poglykémie, ke které může dojít i za 6-12 hodin 
po  ukončení cvičení. Pozdní hypoglykémie je 
způsobená převážně resyntézou glykogenu, 
která není průběžně pokryta dodávkou sacha-
ridů. Při sportování v druhé polovině dne často 
nastává pozdní hypoglykémie až v  noci, není 
rozpoznaná a vede k ranní hyperglykémii z vy-
plavení kontraregulačních hormonů, zhoršení 
kompenzace a při špatné rozvaze také k neade-
kvátní úpravě inzulinoterapie. Frekvenční hypo-
glykémie u pacientů bez pozdních komplikací 
diabetu. Tou je krátký, velmi intenzivní sprint, 
který vede k  vyplavení stresových hormonů 
a tím k přechodnému vzestupu (nebo alespoň 
zastavení poklesu) glykémie.
Další kapitola je věnovaná diabetické katoaci-
dóze, konkrétně diagnostice, prevenci a léčbě. 
V  případě ketoacidózy (ketonurie) je cvičení 
jednoznačně nevhodné. Autoři také nedoporu-
čují samoléčbu, přestože se domnívají, že lehčí 
ketoacidózu by schopný diabetik zvládl vyléčit 
sám. Samostatné téma je riziko ketoacidózy 
u  pacientů léčených inzulinovou pumpou. 
Podle nejnovějších údajů není riziko ketoaci-
dózy z důvodu selhání pumpy vyšší než u paci-
entů léčených intenzifikovaným režimem. Také 
odpojení pumpy na  2-3 hodiny následované 
korekčním bonusem je malé, a proto lze odpo-
jení pumpy doporučit tam, kde hrozí její poško-
zení při sportu, nebo kde při sportovní činnosti 
překáží. V  ostatních případech je výhodnější 
jen snížit bazální rychlost dodávky inzulinu.
Téma, jehož zařazení může být překvapivé, ale 
které přidává další kámen do ucelené mozaiky, 
je cestování s  diabetem. V  této kapitole jsou 
shrnuty základní praktické informace o sklado-
vání insulinu a teplotním rozmezí pro jeho pou-
žití, režim při přepravě letadlem, podmínky pro 
správnou funkci glukometrů a dokonce dopo-
ručení pro úpravu režimu při přechodu více ča-

sových pásem. Vzhledem k velmi dobré funkci 
zdravotních pomůcek za  běžných podmínek 
je riziko opomenutí možnosti jejich selhání či 
nepřesného fungování za  extrémních podmí-
nek (okolní teplota, vlhkost vzduchu, nadmoř-
ská výška) značné, a proto je potřeba pacienta 
na takové riziko aktivně upozornit.
Volnější souvislost se sportem má poslední 
kapitola věnovaná řízení motorových vozidel. 
Vzhledem k  tomu, že se ale tato problemati-
ka týká převážné většiny dospělých diabetiků 
(a  samozřejmě také všech diabetiků provozu-
jících motoristické sporty), je její zařazení po-
chopitelné.
Závěrem lze konstatovat, že publikace Diabe-
tes a sport by neměla chybět v knihovně žád-
ného diabetologa či tělovýchovného lékaře, 
kteří pečují o sportující diabetiky.

MUDr. K. Slabý

Rosolová H.: 
Kardiometabolický 

syndrom
Proč je termín „kardi-
ometabolický syn-
drom“ (KMS) výstiž-
nější, než jak jsme 
většinou zvyklí „me-
tabolický syndrom“ 
vysvětluje autorka 
hned v  úvodu útlé 
knížky: osoby s  me-
tabolickým syndro-
mem nesou vysoké 
kardiometabolické 
riziko. Diagnóza KMS 
je velmi obtížná, pro-

tože jednotlivé rizikové faktory se vyvíjejí po-
stupně v závislosti na genetických predispozi-
cích. Opírá se o „harmonizovanou definici“ z  r. 
2009, zahrnující pět rizikových faktorů (obvod 
pasu, hladina triglyceridů a  HDL-cholesterolu, 
krevní tlak a lačná glykémie. 
Posledně jmenovaná hodnota by měla být niž-
ší než 5,6 mmol/l. O  tom, jak aktuálním zdra-
votním problémem KMS je, svědčí jeho výskyt 
v populaci. Jeho prevalence u mužů se pohy-
buje okolo 38 %, u žen okolo 26 %. U plzeňské 
populace byla prevalence KMS u mužů do 50 
let věku 20 %, nad 50 let věku 32 %, u obdob-
ných skupin žen 9 %, resp. 30 %. Základní pa-
tofyziologické mechanismy rozvoje KMS a jeho 
následků spočívají v  inzulinové rezistenci, zvý-
šené aktivitě sympatického nervového systé-
mu a snížené aktivitě dřeně nadledvin i v hor-
monálně aktivní abdominální tukové tkáni. 
KMS se vyznačuje prozánětlivým, protrombo-
genním a proaterogenním stavem. Do rozvoje 
KMS je zapojen centrální sympatický nervový 
systém, sympatoadrenální systém, endokana-
binoidní systém a receptory aktivované peroxi-
zomovými proliferátory. Právě zvýšená aktivita 
sympatického nervového systému je zřejmě 
nejdůležitějším patofyziologickým mechanis-
mem kardiovaskulárního rizika osob s  KMS. 
U  nemocných s  KMS je třeba vedle vysokého 
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rizika kardiovaskulární nemoci a diabetu melli-
tu 2. typu počítat i s dalšími riziky – reziduálním 
vaskulárním rizikem, syndromem polycystic-
kých ovarií, syndromem spánkové apnoe, ne-
alkoholovou steatózou jater a  nealkoholovou 
sateato-hepatitidou, anxiozitou a  depresí i  se 
zvýšeným rizikem nádorových onemocnění. Je 
příznačné, že autorka v  léčbě KMS a ovlivnění 
kardiometabolického rizika uvádí změnu ži-
votního stylu. Zdůrazňuje kuřáckou abstinenci, 
prospěšnost pohybové aktivity a  dietní opat-
ření. Rezervovaně se staví k  často citovaným 
příznivým vlivům mírné konzumace alkoholu 
a varuje naopak před konzumací alkoholu vyš-
ší. V další části rozebírá zásady farmakologické 
léčby hypertenze a prehypertenze, aterogenní 
dyslipidemie, porušeného glukózového meta-
bolismu a obezity. Mezi chyby a omyly při di-
agnostice KMS patří především nedostatečné 
a špatné měření obvodu pasu, chybné měření 
krevního tlaku, „lačnost“ nemocného před od-
běrem krve ke stanovení glykémie, nedostateč-
nou edukaci nemocného po diagnostice KMS 
i chyby při výběru léčiv pro terapii.Cílem autor-
ky je upozornit na to, že největší smysl vyhledá-
vat osoby s  kardiometabolickým syndromem 
tkví v  prevenci kardiovaskulárních nemocí 
a diabetu mellitu 2. typu. Klinická definice KMS 
pomáhá identifikovat nemocné s vysokým rizi-
kem pro atero-trombotické příhody a pro vznik 
DM2. Publikace podává přehled současných 
informací o  onemocnění, které postihuje vý-
znamnou část naší populace. Je napsána velmi 
srozumitelně, s řadou názorných obrázků, grafů 
a  tabulek, takže v  ní cenné informace najdou 
nejen lékaři či studující medicíny, ale zcela urči-
tě i ti, o nichž pojednává, tedy nemocní s KMS. 
Kéž by všechna uvedená doporučení u většiny 
z  nich našla uplatnění v  praxi, na  zdravotním 
stavu naší populace by se to zcela určitě signi-
fikantně projevilo. 
Rosolová H.: Kardiometabolický syndrom. Far-
makoterapie pro praxi, sv. 55. Maxdorf Jessenius, 
2012, 101 stran (jn) 

Buňatová P., Beran J.:  
O čem také přemýšlejí 

naši medici. 
Psychiatrická klinika 

FN a LF v Plzni
2012

Malé jubileum slaví 
sborník esejů po-
sluchačů naší fakul-
ty – vychází již 
po  patnácté. Pro 
autory esejů je pu-
blikovaný příspě-
vek premiérou – 
prvním pokusem 
o  formulaci myšle-
nek a názorů, o po-
pis dojmů a zážitků 

z prvního nahlédnutí do světa medicíny a prv-

ního setkání s nemocným člověkem. Uveďme 
stručnou charakteristiku jednotlivých příspěv-
ků. 
Boček E.: Přemýšlení nad životem a  smrtí. 
Každého, kdo nám vstoupí do života, bychom 
neměli hned od začátku odsuzovat za to, jaký 
je, jak na nás působí a jak se k nám chová, ale 
měli bychom se jej snažit doopravdy poznat 
a teprve poté si o tomto člověku udělat jasný 
úsudek. Život je moc krátký na  to, abychom 
se zabývali každou maličkostí, kterou nám ně-
kdo způsobil. I my máme své chyby, kterých se 
nedokážeme zbavit, ač se o  to třeba usilovně 
snažíme. Tak bychom měli brát lidi kolem sebe. 
Ač se nám to pomyšlení nelíbí, smrt je stejnou 
součástí lidského života jako sám život. 
Cardovo F.: Mental illnesses. In Portugal al-
most all psychological patients that suffer pro-
blems such as Alzheimer, autism, depression, 
schizophrenia and others thet are not consi-
dered dangerous to the society are treated in 
an outpatient regiment. Because of crisis pe-
ople have more financial problems and these 
problems will generate several conflicts inside 
families. The way to fight these problems ne-
eds creation of the seminars and courses for 
psychological patient´s families, give more 
support to non governmental institutions and 
creation of good medical units where families 
can leave their ill relatives during their working 
time. 
Gompos G.F.: Stem cells – a  messenger of 
hope. The main critique of stem cells research 
is that it required the destruction of a human 
blastocyst. Beside the strong criticism, stem 
cells research is one of the most promising fi-
elds in medicine today. 
Hlinjková A.: Od  diety k  nemoci. Někdy 
je obtížné rozlišit, zda se ještě jedná o  zdra-
ví prospěšnou dietu, a  kdy už lidská psychika 
působí velmi závažné poruchy příjmu potravy. 
Psychoterapie je nejdůležitější součástí léčby 
poruch příjmu potravy. V nejtěžších případech 
je nezbytná hospitalizace. Nežli se trápit hla-
dovkami, raději mějme nějaké to „kilčo” navíc, 
sportujme, buďme společenští a  budeme se 
cítit dobře. 
Konrád A.: Život „bez života“? Definice života 
má v podání lidské bytosti něco navíc – emoce 
a myšlení. Aby tedy člověk opravdu žil, musí mít 
jeho život nějakou kvalitu. Alfou a omegou per-
cepce je zrak. U nevidomých je třeba rozlišovat 
dvě rozdílné situace - má-li člověk vrozenou 
malformaci, nebo dojde-li k  poškození zraku 
během života. Nevidomí jsou zcela normální 
lidé. Pomozme tam, kde je to nutné, a to způ-
sobem taktním a nenápadným. Chtěl bych se 
stát očním specialistou.
Koptíková A.: Máte tady „ňáký“ letáky? 
Dostala k  internetovým deníkům povětšinou 
maminek malých autíků. Vyhledala nezisko-
vou organizaci. Nabízí různé aktivity pro děti 
s  poruchami artistického spektra, začala dělat 
asistentku 10letému chlapci, který mimo artis-
mus trpí např. epilepsií. Mezi jeho nejvýrazněj-
ší artistické rysy patří špatně navazovaný oční 
kontakt, neschopnost napodobit jednoduché 
úkoly, mnohočetné opakování jedné věty a sil-
ná záliba v  nezvyklých věcech. Například má 
velmi rád reklamní tiskoviny. Chci pomoct.

Kostlivý T.: LDN na kraji města, aneb jak roz-
hodují zdraví o  nemocných. Nastoupil jsem 
do  léčebny dlouhodobě nemocných. Mnozí 
z pacientů, v drtivé většině staří, v mnoha pří-
padech dementní, v  LDN bez nadsázky trpí 
hlavně pro pocit, že jsou naprosto zbyteční. 
Překvapovala mě nepřiměřená míra vděčnosti, 
kterou lidé projevovali pro pár slov. Další lidé 
ale špatně nesli odosobněný přístup (vynucený 
nízkým počtem personálu) a nevzhledné pro-
středí. Připadali si jako odložený materiál, který 
už dávno ztratil svou funkci. Jako solidární spo-
lečnost bychom měli myslet na ty, kteří nemají 
to štěstí zemřít v rodinném kruhu.
Rendl J.: Tajemství stravování. Aby snažení 
o  úpravu nadváhy nebylo jen sezonní, nesta-
čí pouze nárazově držet jednou tu a podruhé 
onu dietu, stravování se musí odrážet v celém 
životním stylu. Aktivní pohyb by měl člověk 
provádět zhruba čtyřikrát týdně po  dobu 45 
minut, a to v pásmu 75 % své maximální tepové 
frekvence. Jako příklad zdravé výživy by mělo 
sloužit stravování v  nemocnici. Jenže: k  obě-
du dostanete kalorickou bombu, ke  snídani 
v nejlepším dva rohlíky, kostku másla a džem, 
v bufetu nabízejí vlašák a dva rohlíky či sekanou 
s hořčicí, v čekárně jsou instalovány automaty 
na slazené limonády. To nijak nekoresponduje 
s představou správné výživy. 
Rubeš T.: Nový život. My, jako studenti medi-
cíny, nejsme připravováni na  sdělování novo-
pečeným maminkám takových diagnóz, jako 
je Downův syndrom. Mnohdy se musíme spo-
léhat sami na svůj cit pro vyjadřování a určitou 
míru empatie. Setkal jsem se s  mnoha lidmi 
s  Downovým syndromem v  chráněné dílně. 
Většina z  nich přijížděla z  Ústeckého domova 
pro mentálně postižené.
Rusinková K.: Základní rozdíl mezi vzta-
hem pacienta k  sestře a  lékaři. Na  základě 
vlastních zkušeností ze sesterské praxe mohu 
uvést, že nemalá část sester se ke mně opravdu 
nechovala příliš vstřícně, a co hůř – ani nejevily 
ochotu mi pomoci a vysvětlit mi, co a jak. Práce 
sestry se mi zamlouvala, péče o ležící pacienty 
vůbec nebyla „nechutná“, jak jsem slýchala. Pa-
cienti byli moc milí, byli velice vděční, kdykoliv 
k  nim přišla usmívající se sestřička, která jim 
dala najevo, že práce ji těší a nepřijde jí odpor-
ná. Jsou to podle mě v první řadě sestry, kdo 
dělá pacientův pobyt v nemocnici snazší, sne-
sitelnější a útulnější, samozřejmě i návštěva mi-
lující rodiny. Aby se lékař stal pro nemocného 
uznávanou autoritou a přítelem v neštěstí, měl 
by pacient lékaři stoprocentně důvěřovat, lékař 
však musí ukázat, že své práci rozumí, pacienta 
chápe a  měla by z  něj sálat snaha pacientovi 
skutečně pomoci.
Steigorová A.: Anorexie. Co je vlastně příči-
nou tohoto onemocnění? Hovoří se o bio-psy-
cho-sociální podmíněnosti mentální anorexie. 
Jedním z faktorů je i vliv rodiny. Navíc na ženy 
je často vyvíjen tlak z okolí v podobě reklam, ať 
už v  televizi nebo časopisech. Módní návrháři 
si záměrně vybírají extrémně štíhlé modelky, 
které se tak stávají vzorem k napodobení. Tento 
současný „trend“ by se měl změnit.
Světlíková R.: Proč si lidé (ne)pomáhají. 
Fronty se táhly, paní u pokladny začala vrávo-
rat, než se naději, leží na zemi. A mladí pánové 
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i dámy pořád jen civí. Sanitka za chvíli dorazí, 
předám jim onu ženu a během pěti minut jsou 
pryč. Utvrdila jsem se v  tom, že lidi jsou více-
méně nemorální individua. Celý život vidím, jak 
jsou lidé sobečtí, co se týče potřeb druhých. 
Doufám, že svým chováním změním život 
ostatních k  lepšímu, a  ti zjistí, že péče o  jiné 
není přítěží.
Šubrtová K.: Svět singlů. Vytratil se zájem 
o druhé. Opravdová přátelství vznikají jen po-
malu. City ani emoce se nepěstují. Úspěchy 
jsou přece na vrcholu žebříčku hodnot. Ideální 
je žít single. Mít třeba partnera na víkend. Kaž-
dý má svůj byt, svou domácnost. Nemusíme 
řešit, co si dá partner k večeři, kdy mu vypere-
me nebo vyžehlíme. Bydlet sám má spoustu 
výhod. Pokud přece chcete společnost, tak 
v době internetu a facebooku to není problém. 
Se změnou identity rázem odplují starosti 
a jdete s čistou hlavou spát. Utečete z této re-
ality. Typický příklad: Tvrdě dřete na své kariéře 
celou pracovní dobu, naskočíte do auta a ne-
trpělivým poposkakováním v odpolední měst-
ské zácpě se dostanete až do obrovské krabice 
tzv. nákupního centra plného lidí. Ještě 50 km 
cesta domů. Typický všední večer u  internetu. 
Všichni chtějí být mocní a bohatí.
Tihlařík J.: Sociální sítě a  jejich rizika. Soci-
ální sítě prošly v posledních letech nebývalým 
boomem. Jen Facebook má více než 900 mili-
onů uživatelů. Jejich užívání přináší i řadu rizik: 
syndrom sociální frustrace, informační přetíže-
ní, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, 
vydírání, frustrace z vlastních nedostatků, inzer-
ci všeho druhu, šíření falešných zpráv a  další. 
Uživatelé odkrývají dokořán neuváženě svoje 
soukromí. V některých zemích upravují chování 
lidí na sociálních sítích zákony. U nás se zatím 
dodělávají „za pochodu“. Každý by měl bedlivě 
zvážit, jak bude sociální sítě využívat.
Ve  školním roce 2012-13 doznal předmět lé-
kařské psychologie a  komunikace s  nemoc-
ným změny. Byl rozšířen o témata etická, což 
se odrazilo i  v  jeho názvu: Lékařská psycho-
logie a etika. Na sestavení sborníku se výraz-
ně podílela Mgr. P. Buňatová, která se věnuje 
právě výuce etických témat. Lze doufat, že 
autoři se ve své další pre- i postgraduální pra-
xi budou přece jen častěji setkávat i  s  pozi-
tivními společenskými jevy, jako jsou ochota 
pomáhat druhým, kamarádství, zodpovědný 
přístup k  vlastnímu zdraví, rodinnou soudrž-
ností, zdravým životním stylem apod., aniž 
by za tím stálo především ono „slušné finanč-
ní ohodnocení“, mám-li použít terminologie 
ve  sborníku se vyskytující. Vedle obou hlav-
ních sestavovatelů sborníku Mgr. P. Buňatové 
a doc. MUDr. J. Berana, CSc., se na jeho vzniku 
podíleli i další vyučující uvedeného předmětu 
Mgr. D. Chmelařová, MUDr. D. Hynčík, MUDr. J. 
Matějovicová, MUDr. V. Procházková, MUDr. J. 
Podlipný, Ph.D., a MUDr. V. Vobořilová. Sborník 
vydala Psychiatrická klinika LF UK v Plzni, vytis-
kl Typografik Centr v počtu 200 výtisků. Texty 
neprošly jazykovou korekturou, přece jen ně-
které hrubé gramatické chyby či překlepy by si 
opravy zasloužily. 
Buňatová P., Beran J.: O čem také přemýšle-
jí naši medici. Psychiatrická klinika FN a LF 
v Plzni, 2012 J. Novák 

Ještě jednou 
do Tokia, alespoň 

ve vzpomínce 
Ve  dnech 23. – 29. října 
1966 jsem se zúčastnila 9. 
mezinárodního Cancer 
kongresu (UICC) v  Tokiu, 
Japonsko (obr. 1). Své do-
jmy z  návštěvy jsem po-
psala hned po  návratu 

v  plzeňské Pravdě pod názvem „Evropan 
v  největším městě světa“ 13. listopadu na  5. 
stránce. V té době se nemohlo všechno otevře-
ně napsat, proto se ke své cestě na Dálný vý-
chod vracím po  létech znovu, abych ukázala 
na potíže takového cestování v tehdejší době, 
a uvádím ještě nějaké dodatky k 1. publikaci.
Od  r. 1963 jsem jako patolog spolupracova-
la s  kolegou Štaflem z  gynekologické kliniky 
na  kolposkopicko-histologické korelaci cho-
robných změn na děložním čípku, z nichž ně-
které mohou vyústit až v karcinom. Kolega Štafl 
byl v té době na stipendiu v USA, přihlásil ob-
razovou dokumentaci těchto změn na kongres 
do Tokia a podnítil mě, abych si také podala žá-
dost o účast na kongresu a v případě kladného 
vyřízení žádost o  vízum do  Japonska. Bylo mi 
povoleno si zakoupit zpáteční letenku Praha – 
Tokio, tehdy v ceně 4500 Kč. Letěla jsem s Čes-
koslovenskými aeroliniemi s  mezipřistáním 
v Bejrútu (Libanon) a s jednodenním pobytem 
v Rangúnu (Barma), kde aerolinie končily. Zde 
jsme přenocovali s čekáním na další spoj a do-
poledne si prohlédli město.

Problémem byly finance 
na  pobyt, ale měla jsem 
štěstí, že mi brněnský pa-
tolog prof.  Švejda, který 
nemohl odjet, přenechal 
svůj předplacený nocleh 
v hotelu s  tím, že za něho 

přednesu jeho přednášku a  dluh vyrovnám 
po návratu. – Kolega Štefl mi měl předat urči-
tou částku v  dolarech až v Tokiu, kterou jsem 
měla uhradit v korunách jeho mamince, která 
se za nepřítomnosti obou rodičů starala o dva 
vnuky v Plzni. – Předání peněz se málem neu-
skutečnilo. Kolega se na cestě z USA do Tokia 
při přenocování přiotrávil kysličníkem uhelna-
tým ucházejícím z  karmy. – Velkou část jídla 
jsem si vezla s sebou.
Kongres se konal v  posluchárnách několika 
velkých hotelů v 10 až 15 sezeních a zúčastnilo 
se ho na 4000 delegátů, z toho 3000 zahranič-
ních. Otevíral jej syn japonského císaře Hirohita 
– Akihóto s  manželkou Muchiko Shoda, dce-
rou bohatého průmyslníka. Většinu času jsem 
proseděla na přednáškách. V polední přestávce 
jsem konzumovala své dovezené jídlo v  par-
kově upravené zahradě některého z  hotelů. 
Po večerech jsem se toulala po širokých ulicích 
v  oblasti Ginzy v  blízkosti císařského paláce. 
Všude byly davy lidí; buď se vracely z  práce 
z centra Tokia na předměstí, nebo za zábavou. 
Moje nástupní stanice metra byla Shimbashi. 
Narazila jsem i  na  problém jazyka. Při dotazu 
na  stanici mi tázaný nerozuměl, protože jsem 

dala přízvuk na první slabiku názvu Shimbashi. 
On název opakoval, ale s přízvukem až na dru-
hé slabice a s nasazením určité výšky hlasu.
Svou světlovlasostí jsem poutala pozornost ko-
lemjdoucích. Několikrát mě lidé na ulici zastavi-
li a ptali se, kolik je mi let.
Neznámá paní mě dokonce pozvala do svého 
bytu. Při vstupu jsme si zuly boty a usedly jsme 
na zem na rákosové rohože. Když jsem pocho-
vala jejího dvouletého chlapce, byla jsem pře-
kvapená, že je o hodně lehčí, než jsem očeká-
vala. Jako dárek jsem dostala vyřezávanou hla-
vu muže (obr. 2). Řezba průměru 35 cm pochází 
z nejsevernějšího a velikostně největšího ostro-
va Hokkaidó. Jeho obyvatelé se prý geneticky 
liší od ostatních Japonců, a v minulosti prý vy-
konávali popravy odsouzenců i z druhých ost-
rovů, pročež jimi ostatní spoluobčané pohrdali.
Jediný výlet, který jsem z  Tokia podnikla, byl 
na  Kyoto. Jízda rychlovlakem (300 km/hod.) 
trvala asi 3 hodiny. Po cestě jsme míjeli sopku 
Fudži, vysokou 3776 m. Kyoto bývalo skoro ti-
síc let až do r. 1868 hlavním městem Japonska, 
pak císař rozhodl o přestěhování hlavního měs-
ta do Tokia. Lidově je Kyoto nazýváno západní, 
Tokio východní město. – Kyoto bylo jediné větší 
město, které nebylo za  2. světové války bom-
bardováno. V  Kyotu jsem se mohla zdržet jen 
pár hodin. Dva středoškoláci s anglickými slov-
níčky v rukou využili možnosti si procvičit svou 
angličtinu, kterou prý budou potřebovat při 
vstupu na vysokou školu, a připojili se ke mně. 
V  bufetu jsem pro nás koupila nudlový vývar, 
který jim na  rozdíl ode mne moc chutnal. Ale 
nudle jsou prý vedle rýže základní surovinou 
japonské kuchyně.
Na  sjezdu se ke  mně přihlásil americký pato-
log Dr. A. G. Foraker, který se o 3 roky později 
stal po dobu jednoho roku mým šéfem v pa-
tologické laboratoři v Baptist Memorial Hospital, 
když jsem předtím složila nostrifikaci svého 
českého lékařského diplomu.
Kongres byl ve  své době největším meziná-
rodním shromážděním s  nádorovou tema-
tikou; byl zakončen společenskou večeří, při 
níž všichni zúčastnění zazpívali sborově Valčík 
na  rozloučenou „Should old acquaintance be 
forgotten and never brought to mind?“ 
Zpáteční cesta nebyla zcela bez komplikací. 
Nestihla jsem odlet letadla z Tokia do  Rangú-
nu, kde jsem měla přestoupit do  našeho le-
tadla a  další pobyt v  Japonsku jsem nemohla 
prodlužovat, protože mi končila platnost víza. 
Nejbližší další spojení by bylo bývalo možné 
přes Thajsko, ale tam absolutně nedovolili ob-
čanům z komunistických zemí ani proletět; tak 
to nakonec vyšlo až přes Delhi, ale ani tam jsem 
neměla víza, takže jsem až do  odletu našeho 
letadla ČSA do  Prahy nesměla opustit letištní 
halu. Pochopitelně jsem nakonec byla ráda, že 
jsem se vůbec dostala domů.
Prof. Dr. Alena Linhartová, DrSc.
Pozn. red.: V  období socialistického zřízení byly 
všechny tzv. „mezinárodní styky“ velmi přísně 
kontrolovány nejvyššími komunistickými orgány. 
Ve  všech oblastech života nesměl být v  tomto 
směru překročen povolený poměr „styků“ mezi 
kapitalistickými zeměmi a zeměmi socialistického 
tábora – nejen ve vědě, ale také v kultuře, ve spor-
tu, v  turistice atd. Pochopitelně tento poměr vy-
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zníval jednoznačně ve  „prospěch“ socialistických 
zemí – zda to bylo 4:1 nebo 10:1 mi není známo. 
Paní profesorka měla velké štěstí, že se jí v té době 
podařilo na vrcholný světový kongres vycestovat, 
i ona a mnozí další špičkoví odborníci zažili u po-
dobných pokusů vycestovat na „západ“ spíše hoř-
ké zklamání.  (jn) 

Bruggy
Benátky severu

Bruggy se nacházejí na  severozápadě Belgie 
přibližně 90  km od  Bruselu. Jsou správním 
a historickým centrem provincie Západní Flan-
dry. Počet obyvatel se pohybuje kolem 117 ti-
síc. Bruggy jsou natolik protkány sítí kanálů, že 
bývají často označovány jako „Benátky severu“. 
Plavba čluny po městských kanálech je oblíbe-
nou turistickou atrakcí. Kanály rovněž poskytují 
spojení Brugg s  jinými městy, jako např. Gen-
tem, Oostende a Zeebrugge. 

Kostel Onze-Lieve-Vrouwe

Historické centrum Brug bylo roku 2000 zapsá-
no do  Seznamu světového dědictví UNESCO. 
Jeho podoba se za  poslední staletí příliš ne-
změnila, a proto si uchovalo svůj středověký ráz 
a architekturu. Roku 2002 byly Bruggy spolu se 
španělským městem Salamanca vybrány jako 
Evropské hlavní město kultury.

Výběr piv je v Belgii opravdu bohatý

Již před 2000 lety byla v místě dnešních Brugg 
galorománská osada. Název Brugge (vlámsky) 
se však začal objevovat až v 9. století v listinách 
a na mincích a vznikl pravděpodobně ze staro-
severského slova „bryggja“, které znamená „pří-
stavní molo“. Bruggy již od raného středověku 

sloužily jako námořní přístav a jejich obyvatelé 
se věnovali obchodu s Anglií a se Skandinávií. 
Městu poskytoval ochranu pevný hrad, stávající 
na místě dnešního náměstí Burgu.

Socha sv. Jana Nepomuckého na jednom z bruggských mostů

V  11. století došlo k  prudkému rozvoji Brugg, 
které se staly obchodním centrem celoevrop-
ského významu. Kolem roku 1050 však došlo 
k  zanesení vodních cest, spojujících Bruggy 
s mořem. O  téměř sto let později - roku 1134 
- obrovská záplavová vlna zasáhla vlámské po-
břeží a vyhloubila hluboký kanál Zwin, který se 
táhl od moře až k dnešnímu Dammu. Bruggy se 
průplavem napojily na Zin a znovu tak získaly 
přístup k moři. 

Radnice

Roku 1127 obkroužily město hradby a příkopy. 
O  rok později Bruggy získaly městská práva. 
Ve 13. a 14. století pokračoval rychlý ekonomic-
ký růst Brugg coby obchodního a posléze i fi-
nančního centra. Do Brugg se sjížděli obchod-
níci z  celého kontinentu, aby prodávali své 
zboží. Významným obchodním artiklem bylo 
vyhlášené vlámské sukno, které se vyrábělo 
v různých městech ve Flandrech (mj. v Gentu) 
z vlny, dovážené z Anglie a Skotska. V roce 1253 
se Bruggy staly jedním ze tří hlavních center 
hanzovního spolku v  oblasti Severního moře 
(společně s  Londýnem a  Bergenem). Příchod 
janovských kupců r. 1277 do Brugg znamenal 
počátek obchodu s  kořením z Východu. Roku 
1314 připluli rovněž obchodníci z  Benátek 
a  v  průběhu 14. století obchodníci z  mnoha 
dalších zemí, jako např. Portugalska, Kastilie 
nebo Florencie. Byla založena burza a město se 

postupně zaplňovalo bankéři z širokého okolí, 
zejména však z Itálie a přímo z Brugg.

Sousoší Petera de Conincka a Jana Breydela na Marktu

Počet obyvatel města ve  13. až 15. stol. rostl; 
podle některých pramenů v  Bruggách roku 
1500 žilo 50  tisíc obyvatel, podle jiných až 
100 tisíc. Roku 1297 byly zbudovány nové hrad-
by, zachované částečně až do dnešních dnů. 
Ekonomický vzestup nezabránil četným nepo-
kojům a konfliktům mezi chudými řemeslníky 
a obchodníky na jedné straně a bohatými pod-
nikatelskými patriciji na straně druhé. Význam-
nější povstání proběhla v  letech 1280 a 1436-
1438. V  květnu 1302 došlo k  události známé 
jako „bruggská jitřní mše“. Obyčejní občané 
tehdy povstali proti nadvládě francouzského 
krále Filipa IV. Sličného nad flanderským hrab-
stvím a proti majetným vrstvám. Vůdci povstá-
ní byli Peter de Coninck a  Jan Breydel, jejichž 
pomník dnes stojí na náměstí Markt. 18. května 
1302 povstalci pobili francouzskou posádku 
a  patricije, kteří sympatizovali s  Francií. Fran-
couzský král poté vyslal do Flander své vojsko, 
které však 11. července v  bitvě známé jako 
„bitva zlatých ostruh“ u  města Kortrijku bylo 
poraženo. Následně se mírně zlepšila situace 
řemeslníků v Bruggách a posílila se vláda flan-
derského hraběte. Ve 14. stol. postihlo Bruggy 
kromě nepokojů a politické nestability i několik 
epidemií.
Roku 1369 se dcera posledního hraběte flan-
derského provdala za  burgundského vévodu 
Filipa Smělého, a Flandry se tak sloučily s Bur-
gundskem. Roku 1384 se Bruggy staly sídlem 
burgundských vévodů a  začalo další období 
rozkvětu. V té době začala ustupovat produkce 
látek a do popředí se dostal obchod s luxusním 
zbožím a bankovní služby.
Koncem 15. stol. došlo k  postupnému zane-
sení kanálu Zwin, a Bruggy tak ztratily přístup 
k  moři. Tím výrazně poklesla možnost provo-
zovat námořní obchod. Vůdčí pozici v  oblasti 
obchodu ve  Flandrech po  Bruggách převzaly 
Antverpy. Začalo období postupného úpad-
ku. Mezinárodní obchod v Bruggách sice fun-
goval i nadále, ale nikdy ne v takové míře jako 
v dobách největšího rozkvětu. Roku 1600 byly 
Bruggy pouze provinčním městem a  v  roce 
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1850 dokonce dostaly punc nejchudšího měs-
ta Belgie.
Ekonomický úpadek trval až do  konce 19. 
století. Během tohoto období městu chyběly 
prostředky na  rozsáhlejší investice, a  to je dů-
vod, proč si jeho centrum dodnes uchovalo 
středověký ráz. Na konci 19. století město začali 
objevovat turisté. Zájem turistů rostl i po celé 
20. století, v současnosti do Brugg přijíždí více 
než milion turistů ročně. Kromě toho se rozvíjel 
i  průmysl - roku 1907 byl zahájen provoz pří-
stavu v Zeebrugge a vybudován kanál spojující 
tento přístav s Bruggami.

Bruggy - benátky severu

Dominantou města je kostel Panny Marie (On-
ze-Lieve-Vrouwekerk), vystavěný ve  14. století 
a  uchovávající relikviář svatého Bonifáce. Ka-
tedrála kombinuje scheldské a  francouzské 
provedení gotiky. Věž vystavěná z červených ci-
hel je 122 m vysoká a je snad nejvyšší cihlovou 
stavbou v Evropě. Sama věž se svojí výškou řadí 
v  Belgii „jen“ na  druhé místo za  nejvyšší věží, 
kterou se pyšní o metr vyšší katedrála v Antver-
pách. V  interiéru katedrály zaujme na hlavním 
bohatě barokně zdobeném oltáři Michelan-
gelova mramorová socha Madony s  dítětem, 
dílo světoznámého italského sochaře z r. 1504. 
Socha byla zakoupena movitým bruggským 
obchodníkem Janem Mouscronem. Rodinné 
hrobce tohoto donátora se dostalo čestného 
umístění před oltářem. Během válečných let, 
které se ani Bruggám nevyhnuly, byla právě 
tato socha několikrát odcizena a dočasně pře-
místěna na francouzské nebo německé území. 
Naštěstí pro Bruggy se nakonec vždy vrátila 
nazpět a  dodnes ji tisíce návštěvníků mohou 
každoročně obdivovat. 
Bruggy mohou pochopitelně návštěvníkovi 
nabídnout nejen mnoho historických a  kul-
turních památek, výběr muzeí (mj. i  muzeum 
čokolády), ale i  široký výběr kulinářských spe-
cialit, projížďky výletními loděmi po městských 
kanálech či „koňmo“ v jednom z mnoha kočárů. 
I  když program vědeckého kongresu zaujímá 
největší čas denního rozvrhu, je dobré vyšetřit 
alespoň den na vychutnání krás tohoto skvostu 
Belgie.  Text a foto: J. Novák 

Z výroční zprávy 
pobočky IFMSA CZ 

Plzeň
Z  Plzně vycestovalo v  akademickém roce 
2011/2012 na  zahraniční stáž celkem 40 stu-

dentů, kteří se podívali do následujících zemí: 
Ázerbájdžán, Brazílie, Černá Hora, Chorvatsko, 
Egypt, Estonsko, Finsko, Holandsko, Japonsko, 
Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Litva, Make-
donie, Malta, Mexiko, Omán, Peru, Portugalsko, 
Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko, Španělsko – 
Katalánsko, Švédsko, Tchaj-wan, Thajsko a  Tu-
recko. Evaluace našich vyjíždějících studentů 
jsou dostupné na  informačním portálu o  stá-
žích na  adrese www.stazeplzen.webnode.cz. 
Zde mohou studenti, kteří budou chtít v  bu-
doucnu vyjet na  stáž, získat cenné informace 
o všech dostupných zemích a lépe se tak roz-
hodnout, kterou si vybrat.
Studenti vyjíždějící na klinickou stáž měli (v pří-
padě délky stáže minimálně 28 dní a  splnění 
určitých podmínek) možnost získat stipendium 
z grantu Ministerstva zahraničí ČR ve výši 8400,- 
Kč na osobu, které jim vyjednalo zahraniční od-
dělení LF UK v Plzni.
Konkurz na zahraniční stáže v  r. 2013 proběhl 
6. 11. 2012 formou národního jazykového testu 
zpracovaného Centrem jazyků v Brně. Zúčast-
nilo se ho celkem 69 studentů (z  toho 19 za-
hraničních). Rozdělování stáží proběhlo 10. 12. 
2012, všechny stáže byly rozebrány.
V akademickém roce 2011/2012 přijelo na stáž 
do  Plzně celkem 33 zahraničních studentů, 
z toho 29 na stáž klinickou a 4 na stáž výzkum-
nou. Studenti byli přijati na  klinikách Fakultní 
nemocnice v Plzni. V rámci bohatého sociální-
ho programu byla pro stážisty připravena his-
torická procházka Plzní a prohlídka Plzeňského 
pivovaru spolu s uvítací večeří. Víkendový pro-
gram zahrnoval výlet do Prahy, Karlových Varů 
a do jižních Čech s návštěvou Českého Krumlo-
va a Hluboké nad Vltavou. Někteří absolvovali 
výlet do Vídně či zájezd do  největšího kasina 
v  ČR v  Rozvadově. Týden si stážisti zpříjemnili 
sportovními aktivitami na Boleveckém rybníku 
a ve Škoda parku.

Studenti se zapojili do několika národních pro-
jektů. Z nich uvádíme např. projekt Movember 
(koordinátor: Lucie Hajná). První ročník projektu 
Movember na plzeňské pobočce byl pojat vir-
tuální formou na našich stránkách na faceboo-
ku, promítnul se i na plakáty rozvěšené po ko-
lejích, fakultních ústavech a ve FN Plzeň. 21.12. 
projekt vyvrcholil tzv. flashmobem v centru Plz-
ně, jehož účelem bylo upozornění veřejnosti. 
Zúčastnilo se kolem 70 studentů a považujeme 
ho tedy za velmi úspěšný, na příští rok plánuje-
me více akcí.
Projekt Nemocnice pro medvídky (koordiná-
tor: Kristýna Šetková) se konal v 7 mateřských 
školách v  Plzni. Skupinky tvořené vždy 5 až 7 
studenty medicíny dohromady „vyléčily“ med-

vídky více než 350 dětí a pomohly jim tak zbavit 
se strachu z „bílých plášťů“.
Projekt Světový den diabetu (World Diabe-
tes Day) (koordinátor: Jitka Šlehoferová) pro-
běhl dne 15.11.2012 v nákupním centru Borská 
pole v Plzni. Devět studentů během něho změ-
řilo tlak a hladinu cukru v krvi více než 150 ko-
lemjdoucím. Kromě toho jsme lidi informovali 
o rizicích diabetu a rozdávali jim letáčky a vzor-
ky od sponzorů.
Projekt Světový den boje proti AIDS (World 
AIDS Day) (koordinátor: Eva Pozděnová) se 
konal dne 6.12.2012 v  ulicích Plzně. Dvanáct 
studentů se zúčastnilo prodeje stužek v rámci 
sbírky Červená stužka, vybraly se bezmála 4 ti-
síce korun, kterými jsme přispěli na konto spo-
lečnosti ČSAP (Česká společnost AIDS pomoc). 
25 studentů o  den dříve vytvořilo tzv. „živou“ 
stužku v jednom z plzeňských parků.
K lokálním projektům se řadil „Dětský úsměv“, 
kdy jednou měsíčně navštěvujeme děti hos-
pitalizované na  dětském oddělení Fakultní 
nemocnice Plzeň. Hrajeme jim divadlo, připra-
vujeme různé soutěže a hry a snažíme se děti 
odreagovat při jejich pobytu v nemocnici.
Projekt Fakultní pijavice je zaměřený na moti-
vaci studentů k darování krve. V letošním roce 
proběhl dvakrát na transfuzní stanici FN Plzeň–
Bory a zúčastnilo se ho cca 30 studentů. 
U  projektu Hravé cvičení spolupracujeme 
s občanským sdružením „Ty a Já“. Každý týden 
studenti vedou spolu s  odborným dozorem 
kroužek cvičení pro mentálně nebo tělesně 
hendikepované děti, kde vedoucí s  dětmi 
za  zvuku hudby cvičí a  hrají různé pohybové 
a zábavné hry.  Tomáš Kostlivý

ZČU ZÍSKALA 
PRESTIŽNÍ 

CERTIFIKÁT ECTS 
LABEL

Západočeská univerzita v Plzni je nedílnou sou-
částí evropského prostoru terciárního vzdělá-
vání. Potvrzuje to certifikát udělený Evropskou 
komisí, který univerzita získala na sklonku roku 
2012. ECTS Label je nejprestižnějším evrop-
ským oceněním v oblasti terciárního vzdělává-
ní.
Západočeská univerzita přistoupila před více 
než čtyřmi roky k  inovaci kreditního systému 
a  studijního prostředí podle metodiky ECTS 
a zároveň začala připravovat žádost na získání 
certifikátu ECTS Label. Prostřednictvím rozvo-
jových projektů byli do  této činnosti zapojeni 
garanti ECTS ze všech fakult a  ústavů, práce 
se však prakticky dotýkala každého garanta 
předmětu. Toto úsilí bylo na  konci roku 2012 
korunováno úspěšným získáním ECTS La-
bel. Certifikát potvrzuje, že studijní prostředí 
na  Západočeské univerzitě odpovídá evrop-
ským standardům. ZČU tak prakticky vstoupila 
do evropského prostoru terciárního vzdělávání. 
„Cesta k  získání certifikátu vytvořila odpovídající 
zázemí pro výjezdovou i příjezdovou mobilitu stu-
dentů, vytváří přívětivé prostředí pro zahraniční 
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studenty a  v  neposlední řadě má celkově velmi 
pozitivní vliv na studijní prostředí na ZČU,“ uvedl 
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost 
Jaroslav Dokoupil. 
ECTS (European Credit Transfer and Accumu-
lation System) představuje systém hodnocení 
vysokoškolského studia, který zavedla tzv. Bo-
loňská dohoda z roku 1999. Jeho cílem je sjed-
notit vysokoškolský systém v Evropské unii tak, 
aby byl prostupný a srovnatelný.
ECTS Label je osvědčení, které vydává Evropská 
komise za  správné zavedení kreditního sys-
tému ve  všech bakalářských a  magisterských 
programech. V  roce 2012 prošlo hodnocením 
komise úspěšně pět českých vysokých škol. 
Celkem má nyní tento certifikát deset českých 
univerzit včetně Univerzity Karlovy. 
Připomeňme, že Univerzitu Karlovu vyhod-
notila organizace Academic Ranking of World 
Universities jako nejlepší v  České republice 
a v celosvětovém (tzv. Šanghajském) žebříčku 
ji zařadila na 201. – 300. místo.
Podklady přejaty od K. Kvapilové, tiskové mluv-
čí ZČU. (r)

Paradoxy doby: osudy 
komunistického 

předáka Rudolfa 
Slánského

1901-1952
Jméno Rudolfa Slánského se v  padesátých 
letech stalo synonymem zrady Komunistické 
strany Československa a  celé dělnické třídy. 
Nebylo dospělého člověka, který by toto jmé-
no neznal. Rudolf Slánský se stal obětí systému, 
který sám aktivně pomáhal budovat. Jeho osud 
je v mnoha směrech poučný.
Narodil se v  roce 1901 v  Nezvěsticích u  Plz-
ně do  rodiny židovského obchodníka, která 
chudobou netrpěla. Absolvoval gymnázium 
v  Plzni. Hned po  konci první světové války 
odešel do Prahy. Začal se stýkat s levicově za-
měřenými intelektuály. V roce 1921 se od So-
ciálně-demokratické strany odtrhlo tvrdé le-
vicové jádro a vytvořilo Komunistickou stranu 
Československa. Slánský se stal členem strany 
již v  roce jejího založení. V  roce 1929 na  V. 
sjezdu strany získalo moc stalinistické jádro 
kolem Klementa Gottwalda. Stranu opustila 
většina zakládajících členů a  následné volby 
skončily pro KSČ katastrofou. Slánskému se 
však otevřela cesta k  moci a  ve  stranických 
funkcích začal rychle stoupat. V roce 1935 byl 
zvolen do československého Národního shro-
máždění.
Po  zabrání Sudet nacistickým Německem 
v  roce 1938 kvůli svému židovskému půvo-
du okamžitě opustil vlast a odjel do Moskvy. 
Rodinu Slánských však stejně jako tisíce jiných 
židovských rodin postihl velmi krutý osud. Fa-
šisté se s  obyvateli židovského původu nijak 
nemazlili. Po  odebrání majetku, potupném 
označení židovskou hvězdou a  naprosté izo-
laci Židů přišlo nařízení k vystěhování. Každý si 
směl vzít s sebou pouze 50 kg šatstva a prádla. 

Mezi lidmi vzbudil odjezd Židů značný roz-
ruch. Všichni je litovali, nikdo jim nepřál tento 
strašný úděl. Odjezd byl stanoven na 22. led-
na 1942. Z Nezvěstic se měli stěhovat Šimon 
Slánský s manželkou a synem Zdeňkem, dále 
Šimonův bratr MUDr.  Siegfried Slánský a  se-
stra Matylda. Syn Josef byl zatčen gestapem 
přímo v  práci v  zámečnictví pana Cajthamla 
již v  červnu 1941 a  vězněn v  koncentračním 
táboře v  Dachau. Další syn Richard před vál-
kou odešel před fašisty do Londýna. Před od-
jezdem se byli mnozí obyvatelé u  Slánských 
rozloučit. Bylo to snad jediné zadostiučinění 
a snaha ulehčit jim tuto trpkou chvíli. Smutné 
bylo loučení rodiny Slánských s  rodnou obcí. 
Již 25. ledna 1942 odvezli fašisté celý transport 
do Terezína. Do Nezvěstic se z nich už nikdo 
nevrátil.
Slánský po svém příjezdu do Moskvy začal pra-
covat ve  vysílání Moskevského rozhlasu pro 
Československo. V letech 1941-1942 prožil ně-
mecký útok na Moskvu. V této době se sezná-
mil s  mnoha mocnými komunistickými hod-
nostáři, i s brutalitou, která zde panovala. V roce 
1943 byla v Moskvě unesena Slánského dcera 
Naděžda. Dodnes se neví, proč se tak stalo, ale 
panují názory, že komunisté chtěli mít Slánské-
ho v šachu. S jistotou se ví, že Slánský už nikdy 
svou dceru neviděl. Za  Slovenského národní-
ho povstání v roce 1944 byl letecky dopraven 
z Moskvy na letiště Tri Duby na Slovensku. Spo-
lu s Janem Švermou působil ve štábu povstalců 
jako komunistický delegát.
Když 20. května 1945 přijel Rudolf Slánský 
s manželkou a synem poprvé po válce do Ne-
zvěstic, byl velmi radostně uvítán. Slavnostní-
ho uvítání se zúčastnil téměř každý, kdo mohl. 
Vítali jej nejen představitelé obce, ale i známí, 
spolužáci, vrstevníci. Lidé si při tom říkali: “Po-
dívejte se, kam až to malý žáček z nezvěstické 
školy přivedl. Je poslancem a  jedním z  těch, 
kteří dnes řídí osudy našeho státu.” Ještě ně-
kolikrát navštívil Rudolf Slánský Nezvěstice. 
Dne 16. listopadu 1945 přijel i  s  bratrem Ri-
chardem a oba byli při slavnostním shromáž-
dění velmi pozorně vyslechnuti. Trpký život-
ní úděl rodiny Slánských přiměl nezvěstické 
občany k  tomu, aby připravili důstojné osla-
vy jejich památky. Dne 8. června 1947 byla 
na  dům č. 194, který býval jejich bydlištěm, 
umístěna pamětní deska zahynulým členům 
rodiny. V  květnu 1951 bylo provedeno po-
jmenování hlavní ulice v Nezvěsticích na ulici 
Rudolfa Slánského. 
Již v  roce 1946 se stal Slánský generálním ta-
jemníkem KSČ, tuto funkci vykonával až do roku 
1951. Po Klementu Gottwaldovi byl nejmocněj-
ším mužem strany. Když v únoru 1948 převzala 
KSČ veškerou moc v zemi a eliminovala opozici, 
Slánský byl jeden z  hlavních organizátorů ná-
sledujícího komunistického teroru.
Ještě 31. července 1951 si v Nezvěsticích vel-
kou slavností připomněli 50. narozeniny Ru-
dolfa Slánského. Ale již 15. září 1951 přineslo 
Rudé právo zprávu: “Rudolf Slánský byl od-
volán z  funkce generálního tajemníka.” Zprá-
va vzbudila v  obci značný rozruch. V  pozadí 
nadcházejícího exemplárního procesu stála 
změněná politická situace - po neúspěšném 
pokusu SSSR zasahovat do  politiky nově 

vzniklého Izraele zaujal SSSR a potažmo celý 
východní blok pro-arabskou a antisemitskou 
politiku. 
23.11.1951 v pozdních večerních hodinách byl 
Slánský zadržen a předán do ruzyňské věznice. 
27. listopadu 1951 ČTK oznámila rozhlasem 
i  novinovými zprávami, že Rudolf Slánský byl 
zproštěn všech funkcí ve  vládě a  rezignoval 
na členství v Národním shromáždění. Byl obvi-
něn z aktivní protistátní činnosti a byla na něj 
uvalena vyšetřovací vazba. Obžalovaný se do-
žadoval setkání se svým dlouholetým spolu-
pracovníkem a tehdejším prezidentem repub-
liky Gottwaldem, ale nebylo mu vyhověno. Pro-
to se koncem ledna 1952 pokusil o sebevraždu 
- chtěl se oběsit na provazu poplašného zaříze-
ní v okně. O neúspěšnou sebevraždu se pokusil 
ještě jednou, nárazy hlavy do  topného radi-
átoru. V  procesu bylo obžalováno 13 lidí, vět-
šinou vysoce postavených členů KSČ. Většina 
byla židovského původu (např. London, Hajdů, 
Löbl, Margolius, Simone, Fischl a  samozřejmě 
Slánský). Všichni věznění byli týráni a museli se 
naučit nazpaměť výpovědi, které před soudem 
doslova zopakovali. 
Hlavním žalobcem tohoto největšího vykon-
struovaného procesu v  českých dějinách byl 
Josef Urválek. Začátek procesu okomentoval 
Josef Urválek slovy: „Máme před sebou další vel-
ký soud se spoustou ohavných zrádců a záškod-
níků proti našemu lidově demokratickému zříze-
ní. Máme velké zkušenosti z procesu se skupinou 
v čele s doktorkou Horákovou, tak můžeme si z něj 
vzít příklad a  ponaučení, jak lépe trestat poten-
cionální zloduchy a padouchy, kteří by si dovolili 
rozvracet naši socialistickou vlast.“ 
Obhajobou Slánského byl pověřen advokát 
Vladimír Bartoš, spolupracovník státní bez-
pečnosti. Slánský byl obžalován ze špionáže, 
velezrady, sabotáže a z prozrazení vojenského 
tajemství. Ke všem obviněním se přiznal. Teh-
dejší terminologií zahrnovala skupina „...hlavní 
postavu celého procesu   Rudolfa Slánského, 
bývalého prvního tajemníka ÚV KSČ a  spolu 
s  ním dalších 13 lidí, většinou vysoce posta-
vených politiků. Provinili se proti naší lidově 
demokratické republice především  špionáží, 
trockismem, titoismem, provedli spiknutí proti 
republice a záškodnictví a  jsou také nepřátelé 
československého lidu a  sionističtí, buržoazně 
nacionalističtí zrádci....“
Celkově bylo odsouzeno ke smrti oběšením 10 
z celkem 13 obžalovaných. Žádost o milost byla 
prezidentem Gottwaldem odmítnuta. Rudolf 
Slánský byl se všemi ostatními odsouzenými 
popraven oběšením 3. prosince 1952 v  pan-
krácké věznici. Zpopelněni byli v  lednu 1953 
a jejich popel byl vysypán na neznámém místě 
severně od Prahy.
Soud Rudolfa Slánského rehabilitoval v  roce 
1963 a strana v roce 1968. V r. 1968 prezident 
Ludvík Svoboda udělil několika obžalovaným 
vysoké státní řády (nikoliv Rudolfu Slánskému). 
Slánského syn Rudolf Slánský mladší (1935-
2006) byl aktivním disidentem, signatářem 
Charty 77. Po Sametové revoluci byl českoslo-
venským velvyslancem v Rusku a do roku 2004 
českým velvyslancem na Slovensku. Aktivně se 
zapojil do  procesu odsunu sovětských vojsk 
z Československa.  (jn)
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Před 90 léty 
byla objevena 

hrobka faraona 
Tutanchamona

4. listopadu roku 1922 narazili dělníci britské-
ho egyptologa Howarda Cartera při kopání 
v  egyptském Údolí králů na  první kamenný 
schod, den na  to už bylo jisté, že jde o  celé 
schodiště. 24. listopadu stáli Carter a jeho me-
cenáš lord Carnarvon před zdí s  pečetěmi fa-
raona Tutanchamona a tušili, že budou nejspíš 
prvními lidmi, kdo se za ni od chvíle faraonova 
pohřbu podívají. Stalo se tak o den později. 25. 
listopadu roku 1922. To, co bylo za zdí, překona-
lo všechna očekávání.

„... Kousek omítky se se odloupl a sletěl na zem. 
Temná skvrna na  zdi se zmenšila. Objevilo se 
kamenné zdivo. Kopv zaskřípal a  vnikl do  spá-
ry. První kámen se uvolnil a  s  temným úderem 
spadl na  podlahu. Hned za  ním další. Dláto se 
najednou octlo v  prázdnu. Zeď byla probourá-
na. Z tmavé díry proudil do chodby horký, suchý 
vzduch. Carter o krůček ustoupil. |Na čele se mu 
leskly krůpěje potu. Podobal se chirurgovi, který 
ukončil právě těžkou operaci. Pomocník k němu 
pohotově přiskočil: „Co potřebuješ pane? Jiný 
nástroj?“ Zavrtěl hlavou, pak hledal po  kap-
sách a nakonec vylovil zápalky a svíčku. Lord se 
chraptivým hlasem zeptal: „K  čemu to? Světlo 
lampy není dost silné?“ „Ale je,“ mumlal Carter 
netrpělivě. „Chci udělat zkoušku. Z  otvoru sem 
může proudit otrávený vzduch.“ Plamen svíčky 
slabě kmital v proudu horkého vzduchu, ale ne-
zhasl. Carter se pak znovu chopil nástrojů a zvět-
šoval díru. ... Třesoucí se pravicí podal pomocník 
planoucí svíčku. „Posviťte už konečně do té díry, 
tohle zatracené čekání už nevydržím!“Carter zve-
dl svíčku a opatrně ji prostrčil otvorem. Potom se 
zahleděl do  místnosti, černější než nejtemnější 
noc. Trvalo několik vteřin, než si jeho oči, osle-
pené světlem svíčky, přivykly na tmu. Postrupně 
z ní začaly vystupovat obrysy různých předmětů. 

Na zdi se objevily stíny podivných nestvůr s hrů-
zostrašně protaženými těly. Protřelů si oči, až ho 
v nich pálilo, a znovu je otevřel. Všechno se lesklo 
zlatem!...“ (*) 

Howard Carter (1874-1939)
Howard Carter se 
narodil 9. května 
1874 jako nej-
mladší syn z osmi 
dětí v  Norfolku, 
v y c h o v á v á n 
a  vzděláván byl 
v  soukromých 
školách. Velice ho 
ovlivnilo to, že 
jeho otec byl ma-
líř a kreslíř; specia-

lizoval se především na kreslení zvířat. Howard 
vyrůstal ve  Swaffhemu, v  severním Norfolku 
a nikdy se mu nedostalo oficiálního vzdělání.
Otec však malému synkovi dal velmi dobrou 
školu, takže se sám začal zajímat o kreslení. Už 
v 17 letech byl na doporučení jedné přítelky-
ně egyptologů lady Amherstové přijat 
do Společnosti na výzkum Egypta (Egypt Ex-
ploration Fund, založená v  roce 1882). Měla 
zamezit ničení a  vykrádání staroegyptských 
památek. V  roce 1919 se přejmenovala 
na  Egypt Exploration Society. Pod vedením 
P. E. Newberryho započala egyptologická kari-
éra Howarda Cartera. S  Newberrym přišel 
do Bení Hasanu a do Dér el-Berši, což jsou lo-
kality, kde byly nalezeny hrobky úředníků ze 
Střední říše; Carter v  těchto hrobkách doku-
mentoval reliéfy. Později pracoval ještě s W. M. 
Flindersem Petriem v Amarně a znovu s New-
berrym v  Dér el-Bahrí. Právě tam začal jeho 
zájem o západní nilský břeh u Théb a Carter se 
nadále zaměřil na  Údolí králů u  Luxoru, kde 
začal počátkem 20. století pracovat pod vede-
ním Američana Theodora M. Davise. Davis do-
stal roku 1902 od  egyptské vlády povolení 
k  vykopávkám v  Údolí králů. Kopal tu 12 let 
a objevil mimo jiné hroby Thutmose IV., Sipta-
ha, Haremheba a mumii a  rakev krále Amen-
hotepa IV. Když Davis zemřel, navázal Carter 
na jeho výzkumy pod vedením a se sponzor-
skou podporou lorda Carnarvona.
 Když Carter s Carnarvonem se svými výzkumy 
v  egyptském Údolí králů začínali, všichni jim 
tvrdili, že dělají marnou práci. Motyky a  lopa-
ty archeologů a  také zlodějů už dávno obrá-
tily údolí doslova naruby. Carter a  Carnarvon 
byli však jiného názoru. Nejen, že věřili ve svůj 
úspěch. Věděli dokonce úplně přesně co hle-
dají - hrob faraona Tutanchamona. S pátráním 
začali v roce 1917. Jak si ale mohli být jisti tím, 
že tam skutečně ta hrobka někde je?
 Když Davis zemřel, byly jeho výzkumy ve stá-
diu, kdy se obecně předpokládalo, že se už 
v Údolí králů opravdu nic dalšího nalézt nedá. 
Během prvních desetiletí 20. století však bylo 
poblíž dosud skrytého vchodu do  Tutancha-
monovy hrobky nalezeno několik drobností, 
které přesvědčily jak Carnarvona, tak Cartera 
o tom, že hrobka někde poblíž být musí. Byl to 
především pohárek z  fajánse se jménem fara-
ona Tutanchamona, zlaté plíšky s vyobrazením 
Tutanchamona na  voze a  byla také nalezena 

rituální jáma, v níž byly pohřbeny balzamovací 
potřeby, rovněž označené Tutanchamonovým 
jménem. Je paradoxní, že když Davis objevil 
hrobku krále Aje a  našel v  ní nápisy se jmé-
ny Aje i  Tutanchamona, jehož byl Aj nástup-
cem, byl přesvědčen o tom, že se jedná právě 
o Tutanchamonovu hrobku. Když v ní ale Car-
ter později provedl revizní průzkum, zjistil, že se 
jedná o hrobku jiného panovníka. Toto zjištění 
ho ještě více podpořilo v  dalším hledání sku-
tečné Tutanchamonovy hrobky. Měl sice pro-
blém s  tím, že lordu Carnarvonovi docházela 
trpělivost a  také peníze, takže na  přelomu let 
1921-22 už nechtěl nadále sponzorovat žád-
nou expedici, ale díky Carterově výmluvnosti 
přece jen svolil k poslední sezóně. A ta přinesla 
kýžené ovoce. Jen několik dnů po zahájení ex-
pedice dělníci narazili na první schody, vedoucí 
do Tutanchamonovy hrobky.
Je takřka neuvěřitelné, že se tak stalo na místě, 
které si oba badatelé už v  roce 1917 označili 
jako pravděpodobnou polohu hrobky. Různé 
vnější okolnosti, nerozhodnost, pochybnosti 
a také rozličné pokyny kolegů – odborníků však 
způsobily, že své kopání na tomto místě přeru-
šili a vrátili se na něj až po pěti letech. A dobře 
udělali.
V  hrobce se našla víceméně kompletní po-
hřební výbava – ani ona totiž neunikla po-
zornosti zlodějů. Bylo to ale nedlouho po po-
hřbu, takže kněží stihli znovu zapečetit hrobku 
a zajistit ji před dalšími pozdějšími vykradači. 
Mladý panovník Tutanchamon vládl velmi 
krátkou dobu 
(v  letech 1333-23 B.C.) a  patří k  nejméně vý-
znamným faraonům Nové říše. Svou slávou ho 
předčili panovníci takových zvučných jmen 
jako byli např. Thutmose III., Ramesse II., Ra-
messe III. a další. Zahi Hawass, vrchní egyptský 
archeolog, nedávno uvedl, že jednou z  hlav-
ních příčiní, které způsobily jeho smrt, byla 
velice vážná malárie. Měl také zlomeninu levé 
nohy, ke  které došlo jen několik hodin před 
smrtí. Tu si zřejmě způsobil pádem z vozu, rána 
se však infikovala a došlo ke sněti s následnou 
sepsí. Dnes je celá Tutanchamonova pohřební 
výbava vystavena v káhirském muzeu. Tato vý-
bava sestávala z nejrůznějších věcí, určených 
pro faraonovu posmrtnou potřebu. Byly to 
nádoby s oleji, vodou a vínem, byly tam slo-
ženy i potraviny a také různé předměty a odě-
vy, které faraon používal za svého života. Dále 
tam byly předměty, vyrobené výhradně pro 
jediný účel – pro den smrti, kdy bude pohřeb-
ní výbava slavnostně vnesena do  pohřební 
komory a  nebo přesněji do  prostor, pro po-
hřební výbavu připravených. Ve  výbavě byly 
i  různé sošky sloužících, tzv. vešebtů, kteří se 
měli starat o  panovníka po  smrti, dále lůžka, 
rozložené vozy, luky, šípy, různé truhlice napl-
něné šperky, oděvy nebo plátnem. V  hrobce 
byla pohřební komora se sarkofágem, kde 
v  několika rakvích spočívalo tělo panovníka. 
Mimochodem – spočívá tam dodnes, a  je to 
jediné tělo panovníka, které zůstalo do dneš-
ních dnů na svém místě. V hrobce byly i další 
poklady, které se nacházely v místnosti, nazý-
vané dnes pracovně pokladnice.
Tak zvaný Tutanchamonův poklad, který tvo-
ří několik tisíc předmětů, počítáme-li zvlášť 
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Podle vysílání v  magazínu Českého rozhlasu 
Sever–Planetárium 10.11. 2002 http://www.
rozhlas.cz/sever/planetarium.

Lord Carnarvon (1866-1923)
George Edward 
Stanhope Molyne-
ux Herbert, 5. hra-
bě z  Carnarvonu, 
se narodil 26. červ-
na 1866 v  rodin-
ném sídle Highcle-
re Kastle nedaleko 
Newbury. Ve čtyři-
advaceti zdědil ro-
dinný titul. Krátce 
předtím se oženil 

s Alminou Victorií Marií Alexandrou Wombello-
vou, dědičkou dynastie Rothschildů. Do pově-
domí se dostal poté, co vybudoval jednu z nej-
lepších dostihových stájí ve  Velké Británii. Byl 
také milovníkem rychlých vozů, což se mu má-
lem v  roce 1901 stalo osudným. V  Německu 
měl vážnou autonehodu a lékaři mu doporuči-
li, aby v zájmu doléčení se na zimu vzdálil z vlh-
kého britského podnebí. 
 V roce 1903 trávil lord Carnarvon poprvé zimu 
na březích Nilu. Egypt v něm nevzbudil okamži-
tě nadšení, naopak se mu zdálo, že se zde nedá 
nic zajímavého dělat. Podnebí mu sice svědčilo, 
ale Káhira ho začala brzy nudit. Na doporučení 
lorda Cromera, britského diplomata v  Egyptě, 
se začal zajímat o starý Egypt. 
 Díky stykům lorda Cromera získal povolení 
k  vykopávkám v  lokalitě Šéch Abd el-Kurna. 
Tato lokalita byla sice důkladně prozkoumána, 
ale nacházela se kousek od luxorského hotelu 
Winter Place, který se stal Carnarvonovým no-
vým hlavním stanem.
 Po několika týdnech byla jediným výsledkem 
vykopávek lorda Carnarvona mumie kočky. To 
však nezmírnilo jeho zápal pro věc - právě na-
opak. Záhy si uvědomil, že aby získal koncesi 
k vykopávkám na místech, která by uspokojo-
vala jeho ambice, musí spolupracovat s oprav-
dovým archeologem. S  touto představou se 
svěřil lordu Cromerovi, který ho představil 
Gastonu Masterovi. Jeho prostřednictvím se 
seznámil s  Howardem Carterem. Mezi Carte-
rem a Carnarvonem se rychle zrodilo upřímné 
přátelství a na dlouhá léta vytvořili nerozlučnou 
dvojici, které se podařilo objevit hrobku farao-
na Tutanchamona.
 Obsah předsíně královské hrobky naplnil Car-
narvona nezměrným štěstím, ale těšil se z něj 
jen chvíli. Stihl se ještě účastnit inventarizace 
předmětů z  předsíně a  otevření pohřební ko-
mory faraona Tutanchamona v únoru 1923, ale 
odhalení všech pokladů se nedožil. 
 „... Telegram vypadl Carterovi z  ruky. Hleděl 
do  prázdna a  nemohl pochopit, co právě přeče-
tl. Lord Carnarvon 6. dubna 1923 zemřel! Otrava 
krve po bodnutí moskytem. Tři neděle bolestivých 
muk, pak konec. Jak m ohl osud tak krutě ukončit 
život tohoto muže těsně před největším triumfem, 
jaského kdy badatel na půdě Egypta dosáhl! Mi-
nulé zimy, po  otevření třetí a  čtvrté zlaté skříně, 
jež byly vestavěny jedna do druhé, stál lord mlčky 
nad vchodem do hrobky, který byl do příští sezó-
ny znovu zasypán. Se zkříženýma rukama hleděl 

na místo Tutanchamónova posledního odpočin-
ku jako člověk, který se navždy loučí s tím, co je mu 
nejdražší. Tušil, že se sem už nevrátí?“ (*)
 Výstava TUTANCHAMON - jeho hrobka a poklady 
bude k  vidění na  Výstavišti v  Praze-Holešovi-
cích od března do června 2012. 
 (J. Novák)
(*) Brückner Z.: Zlatý faraón. Praha, SNDK 1966

Životní moudra 
a pranostiky 

• Je třeba dvou let, než se člověk naučí 
mluvit, ale padesáti, než se naučí mlčet. 
(Ernest Hemingway)

• Ačkoliv žijeme dnes, přec staré chválíme 
časy. (Ovidius Naso Publius)

• Neláska u muže se proměňuje v srdci 
ženy v nenávist. (Theodor Fontane)

• V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl 
pláče. (Jaroslav Hašek)

• Bohatství člověka nepotěší a bolestem 
neuleví. (Albius Tibullus)

• Peníze jsou jako sníh, na který se lije 
horká voda. (Čínské přísloví)

• Bohatství ze mne učinilo chudáka. 
(Ovidius)

• Člověk by neměl zestárnout, dokud 
nezmoudří.  
Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají 
rády. (Jean de la Bruyere)

• Čas je jediný zdroj volně k dispozici všem. 
(Richard Sennett)

• První láska je los, který nevyhrává, ale 
celý život si pamatujeme jeho číslo. (Emile 
Zola)

• Přátelství násobí radost a dělí žalost. 
(Francis Bacon)

• Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc 
pravdě, než my sami. (La Rochefoucauld)

• Být starý je jediný způsob, jak dlouho žít. 
(F. de Lesseps)

• Člověk se vynořil ze všeobecného tápání 
země. (Pierre Teilhard de Chabdin)

• Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. 
(Čínské přísloví)

i drobné šperky, zaplňuje v Egyptském muzeu 
v Káhiře celkem 12 místností. Kromě už zmí-
něných věcí tam lze spatřit i nejrůznější trůny 
či křesla, ozdobné skříňky, amulety, hračky, 
toaletní potřeby a desítky dalších magických 
i  užitkových předmětů. Veřejně přístupná je 
i  samotná Tutanchamonova hrobka. I  dnes 
v ní, jak už bylo řečeno, stojí sarkofág s pozla-
cenou rakví faraona, který panoval pouhých 
devět let. A  řekneme-li, že „panoval“, je to 
ještě dost nadnesený výraz. Na trůn totiž na-
stoupil jako devítiletý chlapec. Bylo to v  po-
hnuté době náboženských sporů po  smrti 
„kacířského krále“ Amenhotepa IV., který zru-
šil kult boha Amona i  ostatních egyptských 
bohů, nahradil jej kultem jediného boha 
Atona – Sluneční koule a  přijal nové jméno 
Achnaton. Jeho smrt doprovázely dosud ne-
vyjasněné okolnosti, stejně jako smrt jeho 
nástupce Smenchkarea, vládnoucího pouhé 
tři roky a  koneckonců i  samotného Tutan-
chamona, který pravděpodobně nastoupil 
na  trůn po  Smenchkareovi. Má se za  to, že 
všichni tito králové padli za  oběť spiknutí, 
které proti nim zorganizovali kněží zavržené-
ho boha Amona, jehož kult, spolu s  kultem 
ostatních božstev, byl posléze v  Egyptě ob-
noven. Mimo jiné i díky dvornímu hodnostáři 
Ajemu, oficiálnímu spoluvládci mladičkého 
Tutanchamona, za jehož krátkého života udě-
lal Aj všechno pro to, aby se sám stal jeho 
nástupcem a králem obou egyptských zemí. 
 Tutanchamon však nejspíš zemřel přeci jen 
dost nečekaně (asi roku 1339 př.n.l.) a musel 
být proto narychlo pohřben do  nedůstojně 
malé a nevyzdobené hrobky, s chudou a po-
různu sehnanou výbavou. V souvislosti s tím si 
asi nejspíš nikdy nedokážeme ani představit, 
jaké obrovské poklady musely ukrývat hrob-
ky jiných, skutečně velkých vladařů – Chufua, 
Thutmose III., Amenhotepa III. a nebo Rames-
se II. Velikého. Nezbylo z nich nic.
 A  co Howard Carter? I  těch „pár drobností“ 
z  Tutanchamonovy hrobky mu zcela změnilo 
život. Po zbytek života se zaměřil už jen na zpra-
cování Tutanchamonovy hrobky. Byť je to jen 
nevelký hrob, předmětů se v něm nalezla velká 
spousta a  tak i  pouhé zakonzervování, vyne-
sení z  hrobky na  světlo a  odeslání předmětů 
do káhirského muzea zabralo Carterovi celých 
pět let. Pak přišlo na  řadu další zpracování. 
Carter vydal ve třech svazcích jakési „předzpra-
vodajské“ dílo, které bylo doplněno jeho kres-
bami a záznamy; počítal nicméně s tím, že se-
staví ještě souhrnnou publikaci, která měla být 
velmi precizní a detailní. Tu bohužel už nestihl 
dokončit, protože v roce 1939 zemřel ve věku 
64 let na rakovinu. Carterovu pozůstalost věno-
vala jeho dcera do Griffitova ústavu v Oxfordu. 
Všechny jeho rukopisy, nákresy, náčrty i malby 
jsou tu k dispozici badatelům, takže pokud ně-
kdo z egyptologů bude mít zájem dál zpraco-
vávat Tutanchamonovu hrobku, má možnost 
sáhnout do  původních pramenů, které jsou 
skutečně velmi přesné. 
 O  faraonu Tutanchamonovi jeho objevitel 
Howard Carter kdysi řekl: „Jedinou pozoruhod-
ností v jeho životě bylo, že zemřel a byl pohřben“. 
O stovkách panovníků pohnuté historie lidstva 
se však nedá říct ani to.



48

FACULTAS NOSTRA - Zpravodaj LF UK v Plzni · Redakční rada: doc. MUDr. J. Beran, CSc., 
MUDr. L. Eberlová, prof. MUDr. J. Kilian, DrSc., MUDr. V. Křížková, Ph.D., MUDr. J. Novák,  
MUDr. B. Nussbaumerová, Ph.D., prof. MUDr. et RNDr. J. Slípka, DrSc.  
Grafická úprava: Euroverlag s.r.o. - Michal Vondryska · Vydává: LF UK v Plzni pro vnitřní potřebu. 
Adresa redakce: MUDr. J. Novák, Ústav tělovýchovného lékařství LF UK, Lidická 6, 301 66 Plzeň. 
(novakj@lfp.cuni.cz). Náklad 1000 ks.
Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou · http://www.lfp.cuni.cz/FacultasNostra/

• Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. 
(Honoré de Balzac)

• Bajka vypráví o tobě, jen jméno je 
změněno. (Horatius Quintus Flaccus)

• Když stárneme, seznáváme, že pomsta je 
nejlepší formou spravedlnosti. (Jean de la 
Bruyere) 

• Knihy, které každý chválí, jsou ty, které 
nikdo nečte. (Anatole France)

• Bez lásky je člověk jen mrtvola 
na dovolené. (Remarque)

• Móda je to, co vychází z módy. (Jean 
Cocteau)

• Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, 
že by se měli chovat všichni. (Václav Havel)

Pranostiky
• Když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích 

létat komáři.
• Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak 

výšku věží.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to 

známka příští neúrody.
• Když na Všech svatých mrazivo, bude zima 

teplivo; když déšť tu je, třeba za pecu vlézt. 
(1.11.)

• Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá. (8.11.)
• O Martině po ledu - o Vánocích po blátě. 

(11.11.)
• Přijede-li Martin na bílém koni, metelice 

za metelicí se honí.
• Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom 

blátem oplývá. (25.11.)
• Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
• Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.
• Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: 

přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li 
na povrchu tiše, bude suchý rok. (30.11.)

• Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
• Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima 

těžké hlavy.
• Jaký prosinec, takové jaro.
• Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
• Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to 

běží.
• Když mráz na prvního prosince, vyschne 

nejedna studnice. (1.12.)
• O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí 

od severu.
• Po svaté Baruši střez nosu i uší! (4.12.)
• Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští 

rok hodně trávy.
• Snese-li led o svaté Barboře hus, snese 

o Vánocích vůz.
• Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije 

se kůň tři měsíce z řeky. (6.12.)
• Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští 

rok hodně hrachu.
• Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 

(13.12.)
• Závoj svaté Albíny zaplavuje doliny. (16.12.)

• Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. (23.12.)
• Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se 

jarní obilí. (24.12.)
• Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka 

slepičky.
• Na Štědrý den před večeří se dává za okno 

miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li 
mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.

• Padá-li na Štědrý den večer a v noci sníh, urodí 
se mnoho chmele.

• Mráz na Boží narození - zima se udrží bez 
proměny. (25.12.)

• Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
• O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude 

úrodný rok.
• Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole 

hojně obilí. (26.12.)
• Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno 

špatné se urodí.
• Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra 

nenapadne zlato. (31.12.)
• Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého 

vína pořídku.

Studentská vědecká 
konference lékařských 

a zdravotnických 
fakult ČR a SR

Fotogalerie k článku na str.: 5-6

Zpívání vánočních 
koled 

Fotogalerie k článku na str.: 23


