
Postgraduální  
lékařské dny, Plzeň

12. – 14. 2. 2013 (I)
Spolek lékařů v Plzni ve spolupráci s plzeňskou 
Lékařskou fakultou, s Okresním sdružením ČLK, 
s Fakultní nemocnicí v Plzni a Českou asociací 
sester uspořádal ve dnech 12.-14. února 2013 
tradiční Postgraduální lékařské dny. Letošní-
mi nosnými tématy byly „Bolest a  současné 
možnosti jejího léčení“ a  „Racionální te-
rapie infekcí a  infekčních komplikací“. Sa-
mostatnou sekcí pak byla jako vždy i  „Varia“. 
Záštitu nad konferencí převzali děkan LF UK 
v  Plzni doc.  MUDr.  Boris Kreuzberg, CSc., ředi-
telka Fakultní nemocnice v Plzni Ing. Jaroslava 
Kunová a předseda Okresního sdružení ČLK Pl-

zeň MUDr. Jindřich Šebor. Konference se konala 
v prostorách Šafránkova pavilonu na Lochotíně 
za poměrně značné pozornosti odborné veřej-
nosti, do prezenčních listin se zapsalo celkem 
rekordních 324 účastníků. Partnery akce byli 
tradičně prim. MUDr. Miloslav Zikmund a ZŘUD 
– Masokombinát Písek CZ a.s. a též společnost 
K+B.
Ve třech částech uvedeme opět základní infor-
mace o jednotlivých přednesených sděleních. 
Úterý 12. 2., blok „Infekce I.“, předsedající 
MUDr. T. Bergerová a MUDr. J. Hrabák, Ph.D.: 
MUDr.  Tamara Bergerová (Ústav mikrobiolo-
gie LF UK v  Plzni a  FN Plzeň): Mikrobiologické 
vyšetření jako podklad pro racionální cíle-
nou antibiotickou terapii. Význam správné 
indikace vyšetření a  dodržování preanaly-
tické fáze. Využití mikrobiologických metod 
za účelem zjištění původce infekce je nutným 

krokem k cílené antibiotické terapii. V  součas-
nosti se rozšiřuje nabídka vyšetření - vedle 
klasických metod se prosazují metody mole-
kulární biologie. U infekcí bakteriálních je stále 
základem kultivace, která umožní izolaci agens, 
stanovení citlivosti k  antibiotikům, případně 
zjištění dalších vlastností. Metody molekulární 
biologie jsou určeny pro obtížně kultivovatel-
ná nebo nekultivovatelná agens, nemají na-
hrazovat předchozí insuficientní diagnostiku. 
Předpokladem úspěšné kultivace je dodržení 
preanalytické fáze – odběr vhodného materiá-
lu před podáním antibiotika a další manipulace 
se vzorky. U  vzorků odebraných invazivními 
metodami je doporučen co nejrychlejší a avi-
zovaný transport do  laboratoře. V  prezentaci 
bylo poukázáno na  některé chyby při odběru 
a transportu vzorků, které limitují výtěžnost vy-
šetření. Důsledkem nesprávné praxe může být 
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stanovení chybné diagnózy, terapeutický neú-
spěch nebo nemožnost deeskalace primárně 
zvolené, zpravidla nákladné širokospektré anti-
biotické terapie. 

MUDr. Jaroslav Hrabák, 
Ph.D., MUDr. Eva Chu-
dáčková, Bc. Vendula 
Študentová, MUDr. Ta-
mara Bergerová (Ústav 
mikrobiologie LF UK v Plzni 
a  FN Plzeň): Využití „uni-
verzálních“ molekulár-
ně-mikrobiologických 

technik pro detekci bakteriálních a mykot-
ických patogenů. Detekce bakteriálního 
a mykotického agens v klinickém materiálu je 
nejčastěji prováděna kultivačními technikami. 
Díky následnému vyšetření citlivosti vykultivo-
vaného mikroba je možno nasadit cílenou anti-
biotickou terapii. V  poslední době dochází 
k bouřlivému rozvoji molekulárně-genetických 
metod v klinicko-mikrobiologické diagnostice. 
Tyto metody umožňují detekci infekčního 
agens v některých případech rychleji v porov-
nání s kultivačními technikami. Je rovněž mož-
né prokázat mikroby běžnými způsoby nekulti-
vovatelné. Molekulárně-mikrobiologická vyšet-
ření musí být indikována z klinického materiálu, 
v němž lze patogena předpokládat (nejedná se 
o  průkaz protilátek). Rovněž interpretace vý-
sledku náleží klinickým mikrobiologům. Predik-
ce citlivosti identifikovaného mikroba k antibio-
tikům je však velmi omezená. Molekulárně-mi-
krobiologickými metodami lze prokázat prav-
děpodobnou rezistenci, nelze však prokázat 
citlivost daného agens k antibiotikům. Na ně-
kolika kazuistikách byla prezentována úspěšná 
aplikace těchto vyšetření, zároveň byly diskuto-
vány případy zavádějících výsledků. 

MUDr.  Tamara Bergero-
vá (Ústav mikrobiologie LF 
UK v Plzni a FN Plzeň): Flu-
orochinolóny – pro 
a  proti. Fluorochinolóny 
jsou látky s  širokým anti-
mikrobiálním spektrem. 
Vzhledem k jejich výhod-
ným farmakokinetickým 

vlastnostem, dostupnosti v perorální i parente-
rální formě a  především nízké ceně generic-
kých přípravků jsou často ordinovány jako léky 
první volby, zejména u uroinfekcí, a stále častěji 
i u respiračních infekcí v ambulantní sféře. Jsou 
považovány za relativně málo toxické. S narůs-
tající rezistencí k těmto látkám přicházíme po-
stupně o dříve spolehlivé léky pro závažné no-
zokomiální infekce. Nepříznivý je i selekční tlak 
fluorochinolónů. V  souvislosti s  jejich vysokou 
spotřebou se popisuje zvýšený výskyt metici-
lin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus 
a jejich podávání je uváděno jako významný ri-
zikový faktor v souvislosti s epidemiemi kolitid 
způsobených hypervirulentními kmeny Clostri-
dium difficile. Indikace fluorochinolónů jsou 
v poslední době přehodnocovány a jejich po-
dávání by mělo být omezeno.
MUDr.  Lenka Geigerová (Ústav mikrobiologie 
LF UK v  Plzni a  FN Plzeň): Clostridium difficile 
– principy laboratorní diagnostiky a  léč-
ba. Clostridium difficile (CD) s  produkcí toxinů 

je   nejčastější původce nozokomiálních střev-
ních infekcí a primární patogen pseudomem-
branózní kolitidy. 

Asymptomatická koloni-
zace netoxickými kmeny 
se vyskytuje zejména 
u  nemocničních pacien-
tů. U  novorozenců dosa-
huje kolonizace střeva až 
70 % s minimálním výsky-
tem infekční symptoma-
tologie. Extraintestinální 

formy vyvolané CD (abscesy, ranné infekce, 
sepse) jsou vzácné. V  Severní Americe a  řadě 
evropských zemí byl zaznamenán zvýšený vý-
skyt závažných infekcí způsobených epidemic-
kým kmenem s vysokou produkcí toxinů (A i B), 
který je na molekulární úrovni charakterizován 
jako ribotyp 027. Symptomatologie onemoc-
nění způsobených CD zahrnuje širokou škálu 
příznaků od lehčích průjmů přes pseudomem-
branózní kolitidu až po  toxické megakolon 
s perforací střeva – i v dnešní době život ohro-
žující infekce. Proto je včasná diagnostika toxic-
kých kmenů v laboratoři nezbytná.
MUDr.  Tamara Bergerová (Ústav mikrobio-
logie LF UK v Plzni a FN Plzeň): Stav rezistence 
komunitních patogenů (Streptococcus pne-
umoniae, Streptococcus pyogenes, Haemo-
philus influenzae, Streptococcus agalacti-
ae, Campylobacter jejuni, Salmonella sp. ). 
Pro léčbu komunitních infekcí jsou důležitým 
podkladem přehledy  rezistence k  obvyklým 
antibiotikům volby. Každoročně je sledována 
situace u respiračních patogenů, a to na celo-
státní úrovni. Jsou prezentovány výsledky rezis-
tence pneumokoků, hemofilů a  Streptococcus 
pyogenes izolovaných z  validních klinických 
materiálů. Situace je příznivá pro léky první vol-
by u pneumokoků i streptokoků – k penicilinu. 
U hemofilů je stále lékem volby ampicilin. V le-
tošním roce byla poprvé ve  spolupráci s  NRL 
pro antibiotika sledována situace u  kampylo-
bakterů – více než 50% rezistence k  ciproflo-
xacinu u C. jejuni, nad 70 % u C. coli. Makrolidy 
jsou zatím 100% citlivé u C. jejuni a nízkou re-
zistenci vykazují C. coli. U  salmonel je situace 
příznivá. Salmonella enteritidis vykazuje nízké 
procento rezistence k  ampicilinu. Významně 
rezistentnější jsou kmeny Salmonella typhimu-
rium. Předmětem zvýšeného zájmu je rezisten-
ce u Streptococcus agalactiae u žen ve fertilním 
věku a u novorozenců. Ve FN Plzeň byla zjištěna 
rezistence k makrolidům u žen ve 33 % a v 37 % 
u novorozenců v letech 2011 – 2012. S tak vy-
sokou rezistencí je nutno počítat pro případ 
nemožnosti podat penicilin jako antibiotikum 
první volby při profylaxi u  pozitivních rodiček 
s alergií. Je proto třeba vždy při předporodním 
skreeningu citlivost k antibiotikům vyšetřit.

MUDr. Eva Chudáčková, 
MUDr. Radka Walková, 
MUDr. Jitka Audesová, 
MUDr. Jaroslav Hrabák, 
Ph.D., MUDr. Tamara 
Bergerová (Ústav mikro-
biologie LF UK v Plzni a FN 
Plzeň): Úskalí diagnosti-
ky některých bakteriál-

ních a  mykotických infekcí – 3 kazuistiky. 

Zásadním faktorem pro terapii infekčních ne-
mocí je určení etiologického agens, které 
umožní správné nasazení vhodného antibioti-
ka. Ne všechna etiologická agens je možno 
prokázat pomocí běžné kultivace. Některé mik-
roorganismy vyžadují kultivaci za  specifických 
podmínek, na  speciálních půdách, či kultivaci 
prolongovanou. Jiná agens nejsou kultivovatel-
ná vůbec. Pak je nutno zvolit speciální kultivač-
ní techniky, prokázat agens pomocí serologic-
kých metod, případně metod molekulárně-ge-
netických.
Byly představeny tři kazuistiky zaměřené na ob-
tížně kultivovatelné bakteriální a  mykotické 
patogeny. Konkrétně se jednalo o fulminantní 
sepsi vyvolanou Streptococcus suis u  chovate-
le prasat, kde byla nutná prolongovaná kulti-
vace vzhledem k  pomalému růstu patogena. 
Dále o  nokardiovou pneumonii u  pacienta 
po  transplantaci ledviny zachycenou na půdě 
určené pro kultivaci legionel. Poslední kazuis-
tikou byl záchyt pneumocystové pneumonie 
u pacientky s následně prokázanou infekcí HIV. 
Pro úspěšný záchyt takových agens je klíčová 
indikace vhodných vyšetření podle klinické-
ho podezření a spolupráce ošetřujícího lékaře 
s klinickým mikrobiologem.
MUDr.  Tamara Bergerová1, Bc.  Lenka Fiedle-
rová2, MUDr. Michal Krejčí3 (Ústav mikrobiolo-
gie LF UK v  Plzni a  FN Plzeň1, Oddělení epidemi-
ologie FN Plzeň2, Kardiochirurgické oddělení FN 
Plzeň3 ): Výskyt méně obvyklých gramne-
gativních nefermentujících tyčinek u  ne-
mocných na  JIP. Nefermentující gramnega-
tivní tyčinky (Stenotrophomonas maltophilia, 
Burkholderia multivorans, Ralstonia pickettii, 
Sfingomonas paucimobilis aj.) jsou stále častěji 
zachycovány v klinických materiálech nemoc-
ných na JIP, především z dýchacích cest. Jejich 
úloha není vždy jednoznačná, velmi často se 
jedná o  pouhou kolonizaci. Vykazují zpravidla 
rezistenci k  řadě antibiotik, problematické je 
i vlastní hodnocení in vitro testů citlivosti. V ně-
kterých případech u  velmi oslabených a  opa-
kovaně antibiotiky léčených nemocných může 
dojít i k sepsi, která je antibiotiky obtížně zvlád-
nutelná. Byl prezentován out-break Burkholde-
ria multivorans, který byl vyšetřován za  těsné 
spolupráce s epidemiology a personálu JIP.
Blok „Infekce II.“, předsedající MUDr.  S. Kos, 
CSc., MUDr. H. Mírka, Ph.D.: 

MUDr. Hynek Mírka, 
Ph.D.1, doc. MUDr. Jiří 
Ferda, Ph.D.1, MUDr. Pa-
vel Jindra, Ph.D.2, doc. 
MUDr. Milan Teřl, Ph.D.3, 
MUDr. Petr Mukenšnabl, 
Ph.D.4(Klinika zobrazova-
cích metod LF UK v  Plzni 
a  FN Plzeň1, Hematologic-

ko-onkologické oddělení FN Plzeň2, Klinika tuber-
kulózy a  respiračních onemocnění LF UK v  Plzni 
a FN Plzeň3, Šiklův ústav patologické anatomie LF 
UK v  Plzni a  FN Plzeň4): Aspergilové onemoc-
nění plic v CT obraze.
Plísně rodu Aspergillus jsou fakultativní pa-
togeny, jejichž spory jsou běžně přítomné 
v  zevním prostředí. Obvyklou branou vstupu 
do  těla je respirační trakt. Typ aspergilového 
plicního onemocnění závisí na množství a viru-
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lenci mikroorganizmů, stavu imunity hostitele 
a  preexistujícím plicním postižení. Nejčastěji 
diagnostikovanými typy na  našem pracovišti 
jsou alergická bronchopulmonální aspergiló-
za (u  astmatiků nebo nemocných s  cystickou 
fibrózou), aspergilom (neinvazivní kolonizace 
preformovaných dutin u osob s neporušenou 
imunitou) a  invazivní aspergilóza (postihuje 
nemocné se závažnými deficity imunity). Kro-
mě výše uvedených může aspergilus v plicích 
vyvolat i  další stavy jako exogenní alergickou 
alveolitidu, chronickou eosinofilní pneumonii 
a bronchocentrickou granulomatózou u osob 
s hyperimunními stavy nebo chronickou nekro-
tizující aspergilózu a aspergilovou bronchitidu 
u nemocných s mírnějšími deficity imunity. CT 
hraje významnou roli nejen v  detekci těchto 
stavů, ale i v diferenciální diagnóze. Ve sdělení 
byly prezentovány obrazy jednotlivých forem 
aspergilózy a diskutovány možnosti metody při 
jejich diagnostice.

MUDr. Alena Koubová1, 
MUDr. Věra Štruncová1, 
MUDr. Vít Matoušek2, 
MUDr. Jana Cibulková3, 
MUDr. Mirka Schützová4, 
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.5, 
(Infekční klinika LF UK 
v Plzni a FN Plzeň1, Neuro-

logická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň 2 (Kli-
nika zobrazovacích metod LF UK v Plzni a FN Pl-
zeň3, Hematoonkologické oddělení FN Plzeň4, 
Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni a FN Plzeň5) Ra-
cionální terapie mozkové toxoplazmózy 
u pacientky s lymfomem. Autoři prezentovali 
kazuistiku 63leté imunosuprimované nemoc-
né s lymfomem, která onemocněla mozkovou 
toxoplazmózou. Upozorněno na nutnost mezi-
oborové spolupráce, diagnostické a  léčebné 
možnosti.

MUDr. Jarmila Kydlíčková1, 
MUDr. Svatava Virtová1, 
MUDr. Karel Houdek2, 
MUDr. David Havel3, MUDr. 
Helena Janouškovcová4 (In-
fekční klinika LF UK v Plzni a FN 
Plzeň1, Chirurgická klinika LF 
UK v Plzni a FN Plzeň2, Klinika 

tuberkulózy a nemocí respiračních LF UK v Plzni a 
FN Plzeň3, Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni a FN 
Plzeň4) Listeriová aortitida – kazuistika. Byla 
prezentována kazuistika 62letého nemocného 
vyšetřovaného pro náhle vzniklé bolesti břicha. 
Došlo k ruptuře sklerotického vředu nad bifur-
kací břišní aorty. Po akutním chirurgickém řeše-
ní následovala dlouhodobá ATB léčba pro prů-
kaz Listeria monocytogenes z  peroperačního 
materiálu (stěr z aorty).

MUDr. Mgr. Drahomíra 
Weisová, doc. MUDr. Tomáš 
Pavelka, Ph.D., MUDr. To-
máš Salášek (Klinika ortope-
die a  traumatologie pohybo-
vého ústrojí LF UK v Plzni a FN 
Plzeň): Infekční komplikace 
po osteosyntéze zlomenin 

pánve. Infekce patří mezi závažné komplikace 
operační terapie všech zlomenin. Infekt prodlu-
žuje hojení zlomenin, vyčerpává imunitní me-
chanismy organismu, jeho řešení obvykle pro-

dlužuje dobu hospitalizace nemocného v ne-
mocnici a vyžaduje opakované operační výko-
ny. Na KOTPÚ bylo operováno a dále sledováno 
143 pacientů se zlomeninou pánevního kruhu, 
97 mužů, 56 žen v průměrném věku 39 let. In-
fekční komplikaci jsme zaznamenali v 5 %. Rizi-
ko vzniku infekčních komplikací zvyšuje celko-
vý závažný stav pacienta (polytrauma, sdruže-
né trauma), délka pobytu na Anesteziologicko-
resuscitační klinice, operace v terénu zhmoždě-
ných a prokrvácených měkkých tkání a opera-
ce u otevřených zlomenin obecně. Kultivačně 
bývají nejčastěji zachyceny Staphylococcus au-
reus, E. coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella, ale i MRSA či jiné multire-
zistentní kmeny. Primární operace byla vždy 
prováděna pod clonou širokospektrých ATB, 
po vzniku infektu byla zavedena ATB terapie dle 
citlivosti zachycených mikroorganismů, a vyža-
dovala-li to situace, byla provedena revize ope-
račních ran s drenáží a ponecháním osteosyn-
tetického materiálu. Ve výjimečných případech 
bylo řešením vynětí implantátů a  konverze 
na zevní fixaci.

MUDr.  Stanislav Kos, CSc. 
(Léčebna TRN Janov): Roflu-
milast - nový protizánětli-
vý lék pro léčbu chronické 
obstrukční plicní nemoci. 
Chronická obstrukční plicní 
nemoc (CHOPN) je spole-
čensky závažným onemoc-

něním, jehož výskyt celosvětově rychle stoupá 
hlavně v  souvislosti s  rozšiřující se epidemií 
kouření. CHOPN je nejen nemocí, jejíž výskyt se 
zvyšuje, ale je spojená s opakovanými vzplanu-
tími nemoci, exacerbacemi, které zhoršují cel-
kový zdravotní a  psychický stav nemocného 
i  jeho plicní funkce, stoupá také úmrtnost 
na CHOPN. Léčení nemoci zahrnuje léčbu far-
makologickou i  nefarmakologickou. Roflumi-
last je zcela novým a nadějným lékem pro léč-
bu nemocných s  CHOPN, kteří mají častější 
akutní exacerbace onemocnění. Jedná se o in-
hibitor fosfodiesterázy 4 (PDE4) a  vytváří tak 
novou samostatnou skupinu léků. Léky inhibu-
jící PDE4 tvoří novou třídu protizánětlivých léků 
u CHOPN a mají širokou škálu účinků in vitro i in 
vivo. Roflumilast potlačuje zánětlivou reakci 
v bronších u CHOPN, jak bylo prokázáno pokle-
sem počtů neutrofilů a  eosinofilů i  poklesem 
koncentrací zánětlivých mediátorů ve  sputu. 
Při shrnutí výsledků dosud provedených studií 
Roflumilast zlepšuje plicní funkce a snižuje po-
čet exacerbací CHOPN u nemocných s těžkým 
nebo velmi těžkým stadiem CHOPN. Roflumi-
last dále zlepšuje plicní funkce u  těchto ne-
mocných, pokud jsou již léčeni dlouhodobě 
působícími léky.

MUDr. Lubor Hostička, 
MUDr. Pavel Andrle, MUDr. 
Lukáš Hauer, MUDr. Daniel 
Hrušák, Ph.D., MUDr. Jan 
Jambura, MUDr. Petr Pošta 
(Stomatologická klinika, Od-
dělení ústní, čelistní a obličejo-
vé chirurgie LF UK v Plzni a FN 

Plzeň): Využití sialoendoskopie v  prevenci 
chronické sialoadenitidy. Autoři ve  svém 
sdělení porovnali využití dvou postupů při ře-

šení sialolithiázy podčelistní žlázy - exstirpaci 
podčelistní žlázy a  sialoendoskopii. Statisticky 
zhodnotili dvě pětiletá období při využití těch-
to postupů a poukázali na přínos sialoendosko-
pie v prevenci chronického postižení podčelist-
ních žláz a možných pooperačních komplikací.

MUDr. Bc. Rostislav Čevela, 
Ph.D., doc.  MUDr.  Libuše 
Čeledová, Ph.D.  (Odbor po-
sudkové služby Ministerstva 
práce a sociálních věcí Praha): 
Hodnocení základních ži-
votních potřeb dle princi-
pů Mezinárodní klasifika-

ce funkčních schopností, disability a zdraví, 
I. část. Nový způsob posuzování stupně závis-
losti a hodnocení 10 základních životních po-
třeb pro účely příspěvku na  péči je založen 
na  využití principů Mezinárodní klasifikace 
funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
a zároveň jeho základem jsou oblasti testu Ac-
tivity of Daily Living (ADL). Schopnost osoby 
zvládat základní životní potřeby se pro účely 
stanovení stupně závislosti hodnotí podle akti-
vit, které jsou pro jednotlivé základní životní 
potřeby stanoveny v  příloze k  vyhlášce č. 
505/2006 Sb. Při hodnocení schopnosti osoby 
zvládat základní životní potřeby se hodnotí tě-
lesné struktury, tělesné funkce a  disabilita 
na základě hodnocení některých úkonů z kom-
ponenty/domény aktivity a participace (ICF/d). 
V  lékařské posudkové činnosti došlo tak k zá-
sadní změně paradigmatu posuzování stupně 
závislosti.

Doc.  MUDr.  Libuše Čeledo-
vá, Ph.D., MUDr. Bc. Rosti-
slav Čevela, Ph.D.  (Odbor 
posudkové služby Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Praha): 
Hodnocení základních ži-
votních potřeb dle princi-
pů Mezinárodní klasifika-

ce funkčních schopností, disability a zdraví, 
II. část. Zákon č. 372/2011 Sb. o  zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (§53 
odst.2 písm. f ) stanoví od 1. dubna 2013 povin-
nost pro lékaře klasifikovat pacienta, jehož stav 
vykazuje určitý stupeň částečného nebo úpl-
ného omezení či znemožnění některých fyzic-
kých, psychických nebo sociálních funkcí, které 
bude dlouhodobého nebo trvalého charakte-
ru, podle Mezinárodní klasifikace funkčních 
schopností, disability a  zdraví vydané a  ozná-
mené Českým statistickým úřadem podle zá-
kona upravujícího státní statistickou službu. 
Tato klasifikace bude obsažena ve zdravotnické 
dokumentaci a tuto povinnost stanovuje i vy-
hláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 
Sb.(§1 odst.1) písm. k). Lékařská posudková 
služba používá svůj vlastní klasifikační nástroj – 
hodnocení 10 základních životních potřeb - 
pro posouzení stupně závislosti (disability) kli-
entů žádajících o  příspěvek na  péči. Kladné 
roční zkušenosti s  posuzováním stupně závis-
losti obsahujícím  prvky MKF (Mezinárodní kla-
sifikace funkčních schopností, disability a zdra-
ví) potvrdily oprávněnost změny paradigmatu 
v  přístupu k  posuzování disability v  systému 
nepojistných dávek sociálního zabezpečení. 

(J. Novák, J. Motáň, foto JN)
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27. leden - 
Mezinárodní den 

památky obětí 
holocaustu

Mezinárodní den památky obětí holocaus-
tu (International Day of Commemoration in 
Memory of the Victims of the Holocaust) připadá 
na 27. ledna. Byl vyhlášen Valným shromáždě-
ním Organizace spojených národů 1. listopadu 
2005 na  jeho 42.  plenárním zasedání. Má při-
pomínat utrpení přibližně šesti milionů židov-
ských obětí, dvou milionů Romů, 15 tisíc ho-
mosexuálů a  milionů dalších nevinných obětí 
v  době holocaustu za  druhé světové války. 
27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen 
nacistický koncentrační a  vyhlazovací tábor 
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Návrh 
na  vyhlášení tohoto dne byl podán Izraelem, 
Spojenými státy, Austrálií, Kanadou a  Ruskem 
a podpořilo jej 91 členských zemí OSN.

K 27. lednu patří i udělování ceny Spravedliví 
mezi národy. Stát Izrael a Památník holokaustu 
- muzeum Yad Vashem – jí už přes půl století 
oceňují lidi nežidovského původu, kteří za vál-
ky ochránili Židy před utrpením nebo smrtí. 
 Loni, když se poprvé slavil tento den v České 
republice, byla u  Pinkasovy synagogy v  Praze 
odhalena pamětní deska Spravedliví mezi ná-
rody, kterých mezi Čechy bylo poměrně dost, 
i když se o tom málo ví. Nelze však nevidět stále 
trvající snahy zpochybňovat holokaust, které-
mu sami Židé říkají „šoa“. 
Zástupci židovských obcí v  Česku, bývalí věz-
ňové nacistických koncentračních táborů 
i ochránci lidských práv si připomněli Meziná-
rodní den holokaustu při slavnostním setkání 
v Senátu. Záštitu nad setkáním převzal předse-
da Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová. Účastníci setkání odsoudili 
snahy popíračů holokaustu, kteří se snaží vyvrá-
tit historický fakt, že za II. světové války zahynu-
lo na 6 milionů Židů. Senátor Karel Schwarzen-
berg prohlásil, že s  popírači holokaustu nelze 
diskutovat. Ředitel Židovského muzea v  Praze 
Leo Pavlát zdůraznil, že snahy o  popírání holo-
kaustu lze eliminovat jedině tím, že o  šoa se bu-
dou děti více učit ve školách a bude se o něm více 
hovořit v médiích. 
Nutnost připomínat zejména mládeži, že 
na  mnoha místech naší země kdysi žili lidé, 
kteří se stali oběťmi nacistické vyhlazovací ma-
šinérie, zdůraznila ve svém jednom vystoupení 
i předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová: „Dělala jsem si takový pohled na  to, 
jak třeba vypadá Vysočina, kde je Třebíč, v níž celá 
jedna čtvrť židovského města je vyhlášena pa-
mátkou UNESCO, ale v těch domech, které posta-

vili Židé, nikdo z  původních obyvatel není, nikdo 
z  jejich potomků není. Můžeme obdivovat archi-
tekturu, můžeme si říct zaplať pánbůh, že jsou ty 
domy opravené, zachráněné a  dostaly se na  ten 
prestižní seznam UNESCO, ale ten duch, který jim 
vtiskli, a smysl, který jim vtiskli ti, kteří je stavěli, ten 
tam není.” (r) 

4. únor - Světový den 
boje proti rakovině

Světový den boje pro-
ti rakovině (World 
Cancer Day) byl usta-
ven v Ženevě v r. 1933 
z iniciativy Mezinárod-
ní unie boje proti rako-
vině (Union for Inter-
national Cancer Con-

trol - UICC). Tato organizace dnes zahrnuje více 
než 400 členských organizací ve  120 zemích. 
Každoročně je diagnóza rakovinného onemoc-
nění sdělena téměř 13 milionům nemocných 
a  každoročně více než 7 milionů nemocných 
s touto diagnózou umírá. Cílem Světového dne 
proti rakovině je zachránit miliony životů jed-
nak cestou preventivních opatření, jednak vý-
chovou veřejnosti k  využívání možností pre-
vence a  případně včasnému rozpoznání sym-
ptomů onemocnění. Hlavním heslem Světové-
ho dne proti rakovině 2013 je „Rakovina – víš, 
co to znamená?“ Je zaměřen na  rozptýlení 
škodlivých mýtů a  pověr týkajících se tohoto 
onemocnění. 

V  České republice ročně onemocní touto ne-
mocí na 80 tisíc lidí. Světový den boje proti ra-
kovině má veřejnosti vštípit, jak závažná a častá 
nemoc to vůbec je. Existuje mnoho příčin, jak 
tato nemoc propuká, ale také existuje několik 
cest, jak tomu přecházet a  jak se starat o  své 
zdraví. Den boje proti rakovině využívá k osvě-
tě Mezinárodní unie boje proti rakovině. Kam-
paň této instituce má za cíl osvojení zdravého 
životního stylu, která je shrnuta do čtyř bodů: 
1. zajistit dětem nekuřácké prostředí, 2. zařadit 
pohybovou aktivitu, vyhnout se obezitě a do-
držovat zdravou životosprávu, 3. informovat se 
o  možnostech očkování proti některým dru-
hům rakoviny (např. jater či děložního hrdla), 
a 4. vyhýbat se nadměrnému slunění. 
Veřejnost se v  poslední době dozvěděla, že 
Protonové centrum v  nemocnici Na  Bulovce, 
označované jako naprostá evropská špička, 

bylo uvedeno do  provozu a  nabízí tak proto-
nové ozařování k  léčbě nádorových onemoc-
nění. Vyvstal problém, zda zdravotní pojišťovny 
budou ochotny hradit náklady na  tuto léčbu, 
případně v jakém rozsahu. 
Druhou slibnou novinkou v  oblasti terapie 
nádorových onemocnění je metoda, vyvíjená 
odborníky z  Mendelovy univerzity v  Brně. Ti 
našli způsob, jak dostat látky léčící rakovinu pří-
mo k nádoru pomocí bílkoviny apoferitinu. Ta 
je schopná navázat léčivé látky a cíleně je do-
pravit přímo k postižené tkáni. V místě vazby se 
pak díky změně prostředí uvolní cytostatikum 
do okolí. Metoda slibuje výrazné snížení vedlej-
ších účinků při celkovém podávání léků. 
Na  stanovisko k  uvedeným zprávám jsme se 
zeptali prof.  MUDr.  Jindřicha Fínka, Ph.D., 
přednosty Onkologického a radioterapeutické-
ho oddělení FN v Plzni: „Protony nabízejí stej-
ný terapeutický efekt jako fotony. Jsou vyu-
žívány u  přesně definovaných nemocných, 
většinou dětských, kdy je nádor uložený před 
kritickou strukturou, těchto nemocných je 
v  republice 120 ročně. U  ostatních je to mr-
hání prostředky za  léčbu, kterou můžeme 
se stejným efektem pořídit čtyřikrát levněji. 
Ozáření prostaty, tak často zmiňované, není 
hrazeno z  veřejného zdravotního pojištění 
ani v Německu. U metody transportu cytosta-
tika pomocí bílkoviny k nádoru bych si dovo-
lil počkat na klinická data, alespoň ze studie 
fáze II. Příliš mnoho teoreticky objevných po-
stupů v  klinickém hodnocení zatím selhalo.“ 
 (r)

14. výjezdní 
interdicisplinární 

seminář
Nečtiny 14. – 17. 1. 2012

Celkem obyčejný lednový den. Pod mrakem, 
tři stupně pod nulou. Neobyčejným by se měl 
teprve stát. Vyjíždíme z Plzně a doufáme, že již 
za půl hodiny se dostaneme za hranice světa. 
Naším cílem jsou Nečtiny, kde se koná již 14. 
ročník Výjezdního interdisciplinárního semi-
náře tentokrát pod názvem „Hranice světa 
– hranice poznání“. Jeho cílem je představe-
ní nejnovějších poznatků z  rozličných oborů, 
které spojuje motiv hledání hranic a  způsobů 
lidského poznávání a vnímání, snaha po odha-
lování hranic mysli a  mozku. Stačí nám urazit 
vzdálenost 40 km od Plzně směrem na severo-
západ, abychom našly hranici světa. A jak těžké 
je najít hranici poznání ? Odpoví nám následu-
jící hodiny?
Pomyslný zárodek této akce vznikl vlastně bě-
hem celoročního cyklu pondělních interdis-
ciplinárních seminářů NTC ZČU, a  Nečtiny se 
tak staly jeho důstojným završením. Původní 
myšlenkou, dle slov organizátorů, bylo umož-
nit větší a hlubší setkávání odborníků z různých 
oblastí vědy, výzkumu, vzdělávání, ale také kul-
tury a  veřejného života. Témata byla vybírána 
ve snaze obsáhnout aktuální problémy ve spo-
lečnosti, a to s určitou dávkou vize a futuristic-
kého vhledu.
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Poznatky jednotlivých vědních oborů za  po-
slední desetiletí nás nutně vedou k stále větší 
a větší specializaci. Je stále náročnější a nároč-
nější obsáhnout vědomosti a informace v dané 
specializaci, natož překročit hranice jiného 
oboru a obsáhnout tak další poznatky. Dochází 
k tomu, že se základní vědní „pevnina“ roztrhala 
na spoustu ostrovů a ostrůvků, které si žijí svým 
vlastním životem poznání. Ale co když vás vaše 
cesta vědce dovede na  pobřeží a  ukáže vám, 
že bez spolupráce s  dalším vědním oborem 
prostě cesta dál nevede? Nezbude tedy než 
postavit most. Postavit most a  najít průvodce 
po druhém ostrově. Nemůžeme se sami snažit 
objevovat, ale můžeme najít dobře znalého do-
morodce, který nám dokáže předat to nejdů-
ležitější poznání, aniž bychom my sami museli 
prochodit všechny strmé stezky ostrova ve sna-
ze najít poklad poznání. 
A  takovýto „průvodci“ se tedy sešli ne na  os-
trově, ale ve dnech 14.-17. ledna 2013 na zám-
ku v  Nečtinech. Nejen v  přednáškovém sále, 
ale i  na  chodbách, v  parku, v  jídelně, u  kávy 
i u sklenky vína se zde setkává geolog s filoso-
fem, lékař s jaderným fyzikem, egyptolog s psy-
chologem, informatik s  filologem…a světe 
zboř se, opravdu si mají co říct.
 Na přednášky navazují diskuse v kuloárech i při 
vycházkách do  přírody. Přední odborníci zde 
tedy dokazují nejen svoji obrovskou profesní 
úroveň, ale zároveň i své pedagogické schop-
nosti, neboť předat své znalosti někomu, kdo 
nemá často bazální znalosti zprostředkované 
studiem VŠ v daném oboru, skutečně není jed-
noduché. A přes všechny tyto obtíže je zde at-
mosféra nasycená chutí předávat, vysvětlovat, 
provázet a zároveň vstřebávat, chápat, pozná-
vat…a společně plynout až k hranici poznání. 
Jak se po  čtyřech dnech ukázalo, ta hranice 
zatím ještě není ani vidět, ale cesta je příjemná. 
Posluchači se mohli dozvědět o  okolnostech 
zrodu a zániku komplexních společností a ana-
tomii procesu jejich vývoje od prof. Mgr. M. Bár-
ty, Dr., společně s RNDr. V. Cílkem, CSc., navštívit 
navažského medicinmana Černého koně a do-
tknout se tak i českého speciálního vztahu k in-
diánům. Od minulosti přeletět skokem do roku 
2012, který se bezesporu zapíše do  historie 
fyziky mikrosvěta, neboť fyzikové v CERNu ob-
jevili částici, která by mohla být tzv. Higgsovým 
bosonem, mediálně známým jako tajemná čás-
tice, jak posluchačům přiblížil doc. Dr. RNDr. Z. 
Doležal.
Ing. Mgr. J. Romportl, Ph.D., přiblížil cíle „umělé 
inteligence“, a to nejenom jako vědního oboru, 
ale i jako společenského a kulturního fenomé-
nu, a následně MUDr. J. Podlipný, Ph.D., ukázal 
jak díky rozvoji IT technologií máme najednou 
před sebou prostor, který nabízí možnost regis-
trovat, analyzovat a  uchovávat interakci indi-
viduálního prožitku s virtuální realitou a jakým 
způsobem lze IT technologie využít pro dobro 
k  léčbě lidí s  neuropsychiatrickou poruchou. 
K  porozumění patofyziologie duševních po-
ruch vysvětlením mechanismu působení ha-
lucinogenů jakožto nástroje výzkumu neurobi-
ologie fyziologických mechanismů zpracování 
informací nervovým systémem a  kvalitativní 
složky vědomí přispěl prof.  MUDr. J. Horáček, 
Ph.D.

A  to je tedy jen zlomek, nedokonalý výčet 
přednášek a témat, která v Nečtinech proběhla 
pod záštitou organizátorů z Výzkumného cen-
tra Západočeské univerzity v Plzni (NTC ZČU).
NTC ZČU se zaměřuje na  interdicisplinární 
a  transdisciplinární přesnost a  integraci po-
znatků mezi inženýrskými a  neinženýrskými 
obory (včetně oborů humanitních), na podpo-
ru transferu technologií a  na  interdisciplinární 
analýzy prostupování technologií do  netech-
nických oborů a  do  běžného společenského 
a individuálního života.
A tímto tedy chceme nejen organizátorům, ale 
všem zúčastněným vyjádřit dík a popřát hod-
ně štěstí při jejich cestě k hranici, a možná až 
za hranici, poznání. 
Ke konci tohoto pololetí bude ze semináře vy-
dán sborník formou DVD-ROMu s  textovými 
a  obrazovými materiály z  přednášek. Zájemci 
o sborník se mohou obrátit emailem na: moa@
ntc.zcu.cz. 

Mgr. Dana Chmelařová
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni

Postgraduální lékařské 
dny – sesterská 

sekce
14. 2. 2013

Dne 14. února 2013 uspořádal Útvar náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň již tra-
diční přednáškový den, určený nelékařským 
zdravotnickým pracovníkům, který se koná již 
pravidelně jako součást Postgraduálních lékař-
ských dnů Plzeň, jejichž pořadateli jsou LF UK 
v Plzni, Spolek lékařů ČLS JEP Plzeň, OS ČLK Pl-
zeň – město, Česká asociace sester a FN Plzeň.

Přednášející Bc. Eva Hošková, všeobecná sestra I. IK FN Plzeň, před-
sedající Jindra Šneberková, vrchní sestra CPL FN Plzeň a Mgr. Marie 
Blažková, vrchní sestra I. IK FN Plzeň.

Sympozium nelékařů je určeno, jako každoroč-
ně, nejen všeobecným sestrám, ale také po-
rodním asistentkám, ergoterapeutům, fyziote-
rapeutům, radiologickým asistentům, zdravot-
ním laborantům, nutričním terapeutům, zdra-
votně–sociálním pracovníkům, zdravotnickým 
záchranářům a  farmaceutickým asistentům. 
V aule FN Plzeň se sešlo více než 100 účastníků, 
které přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči FN Plzeň, paní Ing.  Bc.  Andrea Mašínová, 
MBA. Čestnými hosty byli doc.  MUDr.  Václav 
Fessl, CSc., emeritní přednosta ARK FN Plzeň, 
děkan ZČU Fakulty zdravotnických studií pan 
doc.  MUDr.  Luboš Holubec, CSc., a  pozdravit 
nelékaře přišel i doc. MUDr. Josef Motáň, CSc., 
předseda Spolku lékařů v Plzni. Přednášky si vy-
slechly i  odborné asistentky a  učitelky odbor-

ných předmětů dvou největších zdravotnic-
kých vzdělávacích zařízení v kraji, tedy zástupci 
Fakulty zdravotnických studií ZČU a Vyšší od-
borné školy zdravotnické a Střední zdravotnic-
ké školy v Plzni.

V  auditoriu zasedly také učitelky odborných předmětů VOŠZ a  SZŠ 
v Plzni, pod vedením Mgr. Jiřiny Uhrové, zástupkyně ředitelky VOŠZ 
a SZŠ.

Bylo předneseno 16 velmi zdařilých předná-
šek. Nejvíce zastoupena byla I. Interní klinika 
se sedmi přednáškami. Dále svými přednáška-
mi auditorium zaujaly kolegyně z Oční kliniky, 
Neurochirurgického oddělení, Infekční kliniky, 
Oddělení klinické farmakologie a Oddělení lé-
čebné rehabilitace. Jiný pohled na stonání ne-
mocných dětí nabídla herní terapeutka dětské 
kliniky paní Ludmila Romová. Všechny před-
nášky byly velmi pečlivě připravené a  ohlasy 
na celý průběh byly velmi kladné. Nezbývá než 
se těšit na ročník příští.

Světluše Chabrová, ÚNOP FN Plzeň

Nejlepší přednesená 
sdělení na Večerech 

SL Plzeň v roce 2012

Diplom přebírá MUDr. Jan Kastner (Klinika zobrazovacích metod)

Výbor Spolku lékařů Plzeň ČLS JEP vyhodnocu-
je každým rokem práce přednesené při Veče-
rech SL v Plzni a uděluje Diplomy Spolku lékařů 
Plzeň autorům těch sdělení, která byla obzvláš-
tě přínosná - ať z  hlediska nových vědeckých 
poznatků nebo z praktického a postgraduální-
ho hlediska. I když i v roce 2012 zazněla na na-
šich Večerech celá řada velice kvalitních sděle-
ní, bylo rozhodnuto udělit Diplomy SL autorům 
pěti vybraných prací. Slavnostní předání Diplo-
mů se uskutečnilo 12. února 2013 ve 13 hodin 
v  Šafránkově pavilonu LF při příležitosti  zahá-
jení Postgraduálních lékařských dnů – Plzeň 
2013. O ocenění byli informováni též vedoucí 
jednotlivých pracovišť. Všem autorům uvede-
ných prací upřímně blahopřejeme! 
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Diplom přebírá MUDr. Patrik Richter (Odd. plastické chirurgie)

Diplomy SL v Plzni převzali: 
Richter P., Bursa V., Sviták M., Dolejš M., Třešková 
I.: Naše první zkušenosti s rekonstrukcí prsu 
po  mastektomii volným břišním lalokem 
DIEA (zásobeným perforátory z arteria epi-
gastrica inferior) (Večer plastické chirurgie, dne 
12.9.2012)
Hauer L., Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Jam-
bura J., Pošta P.: Osteonekróza čelistí v souvis-
losti s léčbou bisfosfonáty u onkologických 
i osteologických pacientů – 37 případů. (Ve-
čer Stomatologické kliniky, dne 31.10. 2012)
Dvořák P., Hrubá M., Rykovská A., Harmáčková 
L., Pittrova M., Lebová K., Šubrt I.:
Vzácné rekurentní aberace u myelodysplas-
tického syndromu. (Večer Ústavu lékařské ge-
netiky, dne 18. 4. 2012) 

Diplom přebírá RNDr. Pavel Dvořák (Ústav lékařské genetiky)

Kasl Z., Janoušková K., Krčma M., Dvořáková 
E.: Péče o pacienty s endokrinní orbitopatií 
ve FN Plzeň. (Večer Oční kliniky, dne 3.10. 2012)
Kastner J., Mírka H., Ferda J., Matoušek V., Kreu-
zberg B.: Využití MRI v diagnostice demencí. 
(Večer Kliniky zobrazovacích metod, dne 21.11. 
2012)

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

Foto: V. Dlohý

Přednáškový večer 
Neurologické kliniky 

12. 12. 2012
Večer Neurologické kliniky se konal 12. 12. 
2012 a byl věnován jednomu z nestorů české 
neurologie, panu profesorovi Františku Ma-
chulovi, CSc., k jeho 90. narozeninám. 
Laudaci pronesl přednosta kliniky dr.  Polívka. 
Ocenil nejen zásluhy profesora Machuly o roz-
voj oboru neurologie a plzeňské Neurologické 
kliniky, jejímž byl mnoho let přednostou, ale 

také jeho působení ve  funkci děkana LF UK 
v Plzni v létech 1964 - 1971, zejména jeho raci-
onální a slušný postoj v těžkém období počína-
jící normalizace. Profesor Machula byl vynikající 
pedagog, generace mediků oceňovaly jeho 
přednášky, výuku i styl zkoušení. Spolupracov-
níci si vážili jeho vstřícnosti, férovosti, věcnosti 
a  rádi vzpomínají na  jeho suchý humor. Pan 
profesor zůstává aktivní, zajímá se o  historii, 
krásnou literaturu, filosofii a je vždy milým hos-
tem na akcích kliniky. 

Prim. MUDr. J. Polívka, CSc. MUDr. V. Rohan, Ph.D. 

Odborný program obsahoval 6 sdělení. Prvním 
bylo Multioborová péče o  nemocné s  glio-
vými nádory mozku v  kontextu personali-
zované medicíny, autor J. Polívka. Gliomy tvoří 
většinu primárních mozkových nádorů a v po-
sledních létech dochází k  enormnímu rozvoji 
poznání v této oblasti. Neurologická klinika ini-
ciovala vytvoření multioborové skupiny, zabý-
vající se komplexně výzkumem, zlepšováním 
diagnostiky a optimalizací léčby gliomů. Na ře-
šení se dále účastní Klinika zobrazovacích me-
tod, Neurochirurgické oddělení, Radioterapeu-
tické oddělení, Šiklův patologicko-anatomický 
ústav, Imunoanalytická laboratoř Odd. nukle-
ární medicíny, Ústav histologie a embryologie 
LF, Ústav biologie LF, Ústav klinické chemie 
a biochemie LF a Západočeská univerzita. Tým 
tvoří více než 20 specialistů. Jsou zpracovávány 
výsledky retrospektivní studie a tvoří se soubor 
nemocných pro prospektivní studii. Projekt má 
institucionální podporu Ministerstva zdravot-
nictví ČR pro FN Plzeň (00669806). 

MUDr. H. Vacovská Prof. MUDr. Z. Ambler, DrSc. 

Ve  sdělení  Ischemické ikty v  mladém věku 
autorů  V. Rohan,  P.  Ševčík,  L. Černá,  J. Polív-
ka byly shrnuty současné poznatky o této pro-
blematice. Na základě epidemiologických úda-
jů byly diskutovány odlišnosti iktů v této věkové 
kategorii z  hlediska etiologie, podrobněji  byla 
probrána problematika disekcí přívodných 
tepen mozku a  kardioembolizací s  ohledem 
na  správnou volbu akutní léčby a  sekundární 
prevence. Byly zdůrazněny možné odlišnosti 
v  klinickém obraze, význam správné urgentní 
diagnostiky a zejména význam časné rekanali-
zační léčby. Byl prezentován vlastní soubor 51 
nemocných léčených intravenózní trombolý-
zou.

MUDr. M. Machová prim .MUDr. M. Choc, CSc. 

Další sdělení H. Vacovské, G. Rytířové a  J. Ber-
gera Nádory a epilepsie se týkalo aktuálních 
teoretických poznatků v této oblasti a prezen-
tovalo soubor 73 neuroonkologicky nemoc-
ných v péči Centra pro diagnostiku a léčbu epi-
lepsie Neurologické kliniky. Největší zastoupení 
v souboru mají nízkostupňové gliomy a lepto-
meningeální tumory. Autoři zdůraznili význam 
vysoce kvalitní diagnostiky (MR, PET-CT) a změ-
nu v managementu, kdy je jednoznačný posun 
k  radikalitě, epileptochirurgickému řešení níz-
kostupňových gliomů a následné onkologické 
léčbě. 

Mgr. P. Brenkus

V dalším sdělení My-
opatie a  statiny – 
nové poznatky se 
prof.  Ambler zaměřil 
na  možný myotoxic-
ký nežádoucí účinek 
těchto často používa-
ných léků. Myotoxici-
ta se může projevit 
celou škálou poško-

zení od  nejlehčích až po  nekrotizující proces. 
Nově byla popsána i možnost rozvoje autoimu-
itní nekrotizující myopatie indukované statiny, 
která příznivě reaguje na imunosupresivní tera-
pii. Při léčbě statiny je nutno vždy aktivně pátrat 
po možných nežádoucích účincích a při jejich 
výskytu včas správně zasáhnout. 

Prof. MUDr. F. Machula, CSc. při projevu

V další přednášce Neepileptické záchvatové 
projevy v dětství a adolescenci se J. Rokyto-
vá zabývala touto významnou součástí dětské 
neurologie. Chybná diagnóza je v  literatuře 
udávána až ve  40 % případů. Neepileptické 
záchvaty jsou klasifikovány do  šesti oddílů, 
z nichž nejčastější jsou paroxysmální pohybové 
poruchy a  psychogenní záchvaty. Příčiny jsou 
většinou vztahové, s problémy v rodině, ve ško-
le, v  osobním životě dítěte. Mylná diagnóza 
epilepsie vede často ke  zbytečné antiepilep-
tické léčbě a k  její eskalaci, k  rozvoji domnělé 
farmakorezistence a k další traumatizaci dítěte 
i rodiny. 
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Jubilantovi gratuluje prim. MUDr. J. Polívka, CSc.

Prof. MUDr. F. Machulovi, CSc. gratuluje k  životnímu jubileu doc. 
MUDr. J. Motáň, CSc.  a prim. MUDr. M. Choc, CSc.

Jubilantovi gratulují prof. MUDr Z. Ambler, DrCsc. (vlevo)  
a MUDr. J. Berger, CSc.

V navazující poslední přednášce Psychosoma-
tická problematika – pohled psychologa 
P.  Brenkus analyzoval příčiny vzniku psycho-
genních neepileptických záchvatů (PNES), po-
ukázal na nutnost spolupráce dětského neuro-
loga a psychologa v této problematice a uvedl 
zajímavou kazuistiku. 
Večer Neurologické kliniky měl tradičně hojnou 
účast posluchačů. Večeru předsedal MUDr. M. 
Choc, CSc.

MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Foto JN a VD

Přednáškový večer 
Radiologického 

oddělení FN  
Plzeň-Bory 

19. 12. 2012
Dne 19. prosince 2012 se v posluchárně Šafrán-
kova pavilonu konal večer Spolku lékařů v Plz-
ni, jehož odborný program sestavilo Radiodia-
gnostické oddělení FN Plzeň-Bory. Schůzi řídil 
MUDr. Jindřich Šebor ml., primář chirurgického 
oddělení nemocnice Privamed. 
V  úvodní přednášce Počítačem asistovaná 
diagnostika (CAD ) v  mamologii shrnula 
MUDr.  Marcela Pěchotová, vedoucí lékař-
ka screeningového centra při RDG oddělení 
na  Borech, zkušenosti s  použitím metodiky 
CAD provozované v  poliklinice Tachov, kde 
borské radiodiagnostické oddělení zajišťuje 
chod mamografického screeningu. Autorka 
došla k  závěru, že hodnocení metodiky nevy-
znívá příliš povzbudivě, nemůže totiž nahradit 
druhé čtení nálezů a  zvyšuje mírně další po-
třebu dodatečných vyšetření. Zatím však jde 
o  výzkum na  malém souboru nemocných. 
MUDr.  Lukáš Růžička, vedoucí lékař sono-
grafického úseku oddělení, shrnul přednáškou 
Sonokontrastní vyšetření (CEUS) jater a led-
vin – naše zkušenosti, principy a diagnostické 
výsledky aplikace kontrastních látek při speci-
fikaci nejednoznačných sonografických nále-
zů. Při diferenciaci dignity léze metoda podle 
autorova zjištění nepřesvědčila, má také ně-
které technické limitace, obtížná je diagnostika 
drobných ložiskových lézí, nedokáže nahradit 
punkční biopsii. Poměrně vysoká je stále i cena 
kontrastní látky. Supraselektivní embolizace 
renální tepny byla tématem stejnojmenné 
přednášky MUDr.  Václava Havla, vedoucího 
lékaře angiologického úseku oddělení. Na sou-
boru 13 nemocných prezentoval převážně vel-
mi příznivé zkušenosti oddělení s intervenčním 
řešením komplikací z většiny iatrogenně vznik-
lých cévních lézí ledvin. Při embolizacích se 
osvědčily kovové embolizační spirály Tornado 
aplikované mikrokatetrem do  periferních vět-
ví ledviny. MUDr. Martin Haas, vedoucí lékař 
úseku konvenční radiodiagnostiky, upozornil 
svojí přednáškou Skrytá traumata hrudníku – 
přínos USG a CT postprocesingu na možnost 
řešit rozpor mezi negativním nálezem nativní-
ho snímku či základních CT skenů a klinickým 
obrazem užitím méně tradičního zobrazování 
sonografií a využitím dodatečného zpracování 
CT dat. Přednáška s  mnohoslibným názvem 
V českých zemích unikátní aplikace prepa-
rátu Platelet Rich Plasma (PRP) intraforami-
nálně pod CT kontrolou autora MUDr. Jana 
Bulky, vedoucího lékaře úseku CT diagnos-
tiky, se zabývala zkusmou aplikací přípravku 
do  meziobratlového prostoru u  nemocné 
s torpidními bolestmi zad. Dobrý klinický výsle-
dek může povzbudit k podobné aplikaci v bu-
doucnu, i když, jak ukázala diskuse, na základě 
jediného případu nejsou jednoznačné závěry 
možné. Závěrečné sdělení primáře oddělení, 

MUDr.  Zdeňka Chudáčka, Ph.D., - Zajištění 
centrálního žilního vstupu – naše zkuše-
nosti - bylo bohatě obrazově dokumentova-
nou prezentací postupu při zajištění tří typů 
dlouhodobých žilních vstupů (žilního portu se 
subkutánní aplikační komůrkou, Hickmanova 
nutričního katetru a dlouhodobého hemodia-
lyzačního katetru). Mnoho desítek zavedených 
katetrů a relativně nízké procento jen nezávaž-
ných komplikací svědčí pro dobrou použitel-
nost metodiky v klinické praxi.
Program posledního odborného večera Spolku 
lékařů v  Plzni v  roce 2012 ukončil předsedají-
cí, který zároveň všem popřál hezké Vánoce a 
nový rok 2013.

Prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

Přednáškový večer 
tělovýchovného 

lékařství 
16. 1. 2013

Stejně jako v  loňském roce i  letos byl cyklus 
přednáškových večerů Spolku lékařů v  Plzni 
zahájen Večerem tělovýchovného lékařství. 
Na programu večera 16. ledna 2013 byly čtyři 
přednášky. 
Prof. MUDr. V. Zeman, CSc.: Exercise is Medici-
ne – nový trend v prevenci a léčbě?  Exercise 
is Medicine (EIM) není neznámý pojem. Jako 
novou iniciativu ji propaguje v  posledních 10 
letech American College of Sports Medicine 
(ACSM). Řada našich lékařů ji však pod různý-
mi názvy aplikuje alespoň 40 let. Na kongresu 
EFSMA v Salzburgu 2011 byla založena skupina 
pro Exercise is Medicine in Europe (EIMiE), je-
jímž členem je i autor tohoto sdělení. Jiný ná-
zev pro tuto aktivitu je Exercise Prescription for 
Health (EPH).
První symposium EIMiE se konalo 4. 10. 2012 
v  Berlíně za  účasti 101 účastníků z  15 států. 
Na závěr byly vytčeny hlavní úkoly v Evropě: vy-
tvořit síť pracovišť a podporovat národní inici-
ativy a společnosti. Spolupracovat s American 
College of Sports Medicine v propagaci cvičení 
a sportu. Nestačí propagace pouze mezi tělo-
výchovnými a sportovními lékaři, ale je nutno 
ji rozšířit i na ostatní lékařské obory, především 
na praktické lékaře, přičemž tělovýchovný lékař 
by měl stát v čele každé národní iniciativy. Uva-
žuje se i  o  možnosti vytvořit základní úroveň 
specializace v  této oblasti pro lékaře. Ostatní 
účastníci včetně státní správy, sportovních věd, 
fyzioterapeuti, pojišťovny a další by měli spolu-
pracovat v oblasti veřejného zdraví. V SRN lékař 
napíše pacientovi návrh cvičení na tiskopis, kte-
rý se podobá receptu. S ním se pacient dostaví 
do doporučeného sportovního klubu (oddílu), 
kde absolvuje pravidelně příslušná cvičení. 
Jedna skupina by měla mít nejvýše 15 cvičen-
ců. Po ukončení celého cyklu dostane účastník 
na kopii receptu potvrzení pro svoji zdravotní 
pojišťovnu. Ta je tím informována o snaze pa-
cienta udělat něco pro své zdraví a může mu 
udělit různé bonusy.
Není podstatné, že ve SRN napíše lékař pacien-
tovi doporučené aktivity na něco, co připomíná 
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recept. Ve srovnání se západní Evropou a USA 
je však největším problémem u nás financová-
ní těchto aktivit. Také máme dosud málo klubů 
a oddílů, kam by bylo možné pacienta s tímto 
doporučením poslat, a kde by se ho ujal škole-
ný trenér, či cvičitel. 
Novák J., Topolčan O., Šmejkal J., Fuchsová R.: 
Vitamin D a  chorobné stavy. Vitamin D je 
syntetizován v  kůži pod vlivem UV-B záření či 
přijímán nutričně. V  játrech je hydroxylován 
na  monohydroxid-calcidiol (25-hydroxyvitamin 
D), který se používá jako marker hladiny D-vita-
minu. V ledvinách dochází ke konverzi na aktivní 
metabolit dihydroxid (1,25-hydroxyvitamin D 
- 1,25(OH)2D). Kromě toho existuje ještě extra-
renální hydroxylace 25(OH)D cestou lokálních 
1-α-hydroxyláz, a dále i parakrinní či autokrinní 
sekrece 1,25 (OH)2D. Plasmatickým nosičem 
1,25 (OH)2D je DBP (vitamin D binding protein). 
Vedle regulace matabolismu kalcia má v  orga-
nismu vitamin D řadu dalších funkcí, jako je např. 
regulace buněčného cyklu, stimulace buněčné 
diferenciace, potlačení růstových stimulů, inhi-
bice angiogeneze, stimulace apoptózy malig-
ních buněk, imunitní funkce, regulace krevního 
tlaku, udržování svalové síly aj. U  skupiny zim-
ních plavců (n=15) a  souboru sportovců řady 
jiných sportovních odvětví (n=28) byla na konci 
zimního období v březnu a dubnu zjištěna jen 
u 20 % (resp. 18 %) probandů hladina vitaminu 
D ve fyziologické normě nad 60 ng/l. U mnoha 
probandů byla hluboko pod tímto limitem. Na-
proti tomu u  skupiny ultramaratonců na  konci 
letního období (n=9) jen v jednom případě hla-
dina D-vitaminu nedosahovala normy. Lze oče-
kávat, že u vybraných populačních skupin (např. 
i  u  vrcholových sportovců) bude v  budoucnu 
monitorována saturace D-vitaminem a lze oče-
kávat jeho profylaktickou suplementaci zejména 
v zimním období. 
Pitr K. (Fakulta zdravotních studií ZČU) : No-
vinky v  magnetoterapii. Magnetoterapie se 
v Česku používá již více než 30 let. Jejími prv-
ními propagátory u nás byli Chvojka a Jeřábek 
a  zakrátko byla naší lékařskou veřejností při-
jata jako účinná léčebná metoda, především 
v oblasti léčby pohybového aparátu. Její hlav-
ní efekt spočívá ve  zlepšení prokrvení tkání. 
V poslední době se používají i novější metody. 
Jednou z nich je distanční elektroterapie, která, 
vzhledem k charakteru pulzů elektromagnetic-
kého pole, působí spíše jako nízkofrekvenční 
a středofrekvenční elektroterapie. Druhou me-
todou je magnetoterapie s aplikací velmi vyso-
ké magnetické indukce, s hodnotami kolem 10 
Tesla, která, jako jediná, je nadprahově senzitiv-
ní. První zprávy o  její účinnosti (Poděbradský, 
Kříž) vyznívají velmi nadějně.
Novák J., Topolčan O., Svobodová Š., Fuchsová 
R., Vrzalová J., Müllerová D.: Ovlivní ultrama-
ratonský běžecký výkon plasmatickou kon-
centraci osteokalcinu a  leptinu?   Osteokal-
cin (OC) je nekolagenní bílkovina, vyskytující se 
v kostech a zubovině. Je produkován kostními 
buňkami osteoblasty. Mezi jeho hlavní funkce 
patří podíl na mineralizaci kosti a výstavbě kos-
tí i  zubů. Je pokládán za  biochemický marker 
osteogeneze. Řada autorů pozorovala jeho 
významné změny v souvislosti s dlouhodobou 
fyzickou zátěží. Po  běžeckém maratonu došlo 

u mužů k poklesu OC o 20 %, u žen o 10 % proti 
výchozí úrovni. Nejnižší hodnoty OC byly za-
znamenány 24 h po výkonu (Malm H.T. a spol. 
1993). Osteokalcin se zdá být spojovacím 
můstkem mezi kostním metabolismem a  tu-
kovým metabolismem. Studie u ultramaraton-
ců mohou přiblížit tyto vztahy u úzké skupiny 
s dlouhodobou pravidelnou pohybovou aktivi-
tou ve srovnání s dnes již většinovou populací, 
vyznačující se nedostatkem pohybové aktivity. 
Přednáškovému večeru předsedal doc. MUDr. J. 
Motáň, CSc., který pochválil výběr zajímavých 
témat i  kvalitu dokumentace přednesených 
sdělení. J. Novák, V. Zeman 

Přednáškový večer 
Dětské kliniky 

23. 1. 2013
Za předsednictví  doc. MUDr. D. Sedláčka, CSc., 
se ve středu 23. ledna uskutečnil Přednáškový 
večer Dětské kliniky. Na  programu byla čtyři 
sdělení. 
Cvalínová D., Valentová R., Sládková E., Fikrle T., 
Komorousová M., Šubrt I., Pizinger K., Kobr J.: 
Incontinentia pigmenti.   
Valentová R., Sládková E., Honomichlová P., Ko-
morousová M., Pizinger K., Kobr J.: Eosinofilní 
pustulózní folikulitida.   
Pomahačová R., Krčková P., Šubrt I., Jaklová R., 
Hrdonková E.: Překvapivá diagnóza vzácné 
endokrinní choroby při vyšetření dítěte 
pro malý vzrůst.     Devítiletá  pacientka byla 
odeslána k endokrinologickému vyšetření pro 
malý vzrůst s plynulým růstem pod 3. percen-
tilem. V  rodinné anamnéze 33letá sestra mat-
ky naší pacientky je po gonadektomii ve 13 le-
tech věku pro syndrom testikulární feminizace.  
V  somatickém nálezu proporcionální postava, 
syndaktylie 2. a 3. prstu dolních končetin, sus-
pektní levostranná tříselná kýla,  prepubertální 
stav. Provedená vyšetření vyloučila endokrinní 
poruchu a  chronické onemocnění systémové 
povahy jako příčiny malého vzrůstu. Doplněné 
cytogenetické vyšetření překvapivě potvrdilo 
mužský karyotyp 46, XY a  hmatná rezistence 
v levém třísle byla verifikována jako testes. Test 
androgenní senzitivity svědčil pro insenzitivitu 
k androgenům. Dle ženského fenotypu se jed-
nalo o kompletní androgenní insenzitivitu. Mo-
lekulárně genetické vyšetření potvrdilo mutaci 
v  genu pro androgenní receptor, c.2495G>T 
p.(Arg832Leu) v  exonu 7 s  lokalizací na  chro-
mozomu X. Stejná mutace byla zjištěna u mat-
ky naší pacientky a její babičky, které jsou pře-
našečkami syndromu kompletní androgenní 
insenzitivity. Toto zjištění nás vedlo k provedení 
cytogenetického vyšetření u mladší 5leté sestry. 
U sestry naší pacientky byl také potvrzen muž-
ský karyotyp 46, XY. Obě sestry jsou v současné 
době po oboustranné gonadektomii pro riziko 
malignizace dysgenetických testes. U starší dív-
ky bylo zahájeno navozování puberty syntetic-
kými estrogeny. Byla uvedena překvapivá ko-
nečná diagnóza poruchy sexuální diferenciace 
při vyšetření dítěte pro malý vzrůst.  Syndrom 
androgenní insenzitivity je nejčastější příčinou 
mužského pseudohermafroditismu s incidencí 

1:20 000 narozených chlapců. Necitlivost k tes-
tosteronu a  dihydrotestosteronu v  důsledku 
receptorové poruchy vede k  poruše vývoje 
mužského vnitřního a  zevního genitálu. Dle 
fenotypu se může jednat o  minimální andro-
genní insenzitivitu (AI) s fenotypicky mužským 
zevním genitálem, gynekomastií a  poruchou 
spermatogeneze, dále o neúplnou AI s různým 
stupněm poruchy virilizace zevního mužského 
genitálu a o úplnou AI s  fenotypicky ženským 
zevním genitálem. K  diagnóze většinou vede 
až vyšetření dívek pro primární amenoreu. 
Udává se, že u dívek s tříselnou kýlou se v 1-2 % 
jedná o syndrom úplné AI.  
Votava T.: Komplikovaný průběh septického 
stavu s trombózou dolní duté žíly.  

Přednáškový večer 
Neonatologického 

oddělení 
30. 1. 2013

Neonatologické oddělení FN v Plzni se ujalo za-
jištění odborné náplně přednáškového večera 
Spolku lékařů ČLS JEP v  Plzni poslední středu 
v měsíci lednu. Lékaři připravili a přednesli cel-
kem čtyři následující sdělení.

MUDr. P. Huml

Huml P., Hadravská 
Š., Matas M., Voller 
J.: Perakutní prů-
běh myokarditidy 
u  novorozence. Au-
toři ve  svém sdělení 
popsali nepříznivý 
průběh myokarditidy 
u donošeného novo-
rozence. Gravidita 

i  bezprostřední poporodní adaptace byly bez 
patologie. K  prvním příznakům onemocnění 
došlo na roomingovém pokoji ve stáří 37 hodin 
po narození. Novorozenec byl nalezen prošed-
lý, hypotonický a dyspnoický, a proto byl přelo-
žen na JIRP neonatologického oddělení. Dife-
renciálně diagnosticky přicházel v úvahu sep-
tický šok, aspirace, vrozená vývojová vada srdce 
či plic, metabolická vada či ALTE (apparently life 
threatening event). Z  provedených vyšetření 
(rtg plic - normální nález na  předozadním 
snímku, EKG - deprese úseku ST a porucha nit-
rokomorového vedení, laboratorní parametry 
s extrémně zvýšenými hodnotami troponinu I, 
kreatininkinázy, BNP, AST) pak již uvažováno 
o  kardiálním postižení. Mohlo by se jednat 
o  vrozenou vývojovou vadu srdce (koarktaci 
aorty, interrupci aortálního oblouku, o  syn-
drom hypoplastického levého srdce či anomál-
ní odstup levé koronární arterie) nebo srdeční 
tumor či myokarditidu. Po  3 hodinách došlo 
k srdeční zástavě, kterou se dařilo ještě farma-
kologicky ovlivnit, v klinickém obrazu domino-
valo srdeční selhání. I přes podporu oběhu ka-
techolaminy došlo k dalším srdečním zástavám 
a  ve  stáří 42 hodin od  narození dítě zemřelo. 
Vzhledem k  uvažované akutní myokarditidě 
byly nabrány materiály na virologická vyšetření 
post mortem. Nekroptické vyšetření, jak mak-
roskopické, tak i mikroskopické, prokázalo jako 
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příčinu smrti fulminantní akutní myokarditidu 
s  rozsáhlou nekrózou myokardu levé komory. 
Etiologickou příčinou byla potvrzena serologic-
ky virová infekce coxsackie B1 a B4. 
Akutní myokarditida má velmi obtížně stanovi-
telnou incidenci výskytu, postihuje celé věkové 
období včetně doby fetální. Myokarditida bývá 
ve 20 % příčinou náhlých dětských úmrtí, v no-
vorozeneckém věku bývá popisována až 75% 
úmrtnost. Onemocnění probíhá ve  3 fázích 
– fáze virové infekce s replikací viru, fáze auto-
imunní s aktivací cytokinů, komplementového 
systému, lymfocytů a  poslední fáze s  aktivací 
gelatininázy, kolagenázy a  elastázy, a  tím roz-
voj dilatační kardiomyopatie. Diagnostika je 
založena na  obrazu srdečního selhání, poruše 
srdečního rytmu, laboratorním vyšetření, EKG 
a  především echokardiografickém vyšetření. 
V terapii dominuje léčba jak akutního, tak poz-
ději chronického srdečního selhání, v  úvahu 
přichází i  antivirová terapie, aplikace imuno-
globulinů či imunosupresivní léčba. Autoři 
upozornili na  vzácnou, velmi variabilní klinic-
kou jednotku se závažnou prognózou zejména 
v novorozeneckém věku.

MUDr. A. Mocková

Mocková A., Ulčo-
vá-Gallová Z., Luká-
šová V., Dort J.: Imu-
nologicky riziková 
žena a  její dítě. Au-
toři se věnovali pro-
blematice autoimu-
nitních onemocnění 
(AID), spojených s vý-
skytem antifosfolipi-

dových protilátek (APA), a jejich vlivu na novo-
rozence. Mimo primárního antifosfolipidového 
syndromu, systémového lupusu a dalších cho-
rob pojiva bývají tyto protilátky diagnostiková-
ny u  různých autoimunitních chorob těhot-
ných žen (idiopatická autoimunitní purpura, 
autoimunitní hemolytické anémie, autoimunit-
ní thyreoiditis, roztroušená skleróza aj.). APA 
mohou vazbou na trofoblast v rané graviditě či 
indukcí trombotických projevů v placentě ne-
gativně ovlivnit průběh těhotenství a vývoj plo-
du. Dalším zdrojem neonatálních komplikací 
může být transplacentární přestup APA do plo-
du. I když incidence neonatálního antifosfolipi-
dového syndromu je nízká, v recentní literatuře 
je popisována asociace APA protilátek u  dětí 
s možným nepříznivým ovlivněním neuropsy-
chologického vývoje. Cílem studie, probíhající 
na  Neonatologickém oddělení FN Plzeň, bylo 
zjistit přítomnost a kinetiku vybraných APA pro-
tilátek (proti beta2-glykoproteinu I, kardiolipi-
nu, fosfatidylserinu, fosfatidylinositolu, fosfati-
dylethanolaminu, fosfatidylglycerolu, proti ky-
selině fosfatidové, annexinu V) u souborů ma-
tek s definovaným AID a u jejich novorozenců. 
Sledované soubory tvořilo 34 APA pozitivních 
a  24 APA negativních novorozenců. V  obou 
souborech dětí byla nalezena vyšší incidence 
prematurity a  adnátní hypotrofie. V  perinatál-
ním období byl u 34 dětí (62 %) APA pozitivních 
matek s AID prokázán transplacentární přenos 
nejméně 1 APA. Žádné z dětí nemělo trombo-
tickou komplikaci ani projevy neonatálního lu-
pusu, rovněž hodnoty krevního obrazu u novo-
rozenců nevykazovaly odchylky. Incidence 

mírných patologií při USG vyšetření mozku ne-
byla statisticky signifikantní. V  tomto období 
byl u  dětí APA pozitivních vyšší výskyt mírné 
centrální tonusové poruchy (CTP). V  průběhu 
prvního roku sledování dětí byla incidence CTP 
u obou skupin dětí srovnatelná a zvýšená v po-
rovnání s  obecnou dětskou populací. Žádné 
z  dětí nemělo poškození zraku či sluchu ani 
projevy trombóz. Perzistence APA byla ve  12 
měsících prokázána u 5,8 % dětí. Výskyt APA de 
novo, který je u dětí připisován vlivu vakcinace 
či expozice potravinovými alergeny, byl zjištěn 
u 32,3 % původně APA negativních dětí. Studie 
předpokládá sledování dětí do 2 let věku.

MUDr. V. Legerský

Legerský V., Skalo-
vá M., Dortová E., 
Dort J.: Vysoký stav 
bránice – kazuisti-
ka. 
Autoři na této kazuis-
tice demonstrovali 
problematiku vyso-
kého stavu bránice, 
která je definovaná 

jako jednostranná nebo oboustranná elevace 
bránice při vyšetření zobrazovacími metodami. 
Donošený hypotrofický novorozenec byl poro-
zen sekcí s  dobrou poporodní adaptací. V  so-
matickém nálezu převládala paréza pravé horní 
končetiny, povrchní dýchání a centrální hypo-
tonie. Na RTG byla popsána jednostranná paré-
za bránice. Magnetická rezonance hlavy a krční 
páteře neprokázala avulzi míšních kořenů. Opa-
kovanými zobrazovacími metodami (USG, RTG) 
se nepodařilo v  rámci diferenciálně diagnos-
tické rozvahy jednoznačně vyloučit brániční 
hernii. Pro rozvoj dechových obtíží a nelepšící 
se stav, byl novorozenec přeložen na  Kliniku 
dětské chirurgie FN Motol, kde byla provedena 
operační revize, pooperačně vyloučena bránič-
ní hernie a stanovena diagnóza parézy bránice. 
Stav byl řešen plikací bránice. Týden po operaci 
byl novorozenec přeložen zpět na  naše pra-
coviště. Zde byl během hospitalizace již bez 
dechových obtíží, stabilní a  byla prováděna 
rehabilitace. Pro dobrý klinický stav byl novo-
rozenec následně propuštěn do domácí péče. 
Nadále je sledován v  Centru vývojové péče 
s nutností dlouhodobé rehabilitace.

MUDr. M. Skalová

Skalová M., Merglo-
vá V., Dort J.: Riziko 
zubního kazu a pří-
tomnost kariogen-
ních a  parodontál-
ních patogenů 
v  časném věku. 
Zubní kaz vyskytující 
se u  kojenců a  bato-
lat je závažné, chro-

nické, multifaktoriální, infekční onemocnění 
tvrdých zubních tkání negativně ovlivňující 
kvalitu života dítěte. Postihuje dočasné zuby již 
krátce po prořezání do dutiny ústní, kdy sklovi-
na ještě není dokonale mineralizovaná. Podílí 
se na něm vnímavá tvrdá zubní tkáň, zubní plak 
obsahující mikroorganismy, sacharidy, a to vše 
v průběhu času. Rizikové faktory vzniku zubní-
ho kazu ze strany matky jsou přítomnost zubní-
ho kazu a onemocnění parodontu, nedostateč-
ná hygiena dutiny ústní, přítomnost Strepto-

coccus mutans ve  slině, přenos této bakterie 
slinou, metabolické choroby a malnutrice. Mezi 
rizikové faktory ze strany dítěte patří časné infi-
kování dutiny ústní kariogenními mikroorga-
nismy, viditelný zubní mikrobiální plak na hor-
ních frontálních zubech, celkové onemocnění 
s febriliemi a podávání antibiotik, zlozvyky spo-
jené s výživou, vývojové anomálie a patologie 
v  dutině ústní, zvýšené množství Streptococ-
cus mutans ve slině, poruchy mineralizace zub-
ní skloviny a 1. návštěva zubního lékaře po 2. 
roku věku. Zubní kaz je také závažnou kompli-
kací u  předčasně narozených dětí. Od  roku 
2008 probíhá na Stomatologické klinice FN Pl-
zeň ve spolupráci s Neonatologickým odděle-
ním výzkum zabývající se průkazem kariogen-
ních a  parodontálních patogenů ve  slinách 
novorozenců a dětí ve věku 6 a 12 měsíců. Ten-
to výzkum je podpořen grantem Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Metodou PCR (test Stoma-
Gene, Protean s.r.o.) je možné detekovat 3 kari-
ogenní a 7 parodontálních bakteriálních druhů. 
Sliny byly odebírány sterilní vatovou štětičkou. 

Streptococcus mutans (SM) se považuje 
za  jeden z  nejdůležitějších rizikových faktorů 
vzniku zubního kazu v  časném dětství. SM se 
do  dutiny ústní dítěte nejčastěji přenese sli-
nou matky. Dříve se soudilo, že SM potřebuje 
pro trvalé osídlení dutiny ústní pevný povrch. 
Tato teorie byla však vyvrácena, neboť výskyt 
SM byl prokázán již u bezzubých dětí. Tato bak-
terie tvoří kolonie adherující na sliznici jazyka, 
nebo se vyskytuje volně ve slinách. Co se týče 
parodontálních patogenů, tyto byly nalezeny 
u 64 % půlročních dětí, které ještě neměly pro-
řezané zuby. Ve věku 1 roku byla dutina ústní 
98 % dětí osídlena mikroorganismy, které se 
dávají do souvislosti s výskytem parodontitidy 
u dospělých. Závěrem lze tedy říci, že přítom-
nost kariogenních mikroorganismů se neváže 
pouze na  přítomnost zubů, jejich výskyt byl 
prokázán již u novorozenců. Bylo prokázáno, že 
parodontální anaerobní patogeny se vyskytují 
i u dětí, které nemají zuby, a tedy ani parodont. 
Od  března 2010 se poslední část výzkumu 
zaměřuje na  stanovení rizik vzniku zubního 
kazu u nedonošených novorozenců s porodní 
hmotností pod 1500 g. Soubor tvoří 89 dětí (41 
dívek a 48 chlapců). U donošených i nedono-
šených novorozenců byl SM v dutině ústní pro-
kázán ve srovnatelném množství. V 1 roce věku 
jsou u 22 dětí této rizikové skupiny viditelné hy-
poplazie zubní skloviny , hypomineralizace u 7 
dětí a dokonce u 3 dětí se v průběhu sledování 
vyskytl zubní kaz.
Po  přednesení každé práce proběhla diskuse. 
Úroveň přípravy prezentací hodnotili poslu-
chači jako vysokou a zajímavá témata je zaujala.

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Foto JN
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Přednáškový večer 
Ústavu soudního 

lékařství  
6. 2. 2013

Dne 6. února 2013 uspořádal Spolek lékařů 
v  Plzni ve  spolupráci s  Okresním sdružením 
České lékařské komory v  Plzni-městě „Večer 
Ústavu soudního lékařství“ v Šafránkově pavilo-
nu. Na odborné náplni přednáškového večera 
se podíleli čtyřmi sděleními lékaři Ústavu soud-
ního lékařství.

H. Řehulka, P.  Mandys, 
F. Šlauf: Letální pora-
nění nábojem malé 
ráže. Autoři prezento-
vali případ smrtelného 
střelného poranění 
19letého muže, který 
v  sebevražedném 
úmyslu použil volně 
prodejnou palnou 
krátkou kulovou zbraň 

a náboj 4 mm Flobert Court. V krátké prezentaci 
byla dokumentována morfologie zástřelu lební 
dutiny tak, jak byla zjištěna nejen pitvou, ale 
i zobrazovacími metodami v průběhu hospita-
lizace delší dobu přežívajícího mladého muže. 
Jedná se o raritní případ, s největší pravděpo-
dobností o první popsaný takový případ v naší 
republice, kdy došlo k letálnímu konci při pora-
nění po zásahu střelou tak malé ráže a výkonu 
– 4 mm Flobert Court.

P. Hrubý: K problema-
tice syndromu náhlé 
smrti kojence (SIDS). 
Sdělení se zabývalo 
velmi diskutabilní otáz-
kou náhlé smrti kojen-
ce s pozitivním konsta-
továním, že těchto 
úmrtí, jejichž příčina je 
multifaktoriální, v  po-
sledních letech ubývá. 

Důležitá statistická část zajímavého sdělení se 
týkala této problematiky v Západočeském regi-
onu.

E. Čechová, M. Šama-
nová: Náhlé úmrtí 
nebo úraz? Třetí od-
borná přednáška se tý-
kala kazuistiky náhlé 
smrti či úrazu u  velmi 
neobvyklého úmrtí 
vážně nemocné ženy 
jaterní cirhózou s trom-
bózou vena portae. 
Žena zemřela na  ma-

sivní krevní ztrátu do dutiny břišní. Byla řešena 
problematika okolností smrti v tom smyslu, zda 
se jednalo o prokazatelné úmrtí z chorobných 
příčin či o náhodný úraz.
H. Kvapilová: Zajímavé soudně-lékařské 
případy. Poslední sdělení mělo vyloženě ka-
zuistický charakter. Autorka prezentovala řadu 
letálních případů týkajících se velmi různorodé 
problematiky soudního lékařství. Jednalo se 

o prezentaci úrazů, a to i dopravních, sebevražd 
i  kasuistik týkajících se náhlé, tedy přirozené 
smrti.
Večeru Ústavu soudního lékařství předse-
dal a  program s  přehledem řídil odb. asistent 
MUDr.  Jaroslav Novák. Přednášky byly dopro-
vázeny bohatou diskuzí a večer lze považovat 
za úspěšný i proto, že se ho zúčastnil velký po-
čet posluchačů.

Doc. MUDr. Helena Kvapilová
Foto JN

Přednáškový večer  
Zdravotnické 

záchranné služby 
Plzeňského kraje

V  rámci akcí spolku lékařů v  Plzni proběhl 20. 
února 2013 Večer zdravotnické záchranné služ-
by Plzeňského kraje, který byl uspořádán při 
příležitosti životního jubilea MUDr. Jana Kudy.
V úvodním sdělení MUDr. Roman Sviták (spo-
luautor MUDr.  Roman Bosman) seznámil pří-
tomné s  problematikou zajištění dýchacích 
cest, jako zásadní předpoklad pro adekvátní 
spontánní, podpůrnou či řízenou ventilaci 
a základní prvek každého léčebného postupu 
u nemocných v kritickém stavu jakékoli etiolo-
gie. Byly referovány jednotlivé indikace k akut-
nímu zajištění dýchacích cest v přednemocnič-
ní neodkladné péči a  představeny jednotlivé 
dostupné pomůcky. V závěru prezentace autoři 
zdůrazňují ten fakt, že nelze čekat se zajištěním 
dýchacích cest, až se stav nemocného ještě 
více zhorší.
MUDr.  Jiří Růžička, Ph.D., poukázal ve  své 
přednášce Zásady racionální telefonicky 
asistované neodkladné resuscitace na hlav-
ní postupy, které se při této metodě mají do-
držovat, zmínil problémy, které se mohou vy-
skytnout a hovořil též o kontraindikacích této 
metody. 
MUDr.  Ludmila Tothová (spoluautor 
MUDr.  Roman Sviták) přednesla auditoriu 
prezentaci Akutní subglotická laryngitida 
(ASL), která je život ohrožujícím onemocněním 
dětského věku postihující až 3 % dětí ve věku 
do  6 let. Typická je virová etiologie (nejčastěji 
viry parainfluenzy) a sezonní charakter (chlad-
né měsíce roku). Klinicky dominuje záchvato-
vitý štěkavý kašel, inspirační stridor a dušnost. 
Závažnost onemocnění hodnotíme pomocí 
Downesova skórovacího systému. V  diferenci-
ální diagnostice je důležité odlišit především 
akutní epiglotitidu, se kterou se však dnes díky 
očkování proti HIB setkáváme již zřídka. Dále 
je nutné pomýšlet na  aspiraci cizího tělesa, 
alergickou reakci, event. laryngotracheobron-
chitidu (croup). V  léčbě ASL se uplatňuje an-
tiedematózní léčba - dexamethazon a inhalace 
adrenalinu (někdy nutno opakovaně), event. 
oxygenoterapie, v nejtěžších případech je nut-
ná intubace. Prognóza je při včasné a správné 
léčbě dobrá.
MUDr. Zora Baumruková představila ve svém 
sdělení Využití pneumatické pánevní dlahy 

v  přednemocniční neodkladné péči, jednu 
z  novinek záchranné služby. V  roce 2012 byly 
vybaveny sanitní vozy ZZSPK  pneumatickou 
pánevní dlahou, jedná se o pomůcku používa-
nou při poraněních pánve ke stabilizaci kostních 
úlomků, zároveň k  zástavě krvácení, které  tato 
poranění často doprovází, a  v  neposlední řadě 
ke  zmírnění bolesti.  Zlomeniny pánve nepatří 
mezi nejčastější úrazy, se kterými se v terénu se-
tkáváme, jsou však velmi závažná, velmi bolesti-
vá a pacienta mohou ohrozit na životě, zejména 
masivním krvácením buď  ze samotných   pá-
nevních kostí, které jsou významně prokrveny, 
nebo z okolních cévních struktur, které mohou 
být poraněny dislokovanými kostními úlomky. 
K poraněním pánve dochází typicky působením 
vysoké energie, např. při dopravních nehodách, 
zejm. motorkářů, pádech z výše, adrenalinových 
a extrémních sportech, často tedy vídáme tato 
poranění u  mladších pacientů. Při výběru této 
pomůcky jsme přihlíželi zejména k  její prak-
tičnosti, tedy na  snadnou manipulaci, pevný 
a dobře omyvatelný materiál, snadné utahová-
ní a  těsnost při nafouknutí vzduchové komory 
na hodnotu okolo 100-120 torrů. Tato pomůcka 
přispěje k lepší péči o pacienty se zlomeninami 
pánevního kruhu.
MUDr.  Robin Šín (spoluautor MUDr.  Karel 
Lysý) představil auditoriu ve sdělení Dopravní 
nehodovost na Tachovsku a související čin-
nost zdravotnické záchranné služby statisti-
ky související s dopravními úrazy. V letech 2010 
- 2012 se stalo na  území okresu Tachov dle 
Policie České republiky 980 hlášených doprav-
ních nehod. Při nich bylo zraněno 553 osob, 
z toho 19 smrtelně. Již tradičně skoro tři čtvrtě 
pacientů bylo zraněno při nehodě v osobním 
automobilu, následovali cyklisté, motocyklisté 
a další řidiči a spolujezdci v dalších dopravních 
prostředcích. V  73 % případů došlo ke  zraně-
ní osob v  produktivním věku, v  19 % k  úrazu 
u dětí a v 8 % se jednalo o seniory. Nejčastější 
byly úrazy hlavy, horních končetin, hrudníku 
a  také sdružená poranění. Polytraumata před-
stavovala 6 % dopravních úrazů a většinou byla 
spojena s úmrtím pacienta. Nadpoloviční vět-
šina pacientů byla směřována na chirurgickou 
ambulanci,  úrazovou ambulanci a  emergenci 
FN Plzeň – Lochotín.
V závěrečném sdělení seznámil MUDr. Roman 
Sviták (spoluautor MUDr.  Roman Bosman) 
přítomné se zásadami laboratorní medicíny 
v  urgentní péči; na  úvod zdůraznil fakt, že 
právě nedostatek vstupních informací o  ne-
mocném představuje jedno z  úskalí první li-
nie. Analyzátory POCT představují jednoduše 
obsluhovatelné přístroje, které jsou schopny 
poskytnout vzorek plné krve a  poskytnout 
vhodné spektrum biochemických vyšetření. 
V roce 2013 bude u ZZSPk testován analyzátor 
Irma Trupoint, který zajišťuje rychlé vyšetření 
klíčových analytů v  nejkratším možném čase. 
Závěr prezentace zdůraznil, že laboratorní 
metody v urgentní péči přispívají ke zrychlení 
a zpřesnění diagnostiky a provedení rozhodnu-
tí u pacientů v kritickém stavu, a tak přispívají 
i ke zlepšení jejich prognózy.
Večeru předsedal prim. MUDr.  J. Šebor a  bylo 
přítomno na šest desítek posluchačů.

R. Sviták
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Přednáškový večer 
Oddělení klinické 

farmakologie 
27. 02. 2013 

V  úvodní přednášce večera 
doc.  MUDr.  O. Mayer, CSc. 
(„Rezistence a  pseudore-
zistence k  protidestičkové 
léčbě“) hovořil o  protides-
tičkové léčbě, která má do-
sud pevné místo v sekundár-
ní prevenci po kardio- a ce-

rebrovaskulární příhodě, případně při vysokém 
kardiovaskulárním riziku. V primární prevenci je 
terapeutický význam diskutován a spíše je 
omezený. Problémem je u stávajících antiagre-
gancií stále zhruba 1/3 pacientů, u nichž zůstá-
vá funkce trombocytů při použití doporuče-
ných dávek neovlivněna a u nichž se protekční 
účinek nedostavuje. Navíc nejsme tyto pacien-
ty schopni identifikovat, neboť průkaz labora-
torní rezistence různými testy nevypovídá spo-
lehlivě o navození protisrážlivého stavu in vivo. 
Např. větší obrat tvorby krevních destiček 
za  stresových situací, jako je infarkt myokardu 
a  ostatní KV příhody, ruší naši terapeutickou 
snahu, nebo v případě aspirinu jsou v činnosti 
paralelní mechanizmy tvorby tromboxanu na-
hrazujíc tak mechanizmus inhibice tvorby ces-
tou vyřazení cyklooxigenázy 1. Nikoliv zcela 
překvapivě je tak stále nejdůležitější také v 
předcházení neúčinnosti protidestičkových 
léků prevence a  léčba rizikových faktorů pro 
ateriosklerozu a komorbidit. Nespecifickou pří-
činou je samozřejmě non-compliance pacien-
tů. Zda problém rezistence k léčbě vyřeší nové 
léky této skupiny je dosud nejisté. 

MUDr. Z. Poklopová se ve své 
přednášce zabývala předo-
perační úpravou antiagre-
gační a antikoagulační léč-
by. Upozornila na vysoká ri-
zika aterotrombotických pří-
hod po  vynechání antiagre-
gancií, a také zdůraznila nut-

nost konsultace s operujícím chirurgem o po-
nechání antiagregancií perioperačně. Další část 
přednášky byla věnována úpravě antikoagulač-
ní léčby ve smyslu jakým způsobem postupo-
vat při vynechání warfarinu s  převedením 
na  léčbu nízkomolekulárním heparinem. Zdů-
raznila také úpravu léčby novými moderními 
antikoagulancii, jako je rivaroxaban a dabigat-
ran včetně jejich použití při epidurální aneste-
zii. Upozornila na  možnost jejich monitorace, 
interakce s ostatními léky a rizika krvácení.

MUDr.  D. Suchý se ve  své 
prezentaci na  téma Posta-
vení klasických chorobu-
modifikujících léků v  bio-
logické éře zaměřil na mož-
nosti optimalizace léčby rev-
matoidní atritidy (RA) nebio-
logickými chorobu modifi-

kujícími léky (DMARDs). Tyto léky zlepšují kont-
rolu onemocnění a  snižují nutnost zahájení 

nákladné biologické léčby. Důraz je kladen 
na  rychlé zahájení léčby s cílem remise RA 
nebo dosažení nízké aktivity. K hodnocení jsou 
používány validizované indexy aktivity (DAS, 
CDAI, ACR). K  dispozici je množství dat získa-
ných z  klinických studií, která prokazují účin-
nost konvenční léčby revmatoidní artritidy 
v  časných fázích onemocnění srovnatelnou 
s  léčbou biologickými léky. K  docílení remise 
nebo nízké aktivity onemocnění je ale často 
nutná kombinace více DMARDs , event. kombi-
nace s glukokortikoidy (GK) v sestupném dáv-
kování. Metotrexat nadále zůstává základním 
lékem (anchor drug) v terapii RA a  léčba MTX 
má být zahájena co nejdříve po stanovení dia-
gnózy RA. Eskalace dávky má být rychlá, a to až 
k hodnotám 25 mg týdně s maximální dávkou 
30 mg týdně. Tolerabilita a perzistence na léčbě 
MTX je v porovnání s ostatními DMARDs velmi 
dobrá, zvláště při použití subkutánních forem 
aplikace s  výhodou vyšší biologické dostup-
nosti léčiva. Použití glukokortikoidů je vhodné 
v  počátcích onemocnění k  rychlému snížení 
aktivity onemocnění s postupnou detrakcí dáv-
ky. Byl popsán i  chorobu modifikující účinek 
takto podaných GK s následným zpomalením 
rentgenové progrese onemocnění. 

Jako čtvrtá pak zazněla před-
náška MUDr.  J. Voříška 
na  téma „Kapilaroskopie 
jako vyšetřovací metoda 
v  revmatologii a  angiolo-
gii“. Kapilaroskopie je nein-
vazivní, relativně jednodu-
chá a nenákladná vyšetřova-

cí metoda, která slouží k  zobrazení nutritivní 
části kapilárního řečiště. Přednáška upozornila 
na nejčastější indikace tohoto vyšetření, což se 
týká především pacientů s Raynaudovým syn-
dromem, při nálezu imunologických abnorma-
lit v laboratorním obraze a u nemocných s di-
fuzními otoky prstů trvalejšího charakteru. 
Po  seznámení s  fyziologickým nálezem byly 
prezentovány nejčastější patologické nálezy, se 
kterými se můžeme při tomto vyšetření setkat. 
Tyto nálezy pak byly z  části prezentovány 
i  na  fotodokumentaci pořízené kapilarosko-
pem na pracovišti Klinické farmakologie. Na zá-
věr bylo upozorněno, že tato metoda nám na-
pomáhá především v odlišení primárního a se-
kundárního Raynaudova fenoménu a zároveň 
tak i  v  diagnostice časných fází systémových 
onemocnění pojiva (především pak systémové 
sklerodermie). Díky tomu můžeme zahájit i čas-
nou terapii a zlepšit tak alespoň částečně pro-
gnózu nemocných.

V poslední prezentaci večera 
na  téma Gigantocelulární 
arteritida zhodnotil MUDr. 
P. Jeremiáš současný pohled 
na diagnostiku a léčbu toho-
to onemocnění, a  upozornil 
také na  jeho úzkou souvis-
lost s  další klinickou jednot-

kou - revmatickou polymyalgií. Byl zdůrazněn 
mj. rostoucí záchyt těchto onemocnění přede-
vším díky celkovému stárnutí populace, ale 
ve  stále větší míře i  díky využití nových dia-
gnostických metod, jakými jsou např. PET CT. 
Tato vyšetření umožnila kvalifikovat temporální 

(Hortonovu) arteritidu jako určitou podmnoži-
nu onemocnění, které může postihovat prak-
ticky kteroukoliv cévu, především podklíčkové 
tepny a další větve hrudní a břišní aorty. Opož-
děná diagnóza může vyústit jak v přední ische-
mickou neuropatii optiku s  možným trvalým 
poškozením zrakových funkcí, tak i v ohrožení 
dalšími vážnými orgánovými komplikacemi - 
například ischemickou CMP či IM. Je proto dů-
ležité na  toto onemocnění pomýšlet přede-
vším u starších pacientů s bolestmi hlavy nebo 
očními příznaky, zvláště je-li laboratorně pří-
tomna vysoká hodnota FW. Léčba glukokorti-
koidy pak musí být zahájena co nejdříve a v pří-
padě podezření na oční postižení dokonce ne-
odkladně.
Večeru předsedal doc.  MUDr.  J. Motáň, CSc., 
předseda Spolku lékařů v Plzni. 

P. Jeremiáš
Foto JN

Ze zasedání Vědecké 
rady LF UK v Plzni 

17. 1. 2013
Členové VR LF UK v Plzni schválili program za-
sedání 17. 01. 2013 a zápis ze zasedání 20. 12. 
2012 bez připomínek a vzali na vědomí infor-
maci o rozhodnutí Kolegia rektora ve věci habi-
litačního řízení as. MUDr. Fikrleho.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., zahájil dle VŠ 
zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační řízení 
MUDr.  Samuela Vokurky, Ph.D., vedoucího 
lékaře lůžkové části Hematologicko-onkologic-
kého oddělení FN Plzeň a odborného asistenta 
LF UK v Plzni v oboru Vnitřní nemoci. Kandidát 
předložil habilitační práci „Významná postiže-
ní sliznic dutiny ústní hemato-onkologic-
kých pacientů” a přednesl habilitační přednáš-
ku „Dárcovství štěpů krvetvorných buněk – 
zdroje, výhody, rizika a trendy”. Průběh habi-
litačního řízení je podrobně popsán ve Výpisu 
z  protokolu o  projednávání, který je nedílnou 
přílohou zápisu.
VR LF UK v Plzni doporučila ve smyslu § 72 
zákona č. 111/1998 Sb., o  vysokých ško-
lách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, děkanovi fakulty postou-
pit návrh na  jmenování MUDr.  Samuela 
Vokurky, Ph.D., docentem pro obor Vnitřní 
nemoci, k dalšímu řízení.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., zahájil dle VŠ 
zákona č. 111/1998 Sb. § 72, habilitační říze-
ní MUDr.  Daniela Lysáka, Ph.D., vedoucího 
lékaře Aferetického centra Hematologicko-
onkologického oddělení FN Plzeň a  odbor-
ného asistenta LF UK v  Plzni v  oboru Vnitřní 
nemoci. Kandidát předložil habilitační práci 
„Hemopoetické a  mezenchymální kmeno-
vé buňky pro alogenní transplantaci a po-
transplantační imunoterapii” a  přednesl 
habilitační přednášku „Transplantační léčba 
u  nehodgkinovských lymfomů v  éře efek-
tivní chemo-imunoterapie”. Průběh habili-
tačního řízení je podrobně popsán ve  Výpisu 
z  protokolu o  projednávání, který je nedílnou 
přílohou zápisu.
VR LF UK v Plzni doporučila ve smyslu § 72 



12

zákona č. 111/1998 Sb., o  vysokých ško-
lách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, děkanovi fakulty postou-
pit návrh na  jmenování MUDr.  Daniela Ly-
sáka, Ph.D., docentem pro obor Vnitřní ne-
moci, k dalšímu řízení.
VR bylo předloženo k dodatečnému schvále-
ní téma DSP pro akademický rok 2013/2014: 
Studijní program: Patologie (prezenční for-
ma)
Karcinom prsu u mladých žen: Korelace mo-
lekulárně-genetických, klinických a morfo-
logických znaků. Školitelka: prof. MUDr. Alena 
Skálová, CSc. Konzultant: prof.  MUDr.  Jindřich 
Fínek, Ph.D. Financování: z  jiných zdrojů, bude 
požádáno o grant.
VR LF UK v  Plzni jednomyslně dodatečně 
schválila téma DSP Patologie pro akade-
mický rok 2013/2014.
Zprávy z  vedení fakulty. VR byla informová-
na o návrhu novely zákona o VŠ, o návrhu zá-
kona o univerzitních nemocnicích a o jednání 
s vedením FN Plzeň. Vzala na vědomí informa-
ce o  průběhu realizace projektu OP VaVpI, in-
formace o  realizaci stavby a zprávu o činnosti 
BC. Rovněž vzala na vědomí zprávu o předběž-
ném výsledku hospodaření fakulty v roce 2012.

(r – dle zápisu z jednání VR)

Z jednání 
Akademického senátu 

LF UK v Plzni 
20. 2. 2013

PRVOUK – zpráva o  plnění za  rok 2012 
a  plán na  rok 2013 (prof.  Matějovič). 
Prof. MUDr. Matějovič, Ph.D., krátce informoval 
o průběhu řešení. Složení řešitelského týmu: po-
dílí se 70 osob převahou klinických oborů. Vý-
sledky: za rok 2012 byl předpoklad 25 prací s IF, 
předpoklad byl překročen. Vnitřní evaluace obo-
ru a pracovišť: sledují se impaktované publikace 
a patenty, počet lidí v poměru k výkonu. Mzdy: 
30 % rozpočtu. Návrh rozpočtu na 2013:. Finan-
ce z univerzity 26,5 mil. (zatím nejsou k dispo-
zici). Všechna data obsahuje průběžná zpráva, 
která bude k  dispozici v  časopise Fórum. AS 
LF v  Plzni vzal na  vědomí rozpočet PRVOUK 
na rok 2013.
Stav realizace projektu OP VaVpI (prezen-
toval ing.  Pojar). Personální zajištění: od  1. 1. 
2013 posíleny vědecké týmy Biomedicínského 
centra; stále se nedaří vyřešit obsazení pozice 
manažera. Výběrová řízení: proveden výběr ad-
ministrátora zadávacích řízení (OTIDEA a. s.), 
bude zahájena příprava dalších VR (spotřební 
materiál, propagace, externí auditor projektu, 
slaboproudé sítě); probíhá VR na  přístrojové 
vybavení. Projekční práce: zpracován projekt 
interiéru a  dokumentace pro změny stavby. 
Administrace projektu: zpracovány pravidelné 
čtvrtletní monitorovací zprávy a žádosti o zálo-
hovou platbu pro oba projekty. Průběžně jsou 
zpracovávány podklady pro ex-post kontrolu 
výběrových řízení Pozemky: s  FN Plzeň řešen 
převod pozemku pro výstavbu dopravního 
napojení a  zřízení věcných břemen pro ulo-

žení horkovodu a  kanalizace. Stavba: probíhá 
zakládání budov a výstavba napojení na infra-
strukturu (kanalizace, vodovod). V  souvislosti 
s vyvolanými změnami stavby je nutno pode-
psat dodatek smlouvy o  dílo se zhotovitelem 
stavby (GEMO Olomouc, spol. s  r. o.), který 
ve týká: a) úpravy vodovodní přípojky - vypuš-
tění jižní větve na základě požadavku provozo-
vatele vodovodní sítě, b) úpravy přípojky 22 kV 
- vypuštění kabelové trasy mezi Alejí Svobody 
a  objektem Biomedicínského centra a  úprava 
místnosti trafostanice vyvolaná odlišnými tech-
nickými podmínkami společnosti CEZ Distribu-
ce. V  obou případech jde o  úspory. c) změny 
způsobu založení budov vyvolané zjištěními při 
podrobném geologickém průzkumu a zátěžo-
vých zkouškách – zde jde o vícenáklady. Celko-
vé vícenáklady budou kryty z prostředků dota-
ce. Vzhledem k vícenákladům je nutno uzavřít 
dodatek ke  Smlouvě o  dílo mezi Univerzitou 
Karlovou v Praze a GEMO Olomouc, spol. s r. o., 
ze dne 6. 9. 2012. AS LF v  Plzni vyjádřil sou-
hlas s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo 
mezi Univerzitou Karlovou v  Praze a  GEMO 
Olomouc, spol. s r. o., ze dne 6. 9. 2012, jehož 
předmětem jsou uvedené úpravy. 
Zpráva o  hospodaření za  rok 2012 (Spect. 
doc. Kreuzberg, ing. Klečková). Zprávu pre-
zentovala ing.  Klečková, tajemnice fakulty. 
V  úvodu sumarizovala strukturu příjmu LF UK 
v Plzni. Výnosy za rok 2012: Plán: 235 mil., sku-
tečnost: 242 mil. – zejména následkem zvýšení 
školného u  zahraničních studentů samoplát-
ců a díky příjmům z celoživotního vzdělávání. 
Provozní dotace: plán: 108 mil., skutečnost: 
110 mil. (dodatečný příděl UK 1,36 mil. navíc 
a vliv dotace na specializační vzdělávání). Ná-
klady: 235 mil. – byly vyšší o 4,8 mil. Kč proti 
plánu. Rozdíl proti plánu v položkách – energie 
(od  roku 2012 jsme součástí dodávky v  rámci 
UK), osobní náklady, daň z příjmu, úspora proti 
plánu v položkách spotřeba materiálu, opravy 
a údržby, jiné ostatní náklady. Výsledek: Hos-
podářský výsledek = zisk ve výši 2,013 milionu 
Kč. Komentář ke  stavu a  tvorbě fondu:. Bude 
nutné strategické rozhodnutí, jak budeme 
v roce 2013 čerpat některé fondy – FRIM, sociál-
ní – vše v rámci pravidel hospodaření UK. V dis-
kuzi vyjádřil spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, 
CSc., uspokojení nad pozitivním výsledkem 
hospodaření LFP. Poděkoval paní tajemnici 
a ostatním, kteří se o něj zasloužili. AS LF v Plzni 
vzal na vědomí zprávu o hospodaření LF UK 
v Plzni v roce 2012.
Uplatňování zákona o veřejných zakázkách 
(prim. Hrušák). Prim. MUDr. Hrušák, Ph.D., ko-
mentoval materiál o  negativních dopadech 
zákona o  veřejných zakázkách na  činnost VŠ, 
který připravil pro členy AS. Konstatoval, že 
významným problémem v  činnosti Vysokých 
škol je uplatňování ZVZ v  případech, kdy se 
vypisují oprávněně výběrová řízení na  velké 
investice a  investiční celky a ZVZ znemožňuje 
realizaci zakázky při absenci více než jedné na-
bídky. Na tuto skutečnost upozorňuje ve svém 
usnesení 118. zasedání pléna České konferen-
ce rektorů ze dne 6. prosince 2012. K význam-
ným komplikacím s uplatňováním ZVZ dochází 
také při realizaci nákupu běžných spotřebních 
materiálů, provozních prostředků, knih, i  jed-

noduchých přístrojů, SW, výpočetní techniky 
a  řady jiných jednotlivých položek, které svou 
pořizovací cenou jsou hluboko pod limity sta-
novenými ZVZ. Jsou tím ohrožovány realizace 
řady projektů a může dojít až k paralyzování již 
probíhajících projektů. Doporučil právní analý-
zu situace. Diskuze: Mgr. Šoukal – u OP VaVpI 
nepůsobí problémy. U OP VK trvají řízení déle. 
Problém je v  tom, že zákon sdružování naři-
zuje. V případě nákupu na univerzitě nelze ani 
nákupy v  rámci projektu dělit. Odporovalo by 
to zákonu. Nákupy se tím skutečně prodlužu-
jí. Doporučuje vyčkat novely zákona chystané 
na příští rok. AS LF v Plzni vzal na vědomí tyto 
negativní dopady zákona o veřejných zakáz-
kách na  činnost VŠ; zatím vyčká, jaký bude 
další vývoj.
Dopisy od neznámého pisatele adresované 
vedení UK. Situaci shrnul prof. MUDr. Filipov-
ský, CSc.: První dopis 18.7.2012 byl adresován 
J. M. panu rektorovi, prorektorům a  AS UK. 
Na RUK byla zjišťována totožnost pisatelky. Zjis-
tilo se, že studentka podepsaná pod dopisem 
na UK nestuduje ani nestudovala. Druhý dopis 
byl doručen 8.11.2012 a  poslední 18.12.2012, 
krátce po zasedání AS LF UK v Plzni. Na úrovni 
naší fakulty byla opět zjišťována a neodhalena 
identita pisatele. Materiál je rozsáhlý a  zma-
tený. Kromě řady osobních výpadů obsahuje 
velmi závažná obvinění. V  diskuzi Spectabilis 
doc. MUDr. Kreuzberg, CSc., uvedl, že nejzávaž-
nějším obviněním podle něho je konstatování, 
že při odchodu z funkce děkana zmizelo z roz-
počtu 7 milionů. Skutečnou situaci demonstro-
val krátkou prezentací (fakulta skončila ve ztrá-
tě zejména kvůli prudkým kurzovým změnám 
a  skokovému nárůstu ceny energií a  nákupu 
spotřebního materiálu - chemikálií). Obvinění 
považuje za urážlivé a mrzí ho, že k němu v sou-
časné době vůbec dochází. Domnívá se, že se 
jedná o pokus o diskreditaci současného vede-
ní fakulty před volbou děkana, která proběhne 
letos na podzim.
AS LF v Plzni po obsáhlé diskuzi odsoudil fakt, 
že vznikly anonymní dopisy s pomlouvačným 
obsahem a podpořil vedení Lékařské fakulty 
v  podání trestního oznámení za  účelem za-
chování dobrého jména fakulty.
Různé: doc.  MUDr.  Zicha, CSc., oznámil, že 
Oborová komise pro zubní lékařství podala 
žádost o prodloužení akreditace na postgradu-
ální studium stomatologie. AS LF v  Plzni vzal 
informaci na vědomí. 

(r - dle zápisu PhDr. Dany Zdeňkové)

Z vedení Spolku 
lékařů ČLS JEP 

v Plzni 
16. 1. 2013

Schůze vedení SL ČLS JEP v  Šafránkově pavi-
lonu 16. ledna 2013 se především zabývala 
stavem příprav tradičních Postgraduálních lé-
kařských dnů 2013. Doc. Motáň uvedl, že je při-
hlášeno 64 ústních sdělení a 7 posterů. Zájem 
o konferenci je velký, některá sdělení bylo nut-
no odmítnout, protože nelze jednotlivé sekce 



13

více rozšiřovat. Programy jsou připraveny (dány 
k dispozici i členům výboru), přes 2 000 ks bylo 
předáno OS ČLK Plzeň-město, které rozešle 
pozvánky a  programy všem členům OS PM 
a pravděpodobně též členům OS Plzeň-sever. 
Žádost o  zařazení konference do  registru akcí 
ČLK byla příznivě posouzena a  doporučena 
ústředím ČLS JEP v  Praze a  následně postou-
pena ústředí ČLK, kde byla žádost kladně vyří-
zena. Bylo jí přiděleno příslušné číslo (31 490) 
a  na  základě přiloženého programu lze udělit 
za  účast (ovšem na  všech dnech) celkem 14 
kreditů. Výbor schválil návrh, aby na  úterý 12. 
2. byly vystaveny certifikáty s počtem 4 kreditů, 
na středu 13. 2. s počtem 6 kreditů, na čtvrtek 
14. 2. s počtem 4 kreditů. Certifikáty budou vy-
dávány při ukončení přednáškového odpoled-
ne. Připravují se souhrny, ještě několik autorů je 
nedodalo. Za přípravu je třeba vyslovit velký dík 
paní sekretářce Stříbrné, dr. Techlové a dalším 
pracovnicím Ústavu sociálního lékařství, kte-
ré věnovaly a  věnují mnoho času pro úspěch 
konference.
Členové výboru navrhli několik prací, předne-
sených v rámci Večerů SL v roce 2012 k udělení 
Diplomů SL Plzeň ČLS JEP. Výbor konstatoval, že 
úroveň prací se každým rokem zvyšuje a není 
jednoduché z  nich vybrat nejlepší. Po  diskusi 
bylo nakonec vybráno pět sdělení (bez uve-
dení pořadí). Diplomy budou předány při slav-
nostním zahájení PGLD Plzeň 2013. 
Bylo určeno předsednictví na jednotlivých Ve-
čerech SL do  konce kalendářního roku a  do-
hodnuto – pokud by někdo z  předsedajících 
nemohl v určeném termínu předsedat, pokusí 
se domluvit s jiným členem vedení SL a výsle-
dek sdělí předsedovi a vědeckému sekretáři.
Předseda SL vyjádřil poděkování doc.  Kasalo-
vi za dosavadní práci ve výboru SL (doc. Kasal 
požádal o uvolnění z funkce z pracovních dů-
vodů). Dle výsledku minulých voleb postoupil 
do  vedení SL doc.  Chytra, který byl prvním 
náhradníkem a  s  prací ve  vedení SL souhlasí. 
Doc. Chytra byl přítomen nynější schůzi. 
Zároveň bylo třeba zvolit nového předsedu 
revizní komise SL, protože dosavadní předseda 
RK (prof. Racek), se stal členem výboru. V užším 
kroužku revizní komise (dr. Pohořalá, doc. Sed-
láček, doc.  Chytra) byl zvolen předsedou RK 
doc. Sedláček.
V  rámci různého se také diskutovala potřeba 
i  nadále informovat praktické lékaře a  lékaře 
v terénu o aktivitách SL, aby mohli využívat na-
šich forem postgraduálního vzdělávání (Večery 
SL, Postgraduální dny) a rovněž studenty lékař-
ské fakulty – v minulosti chodilo na naše akce 
více studentů !

doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

První letošní promoce 
absolventů Lékařské 

fakulty UK v Plzni
Ve čtvrtek 7. února 2013 se ve velké aule praž-
ského Karolina uskutečnily prvé letošní promo-
ce absolventů plzeňské Lékařské fakulty UK. 
Za  přítomnosti prorektora Univerzity Karlovy 

prof. RNDr. Petra Volfa, CSc., a děkana Lékařské 
fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Borise Kreuzber-
ga, CSc., složili v  prvé promoční skupině slav-
nostní lékařský slib a v 9 hodin převzali z rukou 
promotorky prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc., di-
plomy doktorů všeobecného lékařství absolventi
Pastelák Miloš, Alt Jakub, Běhounek Jiří, Bechy-
ňová Klára, Bergerová Veronika, Drahokoupi-
lová Lenka, Egermaierová Šárka, Hamberger 
Ondřej, Hasoňová Karolína, Jaguláková Andrea, 
Josková Radka, Jungmannová Pavla, Kapouno-
vá Iva, Končický Petr, Koudelka Milan, Kučerová 
Zuzana, Mácha Jan, Machová Štěpánka, Malík 
Vlastimil, Martínková Ulrika, rozená Juhászová, 
Mištríková Petra, Mládková Tereza, Olšáková Eva 
a Vondra Petr.

MUDr. Kateřině Válkové lékařský diplom předává prof. RNDr. Petr Volf, 
CSc., prorektor UK v Praze

MUDr. Pavlíně Chrenkové lékařský diplom předává doc. MUDr.  
B. Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni

Lékařský diplom předává doc. MUDr. M. Králíčková,Ph.D., proděkan-
ka pro rozvoj LF UK v Plzni

V 10.30 hodin předala promotorka doc. MUDr. 
Milena Králíčková, Ph.D., diplomy všeobecných 
lékařů absolventům z druhé skupiny, v níž byli 
Vlček Stanislav, Adamová Barbora, Ammar Ma-
hya, Baumruk Martin, Blašková Pavla, Hronková 
Veronika, rozená Kotrčová, Chrenková Pavlína, 
Kaawache Tareq, Kadlecová Michaela, Klumpar 
Jiří, Mahundi Ezekiel Pendi, Matasová Petra, 
Neudeckerová Jana, Smolíková Eliška, Stehlík 
Václav, Šantrůčková Veronika, Šulc Bronislav, 
Šviglerová Veronika, Tesař Ivan, Teslík Ondřej, 
Valevský Jaroslav a  Válková Kateřina, rozená 
Šindelářová.
Ve 12 hodin složili lékařský slib a z  rukou pro-
motorky prof.  MUDr.  Aleny Skálové, CSc., pře-
vzali diplomy doktora zubního lékařství absol-
venti
Klinovská Kristina, Hojdar Jiří, Jelínková An-
drea, Kalců Vít, Kudrna Lumír, Levorová Jitka, 
Nagyová Martina, Novák Jan, Sýkorová Kamila, 
MUDr.  Šedinová Barbora, Vondrášek Štěpán 
a Wilferová Petra,
a  diplom doktora všeobecného lékařství absol-
venti
Dobeš Jakub, Michnová Pavlína, Nejezchlebová 
Pavla, Repatá Petra, Rollová Irena, Řehoř Lukáš 
a Zoubková Daniela.
Bezchybný průběh promocí zajišťovali jak pra-
covníci rektorátu UK, tak zejména pracovníci 
děkanátu plzeňské Lékařské fakulty. -jak-

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
 přednášel o paměti, 

její podstatě 
a zákonitostech 

V rámci aktivit Výzkumného 
programu 2   Biomedicín-
ského centra LF UK v Plzni 
se dne 7. 1. 2013 uskutečnil 
odborný seminář, na  kte-
rém se svojí přednáškou 
„Mozkové oscilace a  pa-
měť“ vystoupil MUDr.  Ka-

rel Ježek, Ph.D., t.č. pracovník Centre for the 
Biology of Memory, Kavli Institute for Sys-
tems Neuroscience, Norwegian University 
of Science and Technology, Trondheim, 
Norsko. 
Toto navýsost zajímavé a  poučné sdělení 
mělo  podtitul „Organizace paměti v neuro-
nových sítích mozku a  časová mikrostruk-
tura její aktivace“ a  bylo vyslechnuto téměř 
zcela zaplněnou velkou posluchárnou v  Pav-
lovově ústavu. Mezi přítomnými posluchači 
přitom byli zastoupeni jak zaměstnanci, tak 
i studenti naší fakulty a zcela jistě takto užitečně 
strávené části dopoledne uvedeného dne ne-
litovali. Kromě zajímavého tématu, kterého se 
pozoruhodně názorným a srozumitelným způ-
sobem dnes již světově uznávaný vědec v dané 
oblasti neurověd zhostil, bylo příjemným poci-
tem to, co sám dr. Ježek v úvodu svého vystou-
pení řekl. A sice, že cítí určité rozechvění, když 
po  více než 15 letech přednáší v  prostorách, 
kde sám tehdy přednáškám učitelů naší fakulty, 
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jako její student, naslouchal. Ano, tento vědec, 
jehož četné publikace zdobí prvoautorství ve   
světově odborně nejuznávanějším časopise 
NATURE v  r. 2011 (Impact factor 36) se nejen 
v Plzni narodil, ale v r. 1997 také s vyznamená-
ním ukončil studium na naší fakultě. Ihned poté 
zahájil postgraduální studium v oboru fyziolo-
gie - patologická fyziologie na  ústavu patolo-
gické fyziologie. V rámci tohoto pak absolvoval 
nejen dlouhodobý pracovní pobyt ve vynikající 
Laboratoři neurofyziologie paměti AV ČR (teh-
dy vedenou naším nejznámějším neurofyzio-
logem paměti MUDr.  Janem Burešem, DrSc.), 
ale i  stáže zahraniční (SRN a  USA). Svoji diser-
tační práci na téma „Out-of-context activation of 
memory in rat“ úspěšně obhájil a získal tak titul 
Ph.D. v r. 2003. Od r. 2005 s určitou přestávkou 
v  letech 2010-2011 pracuje dr.  Ježek na  výše 
uvedeném renomovaném neurovědním pra-
covišti v Norsku doposud.

Vrátíme-li se nyní k  výše uvedené přednášce, 
jejím jádrem byl zasvěcený výklad podstaty 
paměti, jejího formování, ukládání i vybavová-
ní, a to v kontextu vzorců chování při získávání 
a uchovávání informací, a to ve spojení s funkcí 
zejména některých mozkových struktur, mezi 
kterými hraje prim především hipokampus. 
Sám autor charakterizoval obsah přednášky 
takto: „Vyšší formy paměti mají komplexní cha-
rakter. Za jejich neurální substrát považujeme pa-
ralelní aktivitu populací neuronů v odlišných čás-
tech mozku. Každá z těchto částí obsahuje neuro-
novou síť specifické architektury a vnějších spoje-
ní, jejichž charakter umožňuje kódovat určitý typ 
informace. Zapisování vzpomínek vyžaduje de-
kompozici vstupního signálu na  jednotlivé části, 
jejich nezávislé zpracování a vytvoření příslušných 
nervových reprezentací. Pozdější aktivace paměti 
je naopak synchronní konvergující aktivita napříč 
nervovými sítěmi, jež zrekonstruuje uložený vjem“.
K výše uvedenému je namístě říci, že poznat-
ky zde předkládané byly především výsled-
kem soustavné experimentální práce dr. Ježka 
a spolupracovníků, kteří nanejvýš sofistikovaný-
mi elektrofyziologickými postupy u  laborator-
ních potkanů mapují funkci zmíněných neuro-
nových sítí. To pak dovoluje skládat dohromady 
mozaiku funkčně-strukturálních „střípků“ dovo-
lujících postupně nahlédnout do  nitra i  naší 
paměti, zkušeností, chování a jednání.
Po  skončení přednášky, která i  díky perfektní 
dokumentaci všechny přítomné zaujala, ba 
doslova nadchla, následovala zajímavá diskuse.
Protože MUDr.  Karel Ježek, Ph.D., zatím i  na-

dále pokračuje ve  své vědecké aktivitě v  nor-
ském Trondheimu, nezbývá, než mu popřát, 
aby dobré nápady korunované zaslouženými 
originálními výsledky, o něž se s námi rád po-
dělil, mu i nadále přinášely kýžené ovoce. Naší 
fakultě a nám všem pak si přát, aby tento vědec 
v příštím roce posílil naši vědeckou komunitu 
(což se jeví možným i pravděpodobným) a při-
spěl dalšími cennými výsledky ke  zvýšení vý-
zkumného potenciálu naší fakulty. 

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.,
vedoucí ústavu patologické fyziologie

Plzeňský lednový den 
Kliniky zobrazovacích 

metod 
24. 1. 2013

24. ledna 2013 se v  posluchárně Šafránkova 
pavilonu konal tradiční Plzeňský lednový den 
Kliniky zobrazovacích metod. Účast na  le-
tošním ročníku byla hojná a akce se zúčastnili 
kromě plzeňských radiologů i kolegové z Kar-
lovarského a  Středočeského regionu, včetně 
nestora české radiologie prof.  MUDr.  Jaromíra 
Koláře, DrSc.
Setkání zahájil přednosta kliniky doc. MUDr. 
Boris Kreuzberg, CSc., úvodním slovem 
a  první přednáškou na  téma Nové možnosti 
zobrazení nádorových onemocnění dělohy 
na 3T MR, kolektivu autorů Kreuzberg B., Ferda 
J., Kastner J., Novotný Z. Sdělení ukázalo nové 
možnosti MR diagnostiky v  gynekologické in-
dikaci, především přínos hodnocení difúze mo-
lekul vody v nádorové tkáni, která je ve vysoce 
buněčných nádorech porušena, dochází k tzv. 
restrikci difúze. Demonstrován byl i přínos MR 
spektroskopie, která proměřuje hladiny meta-
bolitů, především cholinu, v malých objemech 
tkáně. Zvýšení hladiny cholinu je známkou po-
rušení buněčných membrán, které se objevuje 
u maligních tumorů. Rovněž hodnocení perfú-
ze ve tkáni napomáhá hodnocení přítomnosti 
malignity jak v  děloze, tak i  v  parametriálních 
a pánevních uzlinách. Autoři vyslovili pracovní 
hypotézu, dle níž lze z hodnot ADC (Apparent 
Diffusion Coefficient) a z perfúzních parametrů 
usuzovat na grading tumoru.
S druhým sdělením vystoupila MUDr. Eva Fer-
dová, přednáška s názvem 18-FDOPA-PET/CT 
u neuroendokrinních nádorů kolektivu auto-
rů Ferdová E.,Ferda J., Fínek J., Skalický T. se za-
měřilo na přínos vyšetření PET CT preparátem 
FDOPA u  pacientů s  těmito nepříliš častými 
nádory. Ze sdělení vyplynulo, že tento preparát 
přináší velmi dobré výsledky především u paci-
entů s  postižením střední části trávicí trubice, 
a to i při nižší radiační zátěži pacienta ve srov-
nání s obvyklými vyšetřovacími postupy.
Třetí sdělení Zobrazení hepatocelulárního 
karcinomu pomocí PET/CT s  18F-fluoro-
cholinem kolektivu autorů Ferda J., Ferdová E., 
Baxa J., Daum O., Skalicky T., Třeška V., přednesl 
doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Práce ukazuje vý-
hody použití uvedeného preparátu při PET CT 
vyšetření pacientů s podezřením na hepatoce-
lulární karcinom. Senzitivita tohoto vyšetření, je 

až 100 % , specificita cca 87 %. Výhoda vyšetření 
spočívá v možnosti odhalit časné stadium to-
hoto tumoru v době, kdy se jedná ještě o po-
měrně dobře diferencovatelný tumor, a kdy ne-
musí být ostatními metodikami správně zhod-
nocen, a  tím umožní včasné zahájení účinné 
léčby a zlepšuje prognózu přežití postižených 
pacientů. Zároveň se jedná o vhodnou meto-
du volby k odlišení event. recidivy. Tato metoda 
velmi dobře odliší hepatocelulární karcinom 
od cholangiogenního, který tento preparát ne-
akumuluje.
MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. pohovořil na téma 
Difúzně vážené zobrazení ložiskových lézí 
jater pomocí 3T magnetické rezonance, 
ve sdělení autorů Mírka H., Ferda J., Kastner J., 
Třeška V., Liška V., Daum O. Principem difúzně 
váženého zobrazení na MR je posouzení difúze 
molekul vody, která je omezená ve vysokobu-
něčných procesech. Projevuje se tzv. restrikcí 
difúze v  ADC mapách a poukazuje na  vyso-
kobuněčné procesy, obvykle maligní povahy. 
Není to však vždy pravidlem a například vysoce 
buněčné benigní nádory jako fokální nodu-
lární hyperplazie mohou rovněž způsobovat 
restrikci difúze a  naopak například nekrotické 
malignity mohou centrálně vykazovat zvýše-
nou difúzi.
V pořadí páté sdělení přednesl MUDr. Alexan-
dr Malán na  téma Detekce sentinelové uz-
liny u karcinomu prsu s využitím SPECT/CT 
kolektivu autorů Malán A., Záhlava J., Ferda J., 
Ferdová E. Detekce sentinelové uzliny je běžně 
užívaná metodika u  pacientek s  nehmatným 
tumorem v prsu, s tumorem vel. 2 – 3 cm bez 
zn. postižení axily. Vyšetření se předoperačně 
provádí preparátem 99m Tc (Sentiscint) s apli-
kací intradermálně do kvadrantu, kde je tumor. 
Běžně se detekuje místo nejvyšší aktivity po-
mocí gamasondy. V  práci byla prezentována 
kombinace detekce sentinelové uzliny gama-
sondou se SPECT/CT hrudníku, které v kompli-
kovanějších případech napomůže správnému 
vyhledání sentinelové uzliny. Obvyklá lokaliza-
ce sentinelové uzliny je v axile za přední axilární 
řasou, může však být i jinde, např. retrosternál-
ně.
Po krátké přestávce, která byla využita na malé 
občerstvení a  přátelské rozhovory pokračo-
val program druhou polovinou, kterou zahájil 
svým sdělením MUDr.  Jan Baxa, Ph.D. Téma 
přednášky CT angiografie tepen dolních 
končetin, možnosti redukce objemu poda-
né kontrastní látky, kolektivu autorů Baxa J., 
Ferda J., Vendiš T., Moláček J., ukázalo nově se-
stavený protokol pro vyšetření CT angiografie 
s výraznou redukcí množství podané kontrastní 
látky, se zachováním a někdy i zlepšením kvali-
ty vyšetření. Principem je sledování bolu kon-
trastní látky protékajícího tepnami. Redukce 
množství podané kontrastní látky je velmi žá-
doucí především u pacientů s postižením led-
vin, a u pacientů, u kterých je třeba větší počet 
vyšetření, či je třeba je opakovat.
O Rekanalizaci uzávěrů periferních cév me-
todou perkutánní mechanické trombek-
tomie pohovořil MUDr.  Petr Schmiedhuber 
ve spolupráci s kolektivem Havránek P., Šlaur F., 
Duras P., Burianek V. Sdělení ukázalo metodiku 
umožňující mechanické odstranění trombu 
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z  cévy endovaskulárním přístupem bez nut-
nosti chirurgické intervence. Uvolněný materiál 
je odsáván, čímž se minimalizuje riziko vzniku 
embolizace.
Následující sdělení MUDr.  Jana Kastnera 
na  téma Diferenciální diagnostika sekun-
dárních bolestí hlavy kolektivu autorů Kastner 
J., Ferda J., Kreuzberg B., Kotas R. , se věnovalo 
časté klinické diagnóze bolesti hlavy. Bolesti 
hlavy jsou buď primární / tedy bez prokazatel-
né jiné příčiny/ a sekundární, jejichž příčinou je 
nějaké jiné onemocnění. Sdělení ukázalo široké 
spektrum možných příčin sekundárních bolestí 
hlavy, včetně názorné obrazové dokumentace 
a diferenciální diagnostiky.
 MUDr.  Radek Tupý přednesl přednášku 
na  téma Možnosti zobrazovacích metod 
v prebioptické diagnostice primárního lym-
fomu mozku kolektivu autorů Tupý R., Ferda 
J., Kastner J., Vokurka S., které velmi názorně 
ukázalo problematiku MR diagnostiky malig-
ních lymfomů mozku s využitím všech nejmo-
dernějších vyšetřovacích přístupů včetně MR 
spektroskopie a  hodnocení difúze a perfúze 
v oblasti patologického nálezu. Lymfomy moz-
ku nejsou u nás příliš časté, jsou však země, kde 
je jejich výskyt poměrně vysoký, lze tedy před-
pokládat spíše zvyšující se incidenci tohoto 
onemocnění. MR vyšetření je kromě samotné 
diagnostiky nádoru velmi přínosné pro pláno-
vání biopsie nádoru, protože umožní vhodnou 
navigaci a  odběr reprezentativního vzorku. 
Na možnost mozkového lymfomu je třeba při 
hodnocení patologických procesů v  mozku 
vždy myslet, protože nasazení kortikoterapie 
velmi ovlivní vzhled procesu a  může oddálit 
správnou diagnózu.
Vědeckou část uzavřel svou přednáškou doc. 
MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., pohovořil na  téma 
Farmakodynamická analýza při hodnocení 
porušení hematoencefalické bariéry na  3T 
MRI, kolektivu autorů Ferda J., Tupý R., Ferdová 
E., Baxa J., Kastner J., Kreuzberg B. Velmi pouta-
vé sdělení ukázalo nové možnosti diagnostiky 
mozkových nádorů pomocí 3T magnetické re-
zonance.
O závěrečnou řeč se postaral přednosta klini-
ky doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., podě-
koval všem přednášejícím i účastníkům a poté 
se všichni odebrali do jídelny Šafránkova pavi-
lonu na pozdní oběd.

MUDr. Eva Korčáková

Seminář „Multiplexová 
analýza – využití 

v biomedicínském 
výzkumu“ 

Plzeň, 4. 2. 2013
Seminář věnovaný multiplexové analýze bio-
markerů proběhl 4. února 2013 v posluchárně 
Šiklova patologicko-anatomického ústavu Fa-

kultní nemocnice Plzeň. Organizátory byly Lé-
kařská fakulta UK Plzeň ve spolupráci s Fakultní 
nemocnicí Plzeň a firmou Bio-Rad ČR. Tato akce 
navázala na  vzdělávací semináře pořádané 
v rámci projektu OP VK „Imunoanalýza v klinic-
ké praxi- cyklus kurzů pro lékaře a odborné pra-
covníky ve výzkumu“ (CZ. 1.07/2.3.00/09.0142). 
Projekt sice skončil v  srpnu 2012, neskončily 
však jeho aktivity, a  tak byl „multiplexový“ se-
minář pouze jednou z připravovaných akcí s te-
matikou imunoanalytických metod.
Seminář zahájil Mgr.  Josef Včelák z  Endokri-
nologického ústavu v  Praze přednáškou Mul-
tiplexové stanovení hormonů ve  výzkumu 
dětské obezity. Po  stručném vysvětlení mul-
tiplexové analýzy na přístroji Luminex referoval 
o intervenční studii cca 600 dětí, které se účast-
nily redukčního programu. U  těchto dětí byla 
stanovena (kromě dalších parametrů) multiple-
xovou metodou série biomarkerů souvisejících 
s metabolismem a obezitou a provedena opti-
malizace analytické metody. Ze studie vyplynu-
lo, že multiplexová metoda je vhodným nástro-
jem pro studium biomarkerů v  komplexních 
procesech, je ale nutné předem optimalizovat 
analytické parametry.
V  další přednášce RNDr.  Karla Jarkovská 
z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 
v Liběchově poodhalila Skrytá tajemství foli-
kulární tekutiny. Ukázala, jak může kombina-
ce metod proteomiky a  multiplexové analýzy 
přispět k porozumění molekulárním procesům 
probíhajících ve  folikulech, např. jaké procesy 
probíhají při ovariálním hyperstimulačním syn-
dromu. Znalost těchto procesů určitě napomů-
že při zjišťování příčin snížené plodnosti.
Dalším tématem byly Nové biomarkery v ik-
tové problematice - využití multiplexové 
analýzy, přednesené MUDr.  Jiřím Polívkou 
z  Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Pl-
zeň. Právě probíhající studie, která byla prezen-
tována, má za  cíl zjistit biomarkery, které mo-
hou poskytnout prognostickou a  prediktivní 
informaci v případě mozkových cévních příhod 
a byly prezentovány dílčí výsledky.
Poté se posluchači dozvěděli mnohé o Stano-
vení cytokinů v  nitrooční tekutině pomocí 
multiplexové analýzy od  MUDr.  Markéty 
Sobotové z  Oční kliniky Fakultní nemocnice 
Plzeň. Cílem studie bylo nalézt vhodné biomar-
kery pro monitoraci proliferativní diabetické 
retinopatie a  proliferativní vitreoretinopatie. 
Tato studie výborně dokumentuje jedinečnou 
schopnost multiplexové analýzy stanovit celou 
řadu biomarkerů z tak vzácného materiálu, jako 
je nitrooční tekutina.
Přednáška Multiplexové metody pro dia-
gnostiku nádorových onemocnění a  opti-
malizaci léčby prezentovaná prof. MUDr. Ond-
řejem Topolčanem, CSc., vedoucím Laboratoře 
imunochemické diagnostiky Fakultní nemoc-
nice Plzeň, přehledně shrnula možnosti využití 
multiplexové analýzy u  onkologických one-
mocnění a upozornila, že je třeba dále hledat 
využití těchto možností prostřednictvím úzké 
spolupráce kliniků a laboratoře.
V příspěvku Perspektivy v multiplexové ana-
lýze proteinů shrnula RNDr.  Jindra Vrzalová, 
Ph.D.  Laboratoře imunochemické diagnostiky 
Fakultní nemocnice Plzeň výzkumné projekty, 

na  kterých se laboratoř multiplexové analýzy 
podílela a  podílí, a  další vývoj multiplexových 
metod. Zmínila i  konkrétní problémy, které je 
třeba vyřešit před tím, než budou multiplexové 
metody moci být využívány v klinické diagnos-
tice.
Na závěr představil zástupce firmy Bio-Rad Ma-
rek Pohludka, Ph.D., nový digitální PCR, který 
by se mohl stát efektivním nástrojem neinva-
zivní prenatální diagnostiky.
Seminář výstižně ukázal široké využití multi-
plexových metod napříč mnoha klinickými 
obory. Všechny přednášky byly velice zajímavé 
a  výborně připravené a  organizátory potěšila 
početná účast převážně z řad odborných pra-
covníků Fakultní nemocnice Plzeň a  Lékařské 
fakulty Plzeň. Vzhledem k intenzivnímu využití 
multiplexových metod ve výzkumu plánujeme 
pořádat takovéto setkání každoročně. 

Marie Karlíková, Ondřej Topolčan
(Centrální radioizotopová laboratoř LF UK 

v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň)

Odešel 
spolupracovník 

Facultas nostra: 
MUDr. Antonín Somol 

(1942-2013)
Antonín Somol se narodil 
v  obci Vrbno 12. června 
1942 do rodiny Volyňských 
Čechů. Dětství a mládí měl 
ale spojeny s Františkovými 
Lázněmi, kam se rodina 
jeho otce - veterána z Duk-
ly - po  válce přestěhovala. 

Jeho další život byl určen studiem interního lé-
kařství na Lékařské fakultě UK v Plzni (promoval 
v r. 1968) a následným přestěhováním do Mari-
ánských Lázní, kde poznal svou budoucí ženu 
Annu Somolovou. Od  roku 1979 působil jako 
primář interního oddělení městské nemocnice, 
až do raných devadesátých let, kdy byl nucen 
vybojovat první bitvu s  těžkou nemocí. Bitvu 
vyhrál, ale s  již trvale oslabeným organismem. 
Následných dvacet let působil více jako peda-
gog a historik.
Zařadil se mezi nejvýznamnější lékaře celé ma-
riánskolázeňské historie, a  to nejen vrcholnou 
odborností (byl mj. Evropským specialistou 
na hypertenzi), vědeckou a pedagogickou čin-
ností (v Mariánských Lázních vyškolil nesčetně 
sekundářů, ale i studentů v rámci do Mariánek 
dislokovaného bakalářského studijního oboru 
balneologie v rámci Univerzity Karlovy), ale byl 
to především lékař vzájemné důvěry. Od tako-
výchto lékařů lidé neutíkají k  šarlatánům. Byl 
dlouhou nemocí zesláblý, ale velký a  dobrý 
muž. Miloval svobodu a poznání, zejména po-
znání, které bourá umělé hranice mezi lidmi 
i národy. Mariánské Lázně mu vděčí za mnohé, 
co pro toto město vykonal. Zemřel po dlouhé 
onkologické nemoci dne 2.1.2013.
(PS-Mariánské Lázně)
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MUDr.  Antonín Somol patřil k  častým přispě-
vatelům našeho periodika. Opakovaně jsme 
otiskovali jeho zajímavé příspěvky se vztahem 
k  historii osobností Mariánskolázeňska a  Kar-
lovarska. Jeho zasvěcené informace budou 
našim čtenářům určitě chybět. Redakční rada 
vyslovila rodině MUDr.  A. Somola upřímnou 
soustrast k úmrtí vzácného člověka.  (r)

Program Univerzity  
3. věku

Přednášky nového I. ročníku Univerzity 3. věku 
se konají vždy v úterý ve 14.45 ve velké poslu-
chárně Šafránkova pavilonu, Alej Svobody 31. 
Uvádíme program přednášek.
12. 3.  Doc. MUDr. F. Lošan, CSc.: Význam kli-

nické genetiky pro prevenci vrozených 
vad a dědičných onemocnění

26. 3  RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.: Onemocně-
ní přenášená klíšťaty

9. 4.  prof.  MUDr.  V. Zeman, CSc.: Význam 
pohybové aktivity ve vyšším věku

23. 4.  MUDr. M. Haschová: Alergie a alergeny 
životního prostředí

7. 5.  doc.  MUDr.  E. Kasal, CSc.: Kardiopul-
monální resuscitace I

21. 5.  doc.  MUDr.  E. Kasal, CSc.: Kardiopul-
monální resuscitace II

4. 6.  PhDr.  Mgr.  B. Šestáková: Psychologie 
v denním životě

Program Akademie  
3. věku

letní semestr únor až červen 2013
Přednášky se konají v  úterý ve  14.45 hod. 
ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu, Alej 
Svobody 31.  
19. 2.  Mgr. P. Faboková: Praktické otázky ze 

sociální práce - systém státní   sociální 
podpory

5. 3.  doc.  MUDr.  L. Čeledová, Ph.D., 
MUDr. Bc. R. Čevela, Ph.D.: Příspěvek 
na péči a podmínky jeho čerpání 

19. 3.  MUDr. J. Teplá: Bolest a rehabilitace
2. 4.  MUDr.  K. Zikmundová, CSc.: Úloha 

rodiny v dnešní společnosti
30. 4.  doc. MUDr. A. Zicha, CSc.: Ústa ve stá-

ří a úhrady ve stomatologické praxi
14. 5.  JUDr. J. Nováková: Práva pacientů
28. 5.  MUDr. JUDr. I. Ulč, Ph.D.: Finanční rizi-

ka a možnosti řešení dluhových pastí
11. 6.  doc. MUDr. V. Vyskočil, Ph.D.: Osteo-

poróza 

Medici na lyžích
Běžkařský kurz,  

Prášily, 11. – 15. 1. 2013
V  pátek 11. 1. 2013 ráno jsme se z  hlavního 
vlakového nádraží vypravili do  Železné Rudy. 
Cesta byla příjemná, ubíhala rychle, studenti už 
ve vlaku hráli na kytaru a zpívali. Malý zádrhel 

nastal v Železné Rudě, když jsme nestačili vy-
stoupit a vlak nás odvezl až do Alžbětína. A co 
teď? Naštěstí jel vlak hned zpět, tak jsme jen 
přesedli a tentokrát už zdárně v Rudě vystoupili. 
Zde na nás čekal autobus a odvezl nás do Prášil. 
Ubytovali jsme se v roubené klasické horské šu-
mavské chatě. Ubytování bylo skromnější, ale 
o to víc v chatě byla přátelštější atmosféra. Bo-
hužel v našem termínu nebyl dostatek sněhu, 
za ním jsme museli vyšlapat do vyšších poloh, 
ale o to víc jsme si ho vážili a užívali. Za celý kurz 
jsme absolvovali výlety na  Poledník, německý 
Falkenstein a jezero Laka. Počasí nám přálo, tak 
jsme se „kochali“ krásnou šumavskou krajinou. 
Poslední den studenti absolvovali oblíbený 
orientační závod, zakončený střelbou ze vzdu-
chovky. Bohužel kvůli nedostatku sněhu v Prá-
šilech nebylo možné ho uskutečnit na běžkách, 
ale běžet po  svých. I  tak se užilo dostatek le-
grace. K ubytování patří i strava, která v místní 
restauraci byla na  výborné úrovni, jak kvali-
tou, tak i  chutí. Večery byly vyplněné velkým 
množstvím společenských her, zpěvem a hrou 
na   kytaru. Všichni se náramně bavili, utvořila 
se super parta povahově výborných studen-
tů. Celý kurz proběhl bez zranění ve vynikající 
atmosféře. Všech čtyřicet studentů litovalo, že 
čtyři dny utekly tak rychle a nikomu se nechtě-
lo domů. Zpáteční cesta proběhla ve znamení 
zpěvu a  vyprávění prožitých příhod na  kurzu. 
Vše ukončilo dojemné loučení na Hlavním ná-
draží v Plzni. Všichni už se těší na příští rok.

Sjezdový 
a snowboardový kurz, 

Passo Tonale (Itálie)
14. – 18. 2. 2013

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 v 9.00 hod. z Bolevecké 
ulice vyjel autobus s  třiceti osmi natěšenými 
studenty vstříc alpským velikánům. Desetiho-
dinová cesta se třemi zastávkami proběhla pří-
jemně a bez zádrhelů. Kolem 19. hod. jsme se 
ubytovali v již známé alpské chatě, kterou jako 
každý rok využíváme jen pro sebe. Po  ubyto-
vání následovala schůzka, kde vedoucí kurzu 
Mgr. Martin Červený udělal krátkou, ale výstiž-
nou instruktáž o bezpečnosti na  lyžích a cho-
vání v  Alpách. Druhý den po  snídani už jsme 
byli odvezeni do střediska, odkud se vyjíždí díky 
několika desítkám lanovek na  různě obtížné 
sjezdovky v celkové délce 100 km. Po celý kurz 
jsme měli nádherné slunečné počasí s dostat-
kem kvalitního sněhu. Na nabrání energie a od-
počinku zde slouží množství barů a  restaurací 
s  terasami, odkud se všichni „kochali“ nádher-
nými výhledy na  panoramata Alp. Všichni se 
velmi dobře adaptovali na  vyšší nadmořskou 
výšku a svými schopnostmi zdokonalovali své 
sjezdařské dovednosti. Ve večerních hodinách 
se studenti scházeli v  jídelně, kde probíhaly 
známé společenské hry. Parta se stmelila hned 
první den, takže následné večery proběh-
ly ve  velice přátelské a  humorné atmosféře. 
O chuťové buňky a pocit sytosti se nám staral 
český kuchař, který ze surovin vykouzlil oprav-
du gurmánské zážitky.

Čtyři dny uběhly jako voda a 17. 2. 2013 v 17.30 
hod. jsme plni zážitků, zoceleni, ale nostalgicky 
opouštěli nádherné Passo Tonale. Za  přispě-
ní výborných řidičů jsme zdárně 18. 2. 2013 
v ranních hodinách dorazili v pořádku do Plzně 
a cestou už se těšili na další rok. 

Mgr. Martin Červený
vedoucí Ústavu TV

Den otevřených dveří 
16. 1. 2013

Ve středu 16. ledna 2013 se v Procháskově ústa-
vu LF UK v Plzni konal Den otevřených dveří. 
Uchazeči si nejdříve vyslechli přednášku pro-
děkanky pro studium prof. MUDr. Aleny Skálo-
vé, CSc., ve velké posluchárně. Přednáška byla 
zaměřena především na  přijímací řízení pro 
magisterské obory (Všeobecné lékařství a Zub-
ní lékařství) v  akademickém roce 2013/2014 
a proběhla pro jednotlivé skupiny zájemců tři-
krát - v 9.00, v 10.30 a ve 12.00 hodin.

Po přednášce byla uchazečům nabídnuta pro-
hlídka Ústavu biofyziky, Ústavu anatomie, Ústa-
vu histologie a embryologie a Ústavu biologie. 
Ve  vestibulu Procháskova ústavu podávaly in-
formace pracovnice Studijního oddělení, k dis-
pozici byly informační materiály o přípravném 
kurzu a  o  přijímacím řízení, k  zakoupení pak 
nové modelové otázky.
Dne otevřených dveří se letos zúčastnilo asi 
480 uchazečů o  studium Všeobecného lékař-
ství a  Zubního lékařství. Uchazeči, kteří chtějí 
studovat na LF UK v Plzni, se mohli přihlašovat 
do  28. 2. 2013. Přihlášky se podávaly pouze 
elektronicky, vyplněnou přihlášku musel ucha-
zeč následně vytisknout a  poslat na  Studijní 
oddělení děkanátu LF UK v Plzni. 
Studijní oddělení obdrželo celkem 2030 přihlá-
šek, 1394 na Všeobecné lékařství a 636 na Zub-
ní lékařství, do 1. ročníku bude přijato 200 po-
sluchačů Všeobecného lékařství a 50 poslucha-
čů Zubního lékařství. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem, kteří se na akci podíleli. 

Mgr. M. Buriánková, 
vedoucí studijního odd. LF UK v Plzni

The Framingham 
Heart Study 

The Framingham Heart Study (Framigham-
ská kardiologická studie) spočívá na dlouho-
dobém sledování zdravotního stavu obyvatel 
města Framingham v americkém státě Massa-
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chusetts. Studie byla zahájena v  r. 1948 a  za-
hrnovala tehdy 5 209 dospělých osob ve věku 
30-62 let. V současné době je do sledování za-
hrnuta již třetí generace obyvatel města. Před 
zahájením této studie bylo jen málo známo 
o  epidemiologii hypertenze a  arteriosklerotic-
ké kardiovaskulární chorobě. 
Ředitelem studie byl od r. 1949 Thomas Roy-
le Dawber, a v této funkci pokračoval až do r. 
1966. Do funkce byl povolám poté, co se po za-
hájení projektu vyskytly značné potíže. Předpo-
kládalo se, že studie bude trvat dvacet let, ale 
poté, co T. Dawber přesídlil do Bostonu a stal se 
vedoucím ústavu preventivní medicíny, zajistil 
prostředky pro pokračování projektu. 
Od  r. 1966 působil ve  funkci ředitele Frami-
ghamské studie William B. Kandel. V  této 
funkci působil až do r. 1979. 
V r. 1968 výbor pokládal výsledky za dostatečně 
průkazné k formulaci řady závěrů, týkajících se 
onemocnění oběhového systému. Přesto však 
studie pokračovala a v r. 1971 zahrnula druhou 
generaci obyvatel Framinghamu. Další genera-
ce byla do projektu zařazena v r. 2002. 
Výsledkem studie bylo více než 1000 publiko-
vaných vědeckých příspěvků. Studie potvrdila 
předpoklad, že zdravý oběhový systém je vý-
znamně ovlivňován životním stylem, řadou 
zevních faktorů a dědičností. Poprvé byl použit 
termín „rizikový faktor”. Než byly publiková-
ny výsledky Framinghamské studie, panovala 
domněnka, že ateroskleróza je průvodním je-
vem stárnutí stejně tak jako zvyšující se krevní 
tlak a vyšší hladina cholesterolu. 
Framinghamská studie spolu s dalšími studiemi 
podobného charakteru (Seven Countries Study, 
Nurses’ Health Study, Women’s Health Initiative) 
rovněž prokázala význam zdravého stravování, 
význam prevence nadváhy a  obezity a  pravi-
delné pohybové aktivity. Potvrdila, že kouření je 
významným rizikovým faktorem, souvisejícím 
s ischemickou chorobou srdeční. Tyto výsledky 
potvrdila např. i British Doctors Study.
Mezi významné závěry studie patří stanovení 
desetiletého kardiovaskulárního rizika na  zá-
kladě Framinghamského Rizikového Skóre, 
týkající se osob, u nichž dosud žádné zdravotní 
potíže nenastaly.
K  hlavním průkazným závěrům této Framing-
hamské studie v jednotlivých deceniích patří:
60. léta: Riziko srdečního onemocnění zvyšuje 
kouření cigaret, zvýšená hladina cholesterolu, 
zvýšený krevní tlak a obezita. Riziko snižuje po-
hybová aktivita. 
70. léta: Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko mozko-
vé příhody. U postmenopauzálních žen je riziko 
srdečního onemocnění vyšší než u  premeno-
pauzálních žen. Na  srdečních onemocněních 
se podílejí též psychosociální faktory. 
80. léta: Vyšší hladina HDL cholesterolu snižuje 
riziko srdečního onemocnění.
90. léta: Hypertrofie levé komory zvyšuje riziko 
mozkové příhody. Vysoký krevní tlak může vést 
k srdečnímu selhání. Podle Framinghamského 
rizikového skóre je ve věku 40 let riziko ische-
mické choroby srdeční u  mužů 50 %, u  žen 
33 %.
Rok 2000: Tzv. “high normal blood pressure” 
(prehypertenze, kdy TKs se pohybuje na úrovni 
120–139  torr a  TKd na  80–89  torr). Riziko vy-

sokého krevního tlaku během života je 90 %. 
Obezita je rizikovým faktorem srdečního selhá-
ní. Hladina sérového aldosteronu je predikto-
rem rizika hypertenzní choroby. Riziko obezity 
v  průběhu života je 50 %. O  tom, zda je pro-
band obézní a zda se rozhodne skončit s kou-
řením do  značné míry rozhodují jeho sociální 
kontakty. Byly nalezeny geny, zvyšující riziko 
síňové fibrilace. Pokud rodiče trpěli demencí, 
jsou děti ve  středním věku zvýšenou měrou 
ohroženy poruchami paměti. 

Dr. Thomas Royle 
Dawber, MPH, MD. 

(1913 – 2005) 
Průkopník myšlenky Framing-
hamské kardio logické studie 
se narodil r. 1913 v  Duncanu 
v  kanadské Britské Kolumbii. 
Jeho otec byl metodistickým 
duchovním. Rodina později 
přesídlila do  Haverford Colle-

ge. Studoval na  lékařské fakultě Harvardské 
univerzity, kde promoval v r. 1937. Dvanáct let 
sloužil u US coastguard service, která byla sou-
částí Brighton Marine Hospital nedaleko Bos-
tonu. 
Poté byl dvě dekády zaměstnán v Kardiologic-
kém ústavu a jako ředitel byl pověřen vedením 
Framinghamské kardiologické studie v  letech 
1949-1966. Poté byl do r. 1980 vedoucím Ústa-
vu preventivní medicíny na Bostonské univerzi-
tě. Oženil se v r. 1937, s manželkou Eleonor měli 
dvě děti. 
V  r. 1961 se svými kolegy publikoval studii 
„Factors of Risk in the Development of Coronary 
Heart Disease - six-year follow-up experience: the 
Framingham Study” (The Annals of Internal Me-
dicine): vysoký krevní tlak, vysoká hladina cho-
lesterolu, poruchy srdečního rytmu a  kouření. 
V  r. 1988 upozornili na  souvislost mezi typem 
chování A a srdečním onemocněním.
Po odchodu do důchodu s manželkou přesíd-
lil do Naples na Floridě. Zde se mohl věnovat 
svým hudebním koníčkům, hrál na piano a žes-
ťové nástroje, byl fandou Elvise Presleyho. Ze-
mřel v Naples 23. září 2005.

Dr. William  
B. Kannel, MD. 

(1923–2011)
Dr. Kannel se narodil v r. 1923 
v  New Yorku, kde také matu-
roval na  střední škole. Lékař-
skou fakultu na  University of 
Georgia v  Atlantě absolvoval 
v r. 1949. Specializoval se pak 
v  interně jako zaměstnanec 

US Public Health Service na Staten Islandu (N.Y.). 
Byl členem American College of Cardiology, 
American Epidemiology Society, American Colle-
ge of Epidemiology a American College of Preven-
tive Medicine. Dr. Kannel byl emeritním profeso-

rem medicíny a  veřejného zdraví na  Lékařské 
fakultě Bostonské univerzity. Ve své kariéře za-
stával řadu vysokých funkcí v  různých lékař-
ských společnostech: byl předsedou Sekce epi-
demiologie Americké kardiologické společnos-
ti, předsedou Sekce preventivní medicíny 
a epidemiologie na Lékařské fakultě Bostonské 
univerzity, obdržel Distinguished Scientist Award 
(2006) od Americké kardiologické společnosti, 
Joseph Stokes Award od  Americké společnosti 
preventivní kardiologie a  řadu dalších uznání. 
Byl členem redakčních rad několika význam-
ných vědeckých časopisů, jako Hypertension, 
American Journal of Cardiology a  American He-
art Journal. Více než 60 let byl činným na poli 
preventivní kardiologie. Na  Framinghamské 
kardiologické studii spolupracoval od  r. 1950, 
v r. 1966 se stal po dr. Dawberovi jejím ředite-
lem. V letech 1979 až 1987 byl vedoucím Sekce 
preventivní medicíny na  bostonské Lékařské 
fakultě. Publikoval přes 600 sdělení, četné 
úvodníky ve  vědeckých časopisech a  kapitoly 
v monografiích. Prosazoval koncepci multifak-
toriální podmíněnosti chorob oběhového sys-
tému. Zavedl pojem rizikových faktorů a výpo-
čtu Framinghamského rizikového skóre. Poznal 
význam síňové fibrilace v etiologii náhlé moz-
kové příhody a zvýšené glykémie v etiologii is-
chemické choroby srdeční. Již v r. 1971 rozpo-
znal význam rodinné zátěže ve studii zahrnující 
druhou generaci původního kontingentu pro-
bandů. Pojmenoval rizikové faktory aterogené-
zy jako LDL-HDL dyslipidemii, obezitu, význam 
pohybové aktivity, a kouření jako spouštěč sr-
dečních a mozkových záchvatů. Výsledky jeho 
výzkumů vyvolaly celonárodní kampaně proti 
kouření, vysoké hladině cholesterolu, hyper-
tenzi a obezitě. Jako jeden ze zakladatelů obo-
ru „preventivní kardiologie“ bývá nazývám “pi-
oneer in cardiovascular epidemiology“. Ze-
mřel ve  věku 87 let v  Naticku, Massachusetts 
na rakovinu tlustého střeva 20. srpna 2011. Le-
tos si můžeme připomenout jeho nedožité de-
vadesátiny. Deník The Washington Post uvedl: 
„Any patient ever told by a doctor to eat bet-
ter, exercise more, lose weight, quit smoking 
or take cholesterol medication to lower the 
risk of heart disease owes that life-saving 
advice in large part to Dr. Kannel.” (*)  (jn) 
(*) E. Langer: William B. Kannel, renowned medical researcher, dead 
at 87. The Washington Post, 2011

Odměny z Nadace 
prof. MUDr.  

E. Vencovského, DrSc. 
a J. Napravilové 

Jako každoročně proběhlo 17. listopadu 2012 
– k   Mezinárodním dni studentů - předání fi-
nančních odměn nadaným a sociálně slabším 
studentům Lékařské fakulty UK v Plzni
z  Nadace prof.  MUDr.  E. Vencovského, Dr.Sc., 
a  z  daru paní Josefiny Napravilové pro nejú-
spěšnějšího studenta 1. a 6. ročníku.
Nejúspěšnějším studentem za  1. ročník byla 
vyhodnocena a  odměněna Bettina Korejso-
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vá (studijní průměr 1,0 a  studijní povinnosti 
splnila ze všech nejdříve), které byla předána 
částka 20 000 Kč. Jako nejlepší za 6. ročník byla 
vyhodnocena Pavla Mašková (studijní průměr 
1,0), která obdržela odměnu 30 000 Kč. Finanční 
podporu z Nadace ve výši 10 000 Kč dále ob-
drželi studenti Viktor Ilavskyj (2. ročník zubního 
lékařství) a Jaromír Holas (4. ročník všeobecné-
ho lékařství).

Odměnění posluchači LF UK v Plzni (zleva): B. Krejsová, P. Mašková, 
V. Ilavskij, J. Holas a děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc

Slavnostního předání darů z rukou děkana Lé-
kařské fakulty a zároveň předsedy správní rady 
Nadace doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., se 
zúčastnila paní JUDr.  Julie Šindelářová, členka 
správní rady Nadace a proděkan LF pro studijní 
a sociální záležitosti doc. MUDr. Antonín Zicha, 
CSc. -jak- Foto V. Dlouhý

42. Kongres 
a mistrovství Světové 

lékařské tenisové 
společnosti ( WMTS ) 

2012
42. Kongres a  mistrovství Světové lékařské te-
nisové společnosti (WMTS) tentokrát proběhl 
v  Itálii v  přímořském letovisku Cervia-Milano 
Marrittima na adriatickém pobřeží blízko Raven-
ny v termínu 22. – 29. 9. 2012. Celé události přálo 
počasí s poměrně pro nás již přijatelnými teplo-
tami. Účast českých lékařů tenistů byla pochopi-
telně nižší než v r. 2011, kdy kongres a mistrovství 
proběhlo u  nás v  Karlových Varech. Celkem se 
aktivně tenisových klání účastnilo 12 mužů a 4 
ženy v  různých věkových kategoriích. Celková 
účast byla 280 lékařů a 180 provázejících osob 
z 27 zemí, tedy vyšší než v r. 2012 u nás. Zřejmě 
přímořská poloha místa konání je pro mnoho 
účastníků atraktivnější než střední Evropa.
Z výsledků: Dvouhra mužů: Kategorie M-MD 
open (do 40 let): MUDr. Špička ml. porazil v 1. 
kole Tiezziho ( Itálie ) 6:0, 6:1, poté podlehl 
ve čtvrtfinále též domácímu hráči Campitiello-
vi 1:6, 0:6
Kategorie M-MD 40: MUDr. Hošek se probojo-
val do  semifinále, kde po  tuhém boji prohrál 
s  domácím Papponim 7:5, 6:7, 10:12 (za  stavu 
1:1 na sety se od r. 2011 hraje velký tie-break).
Kategorie M-MD 45: MUDr. Urbanec po čtvrtfi-
nálovém vítězství nad Ergilsem (Lotyšsko) 6:3, 
6:0 podlehl v semifinále domácímu Caliandrovi 
0:6, 1:6.
Kat. M-MD 50: MUDr.  Nerad ve  čtvrtfinále 

podlehl Sundbergovi (Švédsko) 3:6, 6:1, 5:10, 
MUDr.  Skála v  osmifinále prohrál s  Baunem 
(Německo) 0:6, 1:6
Kat. M-MD 55: MUDr.  Kozerovský porazil v  1.
kole Chunga (Taiwan) 7:5, 4:6, 10:2, dalším kole 
podlehl pozdějšímu vítězi Harderovi (Němec-
ko) 0:6, 1:6; MUDr.Špička st. podlehl v  1. kole 
Jacobsonovi (Švédsko) 2:6, 4:6, MUDr.  Šodek 
Girskisovi (Litva) 3:6, 5:7
Kat. M-MD 60: MUDr. Zoubek porazil v osmifi-
nále Susanta (Indonésie) 6:1, 6:0 a ve čtvrtfinále 
podlehl po  tuhém boji Hagbergovi (Švédsko) 
2:6, 6:4, 6:10. MUDr. Kirchner prohrál v úvodním 
kole s Davidovitchovem (Israel) 2:6, 6:1, 7:10
Kat. M-MD 65: MUDr.  Chmura porazil v  1.kole 
Konda (Japonsko) 7:5, 4:6, 10:2 a ve čtvrtfinále 
byl vyřazen Villaranem (Peru) 1:6, 3:6.
Kat. M-70: MUDr. Rotrekl porazil Morettiho (Itá-
lie) 6:1, 6:1 a v osmifinále prohrál se Stromber-
gem (Švédsko) 1:6, 3:6.
Dvouhra žen:
L-MD open: MUDr.  Špičková 5.místo (hráno 
jako tabulka), vítězkou velmi kvalitní hráčka 
Rangeová ( Německo )
L-MD 40: MUDr. Kimplová nepřešla přes 1. kolo
L-MD 55: MUDr. Kršňáková porazila po úporné 
bitvě Taraborelliovou (Itálie) 2:6, 6:1, 10:6 a ve fi-
nále podlehla Hachmoellerové (Německo) 3:6, 
1:6
L-MD 60: MUDr. Cheníčková porazila ve čtvrtfi-
nále Stockland-Hagbergovou (Švédsko) 1:6, 6:1, 
12:10 a  v  semifinále prohrála s  pozdější vítěz-
kou Davisovou (USA ) 6:7, 2:4 ret. (pro zranění)
Mužské čtyřhry:
M-MD open: MUDr.  Hošek se slovenským ko-
legou Lukanem porazili ve čtvrtfinále silný ma-
ďarsko-polský debl Klekner-Paradowski 6:2, 6:4 
a  podlehli italskému páru Campitielli-Sartori 
2:6, 6:3, 7:10.
M-MD 55: MUDr.  Kozerovský s  japonským ko-
legou Yamamotem porazili česko-rumunský 
debl Šodek-Popescu 6:1, 6:2,ale do ČF již nena-
stoupili.
M-MD 60: MUDr.  Zoubek-MUDr. Kirchner v. 
Reda, Sposito (Itálie) 1:6, 2:6
M-MD 65+: MUDr.  Chmura se Slovákem 
MUDr.  Mičíkem prohráli s  Japonci Katanka-
Kondo 0:6, 5:7
Dámské čtyřhry: naše hráčky se nepřihlásily
Smíšené čtyřhry:
Za  zmínku stojí postup MUDr.  Špičky st. 
s  Dr.  Bonnie Sidoffovou (USA) do  semifinále, 
kde podlehli silné domácí dvojici Ajutti-Tarabo-
relliová 4:6, 4:6.
Pohár národů (Nations´Cup)
V mužích náš tým obhajoval prvenství z r. 2012 
z Karlových Varů. Bohužel jsme neměli v Cervii 
k disposici tak silnou sestavu. Přesto český team 
postoupil přes silného soupeře z Litvy po výhře 
2:1 do čtvrtfinále, kde jsme prohráli s teamem 
Německa. Celkovým vítězem se stala Itálie 
po tuhém finálovém boji s Německem .
Nations´ Cupu žen se naše tenistky neúčastnily. 
Zvítězily tradičně Němky.
Nutno říci, že celý turnaj se spoustou zápasů 
v mnoha kategoriích a s nutností hrát na třech 
tenisových areálech byl výborně organizován 
velmi zkušeným štábem. K úspěchům nás Če-
chů nutno počítat především finálovou účast 
MUDr.Heleny Kršňákové a  semifinálové účasti 

MUDr. Daniela Hoška a MUDr. Reného Urbance. 
Obvyklý šampión MUDr. Jaroslav Kratochvíl se 
tentokrát nezúčastnil (stal se však v r. 2012 v ka-
tegorii M 55 vítězem seriálu seniorských turnajů 
pořádaným Českým tenisovým svazem a ve svě-
tovém žebříčku je v první třicítce).
Kongresová část - Scientific Sessions:
Celkově měl odborný program poněkud užší 
záběr než u nás v r. 2011. Prezentoval jsem sdě-
lení: „Colorectal Carcinoma Screening Program in 
Czech Republic“. K němu byla poměrně obsáhlá 
diskuse. MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.  (Pra-
ha) hovořila o svých zkušenostech s laserovou 
terapií v rehabilitaci.
Presidentský meeting: Ocenil vysokou orga-
nizační úroveň ze strany italských pořadatelů. 
Konstatoval dobrou zkušenost s  žebříčkovým 
systémem zavedeným současným preziden-
tem WMTS Dr.  Egilsem Valeinisem z  Lotyš-
ska. Zvoleným prezidentem pro další rok je 
prof. MUDr. Lars Hagberg ze Švédska (převez-
me funkci v  r. 2013 v  Lotyšsku), vicepreziden-
tem zůstává MUDr.  Jan Kirchner. Byl stanoven 
program dalších kongresů a mistrovství. 
Společenský rámec: Pořadatelé ukázali jak 
skvělou gastronomií, tak společenským pro-
gramem italské umění žít. Celý týden byl velmi 
pohodový, k  čemuž jistě přispívalo „sole mio“. 
Snad jen chyběl výlet, ale to jsme si vynahradili 
individuálními výlety do San Marina a Ravenny. 
Příští Kongresy a  mistrovství WMTS se bu-
dou konat 17. – 23. 7. 2013 v  Jurmale (Lotyš-
sko), v r. 2014 na Bali (Indonésie), v r. 2015 v Rot-
terdamu (Holandsko) a v r. 2016 v Limě (Peru).

MUDr. Jan Kirchner

Odešel autor  
našich bankovek  
Oldřich Kulhánek 

(1940-2013)
Oldřich Kulhánek se narodil v Praze 26. února 
1940. Výtvarná studia započal na Výtvarné škole 
v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v  ateliéru a  pod vede-
ním profesora Karla Svolinského. Léta strávená 
na škole pod jeho vedením se stala základem 
jeho umělecké kariéry. Na  počátku 70. let byl 
zatčen a vězněn za hanobení tváře Stalina v ně-
kterých svých grafických listech. Po tehdy Stát-
ní bezpečností vykonstruované kauze nastalo 
v  jeho tvorbě období totálního zákazu výstav, 
spolupráce s nakladateli a zákazu publicity. 
Po měsíčním věznění byl propuštěn a po celé 
dva roky každých čtrnáct dnů vyslýchán. Tato 
situace trvala do konce roku 1972. Přestože roz-
hodnutím prezidenta byly paragrafy, za  které 
byli spolu s  J. Krejčím žalováni, amnestovány, 
konalo se 5. 7. 1973 líčení u Obvodního soudu 
pro Prahu 10. 
V  nehorázné frašce hodné Haškova Dobrého 
vojáka Švejka na  lavici obžalovaných „usedlo“ 
jeho 11 grafických listů a  kolegových devět 
grafik. Oba statovali jako svědkové obžaloby. 
Grafiky byly odsouzeny soudcem Petrem Stut-
zigem k  likvidaci. Indiskrecí jednoho z přísedí-
cích tohoto tribunálu se později dozvěděl, že 
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jejich odsouzené grafiky byly ušetřeny likvida-
ce, čímž se rozumělo upálení. Páni soudci si je 
rozebrali, tedy ukradli. Oldřich Kulhánek k tomu 
říká: „Tehdy jsem pochopil, že životní situace, byť 
tragická, nikdy nepostrádá špetku humoru, prav-
da, většinou velice černého“.

Po pádu režimu se jeho situace změnila. Hned 
v roce 1990 navštívil Oldřich Kulhánek poprvé 
USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los 
Angeles, v 90. letech ve Spojených státech vedl 
další workshopy a vysokoškolské semináře.
V České republice 
je nejznámějším 
dílem Oldřicha 
Kulhánka série 
bankovek, na kte-
rých pracoval 
v  letech 1992-
1993 a  které jsou 
v  oběhu dodnes. 
Grafik je také au-
torem mnoha 
českých poštov-
ních známek.
„Odešel člověk, kterého nám bude denně připo-
mínat jedinečná sada bankovek, již pan Kulhánek 
vytvořil,“ řekl  guvernér České národní banky 
Miroslav Singer a dodal: „I dvě desetiletí od zpra-
cování návrhů našich bankovek je jejich vynikající 
úroveň a estetická hodnota v celosvětovém měřít-
ku ojedinělá a nejen pro nás všechny, kteří je pou-
žíváme, velmi zřetelná.“

Také Oldřich Kulhá-
nek vnímal tuto 
státní zakázku jako 
podstatné dílo své-
ho tvůrčího života. 
„Byla to pro mne 
výzva. Dodnes, 
když platím, tak se 
dívám, jestli to tisk-
nou dobře,“ uvedl 
například v  roce 
2010 při jmenování 
čestným občanem 
Prahy 6. „Můj názor, 
mé přesvědčení je, 
že umělec by měl 

ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a mís-
tě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku 
(či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje 
s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člově-
ka. Umělec by měl podat zprávu o duši součas-
níka,“ řekl Oldřich Kulhánek o své práci.
Je držitelem řady ocenění z  mezinárodních 
výstav a  bienále. Jeho díla jsou zastoupena 
v  mnoha světových sbírkách. V  loňském roce 

mu vyšla reprezentativní publikace výtvarných 
návrhů a realizací poštovních známek Oldřich 
Kulhánek – Známková tvorba. 
Je umělcem, s jehož výtvarnými díly se v podo-
bě našich bankovek setkává od školního věku 
každý občan naší republiky. Tento český malíř, 
grafik, ilustrátor, scénograf a  pedagog odešel 
náhle 28. ledna 2013 během přípravy výstavy 
v  Clam-Gallasově paláci. Obdržel in memori-
am Cenu Vladimíra Boudníka za grafické dílo, 
které se podle poroty řadí k  nejoriginálnějším 
a  nejsarkastičtějším uměleckým výpovědím 
druhé poloviny 20. století.  (jn)

Letní praxe 
ve Schreiber Klinik 

v Mnichově 
srpen 2012

Na tuto letní praxi jsem jela již ve 3. ročníku, kde 
praxe není předepsána osnovami. Potřebovala 
jsem jen Study Certificate, který zajistila IFMSA, 
jinak pochopitelně žádná víza ani pas. Pojištění 
jsem si sjednala u ČSOB za 620 Kč, jednalo se jak 
o cestovní, pojištění tak pojištění odpovědnos-
ti za  škodu. V  sousední zemi se vedle znalosti 
angličtiny zcela určitě hodí i němčina, jak jinak. 
Do nemocnice jsem bez pardonu docházela 5 
dnů v  týdnu, a  to také bez pardonu 8-10 ho-
din denně. Úroveň zdravotnictví v Německu je 
ve srovnání s ČR pravděpodobně o něco vyšší, 
alespoň jak se mi ve Schreiber Klinik v Mnicho-
vě jevilo. Abych splnila požadavky pro udělení 
certifikátu za  stáž, musela jsem mít alespoň 
80% docházku. Byla jsem na oddělení obecné 
chirurgie. Každé ráno jsem se účastnila ran-
ních porad, měla jsem možnost sledovat vel-
ké množství operací, mimo jiné i  ortopedické 
a  plastické. Veškerý personál byl velice milý, 
kdykoliv jsem se mohla na cokoliv zeptat, snaži-
li se mi dávat různou práci. Každý den jsem byla 
v nemocnici poměrně dlouho, vracela jsem se 
kolem páté, šesté hodiny odpoledne. Nejlep-
ším zážitkem byla možnost asistovat při ope-
racích. Na druhou stranu nezbýval už moc čas 
na  nějaký další program. Mojí hlavní pracovní 
náplní byly odběry krve, základní vyšetřování 
pacientů, vyplňování anamnézy, seznámení 
se s prací v  laboratoři a u  rentgenu, asistence 
při operacích a zmíněná účast na ranních po-
radách.
Měla jsem pronajatý pokoj ve  studentském 
bytě, kde bydlelo dalších 6 německých stu-
dentů. Bylo tam vše všem k dispozici, kuchyň, 
pračka, koupelna, bohužel všude byl hrozný 
nepořádek - do  kuchyně jsem raději vůbec 
nechodila. Měla jsem naštěstí svůj pokoj sama 
pro sebe bez spolubydlících. V bytě, kde jsem 
bydlela, jsem měla internet, možnost internetu 
byla i v nemocnici na počítači některého z  lé-
kařů. V nemocnici jsem měla svačinu, polévku, 
oběd, vše zadarmo. 
S  dopravou do  nemocnice nebyl problém – 
v tramvajích, autobusech a metru nebylo těžké 
se zorientovat, všude byly plánky a jízdní řády. 
Pořídila jsem si měsíční jízdenku za 55 eur. Nej-
jednodušší jízdenka jinak stála 2,5 euro. Do ne-

mocnice jsem obvykle jezdila tramvají  a  kus 
cesty pěšky. Zkušenosti s  pojistnou událostí 
jsem naštěstí neměla žádné.
Kulturně-sociální program zajišťovaný místní 
pobočkou IFMSA nijak pestrý nebyl. Byla jsem 
téměř celý den v  nemocnici, tak na  program 
ani nebylo moc času. S  ostatními studenty 
jsme si výlety vymýšleli sami, místní studenti 
byli převážně tak zaneprázdnění prací, že se 
nám skoro nevěnovali, popřípadě se připojili, 
když jsme něco my ostatní navrhli. Společně se 
mnou byli na klinice další dva studenti IFMSA. 
Životní náklady v  Německu jsou podobné 
jako u nás, potraviny srovnatelné, jen pečivo je 
o něco dražší. Výrazně dražší je MHD, ve velko-
městě jako Mnichov to je asi přirozené. Během 
pobytu jsem žádné větší problémy neměla.
Do Německa jako asi obecně do ciziny je dobré 
vzít s sebou nějaké drobné české suvenýry pro 
ostatní studenty, pohlednice, příp. prospekty. 
Zatímco o  nějaké výraznější integraci mezi 
domácí studenty a námi zahraničními se moc 
hovořit nedá, pozitivně mě překvapil přátelský 
a vstřícný přístup lékařů k pacientům, sestrám 
i studentům. Kdykoli bylo třeba, vše mi ochot-
ně vysvětlovali. Platí to však i  o  německých 
studentech, poradili, kdykoliv jsem něco potře-
bovala. Ti však měli buď nějaké brigády nebo 
pracovali na svých projektech do školy, tak moc 
času na to, aby se nám věnovali, neměli. 
Pokud bych měla něco hodnotit negativně, 
tak především skutečnost, že každý z  nás tří 
studentů IFMSA bydlel jinde, každý byl na stáži 
v jiné nemocnici, a tak jsme se scházeli až večer, 
prostor pro nějaký časově náročnější program 
byl víceméně jen o víkendech.
Souhrnně mohu konstatovat, že stáž byla spí-
še pracovní, místní lékaři očekávají, že jste tam 
proto, že se toho chcete   co nejvíce naučit. 
Několikrát jsem se zkusila zeptat, zda můžu 
odejít o chvíli dřív, ale podivně se na mě dívali, 
tak už jsem se potom raději neptala a počkala, 
až mě pustí. Na druhou stranu nebyl problém 
požádat je, aby mi něco ukázali nebo nechali 
vyzkoušet. 
Mnichov je skvělé město, všude mnoho cizinců 
a  turistů. Doporučuji naučit se připravit něja-
ké typické české jídlo (př. bramboráky), abys-
te mohli pohostit ostatní studenty. Tuto stáž 
můžu všem jenom doporučit, byla to vynikající 
zkušenost procvičit si jazyk, něco nového se 
naučit, poznat nové lidi, místa a udělat si před-
stavu o tom, jak to funguje jinde.

Nina Vondrášková 
(nynna@seznam.cz)

Letní praxe 
na kardiochirurgii, 

Msida (Malta)
1. – 31. 7. 2012

Malta je členem Evropské unie jako ČR, takže 
žádné vízum ani další formality ke vstupu ne-
jsou potřeba. Letenka stála 8 tisíc korun. Ačkoliv 
domácímu jazyku – maltštině – moc rozumět 
není, s  angličtinou se v  této bývalé členské 
zemi Britského Commonwealthu domluvíte 
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s  každým. Samostatnost Malta vyhlásila v  září 
1964. 
Praktikovala jsem v  Cardiothoracic Surgery De-
partment v  Nemocnici Matky Boží (Mater Dei 
Hospital). V  nemocnici, mimochodem velmi 
moderně vybavené, jsme trávili 5 dnů v týdnu, 
vždy 4-7 hodin, podle programu operací. Po-
měrně dost se nám tam věnovali, snažili se nás 
i hodně věcí naučit. Na oddělení jsme pravidel-
ně přihlíželi operacím, účastnili se vizit a práce 
na  ambulanci. Stravování v  nemocnici nebyl 
problém. 

Mater Dei Hospital

Osobně si nevzpomínám na  žádný nepříjem-
ný zážitek, spíš naopak. Každý den po návratu 
z nemocnice jsme jeli autobusem na některou 
z mnoha maltských pláží, kde jsme trávili zby-
tek dne. Pláže jsou většinou kamenité, ale dají 
se najít i  pěkné písečné. Social programm byl 
velmi bohatý, domácí pořadatelé se nás snažili 
zabavit téměř každý den. Většinou se jednalo 
o nějakou party či jinou večerní akci jako spo-
lečnou večeři, karaoke apod. Mně osobně se 
nejvíce líbil výlet na ostrov Gozo, kde jsme měli 
asi tři zastávky včetně oběda a koupání na plá-
ži. Navštívili jsme i  další z  maltských ostrovů, 
Comino. 

Mater Dei Hospital

Hlavní město Valetta

Jedna z mnoha maltských pláží

Gozo s překrásně modrou vodou

Co mě asi nejvíce překvapilo hned, když jsem 
na  Maltu přijela, bylo nezvyklé vedro. Malta 
leží poměrně blízko Afriky, díky ostrovní po-
loze je tam vyšší vlhkost, takže horko kolem 
38° C se pocitově snáší mnohem hůře. Bydle-
la jsem v bytě s dalšími pěti lidmi z  různých 
zemí. Byt měl tři dvoulůžkové pokoje, já jsem 
bydlela s  Francouzkou. Neměly jsme klima-
tizaci, což se ukázalo jako dost velký nedo-
statek. Do nemocnice jsme to měli 10 minut 
pěšky. Celkem nás bylo na stáži IFMSA okolo 
25 studentů. 

Večírek v Pacevillu

Do  centra hlavního města Valetty to bylo asi 
10 minut autobusem. Město dostalo jméno 
po Jeanu Parisotu de la Valette, který úspěšně 
ubránil ostrovy před otomanskou invazí v  r. 
1565. Město bude v  r. 2018 Evropským hlav-
ním městem kultury. Je to nejmenší hlavní 
město Evropy. Ve čtvrti zvané Paceville (v pře-
kladu „město míru“) se nachází nepřeberné 
množství nočních klubů, diskoték a  barů, 
a  zde se také soustředí po  večerech nejvíce 
mladých lidí z celé Malty. I my jsme zde trávili 
mnoho večerů.
Po  celém ostrově se dá pohodlně dostat 
pomocí husté sítě autobusů (cena jízdenky 
asi 2 EUR na  jednu 30 minutovou jízdu). Po-
zor ovšem na  jejich řidiče, kteří někdy jedou 
jako šílení a vůbec jim nevadí, že silnice jsou 
samý výmol. Připadáte si pak jako na  tanko-
dromu. A taky je vám zima (kvůli klimatizaci), 
zvláště při dlouhých cestách po ostrově, takže 
do  autobusu se hodí lehký svetr s  sebou! Ji-
nak ovšem vzhledem k vedrům a dusnu mimo 
klimatizovaných prostor se hodí mít po  ruce 
vějíř. 
Celkově si myslím, že měsíc na Maltě byl super. 
Všem, co se chtějí vzdělat a  zároveň si něco 
užít, stáž zde jenom doporučuji. Osobně jsem 
se cítila malinko nervózně z důvodu nesplnění 
všech zkouškových povinností, které jsem mu-
sela dohánět až po návratu. 

Eva Pozděnová

Letní stáž 
na kardiochirurgii  

1.7. – 28. 7. 2012, 
Kauno Klinikos, 

Kaunas 
(Litva)

Cestovat do Litvy je v současnosti snadné, jako 
doklad stačí občanský průkaz nebo pas, a auto-
busem za cca 1500 Kč se lze dostat až na místo 
bez přestupů přímým spojem z  Prahy. Nevý-
hodou je samozřejmě vzdálenost, s tím je tře-
ba počítat. Litvu jsem si vybrala, protože jsem 
si vždycky přála navštívit Pobaltské státy, čistě 
na dovolenou bych se tam však asi nedostala. 
Co se týče samotné Litvy, byla jsem po počá-
tečním zděšení poměrně mile překvapená. 
První noc v Kaunasu pro nás ještě nebyla při-
pravena kolej, a  tak jsme se museli ubytovat 
v hostelu. To byl pro většinu z nás takový šok, 
že pak už nás nemohlo překvapit nic. Všechno 
bylo staré a  rozpadalo se, koupelna se nedala 
použít. Finální ubytování v univerzitní koleji již 
bylo o mnoho lepší.
Kaunas je druhé největší litevské město s 330 
tisíci obyvateli. Dominantou je hrad, v  po-
sledních letech dokonale opravený. Východní 
hranici města tvoří přehradní jezero na  řece 
Neris, největší v  zemi. V  Litvě je okolo 3000 
jezer ledovcového původu. Ve  13.-15. stole-
tí bylo Velkoknížectví Litevské jedním z  nej-
větších státních útvarů v  Evropě, zahrnovalo 
i území dnešního Běloruska a Ukrajiny a pravo-
moc litevských velkoknížat sahala od  Baltu až 
k  Černému moři. Geografickou zajímavostí je 
skutečnost, že zatímco všechny postsovětské 
republiky sousedí s Ruskem na východě, Litva 
s Ruskem (a to s  jeho Kaliningradskou oblastí) 
sousedí na jihozápadě. 

Hrad v Kaunasu

Hlavním pozitivem pro mě byla stáž v nemoc-
nici, kde se mi podařilo dostat na  oddělení 
kardiochirurgie. Ta je umístěna v  úplně nové 
budově s  nejmodernějším vybavením. Téměř 
každý den jsem mohla chodit sledovat operace 
a vše mi bylo místními lékaři podrobně vysvět-
lováno. Kromě toho jsme pravidelně absolvo-
vali vizity. Anglicky uměli prakticky všichni léka-
ři. Praktikovala jsem 5 dnů v týdnu, denně ale-
spoň tři hodiny. Pro udělení certifikátu za stáž 
byla požadována 80% docházka, nakonec ale 
nikdo nic detailně nekontroloval. Úroveň lékař-
ské péče a vybavení nemocnice je srovnatelné 
s úrovní u nás. 
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Kladně hodnotím péči místních studentů, kdy 
byl téměř na každý den vymyšlený „social pro-
gram“ obvykle v místních klubech a na každý 
víkend zajištěný výlet do  okolí - do  Vilniusu, 
na pobřeží a poslední víkend také do Estonska 
a Lotyšska, kam jsem se však nedostala. Dohro-
mady nás bylo asi 20 EFMSA stážistů z různých 
zemí, dorozumívacím jazykem byla angličtina.
Nevýhodou bylo stravování. V nemocnici jsme 
sice měli předplacené obědy, ale nedalo se vy-
bírat, a  tak bylo každý den nějaké maso sma-
žené v trojobalu a jako příloha brambory. To se 
dalo vydržet prvních pár dní, ale pak už jsem si 
vždy raději sehnala jídlo vlastní. Na koleji jsme 
bydlely pohromadě čtyři stážistky, k  dispozi-
ci jsme měly koupelnu, kuchyň (bez nádobí) 
a  dost problémový internet. Do  nemocnice 
jsem jezdila autobusem, jízdné HDP je poměr-
ně mírné (jedna cesta vyjde na 1 litas - 7,41 Kč, 
měsíční jízdné na cca 20 litas). Životní náklady 
v Litvě jsou velmi podobné našim poměrům. 
Návštěvu Litvy určitě všem vřele doporuču-
ji. Trochu nepohodlí na  ubytování (například 
velmi problematické připojení k  internetu 
na koleji, koupelna o 5 pater níže, nevybavená 
kuchyně,…) vynahradí poznání opomíjené, leč 
velmi zajímavé země. Jsem ráda, že se mi poda-
řilo nahlédnout do historie i současnosti Litvy, 
protože u nás se o tomto státě příliš nemluví. Je 
vždy přínosné podívat se na dějiny také očima 
jiných národů.

Eva Staňková

Lékařská praxe 
v Hospital da Cruz 
Vermelha, Curitiba 

(Brazílie)
srpen 2012

V období letních prázdnin loňského roku jsem 
se zúčastnil odborné lékařské stáže v  brazil-
ském městě Curitiba, a rád bych vás touto ces-
tou seznámil s  několika důležitými poznatky, 
které mi utkvěly v paměti z této daleké cesty. 

Botanic Garden se Cinthya Baer

Podle mezinárodních dohod pro vstup 
do země z důvodu absolvování lékařské stáže 
není potřeba vízum, nicméně důrazně doporu-
čuji mít dopředu připravené kontakty na  naši 
ambasádu a raději i rovnou na honorární kon-
zuláty. Mohou se hodit, neboť okamžitě po pří-
letu na mezinárodní letiště Rio de Janeiro / Ga-
leão – Antonio Carlos Jobim International Air-
port (GIG), ve stejnojmenné brazilské metropoli 
jsem byl ke svému velkému překvapení, ale již 

k nepříliš velké radosti internován na oddělení 
brazilské Federální policie, neboť právě pracov-
nici pasové kontroly brazilské Federální policie 
se nejevila možnost mého vpuštění do  země 
bez inkriminovaného víza jako příliš reálná. Ne-
budu chodit kolem horké kaše. Po 7 hodinách 
vysvětlování, vyjednávání, dohadování, dopro-
šování, hořekování a místy i nadávek (ty raději 
v  češtině) jsem se dokázal spojit s  pracovníky 
naší ambasády, kteří urgovali vysoce posta-
vené představitele ministerstva vnitra Brazílie 
a  Federální policie. Nakonec se vše podařilo 
a po urputném boji s  lidskou blbostí jsem byl 
vítězně „vpuštěn“ do  země. Tímto bych chtěl 
vyslovit velký dík pracovníkům naší ambasády 
a  Honorárního konzulátu ve  město Sao Paulo 
a Honorárnímu konzulátu ve městě Rio de Ja-
neiro, kteří se projevili jako skuteční profesioná-
lové a v těžkých chvílích mě podporovali slovy: 
„Hlavně se nenechte naložit na zpáteční letadlo 
do Dubaje ! V krajní nouzi se braňte silou a co 
nejhlasitěji křičte – cônsulado / konzulát“. Zřej-
mě jsou na podobné situace zvyklí.

Studijní skupina v hospitál da Cruz Vermelha

Poučení z  této události je jasné. Kromě všech 
možných i  nemožných telefonních čísel měj-
te u sebe všechny možné i nemožné doklady 
a  samozřejmě mobilní telefon (právo na  jeden 
telefonát je pouze v hollywoodských filmech) a to 
včetně nabíječky. Nepočítejte s tím, že vás pus-
tí k vašemu zavazadlu v nákladovém prostoru 
letadla. 
Celkem 4 týdny jsem působil na  oddělení In-
ternal Medicine – General, v nemocnici Hos-
pital da Cruz Vermelha, Curitiba, kde jsem byl 
přiřazen k promočnímu ročníku absolvujícímu 
praxi na  interní klinice. Obvykle jsem tam trá-
vil 6 – 8 hodin denně (Po – Pá) a komunikace 
probíhala samozřejmě v angličtině. Úroveň vy-
bavení i zdravotní péče je srovnatelná s pomě-
ry u nás. Nutné podotknout, že jsem splňoval 
vše, co brazilský student 6. ročníku, takže jsem 
se zúčastňoval vizit, ambulancí různých klinik 
(neurologie, vnitřní lékařství, radiologie) a  také 
klinických seminářů.
Ubytován jsem byl v rodině studenta medicíny. 
Jednalo se o  klasický rodinný dům, kde jsem 
měl přiměřenou míru soukromí. Stravování 
v nemocniční menze se mi jevilo jako kvalitní 
a dostatečné. Cena jídla 10 Rios zhruba odpoví-
dala našim 100 CZK. Do nemocnice jsem se do-
pravoval autobusem (jízdenka za 2,6 Rios, tj. 26 
CZK). Rodina, u které jsem přebýval, zprostřed-
kovala kompletní prohlídku města. Postupně 
jsem se seznámil s historickým centrem, parky 
Tingui a Barigui, navštívili jsme Operu de Arame 
nebo muzeum pojmenované po  Oscaru Nie-

mayerovi, projektantu hlavního města Brasilia. 
Navštívili jsme i  městečko Morretes, asi 15 km 
od našeho hlavního působiště, s ochutnávkou 
tradičního menu včetně místní pochoutky ba-
heada, což je v podstatě banán s masem a mu-
sím říct, že to vůbec nebylo špatné.
Dále se mi dostalo možnosti poznat i další části 
této ohromné země. Navštívil jsem velkoměs-
to Belo Horizonte, městečko Ouro Preto (Černé 
zlato) - jedno z nejstarších měst v Brazílii a sa-
mozřejmě jsem navštívil Rio de Janeiro a jsem 
rád, že se mi dostalo možnosti poznat toto 
město i jinak, než z kanceláře Federální policie. 
Navštívil jsem proslulé pláže jako Copacabana 
nebo Ipanema a nemohl jsem vynechat ani vý-
jezd na vrchol „Homole cukru“ - Sugarloaf. 
Integrace s místními studenty byla vysoká. Bra-
zilci jsou neuvěřitelně přátelští a  vstřícní lidé. 
Z našeho pohledu snad jen hygiena je zde vše-
obecně na nižší úrovni, než jsme zvyklí. 
Celkové výdaje na stáž odhaduji na 50 000 CZK, 
přičemž zpáteční letenka Praha (PRG) – Du-
baj (DXB) – Galeão International Airport (GIG) 
- Afonso Pena International Airport Curitiba 
(CWB) přišla zhruba na 29 000 CZK, a moje útra-
ta na místě dělala asi 10 000 CZK. 
Brazílii opravdu vřele doporučuji, a  pokud se 
pro ni rozhodnete, přeji vám, abyste při vstu-
pu na brazilskou půdu nemuseli zažít obdobné 
peripetie na uvítanou, jako jsem musel zažít já. 
Mám z Brazílie mnoho krásných zážitků a dob-
rých přátel.

František Langer 
Poznámka redakce: V  minulém čísle jsme uvedli verzi zprávy o 
studijní stáži před autorizací. Omylem nebyla zařazena již autorizo-
vaná verze. Tu v  plném znění zařazujeme dnes a autorovi MUC. F. 
Langerovi se omlouváme.

Kazuistiky  
patologie života 

pod komunistickým 
panstvím 

(stručná faktografie minulosti, 
část 5.)

U  PTP jednotek nebyli vojáci. Jednotky Po-
mocných technických praporů (Vojenské tábo-
ry nucených prací) žily ve zvláštním režimu. Ne-
mohli jsme být ubytováni ve společných kasá-
renských prostorech s vojáky bojových jedno-
tek a nesměli jsme se zúčastňovat armádních 
sportovních soutěží a  kulturních vystoupení 
(prevence možné ideologické nákazy). Přes-
to se jakýmsi opomenutím stalo, že naši hoši, 
dobří fotbalisté, soustředění u  druhé roty 53. 
praporu PTP, pracující v  brněnské Prefě, si vy-
jednali zápas s  mužstvem Vojenské technické 
akademie Antonína Zápotockého. A  naši „vo-
jáci“ po práci ušmudlaní od malty a cementu, 
drtivě porazili reprezentační jedenáctku vysoké 
armádní školy. Z  této ostudy byl poprask, že 
nedostatečnou bdělostí k  něčemu takovému 
mohlo dojít. Vyšetřováním se zabývalo i minis-
terstvo obrany a potrestalo armádní, sportovní 
a politické funkcionáře. 
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Tzv. lidové milice. Vojenský prostor v Brdech 
sloužil k armádním cvičným střelbám. Bojovou 
zručnost se zde učily a pravidelně cvičily i jed-
notky lidových milicionářů. Při dělostřeleckém 
cvičení se stalo, že část obalu z  roztrženého 
náboje vážně poranila jednoho z  účastníků 
na očnici a mozku. Zraněného jsme operovali 
a ošetřovali na neurochirurgii v Plzni, zhojil se 
bez komplikací, avšak s trvalými následky, které 
odpovídaly rozsahu poranění. Při této příleži-
tosti jsem měl možnost se dozvědět, že milici-
onáři nejsou vybaveni jen puškami a pistolemi, 
jak jsme je obvykle vídali na  fotografiích a při 
pochodu v televizi, ale že tato „Schutz –Staffel“ 
komunistické strany má bohaté tajné sklady 
zbraní, a  že ozbrojenci jsou školeni v  použití 
samopalů, kulometů a  dokonce i  minometů 
a děl. Vše pod vrchním velitelem – generálním 
tajemníkem KSČ. Pro koho a proti komu?
Starosti s  polskou Solidaritou. Za  vážně 
zraněným studentem, spolužákem své dcery, 
k nám opakovně dojížděl z Prahy jeden z nej-
vyšších tajemníků KSČ. Při svých návštěvách 
s námi občas na sesterně poseděl a porozprá-
věl. Měl jsem dojem, že se v našem prostředí cítí 
uvolněněji, než mezi tou partou konkurenčních 
soudruhů na Ústředním výboru. Mezi jiným si 
spokojeně pochvaloval, jak se mu na  minu-
lé schůzi, rozdělující delegáty k  návštěvám 
bratrských stran v  zemích východního bloku, 
podařilo obratně získat delegaci do Bulharska 
a vyhnout se návštěvě Polska. V Bulharsku prý 
stačí mít s sebou plavky, v Polsku však mají tu 
Solidaritu a kvůli ní je třeba připravit a pronést 
politicky a  ideově vhodný projev. „ Co já jim 
k tomu mohu radit a povídat“. 
Odmítnutí kandidatury věd, CSc. V  klubu 
lékařské fakulty v  Kollárově ulici jsem jako or-
dinář pro neurochirurgii (tedy zaměstnanec 
zdravotnictví) slavil s početnou skupinou zná-
mých a přátel své padesátiny. Ve společnosti se 
objevil kádrový tajemník z  děkanátu Lékařské 
fakulty a připomněl mi, že již před rokem mne 
upozornil, že bych měl být docentem. Trochu 
překvapen jsem souhlasil, ale vědom si své 
odborné kvality a  dobré pověsti, jsem zvýšil 
nabídku poznámkou, že už bych spíše měl být 
profesorem. Tajemník, zaskočený opovážlivou 
odpovědí, namítal, že se musím stát nejdříve 
kandidátem věd. Odmítl jsem zabývat se kan-
didaturou, jejímž hlavním smyslem bylo pro-
kázat schopnost adepta nastudovat literaturu 
a  sepsat odborný článek a  jako přívažek ještě 
politickou filozofickou práci. Namítl jsem, že je 
to pod moji úroveň, odborných článků a před-
nášek jsem sepsal několik stovek, kandidatura 
je pro začínající kluky, odmítám se zabývat kan-
didaturou věd. Po  několika týdnech zaklepal 
na  dveře mé pracovny mladý muž, představil 
se jako asistent katedry marxismu a oznámil mi, 
že byl pověřen soudruhem tajemníkem, aby 
za mne vypracoval marxistickou práci pro kan-
didaturu věd (soudruzi bystře pochopili, proč 
se nechci kandidátskou prací zabývat). Po krát-
kém čase přišel opět, že si s  tematikou filozo-
ficko-politickou v  lékařství neví rady, zda bych 
mu s  tím nepomohl, protože dosud pracoval 
jen s  techniky. Pomoc jsem neposkytl, přinesl 
mi proto jako vzor dvě starší kandidátské práce 
obsahující i politické články. Zůstal jsem pasiv-

ní, vyslaný asistent bezradný, záležitost časem 
usnula. Dvě vzorové kandidátské práce mám 
jako památku ještě někde založené. 
Schůze KSČ v  pracovní době. Chirurgické 
obory byly ve  Fakultní nemocnici na  Borech 
po  desetiletí limitovány nedostatečným po-
čtem operačních sálů. Neurochirurgie měla 
přidělený operační sál třikrát týdně, pondělí, 
středa a pátek. Operační činnost, časově nároč-
nou, každé pondělí po  obědě zle narušovala 
povinná účast dvou našich lékařů na pravidel-
né schůzi KSČ. Zakázal jsem proto soudruhům 
účast na  schůzích, což přijali s  porozuměním 
a trochu i s povděkem a rádi to vyřídili komu-
nistickému vedení. Jak jsem předpokládal, vzni-
kl z toho pro mne povyk a dohadování. Vycítil 
jsem však (byla to už druhá polovina 80. let), že 
má pozice, podepřená argumentací o pracov-
ní zátěži a vysokém výkonu, čímž byla neuro-
chirurgie pověstná, je poměrně pevná. Trochu 
jsem se i  bavil při prosbě, aby alespoň za  čas 
mohl jeden soudruh přijít na schůzi a „předávat 
stranická usnesení“ na  oddělení. Mimořádně 
mne pobavila odpověď na  mé doporučení, 
aby stranické schůze organizovali po pracovní 
době. „To by nám na ty schůze nikdo nechodil“, 
upřímně vyhrkla zděšená soudružka předsed-
kyně. Po listopadovém převratu se mi doneslo, 
jak kritickou diskusi, nevlídnou odezvu a  neli-
bost vyvolal můj požadavek na městském vý-
boru KSČ. 

MUDr. Zdeněk Mraček
emeritní profesor

370 let od decimace 
v Rokycanech 

Jednou z mnoha bitev Třicetileté války na ev-
ropském kontinentě v  letech 1618-1648 byla 
i tzv. Druhá bitva u Breitenfeldu. Došlo k ní 23. 
října 1642 nedaleko Lipska. Krátce před tím ob-
léhala švédská armáda pod vedením Lennarta 
Torstensona Lipsko. Obleženému městu přišlo 
na  pomoc císařské vojsko s  velitelem Leopol-
dem I. Vilémem, bratrem císaře Ferdinanda 
III. 22. října začal Torstenson předstírat ústup, 
druhý den ráno se však postavil pronásledují-
címu císařskému vojsku, které bitvu neočeká-
valo a  nebylo na  ni připraveno. Bitva skončila 
po  třech hodinách úplným švédským vítěz-
stvím, vyčerpané švédské vojsko už ale prcha-
jící císařské vojáky nepronásledovalo. Na švéd-
ské straně padly 4000 vojáků, na císařské bylo 
10 tisíc padlých a 5 tisíc zajatých. Výsledek bitvy 
umožnil švédské armádě obsadit Lipsko, došlo 
k tomu 27. listopadu 1642.

Bitva však měla tragickou dohru v Rokycanech. 
Údajně ve chvíli, kdy císařští měli blíže k vítěz-
ství, opustil bojiště Madlonův jezdecký pluk 
a  strhl k  útěku i  ostatní jezdectvo. Na  pokyn 
arcivévody Leopolda zasedl v  Praze vojenský 
soud, který rozhodl tento pluk exemplárně po-
trestat, a to v Rokycanech, kam se pluk na zimu 
ubytoval. Protože poprava všech vojáků pluku 
byla technicky špatně proveditelná, bylo roz-
hodnuto o tzv. decimaci, tedy o popravě kaž-
dého desátého vojína, určené metáním kostek 
čili losem. Dodnes sice není známo přesné da-
tum, kdy v Rokycanech k této decimaci došlo, 
nejčastěji se uvádí 14. prosinec. Jisté je, že exe-
kuci realizoval kat Jan Mydlář mladší, a že byla 
tato exekuce rozdělena do dvou dnů. První den 
měl Mydlář práci s  lámáním kordů a  přizvaní 
vojáci z  šesti pluků zničili madlonovské pra-
porce. Druhý den čekala Mydláře práce těžší – 
pověšení asi devadesáti odsouzenců (a to i dů-
stojníků) na stromy při cestě z Rokycan do Lito-
hlav. Tvrdí se, že Mydlář dostal za popravy málo 
zaplaceno, a proto se po jejich vykonání vrátil 
do Prahy.

V  Rokycanech, na  křižovatce ulic Litohlavské 
a  Madlonovy, se dnes nachází kamenná mo-
hyla se vztyčeným křížem s  tělem Krista. Mo-
hyla byla zřízena v 19. století s nápisem: Hrob 
vojínů decimovaného pluku Madlonova 
14.  12.  1642. Mohyla s  křížem se stala časem 
místem „posvátným“. Po velkém požáru 12. září 
roku 1784, kdy bylo skoro celé město poničeno 
(vyhořelo 260 domů a 1700 osob se octlo beze 
střechy nad hlavou), sem začali chodit každo-
ročně vždy 12. září prosebná procesí za odvrá-
cení ohně. Tato tradice s pobožnostmi se zde 
konala naposledy roku 1884. (Text a foti JN)

Bitva u Stalingradu 
(3. 9. 1942 – 2. 2. 1943) 

Útok na  Stalingrad byl součástí širší ofenzivy 
nacistického wehrmachtu s dalekosáhlými plá-
ny. Obklíčení Stalingradu spolu s dalšími ope-
racemi na  východní frontě mělo za  cíl dobýt 
sovětská ropná pole na  Kavkaze a  odříznout 
Rusko od dodávek americké a jiné spojenecké 
pomoci z Perského zálivu, hlavně z Íránu. 
Bitva o  Stalingrad byla jednou z  nejvýznam-
nějších událostí 2. světové války. Dá se říci, že 
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se jednalo o  zlom na  východní frontě, neboť 
až do  vypuknutí této bitvy německá armáda 
trvale postupovala do nitra Sovětského svazu, 
po této bitvě se však karta obrátila a německá 
vojska se před Rudou armádou dala na ústup. 
Na  jaře roku 1943 Němci sice ještě pokusili 
zvrátit vývoj na Východní frontě tzv. Mansteino-
vou jarní protiofenzívou, ale i ta přes počáteční 
dílčí úspěch nakonec ztroskotala. 

Samotný počátek bitvy se datuje na 3. září 1942, 
kdy se čelní útvary německého XIV. tankového 
sboru probojovaly až do vzdálenosti osmi kilo-
metrů od centra města Stalingradu. Proti Něm-
cům stál tzv. Stalingradský front, vytvořený ze 
zbytků ustupujících jednotek, záloh, a 21. i 57. 
armády, přicházející z  Jihozápadního frontu. 
Bitva o Stalingrad se změnila v rozhořčený boj 
o  každý blok domů, o  každou křižovatku. 14. 
září pronikla německá vojska podél Volhy přes 
komplex hlavního nádraží směrem k  severu. 
Do poloviny září padla Němcům do rukou celá 
jižní část města. Dějištěm těžkých bojů mezi 
německými a  sovětskými jednotkami se poté 
staly severní čtvrti Stalingradu. Rudá armáda, 
zatlačená k  Volze, využívala všech možnos-
tí boje ve  městě: v  ulicích vyrostly barikády 
a obytné domy se změnily v pevnosti. 

Němcům se podařilo dostat pod kontrolu až 
90 % území města, celé teritorium se jim však 
obsadit nepodařilo. Již od  listopadu 1942 až 
do  února 1943 se německá vojska pokoušela 
zpočátku úspěšně, postupně však marně vzdo-
rovat sovětským silám, které se nejen pokouše-
ly ubránit město, ale neustálými protiútoky za-
tlačit nepřítele za  jeho hranice zpět na západ. 
Ubránit obsazenou část Stalingradu a dokonce 
zaútočit na  zbývající část města se Němcům 
již nepodařilo. Naopak 22. listopadu se okolo 
německé 6. armády uzavřel obkličující kruh 
sovětských vojsk, známý jako „Stalingradský 
kotel“. 6. armádě tehdy velel generálmajor Frid-
rich Paulus. Ve Stalingradském kotli se ocitly ně-
mecká 6. armáda a IV. armádní sbor německé 4. 
tankové armády, a také rumunská 20. pěší a 1. 
jezdecká divize a několik jednotek maďarských 
a italských spojenců. O početní síle těchto vojsk 
panovaly na  obou stranách pouze dohady. 

V kotli o rozloze 1500 km2 se ve skutečnosti 22. 
listopadu nacházelo asi 284 000 mužů, z toho 
přes 20 tisíc sovětských válečných zajatců. 
O obklíčení německé 6. armády a dalších jed-
notek se zasloužila především dobře utajená 
sovětská protiofenzíva. Na  úspěchu Rudé ar-
mády se podílelo i několik dalších faktorů, jako 
např. zhoršené počasí a  poklesy teplot až na 
-  40°C, které značně negativně ovlivnily boje-
schopnost německých vojsk. 
Vojenští odborníci také konstatovali výrazný 
rozdíl ve vztahu vrchních velitelů obou armád 
ke svým generálům. Zatímco Stalin po trpkých 
zkušenostech ze začátku války svá rozhodnutí 
konzultoval se svými generálskými experty, Hit-
ler zásadně rozhodoval sám, a se svými generá-
ly souhlasil jen tehdy, když zastávali jeho názor. 
Přes žádost velení vojsk u Stalingradu stáhnout 
se z města nařídil Hitler po obklíčení kotle za-
ujmout postavení kruhové obrany. Paulusův 
radiogram do Berlína se žádostí o povolení po-
kusu o průlom ze stalingradského kotle byl Hit-
lerem okamžitě zamítnut. V odpovědi z Berlína 
stálo, že 6. armáda má počkat na vyprošťovací 
útok zvenčí. 6. armáda měla v tu chvíli zásoby 
ještě asi na 6 dní boje. 
Situace pro německé vojáky obklíčené v kotli se 
vyvíjela hrozivě. Pokusy o vyproštění 6. armády 
dále pokračovaly, ale bez výsledku. Němcům 
nepomohla dokonce ani podpora 4. tankové 
armády a dalších tankových divizí, přisunutých 
sem až z Francie, ač se k obklíčeným armádám 
přiblížila na vzdálenost necelých 50 kilometrů. 
Když 16. prosince zahájila vojska sovětského 
Jihozápadního frontu protiofenzívu v  90 kilo-
metrů širokém úseku fronty na středním Donu 
a  dosáhla průlomu ve  směru hlavního úderu, 
vedeného k Rostovu na Donu, bylo vrchní ve-
lení Wehrmachtu přinuceno stáhnout síly 4. 
tankové armády na severozápad a čelit bezpro-
středně hrozícímu odříznutí německých záso-
bovacích a  ústupových komunikací. Ve  snaze 
zabránit katastrofě, jež se mohla snadno vyvi-
nout v „druhý Stalingrad“, vydalo vrchní velení 
pozemních vojsk 28. prosince rozkaz k zahájení 
ústupu z Kavkazu. 
Už 8. ledna 1943 vyzvali Sověti německého ge-
nerála Fridricha Pauluse ke kapitulaci, ale Pau-
lus ji nepřijal. Teprve několik dní před kapitulací 
požádal Paulus Hitlera o souhlas. Hitler odmítl 
se slovy: „Šestá armáda musí splnit svou svatou 
povinnost“. Navíc ještě Pauluse 30. ledna pový-
šil do  hodnosti polního maršála. Očekával, že 
Paulus raději spáchá sebevraždu, než aby se 
vzdal. 

V  tom se však přepo-
čítal - generál polní 
maršál Fridrich Paulus 
nakonec 31. ledna 
1943 podepsal kapi-
tulační listinu, která 
měla ukončit dosa-
vadní boje v jižní části 
stalingradského kotle. 
V severní části se ještě 
bojovalo. Úplnou ka-

pitulaci hitlerovských vojsk pak 2. února 1943 
podepsal generál pěchoty Karl Strecker, čímž 
skončila bitva o Stalingrad.
V bitvě o Stalingrad padlo okolo milionu vojáků 

a civilistů. Město bylo zcela zničeno. Do ruské-
ho zajetí následně padlo asi 100 tisíc němec-
kých vojáků, v tom počtu 22 německých gene-
rálů. Nacházeli se v žalostném stavu. Tisíce jich 
následně zemřely při pochodu do zajateckých 
táborů, další desetitisíce v  důsledku totálního 
vyčerpání a  nemocí v  zajateckých táborech 
v okolí Stalingradu. Tam přežilo pouze 33 tisíc 
mužů, kteří byli později transportováni na Ural 
a  na  Sibiř, kde  pracovali v  uhelných a  urano-
vých dolech. Do Německa se jich v 50. letech 
vrátilo pouze šest tisíc.
O dočasném návratu k sovětskému titulu „měs-
to-hrdina Stalingrad“ volgogradská radnice 
údajně rozhodla na  základě žádostí veteránů 
Velké vlastenecké války, jak Rusové druhou svě-
tovou válku nazývají. Volgograd se k Stalinově 
jménu každý rok vrátí nejen 2. února, na  kdy 
připadá výročí německé porážky, ale i při dal-
ších příležitostech, jako je výročí německé kapi-
tulace 9. května, 22. června, na kdy připadá vý-
ročí nacistické invaze do SSSR, 2. září na výročí 
konce druhé světové války a 23. srpna na Den 
památky obětí bombardování Stalingradu 
a také 19. listopadu, Den začátku porážky fašis-
tických vojsk u Stalingradu.
Stalinovým jménem byl původní Carycin pře-
jmenován v  r. 1925. Název si podržel do  roku 
1961, kdy jej v  rámci Chruščovova programu 
destalinizace přejmenovali. Nikoliv ovšem 
na  původní Carycin, ale jednoduše na Volgo-
grad. (jn)

65 let  
od „Vítězného února“

Únor 1948 (resp. Vítězný únor, což je výraz více 
než 40 let jako oficiální označení zvratu politic-
kého systému v  Československu ke  komunis-
tické diktatuře) je pojmenování komunistické-
ho převratu v  Československu, který proběhl 
mezi 17. a 25. únorem v roce 1948. Dnes je vní-
mán jako přechod od  vnějškové demokracie 
k totalitě, připojení k sovětskému mocenskému 
bloku, počátek politického útlaku většiny oby-
vatelstva, příčina postupného ekonomického 
úpadku a  obrovské emigrační vlny obyvatel-
stva. V  době totality byl 25. únor slaven jako 
významný den, termín „Vítězství českosloven-
ského pracujícího lidu (1948) – významný den 
Československé socialistické republiky“ bychom 
našli ještě ve stolních kalendářích z r. 1990, kte-
ré byly vytištěny ještě před sametovou revolucí 
v listopadu 1989. 
Komunisté se dlouhodobě, už během druhé 
světové války, připravovali na  převzetí moci 
v  zemi. V prvních poválečných volbách získali 
komunisté významnou pozici v  českosloven-
ském parlamentu, díky 40 % hlasů byl 2. červen-
ce 1946 předsedou vlády jmenován předseda 
KSČ Klement Gottwald, postupně se jim poda-
řilo ovládnout ministerstvo vnitra (a tím policii), 
ministerstvo národní obrany (a  tím armádu) 
a dělnické organizace. Komunisté obratně vyu-
žívali roztříštěnosti tehdejších demokratických 
politických stran, faktické neexistence opozi-
ce, poválečného radikalismu a „mnichovského 
zklamání“ ze zrady západních mocností, které 
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se v r. 1938 podvolily Hitlerovým požadavkům 
na  anexi rozsáhlých pohraničních oblastí re-
publiky. Tlaku komunistů nedokázal účinněji 
vzdorovat ani prezident Edvard Beneš, tehdy již 
vážně nemocný. 
Vývoj v  Československu původně spíše pesi-
misticky sledovalo i  sovětské velvyslanectví 
v  Praze. Politická zpráva za  rok 1947 dokonce 
sdělovala mimo jiné, že „reakční živly v  zemi, 
aktivně podporované představiteli Západu, se 
nadále domnívají, že existují předpoklady k tomu, 
aby pravicové strany získaly v nadcházejících vol-
bách na  jaře 1948 většinu a  komunisty z  vlády 
vyprovodily“.
Na tyto zprávy reagovalo sovětské vedení tak, 
že do Prahy v lednu 1948 tajně poslalo zvláštní 
brigádu KGB pod vedením dlouholetého ve-
doucího činitele KGB, generála Pavla Sudopla-
tova. Brigáda čítala 400 „civilistů“, jejímž cílem 
byla podpora komunistů a  příprava situace, 
která by mohla vést ke změně demokratického 
politického systému. 
Vládní krize nastala kolem usnesení o Bezpeč-
nosti z 13. února 1948. Pro další vývoj událostí 
byly důležitým bodem sporu změny ve velitel-
ství tehdejší policie – Sboru národní bezpeč-
nosti (SNB). Na základě požadavku nekomunis-
tických ministrů, aby byly vyšetřeny politicky 
motivované případy (Krčmaňská aféra, Mos-
tecká aféra), přijala vláda proti vůli komunistů 
usnesení, které mělo těmto změnám zabránit. 
Ministr spravedlnosti Prokop Drtina z Českoslo-
venské strany národně socialistické a  ministr 
výživy Václav Majer z  Československé sociální 
demokracie dále žádali vysvětlení, proč bylo 
v  Praze odvoláno 8 obvodních velitelů Sboru 
národní bezpečnosti. Policie se tak v  hlavním 
městě zcela ocitla v  rukou komunistů. Proti 
hlasům ministrů za KSČ vláda přijala usnesení, 
v  němž uložila ministrovi vnitra Václavu Nos-
kovi z KSČ tyto kádrové změny zastavit. O čtyři 
dny později měla vláda projednat zprávu mi-
nistra spravedlnosti o  zneužívání Bezpečnosti 
komunisty, ale předseda vlády Gottwald to 
odmítl z důvodu nepřítomnosti ministra vnitra. 
Ministři tří nekomunistických stran se rozhodli 
bojkotovat schůze vlády, dokud nebude pro-
vedeno usnesení vlády z  13. února. Postupně 
spor vyvrcholil podáním demise těchto minis-
trů. Jedním z  řešení vládní krize podle jejich 
představ mohlo být jmenování úřednické vlády 
a vypsání voleb. Na nátlak předsedy vlády Gott-
walda a komunisty organizovaných masových 
demonstrací však prezident Beneš volil méně 
obvyklou variantu řešení – demisi nekomunis-
tických ministrů přijal a vládu doplnil kandidáty 
navrženými komunisty.
Pak už následovala rychlá cesta k  úplnému 
přechodu moci do rukou komunistů, k plné zá-
vislosti vnitřní i vnější politiky státu na rozhod-
nutích vedení Sovětského svazu, resp. KSSS, po-
litickým soudním procesům, věznění odpůrců, 
nuceným emigracím a jinému pronásledování 
každého, kdo dal najevo nesouhlas s  novými 
poměry. 
Oběťmi politických procesů se v  letech 1948 
– 1954 stalo několik desetitisíců osob. Pro po-
litické procesy je příznačné, že často souvisely 
s  jednotlivými kroky režimu, přičemž procesy 
měly tyto kroky ospravedlnit a zároveň odradit 

případné odpůrce od jakéhokoli odporu. První 
poúnorové procesy primárně namířené proti 
představitelům nekomunistických stran doma 
i v emigraci měly ospravedlnit únor 1948 jakož-
to zmaření státního převratu připravovaného 
opozičními stranami. V pozdějších letech se na-
víc uplatnila Stalinova teze o zostřování třídní-
ho boje a hledání nepřítele ve vlastních řadách, 
v důsledku čehož se oběťmi justičních zločinů 
stali sami někteří komunisté. Z Československa 
díky Únoru odešla obrovská emigrační vlna – 
počet emigrantů je odhadován na čtyřicet tisíc 
lidí, jimž převážně hrozilo bezprostřední nebez-
pečí. 
V důsledku „Vítězného února“ bylo z rozhodnu-
tí politických procesů popraveno 242 (někdy 
se uvádí 262) osob, 174 osob bylo zastřeleno 
při pokusu o  ilegální přechod hranic, 88 osob 
zahynulo v elektřinou nabitých hraničních zá-
tarasech, přes 200 000 lidí bylo uvězněno. Tito 
odsouzení byli kromě „klasických“ věznic in-
ternováni v  nově budovaných lágrech (často 
v oblastech, kde se těžil uran), které se v mno-
hém podobaly nacistickým koncentrákům. Po-
čet osob postižených represemi 50. let byl však 
podstatně vyšší. Je potřeba do  něj zahrnout 
další tisíce lidí, kteří přišli o majetek, byli nuceně 
vystěhováni a přesídleni, byli na základě „buržo-
azního původu“ bez soudu internováni v tábo-
rech nucených prací. Jiní „politicky nespolehli-
ví“ pak sloužili vojenskou službu beze zbraně 
u Pomocných technických praporů. Od tohoto 
„vítězství pracujícího lidu nad reakcí“ uplynulo 
65 let.  (jn)

Z Antarktidy 
do Vodňan 

(MUDr. Zdeněk Souček,  
1917-1967)

Macquariův ostrov naleznete přibližně na polo-
vině cesty mezi Austrálií a Antarktidou v Jižním 
ledovém oceánu asi 1500 km jihovýchodně 
od  Tasmánie. Ostrov, který je 34 km dlouhý 
a 5 km široký byl v roce 1997 zapsán do sezna-
mu Světového dědictví UNESCO. Jedná se totiž 
o jediné místo na světě, kde se na povrch země 
a  nad hladinu moře dostává hornina ze  zem-
ského pláště z  hloubky 6 km pod mořským 
dnem. Toto pozoruhodné místo bylo posled-
ním místem života MUDr. Zdeňka Součka, kte-
rý je pochován na vodňanském hřbitově. Loni 
uplynulo 95 let od jeho narození (9. září 1917) 
v  moravské metropoli   Brně. Vyrostl v  Bučovi-
cích, kde jeho otec učil na tamním gymnáziu. 
Jeho studium na brněnské lékařské fakultě pře-
rušily válečné události a do jeho života zasáhla 
i tragická smrt otce, který byl popraven za svou 
činnost v odboji v době heydrichiády. Promo-
val až v roce 1947 na Univerzitě Karlově v Pra-
ze. Zápisy v  operačních knihách prachatické 
nemocnice dokládají, že poprvé zde asistoval 
při operaci primáři MUDr.  Janu Vondrákovi 7. 
ledna 1948 a naposledy se tu zúčastnil opera-
ce 29. září 1948. V nemocnici se také seznámil 
s Marií Vláškovou z Vodňan, která se stala jeho 
ženou. Společenské a  politické události roku 

1948 předurčily jejich další společný osud. 
MUDr. Souček emigroval do Německa, kam ho 
následovala i  manželka. Zde se jim 9. dubna 
1949 narodil syn Petr. Nový domov nalezli však 
v Austrálii, kam přijeli 30. března 1950. (*)
Na Macquariův ostrov Z. Souček poprvé připlul 
v  roce 1952 jako lékař Australské národní ant-
arktické výzkumné expedice (ANARE). Dalších 
šest let však působil jako obvodní lékař v  tro-
pickém Kaviengu na ostrově Nové Irsko (Papua 
- Nová Guinea). Zde se věnoval nejen tropické 
medicíně, ale i antropologii domorodců. V roce 
1959 se vrátil k práci v ANARE. Zúčastnil se cel-
kem 12 expedic ve  funkci lékaře a  několikrát 
i ve funkci zástupce velitele výpravy. 

Od r. 1948 udržuje Australian Antarctic Division 
(AAD) na  ostrově stálou základnu Macquarie 
Island Station, umístěnou na  istmu ostrova 
na  úpatí vrchu Wireless. Osazenstvo základny, 
jediní obyvatelé ostrova, čítá okolo 20-40 osob. 
Ostrov Macquarie je domovem populace krá-
lovských tučňáků v  období jejich hnízdění 
a  dalších 12 ptačích druhů, jejichž počet se 
odhaduje na 3,5 milionu jedinců. MUDr. Z. Sou-
ček byl vedoucím lékařské služby a vedl záso-
bování zdravotnickým materiálem. Věnoval se 
výzkumu vlivu prostředí na  lidský organismus 
a  výzkumu bakterií v  zažívacích traktech po-
lárních ptáků a savců. V roce 1965 se zúčastnil 
americko-novozélandské oceánografické vý-
pravy Rossovým mořem na Ballenyho ostrovy 
a  na  podmořský Macquarieův hřbet s  mimo-
řádnými výkony – například jako první člověk 
přistál na Sturgeově ostrově. MUDr. Souček byl 
jediným australským účastníkem této výpravy. 
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Průzkumná cesta na Macquariův ostrov v roce 
1967 bohužel se stala jeho poslední výpravou. 
Na Štědrý den ho náhle zastihla mozková mrt-
vice a na její následky toho dne zemřel. Posmrt-
ně byl vyznamenán  britskou královnou „Polar 
medal“ a zástupce USA v roce 1974 předal ro-
dině vyznamenání „Antarctic Service Medal“. 
Jeho kolegové po  něm pojmenovali jeden 
objekt na  australské polární stanici Mawson, 
a to Soucek Hut (Součkova chata). V roce 1983 
v Kingstonu na Tasmánii, v novém sídle vedení 
ANARE, byl odhalen pomník k poctě zemřelých 
polárních badatelů. Jeden ze  štítků přináleží 
MUDr. Zdeňku Součkovi, kterého jeho austral-
ští přátelé a kolegové nazývali Frank. Paní Ma-
rie Součková žije v Melbourne se svým synem 
učitelem a  jeho rodinou – vnučkami Joannou 
a Natalií. V  roce 1968 uvažovala o trvalém ná-
vratu do vlasti. Známé události jí v tom zabráni-
ly. Rozhodla se však splnit přání svého manže-
la, který se vždy toužil vrátit na Šumavu. Urnu 
s  jeho ostatky zaslala k  uložení do  rodinného 
hrobu ve Vodňanech. Čest památce lékaři a po-
lárníkovi, který je zastoupen v každé současné 
encyklopedii českých cestovatelů! (jn)
J. Velková: Z  Antarktidy do  Vodňan. Zpravodaj města Vodňan 
8/2012

Král české poezie 
Jaroslav Vrchlický 

(1853-1912)

Portrét od V. Hynaise

Jaroslav Vrchlický, 
vlastním jménem 
Emil Frída, se na-
rodil 17. února 
1853 v  Lounech 
v  rodině kupce. 
Jeho zájmy v mlá-
dí nejvíce ovlivnil 
jeho strýc Anto-
nín Kolář, farář 
v Ovčárech u Kolí-
na, kde chlapec 
trávil svá dětská 
léta. Studoval 

na gymnáziu v Praze a Klatovech a po maturitě 
roku 1872 začal studovat teologii. Již v prvním 
semestru přestoupil na filozofickou fakultu, kde 
studoval filozofii, historii a  románské jazyky. 
Pseudonym pro něj vymyslel jeho přítel, známý 
lékař Josef Thomayer, když spolu ještě jako stu-
denti navštívili na  jaře rozkvetlé údolí říčky 
Vrchlice u Kutné Hory a on byl unesen nádher-
nou jarní scenérií. Po třech letech studia odjel 
do severní Itálie jako vychovatel.
Ještě před odjezdem vyšla Vrchlickému jeho 
prvotina, lyrická sbírka Z  hlubin (1875). Roční 
působení v  italském Meranu znamenalo pro 
Jaroslava Vrchlického prudký umělecký a myš-
lenkový růst, kdy si začal uvědomovat své po-
stavení a poslání českého básníka. Po návratu 
do vlasti působil krátce jako učitel.
Zdaleka nejvýznamnější roli sehrála v  jeho 
životě Sofie Podlipská, spisovatelka, sestra Ka-
roliny Světlé. On sám znal nejdříve její knihy, 
a  jen letmo se s ní setkal v parku veltruského 
zámku v červenci roku 1873. Seznámili se o rok 

později v Umělecké besedě. V srpnu roku 1875 
napsal Podlipské svůj první dopis. Pro Vrchlic-
kého velmi povzbuzující korespondence trva-
la do  listopadu následujícího roku. Postupně 
mezi oběma vznikl hluboký vztah a  Vrchlický 
se do Sofie Podlipské, ač starší o téměř dvacet 
let, zamiloval. Spisovatelka – již čtyři roky vdova 
– byla zamilovaná rovněž, byla si však vědoma 
velkého věkového rozdílu, proto obracela jeho 
pozornost ke  své dceři Ludmile. Podařilo se, 
dne 4. srpna 1879 se Vrchlický s Ludmilou Pod-
lipskou oženil. Svým způsobem miloval matku 
v mladším – velmi půvabném – vydání, Ludmi-
la však ani zdaleka nedosahovala intelektuální 
výše matčiny a on sám si rozuměl spíše s mat-
kou nežli s dcerou.
Ludmila nicméně byla pro něj ideálem ženy. 
Své manželství, z  něhož se narodily tři děti, 
vnímal jako vrcholně šťastné. Psal, tvořil dra-
mata, překládal, stal se úspěšným a uznávaným 
tvůrcem. Mezitím se však Ludmila zamilovala 
do pražského herce Jakuba Seiferta a udržovala 
s ním několik let poměr, který nezůstal pražské 
společnosti utajen a také nezůstal bez násled-
ků. Seifert byl otcem dvou ze tří Ludmiliných 
dětí. Vrchlický dlouho nic nevěděl, až ho o situ-
aci zpravila jeho sestra Emma. Rodina se přesto 
nerozpadla a básník se nevlastním dětem do-
konce stal skvělým tátou. Krach manželství bás-
níka sice deptal, Vrchlický ale sám sebe chlá-
cholil: „Tomu, kdo píše verše, se moc dobře hodí 
do krámu, kdykoli ho zabolí srdce.“ Sestra Emma 
později napsala: „Bratr tehdáž strašně trpěl, ne-
třeba dokládat. Přede mnou a přáteli se držel, ale 
když se svěřoval matce, zaplakal.“ Dochovaly se 
dokonce dva dopisy, v nichž Ludmila Vrchlické-
mu sdělila, že není otcem jejích dvou dětí, dce-
ry Evy a syna Jaroslava. Oba listy po Vrchlického 
smrti uschoval jeho přítel, známý lékař profesor 
Josef Thomayer a v roce 1910 je v obálce předal 
Národnímu muzeu s  podmínkou, že mohou 
být otevřeny až v roce 1970, jsou nyní uloženy 
v Památníku národního písemnictví.

Portrét od M. Švabinského

Obě děti však Vrchlický přijal za  své a  zvláště 
k  dceři Evě měl velmi blízký, láskyplný poměr, 
o němž pozdější významná herečka Národního 
divadla napsala knihu idylických vzpomínek (*). 
V  ní vztah svých rodičů líčí téměř jako idylický 
(pozn.: matku v  ukázce dcera-autorka nazý-
vá Mimi, odehrává se u  přátel v  Mlčehostech 

u Roudnice):
… Mimi dodržovala, zvláště o prázdninách, denní 
program. Dopoledne, nedlouho po snídani, jsme 
se šli plavit do Vltavy za každého počasí. Tatínek se 
koupal, jen když nebe bylo bez mráčků, a k tomu 
tropické vedro. Jinak tvrdil, že je voda studená 
a mokrá a že nechápe, co na tom lidi mají, když 
jim cvakají zuby. Za to, jakmile byl jednou na hrázi 
mezi hlubokou tůní a dravým proudem, nemohli 
jsme ho dostat ani ze slunce ani z vody. Maminka 
se o něho bála; měl velmi bílou choulostivou pleť 
a snadno se spálil; neuměl plavat, ale ani ho ne-
napadlo, že by se mohl utopit.
„Vrchlický, tam už nestačíš!“ volávala znepoko-
jeně. „Tak mne pojď vytáhnout,“ chechtal se a šel 
pozpátku ještě dál. Najednou zvedl své běloučké, 
nesvalnaté paže a prskal do vody, sahala mu až 
k nosu. „Zůstaň stát, jsou tam díry!“ křičela Mimi 
zoufale. Nechala raději chlapečka (pozn.: nej-
mladší dítě Jaroslava) při kraji na mělčině a ho-
rem pádem plavala pro tatínka. Někdy jí zmizel 
pod vodou, než ho popadla, ale ani to ho nevy-
strašilo; sotva ho vytáhla, vyšplhal se jí na  záda, 
kuckal a  řehnil se, div se neutopil. Pak si lehl 
na břicho, na rozpálenou hráz, pištěl, že ho to pálí, 
a smál se ještě půl hodiny. Záda mu na prudkém 
slunci zrůžověla, kapičky po  nich stékaly … čelo 
a  lysinku kolem namočené šošolky už měl rudé. 
A Mimi tiše, prosebně povzlykávala: „Vrchlický, do-
staneš úžeh!“ Ale marně.
Od roku 1908 Vrchlického začala trápit nemoc 
– úporné bolesti hlavy, v srpnu uprostřed tvůrčí 
práce jej postihla mozková mrtvice. Po ní viděl 
dvojmo a  ztratil schopnost číst. Nepomáhala 
ani snaha přátel obnovit dovednost s pomocí 
slabikáře. „Již se neuzdravím, vím to, jsem dušev-
ně mrtev“, prohlašoval rezignovaně. Během roč-
ního pobytu u moře v tehdy rakousko-uherské 
Opatiji se hrozivý stav jen zmírnil. V roce 1911 se 
odstěhoval od rodiny do Domažlic. O rok poz-
ději, v dubnu 1912, jej mrtvice, po níž ochrnul 
na pravou polovinu těla, postihla znovu. Když 
místní ochotníci secvičili na  počest slavného 
hosta jeho drama Smrt Hippodamie, spisovatel 
svoje dílo ani nepoznal. 9. září 1912 v pouhých 
59 letech zemřel.
Při založení České akademie věd a umění roku 
1890 se stal tajemníkem jejího uměleckého od-
boru. V roce 1893 byl Vrchlický jmenován profe-
sorem všeobecné literatury a srovnávacích lite-
rárních dějin na Karlově Univerzitě. V roce 1901 
jej, spolu s  Antonínem Dvořákem, rakouský 
císař František Josef I. povýšil do  šlechtického 
stavu a jmenoval jej členem panské sněmovny 
říšské rady ve  Vídni. Vrchlický zde vystupoval 
a obhajoval požadavek všeobecného hlasova-
cího práva. Jako člověk byl nesmírně činný, mj. 
byl členem Královské akademie v Padově, čle-
nem tovaryšstva polského v Paříži a samozřej-
mě čestným občanem mnoha českých měst. 
Od  roku 1893 byl jmenován profesorem ev-
ropské literatury na Univerzitě Karlově. Byl také 
členem České akademie věd a umění. Dožil se 
dokonce nominace na Nobelovu cenu jako vů-
bec první český literát.
Miloval plzeňské pivo a  řecká vína značek 
Achaia a Maurodafné, která byla na sklonku 19. 
století kupodivu dostupná i v Praze. Rád se za-
kousl do ananasu a na pracovním stole nesmě-
ly chybět pamlsky. Byl vášnivým kuřákem, vy-
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kouřil i padesát cigaret denně. Jeho žák Albert 
Pražák o něm napsal: „Věřil v tvořivou zesilovací 
účinnost tabáku, alkoholu a vášně.“ Psával na rů-
žový papír a inkoust volil fialový.
Zakouřil si i  na  smrtelné posteli, jak se dozví-
dáme z  deníku Národní politika: „Již v  úmrtní 
den to bylo. Paní Dvořáková sklání se nad ložem, 
nepřeje-li si nemocný ještě něčeho. A  přál si. Prý 
ještě jednou – starý cigaretář – by si chtěl smotek 
zapálit. Přinesla mu cigaretu, třesoucími se prsty 
ji nesl k lačným rtům, zapálila mu ji – a jak, ach, 
si pochutnával!“ Stalo se to údajně 9. září 1912.
Na  pohřeb básníkovi přišlo na  200 tisíc lidí. 
„Zvěčnělý král poesie měl pohřeb opravdu králov-
ský. Statisíce lidí stálo v hustém špalíru od Musea 
až na Královský Vyšehrad,“ líčila den smutku Ná-
rodní politika. Nad rakví jménem básníků pro-
mluvil Jaroslav Kvapil: „Jaká to úzká, žalostně 
úzká rakev pro největší, nejmohutnější křídla, jež 
kdy narostla českému člověku!“
Vrchlický vydal 270 svazků knih, převážně se 
jedná o básnická díla. Díky těmto dílům si vy-
dobyl vůdčí postavení v rámci lumírovské bás-
nické školy a  v  české poezii 19. století vůbec. 
Vytvářel v ní typ pozdně romantického básní-
ka národa a  zároveň i  jeho soudce, který stojí 
v  čele veškerého dobového myšlení a  který 
v  zájmu tohoto poslání přijímá i  nadosobní 
úkoly. Chtěl vytvořit poezii, která by se vyrovna-
la poezii evropské a přivedla tak českou litera-
turu na nový, vyšší stupeň.

Portét od J. Vilémka

Nejvíce vlastní byla Vrchlickému lyrika, přičemž 
v raném období převažuje lyrika intimní a mi-
lostná, kde Vrchlický vyjádřil touhu po  plném 
citovém a smyslovém vyžití jedince a zároveň 
prahnutí po  ideálu. Později začínají do  jeho 
lyriky pronikat trpké a bolestné tóny, zejména 
v období rozpadu básníkova manželství.
Jaroslav Vrchlický je znám i  jako překladatel 
románské literatury (Hugo, Baudelaire, Dante 
Alighieri, Petrarca atd.). Dále překládal zásadní 
díla Shakespeara, Goetha, Schillera, Whitmana 
a dalších. Překlady provázel literárními studiemi 
a eseji.

Vrchlického próza stojí pouze na  okraji jeho 
tvorby. Skládá se pouze z  několika povídek 
a  románu Loutky (1908). Významnější místo 
v jeho tvorbě zaujímají dramata: tragédie, čino-
hry, veselohry (např. Noc na Karlštejně – 1884) 
a to veršem i prózou. Vrchlický čerpal z antiky, 
z  renesance, z  nejstarších českých dějin i  ze 
současnosti.
Ačkoliv Vrchlického dílo jako celek je pro sou-
časníka málo čtivé, platí, co na pohřbu českého 
krále poezie prohlásil František Herites: „Vrchlic-
ký zdokonalil básnický jazyk český, dal mu nová 
křídla, novou pružnost a  ohebnost; nebývalou 
nádheru obrazů a výrazů.“ Fejetonista Karel Hor-
ký o  Vrchlickém napsal: „Vrchlický se nám jeví 
jako dvě osobnosti v  jedné: rozený bohém, ale 
také rozený velký pán, labužnický vychutnávač ži-
vota, plný nároků. Ale nad tím vším se klene neu-
stále jeden vedoucí rys povahy: bezedná dobrota, 
srdce plné lásky:“ V únoru si připomínáme 160. 
výročí básníkova narození a  loni v září uběhlo 
100 let od jeho úmrtí.
Uveďme několik Vrchlického citátů:
„Srdce ženy nemůže být bez lásky.“
„Láska je prales, do kterého když někdo jednou 
vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.“
„Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, 
jinak je jeho život prázdný.
„Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.“
„Rozloučení těžké jest, však v něm je život!“
„Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy 
počítá.“
Na závěr ukázka z Vrchlického lyriky:
Píseň (**)
Na tvých ňadrech moje písně visí, včely 
na květech,
V rytmus jich svůj rytmus tichý mísí v harmonický 
dech.
Na tvých ňadrech moje duma leží, rosa 
v lupenech,
Čistá, tichá, měsíce lesk svěží na svlačec to leh.
Na tvých ňadrech moje touha dřímá, červencový 
žeh,
Jímž vře slunce zem když obejímá v světla 
plamenech.
Na tvých ňadrech celé moje žití zastavilo běh,
Sníti na nich, žíti mne a mříti, šťastným býti nech.

J. Novák
(*) Vrchlická E.: Dětství s  Vrchlickým. Praha. Melantrich 1940 (2. 
vydání)
(**) Vrchlický J.: Čarovná zahrada. Básně 1885-1888. Praha. J. Otto 
(2. vydání)

Robert Falcon Scott 
(1868-1912): 
druhý na Jižním pólu

Robert Falcon Scott se narodil 6. června 1868 
v Plymouthu jako třetí ze šesti dětí. K jeho bu-
doucímu povolání námořního důstojníka ho 
předurčovala rodinná tradice: děd, dědovi bra-
tři i další předkové sloužili v královském námoř-
nictvu. Pouze jeho otec byl v  rodině civilista. 
Do  námořnictva vstoupil už ve  svých třinácti 
letech jako námořní kadet. Velice rychle stou-
pal v žebříčku hodností. Podle vlastních slov byl 
v mládí poněkud líný, a proto soustavně cvičil 
svou kázeň, vytrvalost a vůli, hodně sportoval. 

V roce 1897, když sloužil na bitevní lodi Majestic 
jako námořní poručík, mu velel George Eger-
ton, bývalý arktický badatel. Ten v něm podní-
til zájem o zeměpisné výzkumy a polární kraje 
vůbec.
Na přelomu 19. a 20. století vzrostl zájem o nej-
nepřístupnější kouty naší Země. Na  neobyd-
lený kontinent Antarktidu chystali expedice 
Němci, Švédové i Skotové, a ani Anglie nechtě-
la zůstat pozadu. Když v roce 1899 sir Clemens 
Markham, předseda Královské zeměpisné spo-
lečnosti, sehnal jak od  státu, tak od  bohatých 
mecenášů dostatek peněz a prostředků, zbýva-
lo mu pouze jmenovat velitele expedice. Stal se 
jím právě Robert F. Scott.
Ten se energicky ujal příprav. Tato expedice 
měla vůbec jako první podniknout saňové vý-
pravy do vnitrozemí Antarktidy. Prostředky měl 
bohaté, tudíž mohl si opatřit takřka vše, co si 
mohl polární výzkumník v těch časech přát: Vel-
ké zásoby potravin, nejmodernější vědeckou 
výzbroj, nejmodernější oděvy a obuv a také loď 
Discovery, postavenou přímo pro tuto cestu. 
Expedice měla přistát na 78. rovnoběžce přímo 
u Velké ledové bariéry v Rossově moři.

Dne 8. února 1902 Discovery dorazila v McMur-
dově průlivu k výběžku, kde díky hluboké vodě 
mohla kotvit až u břehu. Tomuto výběžku poz-
ději začali říkat Chatový (Hut Point) podle zá-
kladny, kterou zde postavili.Vynikající (na tamní 
podmínky) počasí jim umožnilo prozkoumat 
východní části Rossova moře. Objevili horna-
tou Zemi krále Edvarda VII. Vyzkoušeli novou 
metodu výzkumu - pomocí upoutaného baló-
nu ve výšce několika stovek metrů pozorovali 
a mapovali území, kam až dohlédli. Při průzku-
mu členitého terénu však ve  sněhové bouři 
spadl ze srázu a zahynul námořník Vince. 
2. 11. až 31. 12. 1902 Scott s dr. Edwardem Wil-
sonem a  poručíkem Ernestem Shackletonem 
pronikli až na 82° 16’ jižní šířky, do té doby do-
sud nedosaženou jižní rovnoběžku. Přiblížili se 
tak na 800 km k Jižnímu pólu. Cestou zpět Sha-
ckleton onemocněl kurdějemi a byl zcela odká-
zán na pomoc svých druhů. Dva potácející se 
muži a jeden polomrtvý ležící na saních se do-
ploužili na dosah své chaty Discovery. Naštěstí 
jim počasí přálo a dovlekli se až na základnu.
Scott opakovaně velice podcenil možnosti 
a výhody plynoucí ze psích spřežení. Měl pou-
ze 18 tažných psů. Potřeboval by jich nejméně 
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pětkrát tolik, aby zajistil tahouny pro točnový 
oddíl, pomocná a popřípadě i záchranná druž-
stva. Zůstal v Antarktidě další rok, ale o točnu se 
nepokusil, věděl, že bez zdatných tahounů to 
nepůjde. Přesto expedice podnikla několik vý-
zkumných cest. Nejvýznamnější byla patrně ta 
přes Západní hory až do nitra Viktoriiny země. 
Dokázala, že Antarktida je pevnina (tak gigan-
tický ledovec musel mít pevný základ) a  také 
upřesnila představu o tom, jaké poměry asi pa-
nují na Jižním pólu. Po deseti týdnech putování 
a 1340 kilometrech se vrátili na Discovery, kde 
už na  ně čekaly dvě pomocné lodi - Morning 
a Terra Nova.
V  této výzkumné cestě, která si svou délkou 
a  náročností nezadala s  cestou k  pólu, Scott 
potvrdil svou mimořádnou odvahu, odolnost 
a  vytrvalost. Dokázal si získat osobní autoritu 
i uznání a oblibu jak mezi důstojníky, tak mezi 
mužstvem. S některými muži ho spojilo i pevné 
osobní přátelství.
Expedice dorazila domů v  září 1904, kde byla 
slavnostně přivítána. Vědecký přínos výpravy 
byl obrovský - získali spoustu poznatků o geo-
logii, fauně, podnebí, zmapovali nové oblasti. 
Scott však přesto nebyl spokojen. Toužil po je-
diném: vztyčit britskou vlajku na Jižním pólu.
Ernest Henry Shackleton, který téměř zahy-
nul při první Scottově antarktické výpravě, se 
po návratu do Anglie rozhodl, že to, co nedoká-
zal se Scottovou výpravou, dokáže sám se svou 
vlastní expedicí. Scott se smíšenými pocity po-
zoroval, jak se jeho „chráněnec“ a přítel, které-
mu zachránil život, pouští s plným nasazením 
za  jeho cílem. Shackleton si přivezl 9 psů, 10 
poníků a čtyřválcový automobil. Spoléhal hlav-
ně na poníky, jenže ti se v těžkém terénu pohy-
bovali velmi pomalu a byli celkově málo odolní 
vůči tvrdému mrazu. Když Shackleton se svými 
třemi kolegy vyrazil směrem k  pólu, už v  po-
lovině cesty mu všichni poníci uhynuli a  oni 
museli všechnu svou výstroj a výzbroj táhnout 
sami zapřaženi do  saní. K  pólu se přiblížili až 
na vzdálenost pouhých 179 km, tam je třídenní 
blizard a nedostatek zásob přinutily k návratu. 
Cesta trvající 127 dní málem skončila tragicky, 
ale z posledních sil se všichni 4 muži úspěšně 
vrátili na svou loď Nimrod. Ušli 2 825 kilometrů. 
Vědecký přínos mise byl vysoký - Západní oddíl 
pod vedením prof.  Davida našel ve  Viktoriině 
zemi jižní magnetický pól a několik členů expe-
dice uskutečnilo prvovýstup na  sopku Mount 
Erebus (3 794 m) (o  E. H. Shackletonovi jsme 
psali ve Fac. nostra č. 100/2011)
V  září 1908 se Scott oženil se sochařkou Ka-
thleen Bruceovou v Královské kapli v Hampton 
Court Palace. O rok později se manželům naro-
dil jediný syn Peter Markham Scott. 
15. července 1910 vyplula Scottova výprava 
s 65 muži (výběr z 8 000 uchazečů) na palubě 
lodi Terra nova z Cardiffu. Během dlouhé plav-
by po trase Madeira, Jižní Trinidad, Jižní Afrika 
a Austrálie se v lodi objevila trhlina, a proto mu-
sela na  Novém Zélandu na  tři týdny do  doku 
v  přístavu Littleton. 26. listopadu 1910 znovu 
vyplula, tentokrát již na jih k Antarktidě. Během 
plavby se expedice dostala do  velké bouřky, 
ve které ztratila několik psů a sudů s benzínem, 
loď však obstála. Také se několikrát dostala 
do ledového pole. Dne 4. ledna 1911 Terra nova 

přistála v McMurdově zálivu kousek od Hut Po-
intu, stejně jako při Scottově předešlé expedici. 
Kolem 19. ledna již měli postavenou a plně za-
řízenou chatu na Evansově mysu. 

Scottova chata na Hut Pointu

Expediční vědci studovali chování velkých ant-
arktických zvířat, zejména kosatky dravé, plout-
vonožců (lachtanů, mrožů aj.) a tučňáků. Ve vý-
pravě byli mj. meteorolog G. Simpson, kanad-
ský fyzik Ch. Wright, geologové T. Griffith Talor, 
F. Debenham a R. Priestley, biolog E.W. Nelson, 
zoolog A. Cherry-Garard a další uznávaní vědci. 
Fotograf Ponting se vždy snažil dostat co nej-
blíže všemu dění, aby průběh expedice doku-
mentoval, a  to jak na  lodi Terra Nova na moři, 
tak na ledovci a později na Rossově ostrově. 
22. února se Scott dozvěděl nečekanou zprávu 
– ve Velrybí zátoce (Bay of Whales) táboří nor-
ská výprava Roalda Amundsena, jehož cílem je 
rovněž dosažení Jižního pólu (o  R. Amundse-
novi jsme psali ve Fac. nostra číslo 68-69/2008). 
Scott, který svému snu být prvním na  Jižním 
pólu obětoval téměř všechno své jmění i veš-
keré úsilí, cítil se být v  dosažení tohoto cíle 
ohrožen. Z výpravy k Jižnímu pólu se tak rázem 
stal závod. Ze Scottova deníku: „Jest o  110 km 
blíže pólu než já a nikdy bych si nebyl pomyslil, že 
by mohl přivézti bezpečně tolik psů na  ledovou 
bariéru. Především bude moci nastoupit cestu se 
psy již záhy na jaře; s poníky to není možné.“ 

Scottova loď Terra Nova (foto H. Ponting) 

Amundsen vyrazil na cestu k pólu 20. října, Scott 
o  11 dnů později 1. listopadu 1911. Scottova 
trasa kopírovala cestu, po níž Shackleton již v r. 
1909 pronikl až na 88. rovnoběžku. Od počátku 
však Scott musel čelit problémům. Již po něko-
lika málo kilometrech vypověděly službu dvoje 
motorové sáně, do nichž vkládal velké naděje. 
Na úpatí Beardmorova ledovce 9. prosince bylo 
nutno zastřelit poslední poníky, jejich odolnost 
v  krutých podmínkách zdaleka nesplnila oče-
kávání. Psi se osvědčili daleko lépe, Scott však 
s nimi počítal jen pro podpůrnou skupinu, a tak 
pro nedostatek potravy se museli vzápětí vrátit. 
V nejobtížnějším úseku cesty – výstupu na le-
dovec k polárnímu plateau, nezbývalo než vy-
stačit s  vlastními silami. Tyto počáteční potíže 
také způsobily, že hlavní záložní základna po-

travin – jednotunové skladiště (One Ton Depot) 
– muselo být zřízeno více než 50 km severněji, 
než Scott původně plánoval. 
Již 22. prosince byli čtyři členové výpravy tak 
vyčerpaní, že museli nutně nastoupit cestu 
zpět. Další tři muži se obrátili k návratu 4. ledna 
– a  jejich návrat téměř skončil tragicky. 60 km 
před dosažením základny důstojník Crean 
z posledních sil pochodem na život a na smrt 
v posledním okamžiku pro své již pohybu ne-
schopné druhy zajistil záchranu. 
Zbývající pětičlenná skupina v  cestě zarputi-
le pokračovala. Těžko si představit podmínky, 
za jakých postupovali k cíli (*): 
Do tváře pěti mužů fičí vichr síly orkánu, cesta je 
plná rozsedlin a  po  zrádných sněžných mostech 
je téměř neschůdná. Trvale silně sněží. Úseky 
cesty, rozpočítané na  každý den, tak nelze zdo-
lat dle plánu. Přesto však pět mužů Scottova po-
lárního oddílu vydrží a  18. ledna 1912 opravdu 
dosáhnou cíle. A  zde je čeká zdrcující zklamání. 
Na místě je stan Norů se všemi důkazy, že oni byli 
na  místě první – již 15. prosince 1911. Scott zde 
nachází Amundsenův dopis, v  němž je žádán 
podat norskému králi Haakonovi VII. zprávu, že 
točnové plateau bylo nazváno jeho jménem. 
Od tohoto obrovského zklamání se začala odvíjet 
tragédie Scottovy skupiny. 19. ledna se vydávají 
na 1300 km dlouhou zpáteční cestu. 
Pět mužů se s největšími obtížemi vleče od jedno-
ho skromného skladiště k druhému, den ode dne 
se zmenšuje počet kilometrů, které ještě zmohou. 
Stále menší je zásoba proviantu, který nebyl vy-
počten se zřetelem na  tak neočekávané zdržení. 
Osudný je nedostatek petroleje a oleje – v rezerv-
ním skladišti nesmírně krutý mráz uvolnil těsnění 
nádob s olejem a v kontejnerech zbývá jen zlomek 
předpokládaných zásob. Poutníci si nemohou 
v  noci „vyhřát“ stan, nemají čím ohřát na  kost 
zmrzlé potraviny. 
První podléhá útrapám námořní důstojník Evans. 
S omrzlýma rukama a obličejem klopýtá a padá 
do  ledovcových rozsedlin, utrpí opakovaně otřes 
mozku a  umírá vyčerpáním. Rytmistr Oates 
s omrzlýma nohama tempu svých druhů nestačí. 
Ti na něj kolegiálně čekají, pomáhají mu se zbytky 
svých sil. Aby osvobodil své přátele od své přítěže, 
vybelhá se Oates za  strašlivé sněhové bouře ze 
stanu, aby se už nikdy nevrátil. 18. ledna omrzne 
noha i  samotnému Scottovi. Zuřící orkán zne-
možní jakýkoliv další pochod. Trojice je vzdálena 
pouhých 20 km od „jednotunového skladiště“, kde 
na ni čeká dostatek potravin a všeho dalšího. 29. 
března je ve Scottově deníku poslední zápis.
Po  osmi měsících 12. listopadu 1912 skupina 
polárníků pod vedením Edwarda D. Atkinso-
na dorazila ke  stanu, skrývajícímu tři mrtvoly. 
Bylo to pouhých 18 km od záchrany v podobě 
Jednotunového skladu. Wilson a  Bowers leželi 
ve svých spacích pytlích, které si přetáhli přes 
hlavu jako vždy, když se ukládali k odpočinku. 
Scott naproti tomu svůj spacák měl rozepnutý, 
před koncem si rozepjal i  kabát. Pod ramena 
a pod hlavu si uložil kabelku s deníky. Poslední 
listy jeho deníku patří k  nejúchvatnějším do-
kumentům polární literatury. Uveďme několik 
posledních stránek:
Neděle 17. března: Tragedie je v plném proudu. 
Předevčírem prohlásil ubohý Oates, že už nemůže 
dál, a navrhl nám, abychom ho nechali ve spacím 
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pytli a  opustili ho. Jeho návrh jsme arci odmítli 
a přiměli jsme ho, aby ještě odpoledne šel s námi. 
Byla to pro něj asi strašlivá trýzeň. V noci mu bylo 
velmi špatně. Bude-li tento deník nalezen, prosím, 
aby byla oznámena tato fakta: Oatesovy poslední 
myšlenky se týkaly jeho matky; nedlouho před tím 
mluvil s pýchou o tom, že se jeho pluk bude těšit 
z odvahy, s jakou on, Oates, hledí v tvář smrti. My 
tři můžeme dosvědčit jeho udatnost. Byla to sta-
tečná duše a  toto byl jeho konec: usnul předešlé 
noci v naději, že se už neprobudí; přece jen však se 
ráno probudil – venku zuřil orkán. „Chci se trochu 
podívat ven,“ řekl. „A možná se chvíli zdržím.“ Pak 
vyšel do vichřice – a už jsme ho nespatřili. 
19. března: Včera večer jsme byli téměř ztuhlí, než 
jsme požili jídla. Záleželo z lodního sucharu, stude-
ného pemikanu a půl šálku kakaa. Pak nám bylo 
proti očekávání úplně teplo a  všichni jsme spali 
dobře. Dnes jsme se vlekli svým obvyklým tempem 
kupředu. Jsme vzdáleni od skladiště 29 km, za tři 
dny bychom tam mohli dorazit. Máme ještě po-
travin na tři dny, hořlavin však již jenom na jediný 
den. Wilsonovy nohy jsou ještě v nejlepším stavu, 
moje pravá v nejhorším, levá je ještě docela dobrá. 
21. března: V  pondělí večer jsme byli vzdáleni 
od  skladiště ještě 20 km. Včera zuřil šílený orkán, 
nemohli jsme dále. Dnes opětně ztracená naděje 
– Wilson s Bowersem chtějí jít ke skladišti a přinést 
hořlaviny. 

Scottova polární skupina (zleva): Oates, Bowers (sedící), Scott, 
Wilson a Evans. 

 V pátek 29. března: Od 21. bouřilo bez přestání 
od jihozápadu. Skladiště je odtud pouhých 20 km, 
ale venku před stanem je celý kraj proměněn ve ví-
řivou sněhovou chumelenici. Teď už nemůžeme 
doufat ve  zlepšení. Vytrváme však až do  konce; 
smrt už nemůže být daleko. Je to bída, ale já ne-
doufám, že budu moci psát ještě dále. Pro jediné-
ho Boha – postarejte se o naše pozůstalé. R. Scott. 
Kabelka obsahovala také několik dopisů nej-
bližším příbuzným a  Message to the public: 
„We took risks, we knew we took them; things have 
come out against us, and therefore we have no 
cause for complaint, but bow to the will of Provi-
dence, determined still to do our best to the last ... 
Had we lived, I should have had a tale to tell of the 
hardihood, endurance, and courage of my compa-
nions which would have stirred the heart of every 
Englishman. These rough notes and our dead bo-
dies must tell the tale, but surely, surely, a great rich 
country like ours will see that those who are depen-
dent on us are properly provided for.“
Příchozí na místě posledního odpočinku svých 
druhů posbírali věci zesnulých a ze sněhu vy-
hrabali saně nešťastné skupiny. Našli na nich 16 
kilogramů vzorků hornin, které muži nasbírali 
cestou od  pólu. Vlekli se s  nimi až do  konce. 
Nad těly mrtvých přátel nakupili sněhovou py-

ramidu, opodál zarazili do  sněhu dvoje saně, 
a na bambusovou tyč upevnili kovový válec se 
zprávou o  tragickém nálezu a  s údajem o ze-
měpisné šířce 79°50’S (**). Nedávno od  této 
události uplynulo 100 let. Za  tu dobu pohltil 
improvizovaný hrob dobyvatelů Jižního pólu 
ledovec a  posunul ho o  zhruba 50 kilometrů 
k severu. Podle propočtů se za 275 let kus le-
dovce s pozůstatky nešťastné trojice polárníků 
odtrhne a zřítí do mrazivých vod oceánu. 

J. Novák 
(*) Houben H.H.: Útok na Jižní pól. Praha, Dělnické nakl. 1946
(**) Šimášková M.: Robert Falkon Scott. In: Přemožitelé času č. 13, 
Praha, MON 1989, s. 170-174

Scottovi lékaři: 
Edward Adrian Wilson 

(1872-1912)
Edward A. Wilson se na-
rodil v Montpellier Terrace 
u  Cheltenhamu v  hrab-
ství Gloucestershire 23. 
července 1872 jako dru-
hý syn a páté dítě v pořa-
dí do rodiny lékaře Dr. Ed-
warda Thomase a  jeho 
ženy Mary Agnes. 

Od  dětství si oblíbil venkov, dějiny přírody 
a kreslení. Navštěvoval chlapeckou Cheltenham 
College, značnou zálibu nacházel v práci v drů-
bežárně The Crippetts farm v  Leckhamptonu 
nedaleko Cheltenhamu. Už v  devíti letech 
oznámil rodičům, že by chtěl být přírodověd-
cem. Náruživě se věnoval kreslení obrázků pří-
rody a  fauny v okolí farmy. V  r. 1891 byl přijat 
na Gonville and Caius College v Cambridge, kde 
navštěvoval přednášky z  přírodních věd. V  r. 
1894 dokončil studium na  výbornou. Bakalář-
ské vzdělání v medicíně absolvoval v St. Geor-
ge’s Hospital Medical School v Londýně, ve vol-
ném čase se zapojil do  misijní práce ve  slu-
mech v oblasti Battersea. V únoru 1898 krátce 
před lékařskou promocí vážně onemocněl plic-
ní tuberkulózou, když se nakazil při své misijní 
práci. Během dlouhé rekonvalescence strávil 
několik měsíců v Norsku a ve Švýcarsku. Během 
této doby stále zdokonaloval své výtvarné 
umění. Promoval v r. 1900 a nastoupil jako chi-
rurgický asistent do Cheltenham General Hospi-
tal. V červenci 1901 se oženil s Orianou Souper-
ovou, tři týdny poté však se připojil k antarktic-
ké výpravě „Discovery” R.F. Scotta
Na  této expedici působil v  roli lékaře, zoolo-
ga a  výtvarníka. Expedice vyplula 6. 8. 1901, 
v  lednu 1902 dosáhla Antarktidy. Wilson jako 
jeden z trojice Scott-Shackleton-Wilson dosáhl 
31.12.1901 již zmíněného rekordního nejjižněj-
šího bodu na  zeměkouli 82°17’S. Ve  srovnání 
se svými předchůdci se tehdy dostali o téměř 
500 km blíže k  pólu. Spolu se Scottem pak 
na  zpáteční strastiplné cestě zachránili život 
Shackletonovi, který pro zdravotní potíže nebyl 
schopen pohybu, a  návrat mu, ač sami dosti 
zbědovaní, umožnili oba druzi. Bezmocného 
Shackletona dovlékli do  tábora Discovery za-
přaženi do saní v polovině února 1903. 
Ve  Scottově polární expedici, která vyplula 

z  Cardiffu 15. 6. 1910, byl Wilson vedoucím 
vědecké skupiny. Během zimních měsíců ná-
sledujícího roku vedl Wilson tzv. „The Winter 
Journey”. Spolu s H. Robertson-Bowersem a A. 
Cherry-Garrardem se vypravili studovat přezi-
mování tučňáků císařských na Crozierově mysu 
a  sesbírat tučňáčí vejce k  vědeckým účelům. 
Stokilometrovou trasu absolvovali v  téměř 
úplné stálé tmě za  mrazů dosahujících −56,7 
°C. Cíle výpravy byly splněny. Trojice překona-
la dokonce i  dočasnou ztrátu stanu, který jim 
vichřice odnesla. Naštěstí tento chatrný přístře-
šek po půl druhého dne, když se vichřice utišila, 
v  nedalekých skalách nalezli. Tu dobu museli 
přečkat jen ve  spacích pytlích, zpola zasypá-
ni sněhem. Po pětitýdenním putování se 1. 8. 
1911 vrátili na  základnu, a  donesli bezpečně 
i tři tučňáčí vejce. 
Byl patrně nejdůvěrnějším Scottovým přítelem. 
Scottovými slovy “Words must always fail me 
when I talk of Bill Wilson. I believe he really is the 
finest character I ever met.” Wilson však byl pro 
svoji přátelskou povahu, zkušenosti, znalosti 
a obětavost respektovanou osobností u všech 
členů expedice. 
Byl pochopitelně i jedním z pětičlenné skupiny, 
která dosáhla 18.1.1912 Jižního pólu. Spolu se 
Scottem a  dalšími druhy zažil zklamání, které 
jim přichystal „rychlejší“ Amundsen. A  spolu 
s  ostatními sdílel útrapy a  tragický konec při 
zpáteční cestě. 
V Gonville and Caius College v Cambridge ucho-
vávají školní vlajku, kterou Wilson s sebou nesl 
na Jižní pól.

Edward L. Atkinson 
(1881 – 1929)

Edward Atkinson se narodil 23. listopadu 1881 
na Návětrných ostrovech (Windward Isles), kde 
strávil většinu svého dětství. Navštěvoval Forest 
School v Snaresbrooku. Lékařské vzdělání získal 
v  St Thomas’s Hospital v  Londýně, kde se stal 
dokonce boxerským šampiónem v lehkotěžké 
váze. Promoval v  r. 1906 a  o  dva roky později 
vstoupil do  Royal Navy. Pracoval v  Royal Naval 
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Hospital Haslar v Gosportu v  hrabství Hamp-
shire. Byl zapojen do výzkumných projektů, pu-
blikoval práci o gonorrhoickém revmatismu. Se 
Scottovou výpravou Terra Nova do Antarktidy 
v r. 1911 jel jako lékař a parazitolog. 
V  průběhu zimy se Atkinson v  základním tá-
boře na  Evansově mysu věnoval hlavně vě-
decké práci. Byl členem Scottova týmu, který 
1.11.1911 vyrazil k  pólu. Měl na  starosti pře-
devším péči o poníky a jejich vedení. Zatímco 
tažní psi se vrátili na základnu ještě před výstu-
pem na Beardmoreův ledovec, Atkinson Scotta 
doprovázel dále až na vrchol ledovce na úrovni 
85°7’S, který výprava dosáhla 22. 12. Odtud se 
Atkinsonova skupina vrátila na základnu 29. 1. 
1912. Zde se Atkinson ujal vedoucí role. Za-
čátkem února na základnu připlula Terra Nova 
s  čerstvými zásobami i  tažnými psy a  mezky. 
Tehdy pravděpodobně propásl příležitost vy-
dat se naproti polární skupině nebo přinejmen-
ším jí připravit zásobní skladiště dále na jih, než 
byla One Ton depot. 
Tam se nakonec vydala dvojice polárníků 
(Cherry-Garrard a Gerov) až 26. 2., dorazili tam 
4. 3., ale dále na  jih již nepokračovali, doplnili 
zásoby, týden vyčkávali a 10. 3. vyrazili na zpá-
teční cestu. 
Mezi tím byl vyslán jiný záchranný tým za Sever-
ní skupinou, která pracovala na pobřeží asi 200 
mil severně od Evansova mysu v oblasti Evanso-
vy zátoky. Ten se však vrátil bez úspěchu, a tak 
následující zima na Hut Pointu probíhala ve stís-
něné atmosféře. Atkinson v té době nejen dbal 
na dodržení všech výzkumných projektů, ale vý-
znamně se zasloužil i o program ve volném čase 
a o udržení morálky celého týmu. 
29. 10. se skupina vedená Atkinsonem, se psy 
a mezky, vydala hledat polární skupinu. Scottův 
stan s pozůstatky tří polárníků objevila 12. 11. 
1912. Na zpáteční cestě k Hut Pointu dostali pří-
znivou zprávu, že na základnu se vrátila Severní 
skupina, vedená V. Campbellem. 
Po návratu do Anglie pracoval Atkinson krátce 
v  London School of Tropical Medicine, zabýval 
se parazitologickým výzkumem. Odtud vyrazil 
na  lékařskou expedici do  Číny, kde studoval 
infekci schistosomiázy u  britských námořníků. 
Po vypuknutí 1. světové války byl nasazen v Gal-
lipoli na turecké frontě, kde se zabýval choro-
bami přenášenými hmyzem. Zde onemocněl 
pleuritidou a byl hospitalizován. V r. 1916 slou-
žil na Západní frontě na Sommě, byl vyzname-
nán Řádem za  vynikající službu (Distinguished 
Service Order). Po krátkém nasazení v Severním 
Rusku v r. 1918 utrpěl těžká zranění při výbuchu 
na palubě HMS Glatton v Doverském přístavu. 
Ačkoliv byl sám při výbuchu popálen a  osle-
pen, přispěl k záchraně několika členů posádky. 
Byl vyznamenán Albertovou medailí. 
Po válce se konečně dostal k vyhodnocení vý-
zkumných poznatků ze své účasti v antarktické 
Scottově výpravě. Podle jeho výpočtů denní 
energetická hodnota konzumované potravy 
kryla v případě výstupu na  ledovcovou barié-
ru jen 51 % energetického výdeje, při pohybu 
na plató jen 57 %. To byl také jeden z  faktorů, 
který přispěl k závěrečnému tragickému konci. 
Pokračoval dál ve své kariéře u námořnictva. 
V  r. 1928 zemřela jeho žena a sám utrpěl ner-
vové zhroucení. Zotavil se a zakrátko se znovu 

oženil. Dosáhl hodnosti kapitána. Na palubě vá-
lečné lodi při návratu do Anglie náhle 20.2.1929 
skonal. Jeho ostatky s vojenskými poctami byly 
svrženy do  moře. Jeho jméno nesou Atkinso-
novy útesy (Atkinson´s Cliffs) na  severním po-
břeží Viktoriiny země v Antarktidě.  (jn)

Petr z Aspeltu
středověký lékař s mimořádnými 

schopnostmi 
Petr z  Aspeltu (Peter von 
Aspelt) se narodil někdy 
mezi léty 1250 až 1255 
(přesné datum není zná-
mo) v  Aspeltu v  dnešním 
Lucembursku. Pocházel 
z významné patricijské ro-
diny ministeriálů v Trevíru, 
z okruhu opatství sv. Maxi-

mina. V letech 1261 - 1262 pravděpodobně stu-
doval práva na univerzitě v Boloni a Padově a dále 
v Paříži medicínu, teologii a filozofii. V r. 1280 byl 
farářem v Riolu. Od roku 1286 byl osobním léka-
řem a kaplanem císaře Rudolfa I. Habsburského. 
Od roku 1292 se stal rádcem a od roku 1297 nej-
vyšším kancléřem Království českého. Král Václav 
II. mu svěřil řízení zahraniční politiky i funkci pro-
bošta Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pav-
la na Vyšehradě. Krátce po nástupu to funkce na-
vázal první diplomatické styky s  cisterciáckými 
opaty ze Sedlce a Zbraslavi. Současně byl bisku-
pem v Basileji, kam jej ustanovil papež Bonifác VIII. 
Po vymření Přemyslovců po meči opustil České 
království. Roku 1306 byl zvolen do jedné z nej-
vyšších říšských duchovenských funkcí – stal se 
z pověření papeže Klementa V. mohučským arci-
biskupem - a byl zároveň kurfiřtem.

Náhrobek Petra z Aspeltu (nejvyšší) se třemi králi (Jan Lucemburský, 
Jindřich VII. Lucemburský a Ludvík IV. Bavor)

Petr z Aspeltu se postupně odklonil od Habs-
burků a orientoval se na Francii. Dokonce se sta-
lo, že při jedné z cest do Francie byl přívrženci 
Albrechta I. Habsburského zadržen a uvězněn. 
Teprve po zaplacení vysoké částky byl po půl-
roce propuštěn. Za arcibiskupa trevírského pro-
sadil svého krajana Balduina Lucemburského 
a  za  římskoněmeckého krále jeho bratra Jin-
dřicha VII. Lucemburského. 1. září 1310 vykonal 
v dómu ve Špýru svatební obřad Jana Lucem-
burského a Elišky Přemyslovny. Na žádost císaře 
Svaté říše římské Jindřicha VII. Lucemburského 
se vrátil spolu s mladým českým králem Janem 
Lucemburským do  Čech, kde 7. února 1311 
oba manžele v pražské bazilice sv. Víta koruno-
val českým králem a královnou. Za to byl odmě-
něn zlatým trůnem a  drahocennými relikviáři 
z  přemyslovského dědictví. Stal se správcem 
království a poradcem mladého krále. Pomáhal 
rovnat spory s českou šlechtou a panem Jindři-
chem z  Lipé a  upevnil vládu Jana Lucembur-
ského v Čechách. Dne 30. května 1316 pokřtil 
v katedrálním pražském chrámu čerstvě naro-
zeného králova syna Václava, pozdějšího císaře 
Karla IV. V r. 1313 po smrti Jindřicha VII. dopo-
ručil Janu Lucemburskému odmítnout římský 
trůn a  podpořil volbu Ludvíka Bavora. Toho 
také 25. listopadu 1314 v  Cáchách korunoval 
římským králem. Zemřel v  Mohuči 2. června 
1320 a  byl pohřben v  chóru tamního dómu; 
testamentem odkázal všechny klenoty mohuč-
skému dómu. Petr z Aspeltu patřil k nejlepším 
diplomatům Evropy na přelomu 13. a 14. stole-
tí. (jn)

Jak Jan Evangelista 
Purkyně  

(1788 – 1869) 
přišel ke šlechtickému titulu

Jan Evangelista Purkyně, který odešel v r. 1823 
do tehdy pruské Vratislavi (Breslau, dnes polská 
Wróclaw) jako neúspěšný účastník tří konkurzů 
o  univerzitní katedru v  Praze (především pro 
své vlastenecké názory), se po  27 letech vrá-
til do  vlasti na  pražskou univerzitu jako celou 
Evropou uznávaný vědec. Předním vědcům 
a  učencům v  Rakousku byly udělovány jako 
projev uznání řády. 
Lékařská fakulta již krátce po příchodu nového 
slavného člena profesorského sboru navrh-
la J. E. Purkyně na  udělení Leopoldova řádu. 
Připojila se fakulta teologická, proti vystoupili 
představitelé fakulty právnické a  filozofické. Ti 
navrhli řád Františka Josefa, který odměňoval 
osobní zásluhy, avšak bez práva ucházet se 
o  šlechtictví. Guberniální prezident Českého 
království Karl von Mecséry však 6. února 1853 
v  dopisu ministru kultury a  vyučování hraběti 
Leopoldu Lvu Thunovi a šéfovi policejního ře-
ditelství Sacher-Masochovi upozornil, že jisté 
zprávy z důvěryhodných pramenů zpochybňu-
jí Purkyňovu politickou spolehlivost; jako člen 
předsednictva Českého muzea údajně agituje 
ve prospěch české strany a jako předseda aka-
demického spolku prosazuje panslavistické 
snahy.
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Následujícího roku požádalo ministerstvo vni-
tra o  návrhy vhodných osob na  udělení řádů. 
Rektor pražské univerzity navrhl čtyři učitele 
fakulty. Thun odeslal dokonce jména deseti 
profesorů, mezi nimiž bylo i jméno J. E. Purkyně. 
Návrh na  vyznamenání podrobně zdůvodnil: 
„Purkyně má vynikající zásluhy o vědu, je jedním 
z nejslavnějších učenců působících na rakouských 
univerzitách.“ K pochybnostem o jeho smýšlení 
pak uvádí:
„Podle mých pozorování není vůbec důvodu k po-
chybnostem o jeho korektním smýšlení, nemluvě 
o  jeho zvláštní zálibě pro českou řeč a  literaturu. 
Pokud se týká politických snah, zdá se mi hodný 
pozornosti vliv, který Purkyně prokazuje v časopise 
Živa, aby se na poli přírodních věd mohlo uplatnit 
náboženské přesvědčení. Kladl bych velkou váhu 
na to, aby jeho vědecké zásluhy nezůstaly při této 
příležitosti nepovšimnuty.“
Seznam osob navržených k  vyznamenání 
odeslal místodržitel Mecséry měsíc poté. Pur-
kyňovo jméno tam opět chybělo. Mecséry to 
stručně odůvodnil: „Navrhnout ho nemohou 
vzhledem k jeho názorům a smýšlení z minulých 
let.“ Purkyně byl vyšetřován pro své členství 
v zednářské lóži, do níž vstoupil v době svého 
působení v Prusku a v roce 1857 se ocitl na se-
znamu politicky kompromitovaných osob.

Litografie od Jana Vilímka

Thun skončil ve  svém ministerském úřadě 
v roce 1860. Byl jmenován doživotním členem 
panské sněmovny a  současně zvolen poslan-
cem českého sněmu za velkostatkářskou kurii. 
Nejvytrvalejší přímluvce tedy se svou snahou 
získat pro Purkyněho vyznamenání neuspěl. 
Hrabě Lev Thun se za svých právnických studií 
v Praze sblížil s českým prostředím. Již jako stu-
dent se rozhodl naučit se česky – jeho učitelem 
se stal Václav Hanka. Po skončení studií nastou-
pil jako praktikant u pražského soudu. V Bolza-
nově kroužku se Thun seznámil s významnými 
představiteli českého kulturního a  politického 
světa – s  Palackým, Šafaříkem, Jungmannem, 
a tam se setkal i s Purkyněm.
Bolzanovy myšlenky, především jeho výzva 
k  bratrské spolupráci obou národních kmenů 
žijících v Čechách, odmítání odsouvání obyva-
tel českého jazyka do druhořadého postavení, 
i  výzvy, aby všichni obyvatelé ovládali český 

a německý jazyk, na Thuna velice zapůsobily.
Když v  roce 1842 vyšel jeho spisek „O  součas-
ném stavu české literatury a jejím významu“, stal 
se Thun velmi populární, a  jím napsané dílo 
vzbudilo velký ohlas. Ve své brožurce Thun od-
mítl germanizační snahy Josefa II. jako omyl. 
Dosavadní školství dle jeho názoru je nutno 
reorganizovat tak, aby byly zřízeny české hlavní 
školy a čeština nalezla své místo i v gymnáziích.
Purkyně o jeho publikaci vydal velmi podrobný 
a nadšený referát v polském časopise „Tygodnik 
Literatcki“.Roku 1862 byl Purkyně vyznamenán 
řádem Sv. Vladimíra, který mu udělil ruský car. 
Další řád obdržel k padesátému výročí promo-
ce, tzv. „zlatému doktorátu“. Purkyně byl vyzna-
menán pruským Řádem Červené orlice za záslu-
hy v době svého působení ve Vratislavi.
Když Purkyně dovršil 80 let, aktuální otázkou 
se stalo hledání jeho nástupce. Královéhradec-
ký rodák Karel Rokitanský, profesor patologic-
ké anatomie, byl velmi významnou postavou 
vídeňské fakulty. Již jako medik se seznámil 
v  anatomickém ústavu v  Praze s  J. E. Purky-
něm. Tam Purkyně působil jako prosektor v le-
tech 1818 až 1822. Rokitanský si jej velmi vážil 
a po celý život se mu velmi obdivoval. A tak, za-
tímco se projednávala citlivá otázka Purkyňova 
odchodu, uskutečnilo se to, oč marně usiloval 
Thun a další přímluvci. Purkyně byl v roce 1868 
vyznamenán Leopoldovým řádem.
O  profesoru Rokitanském bylo známo, že byl 
vědcem hluboce ponořeným do  svého obo-
ru a do filozofie. Striktně vyžadoval, aby nebyl 
ve své pracovně rušen, a sluha patologického 
ústavu pečlivě chránil vstup do  pitevny i  pra-
covny před neohlášenými návštěvami.
Jednoho dne se ihned po zaklepání začaly dveře 
do pitevny otevírat. Rokitanský rozhořčený vyru-
šením se chystal na  nečekaného návštěvníka 
doslova se vrhnout. Do pitevny se zvolna vsunu-
la postava muže. Při jeho spatření však Rokitan-
ský zjihl a s radostným překvapením vítal přícho-
zího: „Drahý příteli…“ Nečekaným návštěvníkem 
byl totiž Purkyně, který přijel císaři osobně podě-
kovat za vyznamenání a navštívil i Rokitanského, 
který se svým vlivem o udělení řádu zasloužil.
Toto vyznamenání založil roku 1808 rakouský 
císař František I. na paměť svého otce Leopolda 
II. jako všeobecně záslužný řád. Udělení Leopol-
dova řádu dávalo nositeli právo na  šlechtický 
titul, ten však nebyl udělen automaticky, vyzna-
menaný o  něj musel výslovně požádat. Nobi-
litace zvyšovala společenskou prestiž, a  získat 
erb bylo touhou mnoha úspěšných a ctižádos-
tivých osob v Rakousku. Na druhé straně vzrůs-
tající sebevědomí středního stavu způsobilo, že 
mnozí žádosti o šlechtictví považovali za pod-
bízení se feudálním přežitkům, neslučitelné 
s  jejich liberálním pojetím občanství. Synové 
šlechtických rodů mohli využívat jisté výhody, 
zejména využívat podpory různých nadací, kte-
rých bylo jen v Čechách 26.
Před podobné rozhodnutí byl postaven i  J. E. 
Purkyně. I  on svou žádost o  šlechtictví zdů-
vodňoval zájmem svých potomků. Šlechtický 
diplom byl Purkyňovi předán 15. července roku 
1869. Císař František Josef I. zdůvodnil nobili-
taci Purkyňovými zásluhami v oblasti lékařství 
a přírodních věd a dále jeho dlouhodobým pů-
sobením na univerzitě. Připomenul, že Purkyně 

byl zakladatelem prvého fyziologického ústavu 
v Evropě.
Na erbu se opakovaně objevuje šesticípá hvěz-
da. Proč právě hvězda? Připomeňme úvodem 
citovaná slova Thunova dopisu Purkyňovi a ná-
sledující větu z Thunova návrhu na Purkyňovo 
povolání na  pražskou univerzitu: „Purkyně je 
muž neumdlévající píle, nejvřelejší horli-
vosti pro vědu, hvězda první velikosti na lé-
kařském horizontu ve starém i novém světě 
na věky se proslavivší.“
Jan Evangelista Purkyně, jehož jméno nese 
i Česká lékařská společnost, se narodil před 225 
léty 18. prosince 1787 v Libochovicích, zemřel 
28. července 1869 v Praze. (jn)
Brázda O.: Nobilitace Jana Evangelisty Purkyně. Prakt. Lék. 89, 2009, 
č.11, s. 647-650

Vítězem Novoročního 
hasičského turnaje 

SPLH Hamrníky
Na  zimním stadionu v  Plzni na  Košutce se 4. 
2. 2013 konal již 8. ročník Novoročního hasič-
ského turnaje. Turnaje se zúčastnila družstva: 
hasiči Plzeň, hasiči Domažlice a hasiči Kopist + 
Tachov. Jelikož hasičů hokejistů není mnoho, je 
už tradicí, že turnaje se zúčastňují složená druž-
stva z více stanic a další hosté. Tradičními hosty 
jsou hokejisté ze Záchranky, FN Plzeň a  SPLH 
Hamrníky.

Sraz účastníků byl v  7:45 na  stadionu Koope-
rativy a vzápětí se konal los, který určil složení 
dvou tříčlenných skupin. V první skupině bylo 
nalosováno družstvo hasičů z  Plzně, FN Plzeň 
a  SPLH Hamrníky. Druhá skupina byla násle-
dující: Záchranka, hasiči Domažlice a  Kopisty 
+ hasiči Tachov.   Samotný turnaj byl zahájen 
ve  dvou halách v  8:30. Turnaj získal postupně 
jméno a každým rokem je vyšší a vyšší hráčská 
úroveň, ve které není lehké se prosadit. Letos se 
nejlépe ve skupinách dařilo hasičům z Doma-
žlic, kteří hráli velice sympatický hokej. Skupinu 
A vyhrálo družstvo z Hamrníků. Aby se přede-
šlo, že by byla jedna skupina silnější než druhá, 
bylo sehráno poprvé i  semifinále.   V semifiná-
le se utkala družstva křížem první ze skupiny 
A s druhým ze skupiny B a obráceně. Následo-
valy zápasy o páté, třetí místo a finále.  Černého 
Petra si letos vytáhli hasiči z Plzně, i přes dob-
rou hru se jim nepovedlo vstřelit potřebné góly 
a skončili na šestém místě. Páté místo obsadilo 
družstvo Kopist + Tachov.
Následovaly boje o pomyslnou bednu. O třetí 
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místo se utkala družstva z Fakultky a Záchranky. 
Tento zápas byl velice zajímavý a po první půli 
se zdálo jasnou záležitostí pro FN Plzeň, vždyť 
vedla už 5:1.  V druhé půli však nastal herní ob-
rat a po skvělých akcích Martina Straky (nejed-
ná se o ligového hráče Plzně) Záchranka srovnala 
a vypadalo to i na celkový obrat.   Ten se však 
nekonal, protože přišel šestý gól do  sítě Zá-
chranky a bylo po obratu. Na tento gól už Zá-
chranka nestačila zareagovat a ze třetího místa 
se radovala FN Plzeň.
Finále odstartovala dvojice rozhodčích v 15 ho-
din a dal se předpokládat veliký boj mezi hasi-
či z Domažlic a Hamrníky.   V obou družstvech 
hrají velice dobří hokejisté a  na  herním stylu 
to bylo znát. V  zápase nechybělo nic, pěkné 
akce, boj, ale ani emoce, to vše k hokeji patří. 
Šťastnějším bylo nakonec družstvo z Hamrníků 
a odvezlo si putovní pohár a další ceny. Druhé 
místo patřilo hasičům z  Domažlic s  nejlepším 
střelcem turnaje Martinem Vlčkem. Martin Vl-
ček vstřelil 5 branek a obdržel pohár a soudek 
piva společně s  nejlepším brankářem Jiřím 
Outratou z Hamrníků.

Martin Provazník
Mgr. Pavla Jakoubková

Finanční dar  
Hospici sv. Lazara

IFMSA je mezinárodní organizace sdružující 
studenty z  lékařských fakult na  celém světě. 
Náplní naší práce je pořádání zahraničních stá-
ží pro studenty, a organizace projektů, pomocí 
kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech vě-
kových skupin. Mezi naše nejznámější projekty 
patří Nemocnice pro medvídky, World Diabe-
tes Day, World AIDS Day, Movember a mnoho 
jiných. Na lékařské fakultě v Plzni působí lokální 
pobočka - IFMSA CZ Plzeň.

Dne 12. 12. 2012 uspořádala místní pobočka 
IFMSA CZ vánoční party s cílem darovat její vý-
těžek Hospicu sv. Lazara v Plzni. Akce se konala 
v klubu Calabria palace a navštívilo ji přibližně 

350 studentů. Na  pěkném výdělku se podí-
lel i  prodej charitativního svařáku a  cukroví, 
obojí ještě podtrhlo všudypřítomnou vánoční 
atmosféru. Studenti měli také v průběhu akce 
možnost si zakoupit výherní lístky do  tombo-
ly. Na konto hospicu přispěl malou částí i další 
projekt - Vánoční zpívání. Akce oblíbená mezi 
studenty i  profesory snažící se o  přivolání vá-
noční atmosféry se konala jako každý rok před 
Pavlovovým ústavem dne 11. 12. 2012. Skupina 
studentů zde zahrála a zazpívala všechny oblí-
bené vánoční koledy a posluchači si pochutnali 
na domácím cukroví a čaji s rumem.
Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem 
účastníkům a  přispívajícím za  štědrost. Jsme 
hrdí, že jsme hospicu mohli předat bezmála 
11 tisíc korun. Chceme podobné akce pořádat 
i  v  budoucnu a  podpořit tím další potřebné, 
budeme rádi, když nám studenti zachovají pří-
zeň a znovu se setkáme v tak hojném počtu.…

IFMSA Plzeň

Historky z fakulty…
V  padesátých létech minulého století působil 
na plzeňské lékařské fakultě jako učitel a před-
nosta jistého ústavu docent, později profesor, 
vědec mezinárodního významu a náročný exa-
minátor. My studenti jsme měli před ním velký 
respekt, ale měli jsme ho rádi pro jeho přímoča-
rost a lidovost. Na fakultě o něm kolovala řada 
historek, a těžko posoudit, která byla skutečně 
pravdivá….
Jednou u  něho neudělal zkoušku náš kolega, 
zdvořilý a slušný hoch, a pan docent mu určil 
termín reparátu za 6 týdnů. Po šesti týdnech za-
klepal student na dveře jeho pracovny a ozvalo 
se „Dále !!“ „Co chceš?“, ptá se pan docent. „Měl 
jsem přijít na reparát….“ pípnul kolega. „A umíš 
to?“ „No….učil jsem se to.“ „Neptám se, zda ses 
to učil, ptám se, jestli to umíš !“ „No, asi ano, kníž-
ku jsem opravdu četl …od první do poslední 
stránky…Třikrát.“ Pan docent kývl na asistenta 
a  povídá: „Přines knížku !“ Asistent mu podal 
učebnici, pan docent ji náhodně otevřel na po-
slední stránce, podíval se na text a povídá: „Tak 
tedy povídej, co je na poslední stránce…když 
jsi četl i tu !“ 
A  náš kolega bez zaváhání spustil: „Zdeněk 
Frankenberger …Stručná učebnice histolo-
gie…vydal nakladatel Jaroslav Tožička v  Pra-
ze…v roce 1948…nákladem 3000 výtisků…
vydání první…vytiskla Impressa v Praze…cena 
brožovaného vydání 96 korun českosloven-
ských…“
Pan docent ho poslouchal se zdviženým obo-
čím a pečlivě srovnával studentova slova s tex-
tem poslední stránky. Když kolega skončil, pan 
docent na  něho užasle pohlédl, zakroutil hla-
vou a pravil: „Dej mi index !“ A napsal do něho 
„výborně“ s vykřičníkem.
Pan profesor byl znám i  jako vynikající ento-
molog, specialista na  motýly; jeho sbírka mo-
týlů měla snad přes 20 tisíc exemplářů. Jednou 
údajně zkoušel velmi dobrého a solidního stu-
denta, který při zkoušce exceloval. Examinátor 
spokojeně přikyvoval, zjevně velmi spokojen, 
a  když studentovi podával index se zaslouže-
nou známkou „výborně“, povídá: „Máš slečnu?“ 

Student rozpačitě něco zakoktal a pan profesor 
znovu: „Tak máš, nebo nemáš?“ Student tedy 
ostýchavě přisvědčil a nato pan profesor poví-
dá: „A půjdeš dneska na  rande?“ Student zase 
velmi plaše přisvědčil. „Tak podívej, tady máš klí-
če od této pracovny, a až půjdete odtud domů, 
otevři okno a rozsviť tuhle lampu….no, aby mi 
sem nalítaly můry !“ A dodal: „A klíče dej ráno 
na vrátnici“. 
Když jsme se po  létech pana profesora ptali, 
zda je tato historka pravdivá, jen spiklenecky 
zamrkal a pokrčil rameny …  -jak-

Literární kalendář 
Plzeň-Řezno 2013

Náměstkyně primátora 
města Plzně Eva Herinko-
vá převzala v  neděli dne 
28.10. 2012 ve  výstavní 
síni Masné krámy Zápa-
dočeské galerie v  Plzni 
záštitu nad prezentací 
česko-německého lite-
rárního kalendáře Plzeň-
Řezno 2013 (Pilsen-Re-

gensburg 2013). Prezentaci byli přítomni i čeští 
a  němečtí autoři. Po  úvodu Petra Sojky „Moje 
Evropa“ je každému měsíci věnována jedna 
esej z pera střídavě německého a českého au-
tora (či autorky). Eseje jsou doplněny celostrán-
kovými ilustracemi umělců se vztahem k plzeň-
skému regionu. 
 Svoji autobiografickou esej „Sen“ má v kalen-
dáři k  měsíci dubnu také PhDr. Tamara Kopři-
vová, odborná asistentka Ústavu jazyků LF UK 
v Plzni. Ve snu se vrací do svého dětství, kdy se 
svými spolužáky soutěžila v tom, kdo se nejdéle 
udrží balancovat na kořenech mohutných kaš-
tanů, které již dávno musely ustoupit výstavbě 
okružní komunikace. Také se jí zdálo, jak běhá 
až na  102 m vysokou věž plzeňské katedrály, 
což by muselo být opravdu až na skutečný vr-
chol věže, nikoliv jen na ochoz, kam se může-
me vypravit dodnes. Ve snu však je vše možné. 
K eseji přidal svoji grafiku Jaroslav Hausner. 
 Druhou esejí z pera zdravotníka je „Blbá zima“ 
z pera stodského kolegy MUDr. Václava Grube-
ra. Je zasazena k únoru, a také překotná klima-
tická změna, která zaskočí obchodníka Kufejta, 
k tomuto měsíci nejspíše pasuje. Esej doprovází 
ilustrace Petra Kutka. 
 Zajímavá publikace obsahuje u  všech publi-
kovaných esejů české i  německé znění, dvoj-
jazyčně jsou podány i  charakteristiky autorů 
literárních děl i  ilustrací. Zcela určitě, vyhradí-li 
si čtenář každý měsíc pár minut na  přečtení 
příslušného dílka, nebude to promarněný čas. 
 Literární kalendář česko-německý 2013. Středisko 
západočeských spisovatelů. Miloslav Krist, Plzeň 
2012, 88 stran  (jn)

Výstava výtvarnice 
Marie Lacigové

V  Galerii Jiřího Trnky se uskutečnila 18. února 
2013 vernisáž výstavy výtvarných děl plzeňské 
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malířky a grafičky Marie La-
cigové. Zaplněné prostory 
galerie vyslechly úvodní 
slovo paní Jany Potužáko-
vé, bývalé ředitelky Plzeň-
ské galerie: „Paní Lacigová 
za svůj dlouhý život vytvořila 
mnoho velmi půvabných 
prací. Zde je vystaveno při-
bližně 50 děl, především 
obrazů, ale také ilustrací a 
grafických listů.“  Primátor 
města Plzně Mgr. Martin 

Baxa k  tomu dodal: „Marie Lacigová je takový 
plzeňský poklad.“ Tvorba Marie Lacigové pro-
zrazuje smysl pro detail, ... tvar a barvu. Lze jí 
přiřadit přívlastky laskavá, poetická. Její obrazy 
dokáží pohladit po duši, dýchá z nich lidskost a 
laskavost. Významnou součástí jejího díla jsou 
ilustrace k pohádkám. Na otázku, jak se dostala 
k pohádkovým tématům, paní Lacigová odpo-
věděla: „Začala jsem tím, že jsem udělala portrét 
Boženy Němcové. K němu mi však něco chybělo, 
začala jsem proto ilustrovat její pohádky. A pak už 
přicházely na řadu další a další.“  

Zleva primátor Mgr. M.Baxa,  paní J. Potužáková a paní  M.Lacigová

Náměty nacházela i v  klasické ruské literatu-
ře, častou inspirací je Plzeň a plzeňský region.
Vzpomínají na ni i na Anatomickém ústavu naší 
lékařské fakulty, pro který ve spolupráci s prof. 
J. Kosem vytvořila řadu výukových anatomic-
kých listů. Kurátorkou výstavy byla paní Marie 
Kasalická. 
Na výstavu v  Galerii Jiřího Trnky navázala 
Knihovna města Plzně. Od středy 13. 3. vystavo-
vala originální ilustrace k pohádkovým knihám 

významné plzeňské výtvarnice Marie Lacigové 
jako poctu k jejím 85. narozeninám. „Hlavní vý-
stavu měla Marie Lacigová v  uplynulých dnech 
v  plzeňské Galerii Jiřího Trnky, ale protože pro 
knihovnu je specifická její část tvorby věnovaná 
ilustraci, tak jsme se na ni obrátili a ona nám za-
půjčila originály ilustrací,“ uvedla Jana Horáková, 
pracovnice knihovny. Vzhledem k  množství 
zapůjčených děl byly originály umístěny ve 
vstupních prostorech nejen ve druhém, ale 
i v prvním patře hlavní budovy knihovny v ulici 
Bedřicha Smetany. Polovina z  nich byla navíc 
zhruba po měsíci obměněna.

M. Lacinová s prof. MUDr. J. Kosem (archiv F. N.)

Podle ředitelky knihovny Heleny Šlesingerové 
je ve fondu knihovny více než 100 výtisků s ilu-
stracemi od Marie Lacigové. Nejstarší titul s její 
tvorbou pochází z roku 1958, jde o sbírku bás-
ní pro děti Vojtěcha Kabourka Uzlíček radosti, 
publikaci tehdy vydalo Krajské nakladatelství 
v Plzni. „S ilustracemi paní Lacigové máme dále 
Chodské pověsti a  legendy z  roku 2004, Plzeňské 
pověsti a legendy z roku 1999, Pohádky z Chodska 
z roku 1991 a další,“ doplnila Šlesingerová. Nej-
mladším titulem ve fondu jsou Pověsti a legendy 
západních Čech z roku 2011.
Významné plzeňské výtvarnici přejeme do dal-
ších let hodně zdraví a tvůrčí fantazie, z níž čer-
pá náměty pro potěchu mnoha obdivovatelů  
svého výtvarného díla. (r)

Nessiteras 
rhombopterix – 
živočišný druh, 

chybějící v odborné 
literatuře

V  dubnu roku 1933 jeli statkář John MacKey 
a  jeho žena kolem jezera Loch Ness. Svítalo, 
a v  ranním šeru si muž všiml jakéhosi mohut-
ného tvora, ležícího přes silnici. Kvůli tmě však 
nebylo možno pořádně rozeznat tvar objektu. 
Když tvor zaregistroval vůz, uskočil z  vozovky 
pryč a ponořil se do chladných vod Loch Ne-
ssu. Také v červenci 1933 zpozoroval na témže 
místě George Spicer cosi připomínající živého 
tvora, povalujícího se na silnici. 
V  lednu 1934 v  jednu hodinu třicet minut 
po půlnoci uviděl Arthur Grant asi šestimetro-
vého tvora, válejícího se na protější straně sil-
nice. Když se motorkář ke tvoru přiblížil na asi 
15 metrů, tvor se vydal přes silnici do  jezera. 
Pohyboval se převalováním z boku na bok, jako 

tuleň. Později bylo místo prohledáno pěti edin-
burskými studenty. Ti objevili stopy po  plout-
vích nebo tak přinejmenším vypadaly. 
V roce 1960 Tim Dinsdale natočil cosi obrovské-
ho, plovoucího napříč jezerem. Britské Králov-
ské letectvo později potvrdilo, že jde o živoucí 
objekt, neřeklo však, jak velký tvor byl. Poté 
vědci z  birminghamské univerzity zachytili 
v hloubce pomocí ultrazvukového lokátoru ně-
jaké velké objekty. Nebylo však možno vyloučit, 
že šlo o hejna ryb.
 Pověsti o  životě Lochnesky a  jiných vodních 
živočichů v  highlandském jezeře Loch Ness 
jsou známy již několik staletí. Vůbec nejstarší 
dochovaná zmínka pochází ze 6. století z  díla 
o sv. Kolumbánovi. Ten měl v roce 565 zachrá-
nit jednoho z Piktů, který byl napaden příšerou 
– a to kdesi u řeky Ness, tedy nikoli u jezera. Jiná 
pověst o tomto svatém muži vypráví, že v tém-
že roce se jednou chtěl přeplavit přes jezero. 
Loďka však byla na druhém břehu a světec tak 
byl nucen vyslat jednoho svého muže, aby pře-
plaval přes jezero a loď přivezl. Uprostřed jezera 
byl však muž zastaven podivným tvorem, vypa-
dajícím jako velká ryba. Zároveň se vzdula velká 
vlna. Svatý Kolumbán však údajně neztratil du-
chapřítomnost, ukázal znamení kříže a důrazně 
radil zvířeti, „aby nešlo dál a neubližovalo tomuto 
muži. Zvíře se poté dalo pozpátku na  útěk, pla-
vajíce pozadu rychleji než popředu,“ psáno slovy 
opata Adamnana. Příšera v  této pověsti ještě 
neměla pověstný dlouhý krk a  vzezřením při-
pomínala spíše velkého sumce, než cokoliv 
jiného.

Fotka falzifikátu Lochnessky, pořízená Marmadukem Wetherelem. 
Svého času byla jednou z nejznámějších fotografií světa 

Velkou vlnu zájmu o Lochnesskou příšeru roz-
poutal v roce 1871 článek D. MacKenzieho, kte-
rý obludu spatřil a popsal. Od 80. let 19. století 
po 30. léta 20. století byly hlášeny stovky pozo-
rování jezerního živočicha. 
I v dalších letech 20. století byla příšera něko-
likrát nafilmována a  fotografována, ale žádný 
získaný dokument není natolik přesvědčivý, 
aby ho bylo možno uznat za  bezesporný dů-
kaz existence živočicha. Svůj dlouhý, plesiosau-
ra připomínající krk příšera získala nejspíše až 
v 30. letech 20. století. Roku 1934 byl také poří-
zen nejznámější snímek Loch Nesské nestvůry. 
Jeho autorem byl jistý dr.  Wilson, přítel zná-
mého lovce a falzifikátora důkazů Marmaduka 
Wetherela, který proslul, mimo jiné, i falešnými 
stopami nestvůry. Ty vyrobil pomocí stojanu 
na deštníky a uříznuté hroší nohy. O svém fal-
zu tehdy drze tvrdil, že „je to zvíře, jehož nohy se 
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čtyřmi prsty jsou kolem dvaceti centimetrů široké. 
Jedná se o zvíře velmi silné, s pružnýma nohama, 
dlouhé asi šest metrů. Otisky jasně ukazují plas-
tičnost tlap, se znaky nehtů nebo drápů… Otisky, 
které jsem objevil, jsou staré jen několik hodin, 
což jasně ukazuje, že se zvíře nachází v  sektoru, 
v  němž jsem předpokládal, že ho najdu.“ Jelikož 
jeho podvod vyšel najevo, jen těžko mohl jen 
o  pár měsíců později tvrdit, že vyhotovil do-
konalou fotografii nestvůry. Aby svůj podvod 
skryl, dohodl se se svým přítelem doktorem 
Wilsonem, že zakryje Wetherelův čin svou po-
věstí.
Wetherelův podvod vyšel najevo až roku 1994, 
kdy list Sunday Telegraph oznámil, že Wethe-
relův zeť Christian Spurling na smrtelném loži 
přiznal, že snímek je podvod a připojil k němu 
i  popis modelu, který k  tomu posloužil. Ten 
byl zcela prostý – šlo o  malý model ponorky, 
na  který byl důmyslným způsobem přidělán 
umělý krk a hlava falešné obludy. I přesto však 
konspirační teorie o možném živočichu, žijícím 
hluboko v jezeře, setrvaly, a ani počet svědectví 
se nijak nesnížil.

Elasmosaurus

Ani sonary v hodnotě 1 milionu liber prohledá-
vající jezero Loch Ness ve  Skotsku legendární 
monstrum, Lochnesskou příšeru, nenašly. Tým 
pátračů strávil na  operaci „Deep Scan“ celý tý-
den, leč neúspěšně. Skupina 24 motorových 
člunů pročesávala jezero v  rojnici tak, aby jim 
nic neuniklo. Získala však pouze několik málo 
informací o  pohybu velkých objektů hlubo-
ko pod vodou, nicméně pokaždé se jednalo 
o hejno ryb. Pátrání tak přítomnost Nessie, jak 
je příšera také nazývána, nepotvrdilo, ale ani 
nevyvrátilo.
Lochnesské obludě se obvykle přiznává podo-
ba ještěra Elasmosaura z  období svrchní křídy 
(před 100 až 70 miliony let). Měřil až 14 metrů 
a jeho hmotnost se díky štíhlému tělu pohybo-
vala „jen“ kolem 2 tun. K celkové délce výrazně 
přispíval extrémně dlouhý krk, tvořený více než 
70 obratli. Hlava byla malá a výrazně ozubená. 
Byl to dravec, lovící především ryby a bezobrat-
lé. Řadí se do skupiny Plesiosaurů. Lochnesská 
obluda však má i   své vlastní vědecké jméno. 
Tím je Nessiteras rhombopterix a  znamená to 
něco jako „div z  jezera Ness s  kosočtverečný-
mi ploutvemi“. Toto jméno nestvůře přisoudil 
slavný britský zoolog Peter Scott a je přesmyč-
kou z „monster hoax by sir Peter S.“, což znamená 
„monstrózní žert sira Petera S.“ Letos si v  okolí 
jezera Loch Ness ve  Skotsku určitě tisíce „pří-
znivců“ bájné obludy připomenou 80. výročí 
svědectví statkářského páru.  (jn)

Konstantinovy Lázně 
210. lázeňská sezona

Lázeňská obec Konstantinovy Lázně leží v  zá-
padních Čechách, v okrese Tachov. Je vzdálena 
39 km severozápadně od Plzně a 31 km severo-
východně od Tachova. Leží v nadmořské výšce 
okolo 520 m. Z  jedné části je obklopena lesy, 
velkou část obce zabírá lázeňský park. Místní 
lázně se specializují na  poruchy kardiovasku-
lárního systému, hlavní léčebné metody jsou 
založeny na  využívání místní minerální vody 
s největším obsahem oxidu uhličitého ze všech 
pramenů v České republice.

Lázeňská otužilkyně

Již v 16. století zde byl nalezen první sirný pra-
men. V r. 1803 byla u osady Nová Ves místními 
sedláky postavena první dřevěná lázeňská bu-
dova, která disponovala pěti kabinami a dvace-
ti dvěma pokoji. Byla zřízena v  těsné blízkosti 
sirného pramene v  místech dnešní tzv. Staré 
lázně. V  roce 1837 celé panství a  tím i  lázně 
koupil kníže Konstantin z  Lövensteinu, podle 
kterého se lázně od roku 1900 jmenují Konstan-
tinovy (dříve Nová Ves-lázně). Kníže zde původ-
ně chtěl hledat uhlí, neboť se soudilo, že sirné 
prameny a ložiska uhlí spolu velmi úzce souvisí. 
Žádné uhlí zde sice nalezeno nebylo, průzkumy 
však potvrdily, že pramen, který zde vyvěrá, má 
vynikající léčebné účinky. 
Lázně byly prodány v roce 1872 jisté plzeňské 
společnosti, kterou vedl JUDr. Franz Josef Pan-
kratz. Tehdy byl založen lázeňský park a  do-
končena stavba nové lázeňské budovy. Lázně 
se tak posunuly poněkud k  jihu do  dnešních 
míst. V  roce 1890 nechala Pankratzova man-
želka Sofie vybudovat kapli, zasvěcenou Pan-
ně Marii Lurdské, která je dodnes v  provozu. 
Po  smrti Franze Pankratze se vedení lázní ujal 

jeho syn Otmar. Od-
borné vedení přešlo 
na  Pankratzova zetě 
dr.  Eduarda Lenze, 
který se v  roce 1905 
stal majitelem lázní.
Tehdy se v  lázních 
léčili zejména lidé 
nemocní padouc-
nicí, revmatismem 
a chorobami oběho-
vé soustavy. V  roce 

1901 byla do  města přivedena železniční trať. 
To mělo pro rozvoj lázní velký význam, vyrost-
ly nové lázeňské vily a hotely. Po první světové 
válce bylo vybudováno také koupaliště, vodo-
vod, kino a obec byla elektrifikována.
V roce 1928 byla přestavěna hlavní lázeňská bu-
dova (zvýšena o patro). Po druhé světové válce 
byla budova i  hlavní pramen pojmenovány 
podle pražského lékaře prof.  MUDr.  Bohumila 
Prusíka, význačného kardiologa a příznivce láz-
ní. Od 1. května 1992 jsou lázně součástí spo-
lečnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, 
a.s. Disponují několika kategoriemi ubytování 
– v devíti ubytovacích zařízeních je k dispozici 
407 lůžek. V lázeňském domě Prusík je k dispo-
zici celý léčebný provoz. Mezi hlavní indikace 
léčené v Konstantinových Lázních patří ische-
mická choroba srdeční, stavy po infarktu myo-
kardu, po  operacích na  srdci, aortě a  velkých 
cévách, po  koronární angioplastice, po  akutní 
karditidě, hypertenzní choroba, onemocnění 
velkých tepen, stavy po trombózách, po opera-
cích varixů, chronický lymfatický edém, funkční 
poruchy periferních cév i některé vedlejší indi-
kace (poruchy látkové výměny a  choroby dý-
chacího ústrojí). 

Mezi nově nabízené doplňkové služby patří 
Wellness centrum Konstantin, které zahájilo 
provoz v  r. 2010. K  dispozici je zde relaxační 
bazén, vířivky, Kneippovy chodníčky, aromatic-
ká sauna, finská sauna, parní lázeň a  relaxační 
a odpočinková zóna. Je možno využít nabídky 
masáží, spojených se zábalem. Součástí je také 
fitness centrum, které nabízí trenažéry na chůzi 
a běh, spinnery, total body trapery a  rotoped. 
Tréninková zóna nabízí široký výběr posilova-
cích aparatur. 

Severskou chůzí lze vyrazit 
všemi směry

Dnes patří Konstantinovy 
Lázně mezi nejmenší láz-
ně v  České republice. 
Jsou v současnosti jedi-
nými lázněmi v  Plzeň-
ském kraji. Lázeňské pro-
středí působí po celý rok 
velmi příjemně a  klidně, 
hlavně díky krásnému 
a rozlehlému lázeňskému 
parku s  Prusíkovým pra-
menem. Podle počasí lze 
využít místních sporto-
višť, nebo si v recepci půj-

čit severské hole a vyrazit na některou ze zají-
mavých turistických tras. Nechybí ani možnost 
společenského a  kulturního vyžití. K  pobytu 
není třeba čekat, až nás postihne některá z výše 
uvedených indikací, ale lze využít také široké 
nabídky wellness a relax pobytů. 

(Text a foto J. Novák)
Švihák lázeňský vítá návštěvníky
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8. Šonkův den
Praha, 31.1.2013

Tradiční setkání odborníků, usilujících o  pokles 
hmotnosti naší populace, zahájila v  kongreso-
vém centru U  Hájků vzpomínkou na  Šonkovy 
redukční tábory v Roudnici nad Labem H. Kotás-
ková (Praha). Na  břehu Labe ve  Sportareálu 
probíhaly v  létech 1961-1992 pobytové kurzy 
pro otylé, k nimž základy položili prof. MUDr.  J. 
Šonka, CSc. a  PhDr.  A. Žbírková, CSc. Redukční 
programy se postupně rozšířily i o psychologic-
kou a  psychiatrickou péči. Využívalo se prvků 
kolektivní soutěživosti a soudržnosti a byla zdů-
razňována prevence vzniku obezity. Tábory daly 
základ Klubu obézních při 3. interní klinice FVL. 
V další přednášce na téma „Obezogeny – pří-
čina pandemie obezity a metabolických po-
ruch?“ upozornila D. Müllerová (spoluautorka 
D. Matějková) (Plzeň) na chemické látky, které 
jsou schopny narušit fyziologickou regulaci 
metabolismu lipidů a adipogenezi a svým účin-
kem vedou k obezitě. K těmto obezogenům se 
řadí perzistující organické polutanty, jako jsou 
organochloridy, organobromidy, organoflu-
oridy, dále také ftaláty a  další. Význam těchto 
látek v  etilogii obezity je předmětem dalšího 
výzkumu. 
Zaplněné auditorium pak vyslechlo dalších 19 
přednášek, vztahujících se z nejrůznějších po-
hledů k problematice obezity. Uvedeme titulky 
některých z nich: Jablka a hrušky aneb co Jean 
Vague netušil (P. Sucharda-Praha), Antidiabeti-
ka a  hmotnost (A. Mahelová-Hradec Králové), 
Současné přístupy k léčbě hypertenze u obezi-
ty (J. Widimský-Praha), Bruxismus ve spánku (K. 
Šonka-Praha), Bariatrická chirurgie v ČR, v Evro-
pě a  ve  světě (M. Fried-Praha), Přehled bariat-
rických operací a jejich výsledky v praxi (K. Do-
ležalová-Praha), Účinnost sleeve gastrektomie 
na léčbu morbidní obezity a diabetu II. typu (M. 
Kasalický-Praha), Bariatrická operace-pohled 
anesteziologa (H. Bedřichová-Praha), Sledo-
vání pacientů po  bariatrických operacích (D. 
Eichlerová-Praha), Úskalí diagnostiky obezity 
v  dětském věku (J. Kytarová-Praha), Komplex-
ní pohled a obézního pacienta od diagnostiky 
k léčbě (M. Matoušek a spol.-Praha), Motivační 
program pro prevenci a  terapii obezity za  vy-
užití internetu (I. Málková-Praha), Couching 
v  obezitologii (V. Tuka-Praha), Statiny: světla 

a  stíny (R. Češka a M. 
Vrablík-Praha), Tuková 
tkáň a imunitní systém 
(M. Mráz a  spol.-Pra-
ha), Indukovatelnost 
oxidace mastných ky-
selin v  tukové tkáni (J. 
Kopecký-Praha), An-
ti-steatotický účinek 
n-3 polynenasycených 
mastných kyselin v ját-

rech (M. Rossmeisl-Praha), Dietní léčba obezity 
(P. Hlavatý-Praha) a Funkční potraviny a obezita 
(Š. Svačina-Praha).
Všichni účastníci obdrželi vkusná třicetistránko-
vá abstrakta všech přednášek. Plné znění přine-
se odborné periodikum Vnitřní lékařství. 

(jn)  

Děkanský 
tělovýchovný den 

21. 5. 2013
Ústav tělesné výchovy LF UK v Plzni z pověření 
děkana LF doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., po-
řádá v úterý 21. 5. 2013 Děkanský tělovýchovný 
den. Jde o  tradiční širokou nabídku pohybo-
vých aktivit posluchačům i zaměstnancům naší 
lékařské fakulty, kterou dále uvádíme.
31. ročník turistického pochodu (pro pěší 
i cykloturisty) se startem na konečné tramva-
je č. 4 na Košutce v 9.00 hodin a cílem u ranče 
na  Šídlováku. Pochod bude jako tradičně za-
končen táborákem a opékáním vuřtů.
Další sportovní akce se uskuteční vesměs v tě-
locvičně na Lochotíně, Bolevecká 30.

SÁLOVÁ KOPANÁ: 
Turnaj čtyřčlenných 
družstev jednotlivých 
ročníků. Začátek tur-
naje bude v  10 ho-
din, přihlášky v  9.30 
hodin v   tělocvičně 
u Mgr. Floriana.
VOLEJBAL: Hrají smí-
šená družstva (nejmé-
ně 1 žena na  hřišti). 

Prezentace a losování na místě ve v 12.30 hodin 
u Mgr. Dejmka. Začátek ve 13.00 hodin.
BASKETBAL (již v  pondělí 20. 5.!!): Turnaj 
ročníkových družstev. Přihlášky a  losování 
na místě v 16.00 hodin. Přihlášky a řízení turnaje 
u Mgr. Králové.
AEROBIC: Pro studenty i zaměstnance ve velké 
tělocvičně na Lochotíně. Zahájení v 9.00 hodin. 
Cvičí Mgr. Fajfrlíková.
Ve  SQUASH-CENTRU Plzeň - Obchodní stře-
disko „CENTRUM“, Masarykova 75, jsou na pro-
gramu v úterý 21. 5. dva sporty: 
FLORBAL: hrají 3 + brankář (bez hokejky). 
Hokejky si bude možné půjčit (doporučujeme 
vlastní). Přihlášky: Soupisky družstev je nutné 
odevzdat na  ÚTV, Bolevecká 30, nejpozdě-
ji do  15. 5. 2013 do  12 hodin. Jinak nebude 
s družstvem počítáno. Začátek turnaje je v 8.00 
hodin. Turnaj organizuje Mgr. Hlad.
SQUASH: Turnaj pro studenty a zaměstnance 
LF. Přihlášky v 11.30 hodin na místě u Mgr. Čer-
veného. Začátek turnaje ve 12.00 hodin.
Na  tenisových dvorcích Slavie PU Plzeň 
na Borech proběhne soutěž v tenisu. 
TENIS : 42. ročník bleskového turnaje pro po-
sluchače i zaměstnance LF ve dvouhrách mužů 
i žen, podle časových možností i smíšená čtyřh-
ra. Prezentace v 8.45 hodin u PhDr. Lukavské-
ho na letní terase tenisového klubu.

Ke slovu se dostanou i plavci v bazénu na Slo-
vanech – jako poslední až ve  středu 22. 5. 
Soutěžní disciplínou je polohový závod jednot-
livců – 200 m se plave střídavě na  trati 200 m 
v  kombinaci 50 m prsa + 50 m znak + 50 m 
prsa + 50 m kraul. Přihlášky e-mailem se zasí-

lají na adresu lucie.kralova@lfp.cuni.cz do 20. 5. 
2013. Začátek závodů je ve 20.00 hodin.
UPOZORNĚNÍ: ÚČAST STUDENTŮ NA SPOR-
TOVNÍCH AKCÍCH JE POVINNÁ !!!  (r)   

Životní moudra 
a pranostiky 

• Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. 
(Latinské přísloví)

• Člověk je zdráv, když ho bolí pokaždé 
někde jinde. (Mark Twain)

• Člověk je chudákem teprve, když už nic 
nechce. (Erich Maria Remarque)

• I lev musí odhánět mouchy. (Anglické 
přísloví)

• Kdo nic nemá, tomu nic nechybí. (Latinský 
citát)

• Příteli k pomoci třeba o půlnoci. (České 
přísloví)

• Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba 
jen umět skrývat svou hloupost. (George 
Bernard Shaw)

• Žena, která je provdána za archeologa, 
se může považovat za šťastnou, protože 
čím je starší, tím je pro svého muže 
zajímavější. (Agatha Christie)

• Kdo na nic nezamíří, nic netrefí. (Polské 
přísloví) 

• Všechny války vznikají pro hmotné 
statky. (Platón)

• Čím více máme lásky, tím lépe projdeme 
světem. (Emmanuel Kant)

• Život se nedá slovy dostatečně vyložit, 
jen žít. (Tomáš Garrigue Masaryk)

• Lidé už objevili vše, mimo to, jak mají žít. 
(Jean Paul Sartre)

• Zlatý věk je tam, kde jsou děti. (Novalis)
• Přítele chval veřejně a kárej mezi čtyřma 

očima. (Leonardo da Vinci)
• Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem 

píšeš, a potom je třeba se naučit psát. 
Na jedno i druhé padne celý život. (Ernest 
Hemingway)

• Předstírat hloupost je někdy velice 
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moudré. (Marcus Pontius Cato Censor)
• Štěstí je jako malé dítě. Musí se neustále 

držet za ruku a podpírat. (Otakar Berousek)
• Člověk žije, je-li šťasten štěstím druhých. 

(Johann Wolfgang Goethe)
• Manželství není loterie. V té se někdy 

vyhrává. (George Bernard Shaw)
• Štěstí zmate lidi ještě víc než neštěstí. 

(Neznámý autor)
• Životu není třeba hledět do tváře, stačí 

ho cítit. (Erich Maria Remarque)
• Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale 

též vhodný terén, z něhož by mohly 
vzlétnout. (Hemingway)

• Ze všech lásek nejupřímnější je láska 
k jídlu. (George Bernard Shaw)

• Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, 
co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě 
víc. (Sacha Gultry) 

• Knihy jsou srdce v rukách lidí. (Arabská 
moudrost)

• Člověk je člověku stálým nebezpečím. 
(Lucius Annaeus Seneca)

• Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. 
(Moliére)

• Život je hra, v níž srdce není nikdy 
trumfem. (Marcel Achard)

• Měj s přítelem raději strpení, než abys ho 
ztratil. (Arabské přísloví)

• Do papíru oheň nezabalíš. (Z čínského 
mudrosloví)

• Člověk je jako měsíc – má svou temnou 
stranu, kterou nikomu neukáže. (Mark 
Twain)

• Bez druhých je život, láska a štěstí utopií. 
(Phil Bosmans) 

• Co je bohatství? Po bohatství netoužit. 
(Lucius Annaeus Seneca)

• Dívat se pozorně kolem sebe je jako 
dvakrát žít. (Leonardo da Vinci)

• Do zavřených úst nevletí moucha. 
(Francouzské přísloví)

• Buď rozum nebo láska, nikdy ne obojí. 
(Alfred Tennyson)

• Čím je život prázdnější, tím je těžší. 
(Alphonse Aplaus)

• Stále naříkáme, že máme málo času, ale 
žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt. 
(Seneca mladší)

• Život je dlouhý dost, když víš, jak ho 
prožít. (Lucius Annaeus Seneca)

• Lepší zapálit svíčku, než si stěžovat 
na tmu. (Čínské přísloví) 

• Právník je člověk, vyškolený k obcházení 
zákona. (Ambrose Gwinett Iberce)

• Kdo nikdy neopustil vlastní zem, je plný 
předsudků. (Carlo Goldoni)

• Moje bolest může být pro někoho cizího 
důvodem ke smíchu. Ale můj smích 
nemůže být nikdy příčinou cizí bolesti. 
(Charles Chaplin)

• Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší 
bytost, než je sám. (Antoine de Saint-
Exupéry) 

• Buďte každý den nějaký čas o samotě. 
(Dalajláma)

• Člověk nemá většího nepřítele než sebe 
sama. (Livius) 

• Přítel je ten, který přichází, když celý svět 
odešel. (Anglické přísloví)

• Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen 
hloupnou. (A. P. Čechov)

• Život je čekání na to, kdy se sny změní 
ve skutečnost. (Victor Hugo)

• Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom 
jedna žena může vytvořit domov. (Čínské 
přísloví)

• Buď přísný k sobě, ale shovívavý k jiným. 
(Gaius Optimus Secundus Maior)

• Nehledej si ženu v tanci, ale na poli mezi 
ženci. (Ukrajinské přísloví)

• Člověk nemá nic cennějšího, než je čas. 
(Ludwig van Beethoven)

• Přítel je ten, před nímž můžeš myslet 
nahlas. (Neznámý autor)

• Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. 
(Johann Wolfgang von Goethe)

• Anekdoty nemají autora, nýbrž 
vypravěče. (Karel Čapek)

• Když někdo odvede koně, je pozdě 
spravovat stáj. (Latinské přísloví)

• Umění je pro mne především duševním 
stavem. (Marc Chagall)

Pranostiky
• V lednu za pec si sednu.
• Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh 

na poli.
• Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem 

odnáší.
• Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
• Připadne-li 1. leden na úterý, bude zima ještě 

krutější, ale zato úrodný rok.
• Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost 

pro úrodu vlídná.
• Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, 

co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
• Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně 

bramborů. (6.1.)
• O svatém Erhartu zima zebe do nártu. (8.1.)
• Na svatého Marcela zima leze do těla. (16.1.)
• O svaté Anežce od kamen se nechce. (21.1.)
• Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana 

z rukáva.
• Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy. 

(22.1.)
• Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro 

víno i žito starat se o žence.
• Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď 

popustí nebo zhustí. (25.1.)
• V den obrácení svatého Pavla když teče voda 

po silnici, šetřte pro dobytek píci.
• Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
• Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem 

březen i v noci.
• Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 

poleze za kamna.
• Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to 

musí přec jenom státi.
• V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
• Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, 

tak dlouho po nich bude mlčet. (2.2.)
• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
• Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli 

pak jasný den, očekávej druhou.
• Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
• Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok 

na to běží.
• Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. (5.2.)
• Svatá Dorota stromy sněhem ometá. (6.2.)
• Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
• O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
• Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 

(14.2.)
• Masopust na slunci - pomlázka u kamen. (20.2.)
• Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude 

pěkná pšenice i žito.
• Konec masopustu jasný - len krásný.
• Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 

40 dní bez prodlení. (22.2.)
• Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 

(24.2.)
• Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
• Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
• Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce 

pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
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Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. při zahajovacím 
projevu
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