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První významný milník
v harmonogramu
výstavby nových
budov fakulty
S koncem března 2013 dokončili stavbaři společnosti Gemo Olomouc s.r.o. poslední ze základových konstrukcí nových budov Lékařské
fakulty v Plzni. Dodrželi tak první významný
milník v harmonogramu výstavby.
Dosavadní stavební práce, které začaly na podzim roku 2012, komplikovalo nejen nezvykle
dlouhé mrazivé počasí, ale i nutnost změnit
projekt základů. Po skrývce ornice a provedení
části hrubých terénních úprav byla při zatěžovacích zkouškách zjištěna jiná struktura podloží, než jakou předpokládal inženýrsko-geolo-

gický průzkum. Bylo tedy nutné změnit způsob
zakládání z patek na piloty.
Zatímco na jednom konci staveniště dokončovali stavbaři základy, v ostatních částech už
vyrůstá monolitická konstrukce. Ta by měla být
kompletně dokončena do konce července letošního roku. Postupně se do činnosti na stavbě zapojí další stavební profese tak, aby hotové
dílo bylo předáno plzeňské Lékařské fakultě
v březnu 2014.
Jaro a léto 2014 bude věnováno vybavování
nových prostor mobiliářem a přístroji – a také
stěhování. Od zimního semestru akademického roku 2014/2015 již budou Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav
patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav
biofyziky sídlit a poskytovat výuku v nových
prostorách.
Kromě nového sídla teoretických ústavů začne
v nových budovách pracovat také Biomedicín-

ské centrum, jehož výzkumné týmy nyní pracují navzájem odděleně ve stávajících prostorách
fakulty a na stávajícím vybavení.
Pořízení této nové infrastruktury Lékařské fakulty UK v Plzni je podporováno Operačním
programem Výzkum a vývoj pro inovace. Díky
přiděleným prostředkům ze Strukturálních
fondů EU mohlo být v Plzni zahájeno dlouho
plánované budování nového kampusu LFP
na pozemcích pod Alejí Svobody v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, kde
by v budoucnu mělo dojít i k výstavbě dalších
budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu.
Text: B. Černíková
Fotogalerie na s. 51
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19. březen Mezinárodní den
invalidů
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Mezinárodní den
invalidů, který byl
vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných
a civilních invalidů.
Nám má připomenout, s jakými překážkami se invalidé
každý den musí stýkat a překonávat je, ať už se
jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným fyzickým či
mentálním postižením. Konají se různé akce,
přispívající k začlenění těchto lidí do společnosti. Týká se primárně práce, ale i všech dalších oblastí života.
V současnosti se pro „invalidy“ používá správněji termínu „osoby se zdravotním postižením“.
V ČR se rozeznává řada klasifikačních přístupů
k ohodnocení tíže zdravotního postižení. Jeden
z odhadů celkového počtu osob se zdravotním
postižením u nás uváděl ohromující 1,2 milionu osob. Na jednotlivé skupiny postižení připadalo: zrakově postižení 60 000 osob (z toho
velmi těžce postižených 17 000), sluchově
postižení 100 000 (z toho neslyšících 15 000),
s poruchami řeči 60 000 (z toho slepohluchých
1500), mentálně postižených 300 000, s vadami
pohybového ústrojí 300 000 (z toho vozíčkářů
33 000), diabetiků 530 000 (z toho s inzulinoterapií 70 000), postižených epilepsií 140 000,
duševně nemocných 100 000, a psoriatiků
200 000.
Pohybuje-li se počet
zdravotně
postižených v ČR na úrovni
10-12 % obyvatel ČR,
odpovídá to situaci
v dalších evropských
zemích.
Procento
zdravotně
postižených bývá uváděno v rozmezí 5-17 %. Významnější rozdíly jsou dány spíše rozdíly v kritériích
při posuzování než rozdíly ve skutečné incidenci. Počet zdravotně postižených občanů Evropské unie se pohybuje okolo 40 milionů osob.
V ČR je ve vztahu k našim zdravotně postiženým občanům uzákoněno několik opatření,
která jim mají ulehčit jejich ztížené pracovní
uplatnění. Úřad práce (ÚP) je povinen mj. vést
evidenci zdravotně postižených a vyčleňovat
z ní osoby vhodné pro zaměstnávání. Dále je
ÚP povinen zajišťovat pracovní rehabilitaci.
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob
na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Tato povinnost
může být nahrazena odebíráním výrobků
od subjektů zaměstnávajících z 50 % zdravotně
postižené, zadáváním zakázek těmto subjektům či odvodem do státního rozpočtu. Možnost odvodu do státního rozpočtu je odepřena
organizačním složkám státu či zaměstnavatelů
státem zřízených. Zákon dále zavádí zákonnou

povinnost pro zaměstnavatele spolupracovat
s ÚP a vést evidenci zdravotně postižených,
které zaměstnává, a pracovních míst vhodných
pro zdravotně postižené.
Pro občany se zdravotním postižením však vedle možnosti získat práci jsou důležité i ostatní
oblasti života, týkající se např. kulturního či
sportovního vyžití. I když v posledních létech
došlo k podstatnému zlepšení podmínek pro
naše spoluobčany se zdravotním postižením,
stále je v této oblasti ještě hodně co zlepšovat.
(r)

s názvem ,,Light It Up Blue”, která se ve světě
stala již tradicí. Z 1. na 2. dubna osvěcují firmy
a společnosti svoje budovy modrým světlem,
a tím dávají najevo, že jim problematika autismu není lhostejná. Modré světlo tak pomáhá
zaměřit pozornost na autismus, poruchu, která ovlivňuje přibližně 67 000 000 lidí na celém
světě, a s touto diagnózou se rodí každé 110.
dítě. K akci se připojily více než dvě stovky staveb po celém světě, které se 1. a 2. dubna rozzářily modře.

2. duben – Světový
den autismu

18. prosince 2007 přijala Valná hromada Organizace spojených národů prohlášení, předložené státem Katar, které trvale uznává 2. duben
jako Světový den autismu.
Autismus (z řec. αυτός autos, sám) je tzv. vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se
vzorci chování a narušenými komunikačními
schopnostmi, objevující se před třetím rokem
věku. Příčina autismu je neznámá, proto jeho
určení bývá nepřesné (u dospělých v podstatě
nemožné), zdlouhavé a drahé. Britští vědci objevili nedávno novou metodu zjištění autismu,
a to pomocí magnetické rezonance mozku,
díky které lze u lidí s autismem lehké změny
mozku diagnostikovat. Je to mnohem rychlejší
a také levnější metoda, díky níž lze tuto poruchu zjistit i u dospělých lidí.
Cílem akce je přivést k problematice autismu,
pervazivní poruše postihující desítky milionů
lidí, celosvětovou pozornost. V rámci Světového dne autismu byly vyzvány všechny členské
státy OSN, aby zajistily zvýšení informovanosti
o autismu ve společnosti, podpořily včasnou
diagnostiku a umožnily včasnou intervenci.
Jde mimo jiné o vyjádření opravdového zájmu
o tuto problematiku s ohledem na vysoké zastoupení dětí s autismem v populaci ve všech
částech světa, a na závažné vývojové problémy
z poruchy vyplývající.
Světový den autismu
upozorňuje na autismus
jako na celosvětový problém. Součástí osvětových akcí u příležitosti
Světového dne autismu
je i upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem, a je dnem, kdy
jsou osoby s autismem
vřele vítány a zahrnovány do společenských
událostí po celé planetě. Celosvětovým zapojením organizací podporujících osoby s autismem dostanou hlas miliony jedinců po celém
světě, ať už ti nepochopení, hledající pomoc, či
ti, kteří ještě neobdrželi správnou diagnózu.
Osvětu autismu bychom rádi podpořili i u nás.
Jedním z projektů byla mezinárodní kampaň

Budova LBBW Bank
na Václavském náměstí v Praze

Nasvícená šikmá věž v Pise

V Čechách se k této kampani připojila pouze
firma LBBW Bank, která modře osvítila kopuli
na Václavském náměstí. Problematika autismu
v ČR je stále velká neznámá. Modrému nasvícení budovy LBBW Bank na podporu Světového
dne autismu předcházela tisková konference.
Martina Lambertová, ředitelka marketingu
a komunikace LBBW k tomu dodala: „Naše
banka se jako jediná v České republice zapojila
do tohoto projektu a bylo nám velkým potěšením
asociaci APLA poskytnout prostory pro tiskovou
konferenci a následně nasvítit naši budovu. I pro
nás je to netradiční zážitek.“ Simona Votyová,
PR manažerka APLA střední Čechy, o.p.s.: „Velice si vážíme spolupráce s LBBW Bank a její účasti
v kampani „Light It Up Blue“. Modré světlo pomáhá zaměřit pozornost na autismus, poruchu, která ovlivňuje přibližně 67 mil. lidí na celém světě.
S touto diagnózou se rodí každé 110. dítě.“ K současné situaci péče o nemocné autismem u nás
nám poskytl informace doc. MUDr. Jiří Beran,
CSc.: „Všelijakých světových dní je dnes jako
máku nebo alespoň tolik, co různých nocí
(muzejní, kostelní, hradozámecká a další ).
Nevím přesně, co podle zmínky v jednom
z výše uvedených odstavců britští vědci objevili, ale zdá se, že skoro vše, co víme, víme
díky magnetické rezonanci. Autismus se
vyskytuje po celém světe, ale zas až tak velký problém ve srovnání s jinými ( energie,
voda, ekologie ) to není. O autismu u dětí
jsme se učili již dávno, tím, že se o něm víc
mluví, jako by byl častější, ale tak to asi nebude. Je samozřejmě dobře, že o autismus
se zajímá odborná i laická veřejnost a autistické děti se vzdělávají způsobem, který jim
je přijatelnější, nepokládají se za mentálně
retardované či zlobivé, když je baví jen jedno a jinak už nic jiného…Modře nasvícená
budova LBB Bank musela určitě hezky vypadat!“ 
(r)

11. duben – Světový
den Parkinsonovy
nemoci
O Parkinsonově nemoci mají naši občané povšechně malou povědomost. Při tom v České
republice jí trpí až 20 tisíc lidí, na světě čtyři miliony. Veřejnost příznaky nemoci mnohdy přičítá opilosti nebo vlivu drog a odvrátí se od pacienta v potížích místo toho, aby mu nabídla
pomoc. Sami pacienti proto požádali politiky
o pomoc při osvětě.
Příležitostí k ní je Světový den Parkinsonovy
nemoci. Připadá na 11. dubna, výroční den narození lékaře, který v roce 1817 nemoc poprvé
popsal. Symbol tulipánu odkazuje na květinu,
kterou vypěstoval Parkinsonův pacient.
Tulipány dostal i ministr zdravotnictví Leoš
Heger. Uvedl, že si váží projektů pacientských
organizací, které mají jasný směr a jsou určeny
lidem, kteří potřebují podpořit a poradit. „Je
důležité, aby ti, kdo jsou konfrontováni s vážným
zdravotním problémem, věděli, kam se obrátit
o radu a podporu“ citovala Společnost Parkinson ministra v tiskové zprávě.

Nemoc se obvykle objeví po padesátce, výjimkou ale nejsou pacienti třicetiletí. Diagnóza je
obtížná, nemoc se může zpočátku projevovat
netypicky bolestmi ramen a zad, pocity tíže
končetin či poruchami spánku. Parkinsonova
nemoc se zatím vyléčit nedá. Její příčinou je
úbytek nervových buněk tvořících dopamin,
který zajišťuje přenos signálů.
Při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci každoročně stoupají pacienti, jejich příbuzní a přátelé na horu Říp. Výstupy na kopce
a hory byly i na řadě dalších míst republiky. Pro
pacienty je to symbol toho, že se nepoddávají
pohybovému omezení, jež jim nemoc působí.
Společnost Parkinson je nezisková organizace,
vznikla v roce 1994 a je členem Evropského
sdružení Parkinsonovy nemoci (EPDA). Pro
pacienty pořádá vzdělávací akce, rekondiční
pobyty, společná cvičení, logopedické terapie, kulturní a sportovní akce. Vydává časopis
Parkinson a má web www.parkinson-cz.net.
Zlepšila se dostupnost kvalitní farmakoterapie,
problémem je ale chybění komplexní péče,
do které patří také nefarmakologické postupy
jako léčebná rehabilitace, logopedie nebo odborná psychologická podpora. Podle pacientů
by v Česku mělo vzniknout v každém okrese
jedno rehabilitační centrum pro parkinsoniky.
Zatím se jim podařilo prosadit, že budou pořádány alespoň certifikované kurzy pro zdravotníky. Vzor vidí v centrech v Německu, kde s ne-

mocnými pracují proškolení zdravotníci a také
neurolog, fyzioterapeut a logoped.
Podle plzeňského neurologa MUDr. Vojtěcha
Macha je i v Plzni situace podobná: „Plzeňská pobočka Společnosti Parkinson vznikla až
jako jedna z posledních v ČR. Kromě primárního
problému, kterým stále zůstává především obtížné stanovení správné diagnózy, je nevýhodou
značná finanční náročnost moderní terapie. Přes
všechny odborné problémy ale zůstává zásadní
pozitivní přístup pacienta k jeho obtížím a rovněž
jeho aktivizace rehabilitačním pohybem pod odborným dohledem. Limitujícím faktorem je ekonomická náročnost pronájmu cvičebních prostor,
která není pro většinu pacientů únosná. Situaci by
zlepšil vypracovaný komplexní přístup, který bude
stejně nezbytný vzhledem ke stárnutí populace.
K sofistikovanému systému německých center
máme momentálně ještě hodně daleko.“ 
(r)

16. duben – Světový
den hlasu

Světový den hlasu je osvětová iniciativa, jejímž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti
a zlepšit prevenci poruch hlasu. Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Pro
miliony lidí po celém světě je hlas pracovním
nástrojem.
Světový den hlasu byl poprvé zorganizován
v roce 2003. Od té doby se koná každoročně
16. dubna. Jeho cílem je zlepšit informovanost
veřejnosti o významu hlasu pro mezilidskou
komunikaci a kvalitu života a zvýšit ostražitost
vůči hlasovým poruchám. Hlas je jedním z významných indikátorů zdraví a nemoci. V případě chrapotu, který trvá déle než tři týdny, by
lidé měli navštívit specialistu – laryngologa či
foniatra, kteří jsou schopni zjistit jeho příčinu.
Včasné zjištění rakoviny hlasivek či jiných nemocí hrtanu dává šanci nemocného vyléčit
a provést léčbu s minimálním dopadem pro
organismus. Světový den hlasu poskytuje příležitost sdělit tyto informace veřejnosti a zlepšit
péči a obecnou znalost lidí o lidském hlasu.
Světový den hlasu má svůj počátek v Brazílii,
kde byl v roce 1999 vyhlášen Národní den hlasu jako reakce na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu u tamního obyvatelstva. Z původně pouze brazilské akce se během několika let stala
akce světová. První Světový den hlasu se konal
v roce 2003. Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojila v roce 2009 poprvé.
Život bez hlasu nebo s trvalou chraptivostí
mnoha lidem zcela nebo významně zhoršuje
schopnost kvalitně pracovat. Každému z nás
taková porucha znemožňuje vyjádřit své emoce či náklonnost k osobám blízkým a k lidem,
které máme rádi.

Rady pro váš hlas:
Nepodceňujte chrapot! Chrapot je signálem,
že hlasivky nejsou v pořádku a potřebují léčit.
Sucho v krku škodí hlasu. Chraňte svůj hlas
dostatečným přísunem tekutin, zejména vody.
Alkohol a kofein ale vysušují sliznice a nebezpečí poškození hlasivek zvyšují. Nepřemáhejte hlas. Přemáháním hlasu můžete své hlasivky
poškodit. Pozor na konverzace v barech a klubech s hlasitou hudbou! Poranění hlasivek se
musí zahojit. Náhle vzniklý chrapot a bolest
v krku signalizují poranění hlasivek. Šetřete svůj
hlas, dokud bolest a chrapot neustoupí. Chrapot běžně přejde do tří týdnů. Déle trvající
chraptivost znamená, že se hlasivky nehojí. Při
déle trvajícím chrapotu navštivte lékaře,
který je schopen hlasivky vyšetřit. Včasně odhalená příčina chraptivosti, kterou může být i rakovina hlasivek, se tak lépe léčí s minimálním
dopadem pro organismus. Nekuřte. Kouření
zvyšuje riziko rakoviny hlasivek a hrtanu.
Lidé rizika podceňují.
Potíže s hlasem mohou
být projevem natolik
závažného onemocnění, jako je rakovina hrtanu. Často se hlas zhoršuje kvůli refluxní chorobě žaludku, při níž
nefunguje správně svěrač mezi jícnem a žaludkem a jeho kyselý obsah se dostává do oblasti dýchacích cest. Někoho potom pálí žáha, jiní lidé o této své nemoci
nevědí, ale kašlou či chraptí. V současné době
jsou na vzestupu další rizika, dříve velmi vzácná,
jako je infekce lidskými papilomaviry, které způsobují v krční oblasti papilomatózu hrtanu. Infekce papilomavirem vyvolá růst květákovitých
výrůstků v horních dýchacích cestách a na hlasivkách. Lidé je pociťují jako cizí těleso v krku
a pozorují zhoršující se chrapot. Výrůstky lze
chirurgicky odstranit, ale často se znovu vracejí.

(r)

Den Země
2013
Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše
Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás
lidí přibývá, se k ní musíme
stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat - proto slavíme každoročně
koncem dubna Den Země. V tento den jsou
na mnoha místech pořádány nejrůznější hry
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a soutěže pro děti, zaměřené na ochranu životního prostředí a Země.
Pod heslem „Člověk a strom“ proběhl Den Země
25. dubna také v plzeňském arboretu Sofronka.
„V dopoledních hodinách se zde uskutečnil
celoškolský projektový den 1. základní školy. Jeho cílem bylo formou her a aktivního prožitku rozšířit vědomosti a znalosti o stromech
a lesním ekosystému, seznámení s přírodou,
flórou a faunou, a tím, jak člověk svojí činností
ovlivňuje přírodu,“ uvedl vedoucí arboreta Jan
Kaňák. V odpoledním programu při Dnu otevřených dveří arboreta Sofronka došlo na promítání filmů s lesnickou tematikou, na možnost
individuální prohlídky naučné stezky a na dvě
exkurze s výkladem pro veřejnost.

V Plzeňském kraji v rámci tohoto dne proběhly
i další ekologické akce, např.
„SPOLEČNĚ PRO SEBE …ukliďme břehy řeky
Radbuzy“. 20. dubna byly vyčištěny pěší stezky a břehy Radbuzy v 2 km úseku od mostu Milénia k Doudlevecké lávce. 22. dubna
přispěl ke Dni Země v Rokycanech úklid stráně
v okolí řeky Klabavy a Boreckého potoka.
Podobných akcí proběhly v jednotlivých krajích
desítky. Jak však každý víme, zdaleka to nestačí
k tomu, aby naše životní prostředí zůstalo ušetřeno někdy devastujících vlivů lidské činnosti.
Jako příklad vezměme všudypřítomné plasty –
ne nadarmo se naše současnost nazývá „dobou
plastovou“. Denně se s nimi mnohokrát setkáváme – bereme do rukou PET lahve, plastové
lahve od mléčných nápojů a mléka samotného, kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů
a krémů, obaly od šamponů, sprchových gelů,
zubních past, igelitové tašky, mikrotenové sáčky, obaly od pracích prášků, plenek, bonbonů,
sušenek, těstovin, pekárenských výrobků, mycích a čisticích prostředků atd. atd. Plasty lze relativně snadno recyklovat či likvidovat, lidstvo
by však muselo být v tomto směru daleko zodpovědnější. Stále velká část plastových odpadů
končí mimo sběrné kontejnery. I díky Evropanům končí ročně více než 10 milionů tun plastových odpadků v mořích a oceánech. Kolik
jich skončí ve volné přírodě nikdo nespočítal,
od uvedené sumy však se to číslo moc lišit nebude. To nejmenší, co můžeme pro naše životní prostředí udělat, je třídit odpadky a umístit je
tam, kam patří, tedy do označených sběrných
kontejnerů.
(jn)

Postgraduální lékařské
dny (II)
Plzeň, 12.-14. 2. 2013
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Ve středu 13. února 2013 pokračovaly Postgraduální lékařské dny 2013 paralelně ve dvou po-

sluchárnách. Ve velké posluchárně Šafránkova
pavilonu byl na programu nejdříve blok přednášek Infekce III. Za předsednický stůl zasedli doc. MUDr. I. Chytra, CSc., a MUDr. R. Sviták.
Na programu tohoto bloku bylo osm přednášek. Opět z nich přinášíme stručnou informaci.
MUDr. Jaroslav Raděj (I. interní klinika- JIP LF
UK v Plzni a FN Plzeň): Sepse - příčina kritického onemocnění. Sepse je klinický syndrom
provázející závažnou infekci a lze ji definovat
klinickými kritérii či charakterizovat patofyzio
logicky nekontrolovaným generalizovaným
inflamatorním postižením přesahující infekcí
původně zasaženou část těla či orgán. Důsledkem tohoto komplexního děje mohou být další orgánové dysfunkce, porucha mikrocirkulace
a tkáňová hypoperfúze, hovoříme o těžké sepsi
a septickém šoku. Syndrom multiorgánové
dysfunkce je potom mnohem častěji příčinou
úmrtí než refrakterní septický šok per se. Incidence sepse je vysoká, odhadem 300 případů
na 100000 obyvatel, a nadále stoupá s rostoucím stářím lidské populace, agresivitou léčby
jiných onemocnění i nárůstem mikrobiální
rezistence. Mortalita sepse se odhaduje mezi
20 až 50 % a narůstá s každou orgánovou dysfunkcí, sepse je jednou z hlavních příčin úmrtí
pacientů na jednotkách intenzivní péče. Kauzální léčbou je včasná a adekvátní antibiotická
terapie, event. sanace infekčního ložiska, která
významně ovlivňuje prognózu nemocného.
Nezbytná je iniciální resuscitace tkáňové perfúze, monitorace a podpora vitálně důležitých
funkcí, popř. další orgánová podpora a prevence komplikací. Toto kritické onemocnění je přes
úspěšnou léčbu často zdrojem dlouhotrvajících zdravotních potíží a omezení.
MUDr. Jan Zatloukal, MUDr. Alexandra Židková, Ph.D., MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Optimalizace nastavení umělé plicní ventilace s pomocí měření esofageálního tlaku u extrémně obézního pacienta s ARDS.
Přežití pacientů s ARDS se zlepšilo po zařazení
tzv. lung protective ventilation strategie (použití
malých dechových objemů a pozitivního end
expiračního tlaku - dále PEEP) do klinické praxe.
Optimální nastavení PEEP u pacientů s těžkým
plicním postižením je však stále ne zcela dořešenou problematikou. Jednou z možností, jak
zvolit co nejoptimálnější hladinu PEEP v rámci
umělé plicní ventilace, je využití techniky měření jícnového tlaku speciálním balónkovým
katetrem. Jícnový tlak přibližně odpovídá tlaku pleurálnímu, a tak na základě jeho znalosti
a znalosti tlaku intraalveolárního jsme schopni
nastavit úroveň PEEP tak, aby na jedné straně
nedocházelo k opakovanému kolapsu alveolů na konci exspiria v případě nízké úrovně
PEEP, a na straně druhé aby nedocházelo ani
k hyperinflaci alveolů v případě příliš vysoké
úrovně PEEP. Tímto optimálním nastavením
jsme schopni zlepšit především oxygenační
funkce plic a zároveň minimalizovat poškození
plicního parenchymu způsobené umělou plicní ventilací. Byla uvedena kazuistika extrémně
obézního pacienta, u kterého se tato metoda
uplatnila.
Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):

Perspektivy antibiotické léčby těžkých infekcí v intenzivní péči. Antibiotika jsou třetím nejčastěji indikovaným lékem v intenzivní péči. Infekcemi v intenzivní péči
trpí přes 50 % nemocných a více než 70 % nemocných je léčeno antibiotiky. Nárůst rezistence problémových patogenů (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacter ) je dle WHO jedním ze
tří nejdůležitějších světových zdravotních problémů. Jednotky intenzivní péče se stávají „továrnami“ na vznik a šíření rezistence. Hlavními
příčinami nárůstu rezistence v intenzivní péči
jsou invazivní procedury s porušením anatomických bariér, stárnutí populace, rozvoj intenzivní medicíny spojený s dlouhodobým přežíváním pacientů v kritickém stavu, kteří se stávají rezervoárem rezistentních bakterií, soustředění těžce nemocných v jednom prostoru a někdy i omezená dostupnost zdravotnického
personálu. V rozporu s nárůstem rezistence je
snížení počtu a vývoje nových antibiotik, především proti multi- a panrezistentním G-negativním patogenům. Podle posledních prognóz
mohou být nová antibiotika proti těmto patogenům dostupná nejdříve za 10 let. Vstupujeme do postantibiotické éry?
MUDr. Thomas Karvunidis1, MUDr. Daniel
Lysák, Ph.D.2, MUDr.
Jiří Chvojka, Ph.D.1,
MUDr. Lenka Ledvinová1, MUDr. Jaroslav
Raděj1, MUDr. Vojtěch
Danihel1, MUDr. Ivan
1
Novák , prof. MUDr. Martin Matějovič,
Ph.D.1 (JIP, I. interní klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, Hematologicko-onkologické oddělení,
FN Plzeň2): Imunitní homeostáza v sepsi.
Sepse a septický šok představují celosvětově
významný medicínský i socioekonomický problém. V současnosti je obecně přijímán koncept významného porušení imunitní homeostázy v sepsi s enormní aktivací imunitních
mechanizmů v jejím úvodu s následnou kompenzatorní reakcí, při níž je kompromitována
většina funkcí na nejrůznějších úrovních přirozené i získané imunity. Tato sekundární alterace
obranných mechanizmů, vedoucí k zhoršené
eliminaci primárního patogenu, snížené rezistenci k nozokomiálním infekcím a endogenním reaktivacím virů či oportunních patogenů,
může být dominantní příčinou zvýšené morbidity a mortality kriticky nemocných.
Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. 1, MUDr. Tamara
Bergerová2(Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1,Ústav mikrobiologie LF
UK v Plzni a FN Plzeň2): Spolupráce intenzivisty
a mikrobiologa při léčbě ventilátorové pneumonie. Ventilátorová pneumonie je nejčastější infekcí v intenzivní péči. Postihuje 5-50 %
ventilovaných nemocných, několikanásobně
zvyšuje riziko úmrtí, prodlužuje délku umělé
plicní ventilace i délku hospitalizace a zvyšuje
náklady na léčbu. Riziko neadekvátní antibio-

tické léčby s nepříznivým ovlivněním mortality
spolu s nárůstem rezistence prokázala řada studií. Nejlepší strategií ke zlepšení adekvátnosti
antibiotické léčby a současné minimalizaci rizika rozvoje rezistence je pravděpodobně aktivní
spolupráce intenzivisty a mikrobiologa. Úroveň
konzultací mezi intenzivistou a mikrobiologem
na jednotlivých pracovištích intenzivní péče je
rozdílná. Význam konzultací se však postupně
dostává stále více do povědomí obou specializací.
MUDr. Vojtěch Danihel
(I. Interní klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Kazuistika:
Spontánní ruptura jícnu u kriticky nemocné.
Byla uvedena kasuistika
pacientky původně přijímané pro suspektní
otravu metylalkoholem, u které dominoval
septický šok s těžkou metabolickou acidózou
a přechodnou hemodynamicky významnou
obstrukcí výtokového traktu levé komory při
tachykardii. Po zvládnutí akutního stavu došlo
ke spontánní ruptuře jícnu, který si vyžádal
akutní revizi na operačním sále.
MUDr. Roman Sviták1,
MUDr. Roman Bosman2, Bc. Václav Ondra1 (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje1, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF
UK v Plzni a FN Plzeň2): Invazivní
meningokokové
onemocnění
v přednemocniční neodkladné péči. IMO,
jejímž původcem je Neisseria meningitidis, je
v ČR málo časté, ale jeho smrtnost je relativně
vysoká, kolem 10 %. K polovině úmrtí dochází
do 24 hodin, většinou se jedná o pacienty
s meningokokovou sepsí se septickým šokem.
IMO postihují především mladší věkové kategorie, maximum výskytu je ve věkové skupině
0–4 roky (prevalence séroskupiny B) a 15–19 let
(prevalence séroskupiny C). Doba zahájení
úvodní komplexní léčby (současná triáda infuzní léčby až resuscitace oběhu, oxygenace až
umělé plicní ventilace a antibiotické léčby) je
nejdůležitějším ovlivnitelným faktorem průběhu stonání. Onemocnění vzniká náhle, většinou u dříve zdravých dětí a mladistvých. Zpočátku je klinický obraz necharakteristický
(chřipkové příznaky, teplota, únavnost), už
v této fázi se mohou objevit diagnosticky důležité petechie a sufuze. Pro IMO jsou typické
nově vzniklé petechie, které jsou větší než
2 mm, mohou splývat, nacházejí se také na dolních končetinách a na břiše. Při lokalizaci petechií pouze na hlavě, krku a horní polovině trupu
je IMO málo pravděpodobné. Klinický obraz
meningokokové sepse zahrnuje hemoragický
exantém (petechie a sufuze), horečku, příp.
psychickou alteraci (neklid, agitovanost, zmatenost) a počínající či rozvinutý šok. Vzhledem
k možnému perakutnímu průběhu onemocnění je diagnostika suspektního IMO klinická. Přesto je nezbytné pokusit se i v podmínkách PNP
o průkaz patogena: před podáním antibiotik
provést sterilní odběr krve na bakteriologické
vyšetření. Příznivější prognózu mají pacienti,

u kterých je v co nejkratší době zajištěna celá
úvodní léčebná triáda (infuzní léčba až resuscitace oběhu, oxygenoterapie až umělá plicní
ventilace, parenterální antibiotická léčba). Nezastupitelná úloha lékařů první linie spočívá
v diagnostice onemocnění. Pokud vysloví podezření na IMO lékař ZZS, pak poskytuje úvodní
léčbu v plném rozsahu. Ve voze ZZS je jedna
dávka antibiotika (3 g cefotaximu), transportní
hemokultivační nádobka a sterilní zkumavka
označená PCR.
MUDr. Marek Hluchý,
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D., MUDr. Václav Svoboda (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):Úskalí léčby pneumocystové pneumonie
u (imunokompromitovaného) nemocného
v intenzivní péči. Pneumocystová pneumonie není příliš časté onemocnění vyskytující se
v běžné populaci zdravých jedinců. Je však poměrně častou oportunní infekcí u imunokompromitovaných nemocných. Byla prezentována kazuistika léčby nejkomplikovaněji stonajícího pacienta. Tento nemocný byl v 08/12 operován pro nádorové onemocnění - glioblastom,
v 09/12 přijat do naší péče po urgentním stomatochirurgickém zákroku, který se ale velmi
časně komplikoval rozvojem těžkého septického stavu s následným obrazem ARDS a posléze
i multiorgánové dysfunkce. Jako agens plicního
zánětu byla diagnostikována Pneumocystis jirovecii. Při cílené antibiotické terapii vysokými
dávkami cotrimoxazolu došlo u nemocného,
mimo jiné, také k rozvoji klinických známek
aseptické meningitidy, která může být vzácnou
komplikací této léčby. Přestože pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení byl dlouhodobý, provázený řadou nečekaných komplikací,
pacient byl propuštěn do domácí péče. Tento
fakt lze považovat za velmi dobrý léčebný
úspěch, neboť pneumocystová pneumonie
s nutností umělé plicní ventilace má i přes náležitou léčbu velmi vysokou mortalitu.
Bloku přednášek Infekce IV předsedali doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.,
a prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. Odeznělo
devět přednášek.
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.,1
MUDr. Antonín Egert 3, MUDr. Tomáš Waloschek 2 (Infekční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, Šiklův anatomicko-patologický ústav LF UK
v Plzni a FN Plzeň2, Interní oddělení FN Plzeň3):
Diagnóza virové hepatitidy E není vždy jednoduchá.
Ikterus, provázený vysokými hodnotami aminotransferáz, velmi často
svědčí pro akutní virovou
hepatitidu. Další vyšetření pomocí panelu hepatitid upřesní, o kterou
hepatitidu se jedná. Časová prodleva při čekání na výsledek u nelepšícího se nemocného může vyvolat obavu z progrese závažného stavu. 56letý hypertonik byl
přeložen na Infekční kliniku z okresní nemocnice pro ikterus s významnou elevací amino-

transferáz, svědčící nejspíše pro akutní virovou
hepatitidu. Markery hepatitid A, B a C byly negativní, výsledek anti HEV nebyl aktuálně k dispozici. Pro neustupující ikterus a přetrvávající
elevaci aminotransferáz pomýšleno i na neinfekční etiologii. Nemocný byl přeložen k další
diagnostice na Interní oddělení. USG břicha
prokazuje mírnou steatosu jater, štíhlý žlučník,
splenomegalii, při ERCP nález 2 drobných defektů suprapapilárně. K vyloučení hepatopatie
jiné než etylické etiologie doplněna biopsie jater s nálezem cholestázy, se zánikem hepatocytů, mírnou ložiskovou steatózou a zvýšenou
regenerací parenchymu, tedy nálezem odpovídajícím parenchymovému poškození jater toxického (lékového) původu. Během hospitalizace došlo k mírnému poklesu bilirubinu a jaterních enzymů. Písemný výsledek potvrzující
pozitivitu protilátek proti HEV byl k dispozici až
po propuštění nemocného. Teprve ambulantní
kontrola provedená za 2 měsíce po propuštění
prokázala úpravu klinického stavu i laboratorních hodnot, včetně aminotransferáz.
MUDr. Renata Hrušková (Ústav mikrobiologie
LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Komplikace antibio
tické léčby u dětí.
V rámci sdělení bylo diskutováno nadužívání antibiotik obecně, nadužívání makrolidových antibiotik, nesprávná volba
a dávkování antibiotik, rezistence k antibiotikům a alergické a pseudoalergické reakce
na antibiotika.
MUDr. Adisa Duranovič,
MUDr. Monika Kofroňová (Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni
a FN Plzeň): Nejčastější
závažné kožní infekce.
Mezi nejzávažnější bakteriální infekce v dermatologii patří erysipel. Jedná se o akutní infekci
kůže a podkoží způsobenou ß-hemolytickými
streptokoky skupiny A, šířící se lymfatickými
cestami. Mezi typické příznaky patří horečka,
zimnice, třesavka, někdy i nauzea a zvracení.
Nejčastější lokalizací erysipelu jsou dolní končetiny, kdy jsou většinou bránou vstupu infekce ragády způsobené tineou nohou. Velmi často dochází ke vzniku erysipelu v terénu sekundárního lymfedému u pacientek po mastektomii. Herpes zoster je nejčastější virové onemocnění, které svým průběhem mnohdy vyžaduje
hospitalizaci. Představuje reaktivaci endogenního latentního varicella zoster viru u imunokompetentních jedinců. Kožní projevy mívají
typický vzhled odpovídající dermatomu postiženého nervu. Nejčastější lokalizací jsou thorakální nervové segmenty a 1. větev trigeminu.
MUDr. Kateřina Blümlová (Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni
a FN Plzeň): Pohlavně
přenosné infekce a jejich léčba. K pohlavně
přenosným infekcím (syfilis, kapavka, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma
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inguinale), podléhajícím podle platných zákonů povinnému hlášení a dispenzární péči, řadíme dnes další infekce čítající více než 50 patogenních původců. Podle etiologie můžeme
pohlavně přenosné infekce (STI, Sexually Transmitted Infections) dělit na virové, bakteriální,
způsobené houbami, prvoky a parazity. Virové
STI jsou v našich geografických podmínkách
nejčastější a patří sem hlavně onemocnění
způsobená lidskými papilomaviry (condylomata acuminata – nejčastěji HPV 6 a 11), v jejichž
terapii se uplatňují především fyzikální a chemické destruktivní metody a imunomodulační
terapie. Další častou virovou infekcí je herpes
simplex (herpes genitalis – HSV 2 i 1) a rovněž
infekce způsobené poxviry (mollusca contagiosa), CMV, viry hepatitidy B a C a infekci HIV.
K bakteriálním řadíme chlamydiové infekce, infekce ureaplazmaty a mykoplazmaty a infekce
způsobené dalšími bakteriemi, projevující se
nejčastěji jako uretritidy a vulvovaginitidy, v jejichž terapii se uplatňuje lokální i celková antibiotická terapie. V posledních letech je znovu
důležitá problematika syfilis a její léčby. Incidence kapavky klesá, narůstá však rezistence
původce Neisseria gonorrhoae k antibiotikům.
Nově se v ČR vyskytlo onemocnění lymphogranuloma venereum, kde je lékem volby doxycyklin. Houbové infekce jsou představovány
především kandidózou, v jejíž léčbě se uplatňují antimykotika lokální i celková. Mezi STI způsobené prvoky řadíme trichomoniázu (lékem
volby je metronidazol), mezi pohlavně přenosné parazitózy patří scabies a pediculosis pubis.
MUDr. Jiří Turek (Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): Infekce - nejčastější příčina předčasného
porodu.
Frekvence
předčasných porodů se
v posledních letech nemění a kolísá s oblastními rozdíly kolem 6 až 7 %. Předčasný porod je
definován jako ukončení těhotenství před dokončeným 37. týdnem gravidity. Nejčastější příčinou předčasného porodu je infekce popisovaná v literárních odkazech více než 50 let.
MUDr. Andrej Bebjak,
MUDr. Alena Kovandová, MUDr. Jitka Audesová, doc. MUDr. Dalibor
Sedláček, CSc. (Infekční
klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň, Ústav mikrobiologie
LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Duální infekce cestovatele po návratu z tropů. Horečnaté stavy
po návratu z tropů jsou častým důvodem návštěvy Centra cestovní medicíny a nezřídka vyžadují hospitalizaci k určení jejich etiologie
a zahájení léčby. Autoři uvedli kazuistiku 21letého cestovatele, který se při pobytu v Indii nakazil paratyfem a bacilární úplavicí.
MUDr. Jakub Fichtl1, prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.,1 doc. MUDr. Tomáš Skalický,
Ph.D.1, MUDr. Jana Koželuhová2, MUDr. et
Ing. Radek Tupý3 (Chirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, I. Interní klinika LF UK v Plzni a FN
Plzeň2, Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni

a FN Plzeň3 ) Crohnova choroba žlučových
cest a žlučníku jako vzácný a nečekaný nález. Crohnova choroba je chronické zánětlivé
onemocnění zažívacího traktu (IBD – idiopatic
bowel disease). Zpočátku může být postižena
pouze malá část traktu, nemoc má však značný
potenciál k expanzi. Nejčastěji postihuje přechod tlustého a tenkého střeva, konečník. Histologicky je charakterizováno transmurálním
postižením dané části trávicí trubice s tvorbou
granulomů. Cílem léčby je potlačení akutního
zánětu a co nejdelší bezpříznakové období.
Chirurgická léčba je vyhraněna pro léčbu komplikací. Byla prezentována kazuistika 58leté
pacientky s Crohnovou nemocí, s anamnézou
opakovaných operací pro střevní obstrukci při
primární diagnóze. Nemocná byla odeslána
na naše pracoviště pro ikterus, dle CT i ERCP
podezření na maligní nádor ductus hepaticus
communis. Na našem pracovišti provedena
cholecystektomie, resekce žlučových cest,
hepatikojejunoanastomóza dle Rouxe (HJA).
Překvapivý byl histologický nález. Ve žlučníku
i ve žlučových cestách byly nalezeny obrovskobuněčné granulomy odpovídající diagnóze
morbus Crohn. Pacientka je nyní více než tři
roky po operaci bez větších obtíží.
Při diagnóze IBD je nutné myslet i na izolované
mimostřevní postižení. Chirurgické odstranění nálezu může vést v kombinaci s následnou
medikamentózní léčbou a dietními opatřeními
k navození dlouhodobé remise onemocnění.
MUDr. Ivana Malkusová
(Ústav imunologie a alergologie LF UK v Plzni a FN
Plzeň): Astma a obezita.
Názory na vazbu centrální obezity s astmatem
nejsou dosud jednoznačné, nicméně BMI,
obvod pasu a změny
hmotnosti jsou považovány za rizikové faktory
rozvoje a zhoršování astmatu. Tito pacienti obvykle reagují hůře na léčbu, k dosažení požadované kontroly onemocnění u nich bývají nutné
vyšší dávky inhalačních kortikoidů. Snížením
hmotnosti o několik kilogramů u nich často dojde k výraznému zlepšení astmatu. U 44 mužů
a 42 žen s alergií a perzistujícím astmatem
(prům. 36,6 let) byl hodnocen BMI, obvod pasu,
WHR, sledovány spirometrické hodnoty (FEV1%
a VC %) a léčba, test kontroly astmatu, dotazníky kvality života a EQ-5D. V obou skupinách
byla častější nadváha (52 % a 25 %) i obezita
(19 %, resp. 29 %) v porovnání s běžnou populací, vyšší WHR mělo 79 % žen a 14 % mužů, normální BMI, ale vyšší WHR 25 % žen a pouze 3 %
mužů. Ve skupině mužů i žen s celkovou i centrální obezitou byly hodnoty FEV1 (%) statisticky
významně nižší (p=0,03) v porovnání se skupinou astmatiků s normálním BMI a WHR. Pacientky s centrální obezitou mají vyšší riziko rozvoje astmatu, kombinace centrální a celkové
obezity zhoršuje astma u žen i mužů. Nejen
kvalitní léčba, ale i úprava hmotnosti přispívá
k dosažení optimální kompenzace astmatu.
Další dva bloky na téma „Varia“ odezněly
v učebně 1 Šafránkova pavilonu. Bloku přednášek Varia I předsedali MUDr. J. Šlechtová
a MUDr. M. Hromádka, Ph.D. Zaznělo osm

přednášek, u nichž stejně jako u dalších uvádíme zásadní teze.
MUDr. Jakub Šedivý1, MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.,1 MUDr. Jan Baxa, Ph.D.,1
doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.,2 prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.1(Kardiologické oddělení LF
UK v Plzni a FN Plzeň, Komplexní kardiovaskulární
centrum FN Plzeň1, Klinika zobrazovacích metod
LF UK v Plzni a FN Plzeň2 ): Myokarditida – diagnostika našeho souboru nemocných. Myokarditida je ložiskovým či difúzním postižením
myokardu vyvolané nejčastěji infekčním agens.
Základním diagnostickým standardem je magnetická rezonance (MR). Stále není zřejmé, zda
normalizace zánětlivé laboratoře je provázena
regresí postižení myokardu. Do sledování bylo
zařazeno 33 pacientů ve věku: 31 [18 - 73] let;
z toho 7 žen, u kterých byla magnetickou rezonancí zjištěna myokarditida. Příjmová hodnota
troponinu I byly 4,8 [0,02 - 39], CK 5,98 [0,37 –
31,5] a CRP 70 [1 - 146]. Vstupní ECHO s normální funkcí LK bez poruchy kinetiky bylo zjištěno
u 72,2 % pacientů. U 7 nemocných s normálním vstupním ECHO nálezem jsme provedli
kontrolní MR vyšetření s odstupem 1 měsíce,
u 4 nemocných došlo k regresi nálezu, u 2 byl
obraz stacionární, u 1 pacienta byla nalezena
progrese zánětlivých změn. Magnetická rezonance se dnes stává zlatým standardem v diagnostice myokarditidy. Její význam však může
být důležitý i při posouzení vývoje zánětlivých
změn v myokardu a při rozhodování o umožnění fyzické zátěže nemocných.
MUDr. Patrik Roučka, MUDr. Tomáš Hájek
(Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň): 3D zobrazení – moderní trend v echokardiografii. Jícnová 3D echokardiografie umožňuje komplexní zobrazení srdečních struktur bez nutnosti
doplňujících rovin zobrazení. Snímá srdce jako
trojrozměrný orgán a lépe předpovídá pravděpodobnost a úspěch záchovné operace chlopní. Pro chirurga srozumitelný záznam zlepšuje
komunikaci celého operačního týmu.
Více než tříleté zkušenosti s 3D ultrazvukovým
vyšetřením srdce zahrnují přes 600 vyšetření.
Primárně provedená rychlá analýza, pomocí
3D zobrazení, umožňuje zrychlení pooperační
diagnostiky. Další výhody 3D echokardiografie
a ukázky záznamu vyšetření jsou součástí přehledové prezentace. 3D mode v echokardiografii zásadně přispívá ke zrychlení peroperačního vyšetření a ke zlepšení přesnosti v kardiologické diagnostice.
MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. 1, MUDr. Vratislav Pechman1, MUDr. Jakub Čech1,
MUDr. Viktor Zlocha2, MUDr. Jiří Škorpil,
Ph.D.2, MUDr. Vladimír Mikulenka2, MUDr. Tomáš Hájek2, prof. MUDr. Richard Rokyta,
Ph.D.1 (Kardiologické oddělení LF UK v Plzni a FN
Plzeň1, Kardiochirurgické oddělení, Komplexní
kardiovaskulární centrum FN Plzeň2): Mimotělní
membránová oxygenace (ECMO) - indikace
a naše první klinické zkušenosti. Mimotělní
membránová oxygenace (extracorporeal membrane oxygenation - ECMO) je jednou z metod
mechanické náhrady nebo podpory oběhu
a respiračních funkcí v případě jejich těžkého
selhání. Podpora systémem ECMO může být
zahájena v urgentní situaci velmi rychle jak
perkutánním, tak i chirurgickým přístupem

a poskytuje čas k překlenutí do uzdravení. Nejčastější kardiologickou indikací je kardiogenní
šok různé etiologie, který je rezistentní ke standardní léčbě včetně katecholaminové podpory
a intraaortální balonkové kontrapulzace. Jeho
příčinou může být akutní infarkt myokardu,
akutní myokarditida či těžká kardiomyopatie.
Veno-arteriální ECMO bylo použito v posledním roce u 5 nemocných hospitalizovaných
na kardiologické jednotce intenzivní péče.
Mechanickou podporu formou ECMO považujeme za „rescue“ postup vyhrazený pro případy
konvenčně nezvladatelného akutního selhání
oběhu a/nebo plic.
MUDr. Alena Šimanová, MUDr. Lenka Haidingerová, MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Současné možnosti kontinuální monitorace
krevního tlaku neinvazivními prostředky.
Při péči o pacienty v perioperačním období je
často nutné kontinuální monitorování krevního tlaku. Umožňuje nejen okamžité odhalení
náhlých změn krevního tlaku, ale poskytuje
také řadu dalších informací o hemodynamické
situaci nemocného. Rozvoj nových technologií
umožňujících kontinuální sledování krevního
tlaku bez nutnosti arteriální kanylace je spojen s významným snížením rizika iatrogenního
poškození. V současné době jsou pro klinické
užití testovány dva přístroje založené na systému tzv. volume clamp. Tlak v manžetě nasazené na prst nemocného je adaptován tak, aby
velikost pulzatilního krevního kompartmentu
(stanovená spektrofotometricky) byla stále
stejná. Získaná hodnota tlaku v manžetě je potom po náležité kalibraci převedena na reálnou
hodnotu krevního tlaku. V současnosti probíhá testování jednoho ze zmíněných zařízení
a ověřování jeho spolehlivosti v rámci rutinního
provozu.
MUDr. Jitka Šlechtová (Hematologický úsek
Ústavu klinické biochemie a hematologie LF UK
v Plzni a FN Plzeň): Možnosti monitorace protidestičkové léčby ve FN Plzeň. Sekundární
prevence arteriální trombózy v kardiologii,
neurologii i chirurgii vyžaduje celou řadu preventivních opatření: změnu životního stylu,
farmakologickou úpravu arteriální hypertenze,
hyper- či dyslipidemie, kompenzaci diabetes
mellitus a z hlediska hematologa i protidestičkovou léčbu, neboť na rozdíl od venózní
trombózy hrají trombocyty společně s postiženým endotelem při vzniku arteriální trombózy jednu z hlavních rolí. Řada nemocných
nereaguje na doporučené dávky podávaných
protidestičkových léků, proto je nezbytná kontrola účinnosti léčby především u nemocných
s implantovanými lékovými stenty. Agregaci
trombocytů lze vyšetřovat dvěma způsoby.
Metodou turbidimetrickou podle Borna na přístroji APACT 4004 a metodou impedanční
na přístroji Multiplate. Obě metody mají své
výhody i nevýhody. Vyšetření se liší množstvím
potřebného materiálu, nutnou vstupní hodnotou trombocytů i cenou jednoho vyšetření.
Oba analyzátory jsou však kvalitní a oba poskytnou klinikovi potřebné informace o účinnosti
protidestičkové léčby.
MUDr. Zdeňka Hajšmanová (Hematologický
úsek Ústavu klinické biochemie a hematologie

LF UK v Plzni a FN Plzeň):Nová antikoagulancia v praxi. Antikoagulancia jsou užívána pro
prevenci a léčbu tromboembolické choroby.
Nevýhody konvenčních antikoagulancií, používaných mnoho let bez velké obměny, vedly
k vývoji nových antikoagulancií (NOAc), která
v současné době pronikají do každodenní medicínské rutiny. Tyto nové léky nabízejí takové
výhody, jakými je perorální léková forma, predikovaná antikoagulační odpověď a stálá hladina bez potřeby pravidelné monitorace účinku.
Mezi nová antikoagulancia patří přímé inhibitory trombinu (DTI - direct trombin inhibitors)
a přímé inhibitory FXa. Účinek DTI - je nasměrován na ovlivnění trombinu, vážou specificky
volný, ale i na fibrin navázaný trombin, a tak zabraňují vzniku fibrinového vlákna a trombinem
zprostředkované aktivace koagulačních faktorů
V, VIII, XI a XIII a trombinem indukovanou agregaci destiček. Inhibitory FXa spojují obě (zevní
a vnitřní) cesty koagulační kaskády a podílí se
na amplifikaci koagulační reakce. Rivaroxaban
a dabigatran však nemají své specifické antidotum, a proto se v současné době hledají nové
možnosti, jak co nejrychleji jejich účinek zablokovat či léčivo eliminovat při potřebě akutních
invazivních výkonů. Apixaban (Eliquis) je nejnovější přímý inhibitor FXa v perorální formě, který je v Evropě užíván pro prevenci TEN po náhradě kyčelního či kolenního kloubu.
MUDr. Petr Skala, MUDr. Tomáš Matějka
(Klinika ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí LF UK v Plzni a FN Plzeň): Srovnání výskytu hluboké žilní trombózy a krvácivých
komplikací v pooperačním období po totální endoprotéze kolena, resp. kyčle v závislosti na užívaném antitrombotiku. Operace
totální kyčelní či kolenní endoprotézy patří
mezi vysoce rizikové z hlediska nebezpečí výskytu hluboké žilní trombózy a jejích komplikací v pooperačním období. Proto jsou standardně v této době podávána antitrombotika. Dnes
na trhu existuje množství preparátů obsahující
různé účinné látky s různým mechanismem
účinku. Na naší klinice jsou běžně používanými
antitrombotiky Clexane, Fraxiparine, Zibor, Xarelto a Pradaxa. Cílem studie bylo prospektivně
sledovat výskyt tromboembolických a zároveň
četnost krvácivých komplikací u jednotlivých
antitrombotik v období od ledna 2011 do prosince 2012.
MUDr. Ivan Trávníček1, prof. MUDr. Milan
Hora, Ph.D. MBA. 1,prof. MUDr. Ondřej Hes,
Ph.D. 2 (Urologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK
v Plzni a FN Plzeň2). Vybrané molekulární markery tkáně tumoru a možnosti jejich využití
v predikci účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny.
V pilotní studii byly zhodnoceny možnosti
užití vybraných molekulárních markerů tkáně
tumoru k predikci efektu biologické léčby generalizovaného renálního karcinomu. Základem je vyšetření exprese vybraných molekulárních markerů v tkáni tumoru odebrané při operačním výkonu na Urologické klinice FN Plzeň.
Výchozím souborem bylo 20 pacientů léčených na Onkologickém a radioterapeutickém
oddělení FN Plzeň pro metastatický karcinom
ledviny a po operačním výkonu pro renální kar-

cinom na Urologické klinice FN Plzeň. Vzorky
nádoru a zdravé tkáně ledviny byly uchovány
v hluboce zmrazeném stavu v tkáňové bance. Pacienti byli stratifikováni dle objektivní
odpovědi na podávanou biologickou léčbu
na respondéry (regrese či stabilní onemocnění
při první kontrole) a non-respondéry (progrese onemocnění). Ve vzorcích nádorů a zdravé
tkáně byla imunohistochemicky stanovena exprese vybraných molekulárních markerů zapojených do signálních drah cílených preparáty
biologické léčby. Stanoveny byly tyto markery:
mTOR, VEGF, p53, HIF-1α a HIF-2α. Porovnána
byla exprese v tumoru a zdravé tkáni ve skupině respondérů a non-respondérů. Nebyla nalezena žádná statisticky významná korelace mezi
expresí jednotlivých markerů a efektem biologické léčby metastatického karcinomu ledviny.
Výsledky jsou ovlivněny chybou malých čísel,
nejednotnými vyšetřovacími postupy u sledovaných pacientů ke zhodnocení odpovědi
na léčbu.
Dalšímu bloku přednášek Varia II předsedali
MUDr. Eva Pohořelá a MUDr. M. Liška. V tomto
bloku odeznělo devět přednášek.
MUDr. Michal Krčma, Ph.D., MUDr. Václav
Hejda, MUDr. Eva Dvořáková ( I. Interní klinika
LF UK v Plzni a FN Plzeň): Role endosonograficky naváděné biopsie v diferenciální diagnostice tumorů nadledvin. Se vzestupem
frekvence provedených zejména CT vyšetření
břicha stoupá záchyt náhodných, asymptomatických nádorů nadledvin. Přestože existují
robustní diagnostická kritéria dignity a je standardizován screening hormonální dysfunkce,
zůstává část atypických tumorů, kde pouze
na základě grafických metod nelze rozhodnout o původu tumoru. Jednou z nových
diagnostických modalit je endosonograficky
řízená biopsie, kdy se zavedeným endoskopem
provádí tenkojehlová biopsie přes střevní stěnu. Přístupnější vyšetření je levá nadledvina.
Endosonografické vyšetření bylo provedeno
celkem u 14 pacientů, 6 mužů a 8 žen. Nedošlo
k žádné závažné komplikaci biopsie, v jednom
případě byla komplikací akcelerace hypertenze
při výkonu. Endosonograficky řízená biopsie
nadledvin může být bezpečnou a hodnotnou metodou v diferenciální diagnostice atypických adrenálních tumorů. Již v naší pilotní
studii odhalila v několika případech malignitu
v časném stadiu a na druhou stranu uchránila
několik pacientů od adrenalektomie.
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.1, MUDr. Eva
Dvořáková1, MUDr. Zdeněk Kasl2 (I. interní klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, Oční klinika LF UK
v Plzni a FN Plzeň2). Mezioborová spolupráce
v diagnostice a léčbě endokrinní orbitopatie. Endokrinní orbitopatie patří k závažným
komplikacím především autoimunní hypertyreózy, ale může provázet jakékoliv tyroidální
onemocnění, dokonce může být přítomna
i u pacientů bez tyroidálního onemocnění.
Naprosto zásadní pro úspěšnost léčby je časná a správná diagnostika, proto je výhodné
soustředit nemocné do specializovaných, ideálně multidisciplinárně fungujících center, kde
může pacienta vyšetřit endokrinolog společně
s oftalmologem a konsensuálně naplánovat
další diagnostický a léčebný postup. Od roku
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2011 i v naší nemocnici funguje ve spolupráci
I. Interní kliniky a Oční kliniky společná poradna
pro endokrinní orbitopatie, jejíž provoz a některé konkrétní aspekty diagnostiky a léčby byly
demonstrovány na příkladu krátkých kasuistik.
MUDr. Sabina Chocová, MUDr. Ivana Sováková (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň):Akutní
primární glaukom s uzavřeným úhlem „Akutní záchvat glaukomu“. Záchvat glaukomu je akutní oční příhoda, která je způsobená
náhlým uzávěrem komorového úhlu, kdy dochází k poruše odtoku nitrooční tekutiny a tím
k enormnímu vzestupu nitroočního tlaku. Predispozicí jsou lokální anatomické zvláštnosti,
které podmiňují mělkou přední komoru oka
a úzký komorový úhel. Vysoké hodnoty nitroočního tlaku se manifestují typickým klinickým
obrazem. Ten je nutné znát vzhledem k diferenciální diagnostice. Vysoký nitrooční tlak
může oko s úzkým „uzavíratelným“ komorovým
úhlem během krátké doby nevratně oslepit,
proto platí zásada, že by nad glaukomovým záchvatem nemělo zapadnout slunce. Diagnóza
a léčba musí být urgentní!
MUDr. Martin Liška1, MUDr. Václava Gutová1,
doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.1, MUDr. Petra Brodská2 (Ústav imunologie a alergologie LF
UK v Plzni a FN Plzeň1, Dermatovenerologická
klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň2 ): Přecitlivělost
na inhalační alergeny a její vliv na stav
atopického ekzému. 19 dětí s atopickým ekzémem (AE) bylo vyšetřeno na přecitlivělost
na pyl trav a břízy a roztoče domácího prachu
pomocí APT, SPT a specifického IgE. Současně
byla zjišťována anamnéza zhoršení AE po expozici těmto alergenům. Po dobu jednoho
roku bylo každý měsíc zaznamenáváno klinické skóre AE (SCORAD) a počet dnů s nutností
užití topické protizánětlivé léčby (AITD). Porovnáním výsledků APT, SPT a specifického IgE
s anamnézou a změnami SCORAD a AITD byla
zhodnocena klinická relevance provedených
testů. 13 pacientů dokončilo celé observační
období. APT byl pozitivní u 13 pacientů, nejčastěji na roztoče domácího prachu (n = 9). SPT a/
nebo specifický IgE byly pozitivní u 10 pacientů, nejčastěji na pyl trav (n = 7). Výsledky testů
korelovaly s anamnézou v 24/57 případů (42
%). Hodnocení klinické relevance přecitlivělosti
podle změn SCORAD bylo v souladu s výsledky u 15/37 případů (41%). Hodnocení klinické
relevance výsledků na základě změn AITD ukázalo podstatné změny pouze ve 3 případech.
Přecitlivělost bývá u pacientů s AE diagnostikována často, nicméně její klinická relevance
se jeví jako vcelku nízká. Hodnocení klinické
relevance podle změn spotřeby topických protizánětlivých léků se zdá nevhodné.
MUDr. Martina Vachová, doc. MUDr. Petr
Panzner, CSc. (Ústav imunologie a alergologie
LF UK v Plzni a FN Plzeň): Indikační kritéria
pro imunoterapii hmyzími jedy. Imunoterapie hmyzími jedy představuje jedinou možnou kauzální léčbu alergie na jed blanokřídlého hmyzu. Tato terapie výrazně snižuje riziko
opakování anafylaxe při opětovném bodnutí
a zlepšuje tak prognózu pacientů trpících alergií na hmyzí jed. Obvyklá doba trvání této léčby je 5 let. Imunoterapie je indikována pouze
u pacientů s anamnézou proběhlé anafylak-

tické reakce po hmyzím bodnutí s jednoznačně potvrzenou IgE senzibilizací k příslušnému
hmyzímu jedu. Lokální reakce po bodnutí hmyzem nejsou indikací k zahájení imunoterapie.
Imunoterapie rovněž není indikována u pacientů s anamnézou celkové reakce po bodnutí,
pokud jednoznačně nepotvrdíme IgE senzibilizaci k příslušnému hmyzímu jedu.
Samotný diagnostický postup pro potvrzení
IgE senzibilizace vychází z doporučení EAACI
z roku 2005. Základem vyšetření zůstávají kožní testy a stanovení specifických IgE protilátek
k extraktům hmyzích jedů. Dalšími metodami
jsou diagnostika pomocí složek alergenů a test
aktivace bazofilů. Nejvyšší senzitivitu a specificitu mají kožní testy (při použití i intradermálních testů) a diagnostika pomocí složek alergenů.
MUDr. Petr Sobotka (Neurologická klinika LF
UK v Plzni a FN Plzeň):Extrapyramidové polékové poruchy. Polékové poruchy hybnosti
(PPH) jsou nejčastěji způsobeny léky ovlivňujícími dopaminergní neurotransmisi, ale i vlivem
řady jiných farmak či jedů, které specificky působí na centrální přenašečové systémy. Akutní
PPH vznikají náhle, řadíme sem akutní dystonie,
akatizie, polékový tremor a polékový parkinsonský syndrom. Chronické neboli tardivní poruchy vznikají postupně po dlouhodobém užívání farmaka. Nejčastější jsou tardivní dyskineze a dystonie. Nejrizikovější farmaka stran vzniku polékových extrapyramidových poruch jsou
typická neuroleptika, ale např. i hojně užívaná
prokinetika či antiemetika. Lékem volby u akutních PPH je intravenózní podání anticholinergika nebo klonazepamu, nutné je ovšem pokračování v perorálním podávání benzodiazepinů
nebo anticholinergik. Tardivní formy jsou obecně hůře terapeuticky ovlivnitelné.
MUDr. Kristýna Krakorová, MUDr. Tomáš Božovský, MUDr. Lenka Černá, MUDr. Jiří Polívka, CSc.(Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň):
Familiární výskyt amyotrofické laterální
sklerózy – kasuistika. Amyotrofická laterální skleróza (ALS), též nazývaná motor neuron
disease, je neurodegenerativní onemocnění
charakterizované postižením centrálního i periferního motoneuronu, které vede ke svalové
atrofii, slabosti, fascikulacím a postupné paralýze svalového aparátu nemocného. ALS se
vyskytuje zejména ve sporadické formě, pouze
v pěti až deseti procentech případů se jedná
o familiární výskyt. Za přibližně 20 % případů
familiární ALS je zodpovědná mutace v genu
pro superoxiddismutázu (SOD1).
Byl zaznamenán případ dvou sester, u kterých
byla diagnostikována ALS. U první pacientky
onemocnění probíhalo přibližně dva roky, několik měsíců před letálním zakončením choroby byla stejná diagnóza vyslovena i u její sestry,
což umožnilo vyslovit podezření na familiární
formu nemoci a provést genetické vyšetření
mutace v SOD1, která však nebyla potvrzena.
MUDr. Jolana Hommerová1, MUDr. Jan Mraček, Ph.D. 2, MUDr. Petr Mukenšnabl,
Ph.D. 3, MUDr. Jiří Polívka, CSc.1 (Neurologická
klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň1, Neurochirurgické
oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň2, Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni a FN Plzeň3 ): Extraneurální
metastázy u pacientky s high-grade glio-

mem. Extraneurální metastázy tumorů centrálního nervového systému jsou vzácnou, avšak
občas popisovanou skutečností. První takový
případ byl zaznamenán roku 1928, od té doby
se počet v literatuře uvedených případů pohybuje řádově ve stovkách. Nejčastěji se jedná
o metastázy high-grade gliomů. Byla prezentována kazuistika 43leté ženy po odstranění
mozkového tumoru frontoparietálně vpravo
uloženého, histologicky popsaného jako astrocytom grade 3. Následně proběhla radioterapie a chemoterapie. Pooperační průběh byl
nekomplikovaný, onkologickou terapii snášela
pacientka velmi dobře, necelých 5 měsíců
po dokončení léčby byla zcela bez komplikací.
Poté se objevil nejprve kašel a později dyspnoe,
která v řádu týdnů progredovala až do obrazu
respirační insuficience. Provedená HRCT plic
jasně nerozlišila mezi suspektní nespecifickou
intersticiální pneumonií a karcinomatózní lymfangiopatií. Následné bioptické vyšetření plicního resekátu však popsalo metastatický plicní proces. Dále na CT mozku byla zobrazena
recidiva tumorózního procesu propagující se
kraniotomií do podkoží. Krátce poté pacientka
zemřela na asfyxii. Dle pitevní zprávy byla příčinou generalizace high-grade gliomu do plic.
J. Novák, J. Motáň
foto JN
(pokračování)

XXII. lázeňské
kardiovaskulární dny
Konstantinovy Lázně
15.-16.3.2013
Tak jako každoročně proběhly ve dnech 15.
- 16. března 2013 v Konstantinových Lázních
XXII. lázeňské kardiovaskulární dny. Odborným
garantem této tradiční akce pořádané Pracovní
skupinou kardiovaskulární rehabilitace České
kardiologické společnosti byl prim. MUDr. Pavel Vaněk – vedoucí lékař LL Konstantinovy Lázně a.s. Odbornými tématy byly novinky v kardiovaskulární rehabilitaci, primární a sekundární
prevence ischemické choroby srdeční, novinky
v kardiologii formou postgraduálního kurzu
a varia. Celkem 110 kardiologů, kardiochirurgů,
cévních chirurgů, internistů, balneologů, rehabilitačních a praktických lékařů si s velikým zájmem vyslechlo 25 odborných přednášek z úst
předních českých kardiologů, kardiochirurgů
a cévních chirurgů. Lékařská fakulta UK a FN
v Plzni byla zastoupena celkem 19 přednáškami v šesti blocích.
V 1. bloku přednesl pan MUDr. Tomáš Mádr
z oddělení klinické farmakologie FN Plzeň práci
na téma: Subklinická ateroskleróza.
V 2. bloku II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni
přednesl přednosta kliniky pan prof. MUDr. Jan
Filipovský, CSc. práci na téma Nová česká doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze,
paní prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. problematiku Určení celkového kardiovaskulárního rizika v KV prevenci, paní MUDr. Katarina
Timoracká práci Udávaná spotřeba alkoholu
a její vliv na kontrolu rizikového profilu a mor-

talitu u stabilisovaných pacientů s manifestní vaskulární chorobou (studie EuroAspire III
a EuroAspire - stroke survey), paní MUDr. Petra
Vágovičová problematiku Vztah glukozového
metabolismu na mortalitu stabilisovaných pacientů s manifestní vaskulární chorobou (studie EuroAspire III a EuroAspire - stroke survey)
a pan MUDr. Jiří Vaněk práci na téma Mortalitní
trend a jeho prediktory u pacientů s ischemickou chorobou srdeční mezi lety 1995-2006
ve studiích EuroAspire I-III.
3. blok odborného programu vyplnila sdělení
lékařů kardiologického oddělení komplexního
kardiovaskulárního centra FN a LF UK v Plzni.
Pan as. MUDr. Milan Hromádka PhD. přednesl
práci na téma Novinky v antiagregační léčbě
s ohledem na nové doporučené postupy v léčbě akutních koronárních syndromů. Pan as.
MUDr. Vlastimil Vančura se zabýval tématem
Antikoagulační léčba u fibrilace síní. Současné indikace a možnosti léčby. Pan MUDr. Pavel
Plecháč přiblížil problematiku Artefakty a zdroje omylů při echokardiografii a konečně pan
MUDr. Jakub Čech přednesl práci na téma Pacient po pobytu na lůžku intenzivní péče v ordinaci ambulantního kardiologa.
2. přednáškový den zaujalo posluchače kromě
jiného též 5 přednášek kolektivu lékařů Kardiochirurgického oddělení LF UK a FN v Plzni. Pan
MUDr. Patrik Roučka seznámil posluchače s kasuistickým tématem Mitrální stenoza se suprasystémovou plicní hypertenzí. Paní MUDr. Marta Zárybnická se zabývala další kaustickou
problematikou Smutný příběh se šťastným
koncem. Pan MUDr. Lukáš Handl seznámil
přítomné s problematikou Novinky v antitrombotické léčbě u kardiochirurgických pacientů.
Pan MUDr. Jiří Škorpil přednesl kasuistickou
práci na téma Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň a konečně pan
MUDr. Vladimír Mikulenka se zabýval problematikou s názvem Akutní disekce aorty - nové
možnosti léčby.
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni se poprvé představila přednáškovým blokem tří
přednášek s cévní problematikou. Přednosta
kliniky pan prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
přednesl práci na téma Lerichův syndrom. Pan
doc. MUDr. Bohuslav Čertík, PhD. se zabýval
problematikou Indikační kritéria a způsob řešení nálezu na vnitřních karotidách na chirurgické klinice FN Plzeň Lochotín a pan as. MUDr. Jiří
Moláček, PhD. seznámil přítomné s tématem
Screening aneuryzmatu břišní aorty u rizikové
skupiny pacientů.
Kliniku TRN LF UK a FN v Plzni reprezentovala paní
as. MUDr. Krista Plicková přednáškou Syndrom
spánkové apnoe - nová civilizační choroba?
Z Plzeňského kraje ještě zbývá doplnit přednášku pana MUDr. Romana Svitáka ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Jak přistupuji k nemocnému s akutním koronárním
syndromem v přednemocniční neodkladné
péči.
Odborná úroveň všech přednášek byla velmi
vysoká. Vždyť kromě výše uvedených autorů
přednášel např. pan prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., pan prof. MUDr. Jaromír Hradec,
CSc., pan doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. a řada
dalších známých kardiologů a kardiochirurgů.

Všem patří upřímné poděkování garanta této
akce. A konečně patří upřímné poděkování též
všem organizátorům, kteří se na této úspěšné
akci podíleli.
Prim. MUDr. Pavel Vaněk, vedoucí lékař LL
Konstantinovy Lázně a.s.

8. sympozium
o peritoneální dialýze
Praha, 27. 3. 2013
8. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť
Čech a Moravy - praxe a nové trendy 2013 - se
konalo dne 27. března 2013 v hotelu Diplomat
v Praze. Organizačně se na uspořádání sympozia podílela I. interní klinika UK v Praze, LF a FN
Plzeň, Nefrologická klinika UK v Praze, 1. LF
a VFN, Klinika nefrologie IKEM a Baxter Czech,
který také sympozium velkoryse sponzoroval.
Záštitu nad konáním sympozia přijal děkan plzeňské lékařské fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., emeritní děkan a současný proděkan 1. Lékařské fakulty prof. MUDr. Tomáš Zima,
DrSc., MBA, ale i rektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J.M. rektor
prof. Hampl se společně s prof. Zimou osobně
zúčastnili zahájení sympozia.

Prof. RNDr. V. Hampl, DrSc., rektor UK v Praze, při zahajovacím projevu
Sympozium bylo opět hojně navštíveno českými i moravskými lékaři a sestrami. Věříme, že
jeho atraktivita je dána volenými tématy, která
odrážejí aktuální vývoj v oblasti peritoneální dialýzy, jednak řečníky, kteří tato témata zpracovávají a předkládají odborné veřejnosti.
Prof. Peter Rutherford, hostující profesor
na Glyndrově univerzitě ve Walesu a medicínský ředitel společnosi Baxter Healthcare pro
Evropu, mluvil o vlivu nízkoglukózových režimů peritoneální dialýzy na metabolické
a kardiovaskulární riziko. Tematicky toto sdělení souviselo s prezentací prof. Tomáše Zimy,
který seznámil přítomné s aktuálními znalostmi
o pokročilých produktech glykace jednak
u obecné populace, ale i u nemocných s poruchou funkce ledvin a dialyzovaných. Sdělení
našeho pracoviště (Opatrná S., Pöpperlová
A.: Recentní klinické studie s biokompastibilními PD roztoky) shrnulo klinické výsledky
peritoneální dialýzy s biokompatibilními roztoky, které jsou slibné ve smyslu delšího udržení
funkce peritonea jako dialyzační membrány,
dlouhodobějšího zachování reziduální renální
funkce a především a hlavně snížení incidence
peritonitid. Prof. Roberto Pecoits Filho (Brazílie) mluvil o vlivu inflamace na kardiovas-

kulární onemocnění u dialyzovaných pacientů, zejména na základě vlastních výsledků,
které získal za svého působení na Karolinska
Institutet ve Stokholmu.
Další sdělení pokryla oblasti klinické praxe
(diagnostika, prevence a léčba enkapsulující
peritoneální sklerózy, terapie peritonitid vyvolaných méně obvyklými původci, klinická
aplikace guidelines, léčba anémie podáním
ESA u peritoneálně dialyzovaných, pediatrická
peritoneální dialýza a další).
Součástí sympozia bylo i hlasování, pomocí
kterého se účastníci mohli v anketě vyjádřit
k odborným i organizačním otázkám. Těší nás,
že většina účastníků sympozia dle výsledků
hlasování považuje tento typ postgraduálního vzdělávání za velmi užitečný. Z odborného
hlediska je důležitá informace, že více než 80 %
účastníků sympozia považuje peritoneální dialýzu za nejvhodnější první metodu náhrady
funkce ledvin (pokud neexistuje možnost preemptivní transplantace. Bohužel zastoupení
peritoneální dialýzy zůstává nadále pouze velmi nízké, 8,2 %, a její potenciál není u nás zatím
plně využit.
Za organizátory bych chtěla vyjádřit přesvědčení, že toto sympozium pomůže zvýšit erudici lékařů a sester zabývajících se peritoneální
dialýzou a usnadní přenos znalostí z oblasti
peritoneální dialýzy do klinické praxe, a to ku
prospěchu našich vážně nemocných pacientů.
S. Opatrná, I. IK UK v Praze, LF a FN Plzeň

IV. setkání
o problematice
kolorektálního
karcinomu
Javorná 12.–14. 4. 2013
Již počtvrté se na Javorné na Šumavě ve dnech
12.–14. 4. 2013 uskutečnilo setkání odborníků
zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem kolorektálního karcinomu, organizované
MUDr. Václavem Liškou a jeho týmem. Podtitul
toho letošního byl: Přínos farmakogenomiky
v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu.
Odborný program byl zahájen v pátek večer
po příjezdu a přivítání všech účastníků. V úvodní páteční části zazněly následující přednášky:
Pitule P., Hlavatá I., Kormunda S., Liška V.,
Souček P.: Výsledky expresních studií v LF
a FN Plzeň; Brynychová V.: Význam kaspáz
v progresi karcinomu prsu. Hlaváč V.: Farmakogenomika 5-fluorouracilu u karcinomu
prsu.
Po skončení bloku přednášek následovala diskuse k tématům v nich nastíněných a i k tématu obecnějšímu: Kolorektální karcinom – nové
otázky a úkoly u starého onemocnění.
Sobotní dopoledne a malebné prostředí Javorné zlákalo mnohé účastníky setkání ke sportovním i turistickým aktivitám. Odpoledne již bylo
vyhrazeno odborným přednáškám. Souček
P.: Farmakogenomika karcinomu pankreatu
- úloha ABC a SLC transportérů. Ehrlichová
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M.: Účinnost taxanů v pankreatických nádorových buňkách. Václavíková R.: Molekulární
a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria. Hošek P. Hoyerová
K., Kubeš M., Matuška J., Jiřina M.: Matematické modely hormonální regulace u rostlin
a dalších biomedicínských problémů. Vodička P., Vodičková L.: Current activities on colorectal cancer. Slyšková J.: Uplatnenie funkčných testov na meranie DNA reparačnej
kapacity v molekulárne epidemiologických
štúdiách. Kunicka T.: Farmakogenomika kolorektálního karcinomu - postup prací v rámci projektu IGA NT12025-4. Po zaznění všech
přednášek se vedla diskuse v duchu spolupráce mezi dílčími skupinami.
Na závěr setkání se probírala zpráva o řešení
grantu IGA MZ ČR 12025, dále pak i návrh
řešení grantu IGA MZ ČR 14329 pod vedením koordinátora Dr. Lišky. V závěru večera
proběhlo zasedání koordinačních pracovních
skupin probíhajících grantových projektů
IGA a GAUK - vyhodnocení průběhu řešení roku 2012, plán na rok 2013 spolu s diskusí
ke grantům a jejich realizaci. Společná setkání
a zejména pak diskuse k dílčím krokům jistě přispívají jak k rozvoji spolupráce mezi plzeňskými
a pražskými pracovišti, tak i ke kvalitě výsledků.
(vek)

49. Diabetologické
dny v Luhačovicích
18.–20. 4. 2013
Luhačovické diabetologické dny jsou nesporně
nejvýznamnějším setkáním diabetologů v ČR,
ale i dalších osob se zájmem o diabetologii
(sester, edukátorů, psychologů a firemních specialistů). V posledních letech se sjezdu účastní
více než 800 osob. Na letošním ve dnech 18.10. dubna bylo prezentováno 60 přednášek
a 51 posterových originálních sdělení, a na samostatné Sesterské sekci zaznělo 16 sdělení.
Postgraduální vzdělávání bylo jednak zajištěno
na firemních symposiích, ale rovněž mu bylo
věnováno dopoledne poslední den sjezdu.
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Nyní k odbornému programu:
Sjezd zahájila předsedkyně České diabetologické společnosti (ČDS) prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., a předseda Slovenské diabetologické společnosti doc. MUDr. Emil Martinka,
Ph.D., kteří předali ceny ČDS. Cenu prof. Sylaby za nejlepší monografii získal prof. Z.
Rušavý společně s MUDr. J. Brožem a dalšími spoluautory za monografii „Diabetes

a sport“. Cenu prof. Páva za nejlepší originální publikaci získal MUDr. J. Škrha Jr. z 1. LF UK
v Praze za článek „Relationship of Soluble RAGE
and RAGE Ligands HMGB1 and EN-RAGE to Endothelial Dysfunction in Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus“ v Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes (IF 1693), a cenu firmy Servier
za nejlepší originální publikace autora do 40 let
věku získala již podruhé MUDr. Kahleová z IKEM
Praha za článek „Improvement in β-cell function
after diet-induced weight loss is associated with
decrease in pancreatic polypeptide in subjects
with type 2 diabetes“ (J. Diab. and its Complication - IF 2,032). SVK
Následoval křest knihy prof. Jana Škrhy, DrSc.,
s názvem: „Hypoglykémie – od fyziologie ke klinické praxi“.
Nyní by se dalo psát velice dlouho, ale já se
zaměřím pouze na 2 postgraduální přednášky
prezentované poslední den sjezdu, které mne
velice zaujaly:
Přednáška prof. MUDr. Michala Anděla,
CSc., „Metformin a nádory“. V přednášce se
zaměřil na nejnovější indikační oblast téměř
60 let starého léku, a to je léčba nádorů. V r.
2009 byly publikovány v časopise Diabetologia články, které upozorňovaly na možné riziko
vzniku nádorů při léčbě inzulínem glargin-Lantus. I když byla tato hypotéza v průběhu času
jednoznačně vyvrácena, obrátila pozornost
na možné nádorové riziko různé antidiabetické léčby. Při výzkumu bylo zjištěno, že při léčbě
metforminem je riziko vzniku nádorů nejnižší.
V retrospektivních studiích bylo prokázáno, že
léčba metforminem snižuje výskyt rakoviny
ovaria a prsu. Účinnost metforminu byla prokázána při léčbě karcinomu ovaria, prsu, karcinomu prostaty a mozkového gliomu, ale i dalších
nádorů (pankreas, hepatom, karcinom tlustého
střeva). Bylo zjištěno, že metformin má potenciál ovlivnit růst rakovinných kmenových buněk
(cancer stem cells - CSC) a ovlivnit transformaci
rakovinných buněk z epiteliálního na mezenchymální genotyp, což je první krok při metastazování. Nyní jsou ve vývoji nová analoga
metforminu se silnějším účinkem na metastazování a proliferaci nádorových buněk.
Komentář:
Metformin je velice starý lék, do léčby byl zaveden v r. 1959 spolu s dalšími biquanidy – buforminem a fenforminem, které byly sice účinnější, ale díky svým vedlejším účinkům(výskyt
laktátové acidózy), poškodily pověst celé skupiny biquanidů. Biquanidy byly v USA v r. 1960
zakázány pro úmrtí na laktátovou acidózu při
současném pití alkoholu a znovu povoleny
(Metformin) v r. 1993 díky snaze prof. DeFronza. Účinek metfiorminu není dosud zcela jasný,
ale mezi jeho hlavní metabolické účinky patří
snížení jaterní glukoneogeneze cestou mechanismu zahrnujícího LKB1/AMPK, zvýšení citlivost k inzulínu v periferních tkáních a snížení
absorpce glukózy z tenkého střeva. Metformin
má minimum interakcí s dalšími léky (na rozdíl
od sulfonylurey), nevyvolává ani hypoglykémie, ani vzestup hmotnosti a je stejně účinný
jako ostatní antidiabetika. Proto je již několik
let doporučován okamžitě při zahájení léčby
diabetu 2. typu společně s dietou a fyzickou
aktivitou. Metformin je jediné antidiabetikum,

které snižuje kardiovaskulární (K-V) mortalitu
(studie UKPDS). Metformin je často používán of
label u prediabetu a u gestačního diabetu (řada
kvalitních studií podporuje tuto indikaci), ale
i u hyperlipidémií, nealkoholického ztukovatění
jater, u syndromu polycystických ovarií a u infertility. Pokud jsou respektovány kontraindikace (renální insuficience, alkoholismus, jaterní
selhání), jedná se o bezpečný lék. Metformin se
již po 10 letech výzkumu začíná v onkologii používat a diabetologové začínají počítat s jeho
protinádorovou a antisklerotickou efektivitou.
Domnívám se, že ho čeká velká budoucnost
nejen v diabetologii, ale i onkologii.
Přednáška prof. Alexandry Jirkovské „ Dietní léčba diabetu v r. 2013“. Za 30 let používání vysoko-sacharidových, poměrně nízkotučných diet došlo k dramatickému nárůstu
obezity v USA. Nejvyšší nárůst obezity je pozorován u konzumentů sladkých nápojů. Přesto,
že se nesnížila spotřeba tuků, došlo v USA k poklesu K-V rizikových faktorů. Z těchto podkladů
vycházela poradní skupina ve složení (Jirkovská, Pelikánová, Anděl, Andrášková, Reczaiová,
Havlová), která upravila „Doporučené postupy
dietní léčby diabetiků České diabetologické
společnosti JEP“ z r. 2007. Postupy byly publikovány v časopise DMEV a na stránkách www.
diab.cz v r. 2013.
Zásadní změnou je snížení sacharidů v dietě
a přidání redukční diety. Viz tabulka:
Sacharidy
Bílkoviny
Tuky
Typ diety (g/% celkové (g/% celkové (g/% celkové
energie)
energie)
energie)

Energie
(kcal/kJ)

redukční

120/43

70/25

40/32

1100/4600

A

150/44

80/23

50/33

1400/6000

B

200/45

90/20

70/35

1800/7500

C

250/48

95/18

80/34

2100/8800

D

300/50

100/16

90/34

2400/10000

Celková energetická hodnota diety se nezměnila. Sacharidy byly sníženy z 50 na 45 %, tuky
z 30 – 35 na 35 % a bílkoviny z 16 – 20 na 20 %.
Na podkladě zkušenosti a studií se autoři domnívají, že úprava diety povede k zvýšení compliance, protože dieta je více podobná zvyklostem naší populace.
Do doporučení ČDS je nově zařazena vegetariánská dieta, protože zvýšený přívod vlákniny
koreluje se sníženým výskytem K-V příhod. Proto ČDS doporučuje 20 g vlákniny/1000 kcal =
(600 g zeleniny a ovoce včetně tepelně upravené (2:1), porce ovoce a zeleniny 5x denně, luštěniny 5x týdně). Nová jsou rovněž doporučení
ohledně frekvence jídel za 24 hod. U diabetiků
2. typu je doporučena nižší frekvence jídel 2 –
4x denně s dostatečně dlouhou dobou lačnění.
Závěrem: Domnívám se, že sjezd přinesl každému, co potřeboval. Ukázal jednak nové výzkumy v diabetologii a umožnil výměnu informací mezi skupinami, které výzkum provozují.
Informace o nových lécích a o nových postupech zazněly na presymposiích a poslední den
sjezdu.
Prof. MUDr. Z. Rušavý, CSc.

53. Studentská
vědecká konference
LF UK v Plzni
24. 4. 2013
Celkem 48 sdělení ve dvou sekcích – pregraduální a postgraduální – zaznělo při 53. Studentské vědecké konferenci, která se uskutečnila 24.
dubna 2013 v Šafránkově pavilonu. Hodnotící
komise na závěr konference vyhlásila v každé
sekci tři nejlepší práce, i když konstatovala, že
rozhodování je každoročně stále těžší, neboť
počet sdělení vynikající úrovně stále narůstá.
Celkem zaznělo 48 sdělení. Nejlepší práce byly
oceněny také finančně. Dvě práce byly vybrány do soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím v Praze „Prix de la Médecine“, další
úspěšné práce byly nominovány na Českou
a Slovenskou studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult a na Královéhradecké
lékařské postgraduální dny. Studenti s aktivní
i pasivní účastí byli v den konference omluveni
z výuky.

Děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. a proděkan pro vědu
a výchovu prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. při zahajovacích projevech
Uvádíme hlavní téze prací, vyhlášených na prvních třech místech.
Sekce pregraduální
J. Vojtíšek (3. ročník MSP), P. Pitule (1,2), M. Čedíková (1) ,O. Vyčítal (2), O. Daum (3)
(Školitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D. (2). (1)Ústav
histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Chirurgická klinika FN Plzeň, (3) Šiklův ústav patologie FN Plzeň): Imunohistochemická detekce znaků spojených s nádorovými kmenovými buňkami u kolorektálního karcinomu
a jeho jaterních metastáz. Nádorové kmenové buňky jsou speciálním typem nádorových
buněk, které jsou schopny iniciovat a udržovat
růst nádoru a rovněž vytvářet sekundární nádory ve vzdálených tkáních. U 83 pacientů byly
odečteny vzorky primárních nádorů a u 66 pacientů vzorky asekundárních nádorů, celkově
bylo vyšetřeno 58 pacientů s oběma nádorovými vzorky. Semikvantitativně byla zhodnocena
pozitivita na znaky potenciálních nádorových
kmenových buněk CD44 a CD133 v imunohistochemicky obarvených preparátech primárního kolorektálního karcinomu a jeho jaterních
metastáz.
J. Steimach (3. ročník MSP), I. Vlachová (4.
r. MSP), M. Grundmanová (1), Z. Tůma (2), V.
Danihel (2), J. Beneš (2), J. Chvojka (2) (Školitelé: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. (1),
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (2), Biomecicínské centrum a Ústav fyziologie LF UK
Plzeň (1), I. interní klinika LF UK a FN Plzeň (2)):

Vliv klinicky relevantní sepse na funkci mitochondrií ledvin prasete. Septický stav je
spojen u většiny pacientů s dysfunkcí jednoho
nebo více orgánů, akutní poškození ledvin postihuje 36 – 67 % pacientů na jednotkách intenzivní péče. Ve studii bylo použito 9 anestezovaných mechanicky ventilovaných prasat, u kterých byly před navozením sepse změněny hemodynamické parametry a odebrána biopsie
z ledviny a další 2 biopsie byly odebrány za 24
a 48 hodin. Výsledky experimentu nesvědčí
pro úlohu mitochondriální dysfunkce v rozvoji
orgánové dysfunkce v průběhu prvních 48 hodinách těžké sepse. Závěry však nelze zobecnit
pro těžší formy septického šoku.
J. Jarý (4. ročník MSP) (Školitel: prof. MUDr. Z.
Ulčová-Gallová, DrSc. (1,2)
(1)Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, (2)
Genetika Plzeň, s.r.o.): Ovlivnění titru spermaglutinačních protilátek kryokonzervvovanými spermiemi (po swim-upu) různých
dárců. Spermaglutinační protilátky mohou
způsobit nemožnost oplodnění tím, že se
spermie shlukují v různých biologických tekutinách nebo smíšeným typem aglutinace dojde
ke snížené progresivitě pohybu spermií a tím
nemožnosti dosažení oocytu. Do experimentu byly vybrány 4 pacientky a 1 pacient s pozitivními titry protilátek proti spermiím. Bylo
prokázáno snížení titru spermaglutinančních
protilátek v pozitivních sérech. Tento „předpokus“ bude možno v praxi uplatnit při inseminacích pacientek, jejichž partneři mají vysoké
titry spermaglutinačních protilátek v seminární
plazmě.
Sekce postgraduální
M. Liška (4. ročník DSP), V. Gutová, P. Panzner,
P. Brodská (Školitel: doc. MUDr. Petr Panzner,
CSc., Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN
Plzeň): Senzitivita a specificita testů časné
a pozdní přecitlivělosti na inhalační alergeny u pacientů s atopickým ekzémem. Nejen
potravinové, ale i inhalační alergeny mohou
zhoršit atopický ekzém po průniku narušenou
kůží. Mezi nejdůležitější testy detekce časné
přecitlivělosti patří kožní prick testy a vyšetření
specifických IgE protilátek. Po dobu jednoho
roku bylo zaznamenáváno klinické skóre AE
(SCORAD) a počet dnů s nutností protizánětlivé léčby. Byla spočítána senzitivita (SE) a specificita (SP) jednotlivých vyšetření na základě
anamnestických údajů, změn SCORAD a změn
AITD. AE je často spojen s přecitlivělostí, nicméně jeho vliv na AE se zdá být klinicky významný
pouze u menšiny pacientů. Hodnocení klinické
relevance testů přecitlivělosti na základě změn
SCORAD vypadá slibně, zvláště u alergie na roztoče.
Z. Purkartová (1. ročník DSP), F. Vožeh (Školitel:
doc. MUDr. F. Vožeh, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň): Dynamika raných změn v kůře mozečku myší
typu Lurcher v laserovém konfokálním mikroskopu. Kulantní myši typu Lurcher reprezentují přirozený model geneticky podmíněné
olivocerebelární degenerace. Tyto myši trpí
progresivní postnatální ztrátou Purkyňových
buněk (Pb) mozečku, úbytkem buněk granulačních a neuronů dolní olivy. Hlavní charakteristiky negenerujících Pb v časném stádiu

jsou: narušená kontinuita řady Pb, přítomnost
tmavých skvrn v jádrech buněk, fragmentace
jadérek a nerovnoměrné barvení cytoplasmy.
V konečném stádiu degenerace mají těla i jádra Pb nejasné kontury, dendrity jsou výrazně
široké, nerovné, fragmentované.
J. Balatka (3. ročník DSP), J. Matějka, J. Zeman
(Školitel: doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí LF UK a FN Plzeň): Augmentace obratlového těla vertebrálním stentem. V období
od ledna 2010 do května 2012 jsme metodou
VBS augmentovali 42 obratlů u 35 operovaných pacientů, které jsme po operaci sledovali
minimálně 3 měsíce. Soubor tvořilo 26 žen a 9
mužů průměrného věku 70,38 let. Většinou se
jednalo o zlomeninu thorakolumbální páteře z osteoporózy. Použití vertebrálního stentu
umožňuje dobrou repozici komprimovaného
obratlového těla, vede k výborné korekci poúrazové kyfózy, vykazuje malé procento úniku
cementu a má za následek významné snížení
bolesti a zvýšení kvality života pacientů.
(r)
Foto V. Dlouhý
Fotogalerie na s. 51-52

Kolegium děkana
V novém školním roce nastoupí na naši lékařskou fakultu desítky nových studentů. S některými akademickými hodnostáři naší fakulty se
studenti setkají již na začátku studie, s některými se však budou setkávat spíše jen náhodou.
Totéž platí i pro řadu dalších posluchačů, kteří
ještě nepřišli do bližšího styku s klinickými pracovišti. Redakční rada se rozhodla představit
v našem periodiku členy a členky kolegia děkana naší fakulty.
(r)
Foto M. Vaneš

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan fakulty
Vedoucí Kliniky zobrazovacích metod
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
předseda akademického senátu
Vedoucí II. Interní kliniky
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Přednáškový večer
Transfuzního oddělení
středa 6. 3. 2013

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
proděkan pro vědu a výchovu
Vedouví Chirurgické kliniky
Doc. MUDr.Jaroslav Slípka, CSc.
proděkan pro zahraniční styky
Vedoucí Otorinolaryngologické kliniky

Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
a specializační vzdělávání
Šiklův ústav patologie
Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství
a sociální záležitosti studentů
Vedoucí Stomatologické kliniky

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterského
programu v angličtině
Vedoucí Ústavu anatomie
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí
Vedoucí Ústavu histologie a embryologie

Ing Marie Klečková
tajemnice fakulty
MUDr. Miroslava Čedíková
zástupce studentů
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Tradičnímu únorovému setkání předsedal ředitel léčebny v Janově MUDr. Jaroslav Kos, CSc.
Po krátkém přivítání posluchačů předal slovo
přednášejícím.
Autorky úvodní přednášky „Problémy při
zajištění hemoterapie ve FN Plzeň“ prim.
MUDr. R. Herynková (přednášející) a MUDr J.
Hrubá shrnuly hlavní problémy Transfuzního
oddělení do čtyř základních bodů. 1. Produkce Transfuzního oddělení (TO) FN nepokrývá
potřebu – tento problém se týká produkce
erytrocytů, je dlouhodobý a vyžaduje kompenzaci nákupem erytrocytových přípravků
z jiných zdravotnických zařízení. Důvodem je
především vysoká spotřeba ve FN Plzeň, kde je
centralizována na hemoterapii náročná péče. 2.
Šetření - brzda výroby nových, dražších či bezpečnějších transfuzních přípravků. Zde se autorky zaměřily na otázku deleukotizace transfuzních přípravků, kdy lze zajistit sice dražší, ale
bezpečnější přípravky, dále na možnosti výběru dárců dle pohlaví a transfuzní anamnézy pro
klinickou plazmu a trombocyty z aferézy. Právě
z důvodů šetření dosud vázne i výroba poolovaných trombocytů. Rovněž zavedení dalších
vyšetření dárců, které by zvýšilo bezpečnost
transfuzních přípravků je z ekonomických důvodů nereálné. 3. Vysoká exspirace transfuzních
přípravků je další velký problém, na jehož příčiny sdělení upozornilo. Vysoká, 30-50% exspirace u trombocytů z buffy coatu je dána účelem,
pro který TO tyto destičky připravuje (pro nižší
cenu jsou vyráběny jako rezerva pro akutní potřebu, pokud se nespotřebují, exspirují). Transfuzní oddělení ale trápí především exspirace
erytrocytárních transfuzních přípravků. Toto
ovlivňují nejen akutní nákupy krví s krátkou exspirační dobou při zajišťování náhlého zvýšení
požadavků na hemoterapii, ale významný vliv
má i pozdní rušení objednaných transfuzních
přípravků ze strany klinických oddělení a blokování transfuzních přípravků pro určeného
pacienta (objednávání a udržování transfuzních přípravků „do zásoby“). 4. Nedostatečná
odezva na klinických pracovištích vede k problémům uvedeným právě v souvislosti s exspirací, dále často chybí odborná doporučení
pro hemoterapii v daném oboru a ne vždy je
transfuzní oddělení včas informováno o plánovaných změnách, které mohou ovlivnit nároky
na hemoterapii. K dosažení cílů, které by měly
alespoň částečně odstranit uvedené problémy,
je nutná dobrá spolupráce transfuzního oddělení s klinickými pracovišti.
MUDr. P. Šlechtová (přednášející), J. Průšová
a I. Vlčková se ve svém sdělení „Erytrocytární
transfuzní přípravky TO FN Plzeň“ zabývaly
výdejem erytrocytárních transfuzních přípravků (EBR a ERD) pro klinická oddělení FN. V úvodu byly popsány morfologické a biochemické
změny, které probíhají během odběru, zpracování a skladování erytrocytárních přípravků,
dále byly popsány parametry a markery, které
určují a ovlivňují proces stárnutí erytrocytů

v závislosti na délce skladování ode dne odběru. Posluchači byli seznámeni s požadavky
na kvalitu TP dle platné legislativy. Ve druhé
části přednášky se autorky zabývaly statistickými údaji - porovnaly rok 2007 a 2012, vždy
2 měsíce, které reprezentovaly časové období
s odlišnými počty odběrů krve v daných letech s důrazem na to, kolik dní od odběru se
TP - EBR a ERD expedují odběratelům. Z daného vyplývá, že na TO FN Plzeň jsou vydávány
ERD v nejvyšším % ve 2. týdnu, EBR ve 4. týdnu
od odběru, což není optimální. Tyto výsledky
jsou zejména ovlivněny tzv. blokováním transfuzních přípravků pro konkrétního pacienta,
kdy jsou u blokovaných přípravků pro daného
pacienta opakovaně prováděny zkoušky kompatibility a blokované přípravky stárnou. Nicméně všechny erytrocytární TP vydávané na TO
FN Plzeň plně splňují požadovaná kritéria dle
platné legislativy !!! Závěr: snaha o účelnou
a úspornou hemoterapii, vhodná pre-storage
deleukotizace, zvážení regulovatelného dárcovství krve.
Lékařky TO Plzeň E. Fronková (přednášející),
R. Herynková a P. Šlechtová prezentovaly
zajímavé kasuistiky z posledních let v přednášce „Protilátky proti vysokofrekventním
erytrocytárním antigenům“. Krevně skupinové antigeny, které se v populaci nacházejí
s vysokou frekvencí (incidence nad 90 %), se
označují jako High Frequency Antigens (HFA)
– např. Vel, Jr(a). Je velmi obtížné najít kompatibilní dárcovské erytrocyty pro pacienta, který
je HFA negativní a vytvořil si proto proti nim
protilátky (např. po podání transfuze, během
těhotenství). Vzniklé protilátky mohou způsobovat akutní či pozdní hemolytickou potransfuzní reakci (HTR) a hemolytické onemocnění
novorozenců (HON). 1. kasuistika. Antigen
Vel patří do Vel kolekce, u bělochů jde o HFA
s frekvencí 0,9992 do 0,9999 u kavkazské rasy.
Protilátky anti-Vel jsou většinou třídy IgM, mají
schopnost aktivovat komplement, jsou popsány těžké akutní HTR. Nebyly popsány HON.
Pacient Š. Z. nar. 1957, megaloblastová anémie
z nedostatku vitaminu B12, atrofická gastritis,
achlorhydrie dle EGDS 9/2012. Požadovány 2
TU krve pro HB 60 g/l. Kompatibilní transfuzní
přípravek nelze v běžných skladových zásobách TO FN Plzeň nalézt, po domluvě s oddělením od krevního převodu upuštěno. Následně
prokázána v ÚHKT Praha protilátka allo-antiVel. Mezi pokrevními příbuznými, kde obvykle
v podobných případech dárce hledáme, byl
pouze syn vhodný jako dárce ,,druhé volby“, neboť jeho erytrocyty jsou stopově Vel pozitivní
(nález je nejednoznačný). Pacient Š. Z. po optimalizaci parametrů krevního obrazu byl předán
ÚVN Praha, odkud bude vyzván k autolognímu
odběru a jeho krev bude kryokonzervována.
2. kasuistika. Antigen Jr(a) patří k HFA do 901
série, biochemický a genetický podklad není
znám. Četnější výskyt negativního fenotypu je
v Japonsku (1 Jr(a) negativní dárce ze 464 vyšetřovaných), opakovaně u romského etnika
na Slovensku a v České republice. Protilátka
anti-Jr(a) byla popsána v r. 1970. Zprávy o reakcích po podání inkompatibilních transfuzí jsou
rozdílné. Jednou třesavka, jindy bez známek
potransfuzní reakce (pouze nárůst titru a vymi-

zení Jr(a) z cirkulace). Pacientka B. I., nar. 1987,
romské národnosti, anti-HCV pozitivní, allo-anti-Jr(a) od r. 2004, kdy proběhl spontánní potrat.
Při testu kompatibility bylo 74 TU krve inkompatibilních, nakonec podána krev od její matky, která je Jr(a) negativní, anti-HCV negativní.
Další těhotenství pacientky proběhla bez nutnosti podání transfuze, narozené děti byly bez
závažných projevů HON, bez nutnosti podání
transfuze. V rodině byli dalšími vyšetřeními nalezeni další dva Jr(a) negativní dárci krve - bratr
a strýc), ale oba jsou anti-HCV pozitivní. Vzhledem k anti-HCV pozitivitě nelze krev pacientky,
jejího bratra a strýce kryokonzervovat. Jedinou
vhodnou rodinnou dárkyní tak zůstává (i přes
opakovaně nižší předodběrové hodnoty HB
110 g/l) její matka. Poslední dárcovský odběr
byl u ní proveden 21.12. 2012. V řádném odběrovém termínu od tohoto data by bylo vhodné
provést odběr krve v ÚVN Praha ke kryokonzervaci pro možnost dalšího využití pro ni či ostatní rodinné příslušníky. Otázkou zůstává, zda se
na ni podaří udržet funkční kontaktní údaje.
MUDr. Miroslava Padrtová ve sdělení „Průzkum spokojenosti dárců krve TO Rokycany“ se s našimi kolegy ráda podělila o výsledky
průzkumu spokojenosti dárců krve transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice a.s.
Průzkum spokojenosti probíhal po tři měsíce,
od června do srpna minulého roku, kdy bylo
celkem zpracováno a vyhodnoceno 634 dotazníků. Dotazníky byly anonymní, s předpřipravenými otázkami rozdělenými do čtyř typů,
včetně prostoru k vyjádření vlastních nápadů.
V průzkumu se zaměřili zejména na spokojenost dárců krve. Hodnocení probíhalo známkováním jako ve škole od nejlepší jedničky
po nejhorší pětku. Konečné výsledky byly pro
TO Rokycany potěšující, dárci krve jsou velice
spokojeni s chováním personálu i celkovým
prostředím transfuzního oddělení. Dárci jsou
dobře informováni o problematice dárcovství
krve, celých 92 % je spokojeno s rozsahem i formou informací. Dále byl zaznamenán velký zájem dárců o možnost internetového objednání
termínu odběru. Konečné výsledky vedli k provedení některých změn – byl rozšířen výběr
potravin v občerstvení, TO se zapojilo do nemocničního systému internetového objednávání a intenzivně pracuje na prezentaci transfuzního oddělení, aby rozšířili řady dárců krve.
Vzhledem k podnětům získaným z průzkumu
plánují pracovníci TO v Rokycanech jeho opakování v nejbližších letech, aby neustále zlepšovali péči o své dárce krve.
Autorky sdělení „Autotransfuze na TO FN Plzeň v letech 2008 -2012 – statistika“ ing. V.
Korandová (přednášející), I. Vlčková, J. Průšová a H. Čechová pojaly pohled na autologní odběry ve FN Plzeň z různých hledisek.
1. Záchyt infekcí u autologních odběrů - byl
ve sledovaném období minimální, frekvence
nepřesahuje hodnoty sledované u běžných
dárců krve. 2. Počty autologních odběrů pro
jednoho pacienta k jednomu operačnímu výkonu – v 63-78 % byly odebrány 2 TU autologní krve, ve 14-32 % odebrána 1 TU. Odběr 3
TU je minimální (1-8 %) a objednavatelem je
především ortopedická klinika (diagnóza M170
- primární gonartróza oboustranná). 3. Počty

vyžádaných autologních odběrů dle oddělení
FN Plzeň – nejvíce objednaných autologních
přípravků přichází z ortopedické kliniky, dále
z kliniky urologické a z hematoonkologického
oddělení. 4. Počty vyrobených resp. exspirovaných autotransfuzí (T.U.) – 40-50 % vyrobených
autologních erytrocytárních přípravků exspiruje, u plazmy exspirace dosahuje 60 – 90 %. Závěr: význam autotransfuze se neustále přehodnocuje, především vzhledem k trvalému úsilí
o zvýšení bezpečnosti allogenní krve a snížení
perioperačních krevních ztrát. Nesporné výhody jsou snížení podání allogenních krví a rizik
s tímto spojených, včetně snížení rizika imunizace a psychologický efekt.
Za pracoviště TO chceme poděkovat poměrně velkému počtu posluchačů, kteří se přišli
na náš večer podívat, a za zájem o transfuzní
problematiku. Jsme rádi, že se svými zkušenostmi přispělo i spolupracující Transfuzní oddělení Rokycanské nemocnice. Panu předsedovi děkujeme za řízení celého večera a navození
příjemné atmosféry.
Prim. MUDr. R. Herynková

Přednáškový večer
Neurochirurgického
oddělení
20. 3. 2013
Přednáškový večer Neurochirurgického oddělení se konal 20. března 2013 v Šafránkově
pavilonu za předsednictví doc. MUDr. Renaty
Říčařové, CSc.
V úvodu prim. MUDr. V.
Přibáň, Ph.D., zhodnotil
činnost pracoviště za rok
2012. Bylo provedeno
celkem 1902 operací, při
1456
hospitalizacích.
Ambulantně bylo ošetřeno 6888 pacientů. Spinálních operací bylo 490,
operací nervů 304. Tumorů mozku bylo operováno 149, výkonů cévních pak bylo 148. Autorům pracoviště byla vydána učebnice neurochirurgie a vyšla kapitola v monografii. Dále
vyšly tři články v časopisech s impakt faktorem
a bylo prezentováno 10 sdělení na mezinárodních konferencích a kongresech. V neposlední
řadě se pracoviště podílelo na organizaci mezinárodního mikrovaskulárního workshopu, který se konal pod záštitou LF UK v Plzni na Akademii Věd v Českých Budějovicích za účasti 22
mladých neurochirurgů z pěti zemí.
V první přednášce „Možnosti telemetrického
měření intrakraniálního tlaku – naše první
zkušenosti“ autoři (Vacek P., Štěpánek D.) vysvětlili princip telemetrického měření intrakraniálního tlaku a zmínili
historii této metody, která sahá až do 70. let minulého století. Podrobně předvedli oba dnešní
používané způsoby telemetrického měření in-

trakraniálního tlaku, z nichž v jednom má plzeňská neurochirurgie exkluzivní zastoupení byla zde implantována dvě čidla z celkových
zatím 26 implantovaných ve světě.
Autoři přednášky „Současné operační možnosti uzávěrů potraumatických likvorových
píštělí“ (Mraček J., Vacek
P., Hrabě V., Sebera O.,
Štěpánek D.) posluchače
seznámili s endoskopickými
endonazálními
možnostmi uzávěru potraumatické likvorey.
Endoskop má v současné době zásadní postavení nejen v terapii, ale prostřednictvím fluoresceinového testu také v diagnostice likvorové píštěle. V přednášce byl zdůrazněn multidisciplinární přístup (neurochirurgie + ORL) v řešení uvedené problematiky.
Následovalo sdělení „Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou schwannomu n. VIII.“ autorského kolektivu Choc M., Runt V., Mraček J.,
Holečková I. Od roku 1991, kdy jsme získali operační mikroskop, bylo na neurochirurgickém
oddělení v Plzni operováno 65 pacientů s vestibulárním schwannomem. Prakticky všichni pacienti měli poruchu sluchu (63 pacientů), u většiny se jednalo o první příznak onemocnění (44
pacientů). Po operaci bylo dlouhodobě sledováno 61 pacientů. Radikální odstranění tumoru bylo provedeno v 55 případech, subtotální
resekce v 6 případech. U nich pak byla progrese
růstu pozorována ve 3 případech (po 7, 8 a 11
letech). N. VIII. byl zachován u 16 z 33 (48,5 %)
a funkčně významný sluch u 7 pacientů z 33
(21 %). N.facialis byl po operaci funkční u 50
pacientů z 61 (83,3 %), rekonstrukční operace
pak byla provedena u 8 pacientů. V diskuzi byly
uvedeny současné modality léčby. Dominuje
mikrochirurgie a radiochirurgie, ale své místo má i sledování pacientů či frakcionovaná
radioterapie. Předpokladem úspěchu léčby
vestibulárních schwannomů je včasný záchyt
nádoru (stupeň T1,T2), zkušený tým specialistů,
kteří o pacienta pečují (mikrochirurg, elektrofyziolog, neuroanesteziolog, neurointenzivista,
sestra, logoped, fyzioterapeut) a samozřejmě
i odpovídající technické zázemí.
Ve sdělení „Elektrofyziologický monitoring během coilingu mozkových aneuryzmat“
(Holečková I., Veselá P.,
Valeš J., Choc M., Mraček
J., Přibáň V., Šlauf F., Duras
P.) autoři v prospektivní
studii (2009 - 2012) sledovali 60 pacientů, u nichž bylo za elektrofyziologické monitorace (SEP, BAEP, EEG) endovaskulárně ošetřeno 67 aneurysmat .Věk pacientů
byl 36 - 84 let (průměrně 56 let), 50 aneurysmat
bylo prasklých a 17 neprasklých. Ze studie vyplývá, že elektrofyziologický monitoring dokáže předpovědět, které angiograficky patrné
změny budou následně doprovázeny postprocedurálním neurologickým deficitem. Současná alterace prokázaná angiografií i elektrofyziologickou monitorací svědčí pro signifikantní
snížení regionálního mozkového průtoku a bez
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adekvátní terapeutické intervence stav vyústí
v mozkovou ischemii. Abnormální angiografické nálezy, které nevedou k elektrofyziologicky
průkazným změnám, nejsou hemodynamicky
významné.
V přednášce „Trauma
CNS ve vysokém věku
– změní intenzívní přístup osud pacienta?“
(Lavička P., Šrogl J., Smažinková A., Mork J., Přibáň V.) byl analyzován
soubor 180 pacientů
starších 70 let, kteří utrpěli úraz CNS, který si vyžádal hospitalizaci či
neurochirurgickou intervenci. Ve shodě se zahraničními pracemi jsme potvrdili, že výsledky
léčby zásadně ovlivňuje vstupní věk a zcela zásadně tíže poranění hodnocená pomocí GCS.
Již skupina se vstupním GCS 9-12 má 7,6krát
vyšší pravděpodobnost nepříznivého výsledného klinického stavu ve srovnání se skupinou
GCS 13-15. Zatímco ve skupině pacientů se
vstupní hodnotou GCS 13-15 přežívá v našem
souboru za 6 měsíců od propuštění z hospitalizace 74 % pacientů, pak ve skupině GCS 9-12
je to jen 17,5 % a ve skupině GCS 3-8 pouze 8 %
pacientů. Za alarmující považujeme zjištění, že
v době od propuštění z hospitalizace na našem
oddělení do 6 měsíců od propuštění se pouze
u 8 pacientů zlepšil klinický stav. Toto je jediný
parametr, ve kterém se lišíme od zahraniční literatury a tento problém je dle našeho názoru
dán skutečností, že v naší zemi zcela chybí následná cílená neurorehabilitační péče. Tento
problém se navíc nedotýká pouze pacientů
ve vysokém věku.
V posledním sdělení „Výsledky karotické endarterektomie při kontralaterálním uzávěru
vnitřní karotidy“ (Přibáň V., Mraček J., Mork J.,
Štěpánek D., Holečková
I., Valeš J.) byla prezentována zkušenost s operací
120 pacientů, u kterých se obecně na základě
literárních zkušeností předpokládá zvýšené riziko karotické endarterektomie. Toto se nám nepotvrdilo, výsledky morbidity/mortality se neliší od pacientů, kteří uzávěrem druhostranné
karotidy netrpí.
MUDr. Luděk Navrátil Ph.D.
Foto JN

Přednáškový večer
Kliniky ortopedie
a traumatologie
pohybového ústrojí
27. 3. 2013
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V úvodním sdělení autorů prof. MUDr. Karel Koudela, CSc., as. MUDr. Karel Koudela, Ph.D., a MUDr. Jana Koudelová na téma
„Aloplastiky kolenního kloubu u poúrazové artrózy” byl stanoven postup při aloplas-

tice kolenního kloubu totální endoprotézou
u poúrazových gonartróz s přihlédnutím k patologicko anatomickým změnám, které vznikly
v souvislosti s úrazem. Autoři popsali předoperační vyšetření, radiologická měření, operační
přístupy a navrhli použít kromě standardních
implantátů také revizní implantáty vč. závěsných endoprotéz a specifické instrumenty.
Ve druhé prezentaci autorů MUDr. Petra
Zemana, MBA, a MUDr. Petra Nepraše
s názvem „Možnosti artroskopické terapie extraartikulárních patologií kyčelního
kloubu” autoři seznámili posluchače se současně uznávaným přehledem nejčastějších
extraartikulárních patologií kyčelního kloubu,
jejich diferenciální diagnostikou a podrobně
popsali operační techniky, které v posledních
pěti letech užívají při artroskopické nebo endoskopické operativě kyčelního kloubu u jednotlivých diagnóz. Připomněli také, že artroskopická operativa, jak na samotném kyčelním
kloubu, tak v jeho okolí se v posledních letech
dostává do popředí pozornosti artroskopistů zabývajících se touto problematikou. Je to
dáno zejména minivazivitou samotného výkonu, který zároveň umožňuje velmi přesnou
peroperační diagnostiku a případné ošetření
přidružených nitrokloubních patologií, rychlou
rekonvalescencí s možností brzkého návratu
nejen do běžného života, ale i zpět do sportovní zátěže.
V přednášce prim. doc. MUDr. Tomáše Pavelky, Ph.D., MUDr. Drahomíry Weisové
a MUDr. Martina Saláška na téma „Periprotetické zlomeniny femuru po TEP kyčle”
se autoři věnovali problematice této závažné,
ale naštěstí vzácné komplikace aloplastiky kyčelního kloubu. Byla prezentovaná současná
Vancouverská klasifikace typů zlomenin do 3
skupin a zásady způsobu ošetření jednotlivých
typů. Přednáška byla doplněna řadou klinických příkladů.
Ve čtvrtém sdělení autoři MUDr. Ilja Topinka
a as. MUDr. Karel Koudela, Ph.D., prezentovali své zkušenosti s léčbou periprotetických
zlomenin kolenního kloubu. V přednášce
bylo předneseno rozdělení a klasifikace periprotetických zlomenin distálního femuru, byly
uvedeny možnosti konzervativní i operační
terapie. Dále byla podrobně rozdělena chirurgická léčba podle typu použitých implantátů,
dlouhodobé výsledky a prognóza hybnosti.
V páté prezentaci MUDr. Pavla Hořáka
na téma „Coxa vara adolescentium” zaznělo, že CVA je jednou z mála akutních indikací
k operační terapii v dětské ortopedii. Byla zdůrazněna pravidla při diagnostice tohoto onemocnění a prezentován postup při operační
léčbě těchto pacientů. Na závěr sdělení autor
doplnil zajímavou kazuistiku ze svého souboru
pacientů.
Šestou přednášku připravil MUDr. Petr Nepraš
na téma „Možnosti ovlivnění hojení měkotkáňových sportovních úrazů”. V prezentaci se zaměřil na ukázky nejnovějších postupů
umožňujících rychlou rekonvalescenci vrcholových sportovců po úrazech pohybového aparátu. Poukázal na fakt, že metoda rázových vln,
lymfodrainage, kineziotaping a účinná časná
rehabilitace vede k výraznému zkrácení rekon-

valescence. Zdůrazněn byl taktéž význam dokonalé spolupráce pacienta, striktní dodržování
životosprávy včetně dokonalé hydratace organismu a taktéž kompletní restrikce všech látek
prodlužujících hojení a ovlivňujících celkový
metabolický stav pacienta (alkohol, nikotin).
Poslední sdělení na téma “Kostní edém - identický příznak - různá diagnóza ve stejné
lokalizaci” připravili autoři doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D, prim. doc. MUDr. Tomáš
Pavelka, Ph.D., a as. MUDr. Karel Koudela,
Ph.D. Přednáška se zabývala kostním edémem,
který může být prvotním příznakem avaskulární
nekrózy, ale i tranzientní osteoporózy. Demonstrován byl případ pacienta, který byl pro bolesti léčen řadu měsíců analgetiky, antibiotiky
a po stanovení diagnózy kostního edému byla
provedena scintigrafie a densitometrie, která
vedla k průkazu osteoporózy v bolestivé kyčli
a zároveň průkazu kumulace radioaktivní látky
v téže lokalizaci. Po aplikaci i.v. bisfosfonátů došlo k okamžitému ústupu bolesti a normalizaci
MRI, DXA i scintigrafického nálezu. Avaskulární
nekróza se neprojevila ani po 2 letech. Po 3
letech došlo k identickému klinickému nálezu
na kontralaterální straně, ale zobrazovací metody neměly již tak jednoznačný popis a průběh
onemocnění přes stejnou léčbu byl odlišný.
Anamnesticky se ve druhém případě zjistil
jako příčina stavu úraz kyčle, na který pacient
zapomněl a který zřejmě modifikoval průběh
onemocnění.
Večeru předsedal prim. MUDr. J. Šebor.
MUDr. Petr Zeman, MBA
Fotogalerie na s. 52

Slavnostní
přednáškový
večer Chirurgické
kliniky u příležitosti
významného
životního jubilea
prof. MUDr. Jiřího
Valenty, DrSc.
3. 4. 2013
Ve středu 3. 4. 2013 proběhl v Šafránkově pavilonu slavnostní přednáškový večer Chirurgické
kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni u příležitosti významného životního jubilea emeritního přednosty
chirurgické kliniky prof. MUDr. Jiřího Valenty,
DrSc. Večeru předsedal prim. MUDr. Milan
Choc, CSc. V úvodu večera současný přednosta
chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladislav Třeška,
DrSc., v krátkém vystoupení ocenil jubilantův
významný přínos plzeňské a české chirurgii,
plzeňské lékařské fakultě a české vědě, a popřál mu mnoho dalších spokojených a ve zdraví strávených aktivních let. S gratulacemi se
dále připojili rektorka Západočeské univerzity
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., děkan Lé-

kařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. za Českou chirurgickou společnost a doc. MUDr. Jiří
Motáň, CSc., za Spolek lékařů v Plzni.

Zcela zaplněný sál, ve kterém vedle sebe zasedli
pracovníci řady klinik zdejší fakultní nemocnice, dále lékaři z mnoha chirurgických pracovišť
regionu a v neposlední řadě také ambulantní
chirurgové, si pak vyslechl 7 sdělení, která byla
aktuálním průřezem činnosti chirurgické kliniky.

Úvodní sdělení na téma „Nové směry v léčbě
jaterních metastáz kolorektálního karcinomu“ přednesl přednosta kliniky prof. V.
Třeška (spoluautoři T. Skalický, A. Sutnar, V.
Liška, J. Fínek, J. Ferda, H. Mírka). Připomněl
závažnost tohoto onemocnění, které postihuje
polovinu nemocných s kolorektálním karcinomem a je příčinou úmrtí u dvou třetin z nich.
Resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je doposud jedinou metodou, která nabízí nemocnému šanci na dlouhodobější a kvalitní
přežívání. Aktuální problémem je rozšířit počet
nemocných, kteří se mohou podrobit radikální
jaterní resekci, neboť v době stanovení diagnózy je resekabilních jen 20 % metastáz. Toho lze
dosáhnout jednak zkvalitněním diagnostiky
a včasnou indikací postižených k operaci, a jednak zaváděním nových kombinovaných, etapových technik, které jsou na plzeňské chirurgické
klinice, jako na jednom ze špičkových pracovišť
jaterní chirurgie, široce uplatňovány.

Jubilant s chotí Evou
V následující přednášce „Resekce trachey“ seznámil auditorium primář kliniky dr. V. Špidlen
se spoluautory J. Vodičkou, P. Altmannem,
F. Brůhou a J. Ferdou s prvými zkušenostmi
s resekčními výkony na průdušnici. Nejčastější indikací těchto výkonů jsou postintubační

nebo posttracheostomické stenózy. Zásadní
význam má precizní předoperační diagnostika, správná indikace k operaci a její vlastní
provedení. Autor rovněž zdůraznil nutnost
multioborové spolupráce hrudního chirurga,
anesteziologa, pneumologa a radiodiagnostika v komplexní péči o tyto nemocné. Sdělení
v závěru doplnil prezentací 3 případů úspěšně
resekovaných tracheálních stenóz.

Děkan B. Kreuzberg předává jubilantovi Pamětní list LF UK v Plzni
V třetí přednášce nazvané „Intraabdominální
tlak u těžké akutní pankreatitidy“ hodnotil
odb. as. T. Kural se spoluautory M. Brabcem,
D. Hasmanem, J. Kuldou, P. Novákem, K. Rupertem a V. Třeškou význam měření intraabdominálního tlaku při léčbě těžké akutní pankreatitidy. Podrobně rozebral patofyziologické
důsledky vzestupu intraabdominálního tlaku
a možnosti jeho ovlivnění, včetně chirurgické
dekomprese laparotomií. Na šestiletém souboru nemocných pak prezentoval zkušenosti
vlastního pracoviště s touto problematikou.
Měření intraabdominálního tlaku při těžké
akutní pankreatitidě musí být běžnou součástí
intenzivní péče o takto nemocné, jeho včasné
ovlivnění předchází negativním důsledkům
rozvoje břišního compartment syndromu.
Odb. as. I. Zedníková se spoluautory M.
Černou, A. Ňaršanskou, Š. Vejvodovou, O.
Hesem a M. Hlaváčkovou informovala ve sdělení „Chirurgická léčba karcinomu prsu –
současné trendy“ o aktuálních možnostech
léčby tohoto nejčastějšího nádorového onemocnění žen. Pro poslední roky je charakteristický nárůst počtu agresivnějších typů karcinomů u mladých žen, které mají zřetelně horší
prognózu. Na diagnostice a léčbě této vpravdě
civilizační choroby by se měli podílet odborníci z řad chirurgů, onkologů, radiodiagnostiků
a plastických chirurgů, kteří tvoří tzv. mamární tým. Ten stanoví optimální léčebný postup
pro každou pacientku, tj. terapii šitou doslova
na míru. V chirurgické léčbě je trendem snaha
o záchovné operace prsu při zachování onkologické radikality, včetně konceptu sentinelové
uzliny. Zlepšení výsledků péče je dosahováno
koncentrací pacientek do center s odpovídajícím přístrojovým vybavením, vyšším počtem
výkonů a možností moderních metod léčby.
Pátá přednáška autorů B. Čertíka, V. Třešky,
J. Valenty, J. Bílka, J. Šimány, M. Čechury, J.
Křižana, V. Kuntschera, R. Šulce a J. Moláčka
nazvaná „Historie a přítomnost operačních
výkonů na karotickém řečišti na chirurgické
klinice v Plzni“ informovala posluchače o vývoji operací krkavic na pracovišti autorů v období
uplynulých třinácti let. To je charakterizováno

především čtyřnásobným nárůstem počtu operačních výkonů (souhrnně přes 1500 operací
karotid), přechodem k lokoregionální anestezii
a zavedením techniky modifikované everzní
endarterektomie. To vše vedlo k snížení počtu
komplikací a zlepšení dlouhodobých výsledků.
V přednášce „Dárce s nebijícím srdcem –
možnosti a limity“ přenesl dr. D.Hasman
(spoluautoři V. Třeška, R. Šulc, V. Kuntscher,
J. Kobr, E. Kasal, R. Bosman, T. Reischig, O.
Hes, L. Trefil) pozornost posluchačů do oblasti
transplantací. Seznámil je s vývojem metody
odběru ledvin od tzv. nebijících dárců od počátečních fází experimentu na zvířeti až po jeho
současné uplatnění v humánní transplantační
medicíně. Plzeňské pracoviště bylo prvním
v České republice, které začalo tuto metodu
používat v praxi a dosažené výsledky jsou více
než dobré. V uplynulých deseti letech zde bylo
provedeno 17 odběrů a následně bylo transplantováno 23 ledvin. Aktuálně 70 % z nich
pracuje s dobrou funkcí, nejdéle 9 let. Metoda
odběru orgánů od dárců s nebijícím srdcem je
tak dalším úspěšným krokem k zvýšení počtu
odběrů a následných transplantací, které jsou
stále nedostatečné.
V poslední přednášce „Akutní mediastinitida“ prezentoval odb. as. J. Šafránek s kolektivem autorů J. Geiger, J. Klečka, T. Skalický,
V. Špidlen, J. Šebor, V. Veselý a J. Vodička
výsledky léčby tohoto potenciálně fatálního
hnisavého onemocnění mediastina u 23 nemocných v období pěti let. V souboru byla
příčinou akutní mediastinitidy perforace jícnu
u 16 pacientů, u 3 nemocných byl původ infekce odontogenní a u 4 tonzilogenní. Letalita
zánětu při perforaci jícnu byla 25%, u zbývajících nulová. Pro úspěch léčby je zásadní včasná
diagnostika a také chirurgická intervence, dále
pak adekvátní intenzivní péče a multioborová
spolupráce chirurga, anesteziologa, otorinolaryngologa, stomatologa a dalších.
Přednáškový večer proběhl v skutečně důstojné atmosféře hodné tak významné příležitosti
a s tradičně vysokou úrovní jednotlivých sdělení.
Josef Vodička
Foto V. Dlouhý
Fotogalerie na s. 52

Přednáškový večer
1. interní kliniky
10. 4. 2013
Přednáškový večer 1. interní kliniky se konal
v Šafránkově pavilonu za účasti pracovníků kliniky a řady hostů z jiných pracovišť. Zasedání
uvedl a řídil v příjemné přátelské atmosféře
doc. Motáň. V prvním vystoupení přednosta 1.
interní kliniky prof. Matějovič seznámil auditorium s přehledem vědeckovýzkumné činnosti
svého pracoviště za rok 2012. Celkem 11 publikací se prosadilo do světových časopisů nejvyšší úrovně, o čemž svědčí jejich průměrný faktor
impaktu 3,9. Kromě toho bylo publikováno
dalších 40 článků v recenzovaných periodicích.
Nejvíce impaktovaných prací měla v roce 2012
skupina metabolické JIP (5 článků) a nefrologové (4 články). Publikace vznikly v rámci řešení
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Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově P36 - Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání
a orgánů.
Jednou z nejvíce prestižních originálních prací za rok 2012 je klinická studie doc. Reischiga
a spolupracovníků o prevenci a profylaxi infekce cytomegalovirem po transplantaci ledviny.
Studie vyšla v jednom z nejrespektovanějších
časopisů na poli nefrologie a urologie, v Journal of American Society of Nephrology (faktor
impaktu 9,6). V oblasti intenzivní medicíny byly
výsledky klinického (studium poruch mikrocirkulace u neutropenických pacientů v sepsi)
a experimentálního (vliv dihydrogensulfidu
v modelu hemoragického šoku) výzkumu
uplatněny ve dvou prestižních časopisech daného oboru (Intensive Care Medicine, IF 5.4
a Critical Care Medicine, IF 6.6). Z děl publikovaných v českém jazyce zmiňuji monografii
prof. Rušavého a spolupracovníků na téma Diabetes a sport.
Pracovníci nefrologického týmu 1. interní kliniky získali v roce 2012 ocenění odborných
společností za svá díla publikovaná v roce
předchozím. Česká transplantační společnost
udělila cenu za nejlepší publikaci doc. Reischigovi a spol. za studii o vlivu valgancikloviru
na vlastnosti lymfocytů osob po transplantaci
ledviny. MUDr. Richtrová a spol. získali cenu
České nefrologické společnosti za nejlepší nefrologický článek. Publikace pojednávala o výzkumu různých typů antikoagulačních postupů při hemodialýze.
Program večera pokračoval přednáškami
pracovníků 1. interní kliniky. Sestával ze čtyř
sdělení, v nichž představili své výsledky nefrologové, intenzivisté, gastroenterologové
a diabetologové. Následující text shrnuje obsah přednesených sdělení; je uvedeno jméno
přednášejícího, spoluautoři, název přednášky
a stručné shrnutí referované problematiky. Chci
na tomto místě poděkovat autorům za dodané
podklady. Na některých místech jsem souhrny
formálně upravil, zkrátil, případně doplnil krátkým komentářem zejména pro ty čtenáře, kteří
nejsou specialisty v daném oboru.
T. Reischig, P. Hřibová,
P. Jindra, O. Hes, M. Bouda, V. Třeška, O. Viklický.
Dlouhodobé výsledky
preemptivní
léčby
a univerzální profylaxe
v prevenci cytomegalovirové (CMV) infekce
po transplantaci ledviny. CMV infekce je hlavní infekční komplikací
po orgánových transplantacích. Negativní dopad na funkci štěpu je zprostředkován nepřímým imunomodulačním působením. V současné době není jasné, jak optimálně předcházet vzniku CMV nemoci a nepřímým dopadům
CMV infekce. V dlouhodobé randomizované
studii jsme porovnali 2 hlavní způsoby prevence: profylaxi antivirotikem (valacyclovir) a preemptivní léčbu. Preemptivní léčba znamená
monitoraci CMV replikace, v tomto případě se
žádná profylaxe nepodává, reaguje se až léčbou v případě záchytu významného množení
viru. Hlavním výsledkem bylo lepší přežívání

ledvinných štěpů po 4 letech (92 % vs. 74 %)
od transplantace v preemptivní skupině.
Ve skupině s profylaxí byly vysoké ztráty štěpů
u pacientů s pozdní bezpříznakovou CMV virémií, která vznikala po ukončení profylaxe (podává se prvé 3 měsíce po transplantaci). Nemocní s antivirovou profylaxí měli navíc vyšší
výskyt fibrózy v pozdních biopsiích štěpu spolu
s nadměrnou expresí genů spojených se vznikem a progresí fibrózy. Pro klinickou praxi studie přináší významná data pro renesanci preemptivního přístupu. V dalším výzkumu je nezbytné ověřit hypotézu časné restaurace CMV
specifické imunity u preemptivní léčby. Tato
strategie by měla zabránit pozdním asymptomatickým replikacím CMV, a tím předejít rejekčním epizodám.
T. Karvunidis, J. Chvojka,
L. Ledvinová, J. Raděj, A.
Kroužecký, I. Novák, M.
Matějovič. Trombocyty
v sepsi. Nové poznatky
popisují vedle známých
primárně hemostatických funkcí krevních
destiček i jejich význam
v imunitní odpovědi organizmu na invazi patogenů. Málo jsou probádány patofyziologické
mechanizmy působení destiček na imunitu
v sepsi a na systémovou inflamaci obecně. Cílem této prospektivní klinické studie bylo popsat zapojení trombocytů do průběhu systémové inflamace. Bylo studováno 22 osob
v septickém šoku rozdělených do tří podskupin
podle přítomnosti či absence trombocytopenie a/nebo disseminované intravaskulární koagulopatie. Zatím zpracované výsledky ukazují
aktivaci trombocytů, zvýšenou expresi adhezivních molekul k intercelulárnímu kontaktu
a signalizaci na jejich membráně. Současně
byla zachycena porucha agregace destiček
a modifikace degranulace a sekrece. Zralé
trombocyty jsou bezjaderné fragmenty buněk,
proto lze soudit na možné změny genových
expresí na úrovni megakaryocytu. Tyto změny
mohou vést k selektivní a separátní regulaci obsahu destičkových granul. Zda je tato hypotéza
správná, by mohla zodpovědět analýza proteomu vzorků trombocytů získaných v iniciální fázi
sepse a v období po jejím zvládnutí. Prezentovaná studie ukazuje, jak obtížný je klinický výzkum u nestabilních osob v těžkém stavu.
Do hry vstupuje bezpočet vedlejších rušivých
faktorů, komorbidity, a získat homogenní skupiny nemocných s předem definovanými
vstupními podmínkami je takřka nemožné.
Přesto se v rámci jednoho centra podařilo shromáždit úctyhodný soubor.
K. Balihar, F. Kozák, J. Koželuhová, V. Hejda, L. Fremundová, M. Krčma, L.
Geigerová, T. Bergerová,
M. Matějovič. Infekce
Clostridium
difficile
ve Fakultní nemocnici
v Plzni během 3letého
období: analýza rizikových faktorů a vztah ke spotřebě antibiotik.
Infekce zažívacího traktu baktérií Clostridium difficile (CDI) je typicky nozokomiální onemocně-

ní, které podléhá geografické i interinstitucionální variabilitě v závislosti na lokálních zvyklostech v podávání antibiotik a populaci pacientů. Tato retrospektivní analýza byla iniciována literárně dokumentovaným stoupajícím
trendem CDI v posledních desetiletích a vysokým procentem klinicky závažných případů.
Studie byla zaměřena na identifikaci výskytu
fulminantních forem, které činily 15,8 % ze
všech 183 případů CDI ve sledovaném období
3 let. Tyto formy měly vysokou mortalitu (52 %).
Celková incidence CDI byla poměrně nízká –
onemocnělo 0,2 % všech příjmů. Identifikované
rizikové faktory pro vznik fulminantní formy
byly vyšší věk, patologický fyzikální nález na břiše, leukocytóza, vysoký C-reaktivní protein, vysoký sérový kreatinin a nízký albumin. Fulminantní formy byly později diagnostikovány. Při
analýze spotřeby antibiotik na 5 pracovištích
s nejvyšším výskytem CDI nebyla prokázána korelace se zvýšenou spotřebou antibiotik. Studie
ukazuje, že v podmínkách naší Fakultní nemocnice není tato infekce tak častá, jak je literárně
dokladováno. Nicméně fulminantní forma má
velmi vysokou mortalitu. K její predikci jsou užitečné jak základní klinické, tak laboratorní ukazatele. Schopnost časně detekovat a zaléčit infekci v rámci pracoviště je asociovaná s nižším
výskytem fulminantního průběhu. Každé pracoviště, kde se toto onemocnění vyskytuje, by
mělo mít zavedený vnitřní efektivní algoritmus
diagnostiky CDI. Tato studie, byť retrospektivní,
poskytla velmi cenná a prakticky užitečná data.
Bylo při ní potřeba zpracovat velké kvantum
zdravotnické dokumentace, protože potřebné
údaje nejsou primárně vkládány do klinických
databází. Zkušenosti získané při sběru dat mohou být východiskem nebo podnětem pro
zdokonalení klinického informačního systému.
J. Gruberová, S. Lacigová, J. Tomešová, Z. Rušavý. Srovnání léčby inzulínovou pumpou a intenzifikovaným inzulínovým režimem u diabetiků 2. typu s neuspokojivou kompenzací. Léčba inzulínovou
pumpou (CSII, nepřetržitá podkožní infúze inzulínu pomocí inzulínové pumpy) je v současné době považována za nejúčinnější prostředek léčby diabetu 1. typu. U diabetiků 2. typu je
dosud málo studií, které by jednoznačně potvrdily či vyvrátily přínos léčby CSII. Cílem studie
bylo porovnat účinnost léčby CSII a intenzifikovaného inzulínového režimu (IIR, aplikace 3
a více denních injekcí krátce působícího a depotního inzulínu) pomocí analog inzulínu u diabetiků 2. typu. Autoři uspořádali dvouletou
prospektivní randomizovanou překříženou studii. Objektem zájmu byli jedinci s diabetes mellitus 2. typu s neuspokojivou kompenzací diabetu (definována jako HbA1c > 55 mmol/mol)
léčených IIR inzulínovými analogy. Celkem 22
pacientů bylo náhodně rozděleno do 2 studijních ramen. Skupina A byla během 1. roku léčena jako dosud IIR, 2. rok byli pacienti převedeni
na CSII. Osoby ve skupině B měli 1. rok zavedenu léčbu CSII a 2. rok měli IIR. Při léčbě CSII nedošlo ke zlepšení dlouhodobé kompenzace

diabetu (medián HbA1c byl při léčbě CSII 64,5
vs. 67,5 mmol/mol na IIR). Při léčbě CSII poklesla
přechodně hmotnosti pacientů (po 6 měsících
medián BMI 31,99 při terapii CSII vs. 32,99 na IIR,
p<0,01). Po 1 roce léčby již nebyl rozdíl v BMI
statisticky významný. Během léčby CSII bylo
možné významně redukovat dávky inzulínu
(medián 60 IU/den u CSII vs. 67 IU/den u IIR,
p<0,01) a zlepšila se citlivost na inzulín (medián
5,0 mg/kg.min u CSII vs. 3,80 u IIR, p < 0,05).
Na základě získaných dat autoři studie konstatují, že léčba inzulínovou pumpou zvyšuje senzitivitu k inzulínu a vede k snížení dávky inzulínu při srovnatelné úrovni dlouhodobé kompenzace diabetu. Snížení hmotnosti při použití
inzulínové pumpy je pouze přechodné. Léčba
inzulínovou pumpou může být užitečná pro
motivované a spolupracující diabetiky 2. typu.
Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.,
zástupce přednosty 1. IK pro výchovnou
a vědeckou činnost
Foto JN

Přednáškový večer
Komplexního
kardiovaskulárního
centra FN Plzeň
17. 4. 2013
Dne 17. dubna 2013 se konal v přednáškovém
sále Šafránkova pavilonu Večer Komplexního
kardiovaskulárního centra (KKC) FN Plzeň, kterému předsedal doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., v úvodu připomněl historii vzniku, statut a součásti KKC FN
Plzeň.
Doc. MUDr. O. Mayer
jr., CSc., z II. interní kliniky přednesl sdělení
o nutnosti důsledného
dodržování doporučených cílových hodnot
jako pilíře sekundární
prevence
ischemické
choroby srdeční (ICHS).
Změny úrovně kontroly rizikového profilu českých pacientů s manifestní ICHS v rámci projektu EuroAspire 1995-2012. Protože česká centra
jsou součástí celoevropského projektu EUROASPIRE , můžeme dnes posoudit, jak se situace v ČR vyvíjela v posledních více než 17 letech. Došlo k výraznému zlepšení kontroly hypertenze, kdy průměrná hodnota TK klesla ze
144/85 na 128/77 mmHg a naopak kleslo zastoupení pacientů přesahující doporučenou
cílovou hodnotu krevního tlaku (na méně než
29 % v roce 2012). Podobně výrazně se zlepšila
kontrola dyslipidemií, kde průměrná hodnota
LDL cholesterolu klesla z 3,81 na 2,42 mmol/l.
Naopak nepotěšitelně narůstá prevalence obezity (z 31 na 49 %), diabetu (z cca 20 na takřka
35 %) a aktivně kouří stále více než 19 % pacientů s ICHS. Na druhé straně, mezi lety 1995
a 2006 lze zaznamenat také již pokles v 5ti leté
celkové mortalitě pacientů z 12,2 na 9,7 %. Celkově lze konstatovat, že přes nesporně a mnoh-

dy až dramaticky pozitivní vývoj zůstává v oblasti sekundární prevence stále ještě nevyužitý
potenciál k dalšímu zlepšení osudu pacientů
s ICHS.
Primář Kardiologického
odd. prof. MUDr. R. Rokyta, Ph.D., seznámil
posluchače s novými
Doporučenými postupy České kardiologické
společnosti (ČKS) pro
diagnostiku a léčbu
pacientů s infarktem
myokardu s ST elevacemi (STEMI). ČKS se
v minulém roce rozhodla, že již nebude vydávat vlastní doporučené postupy, ale že bude
přejímat doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) s tím, že je bude významně zkracovat, aby byly prakticky lépe využitelné. Doporučený postup autorů Widimský
P., Kala P. a Rokyta R. byl takovým prvním vydaným doporučeným postupem ČKS. Zahrnuje
mj. již preferenci nových inhibitorů receptorů
P2Y12 (ticagrelor a prasugrel) oproti clopidogrelu při respektování jejich kontraindikací.
Otázka STEMI byla také
tématem
následného
sdělení MUDr. I. Bernata, Ph.D., z Kardiologického odd., který za autorský kolektiv přednesl
výsledky randomizované
multicentrické
akademické
studie
srovnávající přístup z femorální versus radiální
tepny u pacientů se STEMI do 12 hodin od vzniku potíží a léčenými primární perkutánní koronární intervencí (PCI). Studie s názvem STEMIRADIAL analyzovala výsledky celkem 707 pacientů zařazených ve čtyřech centrech – FN Plzeň, FN Hradec Králové, Nemocnice Liberec
a Nemocnice na Homolce. Výsledky této studie
byly poprvé prezentovány v sekci LBCT (Late
breaking clinical trials) na největším intervenčním kongresu roku 2012 v Miami, USA. Autoři
prokázali, že u pacientů se STEMI léčenými primární PCI byl radiální přístup spojen s výrazně
nižším výskytem závažného krvácení a lokálních vaskulárních komplikací (1,4 % vs 7,2 %,
p=0,0001), nižší spotřebou kontrastní látky
a kratší dobou pobytu na JIP. Tzv. NACE (net adverse clinical event) byl v radiální skupině rovněž významně snížen (4,6 % vs 11%, p=0,0028).
Výsledky této studie proto jednoznačně podporují užití radiálního přístupu u primárních PCI
jako metodu volby v centrech provádějících
PCI tímto způsobem.
MUDr. V. Vančura, Ph.D.,
z Kardiologického odd. se
zabýval kontrolou frekvence u permanentní
fibrilace síní. Již téměř
sto let je známo, že dlouhodobě přítomná významně zrychlená srdeční frekvence může navodit srdeční selhání. Otázkou cílové hodnoty
kontroly komorové frekvence při permanentní
fibrilaci síní se zabývala zatím unikátní studie RACE-II. V této studii nebyl zjištěn rozdíl ve sledova-

ných cílech mezi do té doby doporučovanou
striktní kontrolou frekvence definovanou jako
klidová frekvence do 80/min. a při mírné zátěži
do 110/min. oproti méně přísné kontrole komorové frekvence s klidovou hodnotou do 110/
min. Z hlediska kontroly frekvence je nejvhodnějším lékem betablokátor. Jeho bradykardizující účinek vzrůstá s narůstajícím adrenergním tonem, více se proto uplatňuje při námaze. Při
kontraindikaci betablokátoru připadají v úvahu
kalcioví antagonisté (verapamil), ten ale není
možno podávat při dysfunkci levé komory a srdečním selhání. Dalším lékem je digoxin, jehož
účinek se uplatňuje především aktivací vagu
a největší efekt má proto v klidu. Některé studie
poukázaly na zvýšenou mortalitu v souvislosti
s podáváním digoxinu, jiné tento efekt nepotvrdily. Poslední možností je podávání amiodaronu,
který není kontraindikován ani v situaci těžkého
srdečního selhání, nicméně řada nežádoucích
účinků je všeobecně známa. Při nedostatečném
efektu medikace se stále nabízí možnost neselektivní ablace AV junkce (katetrizační navození
AV bloku III. stupně) a implantace kardiostimulátoru, při těžší dysfunkci levé komory se volí biventrikulární přístroj.
Večer KKC zakončil
MUDr. Jiří Škorpil,
Ph.D., z Kardiochirurgického odd. Léčba nemocných s komplexním poraněním hrudníku udělala v posledních dvou dekádách
znatelný pokrok podložený vývojem nových léků, materiálů i lékařské
techniky. Mimotělní membránová oxygenace
(extracorporeal membrane oxygenation-ECMO) je jednou z možných alternativ léčby komplexního kontuzního poranění plic a srdce, při
nemožnosti účinné umělé plicní ventilace. Prezentace MUDr. Škorpila přiblížila možnost využít ECMO v této indikaci a zkušenosti plzeňského KKC s touto metodou široké odborné veřejnosti.
R. Rokyta
Foto JN

Odměna prezentaci
plzeňských autorů
v Soluni

Ve dnech 23.- 25. 5. 2013 se konal sjezd LIVE
2013 (Leading Innovation Vascular Education) v řecké Soluni, kde byla vyhlášena jako
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nejlepší přednáška autorů: K. Houdek, J. Moláček, V. Třeška, V. Křížková, L. Eberlová, Z. Tonar, J.
Kočová, J. Kobr, J. Baxa, K. Witter: Focal histopathological progression of porcine experimental abdominal aortic aneurysm is mitigated
by atorvastatin. 
(vek)

Ze zasedání Vědecké
rady LF UK v Plzni
14. 03. 2013
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Po schválení programu zahájil prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., dle VŠ zákona č. 111/1998
Sb. § 74, jmenovací řízení doc. MUDr. Dmitry
V. Kazakova, CSc., docenta LF UK v Plzni a lékaře Laboratoře speciální diagnostiky Šiklova
patologického ústavu LF UK v Plzni a FN Plzeň
v oboru Patologie. Doc. Kazakov přednesl profesorskou přednášku: „Dermatopatologické
aspekty vybraných syndromů”. Průběh jmenovacího řízení je podrobně popsán ve Výpisu
z protokolu o projednávání. V uzavřeném hlasování VR LF UK v Plzni doporučila ve smyslu §
74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, děkanovi fakulty postoupit návrh
na jmenování doc. MUDr. Dmitry V. Kazakova,
CSc., profesorem pro obor Patologie, k dalšímu
řízení.
VR LF UK v Plzni byl ke schválení předložen
návrh na složení komise pro habilitační řízení
MUDr. Jitky Švíglerové, Ph.D., odborné asistentky Ústavu fyziologie LF UK v Plzni, v oboru
Lékařská fyziologie, v tomto složení: předseda:
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR Praha, členové: prof. ing. Josef
Rosenberg, DrSc., Fakulta aplikovaných věd
ZČU Plzeň, doc. dr. RNDr. Miroslav Holeček, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, doc. ing. Michal Pásek, Ph.D., Fyziologický ústav LF MU Brno,
doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Fyziologický
ústav LF UK Plzeň. VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila složení komise pro habilitační
řízení MUDr. Jitky Švíglerové, Ph.D., v navrženém znění.
VR LF UK v Plzni byl ke schválení předložen
návrh na složení komise pro habilitační řízení
MUDr. Vladimíra Kališe, Ph.D., odborného asistenta LF UK v Plzni a zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň, v oboru
Gynekologie a porodnictví, v tomto složení:
předseda: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN 1. LF UK
Praha, členové: doc. MUDr. Zdeněk Novotný,
CSc., Gynekologicko porodnická klinika FN LF
UK Plzeň, prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Jihlava,
doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., II. Gynekologickopôrodnícká klinika UNB LF UK Bratislava, SR,
doc. MUDr. Peter Urdzík, Ph.D., Gynekologicko-pôrodnícká klinika UN LP a LF UPJŠ Košice,
SR. VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila
složení habilitační komise pro habilitační
MUDr. Vladimíra Kališe, Ph.D., v navrženém
znění.
VR LF UK v Plzni byl ke schválení předložen
návrh na složení hodnotící komise pro jmenovací řízení doc. MUDr. Petry Cetkovské, Ph.D.,

docentky LF UK v Plzni a vedoucí lékařky lůžkového oddělení Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň, v oboru Dermatovenerologie,
v tomto složení: předseda: prof. MUDr. Jiří Štork,
CSc., Dermatovenerologická klinika VFN 1. LF
UK v Praze, členové: prof. MUDr. Karel Pizinger,
CSc., Dermatovenerologická klinika FN LF UK
v Plzni, prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Interní
hematologická a onkologická klinika FN LF MU
v Brně, doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D., Dětská kožní klinika DFNsP LF UK v Bratislavě, SR,
doc. MUDr. Milan Buček, CSc., Odborný léčebný
ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun. VR LF UK v Plzni jednomyslně schválila složení hodnotící komise pro jmenovací
řízení doc. MUDr. Petry Cetkovské, Ph.D.,
v navrženém znění.
VR LF UK v Plzni dále schválila navrženou
změnu názvu disertační práce MUDr. Aleny Ürgeové, DSP Gynekologie a porodnictví,
školitel doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., z původního názvu Tkáňové prognostické faktory a mutace v klíčových genech onkogeneze ovariálních
zhoubných tumorů. Chemorezistence / chemosenzitivita ovariálních zhoubných tumorů a faktory ji ovlivňující, na nový název Biologické vlastnosti karcinomu ovaria a jejich vztah k terapii.
VR LF UK v Plzni rovněž jednomyslně schválila návrh akreditace DSP Stomatologie
v předloženém znění.
VR LF UK dále vzala na vědomí zprávy z vedení
fakulty: návrh novely zákona o vysokých školách - komentované informace z projednávání
novely zákona o VŠ, návrh zákona o univerzitních nemocnicích - v současnosti je projednávána otázka financování univerzitních nemocnic, důraz je kladen na zajištění vícezdrojového
financování univerzitních nemocnic, a informace ze zasedání rozšířeného Kolegia rektora UK
v Praze dne 11/3/2013 - financování vědy v letech 2014/2015 – zpráva o návrhu nového způsobu sledování výsledků vědy a zpráva z jednání o doktorských studijních programech.
VR LF UK byla informována o průběhu realizace
projektů OP VaVpI a průběhu realizace a o financování staveb.
(r – dle zápisu z jednání)

Reprezentační ples
Lékařské fakulty UK
v Plzni

Slavnostní předtančení Quick Dance

Trio Nobles

Ve víru tance

Manželé Kreuzbergovi a prof. Zima s dcerou

8. 3. 2013
Velký sál, Malý sál
a přilehlé prostory
Měšťanské besedy
byly v pátek 8. března
2013 vyhrazeny návštěvníkům Reprezentačního plesu Lékařské fakulty UK
v Plzni. Tradičně byl
ples zcela vyprodán
a na mnoho dalších
zájemců, kteří si nezajistili vstupenku v předprodeji, se nedostalo.

Pan děkan a slečna Lukáčová při zahájení plesu
Ples zahájili pozdravnými projevy Spectabilis
děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., a studentka 3. ročníku Zubního
lékařství Viera Lukáčová, senátorka Akademického senátu LF UK v Plzni. Pan děkan představil významné hosty - primátora města Plzně
Mgr. Martina Baxu, proděkana 1. lékařské

fakulty UK v Praze a emeritního děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. MUDr. Tomáše
Zimu, DrSc., MBA, předsedu Akademického
senátu fakulty prof. MUDr. Jana Filipovského, CSc., proděkanku pro rozvoj a vztahy mezi
LF a FN Plzeň a přednostku Ústavu histologie
a embryologie doc. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., tajemnici fakulty ing. Marii Klečkovou, náměstkyni ředitelky FN Plzeň pro ošetřovatelskou péči ing. Bc. Andreu Mašínovou,
MBA, technicko – provozního náměstka ředitelky FN Plzeň ing. Františka Řeřichu, starostu
městského obvodu Plzeň 3 Jiřího Strobacha,
ředitele společnosti Kappenberger Braun, Elektro Technik ing. Svatopluka Peřinu, vedoucí
Oddělení kontroly a revize zdravotní péče regionálního pracoviště VZP v Plzni MUDr. Jiřího
Švarce. Přivítal přítomné přednostky a přednosty teoretických a klinických pracovišť fakulty a všechny hosty reprezentačního plesu.
Poté už se definitivně ujal slova moderátor
plesu pan Karel Šístek a hudebníci tanečního
orchestru Miroslava Novotného pod vedením MgA. Jiřího Břicháče. Přítomní bouřlivým
potleskem odměnili slavnostní předtančení
členů Tanečního studia Quick Dance Plzeň
na melodie Smetanovy Vltavy. Následovala
pestrá směs orchestrálních tanečních skladeb, kdy každý našel určitě příležitost prověřit
své oblíbené i méně oblíbené taneční kreace.
V průběhu večera vystoupila Petra Švehláková s partnerem (Petra je studentkou 4. ročníku
Všeobecného lékařství) s ukázkou latinskoamerických tanců, Antonie Vukovič, studentka 2.
ročníku Zubního lékařství (5. místo na Mistrovství světa 2005, 9. místo na Mistrovství Evropy
2006 a mistryně ČR 2012 v kategorii Disco
Dance) s ukázkou Disco Dance a smyčcové Trio
Nobles. Všem se za jejich vystoupení dostalo
zasloužilého uznalého potlesku.
Současně s programem ve Velkém sále probíhala v Malém sále neméně navštívená diskotéka Tomáše Nimče. Ti nejvytrvalejší vydrželi
holdovat tanci až do časných ranních hodin.
Po 23. hodině byla každá z odcházejících dam
obdarována květinou. Všichni se určitě již těší
na příští slavnostní ples, který se v Měšťanské
besedě uskuteční 7. března 2014.
V. Jandová, J. Novák
Foto V. Dlouhý a T. Ťupa

Noví vedoucí
teoretických ústavů
Lékařské fakulty UK
v Plzni
K 1. lednu 2013 došlo k následujícím změnám
ve vedení vybraných teoretických ústavů.
Do funkce vedoucího ústavu byli jmenováni
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ústav
sociálního lékařství, doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., Ústav biofyziky, a doc. MUDr. Milan
Štengl, Ph.D., Ústav fyziologie.
K 1. březnu 2013 byl do funkce vedoucího
Ústavu biologie jmenován RNDr. Martin
Pešta, Ph.D. Jmenovaným kolegům popřál

mnoho zdaru a úspěchů v manažerské pozici
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK
v Plzni.

Glukan: spása nebo
podvod
Pod tímto lákavým titulem se uskutečnila 28.
března v Procháskově
pavilonu LF UK v Plzni
přednáška Dr. Václava
Větvičky, Ph.D. Přednášející vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a do roku
1991 pracoval v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1991 pracuje ve School
of Medicine, Dept. of Pathology, University of
Louisville v Louisville ve státě Kentucky v USA.
Je autorem více než 190 vědeckých publikací,
sedmi knih a 8 mezinárodních patentů. Uvedeme několik zásadních faktů o glukanech, které
se nám podařilo při přednášce předního odborníka zaznamenat.
Beta-glukany jsou přírodní polysacharidy, které
se nacházejí v běžných potravinách. Jsou nejen
v houbách a v kvasinkách, ale i v obilninách.
Zvýšené množství jich obsahuje například oves
a ječmen. Hodně jich je rovněž v kvasnicích
určených pro pečení nebo pro výrobu piva
a v dalších druzích potravin. Při vyvážené stravě
jich člověk přijímá dostatek. Jsou obsaženy též
v mořských řasách, bakteriích, v Kanadě se vyrábí jako vedlejší produkt při mletí mouky.
Beta-glukan má řadu významných rolí v biologických procesech: zpevňuje buněčné stěny,
ovlivňuje nespecifickou stimulaci obranných
reakcí, ovlivňuje hojení ran, snižuje hladinu
cholesterolu, podporuje ochranu proti radiaci
a chemoterapii, má adjuvantní účinky. Dávky
od 3 g výše účinkují kardioprotektivně. Betaglukan je také velmi silným antioxidantem
s mnohonásobně vyšší vychytávací aktivitou
volných radikálů. Obdobné účinky prokazuje
u mnoha živočišných druhů – byly prokázány
u krevet, ryb, kuřat, myší, krys, králíků, morčat,
ovcí, prasat, koní a dalších. U dobytka a koní je
dodáván jako doplněk běžné výživy.
Podává se intravenózně,
intraperitoneálně i perorálně.
Příznivý
vliv
na imunitní schopnosti
se promítá do zvýšené
produkce osteokinů, cytokinů, podpory fagocytózy, tvorby NK buněk
(natural killer cells) a dalších funkcí. Částice glukanu přenášejí po celém těle makrofágy. Dochází k významné stimulaci hojivých procesů
ran. U myší byl prokázán tlumivý vliv na růst nádorových buněk u rakoviny prsu, jater a melanomu. Mechanismus účinku beta-glukanů se
připisuje vazbě na CR3 receptory buněk střevního epitelu a dalšímu přenosu na CRS receptory mikrofágů. Přírodní beta-glukan nejvíce
působí na evolučně nejstarší buňky imunitní
kaskády organismu – makrofágy. Ty jsou stimu-

lovány směrem nahoru či dolů při regulaci imunitního systému. Po vstupu beta-glukanu
do makrofágu dochází k jeho aktivaci. Z několika typů beta-glukanů je beta 1,3 D glukan
z hub jedním z nejsilnějších modulátorů imunity.
V závěru přednášející zdůraznil, že glukan je
v současnosti nejvíce studovaným a nejslibnějším imunomodulátorem. Nejvyšší protinádorovou aktivitu vykazuje, je-li podáván současně
s protinádorovými protilátkami. Ne všechny
glukany jsou stejně aktivní. Je prokázána závislost mezi čistotou a kvalitou glukanů, čisté glukany jsou nejúčinnější. Výhodou je, že nemají
vedlejší účinky. Celosvětově dosahuje prodej
beta-glukanů objemu ve výši jedné miliardy
dolarů ročně.
Ve druhé části přednáškového odpoledne navázal zástupce firmy Schimadzu prezentací
produktů firmy. Firma, kterou v r. 1896 založil
Genzo Schimadzu, proslula v Japonsku jako
první výrobce RTG zařízení. To, čemu u nás říkáme „rentgen“, nazývají v Japonsku „šimadzu“.
V současnosti má firma zastoupení v 19 zemích,
pražská pobočka je řízena z centrály ve Vídni.
Nabízí fotometry, přístroje pro elektroforézu,
široká je nabídka plynové chromatografie atd.
(jn)

Druhé místo v projektu
Fakulta roku v oboru
Lékařství a farmacie
Vážení a milí kolegové, milí studenti, s potěšením jsem přijal zprávu o vynikajícím umístění
naší fakulty v projektu FakultaRoku.cz pro
akademický rok 2012/2013. Naše fakulta obsadila výborné 2. místo v oboru Lékařství a farmacie.
Projekt Fakulta roku organizuje Česká studentská unie, největší síť studentských organizací
v České republice. V průběhu projektu mohou
studenti i absolventi vysokých škol hlasovat
prostřednictvím sociální sítě Facebook, nebo
prostřednictvím SMS z mobilního telefonu.

Studenti se svými spontánními hlasy vyjadřují
k oblibě a kvalitě školy. Nejsou nikým a ničím
k hlasování nuceni a svobodně vyjadřují svoji
oblibu či neoblibu školy “zmáčknutím” tlačítka
na sociální síti či klávesnici mobilního telefonu.
Jak sám organizátor projektu uvádí, impulsem
ke vzniku projektu FakultaRoku.cz byly žebříčky českých médií, které srovnávají různé fakulty vysokých škol v ČR. Podstatné kritérium,
které všem těmto žebříčkům chybí, je pohled
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studenta na svoji školu či fakultu. Ten je podle
mne i organizátora soutěže zásadní a vypovídá
o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv jsou tato kritéria důležitá).
Dovoluji si vyjádřit všem hlasujícím studentům
a absolventům dík, že tímto způsobem vyjádřili
svůj vztah k Lékařské fakultě v Plzni!
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty
Pozn. red.: Oficiální zveřejněná tabulka fakult
„Lékařství a farmacie“: 1. Lékařská fakulta OU
v Ostravě, 2. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity
Karlovy (UK), 3.Lékařská fakulta UP v Olomouci,
4. Farmaceutická fakulta VFU v Brně, 5. Lékařská
fakulta Univerzity Karlovy (UK), 6. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK), 7. Lékařská fakulta
v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK), 8. 2.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK), 9. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity
Karlovy (UK), 10. Lékařská fakulta MU v Brně.

90 let
prof. MUDr. Mojmíra
Petráně, CSc.
Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc., se narodil 28.
března 1923 v Praze. Do historie světové vědy
se zapsal v 70. letech 20. století vynálezem tzv.
konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal převrat v mikroskopických
technikách, a přispěl k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie.
Během 2. světové války se účastnil odboje,
za což byl vyznamenán Československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a na Fyziologickém ústavu ČSAV se
zabýval elektrofyziologií. V roce 1960 se habilitoval v oboru lékařské fyziky na Lékařské fakultě v Plzni prací na téma hledání jiných než
elektrických projevů nervového a svalového
vzruchu. V roce 1990 byl jmenován řádným
profesorem pro obor biofyzika. V té době se
rovněž stal spoluautorem světově významné
monografie Electrophysiological Methods in
Biological Research.
Prof. Petráň stál u zrodu celostátní odborné
sekce Jemné mechaniky a optiky při České
strojnické společnosti ČSVTS a i dnes je stále
v tomto sdružení aktivní. Je čestným členem
britské Královské mikroskopické společnosti
(Royal Microscopical Society).
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Celoživotní vědeckou prací přispěl prof. Petráň
zásadním způsobem k pokroku vědy a techniky a zařadil se mezi nejvýznamnější české věd-

ce a vynálezce. Své bohaté zkušenosti předával
ochotně mladším spolupracovníkům, mezi
nimiž byl na prvním místě po mnoho desetiletí doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc., který se
na konstrukci a realizaci prvního vzorku konfokálního mikroskopu významně podílel.
U příležitosti 87. výročí vzniku samostatného
československého státu udělil prezident České republiky Václav Klaus 28. října 2005 státní vyznamenání - Medaili za zásluhy o stát
prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc. v oblasti
vědy.
(r)

K životnímu jubileu
prof. MUDr. Aleny
Linhartové, DrSc.
Prof. MUDr. Alena Linhartová, DrSc. oslavila 12.
května 2013 své 85. narozeniny; je absolventkou Lékařské fakulty UK v Plzni a celý život
– téměř 50 let – pracovala na Šiklově ústavu
patologie. Poté, v roce 2000, odešla do trvalého
důchodu.

Prof. Linhartová (vlevo) a prof. Schwarzová jsou pravidelné účastnice
vědeckých zasedání v Šafránkově pavilónu (Foto V. Dlouhý)
Na její dřívější „kulatá“ výročí vzpomněli její bývalí šéfové, profesoři Vaněk, Schwarz a Fakan
v Plzeňských Lékařských Sbornících a v Československé patologii. Kromě asi 150 odborných
článků, monografie „Ektomie děložního čípku
a její vývoj“ a kapitoly o nerespiračních bronchiolech v monografii Forakera a Andersona
(USA) uveřejňovala prof. Linhartová i příležitostné a zábavné články, v nichž uvádí některé
své životní zážitky. Řada z nich vyšla ve Facultas
nostra a jejich přehled přikládáme.
Články 3,4,5 jsou o době studia na Masarykově
gymnáziu v Plzni, článek 8 se týká jejího ročního studijního pobytu v USA, příspěvek 9 je
o době studia na Lékařské fakultě; články 1 a 12
o její třítýdenní aktivní účasti na mezinárodním
kongresu v Tokiu.
Od září 2012 žije paní profesorka společně se
svým manželem ing.Milanem Linhartem v Domově sv. Aloise (Charita) (11). Oba v červnu
2013 oslavili po 65 letech svou „železnou“ svatbu.
Seznam zábavné a příležitostné literatury
prof. MUDr. Aleny Linhartové, DrSc.:
1. Evropan v největším městě světa. Pravda, r.
47, č. 273, s. 5, 1966
2. Vzpomínka na působení prof. dr. Dagmar

Benešové v Plzni. Fac. nostra č. 20, s. 7, 1999
3. Osmdesát let trvání Masarykova gymnázia
v Plzni-vzpomínka absolventa. Almanach
k 80. výročí zalžení Masarykova gymnázia
v Plzni, 2000, s. 8
4. K článku „Sponzorovali lékaři maturitní věnečky?“ Fac. nostra č. 83, 2009, s. 24
5. Třídní zkazky z minulého století. Almanach
k 90.výročí založení Masarykova gymnázia
v Plzni, 2010, s. 20
6. Zemřela prof. MUDr. Alena Tomšíková,
DrSc. Fac. nostra č. 91, 2010, s. 19
7. O některých mých učitelích na fakultě
poněkud netradičně. Fac. nostra č. 102m,
2011, s. 20
8. Roční studijní pobyt v USA v sedmdesátých
letech. Fac. nostra č. 106-107, 2011, s. 15
9. Vzpomínky na příhody z praktik a zkoušek
z patologie. Fac.nostra č. 111, 2011, s. 21
10. Choroby z povolání v počátcích patologicko-anatomického ústavu (od r. 1956 Šiklova ústavu patologie). Fac. nostra č. 116-117,
2012, s. 32
11. Zamyšlení nad odchodem do důchodu
a důchodovým věkem. Fac. nostra č. 122123
12. Ještě jednou do Tokia, alespoň ve vzpomínkách. Fac. nostra č. 124-125, 2013, s. 42
Prof. MUDr.Alena Linhartová,DrSc. patří k významným přispěvatelům našeho časopisu a její
články mají vždy pozitivní ohlas. Pokud paní
profesorka najde ve svém archivu nebo paměti
náměty na další příspěvky, rádi se o ně s našimi
čtenáři podělíme.
Paní profesorce za její dlouholetou spolupráci
s naším časopisem upřímně děkujeme a k jejímu významnému jubileu i do všech dalších let
přejeme především dobré zdraví, hodně radostí a dobré pohody!
Redakční rada Facultas nostra

K významnému jubileu
prof. Jiřího Valenty
Profesor MUDr. Jiří Valenta, DrSc., bývalý děkan
plzeňské Lékařské fakulty
a jeden z nejpřednějších
představitelů
fakulty
v celé její historii, oslavil
22. března 2013 v dobrém zdraví a plném pracovním nasazení své již
osmdesáté narozeniny. Prof. Valenta se narodil
v roce 1933 v Klatovech, kde také v roce 1951
na Vrchlického reálném gymnáziu s vyznamenáním maturoval; po studiu všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Plzni v roce 1957 rovněž s vyznamenáním
promoval.
Již za svých medicínských studií od roku 1953
až do promoce pracoval jako asistent na Anatomickém ústavu LF UK v Plzni; v letech 1957 až
1964 pracoval jako sekundární lékař na Chirurgické klinice FN v Plzni a v letech 1964 – 1978
působil na této klinice již jako odborný asistent.
V roce 1967 složil atestaci z chirurgie II. stupně,

v roce 1968 získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd a v roce 1978 habilitoval.
Vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 1985
a v roce 1990 byl jmenován profesorem chirurgie. Ve stejném roce se stal přednostou plzeňské Chirurgické kliniky a tuto funkci zastával až
do roku 1999.
V letech 1990 – 1996 byl také děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni a v letech 2001 – 2008 působil jako prorektor Vysoké školy v Plzni, o.p.s.,
nynější Fakulty zdravotnických studií ZČU.
Od roku 2000 až dosud pracuje jako profesor
na Anatomickém ústavu LF UK v Plzni.
Náš časopis – Facultas nostra – vděčí za svůj
vznik v roce 1995 především jeho velké podpoře, a z pera prof. Valenty pochází i úvodní článek
prvého čísla našeho časopisu.
Abychom svým čtenářům přiblížili osobnost
prof. Valenty, požádali jsme ho o rozhovor.
Pane profesore, víme o Vás, že jste kromě
působení na plzeňské chirurgické klinice
strávil i několik let prací v zahraničí; kde
všude jste působil?
V letech 1961 až 1963 jsem pracoval jako chirurg v africké Ghaně jako expert Ministerstva
zdravotnictví; v roce 1966 jsem pak byl půl
roku na stipendijním pobytu ve Stockholmu.
V letech 1968 až 1969 jsem pracoval v USA jako
Surgical Research Fellow v The Johns Hopkins
Hospital v Baltimore. A v roce 1976 jsem pracoval ve švédské Uppsale jako transplantační
chirurg na Uppsala Universitet.
Jaké je Vaše hlavní odborné zaměření, čím
jste se jako chirurg zabýval především?
Mým hlavním zaměřením byla cévní chirurgie
a transplantace ledvin, kromě toho i abdominální chirurgie, zejména chirurgie jater a pankreatu.
Špičkový chirurg – profesor – pracuje nejen
na operačním sále, ale má i jiné povinnosti…
Asi máte na mysli publikační činnost - jsem
autorem 159 článků v odborném tisku (se zahraničním citačním indexem 94), autorem pěti
monografií a autorem kapitol v celostátních
učebnicích Propedeutika chirurgie, Speciální chirurgie, Lékařské repetitorium (zde jako pořadatel
chirurgické části). Kromě toho jsem obhájil osm
státních výzkumných úkolů a byl jsem i školitelem dvou lékařů – studentů postgraduálního
doktorského studijního programu.
Víme, že jste členem řady odborných společností a institucí – kterých?
Je jich několik, např. The Johns Hopkins Medical
and Surgical Association, Česká chirurgická společnost, Česká gastroenterologická společnost,
jsem členem České transplantační společnosti
– do roku 1999 jsem byl členem jejího výboru,
členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie – i zde jsem byl členem výboru do roku
1999.
Do roku 1998 jsem byl členem redakční rady
Rozhledů v chirurgii, členem redakční rady časopisu Aktuality v nefrologii, do roku 2003 jsem
byl členem oborové komise 04 IGA MZ ČR, členem poradní skupiny chirurgie Akreditační komise, členem komise pro doktorské hodnosti
v oboru chirurgie, členem zkušební komise pro
aprobační zkoušky MZ a členem Vědecké rady
Lékařské fakulty UK v Plzni. Několik let jsem

pracoval jako člen Čestné rady České lékařské
komory.
Za svou odbornou i pedagogickou činnost
jste získal řadu významných ocenění, můžete některá z nich uvést ?
Vážím si zejména Zlaté medaile Univerzity
Karlovy, Čestného členství České chirurgické
společnosti, Čestného členství České transplantační společnosti, Jubilejní medaile Karlovy
Univerzity, Maydlovy medaile České chirurgické společnosti, Medaile Západočeské univerzity v Plzni, Medaile Lékařské fakulty UK v Plzni,
Medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.
V letošním roce jsem obdržel čestné členství
Společnosti J. E. Purkyně.
Jak dnes – s odstupem 20 a více let – vnímáte dobu, kdy jste jako děkan řídil plzeňskou
Lékařskou fakultu ?
Byla to doba velkých změn i v životě univerzity
a fakulty, doba usilovné práce, doba velkého
entusiasmu i velkých očekávání. Mnohá z nich
se sice nesplnila, ale podařilo se nám všem společně stabilizovat všechny součásti fakulty zejména po personální stránce a významně zlepšit i materiální základnu fakulty – získali jsme
tehdy např. Šafránkův pavilon. Zavedli jsme výuku v angličtině pro zahraniční studenty (která
trvá dodnes) a bakalářské studium ošetřovatelství (které pak převzala Západočeská univerzita). Zahájili jsme novou éru spolupráce s řadou
českých i zahraničních pracovišť, vznikl Akademický senát, začali jsme ve velkém měřítku zavádět na všech pracovištích fakulty výpočetní
techniku atd. To všechno byly nové věci, které
dnes vnímáme jako běžné a samozřejmé. Rád
na tu dobu vzpomínám…
Pane profesore, měl jste a máte při tak bohaté odborné činnosti ještě čas na nějaké
své osobní zájmy nebo koníčky ?
Kromě snahy o sledování odborné literatury
nacházím nyní více času pro četbu moderní
i klasické literatury, beletrie a stále více mě zajímá literatura faktu. Poslouchám klasickou hudbu a jsem také členem Umělecké rady Divadla
J. K. Tyla, takže zhlédnu většinu premiér v plzeňském divadle. Samozřejmě musím také věnovat nějaký čas údržbě pozemku u naší chaty.
Vážený pane profesore, redakce Facultas
nostra se ráda připojuje k jistě dlouhé řadě
gratulantů a přeje Vám k současnému jubileu i do všech dalších let především dobré
zdraví, hodně pohody a dalších pracovních
úspěchů! 
-jakFoto V. Dlouhý

Profesor MUDr.
Jiří Heřt, DrSc.
dvacátým Rytířem českého
lékařského stavu
Jubilejním dvacátým Rytířem českého lékařského stavu byl pro rok 2012 pasován v pražském Břevnovském klášteře prof. MUDr. Jiří
Heřt, DrSc., uznávaný anatom a osteolog. Česká lékařská komora již od roku 1996 oceňuje
osobnosti české medicíny, které výkonem své
lékařské praxe či vědeckou činností význam-

ným způsobem přispěly k rozvoji medicíny
a svým morálním jednáním se staly příkladem
a vzorem pro své kolegy (*). „Ocenění titulem
Rytíře je nejvyšším vyznamenáním, kterého
se mi kdy dostalo, a je pro mne určitým zadostiučiněním a důkazem, že má vědecká
práce, mé politické postoje i mé úsilí o zachování čistoty vědy a medicíny měly smysl,“ prohlásil po inauguraci prof. Heřt.

Jiří Heřt se narodil 5. dubna 1928 v Lounech
a na místním gymnáziu v roce 1947 maturoval.
Medicínu studoval na LF UK v Praze a již jako
medik pomáhal v Anatomickém ústavu pod
vedením profesora Borovanského. Po promoci přešel do Plzně do Anatomického ústavu
k profesoru Jaroslavu Kosovi. Zde zaměřil svoji
pozornost na oblast osteologie. Nejprve se zabýval tématem cévního zásobení kostí, posléze
otázkami spojenými s růstem kostí a nakonec
problematikou adaptace kostí na funkční zátěž.
Kandidátská práce, kterou mladý vědec Heřt
obhájil v roce 1960, se jmenovala Růst dlouhé
kosti do délky. Stejné téma pak Heřt rozvinul
v roce 1963 ve své habilitační práci nazvané
Regulace růstu dlouhých kostí do délky. Výsledky těchto prací měly přímý dopad na klinickou
praxi, a to nejenom proto, že se staly součástí
Tošovského a Stryhalovy monografie Dětské
zlomeniny vydané roku 1967, ale především
kvůli spolupráci docenta Heřta s kolegy ortopedy na plzeňské Ortopedické klinice. Přitom
se však i nadále věnoval zkoumání adaptace
kostí na mechanickou zátěž a publikoval další
odborné práce na toto téma. Dočasnou, i když
ve skutečnosti téměř dvacet let trvající pauzu
ve vědecké dráze přinesla docentu Heřtovi nastupující normalizace, kdy byl donucen plzeňskou lékařskou fakultu opustit. Od r. 1973 pracoval jako závodní lékař v chomutovských Válcovnách trub a železa. S anatomií byl na dlouhá
léta konec. Změnu přinesl až listopad 1989,
návrat k milované anatomii a navázání na přerušenou vědeckou dráhu. První přednášku
po nucené dlouhé odmlce přednesl v září 1990
na ortopedickém kongresu v Praze. Nabídku
vést plzeňský Anatomický ústav sice odmítl,
avšak dokázal navázat na přerušené dílo. V roce
1993, třicet let po své habilitaci, obhájil doktorskou disertační práci a na podzim téhož roku
byl jmenován profesorem medicíny. Jakkoli je
profesor Heřt význačným a všeobecně uznávaným anatomem a špičkovým osteologem,
do povědomí široké veřejnosti vstoupil především díky svému kritickému postoji k šarlatánům a takzvané alternativní medicíně. Heřtovy
knihy přinášející kritickou analýzu homeopatie
jsou dnes již klasikou. Asi nejznámější publikace upozorňující na rizika nevědeckých metod
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v medicíně má název Alternativní medicína
a léčitelství. Profesor Heřt je členem klubu
skeptiků Sisyfos, jehož cílem je obhajoba vědeckých metod a postupů při řešení problémů
světa. Byl dokonce v pořadí druhým předsedou
tohoto spolku sdružujícího čelné představitele
rozličných oborů české vědy. Klub Sisyfos pořádá na půdě Akademie věd ČR cyklus pravidelných přednášek pod souhrnným názvem
Věda kontra iracionalita. Už 15 let také udílí
anticenu Bludný balvan za matení české veřejnosti. „Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami
zdobí rytíře,“ řekl při slavnostním pasování prezident ČLK Milan Kubek. „Jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytíř českého lékařského stavu
náleží profesoru Jiřímu Heřtovi právem.“
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., oceněný titulem
Rytíř českého lékařského stavu, poskytl pro
časopis Tempus medicorum (**) následující
rozhovor.
Měl jste nějaké vzory, kterým vděčíte za to,
co jste zatím v životě dokázal?
Vzorem odvahy byl pro mne můj strýc Vladimír Taibl, zastřelený v koncentračním táboře
Plötzensee v roce 1943 za přípravu ozbrojeného povstání proti nacismu. Příkladem vědce a vysokoškolského učitele mi byl profesor
MUDr. Ladislav Borovanský, přednosta Anatomického ústavu LF UK v Praze, velkorysý a důstojný člověk s širokým rozhledem, který vedl
mé první kroky ve vědecké práci. A tím, kdo
mne seznámil s Darwinovou teorií a umožnil
mi na jejím základě porozumět světu a jeho vývoji, byl genetik profesor RNDr. Bohumil Sekla.
Čím si vysvětlujete ten boom alternativní
medicíny a léčitelství po listopadu 1989?
Existují desítky činitelů, které jsou příčinou tohoto boomu. Snad hlavním je ten, že jsme žili
léta v materialistickém režimu v relativní izolaci před novými, převážně duchovními proudy
a rozvojem postmoderní filozofie a antiscientismu v západním světě. Nebyli jsme vychováni ke kritickému myšlení, a proto bylo vše, co
k nám masivně ze Západu přicházelo, slepě přijímáno s nadšením, včetně nových léčebných
metod. Velkou roli hrála i masivní reklama, která
doprovázela tyto pro nás nové metody, i korupce některých lékařů, využívajících například
možnosti homeopatie k snadnému výdělku.
Své udělal i import různých guru z USA i Orientu a náhlý „zrod“ snad až tisíců léčitelů z řad
zdravotníků i laiků, kteří v sobě objevili mimořádné psychické schopnosti.
Jaký vývoj v alternativní medicíně a léčitelství pozorujete a co mu říkáte?
Pozoruhodné je, že alternativní scéna není konzervativní, ale že se inovují staré metody a stále
rychleji vznikají nové, například metody vydávané za psychoterapeutické, dále metody odvolávající se na kvantovou teorii a různé nové
energie, a každým rokem se objeví na trhu také
nová zázračná přístrojová vysoce „sofistikovaná“
diagnostická metoda. Rychle také narůstá počet
potravinových doplňků. Novým fenoménem
je, že se propagátoři nových metod odvolávají na vědu, chtějí vědeckou medicínu doplnit,
proto razí pro alternativní medicínu termín
„komplementární“ medicína, a proto také se
ve svých reklamách ohánějí absurdním gulášem

vědeckých, ovšem správně nepochopených
termínů. Uzlovým bodem střetu mezi vědeckou
a alternativní medicínou se stává homeopatie,
jejíž zástupci chtějí prosadit její přijetí do rámce
medicíny na národních i evropských odborných
i politických úrovních.
Vylučujete zcela, že někteří jedinci mohou
mít v sobě neviditelné síly, které uzdravují,
nebo aspoň zastavují nemoc? Anebo takové případy znáte?
Všichni máme v sobě přirozené léčivé mechanismy, respektive „síly“ označované jako
vis medicatrix naturae. Nějakou zvláštní, dosud
neznámou fyzikální nebo „duchovní“ sílu,
kterou by byl dokonce obdařen jen někdo, však
vylučuji jednoznačně. Nejen proto, že takové
síly nebyly nikdy objeveny, ale hlavně proto, že
fyzika uznává jen čtyři základní síly, které
postačí k vysvětlení všech fenoménů. Kromě
toho je z biologických důvodů vyloučeno, aby
v organismu vznikl z ničeho nic nový orgán, který by nějakou novou léčivou sílu produkoval.

Možná je to ryze laická otázka, ale dají se
vůbec nějak objektivně změřit a porovnat
na konkrétních případech účinky klasické
medicíny a alternativní?
Účinky všech metod klasické i alternativní medicíny lze spolehlivě ověřit základním
pracovním prostředkem lékařské vědy, tedy
dvojitě slepou klinickou studií, samozřejmě
provedenou standardním způsobem a opakovně úspěšně replikovanou. V konkrétním
jednotlivém případě to však není vždy možné.
Vyléčení nebo zlepšení zdravotního stavu je
zpravidla způsobeno souhrou použité léčebné
metody (medikament, operace, fyzikální zásah),
placebového efektu a přirozené léčivé síly organismu, zmíněné vis medicatrix naturae. Všechny
tyto tři faktory působí současně, ale jejich podíl
na výsledku lze jen přibližně odhadovat.
Vaše profesní kariéra se dělí na tři různá období. Nejtěžší bylo zřejmě to, kdy vás
jako člena Klubu angažovaných nestraníků,
který vznikl v době Pražského jara 1968,
komunističtí normalizátoři vyhodili z fakulty a pracoval jste jako závodní lékař. Jak se
vám po téměř dvaceti letech vracelo k vědecké práci?

Návrat k původní práci nebyl obtížný, úzkou
tematiku své práce jsem měl dosud v paměti a řadu původních výzkumných plánů bylo
možno dokončit a získat tak doktorát a profesuru. Další rozvíjení osteologického výzkumu
na současné úrovni však už nebylo v podmínkách malého ústavu možné.
Celý život bojujete proti nevědeckým postupům v lékařství. Patříte mezi zakládající
členy Českého klubu skeptiků Sisyfos. Co vás
k tomu vedlo?
Zakládajícím členem klubu jsem nebyl, ale přihlásil jsem se do něj ihned po jeho založení
a už v dalším roce jsem převzal na pět let funkci
předsedy. Přivedly mne k tomu zkušenosti
s léčiteli-šarlatány v mé práci závodního lékaře,
ale zejména příval iracionality, ezoteriky,
mystiky, různých duchovních pseudověd a neúčinných metod alternativní medicíny do
naší země a medicíny po roce 1989.
Co všechno považujete za alternativní medicínu, za šarlatánství?
Za alternativní medicínu podle definice lékařské sekce našeho klubu Sisyfos považuji
všechny metody, jejichž principy jsou v rozporu s vědeckými poznatky a jejichž specifickou
účinnost se nepodařilo prokázat standardní
vědeckou metodikou. Patří sem jak staré lidové metody, tak „klasické“ metody alternativní
medicíny, jako je homeopatie, čínská medicína
a parapsychologie, a také množství nově vymýšlených metod „energetických“, „psychoterapeutických“ a přístrojových, diagnostických
i léčebných. Částečný léčebný efekt metody
alternativní medicíny mít mohou, ale je zpravidla zprostředkován placebovým efektem.
Jen výjimečně se na úspěchu léčby podílí efekt
přímý, například u metod manuálních. Pokud
jde o šarlatánství, lze tímto slovem označit metody alternativní medicíny jen tehdy, pokud si
je léčitel nebo „alternativní“ lékař vědom, že jde
o metodu neúčinnou a provozuje ji ze zištných
důvodů. Většina léčitelů své metodě naivně
věří.
Můžete uvést nějaký konkrétní tragický případ, kdy pacient na alternativní medicínu
doplatil?
Měl jsem štěstí. Ve své dvacetileté praxi jsem
měl jen jediného takového pacienta. Diagnostikoval jsem mu karcinom rekta, snadno přístupný, s dobrou vyhlídkou na vyléčení. Pacient
však tvrdě odmítl přes opakované vysvětlování
a strašení další vyšetření i léčbu a spolehl se
na bylináře. Zemřel za necelý rok. Řadu takových tragických případů popsali u nás onkologové včetně dětských, v zahraničí vyvolalo
velkou odezvu úmrtí ředitele společnosti Apple Steva Jobse. V USA je hodně citován případ
Elizabeth Targ, předsedkyně státního výboru
pro alternativní medicínu, která do poslední
chvíle věřila ve vyléčení karcinomu prsu bylinami. Stejný rozruch před léty vyvolala v Holandsku smrt dvou předních hereček. Tyto případy
ovlivní veřejné mínění a otřesou vírou v alternativní medicínu víc než jakákoli vědecká analýza jejích metod.
Váš klub Sisyfos každoročně uděluje cenu
Bludný balvan za pseudovědeckou činnost.
Bludný balvan obdrželi například bývalý
český ministr Antonín Baudyš, švýcarský

spisovatel Erich von Däniken, zakladatel
psychotroniky Zdeněk Rejdák, herec Jaroslav Dušek, ale i redakce časopisu Vesmír,
Česká televize, TV Nova a Prima TV. Jaké
na to máte reakce?
Setkáváme se i s velmi tvrdou kritikou, například na udělení Bludného balvanu Jaroslavu
Duškovi nebo psychologovi Stanislavu Grofovi,
zakladateli transpersonální psychologie, někteří nesouhlasí se satirickou a trochu komediální
formou udělování této ceny, ale převážná většina komentátorů náš názor na laureáty sdílí. Ani
jednou jsme naše hodnocení nemuseli měnit
nebo se dokonce omlouvat. „Oceňování“ propagátorů iracionálních a často nesmyslných
názorů nebo metod Bludným balvanem pokládá většina vzdělaných osob i novinářů za účinný způsob, jak na nesmyslné názory a metody
veřejnost upozorňovat.
Dostavují se ti lidé a zástupci organizací
k předání ceny Bludný balvan, nebo to
ignorují?
Někteří udělení titulu ignorují, jiní nás v tisku
napadají a chtějí si stěžovat, léčitelé se naopak
touto cenou dokonce pyšní, protože každá
zmínka o nich je pro ně reklamou. Obvykle
alespoň jeden laureát ze šesti oceněných si pro
Bludný balvan přijde a své představy obhajuje,
někdy i agresivně. Jen jednou uznal laureát,
univerzitní profesor, svůj omyl, vzal to sportovně a veřejně se omluvil.
Jak se stavíte k homeopatii?
Principy homeopatie vyvrátil jednoznačně už
v roce 1842 O. W. Holmes. Svůj názor vyjádřil
slovy: „Je to nesourodá snůška perverzní duchaplnosti, pozlátkové vzdělanosti, slabomyslné důvěřivosti a mistrné misinterpretace.“ Na tom není
třeba nic měnit. Ve vědeckých kruzích je homeopatie považována za největší podvod moderní medicíny. O nesmyslnosti všech kuriózních
principů homeopatie není sporu a dvojitě
slepé studie provedené na vědeckých pracovištích účinnost homeopatie vyloučily rovněž.
Homeopatie je kromě toho charakterizována
sérií dalších znaků typických pro pseudovědu:
roztříštěnost do
několika variant, spory mezi nimi, korupce
a zneužívání významných politiků a umělců,
osočování jejích kritiků a lži.
Co si myslíte o potravinových doplňcích
a bylinkách? Měli by je lidé konzumovat
a v jakém množství?
Potravinové doplňky jsou směsi různých látek,
například vitaminů a minerálů, které jsou sice
nutnou součástí lidského těla a jejich farmakologická účinnost je ověřena, ale pokud má
člověk vyváženou stravu, je používání potravinových doplňků zbytečné. Vhodné jsou jen
u oslabených nebo starých jedinců. Přesné léčebné indikace tyto doplňky nemají. Byliny obsahují řadu účinných látek, ale i v továrních výrobcích je jejich množství nestandardní a často
nedostatečné. Mohou být jen vhodným symptomatickým, nikoli kauzálním prostředkem.
Byliny prodávané na trzích nebo dovážené
preparáty z Orientu mohou však být rizikové.
Pokud má pacient větší nebo dlouhodobější
obtíže, považuji za nutné před použitím bylin
a doplňků zjistit příčinu obtíží a vyloučit závažné onemocnění.
(r)

(*) (red): Profesor Jiří Heřt dvacátým Rytířem českého lékařského
stavu. Tempus Med. 22, 2013, č. 4, s. 3
(**) Macho M.: Bojovník proti alternativní medicíně a šarlatánství.
Tempus Med. 22, 2013, č.4, s. 4-5
Foto Macciani

Blahopřání
prof. MUDr. Jiřímu
Heřtovi, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., se stal Rytířem českého lékařského stavu za rok 2012. Informaci
o tom přinesl časopis Tempus medicorum
04/2013.Upřímně panu profesorovi k tomuto
ocenění blahopřejeme.
Pana profesora známe od roku 1959, kdy jsme
ho my, studenti 1. ročníku LF v Plzni obdivovali jako svého „kroužkového“ učitele anatomie.
Byl učitelem náročným, patřil však k těm, kteří
měli neskrývanou, i když střídmě projevovanou
radost ze znalostí studentů. Taková radost, domníváme se, odlišuje vynikající učitele od těch
lhostejných. Jeden z nás mohl krátce pozorovat i jeho práci vědeckou jako tzv. studentský
„pomvěd“ na anatomickém ústavu. A opět ta
spontánní úsporně vyjádřená radost, když uviděl nastříknuté cévy králičího žebra s nutritivní
arterií vstupující a větvící se právě v tom bodě,
ve kterém to předpokládal s ohledem na uspořádání experimentu. Byli jsme i svědky jeho činnosti v Klubu angažovaných nestraníků v roce
1968 a následků, jaké to pro něj mělo v následujících létech.
V osmdesátých létech jsme se s ním opět
letmo setkali jako se závodním lékařem chomutovských Válcoven trub a železa. On i my
s několika dalšími rebely jsme byli pozváni
na jednání na ministerstvo zdravotnictví, kde
jsme měli vysvětlit své výhrady k nadměrné
administrativní zátěži obvodních a závodních
lékařů a přednést náměty ke zkvalitnění primární i sekundární prevence. Prof. Heřt byl
na jednání skvěle připraven, pracovník ministerstva ho však nápadně „přehlížel“ a „vyvolal“
ho až na upozornění nás ostatních, že doktor
Heřt ještě nedostal slovo.
V roce 2005 se pan profesor zúčastnil našeho
ročníkového setkání. Všichni jeho bývalí studenti opět ocenili kouzlo jeho osobnosti, dokonalou paměť, zájem o dění medicínské i o naše
životní příběhy, ušlechtilost a noblesu.
Přejeme panu profesorovi dobré zdraví, osobní pohodu, další vědecké úspěchy i úspěchy
v knižní tvorbě a v činnosti klubu Sysifos. Nechť
jej ani v 85 letech, které oslavil 5. dubna letošního roku, neopouští ta střídmá ukázněná radost.
MUDr. J. Kuntscherová, MUDr. V. Kuntscher
Kamenice nad Lipou

IFMSA CZ - Valná
hromada
2013 Plzeň 22.-24. 3. 2013
Ve dnech 22.-24. března 2013 proběhla v Šaf-

ránkově pavilonu Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni Valná hromada IFMSA CZ. Jedná
se o organizaci sdružující více než 1,2 milionů mediků po celém světě. Mezi studenty se
proslavila hlavně díky výzkumným a klinickým
stážím, avšak na svědomí toho má mnohem
více. Jde o projekty, jakými jsou Nemocnice pro
medvídky, Movember, MediCafé a další.
Valná hromada zastává funkci nejvyššího orgánu organizace, koná se dvakrát do roka
a sjedou se na ní zástupci místních poboček
ze všech osmi lékařských fakult v republice. Zasedání obvykle trvá od pátku do neděle. Přes
den se dodržuje dopředu daný pořad jednání,
večer se pak všichni sejdou u zábavného programu, který organizuje pořádající pobočka.
Místo konání Valné hromady se mění, pobočky
se o něj střídají a tentokráte vyšla řada právě
na Plzeň.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan Lékařské fakulty v Plzni při
zahajovacím projevu
Po příjezdu a registraci začal páteční program
oficiálně v 15:00, kdy k nám pronesl úvodní slovo pan doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan
Lékařské fakulty v Plzni. Následovaly paralelní
sekce pro lokální prezidenty, stážové koordinátory a další funkce – každý se zúčastnil té
své. Když se v 17:30 sešli opět všichni ve velké
aule, na programu byly volby hlasovací komise,
zapisovatele a moderátora, schválení pořadu
jednání a schválení zápisu z předchozí Valné
hromady. Oficiální program prvního dne poté
zakončil hospodář organizace Michael Svatoň,
který prezentoval svoji činnost a stručně představil rozpočet organizace. Po večeři se všichni
přesunuli do blízkého podniku Impuls, kde pobočky poměřily své síly v bowlingu, pokračovalo se volnou zábavou.
V sobotu, když účastníci Valné hromady posnídali doma upečené buchty a štrúdly, jednání
pokračovalo. Začalo se krátce po deváté hodině. Na programu byly prezentace činnosti
místních poboček, Dozorčí rady, Výkonné rady
a jejich následné schvalování. Prezentovány
musely být i proběhlé projekty. Následně se
otevřel prostor k představení návrhů na nové
národní projekty a hlasování o jejich akreditaci.
Oběd byl naplánován na 12:00, ale ještě před
ním zbylo trochu času, proto se přistoupilo
ke skupinovému focení, které je vždy oblíbenou zábavou. Po jídle se všichni opět rozdělili
do paralelních sekcí, které trvaly necelé 3 hodiny. V aule poté probíhala prezentace kandidátů
do Výkonné rady, pozic národních koordinátorů, Dozorčí rady a dalších funkcí. Účastníci Valné hromady také neváhali a využili možnosti se
jednotlivých kandidátů na cokoliv zeptat. Dalším bodem v programu byly prezentace změn
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stanov a usnesení, diskuze k těmto tématům
a hlasování o přijetí navrhovaných změn. Tím
byl ukončen druhý den jednání. Účastníci se
odebrali na večeři a následovala volná zábava
v oblíbeném vysokoškolském klubu Ucho, kde
se účastníkům moc líbilo.

Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno pro prezentace výjezdů české delegace na zahraniční akce, kam se řadí například mezinárodní
Valná hromada (General Assembly), která se
konala několik dní před tou českou ve Washingtonu D.C. Proběhla též volba kandidátů
do budoucích delegací na zahraniční výjezdy.
I prezident IFMSA CZ Jakub Turek promluvil
ke všem členům organizace a krátce představil svoji činnost, což bylo zajímavé především
pro nové členy. V posledním výběrovém řízení
na zahraniční stáže byl nově zaveden národní jazykový test, ani ten neunikl pozornosti.
Po tomto tématu došlo k volbám do Výkonné
rady, pozic národních koordinátorů, Dozorčí
rady a dalších funkcí. Pomaličku už se blížil konec, scházelo ještě zvolit pořadatele podzimní
Valné hromady, která se podle očekávání bude
konat na půdě 3. lékařské fakulty UK v Praze.
Po rychlých prezentacích výstupů z paralelních
sekcí se na chvíli opět otevřela bouřlivá debata
o změnách stanov, dodatků a ustanovení, které
se schvalovaly předchozí den. Už zbývalo jen
oficiální zakončení Valné hromady, poděkování, loučení a cesta domů.
Celá Valná hromada probíhala klidně, k čemuž
přispěla zejména svědomitá příprava celého
organizačního týmu. Účastníci prostřednictvím
elektronické „zpětné vazby“ hodnotili celou
akci velmi kladně, chválili si jak jídlo, tak ubytování a večerní program. Chtěli bychom tímto
poděkovat vedení Lékařské fakulty v Plzni, bez
jejíž spolupráce a podpory by nebylo možné
Valnou hromadu v Plzni uspořádat.
Roman Weber
Local Officer on Public Relations
IFMSA CZ

Uznání organizátorům
VH IFMSA CZ
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Vážení členové IFMSA CZ, drazí kamarádi!
Dovolte mi, abych Vám věnoval pár slov jako reakci na VH proběhlou v Plzni a na již zpracovanou
evaluaci. Je to už pár dní, co jsme se viděli na půdě
LF UK v Plzni a ve většině z nás už slehly emoce
a vybrali jsme si, co je pro nás podstatné. Chtěl
bych upozornit na pár faktů, které jsou pro nás,
jako pro VR, důležité.
V první řadě bych chtěl zdůraznit vynikající práci členů OC, kteří pro nás připravili podmínky
na úrovni, a tak nejenom naplnili, ale i předčili
očekávání mnohých z nás! Nejedná se jenom

o samotné 3 dny, ale i práci před samotným zasedáním a komunikaci, kterou považuji za příkladnou! Věřím, že se budoucí OC týmy inspirují
a naváží na Plzeň!
Chtěl bych taky poděkovat za relativně bezproblémové zasedání VH, za respektování pravidel
a za zájem o dění. Věřím, že pro mnohé z Vás řešení záležitostí, jako jsou stanovy a podobně, je
nezáživné, ale pro organizaci jako takovou jsou
to body esenciální, a ostřejší diskuze a jiný pohled
na věci zkrátka k tomu všemu patří.
Rád bych upozornil na fakt, že jsme měli několik
kandidátů na volené funkce - považuji to za pozitivum, že si zástupci poboček mohli vybrat. Jak
to už chodí, nemůže každý uspět, a přál bych si,
aby pro ty méně úspěšné tahle zkušenost nebyla demotivující, ale naopak, aby je nakopla ještě
k tvrdší práci, i když je nad slunce jasné, že všichni
kandidáti makají pro organizaci hodně, za což jim
děkuji (osobní poznámka - kdybych vzdal práci
po prvním neúspěchu v IFMSA CZ, už bych tady 3
roky nebyl). Sice je v organizaci cítit normální konkurenční boj, všichni jsme tady pro druhé - či už
pro mediky, pro lidi, které oslovujeme prostřednictvím našich projektů, nebo pro naše kolegy z poboček, a funkce zdaleka není prvotní cíl. Důležitá
je odvedená práce, přátelství a “IFMSA spirit”, a to
i přes rozdílnost našich názorů a pohledů na věc.
Chtěl bych za sebe poděkovat Vám všem, kteří jste
vyplnili evaluaci - je to pro nás jako Vaše reprezentanty moc důležité, abychom mohli činnost dále
zlepšovat. Těšíme se z každého povzbuzení a ocenění naší práce, ale stejně tak si vážíme i konstruktivní kritiky.

Za celou VR bych Vám chtěl i tímto způsobem poděkovat za Vaši práci, čas a ochotu dělat něco, co
nemusíte, a poděkovat za parádní VH, kterou jsme
s Vámi v Plzni určitě měli. Věřím, že se nám povede
Vás dostatečně motivovat a povzbudit, a to minimálně tak, jako to děláte Vy pro nás! Jsme tady
díky Vám a pro Vás a už teď se těšíme na nejbližší
možné setkání.
Za VR s pozdravem Jakub Turek, President
2012-2013 IFMSA CZ
Michael Svatoň, hospodář IFMSA CZ: Chtěl
bych Vám poděkovat za pozitivní evaluaci a Vaši
podporu. Velmi si toho vážím a je to velká motivace k další práci - stejně jako celá VH, která se parádně vydařila :).Ve snaze vyřešit co nejrychleji aktuální záležitosti bohužel zbývá méně času a energie
na některé resty z minulých období. Doufám, že se
vše podaří brzy uzavřít a společně se nám podaří
administrativu v IFMSA CZ urychlit a zjednodušit,
ať zbývá více času na příjemnější věci. Díky za Vaši
trpělivost a těším se na další setkání! :)
Jakub Vysocký, VPI (Vice President for Internal Affairs): Chtěl bych vám všem moc poděkovat. Má slova díků patří všem, kteří byli na VH
v Plzni a vyjádřili své dojmy, názory a připomínky
do evaluace. Půl roku práce, ale hlavně skvělé

týmové spolupráce s lokálními prezidenty a výkonnou radou, to je podle mého názoru zásadní
pro výsledek mé evaluace. Skvělí lidé, kteří jsou
v IFMSA člověka dokáží motivovat k tomu, aby
pracoval ještě více a lépe. I přes to, že nám VHčko
připravilo také horké chvíle (každému někdy jindy
a někde jinde :)) ), stálo opravdu za to a doufám,
že vás motivovalo k další aktivitě nejméně stejně
jako mě. Kdybych měl reagovat na evaluaci, musím říci ... děkuji vám všem ... přesvědčili jste mě
o tom, že má práce k něčemu byla, je a doufám,
že i dále bude :) ... děkuji.
Hana Němcová, VPE(Vice President for External Affairs): Předem se chci Vám všem ještě
jednou omluvit za svoji neúčast na Valné hromadě v Plzni. Již jsem psala Vašim lokálním prezidentům, věřím, že moji zprávu tlumočili a nemusím se
tak k této záležitosti podrobněji vyjadřovat. Děkuji
Lukášovi Vinczemu, Michalovi Hůlkovi, Lucce Zemanové a Barči Horehleďové za zvládnutí situace. Jsem ráda, že se setkání neslo v přátelské náladě a mnohé se posunulo kupředu. Děkuji Vám
i za evaluace a komentáře k mé osobě a celému
VPE týmu, ač byly neseny ve spíše negativním duchu. Nicméně jsem ráda, že jsem sestavila nový
VPE tým dle vašich výhrad k předešlé práci, jelikož
svých nedostatků jsem si byla během uplynulého
období sama vědoma. Proto neberu Vaše komentáře za demotivující, naopak jsem ráda, že jsem
se vydala tentokrát správným směrem a ve svých
krocích si budu jistější, jelikož chyby patří k prošlapávání nových cest. Věřím, že mnozí z Vás mají
pochopení a dovedou ocenit i odvedenou práci,
o čemž svědčí mé znovuzvolení. Děkuji. Doufám,
že naše spolupráce se ponese v přátelském duchu.
V případě, že budete mít dotazy, náměty či výhrady k mojí práci, můžete se na mě příště obrátit
osobně.
Tereza Dvořáková, NEO (National Exchange
Officer): V první řadě moc děkuji všem stážovým
koordinátorům, hlavně mým nejdražším LEOnkům, za skvělou spolupráci nejen na paralelkách,
ale vůbec v posledním půlroce. Doufám, že vás
to baví minimálně tak jako mě :). Každému z nás
nejspíš občas při pohledu na neútěšnou kupu
mailů a stohy papírů proběhne hlavou myšlenka, proč že to vlastně děláme. Ale věřím, že stejně
jako mně, i vám stačí podívat se na lidi okolo sebe,
abyste našli odpověď. Své práci se snažím dávat
maximum. Získat zpětnou vazbu však nebývá
jednoduché, a o to víc si cením evaluací, které
ukazují, že moje snaha snad nepřichází úplně vniveč. Moc děkuji všem, kteří mi pomáhají udržet si
motivaci, a samozřejmě děkuji všem účastníkům
VH, byla to akce, na kterou se nezapomíná! Jste
prostě supr! :)

Klára Dlasková, NORE (National Officer on
Research Exchange): Valná hromada v Plzni

byla mou poslední v rámci aktivního dlouholetého působení ve stážích, a rozhodně to nebude
jednoduché brzy se rozloučit. Velmi si vážím vašeho standing děkovného potlesku poslední den VH,
byl to pro mne silný moment a zážitek, na který
nezapomenu. Chci moc poděkovat svým LOREs
a jejich asistentům, děláte skvělou práci, a vím, že
je na vás vždy spolehnutí, dále děkuji VR, se kterými je radost spolupracovat a navzájem se podporujeme, veliké díky pořádající plzeňské pobočce,
kteří byli úžasní, organizovaní a stále usměvaví:-)
a díky všem zúčastněným, že jste byli součástí této
motivační akce, atmosféra byla skvělá!
Zbyněk Vávra, NOP (National Officer on
Projects): Jeden z častějších bodů se týkal nedostatečné komunikace s LPOs. Vím a uvědomuji si,
že jsem v uplynulém půlroce mohl a měl komunikovat více, ale vše se sešlo tak, že jsem bohužel
musel řešit věci, které byly třeba a většinu času
věnovat škole. Doufám, že se mi to podaří změnit
a v následujícím půlroce to bude lepší. Samotného mě to mrzí, ale udělám maximum pro změnu.
LPO víkendy - 2x do roka je lze dělat pouze v případě, že se všichni LPOs shodnou a ze všech poboček
přijedou. Ohledně mé větší orientace na Nemocnici pro medvídky to možná na poslední VH tak
vypadalo, a to jen z důvodu, že se to řešilo na GA,
jelikož máme pro většinu projektů národní koordinátory (např. Movember - K.Černý, WHD - A.
Blašková atd.) nemusím se tolik zabývat těmito
projekty a mohu se věnovat časově více jinde, nicméně pokusím se být více nezaměřen :D. Nakonec
bych chtěl všem moc poděkovat, protože bez Vás
by to nešlo, prostě jste super a jste naše energie!
Díky za vše a díky za každou minutu, kterou věnujete IFMSA, berte to jako takové spoření, co si sem
teď uložíte, za pár let jako když najdete! Jste super!

Nová studentská
anketa má smysl
3 důvody, proč ji vyplnit
Nová studentská anketa se vrací ke kořenům
a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. Revitalizací prošly jak anketní
otázky, tak i uživatelské prostředí a hlavně zacházení s výsledky ankety. Zjednodušeně mají
studenti 3 nové důvody, proč anketu vyplnit:
1. výsledky ankety budou zohledněny ve financování jednotlivých ústavů
2. nově mají studenti možnost hodnotit
konkrétní učitele a zveřejnit slovní komentáře,
na které budou pedagogové (veřejně) odpovídat
3. anketa je kontrolována studenty - letos ji
celkově zhodnotilo (anketní otázky, formu prezentace a organizaci) více než 20 studentů. Obdobných evaluací se budou studenti účastnit
každý rok a na základě jejich výsledků budeme
anketu průběžně optimalizovat.
A protože jde o významnou změnu, oslovili jsme vybrané osobnosti fakulty a studenty
s otázkou „Co si myslíte o novém pojetí studentské ankety?”
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan:
Studentská anketa je důležitou spojnicí mezi studenty a jejich učiteli. Nově uchopenou anketu

beru jako výzvu - pro některé vyučující nemusí být
jednoduché přijmout názory studentů. Na druhou stranu se zde protne snaha naslouchat studentům a objektivně hodnotit kvalitu výuky. Věřím, že anketa přispěje k dalšímu rozkvětu fakulty.
Ing. Marie Klečková, tajemnice:
Jsem nadšená. Všechno do sebe zapadá - výsledky z ankety jako jeden z nástrojů na centrální
hodnocení ústavů, připomínky k jednotlivým vyučujícím jako inspirace pro pedagogy samotné
i pro jejich nadřízené. Mírná skepse mi zůstává při
pohledu na doposud nízkou účast studentů vyšších ročníků v anketě. Bez jejich masového zapojení nebudou výsledky ankety validní. Jsem však
přesvědčená, že studenti nový potenciál ankety
rychle rozpoznají.
Mgr. Martina Buriánková, vedoucí studijního
oddělení:
Nový rozměr studentské ankety mě oslovil hlavně větší transparentností. Studenti dlouho volali
po možnosti hodnotit jednotlivé vyučující. Navíc
zavádíme přidávání veřejně dostupných komentářů. Považuji to za jasný signál, že názory studentů bereme vážně.
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka
pro výuku všeobecného lékařství a specializační
vzdělávání:
Anketě fandím. Nejvíce diskusí se pravděpodobně
zvedne kolem hodnocení konkrétních pedagogů.
Jde o citlivou záležitost. Měli bychom se na jedné
straně vyhnout veřejnému pranýřování vyučujících, a na druhé straně nemístnému přivírání očí
nad zjevnými pochybeními.
Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan
pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti
studentů:
Anketa na naší fakultě funguje již od roku 1995.
Její nové pojetí kopíruje celosvětový trend více
zapojit studenty do procesu zlepšování výuky.
Oceňuji zejména zavedení pravidelné evaluace
samotné ankety studenty. Je téměř jisté, že přes
veškerou snahu se i v nové anketě najdou nedostatky. Studenti jsou nejvíce povoláni na tyto nedostatky upozorňovat.
MUDr. Miroslava Čedíková, místopředsedkyně
AS za studentskou část:
Nová podoba studentské ankety mě velice zaujala
a myslím, že stejného názoru budou i ostatní studenti. Pokud se na anketu dívám svým studentským okem, vidím možnost ohodnotit jednotlivé
vyučující a vím, že tyto komentáře budou veřejné
a tudíž brány vážně. Při pohledu z druhé strany,
jakožto pedagoga, oceňuji hlavně možnost větší
interakce s názory studentů o podobě výuky.
MUC. Miroslav Kasík, student 6. ročníku všeobecného lékařství:
Anketu vyplňuji pravidelně již od prvního ročníku,
protože je to v našich podmínkách zřejmě jediný
způsob, jak upozornit na pozitivní, ale i na negativní stránky výuky jednotlivých předmětů, a tak
se alespoň nepřímo pokusit o zlepšení standardů
výuky pro nadcházející studenty, a tak i pověsti
naší alma mater. Navíc její anonymita umožňuje
být opravdu upřímný při hodnocení konkrétních
pedagogů/lékařů. Někdo může namítat, že si tak
můžeme neobjektivně vyřizovat osobní problémy,
ale myslím, že každý ze studentů LF je již dostatečně morálně vyzrálý na to, aby ho takové pohnutky ani nenapadly. Nakonec bych jen dodal, že by
pro zpětnou vazbu studentům za vyplnění ankety

bylo vhodné zveřejnit řešení problémů na ústavech/klinikách či ocenění výjimečně kladně hodnocených pedagogů zjištěných v anketě.
MUDr. D. Rajdl, Ph.D.

Primátor Baxa přijal
prof. Mojmíra Petráně,
významného českého
vědce
Profesor Mojmír Petráň se svojí prací zařadil
mezi nejvýznamnější české vědce a vynálezce.
Je spolu s docentem Milanem Hadravským kromě jiného autorem konfokálního mikroskopu
s dvojitým řádkováním. Jeho život patří do kategorie pohnutých životních osudů, přesto
si nestěžuje. Ve svých osmdesáti devíti letech
se stal Plzeňskou ikonou, dva měsíce poté se
na radnici v doprovodu své manželky Taťjany
setkal s primátorem Martinem Baxou, aby se
v rozhovoru s ním podělil o důležité okamžiky
svého života.

Poprvé zavítal profesor Petráň do Plzně v roce
1948, aby Škodovce opravil takzvaný potulný
rentgen. Natrvalo se tady usadil až v roce 1960,
kdy začal pracovat v biofyzikálním ústavu. Dosáhl na pozici přednosty ústavu, ale ne na dlouho. Přestože společně s Milanem Hadravským
vynalezl konfokální mikroskop, jehož výhodou
je vyšší rozlišovací schopnost daná detekcí
světla pouze z ohniskové roviny, a zásadním
způsobem přispěl k pokroku vědy a techniky,
režim jej, protože se v období Pražského jara
přidal k reformátorům, odsunul na vedlejší kolej. Do revoluce v roce 1989 pracoval na pozici
mladšího vědeckého pracovníka. Profesuru
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sice obhájil v roce 1968, ale jmenován řádným
profesorem byl až v roce 1990.
V roce 2005 mu udělil prezident republiky
Václav Klaus Medaili za zásluhy o stát v oblasti
vědy. „Je neuvěřitelné, kolik duševního potenciálu se za minulého režimu promrhalo,“ uvedl
při setkání primátor Martin Baxa.

Vzpomínka
na prof. MUDr.
Jindřicha Šebora,
CSc.
Dne 9. dubna 2013 zemřel po dlouhé těžké
nemoci pan profesor
MUDr. Jindřich Šebor,
CSc., dlouholetý vedoucí
pracovník Chirurgické
kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Pan profesor Šebor se narodil 14. 5. 1929
v Přešticích. V roce 1953 promoval na Lékařské fakultě UK v Plzni a v témže roce nastoupil na její chirurgickou kliniku. V roce 1961 byl
jmenován odborným asistentem, v roce 1981
pak byl habilitován docentem a v roce 1999 byl
pak jmenován profesorem chirurgie. Pan profesor Šebor patřil k velmi významným českým
chirurgům. Jeho hlavním odborným zaměřením byla hrudní, břišní a endokrinní chirurgie.
Byl znám jako vynikající chirurg s technickou
vytříbeností, vynikal naprostým operačním
přehledem, a v praxi u lůžka pacienta pak jeho
diferenciálně diagnostické úvahy byly často
zásadní, které rozhodovaly o indikaci pacienta
k operaci. Byl chirurgem, který neváhal a všechny své znalosti ochotně předával svým mladým
nástupcům a studentům medicíny. V chirurgické veřejnosti byl rovněž znám jako organizátor
Podzimkových dnů v Žinkovech, které patřily
k nejznámějším a velmi oblíbeným domácím
chirurgickým kongresům. Pan profesor Šebor
v počátcích svého chirurgického vzdělání působil na prestižních univerzitách ve Spojených
státech, jmenujme například John Hopkins
univerzitu v Baltimoru. V listopadu roku 1989
patřil k aktivním osobám veřejného života, byl
poslancem České národní rady, zastával funkci
Krajského chirurga a působil jako místopředseda Vědecké rady ministerstva zdravotnictví, byl
předsedou České lékařské komory, předsedou
Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Za své velké zásluhy pro rozvoj české chirurgie
byl jmenován čestným členem České chirurgické společnosti. Samozřejmě výčet jeho profesních a společenských aktivit by byl nekonečný.
Nicméně on sám vždy zůstal člověkem velmi
skromným, jehož hlavní krédo bylo především
pomoci nemocným.
Profesor MUDr. Jindřich Šebor, CSc., si nepochybně zasluhuje největší slova uznání za svůj
velmi bohatý profesní život. My, kteří jsme
měli příležitost být vychováváni profesorem
MUDr. Jindřichem Šeborem, CSc., si jeho osob-
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nosti velice vážíme a děkujeme za všechna ta
léta, která jsme strávili po jeho boku, než odešel
do zaslouženého důchodu.
Čest jeho památce.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
a kolektiv chirurgické kliniky

ISMAP organized
a workshop on Eating
Disorders

Cyklus besed
VEČERNÍ VIZITA
zahájen 16. 4. 2013

The International Student Medical Association
of Pilsen (ISMAP) organized on the 25th of April
2013 a workshop on the topic “Eating Disorders”.
The workshop was led by research assistant Jiri
Podlipny from Department of Psychiatry. Another speaker was Melissa French, the student of
year 5 General Medicine who already graduated
psychology at University of Lisbon.

V úterý 16. dubna
2013 odpoledne proběhla v přednáškovém sále Šafránkova
pavilonu první z cyklu neformálních besed studentů s významnou osobností
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Tento cyklus nese
název Večerní vizita a zorganizovala ho studentská skupina Medicus Pilsensis. Jako první
přijal pozvání děkan fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který se rozhovořil zejména o zajímavostech ze života na Klinice zobrazovacích metod. Vyprávěl mnohé zajímavé,
a někdy až svou výjimečností absurdní zážitky,
spojené s nevšedními problémy pacientů i lékařů, odborné detaily zmiňoval jen pro dokreslení a pochopení samotného příběhu.

Ve zkratce vypověděl i svůj životní příběh, dozvěděli jsme se, jak se stal lékařem a jaké problémy provázely počátky jeho lékařské praxe.
V následné diskusi pan děkan zodpověděl celou řadu všetečných dotazů.
Celá debata, na kterou dorazilo kolem 60 studentů napříč všemi ročníky, se nesla ve velmi
přátelském duchu, a to zejména díky oné netradiční neformálnosti. Nešetřilo se vtipy ani
peprnými zajímavostmi.
Vzhledem ke kladným ohlasům a úspěchu bylo
připraveno další setkání, které proběhne v úterý 14. května od 17:00 ve VŠ klubu Ucho
na Bolevecké koleji. Na druhou VEČERNÍ VIZITU
na téma “Život, medicína a ORL” přijal pozvání proděkan pro zahraniční vztahy a přednosta
otorhinolaryngologické kliniky doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., který bude vyprávět o svém
velmi zajímavém životě, studiu v zahraničí, cestování, o zajímavých příhodách ze své praxe
a jistě o mnoha dalších věcech.
(www.facebook.com/
events/481899435213435/)

The prevalence of eating disorders in Western
countries is increasing. The social pressure on
that what is considered to be a beauty is becoming a significant problem. Media and fashion
manufacture a prototype of beauty which is
“anorexic”. And so, in our medical practice, we
must be attentive to this problematic. That is
why Science Department of ISMAP decided to
give students the opportunity to learn more
about Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.
In the first part of the workshop Melissa
French gave us a brief explanation about the
epidemiology and psychological diagnostic
tools. She also described the behavioral patterns that go along with these diseases. In the
second part Jiri Podlipny clarified the theories
underlying Anorexia Nervosa (AN) and Bulimia
Nervosa (BN) and the treatment approaches
both pharmacological and psychotherapeutic.
This seminar emphasized the psychological
and psychiatric contributions for understanding the onset and course of eating disorders.
Issues as diagnostic criteria currently going
through a process of revision were discussed.
Next the cultural and psychosocial factors
as elements that can sustain these disorders
were discussed as well as the methods of diagnostics and treatment. The aim was to elucidate future clinicians about these conditions
which can be seen in all medical settings.
ISMAP hopes this seminar has given students
some basic tools and knowledge to deal with
AN and BN in a medical practice including
some profit for their personal life.
Joana Ribeiro, ISMAP Science Department

Jak motivovat
k pohybu (I)
Není pochyb o tom, že přiměřená pohybová
aktivita je velmi důležitým faktorem v prevenci
řady zdravotních problémů.

jste obézní, připlaťte si na zdravotní pojištění,
řekla zdravotní pojišťovna Blue Care Network
v americkém státě Michigan některým svým
pojištěncům. A dala jim na výběr: buď budou
platit o 20 procent vyšší pojistné, nebo víc cvičit. Například každý den v průměru ujdou pět
tisíc kroků, což se bude měřit krokoměrem.
Zatímco se vedou spory, zda tento nepříjemný
nátlakový postup je vůbec legální, výzkumníci
z Michiganské a Stanfordovy univerzity zkoumali, zda je to postup účinný. A zjistili, že je.
Po roce vyhodnotili, že 97 procent ze všech
6 548 účastníků „chodicího programu“ opravdu
splnilo či dokonce překročilo požadavek. V průměru dokonce místo aspoň 5 000 kroků za den
ušli o 1 500 kroků denně víc.
Autoři programu jim radili, ale současně je
i kontrolovali prostřednictvím internetu, k němuž se krokoměr připojoval a hlásil dosažené
výsledky. Z programu byli vyňati pojištěnci,
kteří dodali lékařské potvrzení, že je pro ně pohyb (tj. chůze) zdravotně škodlivý. Nebylo jich
mnoho.
Dále se tak potvrzuje, že finanční motivace
může být prospěšná pro zlepšení životosprávy. Naznačil to průzkum na Mayo Clinic, při
němž se ukázalo, že i dobře placeným tamním
zaměstnancům se účinněji hubne, když podle výsledků dostávají (byť jen malé) finanční
odměny, nebo naopak platí pokuty. Prokázala
to rok trvající studie. Stovka zdejších obézních
pracovníků (od BMI 30 výš) se dala pod dohledem vědců do hubnutí s cílem zhubnut každý
měsíc o dva kilogramy (až do své určené požadované hmotnosti). Jedna skupina hubla „jen
tak“, hnána svou vlastní motivací. Účastníci druhé skupiny dostali dvacet dolarů každý měsíc,
kdy hubnoucí cíl splnili, a naopak odevzdali ze
svého dvacet dolarů, když se jim to nepovedlo.
Dvacet dolarů je suma, která v USA nevystačí ani na večeři ve slušné restauraci a určitě
je nevýznamným obnosem pro pracovníky
Mayo Clinic. A přesto stačila povzbudit hubnutí: placení (nebo platící) účastníci studie plnili
svůj cíl na 62 procenta, zato kontrolní skupina
jen na 26 procent. Poučení? Lidská psychika
je divná, i malá finanční částka nás může vést
k velkým výkonům… O výsledcích této studie
informovali autoři na 62. výročním vědeckém
zasedání American College of Cardiology.

Jinou věcí však je, že nátlak na změnu životního
stylu zvýšením zdravotního pojistného se nelíbí těm, jichž se netýká. Ukázal to český výzkum,
podle nějž 60 procent lidí nesouhlasí s myšlenkou, že by obézní lidé, u nichž je vyšší riziko nejrůznějších onemocnění, a tedy i vyšší náklady
na jejich léčení, platili vyšší zdravotní pojištění.
Zjistil to internetový výzkum agentury STEM/

MARK uskutečněný mezi 536 lidmi ve věku 18
až 65 let. Pouze sedm procent dotázaných by
s touto myšlenkou souhlasilo. Dalších 24 procent osob by s ní „spíše souhlasilo“.
Průzkum tedy naznačil, že většina české populace odmítá názor, že by lidé měli platit vyšší
zdravotní pojistné podle svého rizikového životního stylu, do kterého kromě obezity patří
i kouření či nechození na pravidelné lékařské
prohlídky.
V současné době odvody na zdravotní pojištění
odrážejí pouze výši příjmů, nikoli způsob života
a další rizikové faktory.
Nabízí se však myšlenka jiného způsobu motivace: což kdyby zdravotní pojišťovny těm, kteří
dodržují běžně dostupná preventivní opatření,
zlevnili jejich odvody na zdravotní pojištění? Je
třeba však připomenout, že výše zmíněná americká zdravotní pojišťovna Blue Care Network
byla ke svým klientům velmi benevolentní.
Za obecně přijaté kritérium potřebného pohybu denně se považuje u dospělého člověka
alespoň 10 tisíc kroků. Zřejmě dle svých zkušeností i těch pět tisíc kroků pokládala americká
pojišťovna za cíl pro své klienty jen těžko splnitelný. 
(r)

Finále soutěže Miss
Studentka
Posluchačka 2. ročníku Zubního lékařství naší lékařské fakulty slečna Hana
Brázdová se probojovala až do finále
soutěže Miss Studentka 2012/2013.
Jedná se o celorepublikovou soutěž
studentek o titul
Miss českého studentstva. Soutěž je velmi sledovanou záležitostí mezi studenty vysokých a středních škol.
To potvrzuje fakt, že od spuštění soutěže měly
internetové stránky soutěže více než 1 500 000
zhlédnutých stránek.
Soutěž organizuje Česká studentská unie
a na její organizaci se podílejí studenti a studentky z většiny vysokých škol v České republice. Soutěže se mohou účastnit všechny
studentky denní nebo dálkové formy studia
ve věku od 18 do 28 let jakékoliv školy (vysoké,
vyšší odborné nebo střední). Vítězka soutěže
získává právo nosit titul královny českých studentek „Miss českého studentstva“ pro daný
školní/akademický rok.
Soutěž Miss Studentka probíhá ve dvou kolech.
První kolo, tzv. nominační, proběhlo na internetových stránkách www.MissStudentka.cz.
Deset soutěžících s nejvíce hlasy (nominacemi)
od veřejnosti postoupilo do druhého - finálového kola. To se konalo dne 9. března 2013
v Českých Budějovicích za účasti 10 dívek s největším počtem hlasů (nominací) po základním
kole. Finálové kolo se konalo v rámci konference České studentské unie. Zde již o umístění
rozhodovalo hlasování poroty. Ta byla sestave-

na podle výběru pořadatele soutěže a partnerů
soutěže. Porota vyhlásila dívky na prvních třech
místech pro rok 2012/2013 i laureátky dalších
kategorií.
Finále v Českých Budějovicích úspěšně proběhlo a porota vyhlásila následující výsledky 1.
ročníku Miss Studentka 2012/2013: Titul Miss
Studentka 2012/2013 získala Tereza Stránská,
titul 1. Vicemiss 2012/2013 Michaela Jirásková
a titul 2. Vicemiss 2012/2013 Hana Hegarová.
Titul Miss FOTO Studentka 2012/2013 získala dívka č. 2 Hana Brázdová (LF UK Plzeň),
která do finálového kola postoupila se 7963
hlasů. Dalšími tituly byly obdařeny již výše
jmenované dívky – titul Miss Studentka Publikum 2012/2013 připojila ke své korunce Tereza
Stránská a titul Miss Sympatie ČeSU 2012/2013
Michaela Jirásková. Podrobnější informace lze
získat na https://www.facebook.com/MissStudentka.cz.
Naší posluchačce jsme položili několik otázek,
na něž nám ochotně odpověděla:
Jste plzeňská rodačka? Kde jste maturovala?
Nejsem z Plzně. Pocházím z Vysočiny, z Chotěboře,
kde jsem také studovala čtyřleté gymnázium.
Měla jste již z dřívějška nějaké zkušenosti s modelingem či soutěžemi podobnými
Miss?
Byla jsem na několika soutěžích miss. Pokud je volný čas a chuť, zabývám se fotomodelingem.
Kdy prvně?
Moje první soutěž byla Miss Vysočina v roce 2009.
Kdo Vás do soutěže přihlásil?
Do soutěží se hlásím sama, ale většinou na doporučení svých přátel.
Jaké máte koníčky? Sporty? Kulturní zájmy?
Koníčků mám relativně dost. Je to určitě cestování, studium cizích jazyků, hra na klavír, divadlo, lyžování, in-line brusle, tanec v páru, fotografování
před i za objektivem
Máte v rodině nějaké zdravotníky? Proč jste
si vybrala stomatologii?
Pocházím ze zdravotnické rodiny, rodiče a bratr
jsou lékaři. Když jsem dávala přihlášku na všeobecný směr a stomatologii, neměla jsem jasno, co
by mě lákalo víc. Po přijímacích zkouškách jsem
byla přijata na oba obory a rozhodnutí pak už
nebylo vůbec lehké. Rozhodujícím důvodem pro
mě bylo, že od prvního ročníku zubního lékařství
je důležitá i manuální zručnost, nejen velké množství teorie.
A nakonec – jak Vám jde studium? A jak se
Vám líbí na fakultě?
Studium medicíny mě lákalo již od základní školy.
Na střední jsem však začala váhat mezi medicínou a studiem práv. Avšak teď mohu říci, že jsem
ráda, jak jsem se rozhodla. Škola je sice hodně náročná, ale důležité je, že mě baví!
(kri-jn)

Nemocnice pro
medvídky
4. dubna 2013 skupina studentů fakulty, členů
IFMSA CZ, navštívila mateřskou školu v Doudlevecké ulici v rámci projektu Nemocnice pro
medvídky. Cílem projektu Nemocnice pro
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medvídky je pomoci dětem předškolního
věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si
s sebou do školky přinesou svého oblíbeného
plyšového medvídka, pro kterého vymyslely
nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu přihlížet
základním vyšetřením, která jsou medvídkovi
prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou
zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost
a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice.
Děti si snáze uvědomí, že cílem lékaře není
ubližovat, ale naopak pomáhat.

„Lékařky a lékaři“ medvídků (zleva): Nina Vondrášková, Aneta Boháčová, Jitka Šlehoferová, Ivo Hanousek, Eva Janouškovcová, Adéla
Koptíková.

V první části programu navazujeme kontakt
s dětmi, společně se jim představíme a povídáme si s nimi o nemocích, nemocnicích, doktorech.
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V druhé části programu si již děti rozdělíme
do menších skupinek. Prohlížíme jejich nemocné plyšové medvídky (pacienty). Vše probíhá formou hry, medvídek se vždy vyléčí, ať
už pomocí předepsaných léků, nebo klidem
na lůžku.V rámci projektu ukazujeme i rentgenové snímky a společně s dětmi popisujeme,
co na nich vidí.

Projekt probíhá na plzeňské lékařské fakultě
již druhým rokem, v průběhu jsme navštívili
čtrnáct školek. Do konce tohoto semestru se
chystáme navštívit ještě alespoň dvě školky.
Připojte se k nám, odpočiňte si od školy, zbavte
dětí strachu z lékařů a uzdravte jejich plyšáky
u tohoto krásného projektu! Kontaktujte mě
na medvidci.lfp@ifmsa.cz, nebo se připojte
do skupiny na facebooku.
Kristýna Šetková

Celá akce by se nemohla uskutečnit bez přispění děkana LFUK v Plzni doc. MUDr. Borise
Kreuzberga, CSc., tajemnice LF Ing. Marie Klečkové, proděkana pro výuku stomatologie LF UK
doc. MUDr.Antonína Zichy, CSc., MUDr. Jaroslavy Stehlíkové, zúčastněných studentů , SSSČR
a zejména organizátorů – studentů Vierky, Martina a Ondry.
-jakFotogalerie na s. 52

Rozkoš Rescue
27. 4. 2013

Akce „Zdravý zub“
Studenti a akce „Ve zdravé Plzni
zdravý zub“.
Dne 23. dubna 2013 se
na náměstí v Plzni uskutečnil již 3. ročník celorepublikové akce „Ve zdravé Plzni zdravý zub“, organizované
studenty
zubního lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni.
Každoročně se vybraní
studenti zubního lékařství vydávají do ulic univerzitních měst, aby poskytli široké veřejnosti
informace z oblasti ústní hygieny za účelem
zlepšení prevence zubního kazu a dalších onemocnění ústní dutiny. Stejně jako v ostatních
městech se tato akce setkává v řadách našich
spoluobčanů s velkým ohlasem.

Čtyři desítky studentů stomatologie LFUK
v Plzni se po celý den věnovaly zájemcům z řad
náhodných kolemjdoucích. Studenti se s nimi
dělili o své odborné znalosti, a na zvětšených
modelech zubů a čelistí názorně vysvětlovali
základní postupy ústní hygieny ; s některými
zájemci dokonce zkoušeli i praktický nácvik čistění zubů. Kromě nových znalostí si spokojení
účastníci ze stánků odnášeli i zubní kartáčky.

„Vy jste profi?“, tak tato nechápavá otázka nás
provázela při každém příchodu na stanoviště.
Je sobota 27. dubna 2013 a parta nadšených
mediků z Plzně (Josef Brychta, Jiří Mudruňka,
Jan Tvrzník a Petra Soukupová) se rozhodla poměřit síly se záchranáři. Na rozdíl od ostatních
soutěžících v naší kategorii jsme ale neměli
záchranářské obleky ani speciální vybavení, ale
jen černé softshellové bundy a jeden záchranářský batoh, na který jsme se složili. Tím jsme
se ale nenechali vyvést z míry, naopak jsme
měli chuť ukázat, co v nás je! Byli jsme zde jediní studenti medicíny, což je velká škoda, zkušenost z podobné akce můžeme všem jenom
doporučit.

Zleva: Jan Tvrzník (4. ročník), Petra Soukupová (1. ročník), Josef
Brychta (4. ročník) a Jiří Mudruňka (4. ročník).
Letos se soutěže v kategorii Rozkoš RESCUE
profi zúčastnilo 34 družstev z řad sester, záchranářů, studentů 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář z ČR a SR. Náš výkon na soutěži
podpořily dobré znalosti z medicíny a kvalitní
vyšetření pacienta, naučené z nemocnice. Rozpoznali jsme tak transitorní ischemickou ataku,
meningitidu, torzi skrota, nebo infarkt spodní
stěny srdeční. Nebáli jsme se skočit do přehrady pro potápěče schváceného infarktem, ani
přemostit řeku na laně k pacientovi postřelenému šípem. Během soutěže se ale ukázalo, jak
moc nám chybí praxe. Samozřejmostí na takovéto akci je znalost zavádění intravenózního vstupu, EKG vyšetření, přednemocniční
zdravotnické péče, vybavení sanitního vozu,
práce dispečinku záchranné služby, koordinace s hasiči a policií, nebo směřování pacienta
do vhodného zdravotnického zařízení.
Takové znalosti se na medicíně špatně sbírají. V rámci našeho občanského sdružení LSS
o.s. se snažíme tento nedostatek vynahradit
a procvičujeme první pomoc, urgentní medicínu a domlouváme si exkurze na záchranné
službě, gynekologii nebo oddělení ARO. I díky
tomu jsme se celkově umístili na 18. místě, což
nám udělalo nesmírnou radost, jelikož jsme

za sebou nechali i takové zkušené týmy jako
záchranáře z fakulty vojenského zdravotnictví
univerzity obrany.
Soutěž pro nás byla hlavně zdrojem zkušeností. Poučeni z letošního ročníku, nebudeme již
opouštět prostor vyznačený pyrotechnikem,
abychom vzali do sanitky amputát. Teď už si
dáme pozor, abychom nevybouchli. Pečlivě
prohledáme pacienta stěžujícího si na bolest
vystřelující mezi lopatky. I kdyby se jeho maminka léčila se srdcem a vše naznačovalo infarkt, už víme, že může mít v zádech šíp z kuše.
Pokud budeme zachraňovat potápěče, sundáme mu láhev už ve vodě a nebudeme se s ní
tahat až na břeh. A pokud se setkáme s pacientem s ebolou nebo jinou tropickou nakažlivou
nemocnicí, použijeme biohazard balíček. Roušky už nemají šanci.
Velký dík patří naší fakultě, která našemu sdružení poskytla finanční podporu. Umožňuje
nám tak startovat na podobných akcích a reprezentovat tak naši Alma Mater.
Výsledky: 1. Bezkomplexu Hradec Králové
13 758 b. 2. Zákaz zastavení 13 380 b. 3. Safety
First 13 311 b. 18. LSS Plzeň 11 509 b.
Za LSS o.s. Josef Brychta

Nejdříve ztížený přístup...

... a potom ošetření pacienta

Významná
mezioborová
spolupráce v péči
o děti
V roce 2010 vznikla na půdě plzeňské Fakultní
nemocnice a Lékařské fakulty UK v naší zemi
výjimečná spolupráce mezi neonatology a dětskými stomatology. Na to, co je jejím obsahem,
jsme se zeptali doc. MUDr. Vlasty Merglové,
CSc., vedoucí lékařky dětského oddělení Stomatologické kliniky LFUK a FN v Plzni.
Paní docentko, v čem spočívá spolupráce
Vašeho oddělení s neonatology a co je jejím cílem ?

Každé novorozené dítě v plzeňské FN je v péči
pediatrů - neonatologů; mezi novorozenci jsou
i tzv. děti rizikové, tj. děti s významnými zdravotními problémy – např. děti předčasně narozené,
děti s nízkou porodní hmotností, děti s dětskou
mozkovou obrnou, s epilepsií, se srdečními vadami, s osteopatiemi a řadou dalších onemocnění.
Mnohé z těchto dětí jsou polymorbidní. Snahou
neonatologů je včas jejich onemocnění diagnostikovat a správně léčit; léčení je nezřídka dlouhodobé. Při neonatologickém oddělení FN bylo
zřízeno Centrum vývojové péče, které poskytuje
těmto dětem komplexní péči, na níž se podílejí
specialisté dalších oborů, např. neurologové, oftalmologové, psychologové, fyzioterapeuti apod.
Od roku 2010 se na péči o tyto děti podílejí i dětští
stomatologové.

Paní docentko, proč se dětský stomatolog
zabývá novorozenci – vždyť novorozenec
ještě ani žádné zuby nemá prořezány ?
To je sice pravda, ale máme zkušenost, že zejména
rizikové děti mají následně celou řadu stomatologických onemocnění a problémů, kterým chceme
včasnou a důslednou preventivní péčí předejít,
nebo alespoň jejich negativní vliv na celkové zdraví dítěte významně snížit.
Náš podíl na péči o tyto děti spočívá hlavně
ve včasném kontaktu s matkou. Nabídneme jí
trvalé převzetí dítěte do naší dispenzární péče
a snažíme se matce vycházet maximálně vstříc,
např. spojíme návštěvu dítěte v Centru vývojové
péče a návštěvu na našem oddělení v jednom dni.
Staráme se zejména o důslednou primární prevenci zubního kazu.
Největším problémem těchto dětí je kaz zubů brzy
po jejich prořezání. Příčinou mohou být i hypomineralizace nebo hypoplazie zubů, nedostatečné
ukládání minerálních látek do tvrdých zubních
tkání, ale často i chyby ve výživě. Podle odborné
zahraniční literatury až 60-80 % rizikových dětí
má těžké hypomineralizace a hypoplazie zubů.
Jaké chyby ve výživě nejčastěji pozorujete?
Především je to strava s nadměrným obsahem
cukrů, zejména sacharózy: slazené čaje, dudlík
namočený do medu, cukru nebo džemu, přislazovaná jídla atd. Cukr se v ústech již během několika
málo minut mění v organické kyseliny, které dokáží zejména dočasné zuby destruovat i během
několika týdnů. Rizikové děti mívají potíže s polykáním, často dostávají kašovitou stravu, a proto
nekoušou, vázne u nich samoočisťování zubů.
A pokud matka nepečuje dokonale o hygienu úst
svého dítěte – které navíc může trpět poruchami
ve vývoji zubních tkání – pak zákonitě vzniká zubní kaz. Tomu se snažíme předejít zevrubnou informací matky instruktáží o tom, jak dítěti zuby čistit,
a pravidelnými prohlídkami.

Kdy by maminka měla začít dítěti zuby čistit?
Ihned, jakmile prořežou. Zpočátku stačí s povrchu zubů stírat povlak např. smotkem navlhčené
gázy, asi od 1 roku věku pak začít používat měkký
dětský kartáček. Maminky rizikových dětí často
na ústní hygienu dítěte zapomínají, bývají soustředěny na některé jiné závažné onemocnění,
např. srdeční vadu. Tím ale riskují i ztrátu vitality
zubů dítěte, vznik ložiskové, fokální infekce zubního původu, která může dítě ohrozit v krajním
případě i na životě. Podcenění ústní hygieny může
mít pro dítě závažné následky.
Jaká je spolupráce rodičů rizikových dětí
s dětskými stomatology?
V podstatě většinou dobrá, většina matek chodí
s dítětem na pravidelné prohlídky podle potřeby .
Od roku 2010 máme v trvalé péči kolem 90 dětí,
nejstarší z nich jsou již čtyřleté. U řady těchto dětí
diagnostikujeme opožděné prořezávání zubů
- nemálo dětí nemá ještě v roce života prořezán
žádný zub. Sledujeme u nich nejen stav zubů,
např. u dětí opakovaně intubovaných je nebezpečí poranění zubních zárodků, ale sledujeme
i měkké tkáně. Některé děti mají i deformity patra;
proto chceme do péče o ně zapojit i kolegy-ortodontisty.
Jaká je četnost rizikových dětí – ubývá nebo
přibývá jejich počet?
Rizikových dětí přibývá. Zvyšuje se i věk rodiček,
což může vést i k většímu počtu komplikací. Např.
v Západočeském kraji máme nejvyšší počet dětí
s nízkou porodní hmotností v ČR. V péči máme
např. dítě, které se narodilo ve 26. týdnu těhotenství s hmotností 570 g a v současné době velmi
dobře prospívá. My, dětští stomatologové, jsme
velmi rádi, že máme u nás v Plzni Centrum vývojové péče - takové centrum není běžnou součástí
našich fakultních nemocnic. Vážíme si, že se můžeme podílet na péči o předčasně narozené děti.
Naše zcela mimořádná spolupráce s Centrem
vývojové péče vznikla díky velkému pochopení
a porozumění ze strany neonatologů. Naše poděkování patří panu doc. Jiřímu Dortovi, Ph.D.,
paní MUDr. Evě Dortové i všem ostatním lékařům
na Neonatologickém oddělení FN v Plzni.
Vážená paní docentko, redakce Facultas
nostra přeje Vám i všem Vašim spolupracovníkům v této záslužné a vysoce odborné
péči o nejmladší generaci hodně trpělivosti
a hodně úspěchů! 
-jakFoto M. Vaneš

My life in the kingdom
of beer and chocolate
Můj život v Belgii (I)
Je 6. 2. 2013, po dlouhém vyřizování všech
možných i nemožných dokumentů, překontrolování důležitých dokladů a potvrzení, se
ocitám na palubě letadla letecké společnosti
Brussels Airlines, abych se vydala vstříc novému dobrodružství. Mé pocity jsou jakékoliv, jen
ne radostné…V posledních dnech jsem si přála
zastavit čas, přála jsem si, abych se tehdy rozhodla jinak, aby mě nikdy nenapadlo podat si
Erasmus, abych nikdy nekývla na to, že opravdu
odjedu…Ale to byla jen pouhá přání a před-
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stavy, představy, kterým se však realita vůbec
nepodobala…A nyní tu sedím, mám odbavená zavazadla a před několika minutami jsem se
rozloučila s rodiči, prošla kontrolou a ocitla se
daleko…Cítím zvláštní prázdno…

tikulturnost - samozřejmě ne všechnu - svým
způsobem ráda. Antverpy jsou město mnoha
tváří, a nevím, jestli budu schopná vůbec někdy
všechny jejich tváře rozpoznat. Již jsem chtěla
psát „recognize“, občas mi začínají naskakovat
anglická slovíčka dříve než česká…Bohužel se
to stává opravdu velmi zřídka…

Orientation days-tour de city
Všechno se seběhlo tak rychle, a než se stačím vzpamatovat, už se vznášíme ve vzduchu
a já naposledy zahlédnu skrz hustou mlhavou
pěnu oblaků svoji milovanou Českou republiku…tam někde v dálce leží Belgie, země,
do které právě teď míří naše letadlo…Jelikož
jsme stále v Evropě a Belgie není zas tak daleko,
ocitám se na bruselském letišti přibližně za hodinu a půl…S mým obřím kufrem se snažím
zorientovat a najít cestu z letiště…Naštěstí jsou
zde milí lidé - a jelikož určitě vypadám dezorientovaně - poradí mi…Zároveň používám
poprvé angličtinu, jazyk, který se budu snažit
v následujících měsících naučit co nejlépe…
Až když sedím v autobuse do Antverp, začínám
si uvědomovat, že už jsem v Belgii. Že „sny“ se
staly skutečností. Ovšem „sny“ je velmi zavádějící, připadám si opuštěná, ztracená, i přesto,
že sedím ve správném autobuse a cesta i vše
další zatím proběhlo bez komplikací. Do očí
se mi ženou slzy a já si v duchu říkám, že jsem
přece dospělá, a navíc to bylo moje rozhodnutí
odletět. Že bych se měla chovat jako „velká holka“ a nějak to snad zvládnout…Důvod všech
těchto smíšených pocitů spočívá zřejmě zejména ve faktu, že se najednou ocitám daleko
od svého domova, v cizí zemi, s cizím jazykem,
v zemi, kde nikoho neznám, nevím, co mě čeká,
a ta nevědomost je právě ten největší problém.
Nevědomost a strach z neznáma…Za necelou
hodinu spatřuji Antverpy, město, v němž budu
teď několik měsíců žít…V duchu se snažím připomínat si svoji radost, když jsem zjistila, že mojí
žádosti o Erasmus bylo vyhověno, první hledání informací o malebném přístavu na březích
řeky Sheldy. Snažím se vzpomenout si na pocit
volnosti, který jsem cítila, na jakási „křídla“, která
mi v tu chvíli Erasmus dal, pocit, že odletím tisíc
kilometrů daleko, zažiji nové dobrodružství, poznám spoustu nových lidí, oprostím se od dosavadních problémů, poznám novou kulturu,
nový životní styl a v neposlední řadě se naučím
i angličtinu, jazyk, bez jehož znalosti dnes téměř nemáte šanci ve světě uspět.
Autobus zastavuje ve druhém největším evropském přístavu…“Welcome to Antwerp!“ vítají
mě plakáty na okraji města a já nějak nevím,
co říci. První dojem? Nejraději bych se vrátila…
Ten pocit mám ještě několik dní, pak si začínám
pomalu zvykat, a už mi ten rozdíl nepřijde tak
markantní…Naopak začínám mít jejich mul-
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Erasmus students-Medical faculty
Proti nádraží, což je budova připomínající nějaký obrovský chrám, se nacházejí moderní
domy postavené v posledních letech, úzkými
uličkami, kterými by se dalo tak krásně procházet, jezdí tramvaje, a starobylé domy jsou
obklopené moderními budovami. Ze všeho
toho nového na mě dýchá jakýsi pocit neuspořádanosti, mísení kultur, moderní a starobylé prvky na jednom místě a upřímně…ani
trochu se mi to nelíbí…Ale po několika týdnech už mi toto spojení přijde normální, ráda
se procházím mezi vysokými budovami, byť se
někdy bojím, že se ztratím. Miluji to obrovské
charisma zdejší katedrály, která na vás dýchá
svou krásou, do detailů propracovaná stavba
dokončena až po neuvěřitelných 269 letech…
Miluji, když se sluneční paprsky odrážejí od její
štíhlé věže a při troše štěstí se objeví modrá obloha, když zvonkohry, tolik typické pro Belgii, se
rozezní a ve vašem nitru zavládne jakýsi pocit
klidu a míru. Když si uvědomíte, že vaše rozhodnutí snad bylo správné, když začínáte mít
místo, v němž nyní žijete, rádi…Když už se jen
pousmějete, když vidíte, že po tramvajových
kolejích jezdí i autobusy, a dokonce i auta…Při
nástupu si musíte zamávat na řidiče, aby vám
vůbec zastavil, lidé nastupují pouze předními
dveřmi a zároveň už u nich nastává tlačenice,
jelikož si zde potřebují „cvaknout“ lístek…Zastávky jsou zásadně na znamení, a jezdí zde
asi jen dvě tramvaje, které hlásí následující zastávku…Musím přiznat, že první dny byly mým
nejlepším kamarádem google maps, na kterých jsem si hledala trasu do školy a na místa,
na která jsem se potřebovala dostat, a naštěstí
vždy v závorce uváděly počet zastávek... Moje
první jízdy autobusem byly také zajímavé,
snažila jsem se počítat zastávky, což bylo ale
prakticky nemožné, jelikož spoustu z nich autobus jen projel a já ani nepoznala, že to byla
zastávka…Podobný šok mě čekal, když jsem
jela poprvé metrem. Tedy spíše „metrem“, zvyklá na pražské rychlé moderní metro, jsem byla
opravdu velmi zaskočena, když přijela tramvaj,
stejná jako ty, které jezdí nad zemí a po několika zastávkách vyjela z podzemí nahoru a poté
opět sjela do podzemí. S pražským metrem
se to tedy opravdu nedalo srovnat. Nicméně
člověk si zvykne, a myslím, že si na plzeňskou

městskou hromadnou dopravu už asi nebudu
nikdy stěžovat…Antverpská MHD si jezdí, jak
chce, jednou přijede autobus dříve, podruhé
později, cesta, která má trvat 30 minut, trvá
50 minut, nikdo nic neřeší, všichni jsou na to
zvyklí. Některý řidič projíždí vše na oranžovou,
jiný pomalu zastavuje, když je ještě zelená…
ale myslím, že vyprávění o MHD už bylo dost
dlouhé…pomalu začínám chápat to, že tady
většina lidí jezdí na kolech. Kola jsou opravdu
všude, kam se člověk podívá, a je pravda, že já
zde využívám městskou dopravu pouze tehdy, když chvátám, nebo se potřebuji dostat
na okraj města. Jinak jsem zvyklá zde chodit
pěšky, centrum je sice vcelku velké, nicméně
člověk nemá pocit, když se prochází po Metru
- slavné antverpské shopping street, že nachodil třeba už deset kilometrů…Belgie je země
rovin, zejména zde ve Flandrech téměř neexistují kopce, v samotných Antverpách jsem šla
do kopce asi dvakrát, z toho oba byly umělé.
Vytvořené z důvodu výstupu k pevnosti na břehu řeky Sheldy…

Auditorium
Mým dalším šokem bylo antverpské počasí,
mělo by být mírnější, ale jelikož jsme téměř
u moře, fouká tu velmi často studený čerstvý
vítr, na který jsou místní obyvatelé zvyklí, nicméně já nikoliv…Občas si připadám, že jsem
přijela z jižní Evropy, jelikož jsem neustále zmrzlá, zvyšuji teplotu u topení a klepu se zimou…
Na sníh tu není nikdo zvyklý, a když už napadne, lidé jsou velmi překvapeni, nicméně ani to
je nezastaví, aby jezdili dále na kolech, cyklostezek je tu opravdu velké množství a lidé se
na kole dostanou téměř kamkoliv…Další překvapení pro mě bylo i to, na jakých kolech tady
lidé jezdí…Podobná kola má můj děda schovaná někde ve staré garáži a práší se na ně…
Je to opravdu neuvěřitelné, co všechno je tady
stále ještě v denním provozu…Velice špatně se
to popisuje, myslím, že bude lepší, když přidám
několik fotek, ať to můžete posoudit sami…
Jak jsem již řekla, Antverpy jsou velice multikulturním městem, na „Orientation Days“, což byly
první dva dny mého pobytu tady, nám říkali, že
zde žije asi 192 národností … nepředstavitelné
číslo…
Na ulicích opravdu potkáte lidi ze všech koutů
světa. Kdo si někdy zadal název tohoto města
do vyhledávače, jistě mu vyjelo velice známé
spojení s diamanty…čtvrť za Antwerpen Central Station je židovská, již dlouhá léta tu žijí Židé,
kteří zde mají své vlastní školy, obchody, svou
vlastní malou „zemi“ uprostřed města. A kteří
v dřívějších dobách začali s broušením diamantů…Obchodů s diamanty je zde bezpočet…Ne

nadarmo bývají také Antverpy někdy nazývány
jako Jeruzalém západu. Židovských obyvatel je
zde opravdu velké množství a často je můžete
potkat na ulicích v jejich typickém oblečení,
charakteristických kloboukách (které o Sabatu
vymění za jiné), typických pláštěnkách, když
prší (a že tady prší velmi často). A také si můžete všimnout tolik známých a charakteristických
„kudrlinek“ zasahujících do obličeje…Opravdu
jsem si první den, když jsem je v okolí Centraal
Station spatřila, připadala jako bych se vrátila
v čase a před mýma očima se promítaly záběry
ze starých černobílých filmů…Musím říct, že to
má určité kouzlo, ale až po nějaké době…
Když jsem konečně dorazila do svého nového
„domova“, cestou jsem potkávala ještě mnoho
různých národností…Snažím se si zvykat, ale
asi nikdy se nebudu cítit úplně bezpečně, jelikož ve čtvrti, kde bydlím, bydlí také spousta
Maročanů, Turků a podobných národností, mají
zde své typické obchody, ženy chodí zahaleny
v šátcích, aby nebyly vidět jejich vlasy…Některé
je mají pestrobarevné, některé jen černé, mají
typické oblečení. Muži nosí nagelované vlasy
(myslím, že na jeden den spotřebují polovinu
gelu, nemohu si pomoct, pro ně je to asi normální, ale pro mě tedy nikoliv… a vůbec se mi
to nelíbí…) Kromě nagelovaných vlasů na sebe
každé ráno vystříkají asi polovinu parfému, ne
zrovna lehké vůně…a musím říct, že je občas
v tramvaji opravdu nedýchatelno…Směs několika těžkých vůní vede akorát k tomu, aby
vás začala bolet hlava…Neodsuzuji je, je to jiná
mentalita, ale i přesto se necítím zrovna ve své
kůži, když proti mně kráčí několik Maročanů
(nebo podobných národností)…A nikdy se jim
nedívám do očí…mám z nich prostě strach,
byť mi nikdy nic neudělali, ale prostě to tak cítím…

Dalším překvapením pro mě bylo počasí…ráno
svítí sluníčko a je jasná obloha…během několika minut se zatáhne, že si člověk myslí, že bude
konec světa…a začne pršet…pak začne sněžit,
opět svítí sluníčko, fouká vítr, prší, a tak pořád
dokola…Je to tu opravdu velmi proměnlivé,
a toto všechno výše popsané se klidně stane
během jedné hodiny…Naučila jsem se už nosit
deštník skoro pořád s sebou, zapínat si kabát
až ke krku a chodit se skloněnou hlavou, abych
byla schopná odolat té šílené síle větru…Když
se ale občas udělá na několik dní hezky, musím říct, že to Belgičané dokáží ocenit. V prv-

ních slunečních dnech se vyhřívaly desítky
lidí na trávnících, uprostřed parků, a dokonce
i na náměstí Groenplaats vedle Rubensovy
sochy. Peter Paul Rubens je zde velice známý,
tento slavný malíř se narodil a žil v Antverpách,
za drobný poplatek můžete navštívit jeho dům,
a několik obrazů, které namaloval, visí v místní
katedrále Panny Marie.

Nyní bych se ráda jen v několika málo větách
zmínila o svém ubytování. V Belgii mají poněkud jiný systém než u nás, kolejí je zde málo
a hodně studentů bydlí v podnájmech okolo
univerzity…nevýhodou lékařské fakulty je, že
se nachází na okraji, ale zase bydlení na okraji
je nevýhodou, jelikož všechny akce, obchody,
všechno je v centru…Proto jsem ráda, že bydlím u centra, byť mě to nutí vstávat o dost dříve
do školy…Náš dům připomíná normální rodinný dům, je tu několik pokojů pro studenty, společná kuchyně, která je plně vybavená, včetně
trouby a všech možných vymožeností, které
nejsou obvyklé - jak jsem si všimla u kamarádů
v jejich nových domovech. Společná koupelna,
dokonce zde máme i pračku a žehličku, takže
ušetříme za prádelnu, a to je také celkem dost
peněz. Můj pokoj je celkem útulný, mám tu vše,
co potřebuji, a poprvé v životě i vlastní pokoj,
doposud jsem byla s někým na koleji, nebo
doma měla pokoj společný se sestrou. Je nás
tu pět, tedy zpočátku jsme tu byli čtyři, poté
přijel ještě jeden spolužák z LF UK v Plzni. Jsem
ráda, že tu mám alespoň někoho známého.
Jsou tu dvě holky z Bulharska a jeden kluk ze
Španělska…Nejsou zrovna velmi komunikativní a občas mám pocit, že vycházejí z pokoje jen
když vědí, že nikoho nepotkají. S Jiordim (snad
to píši správně) jsem se zpočátku bavila jen několikrát, obyčejně si uvědomím, že bydlí v pokoji vedle mě až tehdy, když se uprostřed noci
rozsvítí světlo na chodbě a slyším odemykání
zámku…Poté se naše vztahy zlepšily, a i když je
někdy složité najít nějaké společné téma, myslím, že je to fajn spolubydlící. Umí výborně vařit,
řekla bych, že by strčil do kapsy minimálně polovinu nás, holek. A tak, když se domem rozléhá
vůně nějakého výborného jídla, vím, že Jordi je
v kuchyni. Jeho „Crema Catalana“, což je jakýsi
čokoládový krém, je opravdu nepřekonatelný,
doufám, že mu naše pokusy o bramboráky
a narozeninový dort alespoň trochu chutnaly.
V prvních dnech jsme měli „Orientation days“
volně přeloženo jednalo se o jakési seznamovací dny, kdy nám přednesli spoustu prezentací, nevím, zda všechny byly užitečné, například
prezentace o bezpečnosti a požární ochraně
mi tedy moc zajímavá nepřišla…Řekli nám

spoustu důležitých informací, zaregistrovali
jsme se na fakultu. Vidím to před sebou jako
by to bylo včera, když jsem vstoupila - naštěstí
s jednou Češkou, s níž jsem se seznámila úplnou náhodou na facebooku (říká se, že facebook ničí lidi, že krade dětství, ale musím říct,
že například v tomto případě jsem mu byla
velmi vděčná, měla jsem tam alespoň jednu
známou tvář). Jana byla velmi milá a dost mi
pomohla, již to tady znala, jelikož absolvovala
jazykový kurz holandštiny během ledna. Byl to
tak zvláštní pocit, když jste dostali kartičku s vaším jménem, fakultou a zemí, z níž pocházíte.
Posadili jste se do obrovské posluchárny plnící
se lidmi, lidmi, které jste v životě neviděla, tolik
cizích tváří v jedné místnosti, lidé z celé Evropy,
USA, Kanady, Číny, dokonce až ze Singapuru…
Naprosto neuvěřitelná multikulturnost v jedné místnosti…Zároveň je to dost nepříjemný
pocit, že nikoho z těch lidí vlastně neznáte.
Po představení fakulty, jazykového ústavu
Linguapolis (velice zajímavé představení, kdy
se nás snažili naučit alespoň pár holandských
slov…musím říct, že to není zrovna nejlehčí jazyk, byť je podobný němčině, jeho výslovnost
je naprosto úděsná…I když místní říkají, že forma holandštiny, kterou se mluví v Belgii, je ta
nejhorší, že v Nizozemsku je výslovnost lepší),
představení studentských organizací, závěrem
byly tzv. „social activities“, kdy nás členové místní organizace ESN (Erasmus Student Network)
rozdělili podle barev, které byly na našich kartičkách. Seděli jsme v menších místnostech proti
sobě, a s člověkem, který zrovna seděl naproti,
jsme se museli bavit po dobu tří minut. Bylo to
vážně skvělé, ale zapamatovat si jména, neustále vymýšlet otázky, překřikovat se, abychom si
rozuměli … úplně nám z toho vyschlo v krku,
nicméně ESN tady má všechno do detailu
propracované a dokonce nám rozdali i kelímky s vodou…Bylo velice těžké - a vlastně ještě
stále je -zapamatovat si ta jména všechna, jsou
jiná než česká, jsou někdy těžká na výslovnost,
jindy složitá na zapamatování. Čínští studenti se obvykle představují přezdívkami, jelikož
jejich jména by si asi nezapamatoval nikdo…
Vcelku mě překvapil i fakt, že většina lidí má
zde problém i s výslovností mého jména, a to
si myslím, že není nikterak složité, žádné háčky,
čárky…Většina z něho vytvoří „Pabla“, někteří
také „Paola“ záleží na tom, odkud pocházejí…
Samotní Belgičané s výslovností mého jména
problém nemají, když někteří zkoušeli příjmení, bylo to podstatně veselejší…ESN pro nás
organizovala pak celý týden tzv. ICE BREAKING
WEEK - různé akce, ukázali nám bary, prohlídku
města, international dinner, kam přišli všichni
s nějakým pokrmem typickým pro jejich zemi,
Beer-bowling, Beer-tasting - kdy nás rozdělili
do týmů a my vyplňovali kvízy, poté se určilo
pořadí týmů. Bylo to spojeno s ochutnávkou
piva. Pivo je tady opravdu všude, kdybyste pili
něco jiného, asi by vás Belgičané moc nepochopili. Je ho tu obrovské množství, v Bruselu
se dokonce nachází bar, kde je 2400 druhů piv
z celého světa, najdete tam i českého Kozla
a Krušovice tuším (jelikož já a pivo nejsme zrovna nejlepší kamarádi, nemám o českých pivech
moc přehled). Myslím, že patří velké díky této
organizaci, jelikož právě díky akcím, které pro
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nás pořádali, jsme měli možnost (a stále ještě
máme, jelikož každý týden jsou další akce, obvykle v pondělí) poznávat nové lidi, seznamovat se a snažit se vychutnat si plnými doušky
náš Erasmus.
Pavla Vítovcová
(Dokončení v příštím čísle)

Prázdninová stáž
ve Vajira Hospital
v Bangkoku
Thajsko, 1.-31. 7. 2012
Na vstup do Thajska, pokud se nezdržíte déle
než 30 dnů, vízum nepotřebujete. Chtěla jsem
však v zemi pobýt ještě další měsíc, a tak vízum
bylo třeba. Stačilo podat vyplněný formulář
s fotkou a pasem, a za tři dny jsem vízum dostala. Poplatek činil 700 Kč. Zpáteční letenku jsem
pořídila za 17 tisíc Kč.
Ubytování jsme měli zajištěné v nemocniční
ubytovně přímo v areálu nemocnice. Pokoj
neměl klimatizaci, ale jen ventilátor, byl vybaven malou lednicí, k pokoji patřila koupelna.
Každý jsme dostali 3000 bahtů jako příspěvek
na jídlo, lístek do autobusu stojí 8-122 bahtů,
lístek na skytrain 15-40 bahtů. Díky příhodnému ubytování však jsem na oddělení docházela pěšky. Ve volném čase nám místní členové
IFMSA vycházeli vstříc tím, že nám doporučili
místa hodná pozornosti a někdy nás i doprovodili. K žádné mimořádné události během mého
pobytu v Thajsku nedošlo.

žen v jedné místnosti a odděleny jsou jen závěsem. Jedna o druhé prakticky neví. A vlastně
statečné jsou nejen na porodním oddělení.
Na gynekologické onkologii jsem ani jednou
neviděla slzy, ani když pacientky věděly, že jim
žádná léčba nezabírá a budou léčeny jen paliativně. Zkušenost z gynekologické onkologie
pro mě byla tou nejsmutnější. Thajské ženy se
totiž stydí navštěvovat ordinace gynekologů,
a tak je k lékaři přivedou až těžké bolesti břicha
a selhávající ledviny z důvodu růstu karcinomu
děložního hrdla. A to je samozřejmě pozdě, tudíž většina případů nekončí šťastně.
Co se týká chování lékařů na gynekologickoporodnickém oddělení ve Vajira Hospital v Bangkoku, tak mi byli opravdu velmi nápomocní
a věnovali se mi, jak jen mohli. Žádné přehlížení a nucení se do komunikace se zahraničním
studentem! Opravdu si účast na této stáži nemohu vynachválit. Denně šest hodin, pět dní
v týdnu, to byl opravdu užitečně strávený čas.
Naučila jsem se hodně z oboru, vyzkoušela si
mnoho věcí z praxe a poznala, jak funguje zdravotnictví v jiné zemi.
Lenka Plšková leneys@centrum.cz

Stáž v Be’er Shevy
Izrael, v červenci 2012
Jsem již pátým rokem členem mezinárodní organizace IFMSA, která sdružuje mediky z více
než 100 zemí světa. Na lokální úrovni jsem fungoval také jako prezident plzeňské pobočky
IFMSA CZ a měl jsem to štěstí, že jsem dostal
po 5. ročníku LF možnost vyjet na zahraniční
stáž do Izraele.

Soroka Medical Center
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Klinická stáž probíhala na gynekologicko-porodnickém oddělení ve Vajira Hospital v thajském Bangkoku. Výuku jsem měla rozdělenou
do třech bloků. První týden jsem strávila na gynekologickém oddělení, kde byla náplní mé
práce účast na ranních i odpoledních vizitách,
ranních konferencích, gynekologické vyšetřování pacientek, sledování operací a asistence.
Druhý týden jsem strávila na onkologickém
oddělení, kde byla náplň mojí práce prakticky
stejná. Třetí a čtvrtý týden jsem strávila na porodním oddělení, kde jsem zjišťovala otevřenost porodních cest, sledovala vaginální porody i císařské řezy a také jim asistovala. Z tohoto
oddělení si také odnáším nejvíce postřehů,
a zaznamenala jsem tady nejvíce rozdílů při
srovnání s naším zdravotnictvím. Největším
překvapením pro mě byla statečnost thajských
žen. Celou aktivní fázi i samotný porod valná
většina z nich prožije v tichosti, a když už některá z nich jen trochu sykne, znamená to, že
má velké bolesti. Možná i proto stále rodí více

Center, která je pod správou dvou tamních
zdravotních pojišťoven (Klalit a Israeli Health
Maintenance Organization). Jde o největší nemocnici v jižním Izraeli a čtvrtou největší v zemi
s celkovým počtem asi 1200 lůžek. Spolupracuje s lékařskou fakultou Ben Gurionovy univerzity, jejíž kampus se nachází jen pár kroků
od hranice nemocnice.
Nezbývalo tedy nic jiného než se začít balit. Využil jsem zkušeností ze stáže z loňského roku
a nahradil některé zbytečné věci za užitečné.
I podobné klima mi nahrávalo do karet, ale
vidina nulových srážek v letních měsících mě
dvakrát neoslnila. Co se týče letenky, zakoupil
jsem ji on-line již v prosinci 2011, a protože se
v Izraeli nachází pouze jediné veřejné letiště,
a to Letiště Bena Guriona v Tel-Avivu, neměl
jsem obavy z případného umístění do jiného
města. Letenka tak díky brzké koupi vyšla zhruba o jeden tisíc korun méně, než kdybych se ji
pokoušel zakoupit na jaře.

Kolej Ben Gurionovy univerzity
V přihlašovacím formuláři jsem si, jako jistě
většina mně podobných studentů, vybral možnost být umístěn v Tel-Avivu, Jeruzalémě nebo
Haifě. Bohužel i mě postihla ta zrádná smůla,
kdy nemůžete být tam, kde byste rádi byli. Byl
jsem totiž umístěn do největšího města Negevské pouště – Be’er Shevy. Jedná se o město
s téměř 200 tisíci obyvateli, kterému dominuje velká fakultní nemocnice Soroka Medical

Bazilika Svatého hrobu
2. července jsem se vydal na letiště v Ruzyni,
odkud létá pravidelná linka Praha – Tel-Aviv
Českých aerolinií. Již při odbavení zavazadel
mě zaujalo, kolik rusky mluvících spolupasažérů poletí se mnou. Dokonce i zaměstnankyně
ČSA byla překvapena, když jsem na ni promluvil v češtině. A první setkání s typicky oděnými
ortodoxními židy jsem si odbyl překvapivě již
na letišti v ČR. Po nástupu do letadla jsem zjistil,
že se v letadle kromě mě nacházela pouze jedna česká rodinka mířící objevovat krásy izraelské přírody Golanských výšin na severu Izraele.
Asi po 4 hodinách letu jsme za svítání dosedli na letiště v Tel-Avivu. Po krátké procházce
po letištních terminálech jsem záhadně snadno prošel pasovou kontrolou, která patří k nejdůslednějším ve světě a vydal se pro své zavazadlo. Poté jsem vyrazil na nádraží, které se nacházelo přímo v letištním komplexu a kde jsem
se potkal tváří v tvář s přívětivostí Izraelců, kteří
mi bez váhání pomohli najít správné nástupiště
a ještě se rádi zapovídali o mé cestě do Izraele (kdoví, zda si skromného studentíka z Plzně
neproklepával Mosad – tajná služba Izraele).
Vlak jezdí ve všedních dnech do Be’er Shevy
každé dvě hodiny a cesta zabere přibližně stejnou dobu, jako jízda vlakem z Plzně do Prahy.
Ovšem je zde jeden velký rozdíl, a to v kvalitě
vlakových souprav, které se s vagóny ČD nedají
vůbec srovnávat. Klimatizace, odhlučněné prostory, elektrické zásuvky, pevné a velké stolky
se spoustou místa a konečně také voňavé WC,
o což se ČD, jak jistě sami víte, pokoušejí dlouhá
léta opravdu marně.

balit a my jsme mohli pouze překvapeně zírat.
Po chvilce jsme se dozvěděli, že Pierrovi zemřela matka, a tak bez váhání vyrazil zpět domů. Se
vším jsme mu samozřejmě pomohli, jak nám
síly stačily, a před autobusem se dojemně rozloučili a popřáli mu hodně sil.

Socha krále Davida v Jeruzalémě
Po příjezdu do mé stanice jsem celkem bez
problémů našel místo shledání s kontaktní osobou – Danou Viskinovou – která v Be’er Shevě
působí také jako koordinátorka pro klinické
stáže. Dana mě rychle seznámila s mými právy
a povinnostmi, co se týče bydlení na tamní koleji, chování v nemocnici a vzala mě na rychlou,
ale všeříkající obchůzku klíčových míst – kolej,
nemocnice, jídelna, bazén, obchody. Pak jsem
si již musel další náležitosti zařídit sám. Naštěstí
je Izrael zemí, kde je angličtina téměř národní
jazyk, a tak jsem s komunikací neměl žádné
problémy. Ovšem dá se poměrně často narazit
na člověka, který do Izraele přicestoval z bývalého Sovětského svazu, a tak ovládal pouze
ruštinu či hebrejštinu. V těchto chvílích nebyla na škodu má poloviční ruská krev a já tak
mohl těmto „novousedlíkům“ vykouzlit úsměv
na tváři. Abych nezapomněl vysvětlit ony angličtinářské schopnosti většiny obyvatelstva, je
to velmi jednoduché a dle mého názoru velmi
účelné. Veškeré filmy, seriály, pořady v původním anglickém znění jsou takto ponechány
a pouze opatřeny hebrejskými titulky, čímž si
každý Izraelec osvojuje anglický jazyk již od útlého věku.

Východ slunce na Masadě, na pozadí Mrtvé moře
Při procházení okolí bylo jasné, jakým směrem se ubírala a stále ubírá izraelská architektura v Be’er Shevě. Jednoduchá industriální
betonová výstavba bez omítnutí. Prosté, ne
úplně vkusné, ale bezproblémové a funkční.
Při příchodu na kolej jsem se ihned seznámil
s mými „spolustážisty“. Dohromady čtyři kluci
a čtyři dívky. Kromě mě další Čech z Prahy, Slovák z Košic, Francouz z Nîmes, dvě Francouzky
z Nancy, Norka z Osla a Polka z Gdaňsku. Během
měsíce ještě na krátký pobyt přicestovaly dvě
Američanky z Kalifornie. Po krátkém přivítání
bylo jasné, že spolu strávíme jedny z nejlepších
prázdnin života. Padli jsme si náramně do noty
a každý den se bavili, jako by to byl poslední
společný čas. Po pár dnech jsem si ovšem rozuměl nejvíce s Pierrem z Francie. Ovšem kruté
události se dějí všude a kdykoli. Jednoho rána
asi po pěti dnech stáže se začal Pierre náhle

jsem tak možnost být jako divák u těchto operací: anuloplastika mitrální chlopně, náhrada
mitrální chlopně prasečím transplantátem, náhrada trikuspidální chlopně umělou protézou,
implantace chlopenní náhrady bezešvou technikou, bypassy s užitím LIMA, RIMA, radiálních
arterií a velkých safén, biopsie mediastinálních
uzlin pomocí přímé torakoskopie, biopsie hilových uzlin při videotorakoskopii (VTS), biopsie
pleurálního mezoteliomu k potvrzení diagnózy
pomocí VTS, revize pro akutní tamponádu jako
komplikaci po operaci bypassu.

Zeď nářků
Druhý den po příletu ovšem nastala ona chvíle, kdy jsem vyrazil na oddělení kardio-hrudní
chirurgie, kde jsem měl stážovat celý červenec.
Vyfasoval jsem bílý plášť s logem nemocnice,
identifikační průkazku a nabral směr na lůžkové oddělení. Po vstupu na mě zapůsobilo
příjemné, takřka domácí prostředí. Žádná velká překvapení se však nekonala. Oddělení se
skládalo z jednoho velkého pokoje intenzivní
pooperační péče a několika standardních pokojů o celkovém počtu 27 lůžek, z toho 6 pro
intenzivní péči. Na oddělení jsem již potkal svého českého kamaráda, který na stáž přijel o 2
dny dříve. Ihned se mě ujal zkušený atestovaný
dr. Yaron – pravděpodobně budoucí nástupce
proslulého profesora Sahara – přednosty oddělení. Představil mě celému personálu, včetně staniční sestry, rehabilitační sestry, sociální
pracovnice, sekretářek oddělení a samotného
profesora, který působil velice vlídně a přijal
mne s otevřenou náručí. Dodal, že je velice
potěšen zájmem zahraničních studentů o stážování na jeho klinice, doufaje, že i my budeme
po měsíci minimálně tak spokojeni.
Stáž spočívala v příchodu na oddělení v půl
osmé, účasti na každodenním ranním hlášení, na kterém se diskutovaly jak nové příjmy
na oddělení, tak i komplikované případy, a vše
se promítalo na velkou plochu. Samozřejmě
jsem byl velice překvapen tím, jak lékaři neváhali mluvit o všech případech v angličtině, abychom všemu rozuměli. Po ranním hlášení jsme
se účastnili krátké vizity s profesorem Saharem
na JIP a dále s lékařem majícím službu na oddělení na zbylých pokojích. Vše bylo vysvětleno
do posledního puntíku a já tak během těchto
vizit nabral opravdu spoustu cenných zkušeností a znalostí nejen z teorie, ale i z praktických dovedností, jako bylo například zavádění
a extrakce hrudních drénů, extrakce kožních
klipů z operační rány, převazy, předoperační
a pooperační medikace nemocných apod.
Dále jsem byl poučen o tamních antiseptických pravidlech chování na operačních sálech
a technice mytí rukou, která se od naší lehce
lišila, avšak nenašel jsem v ní jediný nedostatek.
Operační výkony probíhaly většinou na dvou
stále stejných sálech. Jeden kardiochirurgický
a druhý pro hrudní operatívu. Mohl jsem si tak
vždy vybrat, na který sál se půjdu podívat. Měl

Na oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie s dvěma lékaři
A u těchto operací jako asistent: náhrada trikuspidální chlopně prasečím transplantátem
po selhání již voperované umělé chlopenní
protézy kvůli trombu vzniklému na bázi dvou
cípů, náhrady aortální chlopně prasečí protézou, VTS pro plicní karcinom – lobektomie,
segmentektomie, VTS pro metastázu v plicích
– klínovité resekce, segmentektomie.

S prof. Saharem – přednostou kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Samozřejmě jsme nestrávili celý měsíc v nemocnici učením se novým dovednostem
v oboru, protože neprohlédnout si krásy země,
na jejímž území leží historie základů několika
náboženství, by bylo téměř hříchem. V tomto
ohledu by bylo vhodné poznamenat, že tamní
pobočka IFMSA, resp. FIMS, měla organizaci social programu skutečně propracovanou.

Kamarádi ze stáže v Be’er Shevě
Na začátku stáže pro nás byl zdarma připraven
uvítací večírek, Welcome Event, na kterém jsme
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se vzájemně seznámili i se studenty z jiných
měst (Tel-Aviv, Jeruzalém) a kde se podávaly
některé tradiční izraelské pochoutky. Zároveň
jsme měli možnost se přihlásit na jednotlivé
výlety.
Prvním výletem byla prohlídka Jeruzaléma. Nejdříve jsme zhlédli celý starý Jeruzalém z vysoké
vyhlídky asi 2 kilometry od hradeb, a pak se vydali ulicemi k několika historickým památkám
nejen židovského náboženství. Město totiž sdílí
jak židé, tak i muslimové a křesťané. Nechyběla
tedy návštěva Chrámu nanebevzetí Panny Marie, Baziliky Svatého hrobu, Západní zdi známé
spíše jako Zeď nářků a dalších. V rámci výletu
nechybělo ani tradiční izraelské pohoštění, kdy
si každý z nás pochutnal na hummusu s čerstvým chlebem pita a dalších místních delikatesách.

osobní, kdy jsem měl možnost poznat opravdu skvělé kamarády, s kterými jsem v kontaktu
dodnes a plánujeme společné setkání, anebo
si prohlédnout jedny z nejúžasnějších památek
země, která doslova překypuje historií a duchem dávných časů kultury našeho druhu.
Miroslav Kasík

Hokejový tým
fakulty se zúčastnil
Akademického
mistrovství ČR
ve Slaném
26. 3. 2013

Při asistenci u výměny aortální chlopně
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Jako druhá destinace nás čekala návštěva
Golanských výšin a Nazaretu. V Nazaretu, kde
prožil svá mladá léta Ježíš, jsme si prohlédli zejména Svatyni Nazaretu (Sanctuary of Nazareth)
a vyrazili dále na sever do Golanských výšin,
kde jsme si prošli již nepoužívané izraelské vojenské stanoviště na vrcholu jednoho z mnoha
kopců, které sloužilo jako pozorovatelna blízko
severním hranicím s Libanonem a dalšími státy.
Výlet jsme zakončili návštěvou tamní etnické
skupiny - Drúzů, která má své „zákony“ a pravidla a jsou zajímaví například tím, že bezmezně
věří v reinkarnaci.
Při posledním výletě jsme navštívili pomník
operace Black Arrow na hranicích s pásmem
Gazy, který připomíná zásah proti egyptské armádě v roce 1955 kvůli egyptské podpoře teroristických hnutí v Palestině, při níž zahynulo 38
egyptských a 8 izraelských vojáků. A největším
lákadlem tohoto výletu byla hlavně návštěva
Mrtvého moře. Musím poznamenat, že kdo
neokusí fenomén Mrtvého moře, nedovede
si představit, jaké to je, vznášet se na hladině
vody, i když děláte vše pro to, abyste se alespoň částečně ponořili. A jedna malá rada pro
budoucí „plavce“ – dejte si pozor, abyste neměli
jakkoli malou ranku na kůži, jinak o ní budete
vědět velmi brzy.
Co závěrem? Pro mě byla tato zahraniční stáž
již druhá zkušenost po měsíční stáži v Istanbulu
v roce 2011 na chirurgické klinice, avšak musím
upřímně říci, že tato byla o mnoho zajímavější. Ať už z hlediska profesionálního, kdy jsem
se mohl aktivně účastnit práce na oddělení
či asistovat u velmi zajímavých operací, což
jsem velmi ocenil při studiu na státní zkoušku
z chirurgie i vnitřního lékařství, ale i po stránce

Dne 26. 03. 2013 jsme se zúčastnili 10. Akademického mistrovství v ledním hokeji ve Slaném.
Jednalo se o vůbec první oficiální akci nově
vzniklého hokejového týmu Lékařské fakulty
UK v Plzni. Nápad na vytvoření mužstva vznikl v květnu loňského roku, když jsme požádali
Mgr. Červeného, zdali by nás přihlásil na Akademické mistrovství. Přihláška byla úspěšně
odeslána, a tak jsme začali postupně skládat
tým. Od začátku jsme věděli, že proti ostatním
univerzitním týmům budeme ve značné nevýhodě, neboť náš tým se bude skládat pouze ze
studentů jedné fakulty. Nicméně nás to neodradilo, vytvořili jsem skvělý kolektiv a vyrazili
do Slaného.
Do turnaje jsme zasáhli hned v úvodním utkání proti ZČU Plzeň. Po absolvování pouze pěti
společných tréninků, do noci trvající taktické
porady s brankářem, který celou předešlou noc
strávil ve službě na zubní ambulanci v Motole,
ale s obrovským odhodláním pokusit se uhrát
co možná nejlepší výsledek a úspěšně reprezentovat naši fakultu. Utkání proti ZČU bylo
od úvodního buly velice vyrovnané. Ovšem
štěstí se k nám v poslední minutě úvodního dějství otočilo zády, když jsme inkasovali
branku do šatny po nenápadné akci soupeře.
Ve druhé části jsme se snažili o vyrovnání stavu, měli jsme řadu šancí, nicméně gól se nám
vstřelit nepodařilo a po konečném výsledku 0:2
jsme do kabin odcházeli s porážkou, ovšem se
vztyčenými hlavami!

Do druhého utkání proti Univerzitě Hradec
Králové jsme nastupovali s vědomím, že pouze
poctivá práce a zodpovědný výkon každého
hráče v defenzivě nás může dovést k úspěchu.
Konečný výsledek 0:3 vypadal jednoznačně, ale

s předvedenou hrou jsme museli být spokojeni, protože herní kvalita jednotlivců v tomto, ale
i ve všech ostatních utkáních byla jednoznačně
na straně soupeřů. Nastupovali proti nám hráči,
kteří hrají 2., ale i 1. ligu seniorů, což se zákonitě
muselo projevit.

Do dalšího utkání proti Pardubické univerzitě
jsme šli především s touhou vstřelit náš první
gól na turnaji a pokračovat v nastolené taktice,
která se opírala především o doposud zcela
bezchybný výkon brankáře Lumíra Kudrny
v turnaji a hře srdcem a bojovností. Výsledné
skóre 0:2, ani nula na kontě vstřelených branek
nás na konci zápasu nemrzelo tak, jako vážné
zranění našeho nejlepšího hráče v turnaji – Lumíra!

Do posledního utkání proti UJEP Ústí n. Labem
jsme nastupovali bez šancí na postup, ale
s přesvědčením, že nějaký bod domů do Plzně
zkrátka musíme přivézt. To se nám nakonec
podařilo, když jsme o výhru přišli až 30 s před
koncem utkání. Naše branky vstřelili Miroslav
Muška a David Fiala a konečný výsledek tedy
zněl 2:2 .

Každý hráč na turnaji odevzdal své maximum.
Neměli jsme výrazné individuality jako jiné

týmy, ale hráli jsme a bojovali jako jedna parta.
Tento turnaj nám dodal odhodlání, sebevědomí a touhu příští rok uspět ještě lépe!
Na našich oficiálních facebookových stránkách
přineseme veškeré další informace z turnaje,
výsledky, fotky, reporty z jednotlivých utkání
i rozhovory s hráči. Pro podrobnější informace
sledujte pravidelně naši stránku !!
J. Šimurda

Exhibiční hokejové
utkání
24. 4. 2013
Ve středu 24. 04. 2013 se
na Zimním stadionu
na Košutce uskutečnilo
Exhibiční utkání mezi
nově vzniklým hokejovým týmem LF Plzeň
a zaměstnanci LF/FN.
V utkání, ve kterém výsledek nebyl tím hlavním, oč šlo, zvítězil LFP Hockey Team 7:2.
Nicméně utkání bylo po dlouhou dobu naprosto vyrovnané. Tým zaměstnanců držel téměř
do konce úvodního dějství bezbrankový stav.
Dokonce vstřelil i vedoucí branku zápasu, ale
od té chvíle byla převaha jednoznačně na straně studentů. První poločas skončil 3:1 ve prospěch mladší generace hokejistů.

Úvodní bully !! Martin Červený a Tomáš Rubeš v Kooperativa Arena,
vhazuje děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
O přestávce se na ledové ploše odehrála soutěž
fanouškovských týmů v přetahování lanem, vystoupila i kandidátka z řad naší fakulty na titul
Královna Majálesu 2013 Ebigale Nemrtvá.
Komentování celého utkání se ujal všem dobře
známý a oblíbený MUDr. Omid Moztarzadeh,
Ph.D. Na utkání se přišlo podívat přes 200 fanoušků, kteří všem aktérům připravili vynikající atmosféru. Všechny velice potěšila i osobní
účast děkana naší fakulty pana doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., který byl hlavní postavou
slavnostního ceremoniálu před začátkem zápasu, když vhodil úvodní buly.
Po zápase se konala i afterparty v Calabria Palace. Celý LFP Hockey Team tímto velice děkuje
všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit, ať už
na samotném utkání, nebo se s námi přišli pobavit na pozápasovou afterparty !!
Další informaci o členech týmu a množství dalších fotografií lze nalézt na facebookové stránce LFP Hockey Teamu.

Nikolaj N. Aničkov
(1885-1964)
100 let od cholesterolové teorie
aterosklerózy
Nikolaj Nikolajevič Aničkov se narodil 3. září
1885 v Sankt Peterburku (Petrohradě). Jeho

otec Nikolaj Milijevič byl vzdělaný muž, zastávající významné místo jako náměstek ministra
školství Ruské říše. Matka Ljubov Vasiljeva byla
dcerou pravoslavného kněze v kostele Alexandra Něvského v Paříži. Po svatbě se přestěhovala do Peterburku. Mladý Nikolaj Nikolajevič
vstoupil v r. 1903 jako osmnáctiletý do carské
Vojenské lékařské fakulty v Peterburku. Později
studoval také na univerzitě ve Freiburgu. Mezi
jeho učiteli byli např. histolog prof. Alexandr
Maximov a patolog prof. Karl Albert Aschoff.
V r. 1908 spolupracoval
s prof. Ignatovským
na interním oddělení Vojenské lékařské akademie. Jejich experimenty
s králíky naznačily, že pokud pokusná zvířata nedostávala
vegetariánskou stravu, ale stravu
obsahující maso a vejce,
mohla se u nich rozvinout ateroskleróza.
Po promoci v r. 1909 se Aničkov zaměřil na doktorskou práci na téma “Zánětlivé změny v myokardu v souvislosti s myokarditidou”. Práci úspěšně obhájil v r. 1912. V této své dizertaci Aničkov
upozornil na cizorodá tělíska v myokardu pokusných zvířat a studoval zánětlivou odpověď,
k níž docházelo s odstupem dvou hodin až jednoho roku. Poprvé popsal myocyty, které dnes
nesou jeho jméno (Aničkovovy buňky). Domníval se, že tyto buňky jsou výsledkem degenerace buněk myokardu, které ztratily svoji kontraktilní schopnost. Současně Aničkov s asistentem
Semenem S. Čalatovem pracoval na experimentálním modelu aterosklerózy. Tento model
byl později označen jako „klasický” a byl často
aplikován dalšími výzkumníky.
V r. 1912 Aničkov obdržel výjezdní stipendium
Vojenské lékařské akademie, které mu umožnilo pobýt ve dvou významných výzkumných laboratořích v Německu. V r. 1913 přijel
do Strassburgu, kde působil významný rakouský patolog Hans Chiari (1851–1916). V jedné
ze svých přednášek Chiari požádal Aničkova
o mikroskopický vzorek králičí aorty, na němž
demonstroval za všeobecné pozornosti Aničkovovy dosavadní objevy.
Po několika měsících Aničkov přesídlil do Freiburgu, kde dále pracoval pod vedením
prof. Aschoffa. Připojil se ke skupině známých
odborníků z celého světa, kteří vyhledávali
Aschoffovo renomované pracoviště. Studoval
dále srdeční léze, k nimž dochází v průběhu
akutní revmatické horečky, které jsou dnes
známé jako Aschoffova tělíska. Aničkov rozpoznal zvláštní typ buněk, který již dříve popsal
ve své doktorské dizertaci – velké mononuklární buňky se zvlněným, jakoby housenkovitým
uspořádáním jaderného chromatinu. Dnes se
tyto buňky označují jako Aničkovovy myocyty,
srdeční histiocyty či housenkovité buňky (caterpillar cells).
Méně je známo, že Aničkov poprvé popsal
„cholesterolové fagocyty”, což jsou monocyty
dnes známé jako „pěnové buňky” (foam cells).
Když analyzoval rozvoj a histologické složení
aterosklerotických plaků, určil buněčné typy,
které se na aterosklerotickém procesu podílejí:
buňky hladkého svalstva, makrofágy a lymfocy-

35

36

ty. Aničkov navíc, díky mimořádným kreslířským
vlohám, dokázal přesně zobrazit skicy svých
pozorování, jimiž doplňoval své publikace.
Během pobytu v Německu udržoval Aničkov
písemný styk se svými spolupracovníky v Rusku. 4. května 1913 napsal svému příteli V. A.
Zinserlingovi, tehdy ještě studentovi medicíny.
Popsal mu přesný plán další výzkumné práce
v oblasti aterosklerózy, na kterém předpokládal
pokračovat po návratu domů. Mj. uvedl: …Now
almost every second person I meet here is interested in cholesterin and is going to study “cholesterol” queries. In Aschoff’s laboratory, in addition
to me, this matter is being researched by Aschoff
himself, his assistant Landau, and three other doc
tors. This indicates that all of us will need to hurry…. Regarding atherosclerosis in humans—this
question is very interesting, of course. To determine the influence of infection, we will have to study
the aortas of children and young people who died
of acute infections and, at the same time, of those
young people who died of non-infective diseases.
This topic is very large and, certainly, very worthy,
especially in view of our previous experimental
data…. Please, forward this letter to Čalatov….
Po 14 měsících přerušilo Aničkinovo působení v Aschoffově laboratoři vypuknutí I. světové
války. Většina ze zde působících odborníků se
musela vrátit do svých domovů. Aničkov byl
dokonce nejdříve zatčen a jako vojenský lékař
poslán do zajateckého tábora. Po zásahu samotného Aschoffa byl propuštěn, uchýlil se nejdříve
do neutrálního Švédska a odtud se vrátil do Peterburku. V letech 1914-1917 působil jako vojenský lékař v jedné z transportních zdravotních
vlakových souprav, které převážely zraněné vojáky z fronty do nemocnic v zázemí. Tehdy se také
oženil se zdravotní sestrou Natalií M. Mutafolovou. V r. 1920 se jim narodil syn Milyj N. Aničkov,
pozdější profesor chirurgie v Leningradu.
Aničkov se v r. 1920 stal vedoucím oddělení
patologické fyziologie na Vojenské lékařské
akademii. V této funkci setrval až do r. 1939. V r.
1923 navštívil Berlín a Freiburg, kde přednesl několik sdělení o ateroskleróze, a následně strávil
několik týdnů u prof. Aschoffa. Výsledky svého
výzkumu o ateroskleróze přednesl na řadě kongresů – ve Würzburgu (1925), ve Stockholmu
(1926), ve Wiesbadenu (1928), v Ósace (1930)
a v Utrechtu (1934). V r. 1930 v Ósace referoval
na téma “On pathogenesis and aetiology of arteriosclerosis”, poté přednášel v Tokyu, Niiagatě
a Kyotu na téma “On experimental atherosclerosis of the coronary arteries of the heart.”
V letech 1939-1946 byl Aničkov vedoucím
oddělení patologické anatomie při Vojenské
lékařské akademii. Když došlo k obklíčení Leningradu německými vojsky v r. 1941, celá
akademie byla evakuována do Samarkandu
v Uzbekistanu. V r. 1942 byl Aničkov se spoluautorem A. I. Abrikosovem vyznamenán státní
cenou za monografii “Palologická anatomie srdce a cév”, v níž podrobně popsali vývoj aterosklerózy a ischemické choroby srdeční.
V letech 1946-1953 byl prezidentem Akademie
lékařských věd Sovětského svazu. Zemřel 7.
prosince 1964 na srdeční infarkt.
Diskuse o správnosti cholesterolové hypotézy
etiologie aterosklerózy trvala přes 30 let, a tak
Aničkovovi unikla Nobelova cena za tento vý-

znamný objev. Vyšetření (magnetická rezonance) mumifikovaných faraonů poskytla důkaz,
že ateroskleróza nás provází již od starověku.
Cholesterol byl objeven na začátku 19. století,
ale teprve Aničkov v roce 1913 prokázal jeho
souvislost s patologickými změnami. V této oblasti výzkumu bylo uděleno až do současnosti
13 Nobelových cen. Pokrokem pak bylo provedení velkých populačních studií, v tomto případě konkrétně Framinghamské studie, která
prokázala jednoznačně vztah mezi koncentrací
cholesterolu v plazmě a výskytem ischemické
choroby srdeční (psali jsme v minulém čísle
Facultas nostra). V téže populaci následovalo
objasnění významu LDL a HDL cholesterolu.
Kodaňská studie se zabývala významem triglyceridů. Následovalo potvrzení, že snížení
koncentrace cholesterolu způsobí pokles rizika
kardiovaskulárního onemocnění. Průlom v léčbě znamenalo objevení statinů.
(J. Novák)

Dvě stě let od skonu
slavného vojevůdce:
Michail Illarionovič Kutuzov
(1747-1813)
Michail Illarionovič Kutuzov byl jediným synem
generálporučíka a senátora Illariona Matvějeviče
Goleniščev-Kutuzova
(1717–1784) a jeho ženy,
rozené
Beklemišové.
Za datum Kutuzovova
narození byl považován
rok 1745 uvedený na jeho náhrobku, ale údaje
uváděné v řadě formulářů z let 1769, 1785,
1791 i v osobních dopisech ukazují na pravděpodobný rok narození 1747. Od sedmi let se
Michail učil doma, v červnu 1759 nastoupil
do Šlechtické dělostřelecké a inženýrské akademie, ve které dělostřelecké předměty vyučoval
jeho otec. Již v prosinci tohoto roku získal vojenskou hodnost konduktora 1. třídy se složením přísahy a přiznáním žoldu. Talentovaný
mladík se zapojil do výuky pro důstojníky.
V únoru 1761 Michail zakončil školu a s hodností inženýra-praporčíka na ní zůstal jako vyučující matematiky. Roku 1762 byl jmenován velitelem roty Astrachaňského pěchotního pluku,
kterému v té době velel plukovník Alexandr Vasiljevič Suvorov. Od r. 1764 pod velením velitele
ruských vojsk v Polsku generálporučíka I. I. Vejmarna velel malým oddílům, zasahujícím proti
polskému odboji. Roku 1770 byl pak převelen
k 1. armádě generál-feldmaršála Rumjanceva,
dislokované na jihu Ruska. Velký význam ve formování Kutuzova coby vojevůdce měla bojová
zkušenost, kterou získal v období rusko-tureckých válek ve 2. polovině 18. století pod vedením vojevůdců P. A. Rumjanceva a A. V. Suvorova. V průběhu rusko-turecké války (1768-1774)
se Kutuzov v hodnosti řadového a štábního důstojníka účastnil v bojích u Rjabé mohyly, Largy
a Kahulu. Za své vojenské úspěchy byl v prosinci 1771 povýšen na podplukovníka.

V červenci 1774 během bojů u vsi Šumy (dnes
Kutuzovka) severně od Alušty byl Kutuzov,
velící praporu, těžce raněn kulkou, která mu
prorazila levý spánek a vylétla u pravého oka.
Následkem zranění trvale na pravé oko oslepl.
Carevna ho vyznamenala vojenským řádem
sv. Jiří 4. třídy a odeslala ho na státní výlohy léčit
do zahraničí. Dva roky léčení využil Kutuzov pro
další vojenské vzdělávání.
Po návratu do Ruska r. 1776 se vrátil do vojenské
služby. Zpočátku organizoval jednotky lehkého
jezdectva, roku 1777 byl povýšen na plukovníka a jmenován velitelem Luhanského kopinického pluku, dislokovaného v přístavu Azov
u ústí řeky Don. V listopadu 1784, po úspěšném
potlačení povstání na Krymu, dostal hodnost
generálmajora. Od r. 1785 byl velitelem jím
zformovaného Bužského mysliveckého sboru.
Pro svoji jednotku vypracoval nové taktické
způsoby boje a popsal je ve zvláštní příručce.
Když roku 1787 začala další válka s Tureckem,
bránil se svým sborem hranice podél Jižního
Bugu.
V létě 1788 se se svým sborem účastnil obléhání Očakova. Zde byl v srpnu 1788 podruhé těžce raněn do hlavy. Tentokrát kulka prorazila tvář
a vyšla zátylkem. Kutuzov přežil a r. 1789 převzal
samostatný sbor, se kterým obsadil Akkerman,
bojoval u Căuşeni a vedl zteč Benderu (dnešní
Moldavsko). V prosinci 1790 se vyznamenal při
útoku a obsazení Izmailu (dnes Ukrajina), kde
velel 6. koloně, jdoucí na zteč pevnosti. Generál
Suvorov v hlášení popsal jeho činy následovně:
„Ukazuje osobní příklad statečnosti a neohroženosti, pod těžkou palbou nepřítele překonal veškeré překážky; překonal palisádu, předešel protiakci Turků, rychle vystoupal na zdi pevnosti, dobyl
baštu a mnoho baterií… Generál Kutuzov útočil
na mém levém křídle; ale byl mojí pravou rukou.“
Po dobytí Izmailu byl Kutuzov povýšen na generálporučíka, vyznamenán řádem sv. Jiří 3.
stupně a jmenován velitelem obsazené pevnosti. Odrazil pokusy Turků o ovládnutí Izmailu
a 16. června 1791 neočekávaným útokem rozprášil třiadvacetitisícové turecké vojsko u Babadagu. V bitvě u Măcinu v červnu 1791 pod
velením knížete Repnina Kutuzov způsobil zdrcující porážku pravému křídlu tureckých vojsk.
Za vítězství u Măcinu pak obdržel řád sv. Jiří 2.
stupně.
V roce 1792 se Kutuzov zúčastnil rusko-polské války, v následujícím roce se vypravil jako
zvláštní vyslanec do Turecka, kde ve prospěch
Ruska vyřešil řadu závažných otázek a významně přispěl ke zlepšení vzájemných vztahů.
V roce 1795 byl jmenován hlavním velitelem
všech pozemních vojsk, loďstva a pevností
ve Finsku a současně ředitelem Pozemního
šlechtického kadetského sboru v Sankt-Petěrburgu. Hodně udělal pro vylepšení přípravy
nových důstojníků: vyučoval taktiku, vojenskou
historii a další předměty. Kateřina II. ho denně
zvala do své společnosti, strávil s ní i poslední
večer před jejím skonem.
Na rozdíl od mnohých jiných oblíbenců vládkyně si Kutuzov udržel své postavení i za vlády
nového cara Pavla I. Úspěšně splnil diplomatickou misi do Pruska: během dvouměsíčního pobytu v Berlíně dokázal Prusko získat na stranu
Ruska proti Francii. Byl litevským (1799—1801)

a (po nástupu Alexandra I. na trůn) petrohradským (1801-02) vojenským gubernátorem.
Roku 1802 však upadl u cara Alexandra I. v nemilost, byl odvolán z funkcí a žil na svém panství v Goroškách. V armádě zůstával začleněn
coby velitel Pskovského mušketýrského pluku.
Roku 1804 Rusko vstoupilo do koalice proti
Napoleonovi a roku 1805 ruská vláda poslala
do Rakouska dvě armády; vrchním velitelem
jedné z nich (Podolské armády) byl jmenován
Kutuzov. V srpnu 1805 se 50tisícová ruská armáda (50 000 mužů, 377 děl a 16 076 koní) pod
jeho velením přesunula do Rakouska. Rusové
urychleně postupovali přes Moravu a Dolní
Rakousko do Bavorska, kde měli podpořit rakouskou armádu pod velením generála Macka.
V polovině října dorazili na bavorskou hranici,
ale rakouská armáda, se kterou se měli spojit,
byla již poražena Napoleonem v bitvě u Ulmu.
Kutuzovova armáda tak zůstala osamocena
proti protivníkovi, který měl asi trojnásobnou
převahu sil.
Aby ochránil vojsko, provedl Kutuzov ústupný
manévr o délce 425 km od Braunau k Olomouci, během kterého porazil oddíly francouzských maršálů Murata u Amstettenu a Mortiera
u Dürnsteinu. Úspěšně se mu tím podařilo vyvést svoji armádu z hrozícího obklíčení. V týlu
kryl ústup ruské armády generál Bagration,
který se utkal s Francouzi v bitvě u Schöngrabernu (Grabern). Tento pochod vešel do historie vojenství jako vynikající vzor strategického
manévru. Od Olomouce chtěl Kutuzov odvést
armádu k ruským hranicím, aby odtud po příchodu ruských posil ze severní Itálie přešel
do protiútoku.
Napoleon mezitím obsadil Vídeň a severně
od Dunaje mohl operovat ztenčenými silami. Kutuzovova Podolská armáda se spojila
s Volyňskou armádou generála Buxhöwdena
a s jednotkami rakouských vojsk. Navzdory
Kutuzovovu názoru, na naléhání ruského cara
Alexandra I. a rakouského císaře Františka I., kteří byli povzbuzeni svojí mírnou početní převahou nad Francouzi, přešly spojenecké armády
do útoku.

Proslulou bitvu dnes připomíná muzeum a mohutný kamenný památník nazvaný Mohyla míru. Památník vysoký 26 metrů nese sochy
se znaky zemí Francie, Ruska, Rakouska, jejichž vojska zde bojovala,
a Moravy, na jejíž půdě se bitva odehrála.Po jedné straně vchodu
stojí socha matky truchlící nad padlým synem a z druhé strany socha
dívky, symbolizující žal nevěsty nad ztrátou svého milého. Symboly
vyjadřují krutost a nesmyslnost válek a název památníku - Mohyla
míru - přání lidí.
2. prosince 1805 došlo k bitvě u Slavkova,
největší a nejkrvavější bitvě na českém území. Na francouzské straně padlo 1398 mužů,
na straně poražených spojenců 6 tisíc Rakušanů a okolo 10 tisíc Rusů. Dalších 16 tisíc vojáků

utrpělo zranění. Podle některých údajů na lokalitě Tvaroženského kopce a Prateckého vrchu,
kde bylo těžiště boje, padlo na obou stranách
kolem 20 000 vojáků. Bitva však skončila naprostou porážkou Rusů a Rakušanů. Sám Kutuzov
byl lehce raněn kulkou do tváře, padl zde i jeho
zeť - baron Tiesenhausen. Car Kutuzova nahlas
neobviňoval a v únoru 1806 ho vyznamenal řádem sv. Vladimíra 1. stupně, nicméně osobně
mu prohru u Slavkova nikdy neodpustil.
V září 1806 byl Kutuzov jmenován vojenským
gubernátorem Kyjeva. V březnu 1808 byl jmenován velitelem sboru Moldavské armády. Kvůli sporům s vrchním velitelem armády polním
maršálem Prozorovským, které se týkaly otázek
dalšího vedení války, byl Kutuzov v červnu 1809
odvelen jako vojenský gubernátor do Litvy.
Roku 1811 se válka s Tureckem dostala do slepé uličky. Zahraničněpolitická situace vyžadovala efektivní činy, a proto car Alexandr I. znovu
jmenoval Kutuzova hlavním velitelem Moldavské armády místo zemřelého N. Kamenského.
Dne 13. dubna 1811 přijel Kutuzov do Bukurešti a převzal velení armády, oslabené odvoláním pěti divizí na obranu západní hranice před
hrozbou Napoleonských vojsk. Na celém vybojovaném území v severním Bulharsku zůstalo
kolem 45 000 ruských vojáků (27 000 pěšáků,
13 700 jezdců a 4 500 dělostřelců), proti nim
stálo asi 80 000 Turků rozložených v balkánských horách.
Ruská armáda byla rozmístěna podél Dunaje
od Vidinu až k moři po linii, která činila 1 000
kilometrů. Navíc bránila pevnosti Nikopol,
Ruščuk a Silistra. Turecká armáda se soustředila proti středu ruských pozic, kde obsadila
mohutné pevnosti Šumlu a Vidin. Krom toho
byl neschopný turecký velitel vezír Jusuf-paša
nahrazen energickým Ahmedem-pašou. Laz
Aziz Ahmed Paša chystal ofenzivu s cílem obsadit s šedesátitisícovou armádou Razgrad, poté
Ruščuk. Kutuzov nechal část z dunajských pevností opustit, vyhodit do povětří a zkoncentroval své síly pro obranu hlavní cesty na Bukurešť
u Ruščuku.
Počátkem léta 1811 vytáhla turecká armáda
od Šumly směrem k Ruščuku. V bitvě u Ruščuku 22. června 1811 šedesát tisíc Turků napadlo
15-tisícovou ruskou armádu. Rusům se dělostřeleckou palbou a protiútoky podařilo drtivě
porazit protivníka, a položili tak základ k rozpadu turecké armády. Ztráty byly kolem 500 lidí
na ruské a 5 000 lidí na turecké straně. Ahmedpaša ustoupil a začal se zakopávat v očekávání
Kutuzovova útoku. Kutuzov však nechal zničit
rušskou pevnost a se svou armádou záměrně
ustoupil na levý břeh Dunaje. Tím donutil nepřítele vzdálit se při pronásledování od základen. Nato zablokoval část turecké armády, která se přepravila přes Dunaj u Slobozie. Sám pak
vyslal začátkem října přes Dunaj sbor generála
Markova, s úkolem zaútočit na zbylé turecké
vojáky na jižním břehu. Markov napadl nepřátelskou základnu, ovládl ji a z ukořistěných tureckých děl začal ostřelovat hlavní tábor velkovezíra Ahmeda za řekou. V obklíčeném táboře
brzy propukl hladomor a nemoci, Ahmed-paša
tajně opustil armádu, a zanechal na svém místě
pašu Čaban-oglu. 23. listopadu 1811 se Čabanoglu vzdal Kutuzovovi i se svou 35-tisícovou

armádou s 56 děly. Ještě před touto kapitulací
daroval car Kutuzovi hraběcí titul Ruského impéria. Turecko bylo donuceno k vyjednávání.
Napoleon soustředil svoje oddíly k ruským hranicím a spoléhal na to, že díky smlouvě se sultánem, kterou uzavřel na jaře 1812, budou ruské síly zadržovány na jihu. Ale 16. května 1812
uzavřel Kutuzov v Bukurešti mír, na základě kterého se Besarábie i s částí Moldávie staly součástí Ruského impéria (Bukurešťský mír 1812).
To bylo velké vojenské i diplomatické vítězství,
které vychýlilo strategickou rovnováhu před začátkem Vlastenecké války (1812) ve prospěch
Ruska. Po uzavření míru převzal velení Dunajské armády admirál Čičagov, a do Petrohradu
odvolaný Kutuzov zůstal na nějaký čas mimo
centrum dění.
V noci 24. června 1812 se Napoleon se svou
Velkou armádou začal přepravovat přes Němen, což byl počátek jeho Ruského tažení,
Rusy nazývaného Vlastenecká válka. V červnu
1812 byl generál Kutuzov zvolen náčelníkem
Petěrburgské а poté Moskevské domobrany.
V počáteční etapě Vlastenecké války ustupovaly 1. a 2. západní ruská armáda pod náporem
sil Napoleona. Neúspěšný průběh války donutil šlechtu požadovat jmenování velitele, který
by měl důvěru ruského obyvatelstva. Ještě
před vyklizením Smolenskа ruskými vojsky byl
po třídenním váhání car Alexandr I. nucen jmenovat svého po bitvě u Slavkova neoblíbeného
generála pěchoty Kutuzova vrchním velitelem
všech ruských armád a domobrany. 10. srpna
car udělil Kutuzovovi titul Nejjasnější kníže.
Jmenování Kutuzova vyvolalo vlastenecké nadšení. Sám Kutuzov, stejně jako v roce 1805, nebyl odhodlán k rozhodné bitvě s Napoleonem.
Podle jednoho ze svědectví se o metodách,
kterými bude postupovat proti Francouzům,
vyjádřil takto: „My Napoleona neporazíme. My ho
obelstíme.”
29. srpna převzal Kutuzov v dědině Carevo Zajmišče ve Smolenské gubernii velení armády
od generála Barclay de Tollyho. Velká přesila
protivníka a nedostatek rezerv ho však donutily ustupovat do vnitrozemí a pokračovat tak
ve strategii svého předchůdce. Další ústup
znamenal vydání Moskvy bez boje, což se zdálo být nepřípustné jak politicky, tak i morálně.
Po získání nevelkých rezerv se tedy Kutuzov
rozhodl pro čelní střet s Francouzi, první a jedinou masovou bitvu ve Vlastenecké válce.

Bitva u Borodina, jedna z největších bitev
epochy Napoleonských válek, proběhla 7. září
1812. Za den bojů ruská armáda způsobila
Francouzům těžké ztráty, ale sama podle před-
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běžných odhadů ztratila k večeru téhož dne
téměř polovinu mužstva své regulární armády.
Rovnováha sil se viditelně nakláněla v neprospěch Rusů. V nesmírně krvavé řeži, v níž žádná
ze stran konfliktu nebrala zajatce, ztratili Rusové
58 500 vojáků (44 000 padlých), na francouzské straně činily ztráty 50 000 vojáků (35 000
padlých). Padlo nebo bylo raněno 45 generálů Grand Armée. Kutuzov se rozhodl ustoupit
z pozic u Borodina, a poté, po poradě v osadě
Fili (dnes část Moskvy), vyklidil i Moskvu. Ruská
armáda si přesto vedla u Borodina důstojně,
za což Kutuzov 11. září obdržel hodnost generál-polní maršál.
Po opuštění pozic před evakuovanou Moskvou
se ruská armáda stáhla po Rjazaňské cestě na jihozápad od města. Pak se ale po křídle skrytě
přesunula na Tulskou a Kalužskou cestu do blízkosti vsi Tarutino. Rozmístěním svých armád jižně a na jihozápad od Napoleona znemožnil Kutuzov Francouzům cestu do jižních částí země
a současně kontroloval jejich zásobovací linie
od Smolenska. Další jednotky kontrolovaly území severně od Moskvy směrem na Tver a Jaroslavl a na východ směrem na Nižnij Novgorod.
Ruská vojska začala s protiútoky, které Kutuzov
organizoval tak, aby Francouzi byli z boků napadáni oddíly regulární armády a partyzánů.
Přitom se Rusové vyhýbali čelnímu střetu s velkými skupinami vojsk.
Francouzi se snažili zjistit, kde je Kutuzov. Když
Napoleon zjistil, kde se nachází, pokusil se
s ním neúspěšně vyjednat mír. Dne 18. října
došlo k bitvě u Tarutina (s Muratovým předvojem). Rusové zde vyhráli. Dne 24. října se
střetla ruská a francouzská vojska u Malojaroslavce. Napoleon byl Kutuzovem poražen. Bitva u Malojaroslavce se tak stala bodem obratu
ve Vlastenecké válce, neboť Napoleon se rozhodl stáhnout z Moskvy, a od té doby už jen
ustupoval. Kutuzov Napoleona pronásledoval.
Dne 3. listopadu generál Miloradovič porazil
Davoutův sbor v desetihodinové bitvě u Vjazmy. Bitvy se zúčastnilo asi 25 000 Rusů a 37 000
Francouzů. Tato bitva uspíšila morální rozklad
Napoleonovy Velké armády, která byla stále
ohrožována útoky partyzánů. 16. listopadu Kutuzov napadl Francouze u Krasného. V třídenní
bitvě byl zničen Neyův sbor, který Napoleon
nechal napospas Rusům. U Krasného zahynulo 6 000 Francouzů a 26 000 jich bylo zajato.
Důvěra k Napoleonovi výrazně poklesla. Ruská
vojska byla přeformována a došlo ke vzniku nových oddílů. 22. listopadu byl navíc Napoleon
se zbylými 40 000 muži obklíčen u Bereziny.
Francouzům se však podařilo vybudovat přes
Berezinu dva mosty a začít s přepravou. Rusové Napoleona napadli na obou březích. Ten
nakonec unikl jen s 9 000 muži. Kutuzov dne
22. prosince ve Vilniusu oznámil: „Válka skončila
úplným vyhlazením nepřítele.“
Kutuzov se poté rozhodl pronásledovat Napoleona i za hranicemi. Vzhledem k problémům
se zásobováním nařídil krátký odpočinek většině armád. Vittgenštejnova a Čičagovova vojska dostala rozkaz neúnavně pronásledovat
Francouze ustupující k Němenu. Rusové brzy
obsadili rozsáhlá území a znemožnili Napoleonovi, aby využil zdejšího lidského a materiálního potenciálu. Navíc přesvědčili Prusko, aby

se přidalo k protinapoleonské koalici. Rusové
postupně dobyli Královec, Elbing, Marienburg
a Marienwerder. V této době hlavní armáda
překročila Němen a 24. ledna dosáhla Visly
a obsadila Plock. 7. února padla Varšava. V polovině února Rusové dosáhli Odry. Kutuzov chtěl
dobýt i Berlín, plán však nemohl uskutečnit,
neboť pruští generálové York a Bulow účast
na dobytí Berlína odmítli. Poté zvyšoval Kutuzov početní stav armády. 28. února se Prusko
přidalo k protinapoleonské koalici. Okamžitě
poté se generál Scharnhorst postavil do čela
Osvobozeneckého hnutí. Brzy došlo k navázání přatelství Kutuzova a Scharnhorsta, kteří se
setkali v Kališi. Na jaře Rusové dobyli Berlín. 19.
března padl Hamburk. V polovině dubna byly
hlavní síly soustředěny za Labem. Kutuzov 17.
dubna odjel z Hainau, ale 18. dubna se musel
ze zdravotních důvodů (nastydl, neboť za sychravého počasí jel na koni) zastavit v Boleslavci
(dnes Boleslawiec v jihozápadním Polsku). Ač
byl těžce nemocen, i přes zdravotní potíže velel
vojskům. Dne 28. dubna 1813 v 21 hodin a 35
minut v Boleslavci zemřel.
Ani úmrtí Kutuzova nemělo vliv na další osud
Napoleonovy armády. V Bitvě národů u Lipska
16. až 19. října 1813 utrpěli Francouzi rozhodující porážku.
S manželkou Kateřinou Iljičovnou, s níž se jako
poručík oženil v r. 1778, měl Kutuzov pět dcer
a jediného syna Nikolaje, ten však zemřel v dětství na neštovice. Manželé dvou dcer – Lízy
a Káti - padli, když bojovali pod velením Kutuzova. Protože nezanechal potomky v mužské
linii, rodinné příjmení Goleniščev-Kutuzov převzal roku 1859 jeho vnuk - syn dcery Praskovji.
Na počest maršála Kutuzova byl roku 1942
v SSSR zaveden Řád Kutuzova. Za druhé světové války po německém neúspěchu v bitvě
u Kurska v červenci 1943 následovala ruská
ofenziva s názvem operace Kutuzov. Cílem bylo zničení německých uskupení u Orla
a Brjanska a prolomení fronty v těchto oblastech.
Na našem území připomínají pobyt Kutuzova
pamětní desky ve Frýdku a také na budově
Moravského muzea na Zelném trhu v Brně, kde
Kutuzov přespal před bitvou u Slavkova. Po porážce u Slavkova táhlo ruské vojsko přes území
dnešního Slovenska a jednu noc strávilo v okolí
obce Rišňovce. Kutuzov zde nocoval na místním zámečku. Díky starostovi obce Karolu Labošovi zde nedávno vzniklo muzeum slavného
maršála. Letos si připomínáme 200. výročí úmrtí velkého vojevůdce.
(jn)

Benjamin Rush, M.D.
(1746-1813)
200 let od narození
Benjamin Rush se narodil 4. ledna 1746 na venkovském sídle Byberry nedaleko Filadelfie. Když
mu bylo pět let, zemřel jeho otec John Rush,
a na matce Susanně tak zůstala péče o malého Benjamina a jeho šest sourozenců. Ve věku
8 let byl poslán ke strýci, aby se mu dostalo
patřičného vzdělání. Spolu se svým starším
bratrem Jacobem navštěvoval základní školu

v Cecil County. V r. 1760 po absolvování střední
školy pokračoval ve studiu na College of New
Jersey (nyní Princeton University), kterou ukončil s bakalářským titulem. V letech 1761-1766
dělal Rush asistenta dr. Johnu Redmanovi. V té
době navštěvoval přednášky dr. Johna Morgana a dr. W. Shippena při nově založeném lékařském oddělení College of Philadelphia (později
University of Pennsylvania).
Dr. Redman mu doporučil další studium medicíny na University of
Edinburgh ve Skotsku,
kam
odcestoval
na podzim r. 1766. Během dvou let provedl
sám na sobě řadu heroických
pokusů
s emetiky. Tím získal podklady pro svoji doktorskou disertaci o trávení potravy v žaludku.
Po promoci získal doktorský titul (M.D.) Během
studií a následné cestě po Evropě si osvojil
plynně francouzštinu, italštinu a španělštinu.
V r. 1769 se vrátil do Ameriky a otevřel si lékařskou praxi ve Filadelfii. Současně se stal profesorem chemie na College of Philadelphia a publikoval první americkou monografii o chemii.
Zapojil se do hnutí za nezávislost a zúčastnil
se několika kongresů, jejichž výsledkem byla
Deklarace o nezávislosti. Tu Rush také spolupodepsal jako zástupce Pensylvánie. Boje za nezávislost amerických kolonií se Rush zúčastnil
i na válečném poli. Působil jako lékař u filadelfských milicí v období řady bitev, a poté, co Britové obsadili Filadelfii a větší část New Jersey,
unikl do Yorku. Armádní lékařské služba byla
tehdy v rozkladu, docházelo k mnoha úmrtím
v souvislosti s nákazami tyfem, žlutou horečkou
a jinými infekcemi. Rush přijal funkci hlavního
lékaře (Surgeon General) středního úseku Kontinentální armády. Vydal „Directions for preserving the health of soldiers”, které se staly základem preventivní medicíny v armádě. Na tuto
funkci v r. 1778 rezignoval.
V r. 1783 se stal zaměstnancem Pennsylvania
Hospital, pro nemocnici pracoval až do své
smrti. Byl zvolen delegátem Pennsylvanského
sjezdu, který přijal federální ústavu. Stal se pokladníkem státní mincovny – funkci zastával
v letech 1797-1813. Od r. 1791 působil na University of Pennsylvania jako profesor lékařské teorie a klinické praxe. Stavěl se nadále proti tehdy legálnímu otroctví. V r. 1794 byl jmenován
zahraničním členem Royal Swedish Academy of
Sciences.
Přes pokroky v anatomických znalostech bylo
v Rushově období ještě málo známo o příčinách nemocí. Stále se aplikovaly tradiční
postupy, které spíše nemocnému škodily než
prospívaly (např. téměř univerzálně prováděná
venepunkce). Ačkoliv Rush také tyto praktiky
používal, přece jen hledal nové účinnější léčebné metody.
Během epidemie žluté horečky získal Rush souhlas zůstat ve městě, léčil až 100 nemocných
denně. Mnozí z nich nepřežili, přestože jim byla
aplikována tehdy osvědčená léčba – octové zábaly a chladivé koupele. Rush popsal také první
případ horečky dengue. Největšího úspěchu
však dosáhl zavedením dispenzářů pro nemoc-

né s nízkými příjmy a prosazením odvodnění
bažin v okolí města, které byly semeništěm
komárů, roznášejících infekce tyfu, paratyfu
a cholery.
V r. 1812 publikoval Medical Inquiries and Observations upon the Diseases of the Mind, v níž se
pokusil klasifikovat různé formy duševních chorob a teroreticky vysvětlit jejich příčiny. Věřil, že
duševní poruchy souvisí s poruchami krevního
oběhu v oblasti mozku, a se senzorickým přetížením. K léčbě používal např. odstředivou otáčecí desku (centrifugal spinning board), pomocí
které chtěl dosáhnout zlepšeného prokrvení
mozku. Usiloval také o zlepšení prostředí pro
mentálně nemocné a prosadil výstavbu oddělené léčebny s podstatně důstojnějšími podmínkami pro tyto pacienty.
Rush je někdy pokládán za průkopníka „pracovní terapie”. V publikaci Diseases of Mind
popsal své poznatky: “It has been remarked, that
the maniacs of the male sex in all hospitals, who
assist in cutting wood, making fires, and digging
in a garden, and the females who are employed
in washing, ironing, and scrubbing floors, often
recover, while persons, whose rank exempts them
from performing such services, languish away
their lives within the walls of the hospital”.
Také jako jeden z prvních rozpoznal, že opilství není jen účelovým chováním, ale že opilci
postupně ztrácejí nad sebou kontrolu a stávají
se závislými na účincích alkoholu. Vyslovil koncepci alkoholismu a navrhl možnosti, jak se
této závislosti zbavit.
Ještě před vypuknutím občanské války se Rush
zasnoubil se Sarah Eveovou, dcerou prominentního občana Filadelfie Kapitána Oswella
Eve. Měli mít svatbu v prosinci 1774, Sarah však
4. 12. dva týdny před plánovaným sňatkem, zemřela. Rush se pak v lednu 1776 oženil s Julií
Stocktonovou, dcerou jednoho ze signatářů
Deklarace nezávislosti Richarda Stocktona. Měli
spolu 13 dětí, z nichž čtyři zemřely v novorozeneckém věku. Jejich nejstarší syn John rovněž
vystudoval medicínu a krátce sloužil v námořnictvu. Poté, co v souboji zastřelil svého soka
a odsouzen, došlo u něj k trvalému mentálnímu postižení, z něhož se nikdy nezotavil.
Již v r. 1773 se Rush v článku „An Address to the
Inhabitants of the British Settlements in America,
upon Slave-Keeping“ vyslovil ostře proti obchodu s otroky a proti otroctví jako takovému.
Vědecky dokládal, že lidé černé pleti nejsou
od přírody ani intelektuálně, ani morálně méněcenní ve srovnání s bílou rasou.
Benjamin Rush zemřel na tyfus 14. dubna 1813
a byl pohřben ve Filadelfii na Christ Church Burial Ground. K uctění jeho památky American
Psychiatric Association užívá podobiznu Dr. Rushe na svém znaku. 
J. Novák

160 let od narození
prof. MUDr. Josefa
Thomayera
(1853-1927)
O významném českém lékaři a trhanovském
rodákovi prof. MUDr. Josefu Thomayerovi

jsme ve Facultas nostra již opakovaně psali,
předchozí články doplňujeme několika dalšími informacemi. Josef Thomayer se narodil
23. března 1853 v Trhanově. „Otec můj měl plat
nepatrný,“ vzpomínal později Thomayer. „Kromě
deputátu, sestávajícího z jistého množství dříví,
piva, nějakého obilí a používání dvou krav, měl
otec ročně na penězích jen tři sta devadesát šest
korun nynější měny (psáno v době první republiky). V uvážení, že měl pět dětí, tři syny a dvě dcery,
byla by se naše rodina v těchto poměrech chatrně
živila, a o nějakém lepším vzdělání dětí nemohlo
být řeči. Ale nebylo tomu tak. V domě našem nebyl
sice blahobyt, ale nebylo žádné nouze. Neboť stáli
jsme všichni pod ochranou génia, jaký nám všem
prospěl a učinil nás tím, čím jsme se všichni stali.
Dobrým tím géniem byla naše matka. Nepoznal
jsem v životě pilnější, moudřejší a skromnější ženy,
než byla naše matka…“
Studoval na gymnáziu
v Klatovech a poté na lékařské fakultě ještě nerozdělené Karlo-Ferdinandovy
univerzity
v Praze. V roce 1885 založil český lékařský časopis
Sborník lékařský. Vydal
hodně používanou příručku Úvod do drobné lékařské praxe. V roce
1893 vyšla jeho Pathologie a therapie nemocí
vnitřních, na níž se podílela řada špičkových odborníků. V roce 1883 se stal docentem, roce
1886 byl jmenován mimořádným a v r. 1897
řádným profesorem Lékařské fakulty. V roce
1886 se stal přednostou polikliniky české lékařské fakulty. V letech 1902 až 1921 byl po profesoru Emerichu Maixnerovi druhým přednostou
II. interní kliniky, kterou neobyčejně povznesl.
Pěstovaly se na ní všechny obory interny, pneumologie, kardiologie, endokrinologie, ba i neurologie.
On sám se angažoval ve více interních oblastech. Významné úspěchy docílil zejména
ve studiu břišního poklepu, jejž důkladně popsal. Studoval intermitentní klaudikace při obliterující trombangiitidě, o níž podstatně rozšířil
vědomosti a vybudoval i její léčbu. Velkou měrou se zasloužil o zlepšení podmínek na českých klinikách. Je pokládán za zakladatele českého lékařského názvosloví.
Vytvořil českou internistickou školu, či spíše
ona se utvořila kolem něho. I řada pozdějších
významných českých internistů byla pokračovateli jeho žáků. K tomu přispělo rozšíření lékařských publikačních možností – kromě časopisu
Sborník lékařský začal Thomayer v roce 1889
vydávat menší práce ve Sbírce přednášek a rozprav, později nazývané Thomayerovou sbírkou.
Byl ojedinělým pedagogem. Na univerzitní
přednášky byl vždy pečlivě a svědomitě připraven a své bohaté zkušenosti a znalosti z lékařské praxe předával posluchačům. Na druhou
stranu vyžadoval od studentů přesnost, pravdivost a spolehlivost.
Až do své smrti žil jako starý mládenec. Měl
velké množství obdivovatelů i obdivovatelek,
ale také množství nepřejících. Přátele měl i v literárních kruzích (jedním z nich byl spolužák
z gymnázia Emil Frída, kterému Thomayer vymyslel pseudonym Jaroslav Vrchlický) a sám

psal a vydával povídky pod pseudonymem
R. E. Jamot (fonetický anagram Thomayer). Byl
známým spisovatelem, kterého uznávali např.
Jan Neruda, Alois Jirásek, Zikmund Winter, Karel
Václav Rais nebo Karel Matěj Čapek-Chod. Své
postavení si vydobyl stovkami fejetonů a obrázků z cest. Až přehnaný byl jeho vztah k Šumavě a k okrajovým oblastem Čech. Jako rodilý
Chod byl přesvědčen, že kulturní a intelektové
bohatství českého národa pochází odtamtud.
Dokonce to byl on, kdo podnítil Aloise Jiráska
k napsání Psohlavců.
Do důchodu odešel předčasně v roce 1921.
„Já nejsem žádná primadona, já jdu do penze,
dokud jsem ještě neztratil hlas,“ komentoval
svůj odchod do výslužby. Poslední roky svého
života prožíval poměrně těžko. Jako vynikající
diagnostik věděl, že trpí zhoubnou chorobou.
Jeho kolegové a žáci mu doporučovali operaci,
zřejmě pro rakovinu konečníku, on však odmítal. Operačnímu zákroku se nepodvolil a nemoci 18. října 1927 v Praze podlehl. Svoje nemalé
jmění odkázal Ústřední matici školské, knihovnu a výtvarné sbírky Národnímu muzeu a Národní galerii. Pochován je na hřbitově v rodném
Trhanově.
Thomayer stejně jako Jirásek vzpomínali
ve svých pamětech na své první setkání, k němuž došlo již za studentských let a z něhož se
vyvinulo věrné přátelství na celý život (*). Thomayer o tom napsal: „Především setkal jsem se
roku tohoto (1873) po prvé s Aloisem Jiráskem,
který už tenkrát měl několik menších povídek
za sebou a mně dle jména dobře byl znám. Pamatuji se, že nás někdo seznámil v hovorně tehdejšího akademického čtenářského spolku.“ Jiráska
s Thomayerem spojovaly i trudné sociální poměry, z nichž oba vyšli a v nichž v době studií
žili, jak o tom Thomayer napsal: „Jirásek, zrovna
jako já, vynikal poklady, za které si člověk v krámu
nic nekoupí.“
Ačkoliv byli oba pracovníky v různých vědních
oborech, měli na zřeteli společný cíl, který považovali za důležitý úkol vědeckých pracovníků
– totiž popularizaci vědy a výchovu širokého
okruhu čtenářů beletristickými pracemi. Oběma ležela na srdci vzdělanost širokých vrstev
národa.
Jirásek se brzy rozloučil s Prahou a nastoupil
nesnadnou cestu gymnaziálního suplenta,
avšak jejich vzájemný styk nepřestal. Za svých
návštěv Prahy vyhledával Thomayera a někdy u něho i bydlil, nebo s ním o prázdninách
podnikal výlety. Udržovali také písemný styk až
do Jiráskova definitivního návratu do Prahy v r.
1888.
Thomayer byl Jiráskovi lékařským rádcem nejen při jeho nemocech a nemocech jeho rodiny, ale i pro jeho práci literární. Když Jirásek
ve svých dílech narážel na zdravotnické problémy, radil se s Thomayerem, který mu ochotně
pomáhal. Ve jménu starého přátelství, ale jistě
i jako projev vděčnosti za pochopení a pomoc
v práci, věnoval Jirásek druhý díl jednoho ze
svých nejslavnějších románů F. L. Věk Josefu
Thomayerovi.
Thomayer dovedl ocenit nadání, píli a houževnatost Jiráskovu: „Jirásek je především úžasně pilný
a svědomitý…. Putoval od Benešova přes Poříčí
nad Sázavou pěšky ku Praze, aby mohl věrně vylí-
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čit tažení Žižkových vojsk v románu Proti všem. Byl
v Ševětíně v jižních Čechách a v okolí plném sněhu,
aby mohl věrně vylíčit krajinu, v níž počátek téhož
románu se odehrává. Podobně než se dal do Psohlavců navštívil po dvakráte chodské vesnice.“
Sám často Jiráska na cestách doprovázel.
Když se Jirásek stal profesorem v Praze, chodívali spolu každou neděli po pražském okolí
i na delší výlety. Nejčastějšími společníky jim při
tom byli právník prof. Stupecký, chemik Karel
Kruis, historik Zikmund Winter, básník Jaroslav
Vrchlický a později zejména K.V. Rais.
Uveďme ještě jednu příhodu Thomayera v roli
examinátora (***): Thomayer přivedl kandidáta
k neobyčejně otylému nemocnému a ptal se: „Tak
co je vám na první pohled na nemocném nápadné?“ Kandidát se dívá a mlčí. „No, něco vás přece
musí přímo bít do očí, ne?“ pomáhal profesor.
Zkoušený pozoruje nemocného a mlčí. „Tak se podívejte na mne,“ otcovsky a blahosklonně zažertoval Thomayer. (Byl značně korpulentní.) „Co vám
je na mně nápadného? Co vás na první pohled
bije do očí? Nu, a-, a-“ napovídal. (Měl na mysli
„adipositas“.) Medik se zadívá pozorně na profesora a vyhrkne: „Alkoholismus“. Thomayer se ušklíbl:
„Já vám dám raději jiný případ. Ale pamatujte si,
že lékař má více užívat indukce než intuice“.
(JN)
(*) Rozsívalová E.: O poměru Josefa Thomayera k Aloisu Jiráskovi.
ČLČ 1953, č. 33-34,
925-926
(**) Glückselig J.: Josef Thomayer. Přemožitelé času 4, 1988, s. 4044
(***) Káš S.: Antologie českého medicínského humoru. Praha, Avicenum 1988

Nejpilnější polárník:
James Clark Ross
(1800-1862)
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James Clark Ross se narodil 15. dubna 1800
v Londýně jako třetí syn
skotského obchodníka
George Rosse a jeho
ženy Christiny Clark.
Od dětství měl velmi
blízko k námořnictvu
i severským oblastem,
neboť jeho strýcem byl známý polárník John
Ross (1777–1856). Právě pod jeho vlivem již
v roce 1812 krátce před svými dvanáctými narozeninami vstoupil do Britského královského
námořnictva. Kariéru začal pod vedením strýce
na lodi HMS Briseis, se kterou se plavili celých
šest let. Poté oba krátce sloužili na lodi HMS Actaeon v Baltském moři, Bílém moři, i na kanálu
La Manche a později na lodi HMS Driver na západním pobřeží Skotska. Strýc John se zasloužil
také o to, že James velmi rychle povyšoval.
V letech 1818-1833 se James Clark Ross zúčastnil mnoha výprav do Arktidy, jejichž cílem bylo
zejména nalezení Severozápadního průjezdu
mezi Baffinovým zálivem a Beringovým průlivem. Ačkoliv výpravy nebyly v tomto ohledu
úspěšné, podařilo se jim velmi podrobně prozkoumat rozsáhlé části pobřeží Severní Ameriky. James strávil v Arktidě téměř beze zbytku

15 let a získal více zkušeností než jakýkoli jeho
současník. Při expedicích prokázal mimořádný
zájem o polární oblasti a obrovskou vůli k vědeckým výzkumům. V popředí jeho zájmu byl
geomagnetismus.
První výprava (1817-1818)
John Ross byl 11. prosince 1817 i se svým synovcem Jamesem, tehdy sedmnáctiletým, přizván
k účasti v expedici, jejímž cílem bylo proplutí
Severozápadního průjezdu. Výprava, která byla
na moři od dubna do poloviny listopadu roku
1818, měla k dispozici dvě lodě - HMS Isabella
a HMS Alexander. John Ross velel na Isabelle,
zatímco jeho zástupce William Edward Parry
(1790-1855) vedl loď Alexander. Výprava dospěla za mimořádně příznivých klimatických podmínek do Lancasterského průlivu, dále však přes
naléhání Parryho nepokračovala. Po návratu však
admiralita s výsledky expedice nebyla spokojena
a vyslala Williama Parryho, aby předložené zprávy znovu ověřil. Parry si Johna Rosse vybral jako
svého zástupce pro tuto i tři následné expedice,
a všech výprav se zúčastnil i James Ross.

Lodi Erebus a Terror
Druhá výprava (1819-1820)
Expedice vyplula s loděmi HMS Hecla a HMS
Griper v květnu roku 1819. Cestu Severozápadním průjezdem se nepodařilo nalézt, ale přesto
se jednalo o nejúspěšnější expedici své doby,
která zdokumentovala přes 1000 km severoamerického pobřeží. Výprava musela přezimovat na Melvillově ostrově a do Británie se vrátila
počátkem listopadu roku 1820.
Třetí výprava (1821-1823)
V květnu roku 1821 vyplula na lodích HMS Hecla a HMS Fury k Arktidě další výprava, které velel
William Parry. V zálivu Boothia lodě na dva roky
zamrzly v ledu - první zimu na Winter Island
a podruhé u ostrova Igloolik. Do Británie tak
dopluli až na podzim roku 1823. James Ross
studoval jako na předchozích výpravách místní
flóru i faunu a naučil se od Eskymáků využívat
saně. 26. prosince 1822 byl povýšen na poručíka, a po návratu do vlasti byl za svou aktivitu v přírodovědném bádání oceněn přijetím
do Londýnské Linného společnosti.
Čtvrtá výprava (1824-1825)
Čtvrtá Parryho výprava vyplula v roce 1824 se
stejnými loděmi - HMS Hecla a HMS Fury. James Clark Ross se na palubě lodi Fury kromě
přírodovědných výzkumů věnoval také magnetometrickým měřením a oceánografickým
studiím. Tentokrát však byla expedice jen málo
úspěšná a v obtížných podmínkách postupovala na západ velmi pomalu. Cesta skončila
katastrofou, když 1. srpna 1825 loď Fury ztroskotala u ostrova Somerset. William Parry se pak
rozhodl více neriskovat a raději se vrátit zpět.

Místo ztroskotání pojmenoval pláž Fury (Fury
Beach) a nepotřebné potraviny i jiné zásoby
ponechal na místě pro příští expedice. Do Británie doplul 12. října 1825.
Pátá výprava (1827-1828)
Pátá expedice Williama Parryho nevedla k Severní Americe, ale pokusila se dosáhnout severního
pólu. James Ross přitom zastával post druhého
velitele a Parryho zástupce. Výprava vyrazila 4.
března 1827 na lodi HMS Hecla ze Špicberků
a snažila se dosáhnout legendárního otevřeného polárního moře. 21. června byly z lodě vyloženy čluny a ukotveny na saně. 26. července se
však všichni museli zhruba po 160 kilometrech
obrátit na zpáteční cestu, když dosáhli úrovně
82°45´ s. š. K návratu je přimělo nejen špatné počasí, ale také fakt, že téměř nebylo možné plně
naložené čluny utáhnout. Led se pod nimi navíc
poměrně díky driftu rychle pohyboval směrem
k jihu, takže zkracoval ušlou vzdálenost téměř
na polovinu. James Ross byl 8. listopadu 1827
povýšen na velitele, ale po návratu z výpravy zůstal v záloze, mimo službu.
Šestá výprava (1829-1833)
V letech 1829-1833 zorganizoval John Ross
další výpravu k Severozápadnímu průjezdu, financovanou tentokrát ze soukromých zdrojů
bohatého podnikatele Felixe Boothe. William
Parry se této výpravy již neúčastnil, zástupcem
Johna Rosse se stal nyní již zkušený polárník
synovec James Ross. Expedice měla k dispozci
opět dvě plavidla - kolesový parník HMS Victory,
jeden z prvních na parní pohon, doprovázený menší zásobovací lodí HMS Kruzenstern. Ze
Skotska vypluli 13. června 1829. Po zastávce
na západním pobřeží Grónska pokračovala expedice dál směrem na západ až k zálivu Prince
Regenta. Koncem září však zůstali uvězněni
v ledu v místě nazvaném Felix Harbour. Vyprostit se jim nepodařilo ani následující léto v roce
1830 a dokázali doplout jen o několik kilometrů severněji, na kotviště pojmenované Sheriff
Harbour. Také v létě 1831 se jim povedl pouze
nepatrný posun, a nový přístav nazvali Victory
Harbour.
Během této doby podnikal James Ross saňové
průzkumné cesty po blízkém i vzdálenějším
okolí a podrobně je zmapoval. Popsal také zvyky místních Inuitů a naučil se od nich mimo
jiné stravou předcházet kurdějím. Ve dnech
31. května-1. června 1831 se Rossovi podařilo
na jedné z cest nalézt severní magnetický
pól na pobřeží poloostrova Boothia na 70°5´
severní šířky a 96°46´západní délky.
Během další zimy na přelomu let 1831-1832
se John Ross s těžkým srdcem rozhodl opustit
loď HMS Victory, naložit potřebné věci na čluny, upevněné na saních a vydat se pěšky k Fury
Beach. Loď Victory zůstala v ledu dalších skoro
200 let, než její zbytky byly objeveny v roce
2004 sedmičlennou kanadskou expedicí. Ještě další zimu 1833 však musela výprava kvůli
nepřízni počasí strávit v zálivu Prince Regenta.
K přežití jim pomohly skrovné zásoby ze ztroskotané lodi Fury z r. 1925. Pak, když moře konečně rozmrzlo, se 14. srpna 1833 mohli vydat
na další pouť za záchranou.
S jakými podmínkami se muselo jedenadvacet
mužů vyrovnat, je popsáno v publikaci Czentkiewiczových (*): … Opět přezimování, již čtvrté

v pořadí, strašné, strašnější než ta dřívější, v ubohé
sroubené chýši, s prázdným žaludkem, a přitom
bez nejmenší naděje na brzké zlepšení podmínek.
Odkud také? Jen málo Angličanů se za této strašné
polární noci zmohlo na duševní sílu – ti však noc
přežili. Ostatní, slabší, psychicky zlomení, sužovaní
kurdějemi – umírají. O několik měsíců později probouzí nesmělý záblesk světla na obzoru v hrstce
žijících mužů naději na život. I nemocní vstávají ze
svých ubohých brlohů a chápou se práce. Opravují lodi – nespálili je, přestože trpěli zimou – usedají
k veslům, polonazí, bosí, bezzubí od kurdějí, předčasně zešedivělí. Veslují, co jim stačí síly. V Baffinově zálivu míjí nešťastníky malá velrybářská lod.
Posádka je z dálky nevidí, neslyší jejich zoufalý křik.
Zoufalství znásobuje síly. Léto se chýlí ke konci, lodi
se vracejí domů. Na obzoru se opět objevují velké
obrysy velrybářské lodi. Teď anebo nikdy! Cestovatelé hned napínají plachty, hned je opět horečně
svinují, křičí z plna hrdla. Námořníci z velrybářské
lodi konečně zahlédnou zoufalá znamení, spustí
na vodu člun a plují k nim. „Trosečníci?“ ptá se soustrastně kapitán, když vidí vyhublé, zarostlé muže,
oděné do hadrů a zpola bez sebe. „Jak se jmenovala vaše lod?“ „Victory kapitána Rosse.“ „Co to blábolíte? Victory beze stopy zmizela už před čtyřmi lety.
Ross a jeho posádka už dávno nežijí!“ rozčiluje se
kapitán. Jeden z námořníků velrybářské lodi si však
nepřestává prohlížet starce s dlouhým bílým vousem, který zřejmě trosečníkům velí. Jeho tvář, velice změněná, mu někoho připomíná. Ale koho? Tu
náhle pustí námořník vesla z rukou: „To je kapitán
Ross!“ křičí. Bílá hlava se mlčky sklání. Starcovy oči
se plní slzami. Poznali ho tedy, nezapomněli… Podivnou shodou okolností je velrybářskou lodí, která
zachraňuje zbytek výpravy, Isabella, na níž před
patnácti lety doplul do Lancasterského průlivu. Oč
jiná je jeho dnešní situace – zachráněn spolu s dvaceti členy posádky se vrací šťastně do vlasti a přiváží
s sebou bohatou kořist vědeckých objevů.

Rossova ledová bariéra
K uvedenému setkání v Baffinově zálivu došlo
26. srpna 1833. Po návratu do Británie oba velitele přijal král Vilém IV. a po celé zemi se jim
dostalo ovací. Expedice byla první, které se povedlo úspěšně přežít v Arktidě tak dlouhé období, přičemž ztratila pouze tři muže. Největším úspěchem však byl objev magnetického
pólu. James Clark Ross byl i z toho důvodu 28.
října 1834 povýšen na kapitána.
V letech 1835–1838 James Ross pracoval
na prvním systematickém magnetickém průzkumu britských ostrovů. Práci přerušil jen
v období od ledna do září roku 1836, kdy se
vydal na lodi HMS Cove zachránit 11 zamrzlých
velrybářských lodí v Davisově průlivu (Davis
Strait) mezi středozápadním pobřežím Grónska
a Baffinovým ostrovem. Než se k nim však obtížnou cestou probil, všem kromě jedné se již
podařilo odplout. Ani poslední loď již nenašel,
protože pravděpodobně ztroskotala.

Výprava do Antarktidy
Když koncem 30. let 19. století organizovala
londýnská Královská společnost expedici, která
měla studovat zemský magnetismus a lokalizovat jižní magnetický pól, nenalezla do jejího
čela vhodnější a způsobilejší osobu, než byl
právě kapitán James Clark Ross. Výprava byla
pravým opakem Wilkesovy expedice. Měla velkou podporu vlády, James Ross měl k dispozici
výborné důstojníky, spolehlivá plavidla i přístroje. Lodě HMS Erebus (372 tun) a HMS Terror
(340 tun) byly těžké, původně válečné lodě,
speciálně vyztužené pro plavbu mezi ledem.
Díky předchozím zkušenostem z Arktidy byla
výprava dobře zásobena potravinami včetně
stravy proti kurdějím, a také posádka byla kvalitně ošacena i vybavena. Vybaven zkušenostmi z cest do arktických oblastí Ross kladl důraz
na dostatečnou zásobu konzervovaného masa,
polévek, zeleniny, brusinek, naložených okurek
a dalších potravin. Šlo mu nejen o prevenci kurdějí, ale také o výživový komfort posádky, kterou čekala dlouhodobá tvrdá práce.
Lodě vypluly z Anglie 19. září 1839. Na Erebu velel sám Ross, zatímco Terror vedl jeho dobrý přítel Francis Crozier. Výprava měla nejprve za úkol
zřídit magnetometrické pozorovatelny na ostrově sv. Heleny a na mysu Dobré naděje. Během května až července roku 1840 James Ross
podrobně prozkoumal souostroví Kergueleny,
přičemž zde prováděl magnetometrická, astronomická i oceánografická měření. Ve dnech 15.16. srpna 1840 zakotvil v Hobartu na Tasmánii,
aby zde přezimoval a dokončil poslední přípravy
před cestou k Antarktidě. Také zde byla zřízena
magnetometrická pozorovatelna. Od místního
guvernéra a zkušeného polárníka Johna Franklina získal cenné informace. V novinách se však
také dočetl o úspěšných antarktických výpravách, které vedli Jules Dumont d’Urville a Charles Wilkes. S Wilkesem se dokonce setkal osobně
a obdržel od něj výsledky jeho mapování antarktického pobřeží. Protože James nechtěl plout
ve stopách svých zahraničních kolegů, vydal se
východněji, až ke 170° východní délky, a teprve
pak zamířil k jihu.[5]
Z Hobartu vyplul 12. listopadu 1840. 5. ledna
1841 lodě zastavil plující led. Zkušený Ross
se rozhodl vplout mezi kry. Po téměř 200 km
opatrného manévrování dosáhl 9. ledna 1841
opět volného moře. 11. ledna však zcela neočekávaně objevil pevninu, která mu zabránila
v další cestě za jižním magnetickým pólem. Ten
se přitom nalézal již nedaleko. 12. ledna přistáli
členové expedice na blízkém Possession Island
a novou pevninu zabrali jménem královny Viktorie pro Británii. Pojmenovali ji jednoduše Viktoriina země. Výprava pak pokračovala dál podél pobřeží a snažila se nalézt cestu k jihu. 27.
ledna objevili dva vysoké sopečné kužele. Činná sopka, nad níž se právě válely chuchvalce
dýmu, byla nazvána Erebus. Vedle stojící vrchol
vyhaslého vulkánu dostal jméno Terror. Událost
popsal Ross následovně (**): „Za dobrého větru
a jasného počasí jsme pluli na jih od země, kterou
jsme pozorovali od včerejška poledne a které jsme
dali jméno „Velký ostrov“. Ukázalo se však, že je to
hora vysoká 4000 metrů, která chrlí kouř a oheň.
Zprvu kouř vypadal jako sněhový mrak, ale když
jsme připluli blíže, brzy se ukázal pravý charakter.

Objev činné sopky v této tak jižní šířce má zajisté
neobyčejný geologický význam a může vrhnouti
trochu světla na fysikální vlastnosti celé naší planety. Nazval jsem ji Erebus, a vyhaslá sopka na východ od Erebu a vysoká 3300 metrů dostala jméno Terror. Ve 4 hodiny odpoledne vychrlila sopka
Erebus nezvykle mnoho kouře a ohně a poskytla
svrchovaně velkolepý pohled. Při každém výbuchu
se vyvalil s obrovskou silou mrak kouře a stoupal
jako sloup do výše 500 až 600 metrů nad kráter,
kde se teprve vrchní část zhustila a padala k zemi
jako mlha a sníh.“

Mount Erebus
28. ledna další cestě zamezila velká ledová bariéra, tyčící se do výše až 90 metrů nad mořskou
hladinu. Později byla pojmenovaná jako Rossův šelfový ledovec. Expedice plula celkem asi
450 km podél jejího okraje ve snaze nalézt průjezd, avšak ledová stěna byla bez konce. James
Ross dosáhl rekordní úrovně 78°4´ jižní šířky, ale
poté se rozhodl k návratu do Hobartu, neboť
počasí se s blížící se zimou horšilo.
23. listopadu 1841 vyplul James Clark Ross znovu k jihu s nadějí, že ledovcovou bariéru lépe
prozkoumá a nalezne průliv, kterým by mohl
proniknout do blízkosti jižního magnetického
pólu. Ani tentokrát však nebyl úspěšný a konec
ledové stěny nenalezl. 23. února dosáhl nového
rekordu 78°10´ jižní šířky, ale kvůli špatnému počasí a blížící se zimě se obrátil na zpáteční cestu.
Během ní jej stíhala zloba živlů. Vichřice si s loďmi
pohrávala a 13. ledna je rozbouřené moře vrhlo
na skupinu ledovců. Ve snaze vyhnout se srážce
narazily obě lodi při manévrování do sebe, Terror
přistál na Erebu a téměř jej rozdrtil. Jen zázrakem
unikly lodě zkáze a posádka utopení. Po mnoha
útrapách, kdy z obou plavidel zůstaly prakticky
jen vraky, dorazili 6. dubna na Falklandské ostrovy, kde pět měsíců přezimovali.
Potřetí se o průnik k jihu pokusili v roce 1842,
tentokrát ve stopách Jamese Weddella.
Z Falkland vypluli 17. prosince 1842, setkali se
však se zamrzlým mořem, stejně jako všichni
ostatní (kromě Weddella). Dosáhli pouhých
73°30´ jižní šířky a poté odpluli do Anglie. 4. září
1843 zakotvili ve Folkestone. Magnetický jižní
pól tak James Clark Ross nenalezl.
Po návratu do vlasti byl James Clark Ross pasován na rytíře a hned 18. října 1843 se také oženil
s Ann Coulmanovou (cca 1817–1854). V roce
1845 se manželé přestěhovali do Aston Abbots
u Aylesbury (hrabství Buckinghamshire), kde
vychovávali čtyři děti. Annin otec si prý před
svatbou kladl podmínku, že James ukončí své
polární výpravy. Tuto podmínku Ross dodržel
s jedinou výjimkou, když (se svolením své ženy)
v době od 12. května 1848 do 26. listopadu
1849 na lodích HMS Enterprise a HMS Investigator neúspěšně pátral po zmizelé výpravě Johna
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Franklina v polárních oblastech Kanady.
V roce 1842 byl James Ross za svou činnost
odměněn zlatými medailemi Londýnské i Pařížské geografické společnosti. V roce 1847 vydal zajímavé vylíčení svých zážitků a zkušeností
v knize Objevné a výzkumné cesty v jižních a antarktických mořích (A Voyage of Discovery and
Research in the Southern and Antarctic Regions).
O rok později byl přijat do Královské společnosti a v roce 1856 získal hodnost kontradmirála.
James Clark Ross zemřel 3. dubna 1862 a byl
pohřben i se svou ženou v Aston Abbots. Poblíž jeho sídla je dnes jezero se dvěma ostrůvky,
pojmenovanými Erebus a Terror.
Až do své smrti James Ross pochyboval o tom,
že jednotlivé objevené části antarktické pevniny jsou součástí celistvého kontinentu. Bellingshausenovy, d’Urvillovy i vlastní objevy
považoval vždy jen za velké ostrovy. Byl natolik
silnou vědeckou autoritou, že mnozí zeměpisci
ještě dlouho zakreslovali kolem jižního pólu jen
ostrovy a neodvažovali se jednotlivé objevené
úseky spojit v jeden celek.
Rossovo jméno dodnes nesou některé geografické lokality. James Ross Strait (průliv Jamese
Rossa) v kanadské provincii Nunavut je oblast
mezi King William Island poloostrovem Boothia. Ross Ice Shelf (Rosův šelfový ledovec) je
nejrozsáhlejší antarktický ledovec o rozloze
487 000 km2, na severu ohraničený Ross Ice
Barrier (Rossova ledová bariéra), strmou ledovou stěnou o výši 35-50 metrů, obraničující
v délce více než 800 km Rossovo moře. Ross
Sea is a hluboký záliv Jižního ledového oceánu u Antarktidy mezi Victoriinou Zemí a Zemí
Marie Byrdové. V něm se nachází Ross Island
(Rossův ostrov). Kromě něj nese jméno svého
objevitele ještě James Ross Island (Ostrov Jamese Rosse) východně od nejsevernějšího výběžku Antarktického poloostrova, od kterého
je oddělen průlivem prince Gustava. RRS James
Clark Ross je název britské výzkumné lodi, určené dlouhodobě pro britskou antarktickou survey. Rossův racek je jediný druh této ptačí třídy,
žijící v nejsevernějších oblastech Ameriky a severovýchodní Sibiře. Na počest Jamese Rosse
a Frank Elmore Rosse je pojmenován i jeden
z měsíčních kráterů. 
(JN)
(*) Czentkiewicz A. a Cz.: Dobývání Arktidy. Praha, Mladá Fronta
1956
(**) Houben H.H.: Útok na Jižní pól. Děln.nakl., Praha 1940

Fanfán Tulipán
dodnes žije – Gérard
Philipe (1922-1959)
Vzpomínka na nejslavnějšího
francouzského herce
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Gérard Philipe se narodil
4. prosince 1922 v jihofrancouzském Cannes
do rodiny Marcela Marie
Honoré a Marie Élisy Joséphiny
Philipových.
Měl ještě bratra Jeana,
staršího o 15 měsíců.

V říjnu 1928 nastoupil do první třídy. Nebyl příliš vzorným žákem, protože 30. června 1939
propadl u první části maturitní zkoušky a celé
léto musel strávit v ústavu ve Vence, aby byl
v září připuštěn k opakování zkoušky. Následujícího roku onemocněl zánětem plic. Stal se pak
externím žákem. Rodina se přestěhovala
do Grasse. Na konci července složil druhou část
maturitní zkoušky (z filozofie) a na podzim se
mohl zapsat na právnickou instituci v Nice.
V roce 1941 se zapsal
do Oblastního střediska mladých filmových
umělců pod jménem
Gérard Philipe, absolvoval
také
turné
po
jihu
Francie
a po Švýcarsku. V následujícím roce podstoupil opět divadelní
turné, ale na jaře začal
pracovat na snímku Krabička na sny a v létě natočil film Děvčata z Květinového nábřeží. S novou podzimní sezónou začal ovšem působit
v pařížském Hébertotově divadle, konkrétně
v představení Sodoma a Gomora. O pár dnů
později byl přijat ke studiu na konzervatoři.
Oproti střední škole se mu na konzervatoři
dařilo prospěchově mnohem lépe a stíhal při
tom hrát i v několika hrách (např. Děvčata z Květinového nábřeží, U náhody aj.). V srpnu 1944 při
osvobozeneckých bojích pomáhal bránit pařížskou radnici.

V létě 1945 natočil film Země beze hvězd, a téhož roku vzdal studium na konzervatoři. Pokračoval ve filmování, například snímkem Idiot
pod vedením režiséra Georgese Lampina.
V polovině června 1947 obdržel na Bruselském
mezinárodním festivalu film Ďábel v těle hlavní
cenu za herecký výkon, následujícího roku byl
Gérard Philipe vyhlášen nejlepším francouzským filmovým hercem (1948) a později ještě
v letech 1952, 1953, 1954 a 1955. V září 1957 byl
zvolen do čela Národního hereckého výboru.
16. března 1949 se konala v pařížské Opeře
slavnostní premiéra filmu Ďáblova krása natáčeného v Římě, které se účastnil i prezident
republiky Vincent Auriol. 20. srpna 1951 začalo
natáčení filmu Fanfán Tulipán (Fanfan la tulipe)
po boku krásné Giny Lollobrigidy v okolí Grasse.
Film se stal triumfem romantického hrdiny, jaký
snad nebyl dodnes překonán, neboť Philipe jej
ztělesnil s typicky francouzskou duchaplností
a šarmem sobě vlastním. Pařížská premiéra se
konala 20. března 1952.
Během svého života navštívil mnoho zemí, v roce
1947 Řím, roku 1950 cestoval do Maroka s návra-

tem přes Barcelonu. Na jaře 1953 odjel natáčet
do Mexika, v témže roce odjel ještě do Německa, Londýna, Říma a Tokia. V roce 1955 přijel
i do Moskvy, Leningradu, Kyjeva, Prahy, Brna a Bratislavy, v roce 1956 do Číny a do USA, na podzim
1958 navštívil Kanadu a USA, v roce 1959 pracovně navštívil Mexiko a soukromě Kubu.
Při návštěvě Prahy v r. 1955 se s Gérardem Philipem setkal Miroslav Horníček. Recitovali spolu
Villonovy básně, Philipe z knihy a Horníček zpaměti - ovšem také s knihou v ruce, aby svého
slavného kolegu nezahanbil. Že kniha, kterou
Horníček držel v ruce, byla úplně jiná, to věděl
jen Gérard Philipe.
Poslední jeho cestou byl výlet do Anglie
do Stratfordu na Avoně, aby na vlastní oči viděl
Laurence Oliviera v Shakespearovi.
V roce 1946 poznal Nicole Fourcado, která
po sňatku v roce 1951 přijala jméno Anne Philipe. V prosinci roku 1954 se jim narodila dcera
Anne-Marie a v únoru 1956 syn Olivier.
Byl mezi prvními Francouzi, kteří v roce 1950
podepsali zákaz jaderných zbraní.
Již od dětství měl časté zdravotní problémy, během roku 1950 se léčil ze zánětu plic.
Začátkem listopadu roku 1959, po návratu
z Mexika, kde natáčel svůj poslední film Horečka stoupá v El Pao, se začal cítit unavený. Lékaři
se domnívali, že si z místa natáčení přivezl nebezpečné améby, které mu napadly játra, ale
operace přinesla mnohem horší diagnózu –
jednalo se o rakovinu. Té charismatický herec
25. listopadu 1959 podlehl. Zemřel na vrcholu
své popularity několik dnů před svými třicátými
sedmými narozeninami, milovaný a obdivovaný celou Francií. Je pochován ve vesničce Ramatuelle (departement Var) nedaleko pobřeží
Středozemního moře. Dva roky po jeho smrti
byly dokonce vytištěny známky s jeho portrétem. Na jeho památku je ve Francii pojmenováno mnoho divadel, divadelních škol a dokonce
i festival. Nedávno si jeho obdivovatelé připomněli 90. výročí jeho narození.
Na jeho počest a památku je ve Francii každoročně udělována filmová Cena Gérarda Philipa
mladým, nadějným a začínajícím filmovým hercům. Film Fanfán Tulipán se dodnes objevuje
na programech našich televizních kanálů.
(jn)

Bitva u Sokolova
v únoru 1943
Koncem února 1943
po mohutných ofenzívách Rudé armády ve Velké vlastenecké válce došlo k situaci, kdy v prostoru ukrajinského Charkova
neměla Rudá armáda souvisle pokrytou frontu. Nacisté chtěli bleskovým
dobytím Charkova odčinit porážku u Stalingradu a zároveň zvrátit nepříznivý vývoj na východní frontě. Německá 4. tanková armáda
proto zahájila 22. února 1943 protiútok od jihu
a zastavila sovětský postup.
Českoslovenští vojáci byli přepraveni z výcvikového tábora Buzuluk do železniční stanice

Valujki, odkud vyrazili na 350kilometrový pochod do Charkova, protože na tomto úseku
byly po přechodu fronty železnice zcela zničené. Pochodovalo se v noci, přes den ohrožovaly
jednotky nálety letadel Luftwaffe. Do osvobozeného Charkova se prapor dostal 1. března
1943. Hned 2. března po půlnoci vyrazili k dalšímu pochodu do prostoru Sokolova. Tam dostali svůj první bojový úkol – udržet postavení
na desetikilometrovém úseku na čáře řeka Mža
- Timčenkov - Mirgorod - Arťuchovka. Začleněni byli do 25. gardové střelecké divize 3. tankové Rybalkovovy armády. Přístupy k Sokolovu
bránil v první linii v osadě Taranovka sovětský
78. gardový střelecký pluk, který vzdoroval obrovské přesile Němců. Čs. vojáci se tak mohli
dobře připravit na blížící se útok a provést
opevňovací práce. Problémem bylo, že řeka
Mža byla v tomto období zamrzlá, a proto nebylo těžké, aby se přes ni dostaly německé tanky. Velitel praporu Ludvík Svoboda tedy rozhodl, že se jedna rota přesune před řeku Mžu, kde
zaujme ve vesnici Sokolovo vysunuté obranné
postavení. K tomuto úkolu se přihlásil velitel
první roty, nadporučík Otakar Jaroš. Vesnice
byla dobře opevněna, k posílení obrany byly
Jarošovi přiděleny dva sovětské protitankové
kanony. Dalšími podpůrnými prostředky bylo
těžké dělostřelectvo a raketomety, umístěné
za řekou Mža, a deset sovětských tanků T-34,
které sloužily jako záloha k protiútoku.
Jaký byl poměr sil vyplyne z číselných údajů:
Sokolovo bránilo asi 350 mužů, proti nim útočily tři prapory o síle 2400 mužů podporované
tankovými jednotkami. Dne 8. března 1943
odpoledne na Sokolovo zaútočilo čtrnáct německých tanků. Palbou sovětských děl a raketometů byl však postup zastaven a tanky se obrátily na ústup. Před vesnicí zůstaly stát tři hořící
tanky. Minimálně jeden z nich byl však nepoškozený a jen z něj vycházel dým z dýmovnice.
Nezneškodněná německá posádka zjistila postavení československých a sovětských zbraní
a při druhém útoku, který začal o dvě hodiny
později, měli Němci sokolovskou obranu rozkrytou. Podařilo se jim zneškodnit jedno ze
dvou protitankových děl a těžký kulomet.
Rozhořel se krutý boj, při kterém se čs. vojáci
nezalekli postupujících tanků a snažili se je ničit protitankovými puškami a protitankovými
granáty. Jelikož protitankové pušky neměly
účinnost probít čelní pancíře německých tanků,
stříleli do pásů nebo z boku či zezadu pod věž
a do prostoru motoru. Čs. vojáci odrazili několik
útoků pěchoty, ale německá přesila byla značná. Kolem páté hodiny odpolední vojáci zaujali
kruhovou obranu kolem sokolovského kostela.
Ludvík Svoboda se rozhodl, že vyšle do protiútoku sovětské tanky. Pod prvním z nich se při
přejezdu přes řeku probořil led, takže v podpoře
první roty nebylo možné pokračovat. Tato událost však byla dobrou zprávou pro bránící se československá a sovětská vojska – bylo jasné, že
německá tanková vojska již nemohou z chodu
překročit řeku, protože led v důsledku tání rychle rozmrzá. Ludvík Svoboda tedy kolem sedmé
hodiny nařídil, aby se vojáci bojující v Sokolovu
stáhli za řeku. V důsledku minometného ostřelování bylo přerušeno telefonní vedení, byla
zničena i radiostanice. Rozkaz k ústupu se tak

do Sokolova nedostal. Stejně tak se tam nepodařilo proniknout spojkám, které byly německými vojáky zlikvidovány. A tak u sokolovského
kostela pokračoval hrdinný boj, ve kterém čs.
vojáci dokazovali svoji statečnost. Padl i velitel 1.
roty nadporučík Otakar Jaroš, který dostal kulometný zásah v okamžiku, kdy se chystal hodit
na německý tank protitankový granát. Stal se
prvním cizincem, kterému Prezídium Nejvyššího
sovětu Svazu sovětských socialistických republik
titul Hrdina Sovětského svazu.
Boje ještě pokračovaly 9. března, kdy dvě čs.
roty podnikly protiútok na Sokolovo, při němž
Němci utrpěli další ztráty. Dne 11. března zachytili čs. radisté německou zprávu, díky které
byl odhalen německý protiútok. Sovětské dělostřelectvo zahájilo do místa soustředění Němců palbu a útočící jednotky rozprášilo.
V krvavých bojích o Sokolovo padlo ve dnech
7. až 10. března 1943 šestaosmdesát Čechoslováků, 106 jich bylo zraněno, dalších jedenáct zraněných esesmani po dobytí Charkova
zavraždili v nemocnici. Na straně protivníka
Čechoslováci zničili 19 tanků a zlikvidovali 400
nacistů.
Charkov nacisté znovu obsadili 15. března 1943
a 1. čs. samostatnému praporu hrozilo obklíčení. Proto se vydal na taktický ústup. V této tzv.
třetí bitvě o Charkov padlo 45 tisíc příslušníků
Rudé armády a dalších 41 tisíc bylo zraněno,
Němci utrpěli celkové ztráty ve výši 11 500 vojáků. Ke konečnému vytlačení Němců z Charkova došlo při 4. bitvě o Charkov v srpnu 1943,
kdy město po druhé a definitivně osvobodila
Rudá armáda.
Po bitvě u Sokolova se čs. vojáci přemístili
do Novochoperska, kam dorazili na počátku
května 1943. Zde byla jednotka doplňována
a vznikla z ní 1. československá samostatná brigáda, která čítala již přes 3 500 vojáků.
V Sokolově se dodnes mohou pochlubit muzeem, připomínajícím tuto bitvu. Ředitel muzea
O. I. Kuc hovoří o historii muzea, vývoji expozice i o současných vizích jejího přebudování,
a sklání se před všemi oběťmi, které byly nutné,
aby nepřítel, který prošel krvavou cestou přes
Ukrajinu na východ, byl toutéž neméně krvavou cestou těžce zkoušenou Ukrajinou vyhnán
zpátky na západ. K těmto obětem patří i naši
vojáci 1. československého praporu. 
(jn)

Kazuistiky
patologie života
pod komunistickým
panstvím
stručná faktografie minulosti část 6.
Jednou jsi dole, jednou nahoře
Roku 1952, v době vrcholící agresivity komunistické totality, jsem jako vyhozený student, „stár
22 let“, trávil s mnoha dalšími postiženými pár
let života s lopatou u pracovních vojenských
jednotek PTP (Pomocné technické prapory).
Domácí i mezinárodní politická situace neby-

ly zdrojem pro optimistické ladění. V té době
jsem si opakovaně nechával od naší vojenské
kapely zahrát (v pozadí byla možná trochu nostalgie i chuť provokovat) známou píseň „Život
je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře“.
Jak muzikanti, tak i posluchači pravidelně živě
reagovali s vděčným porozuměním. Čerstvě
k naší jednotce přidělený politruk četař Kurhajec, s myslí bdělou a třídně ostražitou, popuzeně zareagoval a zlomyslně poznamenal:
„Soudruhu vojíne, vy nahoře nikdy nebudete,
na to můžete zapomenout!” Nezapomněl jsem,
dávný zážitek se mi po čtyřiceti letech vybavil,
ale již v nové společenské a osobní situaci.
Horor ve vlaku na hranicích
V sedmdesátých letech jsem byl jako čestný
člen pozván na kongres Italské neurochirurgické společnosti. Podařilo se mi protekčně
získat výjezdní doložku na tři dny, a tak cesta
do Říma s připravenou přednáškou byla možná. Cestoval jsem vlakem. Zpáteční cesta však
byla komplikovaná, po zemětřesení v oblasti
Udine byla rychlíková souprava odkloněna,
a aniž jsme cokoli tušili, projeli jsme bez kontroly dokladů Slovinskem a pokračovali přes
Rakousko k hranicím jižní Moravy. U Břeclavi
jsme pak zažili děsivý vstup do socialistické náruče. V noční tmě vlaková souprava zastavuje
mezi dvěma vysokými ploty z ostnatého drátu,
prudká světla reflektorů ozařují prostor lemovaný střílnami, kolem vlaku pobíhají ozbrojenci se
psy, další zbrojnoši horlivě prohlíží vagóny nahoře, vespod i uvnitř. Přikrčení pasažéři z Itálie
a Rakouska vyděšeně zírají na bezohledně důkladnou prohlídku kupé, záře reflektorů v noční tmě násobí tu hrůzu ostnaté hradby komunistického ráje. I na dlouhodobě trénovaného
a vracejícího se domorodce dopadl tísnivý pocit vjezdu do koncentračního tábora.
Kádrová práce – rychle a spolehlivě
V roce 1950 byly z Plzně vystěhovány rodiny
důstojníků vyhozených po únoru 1948 z armády. Mnozí byli vyhnáni do chátrajících domků
v pohraničí, např. v Úterý nebo Přísečnici, naše
rodina nalezla relativně slušné bydlení v Holýšově. Zde se matka stala svědkem události,
na kterou celý život s rozhořčením vzpomínala, na zážitek u soudruha předsedy městského
národního výboru (tj. starosta obecního úřadu),
kde cosi vyřizovala. Soudruh starosta při tom
současně potřeboval ihned vypracovat a odeslat kádrový posudek na holýšovského občana,
kterého však neznal, a ani jeho sekretářka nevěděla, o koho se jedná. Své rozpaky však rychle
vyřešili, když z okna spatřili kolem radnice procházející místní známou a povídavou klepnu.
Zavolali ji, ona vše věděla a znala, a tak úřad
mohl s její pomocí hned na počkání vyhotovit
před zraky mé matky posudek, který možná závažně ovlivnil život a další osud nic netušícího
obyvatele Holýšova.
„Vedoucí úloha“ komunistické strany
v praxi
Komunisti si prosadili do ústavy tzv. vedoucí
úlohu KSČ. Toto ustanovení pak „podle zákona“
umožňovalo totální kontrolu, sledování, špehování, schvalování a rozhodování o způsobu
státního řízení i životě občanů. V sedmdesátých
letech jsem byl na celostátní plenární schůzi
zvolen do výboru Neurochirurgické společnos-
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ti. Tajemník každé lékařské společnosti musel
pak požádat zaměstnavatele, zda dovolí, aby
jeho zvolený zaměstnanec směl být členem
výboru. Tuto agendu v nemocnici vyřizovalo
kádrové oddělení, které však ke své písemné
odpovědi potřebovalo vyjádření stranické komunistické skupiny. Na chirurgické klinice se
ke schůzi sešlo dvanáct členů a „jednoznačně“
vyslovilo svůj nesouhlas … „je politicky i společensky stále pasivní a s kolektivem pracovníků
se nesnáší. Žádným svým projevem nepodporuje vedoucí úlohu strany na pracovišti“. Vedoucí soudruh kádrového útvaru Krajského ústavu
národního zdraví Plzeň oznámil pak tajemníkovi neurochirurgické společnosti: „Váš návrh …
byl projednáván v příslušných stranických orgánech ZO KSČ FN (tj. závodní organizace KSČ
ve Fakultní nemocnici), které se jmenováním
do výboru Vaší společnosti nesouhlasí.
Následkem ochabující komunistické bdělosti
a ostražitosti nebyly podrobné písemné záznamy skartovány a omylem zůstaly zachovány
v mých personálních dokladech na věčnou
paměť jako exemplární příklad praxe minulé
totalitní diktatury.
Telefonát vděčné pacientky
Nedávno mi zatelefonovala pacientka, které
jsem asi před čtyřiceti lety operoval intrakraniální meningiom. Blahopřála mi k narozeninám
a připomněla, že jsme stejně staří, prý jsme se
o svém věku domlouvali během operace. Bývalá pacientka žije spokojeně v domově důchodců, moc mi za vše děkuje, a při svém obsáhlém
povídání začne náhle mimořádně vděčně děkovat za to, že jsem na ní byl laskavý a hodný
přesto, že měla takového špatného a nehodného manžela. Že já jsem to prý věděl, a jako
bývalý voják – pétépák jsem se přesto o ni dobře staral. Nepamatoval jsem se na žádné dávné
podrobnosti, začala mi proto trochu nesouvisle
připomínat a nepřesně popisovat (zdálo se mi,
že spíše úmyslně) bývalou funkci svého zemřelého muže a ukončila to slovy „on byl u té, jak
se tomu říká, vnitřní stráže, ta vás měla za úkol
hlídat. Vy jste to věděl a byl jste na mne hodný
a já vám za to moc a moc děkuji“.
Tak sám nevím, jak to tenkrát skutečně bylo.
Nepochybuji však, že mezi námi šmejdili opravdu nejrůznější druhy „vnitřní stráže“.
Osud generálova těla
Základní abecedou studia medicíny je anatomie. Bez pojmenování není vědění. Oprávněně
proto v prvních třech až čtyřech semestrech
její výuka dominovala. Po systematickém seznámení přišla na řadu anatomie topografická
s pitevními cvičeními. Objekty pro výuku byla
těla zemřelých, uchovávaná v Anatomickém
ústavu v konzervačních roztocích. Trvale mi
zůstává v paměti bohaté větvení lícního nervu, anatomie hřbetu nohy, či zajímavá oblast
krkavice (nemohl jsem tehdy tušit, co z toho
jednou uplatním v neurochirurgii).
K čemu to rozvláčné vzpomínání. Pitevní objekty, těla a končetiny, jsme občas chodili vybírat
z konzervačních roztoků do poněkud tísnivého
prostředí v suterénu Anatomického ústavu.
Nečekaně děsivý pocit na nás dolehl při nenadálém spatření ve velkém bazénu ležícího těla,
o jehož pravděpodobné identitě jsme se v té
nebezpečné době (1949-1950) neodvažovali

nahlas ani promluvit. Vyslovení jména obětí
asociovalo jména vrahů a jejich pánů. S neskrývanou obavou a jen mezi důvěryhodnými se
šeptem uvažovalo, zda jde o r. 1949 popraveného sedláka Broje, poslance Lidové strany, nebo
r. 1950 popraveného generála Píku. Oba byli
vězněni v Plzni na Borech, Broj však byl popraven v Praze. Soudili jsme, že tělo generála Píky
z piety nebude snad sloužit k naší pitevní výuce. Profesor Kos se s rizikem dlouhodobě snažil
zachovat generálovo tělo. Později, jako host
našeho výročního setkání abiturientů, mi před
léty rozhořčeně vyprávěl, jak při jeho dočasné
nepřítomnosti jeden politicky horlivý asistent
tuto jeho snahu ukončil.
Po čtyřiceti letech kola osudu mne přivedla
k čestnému aktu – odhalení památníku generála Píky na náměstí, které nese jeho jméno.
P.S. F.M. Dostojevskij … „před rozlukou generálské duše s generálským tělem bylo beztak
všechno rozhodnuto“.
MUDr. Zdeněk Mraček
emeritní profesor neurochirurgie

Falklandské ostrovy –
nebo Malvíny?
Více než třicet let jsme
o Falklandských ostrovech
(španělsky Islas Malvinas)
prakticky neslyšeli. Až letos
v dubnu v souvislosti s úmrtím britské ministerské předsedkyně z let 1979-1990 Margaret Thatcherové (19252013) se řada novinářů rozepsala o válce, která
v dubnu roku 1982 vzrušila celý svět, známé
jako válka o Falklandy. Margaret Thatcherová,
přezdívaná pro svoji nekompromisní a rozhodnou politiku Železná lady, hrála v těchto událostech klíčovou roli.
Připomeňme, kde vůbec se Falklandské ostrovy nacházejí a jaká je jejich historie. Falklandské ostrovy leží v jižním Atlantickém oceánu
na tzv. Patagonském šelfu. Největší z nich jsou
vzdáleny téměř 500 km od patagonského
pobřeží. Ostrovy Východní Falkland, Západní
Falkland a 776 menších ostrovů zaujímají plochu 12 173 km2. Ostrovy jsou Britským zámořským územím (Overseas Territory of the United
Kingdom) se značným stupněm mezinárodní
nezávislosti. Spojené Království garantuje jejich obranu a zahraniční politiku. Hlavní město
Stanley leží na Východním Falklandu. Na ostrovech trvale žijí necelé 3 000 obyvatel. Královnu
Alžbětu II. zde zastupuje guvernér.
O objevení ostrovů Evropany a o následném
pozdějším osídlení panují stále určité dohady.
Ač ostrovy byly známé jihoamerickým Indiánům ještě před objevem Evropany, při příjezdu těchto byly neobydleny. První potvrzeným
objevitelem ostrovů byl holandský cestovatel
Sebald de Weert v r. 1600, který je nazval Sebaldovými ostrovy. Tak byly zvány na holandských
mapách ještě v 19. století.
V r. 1690 kapitán John Strong na cestě z patagonského Puerto Deseado (tehdy Port Desire)
byl zahnán bouří až k Falklandským ostrovům,

kde se mu podařilo zakotvit v zálivu Bold Cove.
Objevil Falkland Sound, průliv mezi dvěma hlavními ostrovy, pojmenovaný k uctění Antony
Caryho, pátého hraběte z Falklandu, který jako
komisař admirality expedici financoval. Podle
tohoto označení později dostaly ostrovy anglický název Falkland Islands.
V r. 1764 založil na ostrovech první osadu v Berkeley Sound francouzský mořeplavec a vojenský
velitel Louis Antoine de Bougainville. Jedná se
o dnešní Port Louis na Východním Falklandu.
Francouzi ostrovy nazvali Iles Malouines podle
přístavu St. Malo, odkud lodi vypluly. V r. 1765
britský kapitán John Byron zmapoval Západní Falkland a o rok později zde založil přístav
a osadu Port Egmont. Neměl tehdy ponětí
o francouzské přítomnosti na sousedním ostrově a ostrovy obsadil pro krále Jiřího III. V r.
1767 obsadilo francouzskou kolonii Španělsko
a začlenilo ji pod pravomoc koloniálního guvernéra v Buenos Aires. Španělé také převzali
francouzský název ostrovů. O tři roky později
zaútočili i na Port Egmont a vyhnali britskou
posádku. Obě země se ocitly na pokraji války,
jednání však ku podivu vedla k dohodě v podobě návratu Britů do Port Egmont.

Christchurch Cathedral v hlavním městě Port Stanley.
V r. 1774 v souvislosti s válkou za osvobození
amerických kolonií přiměly ekonomické problémy Británii stáhnout své síly z řady opěrných
bodů v celém světě. Před svým odchodem však
zde Britové umístili plaketu, potvrzující jejich
trvající nároky na ostrovy. Španělé zde drželi
své síly do roku 1806, kdy také ostrovy opustili,
před tím však učinili totéž co Britové. Dosavadní osadníci z ostrovů odcestovali v r. 1811.
Když silná bouře poškodila korzárskou loď
Heroina (jejich kořist – portugalská Carlota –
v bouři ztroskotala a potopila se) amerického
kapitána Davida Jeweta, posádka byla donucena uchýlit se na Falklandy. Stalo se v r. 1820. Při
té příležitosti zde Jewet vztyčil vlajku Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Po několika nezdařených pokusech obnovil
osadu na East Falklandu Luis Vernet. Konečně
v r. 1829 uspěl a byl z Buenos Aires pověřen vojenským a civilním velením. Získal také výhradní právo lovit tuleně ke komerčním účelům. V r.
1832 se Argentina pokusila neúspěšně založit
na ostrovech trestnou kolonii.
2. ledna 1833 připlula ke španělské osadě Port
Louis britská válečná loď HMS Clio a její kapitán
James Onslow nařídil nahradit argentinskou
vlajku britskou. Současně požádal argentinskou
administrativu, aby opustila ostrovy. Velitel argentinské lodi Sarandi José M. Pinedo nejdříve
uvažoval o ozbrojeném odporu, jednak převaha
Britů a jednak skutečnost, že sám měl v posádce
řadu námořníků britského původu, kteří nijak
netoužili bojovat proti svým krajanům, jej nako-

nec přiměly k rozhodnutí tuto myšlenku opustit.
Argentinci pak z Falkland skutečně o čtyři dny
později odpluli. S výjimkou falklandské války tak
jsou ostrovy pod britskou vládou již 180 let.
Po vybudování nového přístavu ve Stanley se
Falklandy staly důležitou strategickou základnou pro navigaci okolo jižního cípu Ameriky
kolem Hornova mysu. V období 1. světové
války se zde odehrála námořní bitva, z níž vyšli vítězně Britové proti německé asijské flotile.
Ve 2. světové válce přístav Stanley sloužil jako
základna Royal Navy.
Argentinský prezident Leopoldo Galtieri v čele
vojenské junty, která se dostala k moci po puči
1976, čelil širokému všenárodnímu odporu,
s nímž se krutě vypořádával. Jak obnovit podporu své vlády a uchlácholit veřejné mínění
nedalo mnoho práce k přemýšlení. 2. dubna
1982 se na Falklandech vylodily argentinské
jednotky a prakticky bez boje o dva dny později
obsadily hlavní město Port Stanley. V Argentině
zavládlo nadšení, nikdo nevěřil, že by se Velká
Británie hodlala angažovat v nějakém nejistém
válečném dobrodružství.
Jako odpověď na invazi však britská vláda
v čele s Margaret Thatcherovou vyhlásila válečnou zónu 200 mil kolem Falklandských
ostrovů a sestavila námořní jednotku s cílem
znovudobytí těchto ostrovů. Tažení, trvající 74
dnů, bylo zakončeno šestidenní druhou bitvou
o Falklandy, v níž Britové porazili Argentince
a obnovili nad ostrovy britskou svrchovanost.
11 400 argentinských zajatců bylo propuštěno
a vrátilo se domů. Během konfliktu padlo 255
Britů a 649 Argentinců. Prohra uspíšila pád argentinské junty a v Británii naopak pomohla
premiérce Thatcherové ve volbách. Nicméně
Argentina si nárok na ostrovy zanesla i do nové
ústavy a dodnes je považuje za své území.
Lze spekulovat, že pokud by zůstal původní stav a junta se v Argentině udržela u moci,
počet obětí by byl o mnoho vyšší. V roce 2006
označil argentinský soud vládní zločiny ze 70.
let za zločiny proti lidskosti a genocidu. Ačkoli
se zdroje hovořící o přesném počtu zabitých či
„zmizelých“ neshodují, obecně je za toto číslo
považováno 9 000 až 30 000 osob. Zatímco počáteční zpráva vyšetřovací komise z roku 1984
hovoří o 9 000 obětech, úřady postupně toto
číslo zvýšily na současných 18 000. L. Galtieri
byl v r. 1986 degradován a odsouzen k 16 letům
vězení. V r. 1989 spolu s dalšími 39 důstojníky
své bývalé junty obdržel prezidentskou milost.
Falklanďané tak dnes mají nadále nejen
falklandské, ale i britské občanství. V březnu
t. r. proběhlo referendum, v němž obyvatelé
odpovídali na jedinou otázku: Přejete si, aby
Falklandy byly i nadále zámořským územím
Velké Británie? Pro se vyslovilo 1513 ze 1519
voličů. Není divu, většina z nich se na ostrovech
narodila, jejich předci sem přišli převážně z Velké Británie, někteří z Gibraltaru, Skandinávie,
Svaté Heleny a Chile. Budou mít co dělat, aby
svoji zemi očistili od pozůstatků války, která se
zde před 30 léty odehrála: Argentinská armáda
nakladla na ostrovech na 25 tisíc pěchotních
i protitankových min. Většina z nich, asi 19 tisíc,
stále čeká na zneškodnění.
Ekonomicky je země zcela soběstačná. Kromě
produkce vlny stojí za současným bohatstvím

obyvatel Falklandských ostrovů prodej licencí
na rybolov. Když je dobrý rok, vynese prodej licencí 30 milionů liber. V opačném případě je to
asi polovina. Koncem roku 2017 začnou státní
pokladnu plnit taky tučné zisky z prodeje ropy.
Jen severní pole skrývá zásoby ve výši 328 milionů barelů.
J. Novák

MUDr. Jiří Pejša
(1912-1991)
- oblíbený autor lékařských
memoárů
Jiří Pejša se narodil
16. března 1912
ve
Slatiňanech
u Chrudimi. Otec
Jiřího Pejši byl respicientem
finanční stráže, oba
rodiče záhy zemřeli. Po absolvování státního reálného gymnázia v Klatovech v letech 1923 až
1931 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze; absolutoria dosáhl již v r. 1939,
vzhledem k uzavření českých vysokých škol
okupační mocí promoval však až v dubnu 1946.
Během války pracoval v Klatovech jako zdravotník: nejprve v ordinaci praktického lékaře, od r.
1943 byl laborantem místní nemocnice, do níž
také po promoci nastoupil na místo sekundáře.
Po roce 1947 pracoval jako obvodní a závodní
lékař, nejprve souběžně v Železné Rudě a Čachrově (do r. 1952), poté v Žichovicích a Strašeni.
Od r. 1954 byl vedoucím lékařem střediska
Okresního ústavu národního zdraví Přeštice
v Dobřanech a současně závodním lékařem
místní psychiatrické léčebny a dolu Dobré štěstí; od roku 1958 působil jako vedoucí lékař zdravotního střediska v Dobříši a závodní lékař dobříšských podniků. Do důchodu odešel v roce
1972. Důchodcovská léta trávil často na své
chaloupce ve Voznici u Dobříše. Tam, na okraji
brdských lesů, také sepsal mnohé ze svých
vzpomínek. Zemřel v Praze 3. října 1991.
Ukázky z Pejšových prací byly otiskovány
od konce 70. let v deníku Práce, v časopise
Vlasta a ve Zdravotnických novinách. Pejša
ve svých memoárových prózách navazoval
na vzpomínkové práce významných českých
lékařů (např. Josef Thomayer, Vladimír Vondráček). Snažil se tento čtenářsky oblíbený a vyhledávaný žánr obohatit o vlastní „lidový“ a humorný či meditativně filozofický přístup k době
i k místům, v nichž působil, a vykreslit plejádu
řadových pacientů i výjimečných osobností, se
kterými se setkával. V knize Doktor na horách
zachytil drsné pracovní podmínky obvodního
lékaře v Železné Rudě i atmosféru neklidného
poválečného pohraničí; zkušenosti z válečného působení v klatovské nemocnici přiblížil
ve vzpomínkách Doktor v nemocnici. Padesátým a šedesátým letům prožitým v Dobřanech
a Dobříši věnoval knihu Doktor na venkově.
Vlastní kulturní aktivity, profesní i přátelská setkání s významnými lidmi uměleckého a vě-

deckého života (Zdeněk Štěpánek, Jan Werich,
Josef Kainar, Zdeněk Kalista, Václav Vilém Štech,
Zdeněk Kunc aj.) zachytil v řadě vzpomínkových medailonů, shrnutých v pracích Doktor
a jeho přátelé a S Janem Werichem vážně
i nevážně. O čtenářské oblibě jeho knížek svědčí náklady – vždy 20 tisíc a více. Náklad 20 tisíc
výtisků knížky „Doktor a jeho přátelé“ byl rozebrán takovým tempem, že druhé vydání téhož
nakladatelství dosáhlo 35 tisíc výtisků.
Uveďme dvě ukázky z jeho vzpomínek. První je
úryvkem ze vzpomínky „Dopisující pacienti“ (*)
a vztahuje se k jeho působení v Železné Rudě.
Pan Novák, stařec asi sedmdesátiletý, trpěl zlou
srdeční vadou s poruchou činnosti jater, ledvin,
a s onemocněním cév dolních končetin. Byl jedním z mých prvních pacientů na Hoře (pozn.:
autor jako místo svého působení užívá pro
Železnou Rudu termín Vysoká Hora). Stěžoval
si tehdy na krk a nos. Asi po čtvrt roce se ozval
dopisem…: Ctěný pane doktore, Já František
Novák, kterého ste léčil před delší dobou krk
a nos s dobrým výsletkem, Vás prosí, abyste
ho vzal do léčení. … Zděluji, že mám oteklé
nohy až po kolena snad je to ten defekt vynen. Jak mi začaly otekat nohy tak to začalo
z močí. Prosim vás o napsaní dyjety co mam
a co nemam, člověk si neví rady. Asi za týden
po mé návštěvě u něho se opět ozval dopisem:
Ctený pane doktore, popisuju činnost te inekce celou noc jsem ji cítil i na velkou stranu mě
vyhnala ale lehce. Vzal jsem tužku a delal
poznaky kolikrát budu čizat, tak jsem byl 15
krat a tudiž se spani nebylo nic. A vyčítal asi
4 1/3 pullitru moči. Potěšující je že nohy hodne splaskly. Já vedel že máte vetší vedomosti
jak nekterý létař a diž stemě lečil nos a krk
vedel ste že se to mmusi léčit a vyléčil steto
veškerým prospěchem. Za to vam mockrat
dekuji znamenám se F.N.
Druhá ukázka je z kapitoly „Komik“(**): …
Na gratulaci k životnímu jubileu odpověděl Werich tištěným dopisem: Sedím nad kopcem dopisů, které jste mi poslali. Každý by stál za speciální
odpověď. Kdybych jenom jednou stránkou odpovídal, bylo by to přes pět set stránek… Vaše dopisy
mne přesvědčily, že není nic, na co bych si mohl
stěžovat. Udělili jste mi řád Přátelství. Největší řád
ze všech řádů, protože se nedá koupit, protože se
nedá vyběhat od dveří ke dveřím, protože se neuděluje, aby zavazoval vděčností a protože s ním
nelze chytračit. A nad to je nepovolaným osobám
neviditelný. Chtěl bych Vám říci, že je to nejvyšší
pocta, které jsem se dožil. A že Vám děkuji. A že
Vám přeju, abyste se měli dobře. Váš Jan Werich.
V blízkosti vesnice, kde přes léto trávíme se ženou
dny svého stáří, je místo, které měl Jan Werich rád.
Rád pobýval v půvabném koutku přírody, který si
tu kdysi vynašel. Je to malý lesní rybníček u Voznice, kterému se říká Charvátův. Werich si jej pronajal od lesní správy. Ze Šumavy si dovezl pstruží
násadu. Taky několik větších pstruhů. Občas sem
zajel a zachytal si. Sám, nebo s přítelem, kterého si
pozval. Občas chodíme se ženou k tomuto místu,
které měl Jan rád a kde občas pobýval. V duchu ho
vidíme, jak nás vždy upřímně vítal. Zůstává nám,
ženě i mně, v paměti veselý, rozesmátý, samý vtip.
A taky vážný, přemýšlející, mudrující
(jn)
(*) Pejša J.: Doktor na horách. Praha, Čs. Spisovatel 1979
(**): Pejša J.: Doktor a jeho přátelé. Plzeň, Zč. Nakladatelství, 1987
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Výstava Zkřemenělé
rostliny prvohor
V Západočeském muzeu proběhla ve dnech
19. 12. 2012 až 10. 2. 2013 výstava zkřemenělých prvohorních dřevin z tradičních nalezišť
na Plzeňsku. Připravilo ji paleontologické oddělení ZČM. Výstava prezentovala též zkřemenělá
prvohorní dřeva jako samorosty velkých kmenů a z nich vytvořené esteticky působící zrcadlově lesklé nábrusy. Pozornost byla věnována
také fotografické dokumentaci anatomické
stavby zkřemenělých rostlin a jejich druhovému rozlišení. Podobným způsobem byly představeny zkřemenělé rostliny i z jiných nalezišť
a geologických období v ČR i z několika lokalit
v zahraničí. Umělecká tvorba s paleontologickými náměty byla zachycena v několika obrazech a krátkém filmu.
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K nalezištím „zkamenělých“ rostlin na Plzeňsku
patří např. okolí Zbůchu, Tlučné, Chotíkova,
Radnic a další. K tzv. fosilizaci (petrifikaci) rostlin
docházelo před miliony let v sopečném popelu či jiném podobném vzduchu nepřístupném
prostředí. Nejčastěji tak, že rostlina (nebo živočich) uvízla v usazeninách, často pod vodou.
Prosakující voda pak částečně nebo úplně
zanesla spáry a dutiny nerostnými usazeninami a proměnila je v kámen. V případě dřeva
mohla být původní hmota postupně, molekulu
za molekulou, nahrazována minerály, především oxidem křemičitým. V takovém případě
se zachovají původní charakteristické rysy rostliny včetně letokruhů, ba dokonce i buněčné
struktury. Dodnes tak mohou odborníci zkoumat jak zachované morfologické, tak částečně
i anatomické struktury rostlin na místech, kde
původně rostly.
Důležité je, aby uhynulý živočich nebo zbytek

rostliny byli co možná nejrychleji překryti sedimentem (například bahnem, pískem či sopečným popelem). Překrytí chrání proti vlivům
prostředí, proti přístupu vzduchu, bakteriím,
mrchožroutům, plísním a podobně. Protože
v moři je větší pravděpodobnost rychlého překrytí větší než na souši, setkáváme se častěji
s mořskými zkamenělinami.
Před 300 miliony let se dnešní střední Evropa
včetně Plzeňské karbonské pánve nacházela
v oblasti rovníku v tropickém pásmu. Charakteristickými rostlinami byly uhlotvorné stromovité přesličky (Sphenophyta) a plavuně (Lycophyta), které dosahovaly obrovských rozměrů.
Dalším velmi významným typem rostlin byly
tzv. kordaity, až 30 metrů vysoké stromy se štíhlými kmeny, které se nepravidelně rozvětvovaly
v korunu. Ke konci karbonu nastalo suché klima, jež mělo za následek vymírání některých
rostlinných skupin, jakými byly např. stromovité
kapradiny. Jejich fragmenty spolu se zdeformovanými stonky jiných rostlin lze nalézt v podložních či nadložních polohách uhelných slojí
např. v okolí Kladna či Plzně. Období karbonu
trvalo okolo 65 milionů let.
Výstava vznikla jako součást projektu „Podíl
konifer a kordaitů – karbonských silicifikovaných dřev v paleospolečenstvu plzeňské
uhelné pánve“ Oddělení paleontologie Západočeského muzea v Plzni.
V Křižíkových sadech před Západočeským muzeem jsou umístěny některé z nálezů těchto
zkřemenělých kmenů. Český přírodovědec
a paleontolog Cyril Purkyně se již v r. 1927
v Časopisu Národního Muzea zmiňuje o 11,5 m
vysokém kmenu, nalezeném v kaolinových lomech u Chotíkova, a o 9,5 m vysokém kmenu
z Červeného Újezdu. Kmeny před muzeem
mají délku 1,5 m a 3 m (viz obrázky). Menší
kusy se používaly k dekoracím zahrad, skalek
či pomníků, někdy k broušení do vysokého lesku. Zajímavé je, že dva kusy se nacházejí také
v zahradě obklopující ústavy Lékařské fakulty
UK v Plzni na Lochotíně. Ten méně nápadný se
nachází hned za vchodem ve směru k Ústavu
hygieny, nad povrch z něj vyčnívá 21 cm. Ten
druhý při pěšině mezi Ústavem soudního lékařství a Ústavem tělovýchovného lékařství měří
115 cm. 
(jn)

Nemocniční galerie
ve FN Lochotín
pokračuje dalšími
výstavami
V posledních měsících probíhala
v
prostorách
u vchodu A ve FN
Lochotín výstava
obrázků ve stylu
art brut vytvořených panem Jiřím Vondrou (1960), který žije
ve Strakonicích. Jeho život poznamenalo vleklé
duševní onemocnění. Poslední dobou se možná právě vlivem této životní zkušenosti pustil

do malování. Nehledí na to, že se mu nedostalo
patřičného vzdělání, a naopak nespoután jeho
konvencemi pojednává výraznými tahy štětce
namočeného do sytých barev menší formáty.
Ty jako by nestačily na jeho výtvarné myšlenky,
a tak divák mnohdy podléhá dojmu, že tahy
překračují vymezený formát a jdou o notný kus
dál. V dílech malého formátu je smělost a odvaha, umělec se pouští do velkých témat, některá
z děl jsou inspirována vesmírem, vznikem života, ale nechybí ani motivy zvířat a krajin.

Autor Jiří Vondra, MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. a doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Přírodou se inspiruje současný vystavovatel,
jímž je pan Václav Marek, jehož osud je v lecčems podobný osudu Jiřího Vondry. Tento
drobný muž s nadáním výtvarným a básnickým se věnuje fotografování. Zachycuje velice
realisticky různé hmyzí tvorečky tu na květu
a tu na listu, větvičky s listy, a to ve velikosti životní či v detailu. Divák si může

s obdivem pomyslet, že to není tak úplně snadné vyfotografovat motýla dříve než uletí…
Kdo si potrpí na realistické ztvárnění, zde si užije po libosti! Tato výstava potrvá skoro do konce srpna. Přijďte se podívat!
Jiří Beran

160. výročí
od založení
Purkyňovy Živy
Od mládí myslel Purkyně na tři vlastenecké
úkoly: předně na českou fakultu; byl-li to na začátku 19. století úkol nejméně nadějný, přece
právě jemu se přiblížil, snad víc než sám čekal,
„prozatímním učením lékařským“, Spolkem
českých lékařů. Druhým úkolem, od mládí
do šedin, mu byla Národní akademie věd.
Pro ni houževnatě hledal základ tu v Muzeu,
tu v Besedě, v Akademickém spolku, naposled
v toužené Společnosti českých přírodozpytců,
lékařů a techniků. Tajné spisy c.k. policie dnes
ukazují, jak úřady dovedly nasazovat proti

němu páky i důvěrným pověřováním předních
vědeckých pracovníků. A konečně třetí úkol byl
český vědecký časopis.(*)
Prvním pokusem toho druhu bylo vydávání
časopisu Krok. Z historie Kroka, ať už to byla
myšlenka Purkyňova přímo, nebo vyplynula
nejspíše z celého kroužku Jungrannů, Preslů,
Berchtolda a Purkyně, je zřejmé, jak časopis měl
vyjadřovat snažení po „opravdové akademii“
už názvem „Slovanská akademie“. I tak bylo
typicky purkyňovské symbolické jméno Krok,
které dostal. Vydával jej Presl vlastním nákladem, nákladem 300 výtisků a při necelých 200
odběratelích: r. 1821 vyšel první, roku 1840,
po dlouhých pauzách, poslední. Hospodářská
základna nebyla únosná.
Purkyně zatím ty desítky let dlel v cizině, ale
i z dálky mu byl osud Kroku velkým poučením. Na jaře 1850 se vrátil do Prahy, tehdy již
v sedmé desítce svého věku. Od prvních chvil
pomýšlel na vydávání českého vědeckého časopisu, a šlo mu jen o to, jak získat nakladatele.
Nakonec na něj přišel: Muzeum.
Doktor lékařství, po osmačtyřicátém roce profesor mineralogie na pražské universitě F. A.
Reuss navrhl r. 1850, aby se v Českém muzeu
zřídil odbor pro přírodní vědy. 22. května 1852,
po potížích všeho druhu měl na zahajovací
schůzi Purkyně projev; po něm se stal předsedou, a Reuss jednatelem. „Tam, nemohl jsem
odolati, abych na konci sezení přeložil dávno rozvíjený plán na vydávání českého přírodovědeckého časopisu“. Hned na schůzi sestavili komisi,
která by vydávání připravila.
Ještě na jaře se objevilo v Časopise českého
musea z péra Jana Purkyně „Návěští“, které
shrnuje jeho námět na devíti stránkách. Chce
si všímat i krasoumných složek našich krajin,
a na programu je také výslovně „jeden z nejvážnějších výzkumů našeho věku“, embryologie,
která nám „napovídá, jak bychom vyvinování
živočišstva postupem nesčíslných tisíciletí“ mohli poznat. Purkyně už se také hned „snažil dostat zásobu rukopisů“. Látku bude mít ze všech
oborů přírodních věd, bude prostonárodně,
zábavným způsobem – budiž tedy jméno toho
časopisu „Zábavy přírodovědecké“.
To bylo tedy první ohlášení a první název chystané Živy. Ještě hodně měsíců věc vázla. Matice
měla peněz málo a přírodovědecký obor muzea, který za časopisem stál, stále ještě nerozvíjel činnost. Sbor muzejní „uzavřel v sezení svém
z 6. listopadu t.r. na návrh kurátora p. prof. Dr. J. E.
Purkyně vydávati pomocí Matice české prostonárodní časopis přírodovědecký“.
Dějí se poslední přípravy; bylo třeba docílit povolení úřadů a oznámit vycházení veřejnosti.
Purkyně změní jméno „Zábavy přírodovědecké“ na „Holubice, zábavné a ponaučné čtení
o přírodných věcech“. Jenže slovo „zábavy,
zábavné“ neodpovídá dost představám mladých, o které se rozvoj věd po osmačtyřicátém
roce opíral. V úvahách mezi napsáním a dáním
do tisku definitivně zmizela slova „zábavné čtení“ a byla nahrazena závažnějším podtitulem
„časopis přírodnický“. A Purkyně mění znovu
i název: místo Holubice křtí časopis symbolickým jménem z téhož ovzduší, z něhož vzal
název již zmíněný a zaniklý „Krok“: „Živa“. Jméno praslovanské bohyně, nejspíše vymyšlené

k probuzení národa, ale bohatýrsky pěkné.
Tenkrát, nejspíše počátkem listopadu, našel
si Purkyně i spoluredaktora, mladého učitele
přírodopisu na První pražské reálce Jana Krejčího, pozdějšího otce české geologie. Byl agilní, snažil se zorganizovat české přírodovědce
v Přírodopisné jednotě. Nebyl také tak přetížen
jako lékaři. A hlavně byl z velmi mála těch, kteří
dovedli psát bezvadně česky - musel totiž pro
Živu rukopisy nejednou překládat z němčiny
nebo aspoň upravovat jazykově i některé výrazy Purkyňovy.

„Křestní list Živy.“ Rukopis Purkyňův s úpravami rukou Krejčího.
Listopad a prosinec 1852 byl dobou redakčních
příprav a shánění povolení k vydávání. Purkyně
žádal podle předpisů akademický senát, aby
mohl vydat Živu, a se souhlasem sboru dostal
i povolení, pokud by ve vydávání nebylo něco
proti císařskému patentu. C. k. školní rada co
správce ústavu vzala úředně „předsevzetí p. žadatele k vědomosti“, ba „nejen dovoluje, ale také
se schvaluje“. S tím a s potvrzením Muzea podal
Purkyně 23. listopadu žádost o gubernatum
jako vydavatel – rukopis potvrzení až na podpis
Krejčího, je německý, podepsán je jen Purkyně.
Policejní ředitel (Sacher Masoch) povolení doporučil a o pět dní později, 28. listopadu 1852,
české gubernium Živu povolilo.
V lednu 1853, právě před 100 lety, vyšlo první
číslo Živy. A další léta nové a nové ročníky.
Redakce v druhém roce mluví plna nadšení
a optimismu „s radostnou chloubou“ o „dobrém, ano skvělém prospěchu“ časopisu. Náklad
se zvýšil postupně na 1200 výtisků, ale museli
po dvou číslech zvýšit tisk na 2000 – jenže pak
„odbírání Živy velice pokleslo“, takže i noviny se ptají, proč skoro polovice předplatitelů
odpadla. Živa nebyla tak prostonárodní, jak
se původně ukazovala. Ve třetím ročníku bylo
abonentů už jen 600 – počet, který se pak držel,
ale zaznamenal každoroční ztrátu skoro 1000
zlatých. A o ně byl v Matici české stále zápas,
peněz bylo málo, úkolů hodně, a jenom všechna osobní váha Purkyňova mohla Živu udržet.
Při všech problémech bylo jasno, že v Muzeu
zatím vzrostlo společně české uvědomění. Je
to období obav centrální vlády z revolucí, z kterých je podezírán kdekdo, a mezi nejvíce podezřelé, které dává policie sledovat, patří také
Božena Němcová a Jan Purkyně.

Postupně však zájem odběratelů o časopis
upadal. Kdyby aspoň polovina, aspoň třetina
členů Matice Živu odbírala! –byl povzdech,
často se v úvodníku Živy opakující. Naplňovala
se Purkyňova obava: „Má to býti marné volání?“
Rok 1863, deset let po založení Živy, se problémy vyhrotily natolik, že Purkyně sám už minulý
rok chtěl vydávání zastavit. O rok později vyšla
Živa jen s tím, když nový kurátor, hrabě Harrach, prohlásil, že očekávaný deficit zaplatí ze
svého (byl pak 961 zlatých). Purkyně věděl, co
ztrácí – „zajisté přijde čas, kdy Živa bude snažně
hledána“. Za rok píše „poslední doslov k poslednímu 12. ročníku Živy“. Po roce pauzy vyjde Živa
roku 1867 znovu; XIII. ročník, první – a zároveň
poslední – ročník nové řady, v menším formátu,
jako čtvrtletník.
Ještě znovu však ožilo jméno Živa: To od roku
1869, posledního roku života Purkyňova, ale již
bez jeho jména, vycházela jako „sborník vědecký“.
Kdo byli odběratelé Živy? Skoro všichni to byli
členové Matice muzejní, kteří ji dostávali jako
levnou prémii: z 1436 odběratelů koncem prvního ročníku Živy bylo jen 63 abonentů-nečlenů, v druhém roce jen 23! V době vzniku, v útisku Bachova absolutismu, kdy nebylo možno žít
jinak, soustředila se česká politika na kulturní
život, a Muzejní matice byla nejvýznamnější
český kolektiv té doby. Jenže po pádu Bachově
bylo třeba najít cestu k novým hnutím, k odborným skupinám, lékařů, přírodovědců, techniků.
Živa tak převzala z členstva Matice kádr odběratelů ve složení, které vycházelo z pojetí buditelství. Nejpočetnější skupinu v Matici tvořili
kněží-vlastenci, a podobně tomu bylo i v Živě:
první rok bylo mezi odběrateli na 300 kněží,
přes 300 studentů, 200 učitelů; 60 řemeslníků,
44 lékařů, 11 šlechticů, 18 žen. Pražský arcibiskup (a odběratelka v Čes. Kostelci) odbírali
po dvou výtiscích.
Vedle Prahy byla na druhém místě počtem
20 odběratelů Vídeň. Živa, to byl v prvních létech především Purkyně. A Purkyně Živu dovedl chránit i v nejnemožnějších poměrech
od všeho zpátečnictví. V řeči, kterou měl Jan
Krejčí jedenáct let po smrti Purkyňově na kongresu českých lékařů a přírodovědců, a která
tak „uchvátila přítomné“, jsou charakteristická
slova„Praviltě otec Purkyně…: Duch lidský
jest průsvitný drahokam tím krásněji se lesknoucí, čím více má facet; nejskvostněji však
se září, má-li co podklad zlatou folii přírodoskumu“. To je, co hlásala Purkyňova Živa.
Označíme-li období let 1853-1874 za období
Purkyňovské, lze po vzkříšení Živy v r. 1891
hovořit do r. 1915 o období Raýmanovském.
Živa vycházela nákladem J. Otty v Praze jako
časopis přírodnický. Redaktory byli zpočátku chemik prof. Bohuslav Raýman a fyziolog
prof. František Mareš, později jen B. Raýman.
V letech 1910-15 byl redaktorem také rostlinný
fyziolog a cytolog prof. Bohumil Němec.
Pak na dlouhou dobu Živa ze seznamu vydávaných periodik zmizela. K obnovení tradice došlo v r. 1953 zásluhou hydrobiologa a fyziologa
prof. Oldřicha V. Hykeše v rámci Nakladatelství
Československé akademie věd. Živa jako časopis pro biologickou práci vychází v nakladatelství Academia s podporou Akademie věd ČR
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až do současnosti. Můžeme hovořit o období
akademickém. Redakcí této řady prošlo několik vedoucích a odpovědných redaktorů, šéfredaktorů a redaktorů: v letech 1956-72 mykolog
dr. Albert Pilát, v období 1973-90 byl vedoucím
redaktorem botanik dr. Slavomil Hejný, jako odpovědní redaktoři zde postupně působili prom.
biolog Jiří Haager a dr. Vlastimil Lapáček (199091 šéfredaktorem). Ve funkci šéfredaktora následovaly v letech 1992-2000 Mgr. Šárka Orlíková, 2000-2005 dr. Ludmila Krupková a od roku
2006 dr. Jana Šrotová.
V současnosti se Živa zaměřuje na popularizaci výsledků vědeckého výzkumu ze všech
oborů biologie i na přiblížení přírodních krás,
biodiverzity a ochrany různých zajímavých
míst u nás i ve světě formou přístupnou nejen
specializovaným odborníkům, ale i vysokoškolským a středoškolským studentům a dalším
zájemcům o biologii. V roce 1989 se zvětšil
rozsah Živy, byla obohacena barevnou panoramatickou dvojstránkou, větším počtem
barevných obrázků, kvalitnějším papírem
a jednotlivé články byly doplněny anglickými souhrny. Tyto grafické změny i přes složité
období v letech 1993-98, kdy Živa z finančních
důvodů málem zanikla, stále pokračují, časopis
byl rozšířen o kulérovou přílohu obsahující recenze na knihy, výroční články, zprávy, diskusní
příspěvky apod. Křídové strany, v současnosti
už plně barevné, v každém čísle zahrnují i témata moderních oborů genetiky, molekulární
biologie, virologie, mikrobiologie, imunologie
aj. Některé příspěvky se snaží přiblížit čtenářům
nové metodické přístupy používané v biologii.
Pro redakci je sice na prvním místě zajistit zajímavá témata a spolehlivost informací předkládaných čtenářům, ale zároveň i posunout
grafické zpracování vzhledem k možnostem,
které nabízejí současné technologie. Purkyně
by pravděpodobně měl radost ze současného
díla, k němuž položil před 160 léty základy.
(r)
(*) Matoušková B., Matoušek O.: Purkyňova Živa.
ČLČ 92, 1953, 17, s. 447-455

Čimelicích. V terénu jsme si mohli zkusit, jaké
to je zasahovat v krizových situacích, se kterými
se můžeme setkat v běžném životě hlavně jako
záchranáři a budoucí lékaři.

V pátek hned po příjezdu, ubytování v místní
tělocvičně a rozdání vysílaček, neboť veškerá
komunikace probíhala pomocí nich, nám byl
nahlášen výjezd k požáru kulturního domu
v Písku. Naskákali jsme tedy do sanitky a vyrazili spolu s ostatními družstvy vstříc nebezpečí. Po zajištění budovy hasiči jsme se dostali
na řadu my, záchranáři. Postarali jsme se o několik lehce a těžce poraněných, a za tento víkend prvně otestovali spolupráci s ostatními
jednotkami. Celá akce končila vyhodnocením
něco málo před půlnocí a my se mohli rozjet
zpět na základnu.

Šedesát let od úmrtí
dvou komunistických
představitelů (I)
Pro generace prarodičů dnešních studentů
bylo samozřejmostí v rámci školní docházky
dokonale znát životopisy dvou čelných představitelů komunistické ideologie – generalissima Sovětského svazu Josefa Vissarionoviče
Stalina a prvního tzv. „dělnického“ prezidenta
Československé republiky a generálního tajemníka Ú KSČ Klementa Gottwalda. To slovíčko
„dokonale“ v sobě nese značnou relativitu, jednalo se totiž o životopisy značně upravené, zamlčující četná fakta z pohledu vládnoucí moci
nežádoucí a naopak v mnoha směrech glorifikující jejich zásluhy.

Sdružení
dobrovolných
záchranářů
Čimelice, 22.-24. 3. 2013
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Sdružení dobrovolných záchranářů je občanské sdružení složené ze studentů a absolventů
LFP UK, fungující už od roku 2006. Máme zájem o urgentní medicínu a medicínu katastrof,
a snažíme se v tomto oboru vzdělávat i ve svém
volném čase. Místo knih upřednostňujeme praxi, a proto vyhledáváme semináře a workshopy na toto téma. Spolupracujeme s Policií ČR
a Českým červeným křížem. Nebojíme se jezdit
na záchranářské soutěže, jsme pravidelní účastníci Rally Rejvíz, Rozkoš Rescue a dalších soutěží po celé ČR. Rádi také předáváme znalosti
dál, učíme dobrovolně první pomoc hlavně
na středních či základních školách v Plzni.
O víkendu 22.-24. 3. 2013 jsme se zúčastnili cvičení hasičů a záchranářů SHAZ v jihočeských

nulu, jsme si s sebou odvezli nejen mnoho cenných zkušeností, ale i spousty skvělých zážitku
a dojmů, za což patří všem organizátorům,
figurantům a zúčastněným velký dík. Už teď
se zase o trochu chytřejší a zkušenější těšíme
na další ročník a doufáme, že bude stejně povedený jako ten letošní.
(kri)

Během celého víkendu jsme vyjížděli ještě několikrát v noci i přes den na menší či větší zásahy většinou na periferii města a do okolních
vesnic a vyzkoušeli si, jaké to je být neustále
v pohotovosti a čekat na zavolání k výjezdu.
Opět, stejně jako v loňském roce, jsme si potvrdili, jak je důležitá spolupráce záchranářů a hasičů při jednotlivých zásazích, ať už se jednalo
o dopravní nehodu nebo o výbuch či požár.
Měli jsme možnosti ošetřovat zraněné s plně
vybavenou sanitou a materiálem nám ne vždy
dostupným. Pomáhali jsme s transportem a zajištěním vyprošťovaných osob ze zakouřených
či rozpadajících se budov a aut.
I přes nepřízeň počasí, kdy teploty padaly pod

Josif Vissarionovič Stalin
(vl. jménem Džugašvili) (1878-1953)
Narodil se 21.12. 1878 se v Gruzii ve městě Gori.
V mládí onemocněl neštovicemi, tehdy velmi
vážnou chorobou, a jeho matka slíbila Bohu, že
se z něj stane kněz, pokud se uzdraví. Uzdravil
se a vstoupil do církevní školy. Přestože to bylo
zakázané přečetl knihy od Marxe a Darwina
a stal se z něj zapřísáhlý ateista. V srpnu 1898
vstoupil do Sociálně demokratické dělnické
strany Ruska a brzy se stal jedním z nejvýznamnějších funkcionářů v Tbilisi. Policejní represe
donutily v roce 1901 Stalina odejít do ilegality
a pracovat až do roku 1917 jako profesionální
revolucionář. Během této doby byl mnohokrát
vězněn nebo pobýval ve vyhnanství na Sibi-

ři. Z vězení i vyhnanství několikrát uprchl. V r.
1903 se setkal na sjezdu ve Finsku s Leninem.
Definitivně se vrátil až v roce 1917 v době pádu
monarchie. Byl zvolen členem ÚV bolševické
strany (Lenin, Zinověv, Kameněv a Stalin). Lenin
se od květnu toho roku musel ukrývat a Stalin
převzal vedení Ústředního výboru bolševické
strany.
Po revoluci se stal komisařem pro národní problematiku, ale většina okrajových oblastí byla
vedena bývalými carskými generály, kteří se
stavěli proti bolševickému převratu. Při nastolování bolševického režimu nechal systematicky vyvražďoval celé rodiny včetně dětí tam, kde
měl pocit nedostatečné loajality. Tyto metody
začaly vadit i jeho spolustraníkům. Na naléhání
Trockého byl Leninem odvolán, nicméně nepotrestán, ale převelen na Sibiř, kde (spolu s Dzeržinským) pokračoval v krutých represích proti
svým odpůrcům. V letech 1919-1920 se zúčastnil útoku Rudé armády na Polsko. Jako politický
velitel se odmítl podřídit velení Trockého. Také
následkem této nedisciplinovanosti byla vojska
Tuchačevského v bitvě u Varšavy zcela rozdrcena. Následovala další porážka Stalinových vojsk
v přímém boji s armádou maršála Piłsudského.
Výsledkem války byla ztráta podstatné části Běloruska a Ukrajiny, i konec úsilí na znovudobytí
Pobaltí a Finska. Lenin však potrestání Stalina
opět odmítl.
V r. 1921 se stal členem politbyra a o rok později generálním tajemníkem strany bolševiků.
Po Leninově smrti postupně odstranil všechny stranické oponenty. Na přelomu dvacátých
a třicátých let bylo Stalinovým aktuálním plánem dokončení kolektivizace vesnice, kterého
mělo být dosaženo s nevídanou brutalitou.
Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když
pak vypěstovali málo, byli postihováni za sabotáž. Totéž čekalo i vedoucí kolchozů. Vesničané
odmítající kolektivizaci byli odesíláni na Sibiř
a do pracovních táborů, mnozí vražděni. Posléze se přidala další metoda - uměle vyvolaný
hladomor. Počet obětí kolektivizace se odhaduje na deset miliónů mrtvých, jde ovšem jen
o hrubý odhad.
Stalin se obklopil zcela oddanými vykonavateli
vlastní vůle, takže ve třicátých letech mohl přistoupit k tzv. Velké čistce (rusky Bal‘šaja čistka).
Šlo o několik souvisejících kampaní politické represe a perzekuce v Sovětském svazu 30. let 20.
století, které Josif Stalin spustil s cílem odstranit
zbývající opozici a získat neomezenou moc.
Čistka se týkala většiny vrstev sovětské společnosti: samotné komunistické strany, úřednictva, důstojnického sboru, inteligence, rolnictva (takzvaných „kulaků“), etnických minorit
a náboženských skupin. Záminkou k jejímu
rozpoutání byla vražda Sergeje Kirova, hlavy
lenigradské stranické organizace, v roce 1934.
Nejviditelnějším projevem čistky byly takzvané
Moskevské procesy, veřejná, předem secvičená
a rozhodnutá soudní přelíčení proti vedoucím
funkcionářům komunistické strany, končící drakonickými rozsudky.
Velká čistka byla zahájena v období vedení
NKVD (Sovětská tajná policie) Genrichem Jagodou, na jejím vrcholu od září 1936 do srpna
1938 ji řídil Nikolaj Ježov – tato perioda je proto někdy nazývána „ježovština“; Jagoda i Ježov

nakonec stalinským čistkám zanedlouho padli
za oběť sami, první byl popraven roku 1938,
druhý o necelé dva roky později. Oběti čistek
byly často vězněny a popravovány bez řádného soudu, jak jej předepisoval i tehdejší sovětský právní řád, pouze na základně rozhodnutí
takzvaných „trojek“ složených z důstojníků tajné policie NKVD. Pokud k soudům docházelo,
šlo o zinscenované a předem rozhodnuté politické procesy, při nichž bylo doznání vynuceno
pod nátlakem, často mučením obžalovaných.
Oběti byly obviňovány z různých smyšlených,
zpravidla politických, zločinů, například sabotáže, špionáže nebo protisovětské agitace.
Podle odtajněných sovětských archivů NKVD
během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob,
z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně. Celkový počet obětí ježovštiny se někdy odhaduje
na 950 tisíc až 1,2 milionu, vzhledem k neúplné
dokumentaci může být i podstatně vyšší.

V r. 1939 uzavřel Stalin Smlouvu o neútočení
a přátelství s hitlerovským Německem tzv. Pakt
Ribbentrop - Stalin, který znamenal rozdělení
části Evropy na sféry vlivu a vojenské obsazení.
17. září 1939 přepadl Sovětský svaz od východu Polsko, tehdy se již zoufale bránící agresi
hitlerovského Německa. Získal tak kromě území a porobeného obyvatelstva asi 15 000 válečných zajatců důstojnických hodností, k nimž
připojil ještě asi 10 000 příslušníků inteligence – většinou rezervistů, zajatých mimo bojové
operace. Ti byli vězněni ve zcela nevyhovujících podmínkách v západním Rusku, Bělorusku
a na Ukrajině až do roku 1940, kdy vedení SSSR
došlo na návrh NKVD k názoru, že není žádoucí, aby se prominentní váleční zajatci obecně
nepřátelsky smýšlející vůči SSSR a komunismu
vůbec, vrátili domů, a nechalo je povraždit. Tento zločin vstoupil do celosvětového povědomí
jako Katyňský masakr.
Pod hrozbou násilí si Stalin vynutil spojenecké
smlouvy a rozmístění sovětských jednotek v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Finsko podobný požadavek odmítlo. Tím si „vysloužilo“ vpád Rudé
armády 30. 11. 1939) a tzv. zimní válku. Rudá
armáda, oslabená čistkami nedokázala porazit
menší, hůře vyzbrojenou, ale houževnatě se
bránící finskou armádu. Výsledkem však byla
anexe části finského území. Svět sice vyjádřil
svou nelibost – SSSR byl vyloučen ze Společnosti národů – to však bylo pouhé nic neřešící
gesto. Krátce po ukončení zimní války Stalin
násilím obsadil Pobaltí a Litvu a rozpoutal zde
teror.
Když 22. června 1941 Hitlerovské Německo
přepadlo Sovětský svaz, pro Stalina to bylo
strašlivé překvapení. Zprvu tomu nemohl uvěřit a domníval se, že se jedná o provokaci německých generálů a že Hitler o tom nemůže

vědět. Následky jeho neschopnosti se připravit
na nepřátelský útok, čistek v armádě z třicátých
let, apatie a neschopnost vydávat rozhodnutí,
které u něj přetrvávaly v prvních dnech invaze,
a posléze diletantské zásahy do řízení operací
měly na SSSR a jeho armádu zničující dopad.
Ztráty Rudé armády byly děsivé, její obrovské
letectvo bylo z půli eliminováno a ještě horší
osud čekal tanková vojska, která byla zničena
nebo padla do rukou nepříteli z téměř 90 procent, navzdory početní i technické převaze nad
německými tanky. I přes to dokázal SSSR s pomocí zahraničních dodávek německému útoku
odolat a na přelomu let 1942/43 převzít iniciativu a přejít do protiútoku.
Postupně dobyl zpět vše, co ztratil, znovu ovládl Pobaltí, Ukrajinu, Besarábii a Bělorusko, které
začlenil do Sovětského svazu jako svazové republiky. Jiné státy ve Stalinově sféře zájmů –
Polsko, Československo, Rumunsko, Maďarsko,
Bulharsko a Východní Německo, se staly satelity
se vším všudy, i když režimy v nich vzniklé většinou nelze se Stalinovou diktaturou srovnávat.
Stalin navíc jakožto symbol vítězství nad nacismem získal gloriolu bojovníka za svobodu
a osvoboditele národů. Mnoho levicových intelektuálů po celém světě na něj mělo právě
takový názor a nevěřili a někteří dodnes nevěří
zprávám o zločinech, které v SSSR spáchal.
Po skončení války kult Stalinovy osobnosti
vstupoval do života každého jednotlivce. Glorifikace dosáhla gigantických rozměrů, které
vyvrcholily během oslav vůdcových sedmdesátých narozenin (1949). Ovládl celou východní
Evropu a vznikla „Železná opona“. Postupně se
však začal zhoršovat Stalinův zdravotní stav,
ztrácel síly k tomu, aby se mohl věnovat každodennímu řízení země. Již v říjnu 1945 během
své první poválečné dovolené jej stihl srdeční
infarkt, a v Moskvě se rozhořel boj o nástupnictví. Poslední léta diktatury J. V. Stalina vedla
k opětovnému stupňování represí uvnitř SSSR.
Země byla vržena do nové mobilizace hospodářství. Sovětský svaz vyšel z konfliktu nesmírně mocensky posílen, nicméně hospodářsky se
ocitl na pokraji zhroucení.
Životní úroveň obyvatelstva byla na hraně
únosnosti. Stát žádal nové oběti od lidí, aby
byla obnovena hospodářská moc země. Znovu se zbrojilo, velmi důležitým úkolem pro sovětské vědce a rozvědku bylo získání atomové
bomby. Stalin preferoval rozvoj těžkého průmyslu, výrobu strojů pro další výrobu a zbrojní
průmysl. Rolníci žili na pokraji bídy, spotřební
průmysl byl minimalizován.
Velkou roli v tomto ohledu hrály hospodářské
problémy. Zemědělství se stále ještě nevzpamatovalo z kolektivizace, válečných útrap a odvodů práceschopných mužů do armády, roli
sehrál i poválečný úprk rolníků do měst za lepším živobytím. Kolchozní výroba byla hluboko
pod úrovní, kterou měla zemědělská produkce
za carského Ruska. Sovětský průmysl na rozdíl
od zemědělství dosahoval vyšší produkce. Těžký a těžební průmysl se rozvíjel i během války.
Díky repatriaci byla do SSSR přemístěna značná
část průmyslového zařízení, které alespoň trochu kompenzovalo utrpěné válečné ztráty.
Politické a represivní kampaně zasáhly armádní elitu, stranický aparát (např. leningradská
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aféra) a další oblasti. Typickým příkladem bylo
tzv. spiknutí bílých plášťů. List Pravda 13. ledna 1953 oznámil, že byla „odhalena teroristická skupina“ kremelských lékařů, kteří usilovali
o zkrácení života či dokonce o likvidaci nejvyšších činitelů Sovětského svazu včetně nejvyššího představitele země Josifa Stalina tím, že se
záměrně uchylovali ke škodlivým metodám léčení. Vyjmenováno bylo devět věhlasných lékařů (posléze byl jejich výčet rozšířen na patnáct),
kteří měli být členy skupiny „spojené s mezinárodní židovskou organizací Joint, vytvořenou
americkou rozvědkou“ či „starými agenty britské rozvědky“. Okamžitě se rozpoutala tisková
kampaň volající po „konečné likvidaci záškodnictví“, po celé zemi se konaly tisíce mítinků
dožadujících se potrestání viníků, intenzivně se
vyšetřovalo. Obvinění sovětští lékaři měli štěstí
- z procesu nakonec sešlo, neboť Stalin 5. března 1953 Sotva byl pohřben, výslechy lékařů
ustaly a během deseti dnů byli všichni propuštěni. Počátkem dubna pak bylo spiknutí „bílých
plášťů“ oficiálně označeno za vykonstruované.
Obdobně pouze Stalinova smrt odvrátila druhou Velkou čistku.
Spodní hranice stalinským režimem popravených, umučených, vyhladovělých a jinak zabitých, ubitých či zavražděných lidí se odhaduje
na 20 milionů. Ani tuto „spodní hranici“ žádný
despota v historii nikdy nepřekonal. Jeho zločiny jsou o to hrůznější, že je prováděl hlavně
vlastnímu, vesměs jemu věřícímu lidu. Další kapitolou zůstává dopad jeho zločinů na ostatní,
přímo neperzekuované občany. Vezmeme-li
v úvahu, že každý zabitý či odvlečený člověk
má obvykle rodiče, bratry, sestry, přátele, ženu
a děti, a vezmeme-li do úvahy pouze číslovku
10 u každého, vyjde nám z toho okolo 200 milionů. (*) Stalin je po právu spolu s Hitlerem
označován jako největší evropský diktátor 20.
století. 
(jn)
(*) A. Gulden: Největší vrah všech dob – J.V. Džugašvili-Stalin. www.
atlanka.net. 8.5.2008

• Když opravdu milujete, je třeba naučit
se odpouštět a rozlišit podstatné
od nepodstatného. (Walter vor der
Vogelweide)
• Mladého člověka stále něco rozptyluje.
(Robert Lee Fulghum)
• Pamatuj si, že dokud budeme platit
generálům víc než učitelům, nebude
na světě mír. (Jan Masaryk)
• Hmotné statky se tvoří na polích,
v továrnách, ve výzkumných ústavech,
ale nikdy v parlamentu. (Vlastimil
Vondruška)
• Když vítr odchází, vlny se ztiší. (Čínské
přísloví)
• Ústní smlouvu nezapomeňte podepsat.
(Amuel Goldwyn)
• Naděje je chudákův chléb. (Anglické
přísloví)
• Kdo chce přenést horu, musí začít
s kameny. (William Faulkner)
• Muži žijí zapomínáním, ženy
vzpomínkami. (Thomas Stearns)
• Je lépe ženu rozčilovat než ji nudit.
(George Bernard Shaw)
• Kdo dva sleduje cíle, ten znaví se a oba
mine. (Latinské přísloví)
• Jestliže lidem o svém úspěchu neřeknete,
nejspíš o něm nebudou vědět. (Donald J.
Trump)
• Nenávist ani hořkost nesmím cítit
k nikomu. (Edith Cavellová)
• Chovejte se k druhým slušně, ale potom
trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně
k vám. (Alan Alda)

Životní moudra
a pranostiky
• Abyste mohli věci dělat jinak, musíte je
i jinak vidět. (Paul Allaire)
• Potud národ svůj, pokud šetří svých
památek. (Karel Jaromír Erben)
• Demokracie vydrží vše, ovšem kromě
demokratů. (Jubal Harshaw)
• Co nevíš, nemůže tě ranit. (Anglické
přísloví)
• Největším štěstím v životě je přesvědčení,
že jsme milováni. (Victor Hugo)
• Láska je složitý problém, který se řešením
dále komplikuje. (Georgie Bernard Shaw)
• Ze všech hor se nejhůř překonává vlastní
práh. (Dánské přísloví)
• Vědět, že nevím, toť nejlepší. (Lao-C)
• Velcí lidé mají velké chyby. (Anglické
přísloví)
• Dobré zprávy se z domu nedostanou,
špatné se rozletí tisíce mil. (Čínské přísloví)
• Na hezkou ženu pohlížet, s rozumnou žít.
(José Ortega Y Gasset)
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• Žena je vytrvalejší v nenávisti než v lásce.
(Carlo Goldoni)
• Rychleji než koltem složíš ho dekoltem.
(Halina Pawlowská)
• Velkým věnem je ctnost rodičů. (Horatius)
• Často cituji sám sebe, je to koření
konverzace. (Georgie Bernard Shaw)
• Není pravda, že ženy porušují tajemství,
nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají
neporušeně dál, nechávajíce mu pel
a krásu jeho tajnosti. (Karel Čapek)
• Moudrý se usmívá, blázen se chechtá.
(Slovenské přísloví)

Pranostiky
• V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný
rok jest.
• Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.
• V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi
roste zlato.
• Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
• Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
• Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
(6.3.)
• Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
(12.3.)
• Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
(17.3.)
• Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. (19.3.)
• Na svatého Jáchyma skončila se už zima. (20.3.)
• Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji
kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji
palicí zatloukal. (25.3.)
• Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko
v máji vyschne.
• Na mokrý duben - suchý červen.
• Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
• Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo
strom.
• Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. (1.4.)
• Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.(Letos
5.4.)
• Prší-li na Boží hod velikonoční, bude v létě
nouze o vodu. (Letos 8.4.)
• Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší
žním požehnání.
• Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
(23.4.)
• Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. (24.4.)
• Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého
Václava.
• Na svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
(25.4.)
• Po teplém Marku se často ochlazuje.
• Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše
jabka.
• Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
(28.4.)
• Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší
žním požehnání.
• Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben
zazelená - květen mu to spálí.

První významný milník
v harmonogramu
výstavby nových
budov fakulty
FOTOGALERIE
V. Dlouhý a L. Kočí

53. Studentská
vědecká konference
LF UK v Plzni
FOTOGALERIE
V. Dlouhý
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Přednáškový večer
KOTPÚ 27. 3. 2013
FOTOGALERIE
J. Novák

MUDr. P. Zeman, MBA

Prof. P. Pafko

Slavnostní
přednáškový
večer Chirurgické
kliniky u příležitosti
významného
životního jubilea
prof. MUDr. Jiřího
Valenty, DrSc.

Prof. J. Valenta

Doc. MUDr. T. Pavelka, Ph.D.

MUDr. I. Topinka

MUDr. P. Hořák

MUDr. P. Nepraš

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Akce
„Zdravý zub“
FOTOGALERIE
Prof. J. Valentovi blahopřeje doc. J. Motáň, předseda Spolku lékařů Plzeň

FOTOGALERIE
V. Dlouhý

Prof. J. Valentovi předává Čestné členství ČLS JEP prof. Pafko
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