Smutná zpráva pro
celou plzeňskou
lékařskou fakultu
Lékařská
fakulta
Univerzity Karlovy
v Plzni s hlubokým
zármutkem oznamuje, že dne 24.
července
2013
po krátké nemoci
tiše zesnul ve věku
87 let pan prof.
MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
(*10. června 1926,

+ 24. července 2013).
Rodák z Lokte u Karlových Varů pokračoval v ro-

dinné učitelské tradici a byl nadšeným a oblíbeným pedagogem, jehož přednášky byly našimi
i zahraničními studenty hojně navštěvovány.
Světově proslulý a uznávaný histolog a embryolog, který byl dlouhá léta vedoucím Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty
v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, proděkanem,
a v letech 1962–1966 profesorem a vedoucím
ústavu mikroskopické anatomie v Bagdádu,
přednášel též v Damašku (Sýrie), v iráckém Mosulu, Basře i v Líbyi – Tripolisu a Benghází.
Jeho arabští studenti, kteří dnes působí v řadě
zemí, ještě po létech na Slípkovy přednášky
s četnými obrázky a poutavým výkladem rádi
vzpomínají. I mnozí jeho plzeňští studenti často vyhledávali příležitost setkat se s milovaným
učitelem a konzultovat s ním své odborné
i osobní problémy.
Prof. Slípka byl mimořádnou osobností, svými
více než 200 pracemi v evoluční morfologii
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a srovnávací embryologii a aplikací těchto
výsledků v teratologii a imunologii byl znám
po celém světě. Zabýval se mimo jiné vztahy
neuro-endokrino-imunitními, například upozornil na účast ektodermu v evoluci thymu,
studoval i segmentaci hlavy a vývoj jazyka.
V posledních 10 letech se zaměřil ve spolupráci s pracovišti v Oxfordu a Bratislavě na vývoj
epibranchiální plakód a ektoderm neurální lišty.
Díky své rozsáhlé vědecké a vynikající organizační práci byl dlouholetý předseda Spolku lékařů v Plzni, předseda Anatomické společnosti,
sekretář Evropské asociace morfologů a člen
redakčních rad několika časopisů i čestný člen
4 zahraničních anatomických společností.
Profesor Slípka se neuzavíral se svými encyklopedickými znalostmi zahrnujícími nejen vlastní
obor, tj. histologii a embryologii, ale i obecnou
biologii a historii medicíny jen v učebnách
ústavu, ale byl proslulý i rozsáhlou popula-
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rizační činností v různých masmédiích. Rozhlasové relace, přednášky a články profesora
Slípky, zejména o arabské kultuře a působení
MUDr. Vlasty Kálalové, jsou dodnes oblíbené
v široké veřejnosti.
Profesor Slípka byl přesvědčen
o nutnosti celoživotního vzdělávání, proto založil již v roce 1988
při Lékařské fakultě v Plzni Univerzitu třetího věku. Za svou rozsáhlou vědeckou činnost získal mnohá ocenění Zlatou medaili Univerzity Karlovy, Cenu Josefa
Hlávky za celoživotní práci ve vědě, Medaili J.
Jessenia, čestné občanství Lokte a Pečeť města
Plzně.
Prof. Slípka působil nejen na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, ale i na Filozofické fakultě
ZČU a na Vysoké škole zdravotní v Plzni.
Na pana profesora budeme vždy vzpomínat
s láskou a obdivem, a to protože byl nejen významným vědcem a učitelem, ale také velkým
a ušlechtilým člověkem, ochotným vždy podat
pomocnou ruku. Všem bude chybět.
Pokoj jeho památce!
Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Profesor Slípka stál
u kolébky Facultas
nostra
Asi málokdo archivuje stará čísla našeho periodika. Pokud však přece – tak již v prvním čísle
najdeme v tiráži jeho jméno. Nikoliv náhodou.
Byl z těch, kteří iniciovali myšlenku vydávání fakultního zpravodaje v roce 1994. A hned
se také zapojil do práce redakční rady, jejímž
členem zůstal až do posledních dnů. Členem
nesmírně aktivním, jak o tom svědčí nejen
vlastní články, ale zejména jeho obsahové nápady, jeho úpravy dodaných příspěvků a jeho
stálé podněty na vylepšení formální i námětové stránky časopisu. Vychází-li Facultas nostra
v současné poměrně atraktivní podobě, má
na tom nezanedbatelnou zásluhu právě profesor Slípka. Nesmírně obohacující byly vždy diskuse o jednotlivých obsahových problémech
i konkrétních tématech na schůzích redakční
rady, na nichž chyběl jen zcela výjimečně. Již
nyní můžeme s klidným svědomím prohlásit
Jaroslave, chybíš nám.

Po schůzi RR Facultas nostra 23.4.2012 zleva MUDr. L. Eberlová, prof.
J. Slípka, MUDr. V. Křížková, doc. J. Beran
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Redakční rada Facultas nostra

Vzpomínka na pana
profesora Slípku

Moje cesta
za poznáním

S panem profesorem Slípkou jsem se setkala v prvním ročníku studia na LF UK v Plzni, kde nás, studenty, nadchnul a okouzlil
svými výbornými přednáškami z histologie
a zejména z embryologie. Při zkoušce z tohoto předmětu jsem si vytáhla otázku, kde
jsem zmínila starou úvahu, že některé kosti
lebky mohou být původními a posléze přetvořenými obratly. Pan profesor mi následně
vysvětlil některé základní myšlenky Goethovy teorie hlavové segmentace a mně se ani
nesnilo, že mě pozve pomáhat na Ústav jako
demonstrátorku, a po letech s ním budu dělat rozhovor právě o jeho završení výzkumu
ke Goethově teorii! Navíc do Facultas nostra, kam jsem byla právě díky němu přizvána.
Dovolím si proto sepsat střípky vzpomínek
na pana profesora.
Ve vzpomínkách nejen mých, ale jistě i mnohých z nás, zůstane vzdělaným, moudrým,
laskavým a jedinečným člověkem, skutečným humanistou. Kdo znal pana profesora
a měl tu možnost s ním vést debaty týkající
se mnoha oblastí, ví, že byl rozsahem svého
zájmu, ale i hloubkou svých znalostí v mnoha oborech renesančním člověkem. Nikdy
neváhal poradit mladším kolegům, trpělivě
vysvětlit látku českým i zahraničním studentům. Podporoval myšlenku sebevzdělání
a konečně byl i znalým cestovatelem, který
dovedl o svých putováních a poznatcích
z cest poutavě vyprávět.
Kam pan profesor přišel, tam byl středem zájmu, měl přirozenou autoritu a nutno poznamenat, že ho lidé prostě měli rádi. Dokladem
je i má příhoda z nedávné doby, kdy jsme se
zastavili v Bernarticích u Písku, rodišti skutečné ženské Osobnosti - stejně jako pan profesor Slípka - nejen na poli medicíny daleko
přesahující svou dobu i naši zem: Dr. Vlasty
Kálalové – Di Lotti. Kdysi sem k ní pan profesor přijel i s rodinou se vyptat na její poznatky z Orientu, Bagdádu, kde působila, a kam
se v 60. letech minulého století také chystal
a posléze i zde působil jako učitel mikroskopické anatomie a histologie i embryologie.
Stali se přáteli, pan profesor Slípka rozvíjel
svým působením v Iráku i zde odkaz paní
Dr. Kálalové-Di Lotti. Oba dva byli v nejlepším
slova smyslu Osvícenci.
V Bernarticích se mi dostalo laskavého přijetí,
měla jsem možnost mluvit s panem starostou, paní učitelkou – pamětnicí paní Dr. Kálalové, i paní knihovnicí. Všichni zmínění se živě
o pana profesora a jeho blízké zajímali a srdečně ho pozdravovali. Říkala jsem si, že to určitě
pana profesora potěší. Bohužel, už jsem mu to
vyřídit nemohla.
Pane profesore, kdybyste tak věděl, kolik lidí se
na Vás v poslední době ptalo, chtělo Vás pozdravit a v dobrém na Vás vzpomínalo! Myslím,
že byste z toho měl radost. Všem nám budete
chybět.
(vk)

(psáno v květnu 2012 v hotelu
Alfa na ostrově Rhodos)
Sedím na verandě hotelu Alfa v letovisku Kolymbia na ostrově Rhodos a v květnovém
horku roku 2012 střídám občas líné přemýšlení s chladivou vodou bazénu pode mnou. Při
pohledu na vlny Středozemního moře mne napadá, že to mohlo být právě tady, když dávno
před naším letopočtem vyslovil moudrý Ezop
ono slavné „Hic Rhodus, hic Salta!“, což si volně
překládám, že „tady na Rhodosu ukaž, co umíš“.
A tak si myslím, že tady je to pravé místo si zavzpomínat, jak jsem po celý život ukájel vědou
svoji lidsky zakódovanou touhu po poznání.
Vždyť to bylo právě v Řecku, kde byl člověk pojmenován jako anthrópos, tedy tvor zkoumající, co viděl (anathrón ha opópe).
První zájmy o poznávání přírody jsem asi začal
projevovat jako desetiletý o prázdninách u babičky v Dráchově, kde jsem začal chytat motýly
spolu s kamarádem Slávou, synem tamního
řídícího učitele Brčáka. Brzy jsem měl slušnou
sbírku a bavilo mne určovat jednotlivé druhy
podle knihy „Joukl“. Sbírali jsme také housenky
a začali je pěstovat v housenicích–okurkových
lahvích s mateřskou rostlinou. První literární výtvory vznikly v r. 1939, což byly výpisky z knih
na téma „jak sbírat motýly“. Postupně jsem znal
několik set druhů českými i latinskými jmény.
Na kladenském gymnáziu mne tehdy učil výborný biolog, ale mizerný učitel prof. Josef
Žofka, který mne vyzval, abych připravil expozici motýlů v kladenském muzeu – snad je tam
dodnes. Podnítil mne také k psaní drobných
článečků do rubriky mladých přírodovědců
časopisu Vesmír. Jednou za rok jsme byli jako
autoři-studenti vyfotografováni – poprvé jsem
tam byl uveřejněn r. 1942 a dokonce jsem
za nejlepší příspěvek roku dostal diplom a knížku s podpisem prof. Matouška. K maturitě jsem
předložil „disertační práci“ „Motýlové Kladenska“, a tak mám na maturitním vysvědčení z r.
1944 vedle jedničky z přírodopisu i poznámku
„s uznáním vynikajících znalostí“.
Za týden po maturitě jsem nastoupil kutat
uhlí v 520 metrech pod zemí na dolu Prago
v Kladně-Dubí. Sbíral jsem tam hmyz ve výdřevě šachtových chodeb, ale nakonec jsem
jako betonář v rámci „Technische Nothilfe“
stavěl vodní nádrže v Ostravě a Kladně. Hned
po revoluci jsem nastoupil do tzv. válečného
semestru na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Zapsal jsem si obor: „přírodopis – zeměpis“,
pro středoškolské učitele. Klasický přírodopis
nebyl omezen jen na biologii, ale skládal se
ze zoologie, botaniky, geologie, paleontologie
a mineralogie a k tomu antropologie a genetika. Ze zeměpisu mne zajímal hlavně zeměpis
fyzický, tj. vývoj kontinentů, krasové útvary a zalednění. Měl jsem vynikající profesory z klasické
školy 19. století: Julius Komárek (zoolog), Václav
Brendl (zoolog), Jan Obenberger (entomolog),
Oto Jírovec (parazitolog), Josef Augusta (paleontolog), Radim Ketner (geolog) a např. Karel
Hrubý (genetik), Jiří Malý (antropolog) aj.

Brzy jsem fiškusoval u Komárka, který si mne
oblíbil, a u Obenbergera, který chtěl, abych byl
muzejníkem a dokonce mne doporučoval k vedení karlovarského muzea. Po stránce odborné
jsem přešel od motýlů k dipterám, a na radu Komárka jsem se věnoval evolučně staré skupině
Tipulidae. Na disertaci jsem pracoval ve stejné
místnosti, v níž pracoval před 30 lety Einstein
(Praha, Viničná 7). Tak jsem se dostal k první
evoluční a mikroskopicko-anatomické tematice. Disertaci „Tracheisace a nervový systém larvy Tipula maxima Poda“ jsem obhájil 1949, ale
vyšla až ve „Věstníku čs. zool. Společnosti 1951.
Vedle práce na disertaci jsem publikoval i fauvistické články a popsal jsem dokonce 3 nové
druhy (Tipula subinvenusta, Tricyphona nielseni a Tipula zonaria, femina nova).
Zájem o biologii, ale i geografii mne přivedl
do „Mladé generace čs. přírodovědců, kde jsem
se seznámil s dr. Emilem Hadačem. S tímto polárníkem jsme založili „Arktický odbor přírodovědeckého klubu“ a plánovali cestu do Grónska k výzkumu glaciálních reliktů na nezaledněných plochách ostrova. Přišel však politický převrat v únoru 1948 a cestu jsme museli z Grónska (poloostrov Nuqsuak), které bylo po válce
obsazeno US armádou, přeložit na Island. Byl
jsem mezi 16 účastníky druhý nejmladší člen
výpravy. Cestu letadlem do Kodaně a lodí
do Reykjavíku, jakož i celou tříměsíční aktivitu
jsme popsali v knize „Do země sopek a ledovců“ a ve stejnojmenném filmu dr. Staňka.
Po návratu z tříměsíčního pobytu na Islandu
jsem se připravoval na obhajobu své disertace
k doktorátu RNDr. V té době jsem potkal někdy
v říjnu 1948 ve Viniční ulici doc dr. Oto Slabého, kterého jsem znal jako motýláře z Kladna,
kde byl za války závodním lékařem v Poldovce.
Slabý se právě habilitoval u prof. Frankenberga a měl převzít vedení Histologicko-embryologického ústavu na nové Lékařské fakultě
v Plzni. Hned na ulici mi nabídl místo asistenta na svém ústavu. Jaká osudová náhoda! Jel
jsem hned do Plzně a ústav se mi velice líbil.
Dokonce jsem se na radu Slabého přihlásil
ke studiu medicíny, abych alespoň složil zkoušku z histologie. Neměl jsem ale ještě ukončené
studium na Přírodovědecké fakultě a stal jsem
se posluchačem 1. roč. LF, a při tomto studiu
jsem ukončil rigorosními zkouškami ze zoologie a paleontologie a obhajobou disertace
studium v Praze promocí na RNDr. v červnu
1949. V té době jsem dokončoval i první ročník
LF, pracoval jako výpomocný asistent, a na jaře
1950 jsem se dokonce oženil s Hanou, kterou
jsem znal z kladenského gymnázia – a v r. 1952
se nám narodil syn – opět Jaroslav.
Na ústavu jsem se dal vedle studia do intenzivní práce, a ze systematiky hmyzu jsem přešel na mikroskopickou anatomii a moje první
práce se týkaly stavby facetových očí hmyzu
a tzv. Johnstonova oránu v tykadlech hmyzu.
V té době byla histologie bezobratlých úplnou
novinkou. V r. 1951 přišla do ČSR první zásilka
isotopu jodu (1131), a tak jsem využil té možnosti jej použít jako marker u larev tiplic, které
jsem choval v akváriu a u nichž jsem chtěl studovat tzv. žábry kolem análního otvoru. Po histologickém zpracování jsem vytvořil první
histo-radio-autografické snímky na nichž jsem

1952 prokázal, že anální papily nejsou žábry,
ale osmoregulační orgány, regulující příjem
solí. Tato práce vyšla jen česky (franc. Résumé)
v Biologických listech, ale byla brzy citována
v zahraničí, a dva Američané ověřili správnost
mého nálezu. Dnes známe podobné orgány
i u obratlovců. V té době se nám narodila dcera
Zuzana (1956).
Ke zkoušce z minima jsem předložil studii o 7týdenním kyklopickém embryu člověka s průkazem původu intermaxily z frontálního výběžku,
což vysoce hodnotil oponent prof. Frankenberger. Disertaci jsem pak obhájil jako první na LF
UK v Plzni a získal titul „Kandidáta věd – CSc.“
v r. 1957.
Zkušenosti ze studia žaberní oblasti mne vedly
ke studiu branchiogenních orgánů. První byla
evoluční morfologie štítné žlázy, kterou jsem
si vybral k sepsání disertace habilitační. Moje
práce o evoluční morfologii štítné žlázy je velice poctivá, rozsáhlá monografie velkého významu, pojednává o vzniku endokrinní funkce
od endostylu kopinatce, fungujícího exokrinně
po trámčitou a později folikulární stavbu endokrinní tyreoidey. Je tu také pokus průkazu analogie s hypofaryngeálním žlábkem u hmyzu.
Práce byla vysoce hodnocena oponenty. Prioritní bylo experimentální odstranění hypofýzy
dekapitací zárodku k přerušení osy hypofýza –
tyreoidea k průkazu zastavení vývoje tyreoidey
ve fázi trámčitého epitelu (bez foliklů). Obhajoba byla na jaře 1962 a po ní jsem se stal docentem Univerzity Karlovy pro obor histologie
a embryologie.
Po habilitaci mi přišla nabídka expertízy na Lékařské fakultě Univerzity v Bagdádu. Prošel jsem
intenzivním kurzem angličtiny a v říjnu jsem
nastoupil na místo přednosty mikroanatomického ústavu u LF v Bagdádu. Přednášel jsem
oba své obory, jak na Bagdádské univerzitě, tak
na Univerzitě Mustansirově, ale jezdil jsem také
na fakulty v Mosulu a Basře, několikrát i v Kufě
a v Sulejmanii. Učil jsem někdy až 30 hodin
týdně, ale na vědu nezbýval čas, přesto jsem
se věnoval antropologii a ve volnějších chvílích
jsem pracoval v iráckém muzeu na kosterním
materiálu, zvl. ze Shanidaru a popsal mimo
vývoje zubů u sumerských dětí také „první siamská dvojčata v historii lidstva“ pocházející ze
sumerské Tell Hasuna.
Zabýval jsem se také intenzivně dějinami Mezopotámie a historickým významem činnosti
české lékařky Dr. Vlasty Kálalové a dr. Emila Roubíčka. Po čtyřletém působení (1962–66) jsem si
získal v arabském světě dobré jméno a byl jsem
zván do Bagdádu každoročně po dalších dvacet let na přednáškové pobyty embryologie.
Na tyto přednáškové pobyty jsem byl pozván
do Egypta, Sýrie, Libye a Kuvajtu. Můj pobyt
v arabském světě a zvláště v Iráku byl pro mne
velice významný – přes Orient jsem poznával
Západ, který byl pro mne do té doby nepřístupný.
Z Iráku jsem mohl např. literárně sledovat pokusy o mimotělní pěstování zárodků člověka, prováděné tehdy v Itálii, a při cestě domů
v roce 1966 jsme se stavěli (i když bez větších
úspěchů) v Bologni, kde pokusy začaly. Po návratu jsem doma sám dosti úspěšně začal
s pokusy pěstování zárodků potkana ve „skle-

něné kolébce“, tj. trubičce (obsahující děložní
roh), přišité na bok samice, uvězněné částečně
v tunelu z drátěného pletiva. Věnoval jsem se
také pokusům se zárodky kuřete v otevřených
vejcích a sledoval jsem vývoj mikroftalmie
u zárodků s elektricky vyřazenými distálními
hlavovými nervy. Sledoval jsem také vývoj srdce u zárodků s implantovaným prospektivním
morfogenetickým polem z druhého embrya.
Studoval jsem také absorpční schopnost děložní sliznice po implantaci částeček nervové
tkáně. Experimentální práce mne velice bavila,
bylo však mojí velkou chybou, že jsem tyto výsledky většinou nepublikoval.
V sedmdesátých letech však nastává obrovský
rozmach imunologie. Zajímá mne opět tonsila,
jednak jako možný ekvivalent bursy Fabriciovy,
jednak jako spojnice mezi lymforetikulárními
strukturami (lymf uzliny) a lymfo-epiteliálními
jako thymus. Studuji jejich vztah k exokrinním
žlázám a zjišťuji, že sfenoidy jsou zakládány
párově a na rozdíl od mandlí patrových jsou
vázány na žlázy (lymfoglandulární orgány) a secernují iminoglobuliny. V té době vzniká moje
disertace „Evoluční morfologie nekonstantních
struktur epifaryngu“, kterou jsem obhájil a získal
titul doktora lékařských věd (DrSc. 1979).
Ve spolupráci s prof. Zavázalem studuji sekreční
Ig u nejmladších embryí člověka a zjišťuji IgD
a IgM u zárodků, kde ještě nejsou vyvinuty
lymfocyty! V mandlích patrových nalézám keratinové perly, podobné Hassalovým tělískům.
Popisuji je i u jiných derivátů štěrbin s Martou
Perry. Tím se dostávám k otázkám vztahů mezi
ektodermem a entodermem a k pojetí gastrodermálního epitelu a jeho aplikaci na otázky
klinické (Cholesteatom). Nejzávažnější prací
tohoto období jsou moje studie vývoje tonsily
bezmikrobních živočichů – GF selat, která jsem
zpracovával v laboratoři ČSAV v Hrádku. Dokazuji, že vývoj lymfo-epiteliální struktury je závislý na antigenní stimulaci. Přednášel jsem o tom
třikrát v Japonsku, vždy s úspěchem. Můj japonský postgraduant Sumida studoval u mne
v Plzni a za 3 měsíce sepsal podklady pro disertaci na Ph.D. o vývoji epifaryngu u anencefalů.
Imunitní problematiku jsem přednášel také
v Kanadě (Toronto, Hamilton) a v USA (Chicago).
Tonsilární problematika se stále více přesouvala k zájmu o thymus. Studoval jsem rozsáhlý
srovnávací materiál a potvrzoval na něm archaický vývoj thymu proti tonsile, kterou považuji
za evoluční novinku a jakousi reservu imunitního systému pro evoluční budoucnost.
Zajímal jsem se o potence jednotlivých štěrbin k tvorbě thymu a popsal jsem jeho vývoj
v ostatních štěrbinách a zdůrazňoval jsem vývojový vztah k neuroplakodám a tím k účasti ektodermu na stavbě branchiogenního
orgánu. Cenná práce je o „spiraculu“, jehož
studium mne vedlo vedle osmoregulačních
pseudobranchií ke studiu mechanoreceptorů,
hrajících důležitou úlohu při duálním vývoji
hlavových nervů.
Branchiomerie je jen oblastní částí tělní metamerie- při studiu sfenoidů jsem si všímal
průběhu chordy dorsální v lební bási a zaujaly mne chordální uzly, které jsem homologisoval s nukleus pulposus v meziobratlových
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ploténkách páteře. Vzniklo tak několik prací
s touto tematikou a dokonce můj bulharský
postgraduant Konstantinov zpracoval u nás
práci o průběhu chordy. Tak jsem došel k problému vývoje hlavy, který už měl na našem
ústavě tradici v pracích Slabého. Přednášel
jsem o tom na velkém mezinárodním kongresu v Plzni a hned na to 1989 v Brightonu, kde
vznikla moje spolupráce s Timem Horderem
z Oxfordu a Robertem Presleyem z Cardiffu.
Jezdil jsem pak skoro 20 let do Oxfordu, kde
jsem studoval v tamních bohatých sbírkách
srovnávacího embryologického materiálu
vývoj hlavy hlavně u žraloků a primitivních
ryb. Byla to fascinující práce ve vědecky posvátném prostředí darwinské atmosféry T. H.
Huxleyho, De Beera a dalších velikánů. Měl
jsem možnost také přístupu k nejnovější vědecké literatuře, doma tehdy nedostupné.
Seznámil jsem se s řadou vynikajících vědců
i v Cambridgi a v Londýně jsem mohl spolupracovat v laboratoři Marty Perry a stal jsem
se dokonce i čestným vědeckým členem Anat.
Ústavu v Guy´s Hospital. Vznikla tu také naše
práce o vývoji Amphioxa, o níž jsme přednášeli s Timem v Chicagu při oslavách 70. narozenin prof. Ganse. Hlavovou problematiku,
potvrzující segmentální vývoj hlavy, jsme pak
publikovali v monografii „Head problem“.
Co se týče mé literární činnosti, myslím, že jsem
se řídil v celém životě klasickým rčením „nulla
dies sine Linea“, a že jsem snad denně napsal
alespoň řádku a popsal tisíce stran poznámek
a protokolů nad pozorovanými strukturami
v mikroskopu, nebo filozoficky laděných úvah,
zobecňujících viděné. Těch mých přes dvě stě
publikovaných odborných sdělení v seznamu
mé bibliografie je jen část nepublikovaných
prací, které zůstaly v rukopise v zásuvkách
mého stolu. Dnes vidím, že to byl největší nedostatek v mých vědeckých aktivitách, že jsem
se s pokorou ostýchal publikovat v prestižních
zahraničních časopisech. Bylo to zaviněno
ovšem také vědeckou izolací v tehdy rozděleném světě.
Při vší té vědě jsem však snad nebyl špatným
učitelem. Učil jsem rád nejen své dva obory
(histologie a embryologie) pro studenty všeobecného směru, ale i stomatology, a to jak
v češtině, tak angličtině. Anglicky jsem přednášel nejen doma a v řadě arabských zemí, ale
i v Británii, Japonsku, USA, v Kanadě a na různých sjezdech často v němčině a dokonce
v Rusku a Bulharsku v ruštině. Učil jsem také
na Fakultě pedagogické a filozofické (antropologii) a na Fakultě zdravotnických studií
(embryologie, dějiny lékařské) Západočeské
univerzity v Plzni.
Práce pedagogická mne přivedla k sepsání
učebnic. Napsal jsem: „Outlines of Histology“ (3
vydání), „Outlines of Embryology“, dále „Základy
embryologie“ a „Základy fyzické antropologie“,
„Základy histologie“ jsou v tisku.
Moje literární činnost se ovšem neomezovala
jen na profesní obory, ale zahrnovala i humanitní zájmy. Spoluautorsky jsem se účastnil
na knihách: „Soustava a jména živočichů“ (ČSAV,
Praha. 1954), „Čarovná dolina“ (Osveta, Martin,
1955), „Do země sopek a ledovců“ (Orbis, Praha,
1957), „Klíč zvířeny ČSR, IV.“ (ČSAV, Praha, 1978),

„Doktorka z domu Trubačů“ (Mladá fronta, Praha, 1978), „Kuchařka lékařů českých“ (Axonite,
Praha, 2011).
K povinnostem vysokoškolského učitele patří
ovšem vedle učitelské vědecké činnosti také
práce organizační a řídící.“ Na lékařské fakultě
jsem pracoval jako člen vědecké rady a předseda ediční komise, kterou jsem zastupoval
i v celouniverzitní ediční komisi UK. Byl jsem
dlouhá léta garantem výuky seniorů v univerzitě třetího věku a členem výboru českých U3V
v Praze. Byl jsem členem různých habilitačních
a doktorandských komisí, pedagogických a vědecko-výzkumných a oborových rad. Byl jsem
členem vědeckých rad na Fakultě filozofické
a Fakultě zdravotnických studií Zpč. Univerzity.
V oblasti profesní jsem pracoval jako člen výboru čsl. Anatomické společnosti a po převratu
jako její předseda. Stal jsem se také čestným
členem České a Slovenské, Ruské, Bulharské
a Německé anat. společnosti a čestným členem čsl. Lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Byl jsem také členem Zoologické společnosti,
Entomologické společnosti a Společnosti pro
dějiny věd a techniky.
Ve společenských organizacích jsem se za totality angažoval jako nestraník v tzv. Socialistické akademii, kde jsem jako předseda sekce
přírodovědecké byl i členem jejího ústředního
výboru v Praze.
Po převratu 1989 jsem se intenzivně zapojil jako
spoluzakládající člen mezinárodní humanitární
organizace Lion´s club international v Plzni. Byl
jsem zvolen 1995 guvernérem celého distriktu
ČSR. Z této pozice jsem navštívil i světové konventy Lionů v Birminghanu, Chicagu a Bangkoku, jakož i různá setkání na akcích v Německu,
Rusku, Rakousku a Maďarsku.
Za svoji činnost jsem byl mnohokrát vyznamenán. Za nejcennější považuji udělení Zlaté
medaile Univerzity Karlovy v Praze a stříbrných medailí univerzity Palackého a v Olomouci a Masarykovy v Brně, a dále medailí
Purkyňovy, Bolzanovy, Koldovy aj. Vysoce si
vážím také udělení Čestného občanství města Lokte.
Tak jsem prožil v plné práci, která byla ale mým
koníčkem, většinu 20. století. Přežil jsem strašnou válku a přežil jsem také zákeřné diktátory.
Byla to doba krušná, ale rozhodně jsme se nenudili. Snažil jsem se izolovat od zkomolených
ideologických vlivů a jako bezpartijní prožívat
ve svém zakuklení svůj vlastní člověčí život a radovat se z každých drobných náznaků, že ani
společenskou evoluci nelze zabrzdit hloupou
politickou mocí. Věřil jsem v příchod demokracie, ale přiznávám, že jsem ztrácel naději, že se
toho dožiji. Zatím se světová věda a technika
bouřlivě rozvíjela, zažil jsem počátky rozhlasu
a později i televize, počátky letecké techniky
až po astronautiku, a od fiakrů k superautům,
od Edisonova telefonu po mobil, od gramofonu s kličkou a troubou po cédéčka a od dřevěných kuliček počítačů a od násadky se zasazeným kovovým perem po notebooky, na nichž
píši tuto historii.
Prožíval jsem ovšem také impozantní rozvoj
biomedicíny, zažil jsem zrození antibiotik, postupně rozvoj biochemie a endokrinologie
a imunologie až po molekulární biologii a roz-

luštění genomu člověka, metodiky transplantací a orgánových náhrad a umělého oplodňování. To vše přispělo k prodloužení lidského života. Přispěl však tento civilizační pokrok k duchovnímu zkvalitnění jeho života? Přispěla vyspělá civilizace ke zmoudření a zmravnění jeho
života? Vždyť dnes žijeme v době informačního
boomu a stačí otevřít internet a na jedno kliknutí dostat odpověď na kteroukoli otázku z kteréhokoliv oboru vědy, techniky nebo umění.
Ten internet na mém stole mi připomíná oplozené vajíčko, tedy zygotu, jejíž jádro je nabité
informací v chomáčku DNA – ale to přece ještě není Homo sapiens! A je jím člověk, nabitý
informacemi z počítače? To je přece nanejvýš
Homo informatus, tedy člověk sice perfektně
informovaný, ale nikoli vzdělaný a už vůbec ne
mravný. Informace je určitě potřebnou surovinou, kterou však je nutno pečlivě a důkladně
zpracovat a strávit, než se stane součástí naší
duševní výbavy. Ale to je činnost velmi pracná,
na níž se už dostatečně informovaný člověk
obyčejně vymluví nedostatkem času. A tak informace, která jen olízla jeho kůru mozkovou
zase vyprchá a člověk se opět vrátí do bodu
výchozího a píše e-maily a esemesky, kde není
třeba dbát na sloh a vyjmenovaná slova. Ale asi
i tato informační vlna je nutnou a zákonitou
součástí humánní fáze v evoluci člověka. Sotva
však přispěje ke zvýšení jeho mravnosti. Ta se
od doby našich předků z jeskyně v iráckém Šanidaru příliš nezměnila.
A tak, když se v polovině devátého decennia
svého života ohlížím za sebe, tak si ve své ješitnosti nemyslím, že jsem ten dlouhý čas promarnil, a dokonce mi zní v uších má oblíbená Edith
Piaff „No, je ne regrette rien!“ Mám ještě hlavu
plnou syntetických myšlenek a chtěl bych toho
ještě hodně udělat a sdělit, ale obávám se, že se
blíží čas, kdy si uvědomím s mezopotamským
Gilgamešem, který ve třetím tisíciletí před Kristem po návratu z cesty za nesmrtelností vzdychal znaven u hradeb Uruku: „Konec je všech
mých snažení i útrap, všechno mé konání bylo
jen vánkem větru!“
Jaroslav Slípka
(nar. 10. 6. 1926 v Lokti u K. Varů,
zemřel 24. 7. 2013 v Plzni)

Profesor Slípka
a plzeňská
antropologie
Široký záběr a zájmy profesora Jaroslava Slípky
se dotýkají i oblastí, které nejsou běžně připomínané. Pan profesor byl například hluboce
vzdělán v dějinách přírodních věd a byl dobrým znalcem plzeňských reálií. Jeho osobnost
ovlivnila mimo jiné také utváření plzeňské antropologie, což chci tímto připomenout.
Profesor Slípka byl ve svém bádání vnitřně
motivován poznáním člověka, které navíc bylo
doplněno evolučním myšlením, ke kterému se
propracoval srovnávacím histologickým a raně
ontogenetickým studiem různých struktur,
utvářených kolem žaberních oblouků. Byl dobře znám také soudobým českým biologickým

antropologům (tehdy označovaným také fyzičtí antropologové) a znal díla a přínos jejich
předchůdců – jmenovitě vyzdvihoval myšlenky
a význam Aleše Hrdličky, významného amerického antropologa českého původu. V plzeňském prostředí měl úzké vazby na českou antropologickou odbornou veřejnost i jeho přítel
profesor Jaroslav Kos.
V roce 1997 se v Plzni konala pod patronací
Language Origin Society významná mezinárodní konference o výzkumu řeči. Její konání
souviselo s konstituováním Střediska humanitních studií při Západočeské univerzitě v Plzni,
z něhož později vznikla Fakulta humanitních
studií (nyní přejmenovaná na Fakultu filozofickou). Klíčovou osobností v tomto procesu byl
prof. Ivo Budil a jedním z hlavních oborů byla
sociální a kulturní antropologie. A na uvedené
konferenci došlo k domluvě mezi prof. Slípkou
a prof. Budilem o potřebě zařadit do přípravy
studentů plzeňské sociální a kulturní antropologie i vzdělání z biologické antropologie.
Prof. Slípka ctil bio-sociální jednotu člověka
natolik, že se ujal ve spolupráci s prof. Kosem
a později i prof. Strouhalem přednášek. Tím
se plzeňská sociální a kulturní antropologie
profilovala specificky ve srovnání s tímtéž oborem na jiných vysokých školách. Významným
momentem bylo vytvoření malého Oddělení
biologické antropologie, které prof. Slípka zpočátku vedl a pak předal mladším novým spolupracovníkům včetně mne.
Ačkoliv působení prof. Slípky v plzeňské antropologii nebylo dlouhé, tak bylo zásadní
podobně, jako se u jedince „vtiskávají“ základní principy chování a poznávání v nejútlejším věku. Jeho laskavé a moudré ponoukání
a vedení tak daly základ pro další pedagogický a vědecký rozvoj našeho pracoviště. Tuto
kontinuitu je třeba nezapomenout a mít stále
na paměti.
RNDr. Vladimír Blažek, CSc.,
vedoucí Oddělení biologické antropologie,
Katedra antropologie FF ZČU v Plzni

6. červenec
Světový den zoonóz
Zoonózy jsou definovány jako infekční onemocnění, jejichž etiologická agens se přenášejí
přirozenou cestou mezi
obratlovci a člověkem.
Jejich původci mohou
být bakterie, viry, parazité, patogenní houby,
ale i priony. S ohledem na způsob přenosu původce se dělí na přímé zoonózy, cyklozoonózy,
metazoonózy a saprozoonózy. Podle směru
přenosu je možno blíže specifikovat zooantroponózy (zvíře=>člověk) a antropozoonózy
(člověk=>zvíře).
Mezi nejběžnější zdroje zoonóz paří skot (zdroj
mykobakterií, brucel, C. burnetii, T. saginata, T.
gondii, B. anthracis, listerií, leptospir, salmonel,
kampylobakterů, prionů BSE aj.), prase domácí
(zdroj salmonel, T. solium, leptospir, E. rhusiopathiae, kampylobakterů, yersinií aj.), prase divo-

ké (zdroj např. T. spiralis), ovce (zdroj salmonel,
C. burnetii, viru klíšťové encefalitidy aj.), vodní
a hrabaví ptáci (zdroj salmonel, C. psittaci, listerií aj.), psi (zdroj např. P. multocida, leptospir,
E. granulosus, viru vztekliny), lišky (zdroj E. granulosus, viru vztekliny aj.), kočky (zdroj např.
P. multocida,T. gondii, viru vztekliny), zajíci
(zdroj F. tularensis) a drobní hlodavci (zdroj F.
tularensis, leptospir, salmonel, viru klíšťové encefalitidy, lymfocytární choriomeningitidy aj.).
Přenos patogenů se uskutečňuje prostřednictvím potravin (nejčastěji se jedná o vejce, maso
a mléko), vody (leptospiry), přímým kontaktem
(F. tularensis, C. burnetii, C. psittaci, brucely,
mykobakterie), produkty zvířat (B. anthracis,
C. burnetii), kontaminovaným prachem (C.
burnetii, C. psittaci, mykobakterie), kousnutím
(virus vztekliny, C. tetani), vektorem - nejčastěji
členovcem (virus klíšťové encefalitidy, C. burnetii, F. tularensis).
Diagnostika a diferenciální diagnostika vychází z klinického obrazu, podrobné epidemiologické anamnézy,
laboratorních vyšetření (kultivace, průkaz antigenů, protilátek, parazitologické vyšetření, PCR a dalších).
V řadě případů je potřeba vyšetření grafických
(RTG, USG, CT, MRI), případně dalších. Terapie
u bakteriálních, parazitárních a mykotických
onemocnění je většinou specifická. Důležitá
jsou preventivní opatření zaměřená především
na rezervoárová zvířata (léčba, kontumace, sledování výskytu v přírodě) a omezení přenosu
(správná manipulace s potravinami, zvířaty
a jejich produkty / ev. exkrementy, účinný boj
s vektory). Specifická profylaxe preventivní
nebo postexpoziční je možná jen v menší míře.
Antropozoonózy mají rovněž řadu celospolečenských a ekonomických úskalí: některé jsou
spojeny se způsoby obživy, jiné patří mezi nákazy s přírodní ohniskovostí, mohou se za určitých okolností podílet na vzniku epidemií, řada
z nich patří mezi profesionální nákazy a některé
z nich mohou probíhat velmi těžce. Důsledkem
komplexního přístupu při řešení epizoocií, ale
i diagnostiky, léčby a nákladů spojených s rehabilitací a pracovní neschopností bývají významné ekonomické ztráty. Z tohoto pohledu má
velký, dokonce i mezinárodní, význam surveillance antropozoonóz.
Není bez zajímavosti, že většina nově objevených infekčních onemocnění patří právě
mezi antropozoonózy; u některých byl navíc
potvrzen sekundární interhumánní přenos.
Je velmi pravděpodobné, že některá zvířata mohou být rezervoárem původců těch
nejzávažnějších onemocnění, jako je např.
Ebola, horečka Lassa a další. Lze očekávat, že
i v budoucnosti se objeví nové, zatím neznámé zoonózy, kterým bude lidstvo nuceno čelit. Stále vzrůstá obliba „domácích mazlíčků“,
z nichž ne všichni jsou dováženi a odchováni
za legálních podmínek. Za určitých podmínek mohou být tato zvířata důležitým zdravotním rizikem zejména pro děti.
D. Sedláček

11. července
Světový den populace
11. červenec byl populačním fondem Organizace spojených národů vyhlášen Světovým
dnem populace již v roce 1989. Jeho cílem je
upozorňovat veřejnost na problémy světové
populace, především dětské úmrtnosti, zdraví, sexuálního chování, postavení žen a mužů
apod.

Připomeňme základní fakta růstu světové populace. Až do konce 18. století se počet obyvatel zvyšoval velmi pozvolna. Lidstvu trvalo
více než 250 000 let, než počet jedinců tohoto druhu dosáhl 1 miliardy současně žijících
jedinců. Podle U.S. Bureau Census se tak stalo
v roce 1804. Během 123 let se počet obyvatel
Země zdvojnásobil – v roce 1927 žily na Zemi
2 miliardy, v roce 1960 to byly 3 miliardy a v r.
1974 4 miliardy lidí. V roce 1987 dosáhl počet
obyvatel planety 5 miliard. OSN při této příležitosti stanovila symbolické datum, kdy se tak
stalo. Bylo to 11. července 1987 a tento den
byl vyhlášen Světovým dnem populace. 12.
října 1999 světová populace dosáhla 6 miliard.
Byl dokonce vybrán novorozenec, jehož narozením se tak stalo. Populační divize OSN v té
době prognózovala, že lidstvo dosáhne počtu
7 miliard v roce 2013, 8 miliard v roce 2028 a 9
miliard v roce 2054. Po poslední revizi populační projekce, která byla provedena v roce 2010
a odráží určité zrychlení celkového přírůstku
světové populace, bylo dovršení počtu 7 miliard obyvatel Země OSN vypočteno na 31. října
2011. Ve skutečnosti se tak stalo …..
Ačkoli světová populace v historické době (tj.
za posledních asi 2500 let) vzrostla více než stokrát, procentuální podíly jednotlivých hlavních
oblastí se příliš nezměnily (viz graf ). Od 19. století výrazně vzrostl podíl obou Amerik a od počátku 20. století se snížil podíl Evropy.
Počet obyvatel Země nelze ani v dnešní době
přesně určit, i když údaje se stále zpřesňují. Je
třeba mít na paměti, že se v globálním měřítku
jedná o odhady, protože počty obyvatel jednotlivých zemí nejsou národními statistickými
úřady stanoveny stejnými metodami a k jedinému okamžiku. V některých zemích či oblastech ani kolem roku 2010 neproběhlo sčítání
lidu či jeho výsledky nejsou doposud známy.
Celosvětová populační prognóza se skládá
z dílčích regionálních prognóz, které jsou poskládány z populačních prognóz jednotlivých
zemí, které však nepočítají jednotlivé národní
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statistické úřady (resp. jejich demografická oddělení), ale jsou spočteny jednotnou metodikou
výše uvedených institucí na základě regionálních dat. Bohužel ne vždy jsou vstupní údaje
stejné a ne vždy jsou vstupní údaje spolehlivé.
Za nárůstem světové populace v posledních
desetiletích stojí především pokles úmrtnosti
v rozvíjejících se zemích, který však zatím není
doprovázen odpovídajícím poklesem porodnosti. K něčemu podobnému došlo v minulosti
i u některých evropských populací. Proces označovaný jako demografická revoluce započal
zhruba v polovině 18. století v Anglii a ve Francii,
kde původně vysoká míra porodnosti i úmrtnosti, udržující malý populační přírůstek, postupně
klesala. Nejdříve došlo k poklesu úmrtnosti,
porodnost klesala až s určitým časovým odstupem, což vedlo ke zvýšení počtu obyvatel. Až
po poklesu úrovně porodnosti se populační přírůstek opět zmenšil, někdy mohl být až záporný.
K výraznému nárůstu populace však v průběhu
demografické revoluce vůbec nemusí dojít, což
se stalo ve Francii, kde byl pokles úmrtnosti kopírován poklesem porodnosti, a počet obyvatel se
tedy výrazně nezměnil. Zatímco v rozvinutých
zemích proces demografické revoluce skončil,
v zemích méně rozvinutých demografická revoluce teprve probíhá.
Dnes se každou minutu na světě narodí
255 dětí a 106 osob
zemře. Za den tak
přibude zhruba 215
tis. osob, za rok to
představuje 79 milionů. Průměrný roční přírůstek celosvětové populace činil v loňském roce 1,2 %. Kdyby se i nadále toto tempo udrželo, pak by se počet obyvatel během příštích 58 let zdvojnásobil, takže
v roce 2069 by na planetě Zemi žilo 14 miliard
lidí. Průměrné roční přírůstky celosvětové populace se v posledních 50 letech snižují. Vůbec
nejvyšší roční relativní přírůstek ve výši 2,2 % byl
zaznamenán v roce 1963. Podle aktuální prognózy Population Reference Bureau bude trvat
dalších 13 let, než celosvětová populace dosáhne 8 miliard. Zatímco dřívější odhady počítaly s tím, že se velikost populace ustálí na 12
miliardách, dnešní prognóza udává hodnotu
10 miliard okolo roku 2150 a dále se již populace zvětšovat nebude. Bude se však měnit zastoupení obyvatel vyspělých a méně vyspělých
zemí, neboť za nárůstem světové populace stojí dnes především ony méně vyspělé země. Vysoké populační přírůstky rozvíjejících se zemí
jsou a budou v kontrastu s nízkým až nulovým
růstem obyvatel v rozvinutých zemích.
Polovinu dnešní světové populace tvoří obyvatelé pouhých sedmi zemí. Nejlidnatějším
státem je Čína, v níž podle Population Reference Bureau k 1. červenci 2011 žilo 1,35 miliardy
osob, na druhém místě je Indie s 1,24 miliardy
obyvatel. Na třetím místě jsou USA, ve kterých
nyní oficiálně žije 312 milionů lidí.
Za posledních 60 let došlo k poklesu celosvětové úhrnné plodnosti z 5 dětí na ženu na 2,5 dítěte na ženu. Plodnost (fertilita) je demografický
ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků
na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou).
Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování

populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomků na jednu ženu. Ve vyspělých zemích je
dnes průměrná úhrnná plodnost 1,7, v nejméně vyspělých zemích je to 4,5 dítěte na ženu.
Jsou však i země, v nichž je úhrnná plodnost
stále vyšší než 6. Nejvyšší úhrnnou plodnost má
dlouhodobě Niger, v němž v letech 2005–2010
se udává hodnota 7,19 dítěte na ženu. Obecně
lze říci, že mezi 15 zeměmi s nejvyšší úhrnnou
plodností jsou s výjimkou Východního Timoru
země africké. S nejnižší úrovní úhrnné plodnosti se lze setkat u evropských populací a dále
v Singapuru, Japonsku a v Jižní Koreji. V těchto zemích dosahuje úhrnná plodnost hodnot
1,2–1,4 dítěte na jednu ženu, což je hluboko
pod úrovní, jež je nutná k zachování velikosti
populace. V ČR a v mnoha okolních státech je
v současné době plodnost hluboko pod hranicí
2,1 a má jednu z nejnižších hodnot mezi všemi
státy světa. Úhrnná plodnost žen se v České republice snížila. V roce 2011 připadlo na jednu
ženu během jejího reprodukčního období 1,43
dítěte, zatímco v předchozích třech letech to
bylo 1,49.
(r)

XXXIV.
Imunoanalytické dny
Plzeň, 14. – 16. 4. 2013
V Plzni se v kongresovém
centru Primavera 14. – 16.
dubna 2013 konaly XXXIV.
Imunoanalytické dny, jejichž součástí byla i XIII.
mezinárodní konference
CECHTUMA (Central European Tumor Markers),
a IV. Workshop prediktivní, preventivní a personalizované medicíny.
Záštitu nad konferencí převzali děkan Lékařské
fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg,
CSc., ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová a rektorka Západočeské Univerzity v Plzni doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Sponzory konference byly firmy vyrábějící diagnostické soupravy pro imunoanalýzu a molekulární biologii. Hlavními sponzory této mezinárodní akce byly firmy Beckman a Abbott
a další.
Imunoanalytické dny mají již dlouhou tradici,
a postupně k nim byly přidávány specializované monotematicky zaměřené mezinárodní
akce – Cechtuma a Workshop personalizované
medicíny.Vědecký výbor konference tvořili významní čeští odborníci, ale i řada zahraničních
expertů: prof. V. Barak, Hadassah University
Hospital – Hebrew University Medical Center,
Jeruzalém, prof. R. Molina, univerzita Barcelona,
člen EGTM, prof. M. J. Duffy, School of Medicine
and Medical Science Clinical Research Central
St Vincent´s University Hospital, Dublin, Irsko
a prof. O. Wolfe, Glen Rock, USA.Vědecký výbor
konference se snažil zařadit co největší počet
sdělení, zejména přehledových sdělení edukativního charakteru, výsledky klinických studií,
ale i prezentace zajímavých kazuistik z rutinní
praxe. Hlavními tematickými bloky konference
byly:

•
•
•
•
•
•
•

Biomarkery a personalizovaná medicína
Personalizovaná medicína
Management laboratoře a kontrola kvality
Biomarkery v onkologii
Biomarkery v endokrinologii
Biomarkery v gynekologii a porodnictví
Neobvyklé tekutiny pro stanovení biomarkerů a preanalytika
• Molekulární biologie
• Ranní diskusní bloky
Již několik let pořádané ranní diskusní stoly
byly v letošním roce zaměřené na nádorové
markery, statistiku, molekulární biologii, publikace a přednášení, vitamín D a endokrinologii.
Vzhledem k tomu, že v příštím čísle se chceme
podrobně věnovat přínosům konference pro
praxi, jsou zde komentovány jen některé vybrané přednášky. O. Wolfe představila personalizovanou medicínu „dnes a zítra“ z pohledu současného stavu v USA v úvodním bloku přednášek konference, který byl zaměřen na postavení
biomarkerů v personalizované medicíně, druhý
blok byl zaměřen na problematiku farmakogenetiky a farmakogenomiky a odpolední program byl uzavřen blokem přednášek k tématu
managementu laboratoře a kontroly kvality.
Druhý den konference byl zaměřen na obsáhlé
téma biomarkery v onkologii (celkem 11 sdělení), k nimž přispěli i zahraniční přednášející
prof. Duffy – použití biomarkerů ve screeningu
rakoviny, prof. Barak – klinické využití biomarkerů pro zhoubné nádory oka a kožní melanomy
a prof. Molina – klinické využití cirkulujících hladin HER-2/neuonkoproteinu u rakoviny prsu.
Blok přednášek zaměřených na problematiku
biomarkerů v endokrinologii zahrnoval mnoho
témat, např. příčiny obezity u dětí, problematika
kalcifikace aortálních chlopní, vliv antiepileptik
na kostní metabolismus, apod. V bloku přednášek molekulární biologie byla diskutována
problematika onkologická a kardiovaskulární.
Poslední den konference byl první blok věnován stanovování biomarkerů v méně obvyklých
biologických tekutinách, jako jsou seminální
plazma, sliny, cystické tekutiny nebo výpotky.
Program konference uzavřel již tradičně blok
příspěvků o screeningu Dawnova syndromu
v ČR v letošním roce rozšířený i o problematiku
vyžití biomarkerů v gynekologii a porodnictví.
Kromě přednáškových bloků bylo na sjezdu
prezentováno i 22 posterů. Jako tomu bylo
i v minulých letech, měly možnost se prezentovat firmy s novou přístrojovou technikou či
novými diagnostickými soupravami.

Hlavním organizátorem akcí byla sekce imunoanalytických metod České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Českou
endokrinologickou společností JEP, Českou
společností klinické biochemie JEP, sekcí labo-

ratorní imunologie České společnosti alergologie a klinické imunologie JEP. Spolupořadateli
konference byly i zahraniční organizace: European Group for Tumor Markers (EGTM) a European Association of predictive, preventive and
personalized medicine (EPMA).
Konference byly podpořeny ze zdrojů projektu EU CZ.1.07/2.3.00/09.0142,
EU CZ.1.07/2.3.00/09.0182, EU CZ.1.07
/2.2.00/15.0046 a EU CZ.1.07 /2.3.00/20.0040;
a také z projektu Ministerstva zdravotnictví ČR
koncepčního rozvoje výzkumné organizace
00669806 – FN Plzeň.
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
Technologické centrum Akademie věd ČR
Ve Struhách 27, Praha 6, kinkorova@tc.cz
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň,
topolcan@fnplzen.cz
Foto: T. ťupa

Seminář
Onkologická bolest
v Plzni, 15. 4. 2013
V rámci cyklu Jarní semináře o bolesti 2013 zavítali do Plzně přední odborníci, aby pojednali
o problematice onkologické bolesti. Plzeňský
seminář se uskutečnil v Šafránkově pavilonu 15.
dubna 2013. Zaznělo pět přednášek předních
odborníků:

lékařů. Obdobné semináře proběhly i v dalších
městech – v Praze, v Hradci Králové a v Brně. 
(r)
Foto: V. Dlohý

34th Medigames
a vědecké sympozium
Záhřeb 29. 6. – 6. 7. 2013
Od vzniku Světových her zdravotníků
startovaly
ve
sportovních
soutěžích desetitisíce
účastníků
z více než 50 zemí
všech kontinentů.
Také k letošním
Medigames, jak se
hry stručně nazývají, se ve dnech
29. června až 6.
července sjelo okolo 1700 účastníků z 32 zemí
světa. Profesně nejde jen o lékaře, ale také farmaceuty, fyzioterapeuty, střední zdravotní personál a studující medicíny a farmacie. Vypsány
jsou soutěže ve 24 sportovních odvětvích,
ve většině se soutěží v 5 věkových kategoriích.

Prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc.

R. Rokyta: Patofyziologie nádorové bolesti
J. Kozák: Farmakologická léčba nádorové bolesti
I. Vrba: Nefarmakologická léčba nádorové bolesti – invazivní a psychologické přístupy
J. Fínek: Algické syndromy
v onkologii
J. Lejčko: Refrakterní nádorová bolest – role intervenční léčby
Po přestávce došlo na prezentaci firem. Účastníci
Prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
obdrželi kreditní body, seminář byl zařazen mezi vzdělávací akce Spolku

Nedílnou součástí Medigames je také vědecké sympozium, které v Záhřebu probíhalo
ve třech dnech a třech jazykových „mutacích“
– ve francouzštině, angličtině a chorvatštině.
Uvedeme jen témata v jednotlivých přednáškových blocích, která ukazují na pestrou škálu
problémů, o nichž se mohli přítomní účastníci
sportovních soutěží i další zájemci z úst odborníků více dozvědět.
Blok francouzských sdělení: A. SEYNAEVE
(Francie): Psychology and tennis in competition. K. HIRECHE (Alžírsko): Role of face protections in preventing maxillofacial trauma. A.
MONROCHE (Francie): How to deal with concussion in fighting sports involving non-combat. B. NOUREDDINE, R. OUAZZANI R, M. KRIBI:
(Alžírsko): Sports and imaging: clinical case. R.
BESBES (Tunisko): Sports psychology and life
stress. F. DENIS (Francie): Dental infection and
poor performance, and the singular problem
of wisdom tooth. H. GACEM (Tunisko): Obesity
and physical activity. Ch. GOUARIN-MONROCHEOVÁ: Sports activities and fluid intake. N.
MERAGHNI (Alžírsko): Achilles tendonitis, therapeutic aspects. H. REZGUI (Francie): Parental
dependence in young athletes.

Blok chorvatských sdělení: Cardiovascular
Session - Sports cardiology: J. MUSTAJBEGOVICOVÁ: M. MILOSEVIC (Záhřeb): Sports medicine in Croatia. H. PINTARIC (Záhřeb): The importance of sports kardiology. Z. BABIC (Záhřeb):
Commotio cordis – a cause of sudden cardiac
death in athletes. E. GALIC (Záhřeb): Long QT
syndrome. L. VRBANIC, K. KORDIC, E. GALIC (Osijek): Hypertrophic cardiomyopathy in athletes.
J. SIKIC (Záhřeb): Coronary artery disease in
athletes. Orthopaedic session - Athletic injuries, methods of treatment: what is hot? K.
CRNOGACA (Záhřeb): Shin splint: easy to get,
hard to treat? D. TRSEK (Záhřeb): Sportsmen
meniscus injuries and treatment methods.
H. KLOBUCAR (Záhřeb): Foot injuries in athletes - when is indicated surgical treatment? D.
STARCEVIC (Záhřeb): Treatment of shoulder
instabilities in athletes. S. JANKOVIC, G. VRGOC
(Záhřeb): Anterior cruciate ligament injury: an
athlete’s nightmare.
Blok anglických sdělení: J. NOVAK (ČR): History of Sports Medicine in Czech Republic until
today. B. KALKE (Německo): Special rehabilitation in patients with spinalcord injury including
the neurogenic bladder and the sport therapy.
F. SCHLEENBECKER (Německo): BEMER - better
healing after trauma or a kind of biological doping? J. NOVAK, O. Topolcan et al. (ČR): Biomarkers of muscle damage in athletes. P. HEATON
(Velká Británie): Compliance of oral thromboprophylaxis in joint replacement patiens. H.
HASSING (Holandsko): Sleep and top sports.
P. Newton (Velká Británie): Acquisition of rapid
strength and endurance fitness. B. KALKE (Německo): The declaration of Hamburg – an initiative for the health of polio patients in Germany. A. ALIBEGOVIC Slovinsko): Three fatal cases
in Slovenian mountains avalanches last winter
and prevention possibilities. B. KALKE (Německo): Updates on Osteoporosis. K. LEFEBVRE (Belgie): Cardiovascular adaptations to sport with
attention to the difference between physiologic and pathologic changes. J. PUDULIS (Lotyšsko): Sudden cardiac death in athletes.
Zcela zaplněné auditorium bylo jen při chorvatském bloku, který si přijeli zřejmě vyslechnout
nejen aktivní účastníci Medigames. U všech
bloků však po každé přednášce následovala
bohatá diskuse, snad i v důsledku dostatečného časového prostoru – každý blok měl vyhrazen celý půlden k jednání. Sympoziu předsedal
prof. Dr. André Monroche z Paříže.
Tradiční účast autora článku v plaveckých soutěžích byla tentokrát korunována ziskem čtyř
bronzových medailí, k nimž přidal i jednu stříbrnou – za soutěž v šachu. V ní sice proti svým
šesti soupeřům neuhrál ani půl bodu, proti původnímu rozpisu soutěže však se pořadatelé
rozhodli i v šachu odměnit medailemi účastníky podle věkových kategorií. A v kategorii E,
tedy té nejstarší, startovali jen dva účastníci. Ze
zlata se radoval B. Ostapowicz z Polska. Příští 34.
Medigames se budou konat ve dnech 21. – 28.
6. 2014 v rakouském Welsu. Určitě nevídaná příležitost k tomu, aby na startu soutěží i za přednáškovým pultem byla účast kolegů z České
republiky početnější. 
J. Novák
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Mezinárodní
mikroskopická
konference
Regensburg 25. – 30. 8. 2013
Ve dnech 25. – 30. 8.
2013 proběhla v prostorách Regensburské univerzity mezinárodní mikroskopická
konference
(http://www.
mc2013.de). Naše fakulta byla na této
prestižní akci zastoupena příspěvkem naPrezentace posteru, Dr. Eberlová
zvaným Macro- and
micro-CT analysis of porcine liver microvascular corrosion casts autorů L. Eberlová, V. Liška,
H. Mírka, T. Gregor, M. Skála, A. Králíčková, K. Kalusová, R. Pálek, J. Brůha, O. Vyčítal, D. Glanc, L. Nedorost, M. Králíčková, Z. Tonar. V konkurenci téměř tisíce aktivních účastníků zařazených
do kategorií Multimodální a mezioborová mikroskopie, Metody a vybavení, Materiálová mikroskopie a Mikroskopie organismů a tkání jsme
byli zařazeni do posterové sekce ve skupině 3D
zobrazování a analýzy (obrázek 1). Prezentovaná mezioborová studie navazuje na předchozí
výsledky spolupráce plzeňských chirurgů, morfologů a radiologů s odborníky z Fakulty aplikovaných věd ZČU. Tým vznikl a pracuje pod vedením MUDr. Václava Lišky, Ph.D. Pracovní skupina se dlouhodobě zabývá zobrazením mikroanatomie jater s ohledem na popis základních
jednotek jaterní perfúze. Předpokládáme, že
výsledky bude možné použít při softwarovém
modelování jaterní regenerace. Práce je podpořena z grantu IGA MZ ČR 13326 – Zvyšování
resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu – počítačem asistované diagnostiky a softwarového
modelování.

Kampus Regensburské univerzity

Metodika korozivních preparátů je známa už
od středověku. Jejím principem je vyplnění dutých struktur polymerem (pryskyřicí). Po proběhlé polymeraci je okolní tkáň odleptána.
Nám se po mnohých testováních metodiky
hepatektomie i pryskyřic podařilo vyplnit celé
portální a jaterní žilní řečiště prasete domácího. Úspěch je to pro technickou náročnost
postupu veliký a v publikacích zatím jedinečný.
Kombinací makro- a mikro-CT se nám za současné segmentace pořízeného odlitku a většího rozlišení podařilo odlišit jednotlivá řečiště
a zobrazit cévní strom až po jaterní acinus. Byly
zachyceny i četné portosystémové anastomózy. Detailní znalost jaterního řečiště má totiž
úzkou návaznost na klinickou aplikaci např. při
hodnocení resekability jaterního parenchymu
nebo pro transplantace části jater od živého
dárce (split transplantace jater). Získaná data
mohou významně pomoci také při optimalizaci matematického modelu jaterní perfúze.
Jako prezentující autor jsem měla možnost
seznámit se blíže nejen s krásným historickým
centrem (viz dále), ale zejména s univerzitním
kampusem (obrázek 2). Při podobných příležitostech bývám zaplavována dvěma druhy
emocí. Jedny jsou pozitivní, vznikající jako reakce na adekvátní dojmy (dokonalá organizace,
krásné přednášky, krásný kampus). Na druhé
straně se o mě obratem pokoušejí hořknoucí,
dysharmonické dozvuky z nedosažitelnosti
magického dokonala. Abych byla věcnější. Již
nejsme tak moc daleko, máme s touto zemí
krom kusu historie aktuálně dokonce i mnoho
společného, např. předvolební kampaň, bílá
plastová okna skoro všude, zateplené pastelové fasády a upřímnou lásku k pivu. V neposlední
řadě, betonové budovy místního kampusu se
docela podobají budovanému Biomedicínskému centru. HiTech styl tu není nepříjemný, ba
naopak (obrázek 3). Na zdi si studenti píší křídou vzkazy, místo promítacího plátna visí něco
jako vertikální trampolína, obří menza je se
stomach-friendly výběrem a lehátky na přilehlé
siestní terase nejsvětlejším bodem dne. Těším
se moc, až se budou i u nás studenti sesedat
na schodech před školou k živému brebentění, až tu budou stát řady ledabyle zamčených
kol, až budeme mít, kde se sejít ke společnému
sportování. Věřím, že už nejsme daleko.
Lada Eberlová

Přednáškový večer
Ústavu mikrobiologie
a Ústavu
epidemiologie
5. 6. 2013
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Přednáška Future trends in electron optics – zájem značně překračoval kapacitu posluchárny...

Dne 5. června 2013 se konal v přednáškovém
sále Šafránkova pavilonu večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie, kterému předsedal doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Přednáškový blok zahájil doc. MUDr. Petr Pazdiora přednáškou Současná situace ve výskytu HIV/AIDS v ČR a Plzeňském kraji. Před
30 lety - v r. 1983 byl identifikován původce

onemocnění. V Československu bylo potvrzeno první onemocnění v r. 1985, rychle vznikla
Národní referenční laboratoř, AIDS centrum
na Bulovce. Došlo k rychlému vybudování sítě
poradenských a odběrových center. Díky promyšleným preventivním i legislativním opatřením ČR do r. 2011 patřila mezi země s nízkou incidencí nově zachycených infekcí (<2 /100 000
obyvatel). V r. 2012 došlo poprvé k zachycení
více než 200 nových infekcí – díky tomu se ČR
dostala mezi země se středně nízkou incidencí
HIV/AIDS. Významný nárůst řadí v současnosti
Plzeňský kraj již na třetí místo v republice. Analýza vybraných epidemiologických charakteristik, preventivních aktivit a financování ukazuje
příčiny této nežádoucí významné změny.
MUDr. Radka Walková (spoluautoři M. Šnajdrová, H. Janouškovcová, J. Hrabák) přednesla
sdělení s názvem Identifikace vláknitých hub
pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Přednáška pojednávala o možnosti využití hmotnostního spektrometru MALDI - TOF
k identifikaci vláknitých mikromycet. Vláknité
houby mohou vyvolávat u imunokompromitovaných a jinak oslabených pacientů závažné, život ohrožující infekce. Zejména v těchto
případech je někdy nezbytná přesná druhová
identifikace agens umožňující rychlé nasazení
adekvátní terapie. Diagnostika vláknitých hub
spočívá v mikroskopickém vyšetření klinického
materiálu a následné kultivaci na vhodných
kultivačních půdách. Identifikace izolovaných
vláknitých mikromycet se ve většině případů
opírá pouze o studium morfologických a fyziologických vlastností narostlé kultury. Toto určení je vždy ovlivněno zkušenostmi klinického
mykologa, je značně subjektivní a mnohdy i časově náročné. Molekulárně biologické metody,
které spolehlivě identifikují agens na základě
specifických sekvencí DNA, nelze pro jejich
náročnost a ekonomickou nákladnost využívat
v rutinní laboratorní praxi. Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF představuje novou možnost identifikace vláknitých hub využitelnou
v běžných laboratořích klinické mikrobiologie.
Přednáška se zabývala metodikou identifikace
a shrnutím dosavadních výsledků získaných
testováním kmenů vláknitých hub na Ústavu mikrobiologie FN Plzeň v období od ledna
do května 2013.
Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. seznámil posluchače s Využitím „univerzálních“ molekulárně-mikrobiologických technik pro detekci
bakteriálních a mykotických patogenů
Detekce bakteriálního a mykotického agens
v klinickém materiálu je nejčastěji prováděna
kultivačními technikami. Díky následnému vyšetření citlivosti vykultivovaného mikroba je
možno nasadit cílenou antibiotickou terapii.
V poslední době dochází k bouřlivému rozvoji molekulárně-genetických metod v klinicko-mikrobiologické diagnostice. Tyto metody
umožňují detekci infekčního agens v některých případech rychleji v porovnání s kultivačními technikami. Je rovněž možné prokázat
mikroby běžnými způsoby nekultivovatelné.
Molekulárně-mikrobiologická vyšetření musí
být indikována z klinického materiálu, v němž
lze patogena předpokládat (nejedná se o průkaz protilátek). Rovněž interpretace výsledku

náleží klinickým mikrobiologům. Predikce citlivosti identifikovaného mikroba k antibiotikům
je však velmi omezená. Molekulárně-mikrobiologickými metodami lze prokázat pravděpodobnou rezistenci, nelze však prokázat citlivost
daného agens k antibiotikům. Na několika kazuistikách byla prezentována úspěšná aplikace
těchto vyšetření, zároveň byly diskutovány případy zavádějících výsledků získaných molekulárně-genetickými technikami.
Večer zakončil RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.,
přednáškou s názvem „Epidemiologie toxoplasmózy“. Byly prezentovány výsledky
dlouhodobého vyšetřování protilátek proti
toxoplasmóze za období 1997 – 2010. V těchto létech bylo vyšetřeno celkem 41 350 osob
(5 827 mužů a 35 523 žen). Ženy výrazně převažují, protože jejich vyšetřování probíhalo převážně v rámci prenatálního screeningu. Muži
byli vyšetřováni jen při podezření na toto onemocnění. Bylo zjištěno, že postupně v populaci
ubývá počet záchytů akutních onemocnění,
naopak výskyt pozitivních záchytů protilátek se
postupně zvyšuje. V minulosti se jednoznačně
tvrdilo, že výskyt toxoplasmózy je vyšší u venkovské populace. Výsledky za prvních šest let
trvání studie tyto závěry z minulosti nepotvrdily. V druhé polovině studie výsledky vyšetření
a šetření pracovníky HS opět prokázaly vyšší
výskyt onemocnění na venkově. Jako zdroj nákazy uváděla většina pozitivních lidí kontakt se
zvířaty, nikoliv pojídání nedostatečně tepelně
upraveného masa. Závěrů z této ojedinělé studie je samozřejmě ještě celá řada a jsou předmětem dalšího zpracování. 
K. Fajfrlík

Přednáškový večer
Onkologického
a radioterapeutického
oddělení
12. 6. 2013
Přednáškovému večeru Onkologického a radioterapeutického oddělení dne 12. června 2013
předsedal prof. MUDr. J. Racek, DrSc. Odeznělo
šest sdělení.
Vojtíšek R., Mouryc F., Čechová D., Ciprová R., Kastner
J.: Na MR založené 3D plánování brachyterapie nádorů děložního čípku – naše
zkušenosti s použitím uterovaginálního aplikátoru Vienna Ring MR-CT. Plánování uterovaginální brachyterapie je konvenčně
založeno na použití dvou ortogonálních rentgenových snímků. V současné době dochází
k rozvoji 3D plánování brachyterapie založeného na fúzi CT a MR vyšetření, které bere do úvahy individuální rozsah tumoru a uložení kritických orgánů. V práci byly hodnoceny dosimetrické údaje a první klinické výsledky u pacientek s neoperovaným cervikálním karcinomem
při použití MR/CT kompatibilního aplikátoru
umožňujícího 3D plánování. V období 6/2012

– 3/2013 bylo provedeno 52 uterovaginálních
aplikací u 13 pacientek s inoperabilním cervikálním karcinomem pomocí uterovaginálního
aplikátoru Vienna Ring MR-CT. Plánování proběhlo podle fúze CT a MR vyšetření pánve.
Konturace cílových objemů a kritických struktur byla prováděna na základě doporučení
GEC-ESTRO a ABS, stejně tak jako vykazování
dávek. Celkové trvání radioterapie bylo 37 – 52
dnů s mediánem 45 dnů. Medián celkové dávky aplikované do HR CTV byl 88 Gy (70,7 – 97,9)
EQD2. Medián jednotlivé dávky při brachyterapeutických aplikacích byl D90 = 6,45 Gy (3,2 –
9,82). Medián celkové dávky aplikované do rekta, sigmoidea a močového měchýře byl D2ccrek= 64,2 Gy (54,3 – 74,1), D2ccsigmoideum = 68,6
tum
Gy (57 – 74,7) a D2ccmočový měchýř = 73,9 Gy (58,3
– 92,6). U 11 pacientek (84,6 %) bylo dosaženo
kompletní lokoregionální remise, u zbývajících
2 pacientek (15,4 %) bylo dosaženo parciální
lokoregionální remise. U 12 pacientek (92,3 %)
došlo ke kompletní regresi tumoru na čípku,
u jedné pacientky (7,7 %) došlo k metastatickému rozsevu v játrech, tedy k progresi onemocnění. Zatím byly pozorovány maximálně projevy 1. stupně toxicity, a to jak GI, tak GU. Pozdní
GI toxicita se projevila u 2 pacientek (15,4 %)
a pozdní GU toxicita se projevila u 5 pacientek
(38,5 %). 3D plánování brachyterapie neoperovaných nádorů děložního čípku pomocí fúze
MR a CT vyšetření přináší jednoznačně možnost dávkové eskalace na oblast tumoru a významným způsobem šetří okolní rizikové orgány. Ve svém důsledku vede tento způsob plánování k lepší lokální kontrole onemocnění
a k nižší postradiační morbiditě.
Fiala O., Pešek M., Fínek J.,
Krejčí J., Havel L., Hrnciarik
M., Salajka F., Bortlíček Z.,
Benešová L., Minárik M.: Erlotinib v léčbě pacientů
se skvamózním NSCLC
(nemalobuněčným karcinomem plic). Erlotinib
(Tarceva) je perorální tyrozinkinázový inhibitor
cílený na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je standardně užíván k léčbě
pacientů s lokoregionálně pokročilým nebo
metastatickým stadiem NSCLC. Bylo prokázáno, že efektivita léčby erlotinibem v populaci
pacientů se skvamózním histologickým typem
NSCLC je do jisté míry limitována. V minulosti
bylo publikováno několik retrospektivních studií na toto téma, ale většinou se jednalo o relativně malé soubory pacientů. Do retrospektivní
studie tří center bylo zařazeno celkem 375 pacientů s pokročilým stadiem NSCLC, skvamózní
histologie (IIIB, IV), léčených erlotinibem. Kompletní regrese bylo dosaženo u 1 (0,3%) pacienta, parciální regrese bylo dosaženo u 28 (7,5%)
pacientů a stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 198 (52,8%) pacientů. Léčebné odpovědi bylo dosaženo u 7,8% pacientů, kontroly
onemocnění u 60,5% pacientů. Medián PFS činil 3,0 měsíce a medián OS činil 7,6 měsíce. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky
byly vyrážka a průjem. Analýza přežití pacientů
podle některých vybraných parametrů prokázala delší PFS i OS u pacientů s výskytem exantému a lepším ECOG PS.

Matějka V. M., Fínek J.: Význam EMT (epiteliálně –
mezenchymální tranzice)
u nádorových onemocnění. V této přednášce bylo
objasněno teoretické pozadí fenoménu EMT v nádorové tkáni. Tento druh tranzice není spojen jen s tvorbou vzdálených metastáz, ale i se zvýšenou rezistencí protinádorové léčby. Autoři v přednášce shrnuli dosavadní
poznatky a předestřeli další otázky, jejichž zodpovězení se v budoucnu jeví jako nezbytné pro
další vývoj poznávání nádorového onemocnění.
Holubec L., Mrázková P.,
Hora M., Trávníček I., Fínek J.:
Možnosti léčby metastazujícího renálního karcinomu - klinické kasuistiky.
Sunitinib (Sutent) je multikinázový inhibitor, který selektivně inhibuje tyrosinkinázové receptory – receptory pro destičkové růstové
faktory (PDGFR-α a PDGFR-β), vaskulární endoteliální růstové faktory (VEGFR-1, VEGFR-2,
VEGFR-3) a další růstové faktory (c-KIT, FLT-3, CSF1R, RET). Analýza farmakokinetiky v populaci
prokázala, že renální clearance sunitinibu u pacientů s poruchou funkce ledvin není ovlivněna
v porovnání s nemocnými s normální clearancí
kreatininu (hodnocené rozmezí 42–347 ml/
min.). Sunitinib je tedy možné podávat i pacientům s chronickou renální insuficiencí, u těch je
však nutno volit léčebnou dávku individuálně –
ve vztahu k renálním funkcím. Předmětem prezentované klinické kazuistiky byl 71 letý muž,
který podstoupil v roce 2006 pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný renální karcinom.
Nemocný trpěl diabetem, byl sledován nefrologem pro diabetickou nefropatii. V roce 2010 byla
na CT vyšetření objevena recidiva nádorového
onemocnění v oblasti levé ledviny. Přes elevaci
renálních testů byla nasazena biologická léčba sunitinib v dávce 25 mg. Nemocný je takto léčen
od roku 2010 dosud. Na levé ledvině došlo
ke kompletní radiologické remisi nádorového
onemocnění. Nemocný je nadále sledován nefrologem a onkologem, má velmi dobrou kvalitu
života. Kazuistika tak dokládá, že ani renální insuficience nemusí být překážkou účinné biologické léčby. Nutný je však individuální přístup k nemocnému a možnost multioborové spolupráce.
Svoboda T.: Senzitivita
a rezistence k cílené léčbě
v onkologii ? Cílená léčba
je pro některé nemocné nadějí na zlepšení výsledků
a prodloužení přežití nebo
kompletní vyléčení, pro
zdravotnický systém však
zatěžujícím faktorem vzhledem k ceně jednotlivých přípravků. Přestože se to ne vždy daří, je
nutné se alespoň pokusit definovat skupinu
nemocných, která bude mít z uvedeného postupu nejvyšší benefit. Přitom i tam, kde známe
přibližný mechanismus účinku, je složité přínos
spojený s léčbou předem definovat. Většina nádorů u dospělých je navíc velice heterogenní
a je řízena nejrůznějšími molekulárními změna-
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mi, navíc s výjimkou CML a GIST je abnormálních většina drah. V dnešní době bohužel neznáme markery ani senzitivity k léčbě, ani rezistence. S narůstajícími znalostmi spíše přibývá
otazníků a dalších nejasností – např. jak je to
s citlivostí k hormonální léčbě karcinomu prsu,
když většina nádoru neoplývá přítomností hormonálních receptorů, jaký je další osud u trastuzumabem léčených pacientek, které byly
mylně klasifikovány jako HER2 pozitivní, a přestože u nich dnes léčba není indikována, bylo
u nich dosahováno lepších léčebných odpovědí než u populace, pro kterou je tato terapie
indikována, jak a zda vůbec u nádorů funguje
abiogeneze a má-li ji význam vůbec blokovat
apod.
Rozpoznání markerů senzitivity by nám pomohlo optimálněji volit léčebný postup, modifikovat dávky, identifikovat nebo účinně zabránit vzniku nežádoucí toxicity, lépe individualizovat léčbu a zvýšit její účinnost či zabránit
možnému vzniku rezistence. Zatím jsme bohužel stále na začátku a nejednoznačnost výsledků opět naznačuje, že postup bude jen velmi
pomalý. Rozhodovat se musíme na základě jiných, mnohem běžnějších charakteristik a zkušeností z klinické praxe. Senzitivita a rezistence
v podobě vrozené nebo získané, časné i pozdní
jsou tak nadále velkým problémem, který může
znemožnit uplatnění nových a ještě dražších
léčiv v terapii onkologicky nemocných. Nezbývá než věřit, že s postupujícím výzkumem
budeme moci léčbu podávat cíleněji a s větším
efektem, než je tomu doposud, a alternativní
nitrobuněčné cesty se podaří zablokovat jinou,
již ne tak nákladnou metodou nevyžadující složitou a drahou diagnostiku.
Fínek J.: Má dispenzarizace u karcinomu
prsu smysl ? Autor se ve svém příspěvku zabýval možnostmi dispenzarizace nemocných
s karcinomem prsu po ukončené primární léčbě tohoto nádorového onemocnění. Na základě metaanalýzy klinických studií bylo prokázáno, že rozdíl mezi intenzivní a neintenzivní dispenzarizací nemá zásadní vliv na celkové přežití
pacientek s karcinomem prsu. Proto je v rámci
dispenzární péče kladen důraz především
na anamnestické údaje, fyzikální vyšetření lékařem či jeho asistentem, je kladen důraz také
na samovyšetření prsů. Význam zobrazovacích
metod a laboratorních vyšetření (nádorových
markerů) dle doporučení klesá.
Foto JN

Přednáškový večer
Gynekologickoporodnické kliniky
19. 6. 2013
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Dne 19. 6. 2013 se konal v posluchárně Šafránkova pavilonu přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni,
kterému předsedal doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
V průběhu večera byla prezentována celkem
čtyři odborná sdělení.

Večer zahájil MUDr. Zdeněk
Rušavý (spoluautoři Betincová L., Korečko V., Nečesalová
P.) s výsledky své velmi zajímavé studie na téma „Změny mikrocirkulace v těhotenství
komplikovaném
gestační hypertenzí“. Tato studie se týkala využití kapilaroskopie nehtového lůžka k určení
změn mikrocirkulace jako prognostického faktoru preeklampsie.
Druhou přednášku uvedla
MUDr. Eliška Hrdonková
(spoluautoři Presl J., Vlasák P.,
Smažinka M.) na téma
„Gestační trofoblastická
nemoc u 16-leté pacientky“. Tato přednáška posluchače zaujala nejen kazuistikou, ale také etiologií, diagnostikou a léčbou gestační trofoblastické nemoci. Důraz byl kladen především na následné sledování pacientky.
Ve
třetí
přednášce
MUDr. Aleny Ürgeové (spoluautoři Pecková K., Pitule P.,
Daum O., Bouda J.) na téma
„Detekce
nádorových
kmenových buněk karcinomu ovaria“ jsme se dozvěděli výsledky pilotní studie zabývající se nádorovými kmenovými buňkami. Ty mají nejspíše vliv na růst, šíření nádoru a vznik chemorezistence.
Čtvrtou a závěrečnou přednášku přednesla MUDr. Jaroslava Karbanová (spoluautoři Rušavý Z., Betincová L., Kališ
V.) na téma „Mediolaterální
versus laterální episiotomie, časné poporodní srovnání“. Episiotomii a porodnímu poranění je
na Gynekologicko-porodnické klinice v Plzni věnována velká pozornost. Posluchači byli seznámeni s prvními výsledky několikaleté studie.
Na závěr přednáškového večera následovala
bohatá diskuze ke všem předneseným příspěvkům s velmi dobrou odbornou úrovní a všechna prezentovaná sdělení byla kladně přijata.
MUDr. Alena Bartáková

Morfologický večer
2013
Morfologický večer dne 26. června 2013 uzavíral první pololetí přednáškových večerů
Spolku lékařů v Plzni. Večeru předsedal prim.
MUDr. Stanislav Kos, CSc. Na programu bylo pět
sdělení, posluchači měli možnost seznámit se
také se čtyřmi postery.
Pitule P., Liška V., Vojtíšek J.,
Čedíková M., Vyčítal O.,
Daum O., Králíčková. M.:
Nádorové kmenové buňky.
Teorie nádorových kmenových buněk je jedním ze způsobů popisu vzniku a vývoje
nádorové tkáně. Svými vlastnostmi jsou nádorové kmenové buňky velice podobné klasic-

kým tkáňovým kmenovým buňkách, jsou tedy
schopny téměř nekonečného počtu dělení, vyznačují se vysokou odolností proti nepříznivým
vlivům (chemickým i fyzikálním) a umějí diferencovat v jakékoliv buňky nádoru. V současnosti se pro správné pochopení biologie nádorových kmenových buněk vynakládá velké úsilí
k popisu jejich znaků a přesných vlastností.
Buňky s kmenovým charakterem byly poprvé
objeveny u hematologických malignit již v roce
1997, v posledním desetiletí pak byly popsány
i ve většině solidních nádorů. Pokud je role přisuzovaná nádorovým kmenovým buňkám
pravdivá, jsou zodpovědné za recidivy nádorů
díky své schopnosti přežít působení chemoterapeutik, a mělo by se tedy jednat o primární
populaci, na kterou je potřeba zacílit léčbu.
Jedním ze způsobů zneškodnění nádorových
kmenových buněk je takzvaná diferenciační terapie, kdy se tyto buňky donutí diferencovat
a následně jsou zlikvidovány klasickou chemoterapií společně s ostatními nádorovými buňkami. Nádorové kmenové buňky přinášejí tedy
nejen zajímavý pohled na nádorovou biologii,
ale zároveň by mohly být i klíčem k efektivnější
léčbě.
Loskot P., Baxa J.: Studie
morfologie r. descendens a.
circumflexae femoris lateralis jako možné cévní náhrady pro rekonstrukci koronárního řečiště.
Autoři ve studii nejprve uvedli
argumenty, proč hledáme nový tepenný štěp
vhodný k revaskularizaci myokardu. Dále vysvětlili způsob výběru pacientů a kritéria pro
AGCT posouzení r. descendens a. femoralis
lateralis. Z hlavních parametrů je sledována
délka tepny, její anatomické variace, kolaterální
systém a v neposlední řadě přítomnost kalcifikací. Z výsledků vyplývá, že tepna splňuje očekávané předpoklady co do délky i kvality jako
vhodný tepenný štěp použitelný v kardiovaskulární chirurgii.
Čedíková M., Miklíková M.,
Kuncová J., Králíčková M.:
Funkční analýza spermií
a možnosti jejich ovlivnění.
Jednou z příčin mužské neplodnosti je snížená motilita
MUDr. Miklíková
spermií. Ukazuje se, že ve vývoji této poruchy může hrát roli snížená efektivita respirační aktivity mitochondrií. Ve studii
byla měřena respirační aktivita mitochondrií
lidských spermií permeabilizovaných digitoninem vysokoúčinnou oxygrafií, která umožňuje stanovení spotřeby kyslíku z nejmenšího
možného množství zárodečných buněk. Výsledky studie potvrdily sníženou aktivitu komplexu I u asthenozoospermatiků a naznačují,
že na snížené pohyblivosti spermií by se mohl
podílet i zvýšený únik protonů z mitochondriální matrix, který vede ke snížené efektivitě
fosforylačního procesu. Lepší charakterizace
mužských zárodečných buněk, ať zcela zdravých či s postiženou motilitou, může pomoci
k lepšímu pochopení procesu fyziologického
oplodnění, ale také ve výběru té nejvíce životaschopné spermie pro léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce.

Eberlová L., Tonar Z., Polívka J. jr., Daum O., Witter K.,
Králíčková A., Gregor T., Nedorost L., Kochová P., Rohan E., Kalusová K., Pálek
R., Skála M., Glanc D., Králíčková M., Liška V.: Mikrovaskularizace jater v korozivMUDr. V. Liška
ních preparátech.
Příspěvek prezentoval výsledky zkoumání jaterní mikrocirkulace za použítí korozivních
preparátů a počítačové tomografie. Kombinací
makro- a mikro-CT se autorům podařilo odlišit
jednotlivá jaterní řečiště a zobrazit cévní strom
až po jaterní acinus. Byly zachyceny i četné
portosystémové anastomózy. Detailní znalost
jaterního řečiště má úzkou návaznost na klinickou aplikaci např. při hodnocení resekability
jaterního parenchymu nebo pro transplantace
části jater od živého dárce (split transplantace
jater). Získaná data mohou významně pomoci
také při optimalizaci matematického modelu
jaterní perfúze.
Vištejnová L., Liška V., Lysák
D., Miklíková M., Mírka H.,
Králíčková M.: Příprava mezenchymálních buněk pro
sledování v magnetické rezonanci. L. Vištejnová prezentovala výsledky práce
zaměřené na detekci mezenchymálních
kmenových buněk pomocí magnetické rezonance.
Mezenchymální kmenové buňky (MSC) byly
izolovány z kostní dřeně Sus Scrofa, kultivovány
do množství přibližně 40 x 106 buněk a značeny Fe3O4 nanočásticemi, které vnikají do buněčné cytoplasmy. Testy cytotoxicity ukázaly
nezávadnost tohoto značení pro použité MSC.
Značené MSC byly aplikovány přes portální žílu
zpět do porcinního modelu a pomocí MR byla
sledována jejich distribuce v játrech. První opakování MR ukázalo pozitivní lokalizaci v levém
jaterním laloku. Tyto výsledky však musí být
ověřeny opakováním MR a histologickou analýzou. Možnost sledovat osud MSC v organismu
zobrazovacími, histologickými nebo imunohistochemickými technikami je nezbytná k úplnému porozumění role MSC při regenerativních
procesech. Práce byla provedena ve spolupráci
s Chirurgickou klinikou (MUDr. V. Liška, Ph.D.),
Klinikou zobrazovacích metod (MUDr. H. Mírka,
Ph.D.) a Hematologicko-onkologickým oddělením (doc. MUDr. D. Lysák, Ph.D.).
Prezentované postery:
Khadang I., Fiala P., Chacón Gil P.: Architecture
and mechanical properties of the human alveolar
bone.
Chacón Gil P., Khadang I., Bolek L., Fiala P.: Regional
difference in the human petrous bone structure.
Čedíková M., Babuška V., Zech N., Králíčková M.:
Comparison of prolactin, free T3 and free T4 levels
in the follicular fluid of infertile women and healthy fertile oocyte donors.
Polívka J. jr., Polívka J., Pešta M., Hes O., Topolčan
O., Tonar Z.: The study of angiogenesis, microvessel characteristics and microRNAs in glioblastoma multiforme.
MUDr. L. Eberlová

Naši lékaři si nechali
v USA patentovat
speciální metodu
chlazení krve
Lékaři Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty UK v rámci výzkumu
Biomedicínského centra
vynalezli speciální metodu chlazení krve v mimotělním oběhu.
Sepse je sedmou nejčastější příčinou smrti
celosvětově a nejčastější
příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče.
Jde o život ohrožující infekce, které způsobují
selhání krevního oběhu a životně důležitých
orgánů. Pokud k tomu dojde, je často nutná
přístrojová náhrada jejich funkce.
Náš výzkumný tým pracuje na způsobech, jak
mimotělní očišťovací metody učinit účinnější
a bezpečnější. Jelikož sepse je problém, který
zasahuje do všech medicínských oborů, před
15 lety jsme začali pracovat na budování experimentálního pracoviště. Zde se zkoumají
mechanismy, kterými sepse poškozuje orgány
a zároveň testujeme nové léky či metody, které
by mohly nahradit selhávající orgány.
Navrhli jsme a posléze v experimentech potvrdili účinnost tzv. selektivního ochlazení krve
v mimotělním oběhu, které umožňuje provádění mimotělních očišťovacích metod bez
nutnosti použít klasické protisrážlivé léky. Jejich
použití může být spojeno s řadou rizik, u krvácejících pacientů některé z nich použít vůbec
nelze.
Výsledky byly uveřejněny v prestižních časopisech a metoda získala český a posléze i americký patent. Ve spolupráci s Ústavem biofyziky
při LF v Plzni je vyvíjen prototyp ke klinickému
testování.
Obracejí se na nás různé zahraniční týmy, které
vyvíjejí nové metody či léky a nechávají u nás
testovat jejich účinnost.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,
přednosta I. interní kliniky LF v Plzni a FN Plzeň

MUDr. Tomáš Fikrle,
Ph.D.,
jmenován docentem
dermatovenerologie
V květnu 2013 byl
MUDr. Tomáš Fikrle,
Ph.D., odborný asistent Kliniky dermatovenerologie LF UK
a FN v Plzni, jmenován
docentem pro obor
dermatovenerologie.
Docent MUDr. Fikrle se
narodil 16. 4. 1973 v Plzni, kde také v roce 1987

dokončil základní školu; v roce 1991 maturoval
na gymnáziu a v roce 1997 dokončil svá studia
na Lékařské fakultě UK.
Abychom osobnost nového docenta přiblížili
našim čtenářům, požádali jsme ho v souvislosti
s jeho jmenováním o rozhovor.
Pane docente, jaký byl začátek Vaší profesionální dráhy?
Po promoci jsem nejprve v rámci základní vojenské služby v letech 1997 – 1998 působil jako posádkový lékař v POŠ Velká Hleďsebe; poté jsem absolvoval krátké odborné stáže na interně a plastické chirurgii a od října 1998 až dosud pracuji
na Dermatovenerologické klinice Lékařské fakulty
UK a Fakultní nemocnice v Plzni. Začínal jsem zde
jako postgraduální student, pak postupně jako
sekundární lékař, odborný asistent a nyní jako
docent a vedoucí lékař ambulantní části kliniky.
V roce 2006 jsem na závěr svého postgraduálního
studia obhájil dizertaci na téma „Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních
projevů“.
Co bylo tématem Vaší habilitace a jaké je
Vaše odborné pracovní zaměření?
Téma mé habilitační práce bylo „Moderní přístrojové vyšetřovací a léčebné metody v dermatologii.
Dermatoskopie“; práci jsem obhájil před Vědeckou radou LF UK v Plzni v říjnu 2012 a docentem
jsem byl jmenován od 1. 5. 2013.
Co se týká mého pracovního zaměření, zabývám se zejména dermatoonkologií, maligními
melanomy a dermatoskopií, dále fyzikálními
a přístrojovými léčebnými metodami – lasery, kryochirurgií, dermatochirurgií a fototerapií. Věnuji
se v oblasti dětské dermatologie problematice hemangiomů a névů, také keloidním a hypertrofickým jizvám. V rámci naší nemocnice spolupracuji
proto zejména s Dětskou klinikou při léčbě dětí
s hemangiomy, s oddělením plastické chirurgie
při léčbě pacientů s maligním melanomem a keloidními jizvami.
Jako docent se nepochybně podílíte i na výuce …
Od roku 2000 se podílím přednáškami i praktickými cvičeními na pregraduální výuce studentů
LF UK v Plzni v oboru dermatovenerologie, a to
na výuce studentů všeobecného i zubního lékařství v českém i anglickém jazyce. V rámci volitelných přednášek přednáším problematiku laserů,
kryochirurgie a dermatochirurgie. Dříve jsem se
podílel také na výuce bakalářského studijního
směru.
Také se účastním na výuce lékařů a rezidentů
v rámci jejich předatestační přípravy a jsem pravidelným přednášejícím v doškolovacích kurzech
IPVZ.
Nedílnou součástí práce klinického učitele
je i publikační činnost a výzkum….
Až dosud jsem publikoval 24 prací v recenzovaných odborných časopisech, z toho 17krát jako
hlavní autor. Jako hlavní autor jsem také publikoval 6 prací v zahraničních časopisech s impact
factorem. Jsem rovněž autorem 4 kapitol v jedné
monografii. Měl jsem 53 přednášek na regionálních, národních i mezinárodních odborných konferencích a kongresech, u 7 posterů vystavených
na mezinárodních kongresech jsem byl 5krát
hlavním autorem.
V letech 2006 – 2008 jsem byl spoluřešitelem grantového projektu IGA MZ ČR NR 8790-3
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„Stanovení významu některých rizikových faktorů
při vzniku maligního melanomu“, jehož hlavním
řešitelem byl prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.
Podílíte se také na práci některých odborných společností?
V loňském roce jsem např. byl zakládajícím členem Dermatoskopické sekce České dermatovenerologické společnosti JEP, které jsem samozřejmě
členem. Dále jsem členem International Dermoscopy Society a International Society of Teledermatology. V minulosti jsem byl členem European
Academy of Dermatovenerology.
Získal jste v minulosti za svou odbornou
činnost nějaká ocenění?
V roce 2005 jsem získal „Cenu prof. Šambergera“
CzADV, za odbornou publikaci v oboru dermatovenerologie v časopisu s nejvyšším IF (do 35 let
věku). V roce 2012 jsem dostal „Cenu časopisu Čs.
Dermatologie“ za nejlepší publikaci v roce 2012
v kategorii souborná sdělení, komentáře.
Pane docente, jistě i Vy – jako ostatně každý –
máte své rodinné zázemí, osobní zájmy, plány
a pracovní úspěchy… co nám o nich prozradíte
?
Jsem ženatý, manželka je lékařka – pediatr, máme
dva syny a jednu dceru. Oba moji rodiče jsou rovněž lékaři. Mezi mé zájmy patří hlavně sport: dříve hodně a aktivně, jak tělo stárne, tak stále více
pasivně. Ještěže mám kamarády, kteří si se mnou
zahrají pravidelně nohejbal.
Za velký klad považuji to, že v práci mohu dělat
poměrně často to, co mě pořád baví a těší. Navíc v příjemném kolektivu milých a šikovných lidí
a přátel.
Vážený pane docente, děkujeme Vám
za rozhovor a přejeme Vám ve Vaší další
práci hodně úspěchů!
Za redakci Facultas nostra
Prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.

Promoce absolventů
plzeňské Lékařské
fakulty
V úterý 23. července 2013 se uskutečnily
v pražském Karolinu další letošní promoce absolventů plzeňské Lékařské fakulty.
Promocí se zúčastnil prorektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., a děkan plzeňské Lékařské fakulty prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Od promotora prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc.,
přijali diplomy doktorů zubního lékařství a lékařský slib složili tito absolventi:
Tereza Lamiová, Jan Beneš, Petra Blašková, Vojtěch Boček, Petra Havlová, Ivan Hendrych, Ladislav Honsa, Anna Horská, Jakub Chrášťanský,
Barbora Jančová, Andrej Janiš, Adéla Jelínková,
Ivana Justová, Vendula Konvičková, Eva Kubečková, Martin Kudibal, Hana Němečková, Šárka
Neužilová, Jan Petřík, Libuše Pokorná, Lucie
Staňková, Pavlína Tichá, Vanda Urbánková, Vladimír Veverka a Veronika Volfová.
V průběhu další promoce, zahájené v 10.30 hodin, obdrželi od promotora prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., diplom doktora zubního lékařství
a promoční slib složili absolventi:
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Eva Šubrtová, Michaela Bělecká, Alžběta Kaminská, MUDr. Eva Lebedová roz. Šmídková,
Adam Misař, Jitka Růžková, Michaela Řeháková, Matouš Řezníček, Ivana Skalická – prospěla
s vyznamenáním, Jan Šafář, Miroslav Šťovíček,
Lenka Zacharová, roz. Přibylová.
Diplomy doktora všeobecného lékařství dále
obdrželi: Hana Brabcová, Marek Hilovský, Jana
Horová, František Jelínek, Michal Kozerovský,
Štěpánka Nykodýmová, Jana Ortmannová, Ivan
Stanynets.
Ve 12.00 hodin promotor doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., předal lékařské diplomy zahraničním
studentům, studujícím v programu „Dentistry“; diplomy přijali a promoční slib složili : Babr
Nima, Deemyad Taha, Hashemi Anna, Chamilou Ioanna, Pafilis Anastasios a Teneketzi Eleni.
Doktorské diplomy přijali následující zahraniční
studenti, studující v programu „General Medicine“: Brito Ferreira Catarina Ana, Cadeiras de
Sousa Ramos José Tiago, Carvalho Cerqueira
Bárbara, Coelho Brites Carolina, Costa Ribeiro António José, Gahbauer Sebastian Peter,
Gomes da Silva Alexandrino Catarina Sara,
Lambeck Franco André Marcus, Mascarenhas
Gomes Castilho Tiago, Mendes do Brito Isabel
Filipa, Miranda David de Lara Barreto Francisca,
Mirmoradi Mona, Osório Marques Pedro Rui,
Pinto Sabino Marta, Queiroz Nunes Carolina
Ana, Rodrigues Amaro Carminho Teresa Maria,
Santos Vieira Ana, Schmieder Birgit Lena, Tinoco Simoes Ines, Verdasca Cortes Coruche de
Oliveira Irene.
Další den, ve středu 24. července 2013, pokračovaly promoce za přítomnosti prorektora
Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., a děkana plzeňské Lékařské fakulty
prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
Od promotorky prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc.,
převzali doktorské diplomy a složili do jejích
rukou lékařský slib v 9 hodin následující absolventi programu „všeobecné lékařství“:
Alžběta Balandová, Nikola Benešová, Štěpánka
Budjačová, Vladimíra Dušková, Tomáš Fiala, Ivana Fořterová, Tamara Hálková, Michaela Hedánková, Adéla Hilšerová, Klára Janušová, roz. Jandová, Lucie Jíchová, Jana Kaplanová, Zdeněk
Klézl, Jan Kordík, Ondřej Krčil, Lucie Kubantová,
Pavla Mašková – prospěla s vyznamenáním,
Lenka Míšková, Pavel Oravec, Adéla Prokopová,
Lukáš Tichý, Lenka Tuháčková, Věra Vojtová, roz.
Broučková.
Promotorem další skupiny absolventů všeobecného lékařství byl prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.; v 10.30 hodin přijali z jeho rukou
lékařské diplomy Libor Hart, Martina Bernatová,
Humbert Domanja – prospěl s vyznamenáním,
Jiří Dostál, Eva Dragounová, Marcela Ecksteinová, Kamila Francová, Filip Heidenreich, Petra Horová, Aneta Hrdinová, Andrea Jakešová,
Anna Johanidesová, Petra Karpuzovová, Daniela Krupičková, Tomáš Malkus, Aneta Masopustová, Zuzana Merčáková, Kateřina Musilová,
Lenka Pražáková, Lea Richterová, Jana Rorbachová, Thomas Řáha – prospěl s vyznamenáním, Markéta Srbová, Jaroslav Štimpl, Gabriela
Tichová a Markéta Tupá.
Promotorka doc. MUDr. Milena Králíčková,
Ph.D., předala ve 12 hodin lékařské diplomy
další skupině absolventů všeobecného lékař-

ství, v níž byli: Kateřina Mádlová, Tereza Astalošová, Hana Bauerová, Adam Bouše, Khaled
Horani, Martina Hrušková – prospěla s vyznamenáním, Klára Kadičová, Karolína Kusá, Tereza
Maláčová, Michal Matuška, Tomáš Míka, Faruk
Natour, Lucie Pěkná, Petr Polák, Michaela Prokešová, Anna Pyšková, Fadi Sanalla, Hatem Sanalla, Mohamed Sanalla, Habib Shada, Ibrahim
Umar, Zdeňka Vajnerová;
Absolventy všeobecného lékařství v anglickém jazyce byli dále:
Fernandes de Quadros Bastos Ana Catarina,
Moleiro António Mendes José, Ntaountakis
Stavros, Torres Freixo de Mesquita Cristiana Lia,
Trigo de Figueiredo António Luís.
Své lékařské diplomy převzali ve 13.30 hodin
z rukou promotorky prof. MUDr. Sylvie Opatrné,
Ph.D., prorektorky Univerzity Karlovy, a do jejích
rukou složili lékařský slib následující absolventi všeobecného lékařství: Lucie Školníková,
Michala Čerňanská, Ladislav Ferko, Kamila Gachová, Martin Chvojka, Blanka Járová, Kristýna
Kalusová, Miroslav Kasík, Martin Klomfar, Michaela Knor, roz. Nováková, Marcela Královcová
– prospěla s vyznamenáním, Markéta Kubová,
Jan Kupka, Kateřina Machková, Iva Melicharová,
Martina Odvodová, Lada Peklová, Tereza Petráková, Eva Rejdová, Pavla Sivková, Eva Šnebergerová, Radim Špaček, Stanislav Šuhájek, Petra
Vavřincová a Veronika Zemanová.
Promocí se dále zúčastnili i profesoři, docenti
a další učitelé plzeňské Lékařské fakulty a četní
hosté zejména z řad rodičů a příbuzných absolventů, kteří zcela zaplnili velkou aulu Karolina.
Na bezproblémovém průběhu promocí se významně podíleli zejména pracovníci děkanátu
plzeňské Lékařské fakulty a rektorátu Univerzity
Karlovy. 
-jak-

Stavby Univerzitního
medicínského centra
dosáhly nejvyššího
bodu
Pokud sledujete růst nové budovy teoretických ústavů fakulty a budov Biomedicínského
centra a přemýšleli jste někdy o tom, kam až
vlastně porostou, máme pro vás odpověď: již
dosáhly své plné výšky! Betonová „kostra“, budovaná od letošního února, je od ….5. 2013
kompletně hotová a z velké části už i vyplněná
cihelnými vyzdívkami. Pracuje se uvnitř budov
na rozvodech inženýrských sítí. Venku jsou hotová všechna parkovací místa, a i když silnice
a zelené pásy mezi nimi ještě nejsou, parkoviště
už nabylo jasných obrysů.
Zatímco v březnu ještě ležel na staveništi sníh,
na začátku června přišel vydatný déšť a pár týdnů poté dlouhá horka střídaná silnými bouřkami. To všechno samozřejmě stavbu ovlivňuje,
zejména je nutné pečlivě hlídat všechny technologické procesy a přizpůsobit „zrání“ stavby
venkovní vlhkosti a teplotě. Základy jsou však
ve svahu pevně zakotvené a ani červnové
promočení okolní půdy je nijak neohrozilo.
S obavami jsme pak sledovali prudký vítr, který

s sebou přinesly bouřky v prvních srpnových
dnech. Naštěstí nedošlo k žádné dramatické
události, oba jeřáby i další vybavení stavby jsou
dobře zabezpečeny a přežily toto extrémní počasí bez úhony.

nebo se zkoumanou tkání. Jako například u přístrojů EKG nebo EEG. Jejich elektrody jsou ovšem
poměrně velké. Co když se potřebujeme zaměřit
jen na jednu buňku? Tam musíme mít elektrodu,
která zprostředkuje kontakt s místem o rozměrech
pouhých mikrometrů.
A právě k jejich výrobě tahač elektrod slouží. Materiálem je tu skleněná kapilára. V přístroji se nahřeje a v momentu, kdy začíná chladnout, je tahem
rozdělena na dvě části, které mají náležitě ostré
hroty. Pro měření potenciálu nebo aplikaci proudu je ještě třeba ji naplnit elektrolytem a zasunout
do ní vodivou pracovní elektrodu.
Pro snímání uvnitř buňky se nechává hrot elektrody ostrý, naopak pro „patch-clamp“ metodu, kdy
je třeba, aby se ústí elektrody přisálo na buněčnou
membránu a nepropíchlo ji, se v přístroji hrot tavením ještě zaoblí.
Mikropipetky vyrobené tahačem elektrod mají
i další využití. Ty o něco „větší“ slouží ve výzkumném programu Biomedicínského centra např.
ke vpravení kmenových buněk do mozku pokusných myší.
Ing. Barbora Černíková
(*) Vzhledem k tomu, že mnozí čtenáři Facultas nostra se pravděpodobně s významem slova „tahač“ v souvislosti, uvedené ve stati
„Popularizační okénko“ ještě nesetkali, RR se rozhodla tuto stať
otisknout.

Online seminář
Kontrola kvality
v laboratoři
Začala se také plnit další část projektu, a to dodávky přístrojového vybavení. Byly zakoupeny
první čtyři přístroje pro Biomedicínské centrum
a umístěny ve stávajících budovách fakulty, odkud se po dokončení stavby přestěhují na nové
pracoviště. Jedním z těchto přístrojů je například dokumentační systém s CCD kamerou
pro snímání obrazů 2D elektroforetických gelů
(slouží pro separaci proteinů). Byl pořízen také
mikroskop se systémem pro laserovou mikrodisekci, tj. pro vyříznutí a izolaci tkáňových oblastí
i jednotlivých buněk z tkáňového řezu za pomoci laseru, a analyzátor pro multiplexovou
proteinovou a genomickou analýzu vzorků,
umožňující simultánní měření až stovky sledovaných látek (analytů) na jedné mikrotitrační
destičce.
Popularizační okénko (*):
Co vás napadne, když slyšíte slovo „tahač“? Pokud
jste na tom jako já, napadne vás slovo „návěs“
a „kamion“. Odborníci na elektrofyziologii, včetně
výzkumníků na lékařské fakultě, však mají představu poněkud jinou. Dobře znají „tahač elektrod“
– a ten je také jedním z přístrojů, pořízených nedávno do Biomedicínského centra.
Nepředstavujme si ale kovové elektrody určené
pro svařování elektrickým obloukem. Ani ty, co
jsou v zářivkách a výbojkách. Tady jsme v medicíně, v oboru elektrofyziologie, který elektrody
používá ke kontaktu přístrojů s tělem pacienta,

14. 5. 2013
V květnu tohoto roku se uskutečnila jedna
z řady videokonferencí e-learningového projektu Biohema Kontrola kvality v laboratoři.
Úkolem semináře bylo seznámit především
střední zdravotní personál se systémem sledování kvality v laboratořích. Jeho úkolem bylo
pomoci zorientovat se v problematice a pomoci poznat, zda dostáváme z laboratoře kvalitní
výsledky.
Čísla a komentáře vypadají na výsledkových listech na první pohled stejně. Aby bylo nekvalitních výsledků co nejméně, měla by mít laboratoř zpracován systém kvality a její kontroly. Ten
je pro nás indikátorem kvality výrobku, v tomto
případě výsledku.
Laboratoř má svoje zákazníky, lékaře, zdravotní
sestry a pacienty, kteří by se na druhou stranu
měli zajímat, jaké výsledky obdrželi a zda je
dokáží správně interpretovat. Pouze díky oboustrannému zájmu o kvalitu výsledků, jejíž nedílnou součástí je jejich vypovídací hodnota, se
dá zlepšit péče o pacienty.
V běžném životě se setkáváme u pojmu kvalita
nejčastěji s informací o získání certifikátu ISO
9001. Tato norma (ČSN EN ISO 9001 Systémy
managementu jakosti – Požadavky) udává základní požadavky na systém řízení dané společnosti, aby byly zajištěny základní předpoklady
pro dosažení cíle této normy, tj. splnění poža-

davků zákazníků a předpisů daných v oblasti
podnikání příslušné společnosti.
Dnes máme díky Evropské unii i ve zdravotnictví zjednodušenou situaci, jak se orientovat,
kdo má kvalitní výsledky a kdo ne. Zaváděním
požadavků normy (ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost) do systému kvality jednotlivých laboratoří, se minimalizují okolnosti, které
by mohly negativně ovlivnit validitu výsledku.
Důležité je zdůraznit slovo minimalizují. Tato
evropská norma klade na laboratoře požadavky, jejichž splnění vede ke kvalitnější práci laboratoře, nemůže ale samozřejmě chyby vymýtit.
Výhodou této normy je, že sjednocuje zkušenost a znalosti napříč EU a pomáhá k zvýšení
edukace laboratorního personálu a stanovuje
i podmínky informovanosti zákazníků laboratoře.
Proto se laboratoře snaží získat certifikáty
o splnění podmínek při auditech od Českého
institutu pro akreditaci (ČIA), nebo Národního
autorizačního střediska pro klinické laboratoře
(NASKL). Výsledky z laboratoří, které splnění
podmínek zmíněné normy neprokázaly kontrolním auditem nezávislého úřadu, nejsou
automaticky nekvalitními. V tomto případě se
musíme spolehnout na důvěru v odpovědnost
personálu laboratoře.
Zavedení systému kvality s sebou nese při jejím
zavedení zvýšené náklady na provoz. Ne vždy
laboratoře plní požadavky kladené normou
u všech analytických metod, které v laboratoři mají zavedeny. Ochota investovat do kvality
v laboratoři je pro zákazníka vodítkem, jak vedení laboratoře záleží na zákaznících.
Systém kvality se dnes stává nedílnou součástí chodu laboratoře a rozšiřuje se na kontrolu
dalších oblastí, jako je například hodnocení
dodavatelů, spokojenost zákazníků, vzdělávání
personálu.
Na první pohled se tak zdá, že dnes dochází
k dvěma protikladným tlakům na laboratoře.
Pracovat pokud možno s co nejnižšími náklady,
a proti nim stojí investice do systému kvality. Investice do kvality však přináší profit způsobený
spokojeným zákazníkem. Současně tím předchází i nečekaným nákladům spojeným například s možnými negativními dopady chybných
výsledků, které by mohly vést k poškození pacienta.
V posledních letech se situace změnila také
díky přístupu Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, které se splněním požadavků normy ISO 15189 spojují výši úhrady za provedené výkony jednotlivými laboratořemi.
Proto se stala tato problematika nedílnou součástí projektu Biohema, který si klade za úkol
seznámit nelékařské zdravotní pracovníky
s obory klinické biochemie a hematologie.
Miroslav Zábranský

Představení
TissueGnostic
19. 6. 2013
Ve středu 19. června 2013 se v praktikárně
Ústavu histologie a embryologie, v Prochás-
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kově pavilonu uskutečnilo představení přístroje TissueGnostic. Nejdříve byl v přednášce
vysvětlen princip zařízení a možnosti využití
tohoto přístroje. Jedná se o optický přístroj
vybavený softwarem TissueQuest pro analýzu
buněk, např. ve tkáňových řezech, nátěrech,
v kulturách či v suspenzi. Jde o tkáňový ekvivalent průtokové cytometrie s deklarovaným
vysokým rozlišením, s možností jak identifikace
a analýzy individuálních buněk v jejich mikroprostředí, tak i nezávislých opakovaných měření. Po výkladu a diskusi následovala demonstrace možností přístroje na vybraných vzorcích.
Účastníci měli možnost přinést a vyzkoušet si
analyzovat vlastní vzorek. 
(kri)

invazivního zásahu či zátěže pro pacienta.
„Cílem je individualizace péče. Zkoušíme
identifikovat nové mutace, které se v nádorech objevují a vedou například k rezistenci
na podávanou chemoterapii,” řekl Dr. Kuhn
a dodal: „Naše metoda neléčí nádory. Ale
může být velmi cennou v pochopení evoluce nádorového procesu.”
Metoda je nyní připravována pro schválení FDA
(americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv)
a následné zavedení do klinické praxe. Na těchto přípravách pracuje nová biotechnologická
společnost Epic Science, Inc. v La Jolla, jíž je
Dr. Kuhn spoluzakladatelem.

Prof. Peter Kuhn, Ph.D.
přednášel ve FN
Lochotín
22. 7. 2013
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V pondělí 22. 7. 2013 navštívil naši fakultu německý
vědec dlouhodobě působící v USA, Peter Kuhn,
Ph.D., Associate Professor ze Scripps Research
Institute. Společně s pěti
akademickými a vědeckými pracovníky naší fakulty,
MUDr. Václavem Liškou, Ph.D., RNDr. Martinem
Peštou, Ph.D., Mgr. Pavlem Pitulem, Ing. et
Ing. Jiřím Polívkou a Ing. Lucií Vištejnovou vystoupil Dr. Kuhn na semináři věnovaném novinkám v oblasti buněčné a molekulární
nádorové biologie. Odborný seminář v rámci
Výzkumného programu 2 zorganizovalo Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni ve spolupráci s Neurologickou klinikou LF
UK a FN Plzeň. Uskutečnil se v přednáškovém
sálu Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Lochotín.
Dr. Kuhn, který je ředitelem výzkumného programu ve Scripps Physics Oncology Center
(La Jolla, San Diego, Kalifornie), byl vedoucím
týmu, který vyvinul novou experimentální cestu identifikace a následné analýzy buněk, které
se ze solidních tumorů dostanou do krevního
oběhu. Tyto buňky, které označujeme jako
cirkulující nádorové buňky (circulating tumor
cells, CTC), se mohou v blízké budoucnosti
stát jedním z nástrojů, jak rozšířit a prohloubit
diagnostiku vybraných molekulárních aspektů
nádorů.
V přednášce Personalized Cancer Care
through Precision Diagnostics seznámil posluchače s nově vyvinutou metodou označovanou jako high-definition test na CTC
(HD-CTC). Test vyhodnocuje až 40 000 digitálních snímků krevního „nátěru“, identifikuje
a označí abnormální buňky a pouze malou
část snímků, těch se zachycenými suspektními nálezy, předá k mikroskopické analýze
patologovi. Výhodou metody je možnost
analyzovat nádorové buňky postupně a dynamicky v průběhu onemocnění, a to bez

S dalšími přednáškami na semináři vystoupili:
P. Pitule: Change of the selected genes´ expression in colorectal cancor.
M. Pešta: Monitoring of circulating tumor cells
in patients undergoing surgery for hepatic metastases from colorectal cancor.
J. Polívka jr.: Novel findings in molecular biology of gliomas - the right time for personalized
medicine?
L. Vištejnová: Mesenchymal stem cells preparation for analysis by magnetic resonance.
O. Topolčan: Conclusion remarks.
Přednášky byly předneseny v angličtině, program moderovali doc. MUDr. Milena Králíčková,
Ph.D., a MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
(kri + jn)

K sedmdesátinám
prof. MUDr. Ondřeje
Topolčana, CSc.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., se dožil 11. července letošního roku významného životního jubilea. Chtěl bych na tomto
místě připomenout některá
data z profesního života
této významné osobnosti
akademické obce Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni.
Pan prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., se narodil 11. 7. 1943 v Plzni, kde vystudoval i Lékařskou fakultu a v roce 1968 nastoupil ve Fakultní
nemocnici jako její vědecký pracovník. Od roku
1972 působil jako odborný asistent II. interní
kliniky, kde také v roce 1983 úspěšně obhájil
kandidátskou disertační práci. V roce 1986 byl
habilitován docentem v oboru vnitřního lékařství a v roce 1994 pak byl jmenován profesorem. Od roku 1996 do roku 2001 byl přednostou II. interní kliniky. Od roku 2000 působí jako
náměstek ředitelky Fakultní nemocnice v Plzni
pro vědu a výzkum a od téhož roku je členem
Vědecké rady ministra zdravotnictví pro endokrinologii. V současnosti je vedoucím úseku
imunoanalýzy Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice v Plzni.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., je aktivním
členem nejen v domácích odborných společnostech, ale zastává i významné pozice
v mezinárodních lékařských společnostech.
Zastupuje Českou republiku ve společnosti European group of tumor marker, kde je členem tří
pracovních skupin, je zástupcem České republiky a členem výkonného výboru The European
Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine a kromě jiných společností je
i členem prestižní American Society for Chemical
Chemistry. Je členem redakčních rad tří evropských a dvou amerických časopisů.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., publikoval
doposud jako první autor nebo spoluautor
celkem 275 vědeckých prací, z nich 65 v časopisech s IF, je spoluautorem 3 monografií.
Byl řešitelem nebo spoluřešitelem 12 projektů
Interní grantové agentury MZ ČR a koordinátorem Výzkumného záměru onkologie MŠMT
v létech 1991 – 1996. Je i řešitelem dvou projektů OPVK strukturálních fondů EU, je autorem
mnoha odborných přednášek na domácích
a zahraničních odborných fórech. Za svou významnou životní vědeckou činnost v oblasti
imunoanalýzy získal v roce 2011 prestižní cenu
Americké společnosti klinické biochemie - Carl
R. Jolliff Award for Lifetime Achievement in Clinical and Diagnostic Immunology.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., vychoval
dlouhou řadu mediků a studentů doktorandských studijních programů, kterým neváhal
předat své dlouholeté klinické a vědecké zkušenosti. Řada jeho studentů dnes zastává významné lékařské pozice nejen v České republice, ale i v zahraničí. Osobně si na jubilantovi
velmi cením jeho skromnosti, každodenního

vysokého pracovního nasazení, vysokých morálních vlastností a jeho neutuchající vědecké
invence. Jsem proto velmi rád, že mohu patřit
k blízkým spolupracovníkům tak významné
osobnosti, jakou prof. MUDr. Ondřej Topolčan,
CSc., bezesporu je.
Vážený pane profesore, milý Ondřeji, k Tvému
životnímu jubileu Ti přeji za sebe i řadu Tvých
spolupracovníků především pevné zdraví
a mnoho dalších pracovních let v Tvém milovaném oboru jménem medicína.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Zemřel
PhDr. Jaroslav Šmíd
V neděli 28. července 2013 zemřel PhDr. Jaroslav Šmíd, dlouholetý vedoucí Ústavu tělesné
výchovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni. Jaroslav Šmíd se narodil v r. 1924 ve Kdyni v Pošumaví do rodiny sokolského nadšence
a vlastence. Jeho otec byl starostou, poslancem
a jeho vlastenecká činnost vyvrcholila zatčením německými okupanty a pozdější popravou. V tomto prostředí mladý Jaroslav vyrůstal.
Po válce začal studoval na pražské filozofické
fakultě UK zeměpis a tělesnou výchovu. Již
za středoškolských, ale zejména za vysokoškolských studií byl vynikajícím běžcem na lyžích.
Po studiích plnil svou vojenskou povinnost
v ATK Praha. Stal se i československým reprezentantem v běhu na lyžích. Po skončení svého
působení v ATK Praha nastoupil do Plzně na Katedru tělesné výchovy Lékařské fakulty. Později
byl jejím dlouholetým vedoucím.
Jarda Šmíd měl k tělesné výchově všestranný
přístup, jeho hodiny tělocviku na medicíně
měly vždy pestrou náplň. Nezapomenutelné
byly jeho výcvikové kurzy, kde zimní probíhaly
převážně v Krkonoších, ale i na Šumavě. Letní
se konaly na Babyloně u Domažlic, v Dobronicích a na Poříčí. Jarda Šmíd také založil a řídil
vynikající lyžařský oddíl – „lyžák“, který každý
týden sportoval v Oku a v zimě i v létě pořádal
nezapomenutelné kurzy ve Vysokých Tatrách.
Během zimních kurzů v Harrachově jsme se
seznámili a spřátelili s československými reprezentanty v tenisu, kteří tam byli na soustředění
a se kterými jsme téměř denně hrávali fotbal
na sněhu. Byli to Jirka Javorský, Pavel Korda, Petr
Štrobl, Honza Kodeš, Franta Pála, Jirka Medonos, Holeček, Koudelka a mnozí další. Všechny
tyto okolnosti vyvolaly v Jardovi Šmídovi touhu
naučit tenis svého všestranně nadaného syna
Tomáše (plavání, lyžování, ping-pong, fotbal).
O jeho metodách výuky tenisu by šlo napsat
celou knihu. Osobně jsem s J. Šmídem několik
let spolupracoval při řízení tenisového oddílu
TJ Slavia VŠ Plzeň, který jsme přivedli do první
ligy (já jsem byl předseda oddílu, Jarda Šmíd
předseda trenérské rady). Tomáš Šmíd se později stal jedním z nejlepších tenistů světa – byl
členem vítězného týmu Československa v Davis Cupu, mistrem světa ve čtyřhře a získal nespočet dalších vynikajících výsledků.
Spolu s Jardou Šmídem jsme také založili Klub
plzeňských lékařů – fotbalistů, který se později
stal známým nejen u nás, ale i v zahraničí (Fran-

cie, Německo, Holandsko, Itálie, Alžír).
Jarda Šmíd dokázal nadchnout celé generace
mediků a mediček pro sport a naplňoval tak
poslání preventivního úkolu sportu pro lidské
zdraví.
Jarda Šmíd byl vynikajícím kamarádem a společníkem, a ač důsledný abstinent, nikdy nezkazil žádnou legraci. Byl při všech prezentacích
opery Fra diavolla, hlavním aktérem různých
soutěží a dalších aktivit, které měly vždy inteligentní a přátelskou náplň.
Dalo by se ještě mnoho napsat o životních peripetiích Jardy Šmída. V každém případě s námi
zůstane jako vynikající člověk, kamarád, prostě
„parťák“.
Šmíďáku, nikdy na tebe nezapomeneme.
Za všechny kamarády a přátele
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA

Vzpomínka
na RNDr. Milana
Vlasatého
Pan RNDr. Milan Vlasatý, vzděláním biochemik,
působil nepřetržitě na Lékařské fakultě v Plzni
od r. 1978, na Ústavu fyziologie od roku 1983.
Byl člověkem nekonfliktním, ochotným pomoci, kdykoli toho bylo zapotřebí, naprosto neschopný jakékoli záludnosti. Učil rád a také měl
rád svoje studenty. Pro své kolegy byl vstřícným
a přátelským spolupracovníkem ochotným zaskočit, kdykoli byl o to požádán.
Dovedl být společenský a měl řadu zájmů,
vyznal se v hudbě, měl vlastní zvukový archiv
nahrávek, které si sám pořizoval ještě před prvními problémy se zdravím. Byl vášnivým cyklistou, který se rád pochlubil svými dálkovými
výkony. Jezdíval na kole z Plzně do Aše v letech,
kdy tento sport nebyl zdaleka tak populární
jako dnes.
Bude nám chybět jeho zvučný hlas, svérázný
smysl pro humor a nenápadné přátelství.
Pokoj jeho památce!
Kolektiv Ústavu fyziologie LF UK v Plzni

Obrázky
z Řezna
Jsou prázdniny a k prázdninám patří výlety. I to
mě popíchlo k zakoupení v rámci kongresu
organizované „Guided tour: Old town“. Z kontextu uvedeného výše vytrhuji pro rychločtenáře, že jsem se v Řeznu (Regensburgu) ocitla
koncem srpna pracovně. Jak už to na podobných akcích bývá, čerstvý vzduch přijde po hodinách strávených v posluchárně nebo jiné
uzavřené místnosti vhod. Já si svoje orientační
(ne)schopnosti i letos už opakovaně potvrdila.
Zdá se, že mám vrozenou dispozici cílit na les
Džbán (okres Plzeň-sever), a to ať jsem, kde
jsem. Nuže, zaplatila jsem 10 €, abych se ze své
bludné smyčky vymanila. Město jako Řezno
k tomu vybízí.
Sraz byl v místě konání kongresu v 19:30. Odtud
nás drobná slečna odvedla na autobusovou zastávku, kde už čekal městský autobus a ve dve-

řích řidič, který jakoby z oka vypadl Bobu Marleymu1 v dobách jeho vrcholné slávy – černá
tvář plná pohody, lemovaná hustými dredy.
Cesta na jednom ze čtyř sedadel neutíkala nijak rychle, stihla jsem si prohlédnout dvě velmi
zralé badatelky z Egypta a poslechnout doporučení spanilé blondýnce na téma Ph.D. Na to,
že je Řezno menší než Plzeň, jsme jeli opravdu
dlouho. Přejeli jsme historické centrum, projeli
nákupní zóny. Když konečně autobus zastavil,
byli jsme kdesi na periferii a z očí průvodkyně
jsme odezírali nechápavé zděšení. Pak si vzal řidič Bob mikrofon a na odlehlém parkovišti jsme
dostali lámanou angličtinou hodinku pauzu.
To už slečna průvodkyně telefonovala kamsi,
a část zmatených turistů vystoupila do řezenského pološera. Můj pesimistický realismus mě
mezitím škodolibě utvrzoval v přesvědčení, že
není nad to cestovat sama. Na druhou stranu jsem vyděšené průvodkyni upřímně přála,
aby se řidič Bob brzy vrátil k volantu a zachránil ji, a nakonec i nás všechny. Stalo se. A tak
se s vámi mohu, ťukajíc čerstvě nabyté vjemy
do fakultního HP 8230, radostně podělit o pár
střípků z nočního výletu.

Radnice v Řeznu – středověké míry označeny šipkou;
K centru jsme přijeli ve 20:15. Začalo poprchávat. Masa asi padesáti turistů byla obratně rozdělena na podskupiny dle jazykových
schopností. Pak už jsme chodili za deštníkem,
tedy do té doby, než ho obětavá průvodkyně
zapůjčila vyzrálým Egypťankám. Byla to pro ně
tak trochu cena útěchy – naše tempo bylo příliš
rychlé a ženy z Afriky je, celé dušné, přirovnávaly k běhu.
Základy města Regensburgu byly položeny
za vlády císaře Aurelia roku 179 na nejsevernějším ohybu Dunaje. Ve čtvrtém století byla tato
římská pevnost zničena Germány. Za 200 let
přišli vévodové z kmene Bavorů, přijali křesťanství a v polovině 8. století zde bylo ustanoveno
biskupství, pod které do založení pražského
biskupství r. 973 spadaly i české diecéze. Hlavní
rozkvět zažilo Řezno ve 12. a 13. století. Klíčovou
úlohu tu sehrál Dunaj a kamenný most, který
dodnes tvoří dominantu města. Po Dunaji bylo
přiváženo vzácné zboží z východu (kožešiny,
hedvábí, kašmír, významnou komoditou byla
i sůl). U mostu (Steinerne Brücke) byla brána,
a u té brány museli za přivezené zboží platit obchodníci daně. Město vzkvétalo do doby, než
jeho záři zastínily jiné vycházející hvězdy: města
Augšpurk a Norimberk. Do té doby se ale páni
měšťané předháněli v okázalosti svých investic.
Např. se přetahovali ve výšce budov, i proto je
1 Bob Marley, světově známý jamajský interpret stylu reggae, zemřel
ve 36 letech na diseminovaný melanom. Měl 11 dětí.
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ve městě na šedesát věží. Někde se jedná jen
o obvodová zdiva, to aby se soupeř dožral a patřičně zmátl. Na městské radnici visí pro Řezno
uznávané míry. Jsou značně přebujelé (loket
má rozpětí paží, stopa zas na středověk neuvěřitelných 41 cm). Na mezinárodně únosnou
míru tyto fyzikální veličiny uvedl z celkem pochopitelných důvodů až Napoleon. Nu, a aby
přetahování v okázalosti nebylo málo, stojí proti radním a jejich věži katedrála sv. Petra (Dom
St. Peter). Je monumentální, obří, a tak není
divu, že se budovala ve velikém stylu po několik století. Dnes o ni pečuje na plný úvazek
celoročně 15 kameníků.
Po letech tučných přišla léta hubená. Zatímco
se jinde orientovali na průmysl, v Regensburgu
obchod chřadl, zato morové epidemie bujely.
Avšak právě díky chybějícímu průmyslu město
přežilo druhou světovou válku téměř netknuté.
V šedesátých letech minulého století zde byla
založena univerzita, příchod investorů jako Siemens, a rozkvět turistiky i díky statutu památky
UNESCO oživily doby slávy a síly tohoto bavorského města.
Končila bych svým nejoblíbenějším tématem,
totiž obchody. Sympatické jsou všudypřítomné
krámky s opravdovou italskou zmrzlinou nebo
pizzou. Roztomilý je pohled do výloh obchůdků s věcmi, které nikdo nepotřebuje. V blízkosti
katedrály najdete obchod s nádhernými pralinkami. Původně se jedná o první německou
kavárnu – tuto komoditu sem přivezli v 17.
století z Vídně za obležení Turky. Kousek odtud
najdete kloboučnickou dílnu, jejímiž produkty byla obšťastněna i hlava Alžběty II. Majitel
manufaktury jezdí každoročně prodávat své
výrobky na derby do Epsomu. A mě napadá, že
k elegantnímu klobouku musí být i elegantní
městské kolo.
Alles gute!
Lada Eberlová

Program seminářů I.
interní kliniky
FN v Plzni
v zimním semestru
akademického roku
2013/2014
Semináře I. interní kliniky jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny
do centrálního registru akcí ČLK a ohodnoceny
2 kredity. Semináře se konají v posluchárně I.
interní kliniky v I. podzemním podlaží FN PlzeňLochotín vždy v úterý od 15.00 hodin, pokud
není uvedeno jinak.
22. 10. Novinky v angiologii
• ICHDK - obtížně spolupracující, ale
vysoce rizikový pacient (H. Brůhová, L.
Štěpánková, G. Štěrbáková, M. Hromádka, J. Baxa )
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• Medikace ze setrvačnosti v angiologii (G. Štěrbáková, H. Brůhová, L. Štěpánková)
• Asymptomatické stenózy karotid léčebná strategie (L. Štěpánková, H.
Brůhová, G. Štěrbáková, P. Duras, F. Šlauf,
B. Čertík)
5. 11.	Markery tolerance u nemocných po transplantaci ledviny
(prof. MUDr. O. Viklický, CSc. - Klinika nefrologie IKEM, Praha)
19. 11.	Novinky v kardiologii (prof. MUDr. J.
Veselka, CSc. - Kardiologická klinika FN
Motol, Praha)
12. 12.	Antidiabetika a riziko nádorových
onemocnění (prof. MUDr. M. Anděl,
CSc. - II. interní klinika FNKV, Praha)
17. 12.	Toxikologická dramata (MUDr. J.
Chvojka, Ph.D. - I. interní klinika FN, Plzeň)
7. 01.	Onemocnění jícnu – update 2013
(doc. MUDr. J. Martínek, Ph.D. - Klinika
gastroenterologie a hepatologie IKEM,
Praha)
Velmi srdečně zveme všechny internisty a další
lékaře z Plzně, západních Čech i odjinud.
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,
přednosta I. interní kliniky

Program seminářů
pro lékaře v tréninku
a rezidenty
I. interní kliniky LFUK a FN Plzeň
V zimním semestru akademického roku
2013/2014 se semináře konají v seminární
místnosti I. interní kliniky, vchod B, I. podzemní
podlaží, FN Plzeň-Lochotín, vždy od 14.00 hodin. Délka semináře je 30 minut (20 min. sdělení + 10 min. diskuze).
15. 10.	MUDr. P. Přenosilová: Vyhodnocení pacienta se synkopou během prvního
kontaktu, jak určit pravděpodobnost
příčin, koho přijmout. (Konzultant:
MUDr. Z. Jankovec, Ph.D.)
29. 10.	MUDr. A. Pöpperlová: Zácpa – příčiny,
řešení konzultant: MUDr. J. Koželuhová)
11. 12.	Case report + minireview: MUDr. M. Kačer: Neobvyklá komplikace kanylace
femorální žíly (Konzultant: MUDr. J. Mareš, Ph.D.)
11. 12.	MUDr. J. Kotyza: Racionální algoritmus
vyšetření u pacienta s elevací jaterních testů (Konzultant: MUDr. V. Hejda)
10. 12.	Case reports - morbidity/mortality:
MUDr. H. Kratěnová: Náhle vzniklá
dezorientace a dysartrie (Konzultant:
MUDr. J. Chvojka, Ph.D.) MUDr. T. Vít:
Krvácení do břišní stěny (Konzultant:
MUDr. I. Novák)
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,
Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.,
přednosta I. IK zástupce přednosty pro výuku

Program seminářů
II. interní kliniky
FN v Plzni
v zimním semestru
akademického roku
2013/2014
Semináře se konají v posluchárně pavilonu 4,
FN Plzeň-Bory ve středu od 14.00 hodin. Semináře odborně garantuje organizační složka
České lékařské komory. Akce má charakter
postgraduálního vzdělávání a účastníci obdrží
certifikát o účasti.
19. – 21. 9. Konference České společnosti pro
hypertenzi, pracovních skupin preventivní kardiologie a srdečního
selhání České kardiologické společnosti, Mikulov
10. 11.	V. Vančura (Kardiologické oddělení):
Oblační léčba fibrilace síní.
	V. Zlocha (Kardiochirurgické oddělení):
Chirurgická léčba fibrilace síní.
	L. Handl (Kardiochirurgické oddělení):
Program komplexní nefarmakologické
léčby fibrilace síní ve FN Plzeň.
13. 11.	J. Mlíková-Seidlerová: Rezistentní hypertenze
	J. Filipovský: Hypertenze bílého pláště
a maskovaná hypertenze.
20 .11.	Z. Poklopová, K. Vaizová (OKF), Z. Chudáček (Radiodiagnostické oddělení):
	Indikace zavedení kavárních filtrů
v praxi internisty.
	O. Mayer sr.: (OKF): Pokroky v individualizaci protidestičkové léčby.
27. 11.	V. Vyskočil, A. Pláničková: Novinky v osteologii.
11. 12.	J. Hirmerová: Predikátory recidivy
tromboembolické nemoci a jejich vliv
na délku antikoagulační léčby.
18. 12.	JUDr. P. Šustek, Ph.D.: (Advokátní kancelář Praha): Právní aspekty lékařské
péče.
MUDr. Zdeněk Kratochvíl Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
primář II. interní kliniky přednosta II. IK

Předběžné výsledky
účasti ČR v prioritě
Health 7. rámcového
programu EU na roky
2007 – 2012
Evropská komise v dubnu 2013 zveřejnila předběžné výsledky a statistiky o projektech a účastech jednotlivých členských asociovaných zemí
a tzv. třetích zemí v 7. rámcovém programu
na roky 2007 – 2012 (7. RP) v prioritě Health.
7. rámcový program je nejvýznamnější finanč-

ní nástroj Evropské komise k financování vědy
a výzkumu ve vybraných oblastech. 7. RP se
skládá ze čtyř specifických programů, které odpovídají hlavním cílům evropské výzkumné politiky, kterými jsou mezinárodní spolupráce při
řešení témat stanovených podle priorit a potřeb evropské společnosti a průmyslu (program
„Spolupráce“), základní výzkum bez omezení
tematiky (program „Myšlenky“), rozvoj lidských
zdrojů ve všech vědních oborech (program
„Lidé“), tvorba nových a podpora existujících
výzkumných kapacit a výzkum ve prospěch
malých a středních podniků (program „ Kapacity“). (Tab. 1).
Nejvýraznější podíl na rozpočtu představuje
specifický program „Spolupráce” (32 413
mil. €). Tematicky je zaměřen podle potřeb evropské společnosti a průmyslu. Podporuje spolupráci průmyslové a akademické sféry v mezinárodních výzkumných projektech v devíti tematických oblastech, tzv. prioritách: Zdraví
(Health); Potraviny, zemědělství a rybaření,
biotechnologie; Informační a komunikační
technologie; Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; Energetika;
Životní prostředí (včetně změny podnebí); Doprava (včetně letectví); Sociálně-ekonomické
a humanitní vědy; Vesmír; Bezpečnost.
V prioritě Health je výzkum zaměřen na biotechnologie, generické nástroje, nové a inovativní
technologie pro lidské zdraví, translační výzkum pro lidské zdraví a na optimalizaci poskytování zdravotní péče evropským občanům.
Cílem je zdraví evropských občanů, zvýšení
konkurenceschopnosti evropského biomedicínského výzkumu, účinný boj s nově se objevujícími epidemiemi a vývoj a validace nových
terapií a léčebných metod se speciálním důrazem na děti, stárnoucí populaci a ženy a v neposlední řadě udržitelné a účinné systémy
zdravotní péče.
Rozpočet priority Health je 5 386 mil €. Z tohoto rozpočtu až dosud (ještě nejsou známy
výsledky poslední výzvy priority Health na rok
2013) bylo financováno 865 projektů, jichž se
účastní 3 128 organizací ze 123 států světa.
Z těchto peněz byly financovány zejména výzkumné projekty založené na spolupráci,
které jasně definují vědecké a technologické cíle a konkrétní očekávané výsledky (jako
např. rozvoj nových znalostí nebo technologií
ke zlepšení evropské konkurenceschopnosti).
Realizují je sdružení (konsorcia) účastníků z různých zemí z průmyslové či akademické oblasti.
Druhou významnou formou byly koordinační
a podpůrné akce, které nepokrývají výzkum
samotný, ale koordinují a vytvářejí sítě projektů,
programů a politik. Ty mohou zahrnovat například: koordinaci a vytváření sítí nejrůznějších
aktivit, šíření a využívání znalostí, vědomostí
a zkušeností, činnosti, jako studie nebo expertní
skupiny asistující při realizaci rámcových programů; podporu nadnárodního přístupu k hlavním
výzkumným infrastrukturám v různých vědeckovýzkumných oblastech; akce pro významnější
zapojení malých a středních podniků (MSP),
občanské společnosti a jejich sítí; podporu spolupráce s dalšími evropskými výzkumnými systémy (např. „Hraniční výzkum“), apod.

Jaká byla účast ČR v prioritě Health v 7. RP?
Celkově získaly týmy ČR v prioritě Health v 7.
RP příspěvek Evropské komise ve výši téměř 15
mil. €, přičemž celkové náklady na tyto projekty
dosáhly téměř 20 mil. €. Šedesát osm národních týmů se účastnilo v 64 projektech (Tab. 2).
Pro potřeby hodnocení Evropská komise zvolila členění ČR do 6 územních celků NUTS (CZ01
– CZ06).
Jednotlivé celky jsou zobrazeny barevně podle výše příspěvku Evropské komise. Dvěma
nejúspěšnějšími celky jsou hlavní město Praha
(CZ01), kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (oba
CZ06). Praha je sídlem tří lékařských fakult Univerzity Karlovy a dalších významných výzkumných ústavů a institucí (např. Akademie věd,
IKEM, Státní zdravotní ústav a další). V Jihomoravském kraji jsou významnými středisky Masarykova univerzita a fakultní nemocnice Brno
(obr. 1).
Zajímavé je se podívat na 10 projektů (TOP 10)
s nejvyšším příspěvkem EK. První dvě místa zaujímají firmy:
Firma EXBIO Praha a.s. je výrobcem monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií. Kromě výroby vlastních protilátek tato
společnost zastupuje na českém a slovenském
trhu řadu zahraničních firem, které nabízejí produkty pro imunologii a molekulární biologii.
Advanced Drug Development Services
– ADDS S.r.o. je společnost, která nabízí spolupráci v oblasti II-II fáze a pozdějších fází klinických testů pro léky a medicínské přístroje
a zařízení v západní a střední Evropě.
Pak následují univerzitní pracoviště, IKEM, seznam uzavírají opět firmy: Contract Medical
International, spol. s. r.o. zaměřená na výrobu
zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek a Bio Test
spol. s r.o. (od března 2013 najdete firmu pod
novým jménem MediTox) působící v oblasti
preklinického výzkumu a vývoje v oblasti kardiologie, neurologie, diabetu, vývoje vakcín
a preklinického hodnocení bezpečnosti léčiv,
biologických přípravků, potravních doplňků
a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA),
a toxikologického hodnocení chemických látek
a přípravků (REACH).
Podíváme-li se na TOP 10 institucí podle celkové výše čerpaných příspěvků z priority Health 7.
RP absolutně vede Univerzita Karlova (se svými
třemi pražskými fakultami a fakultami v Hradci
Králové a v Plzni), z nichž jsou všechny lékařské
fakulty výzkumně zapojeny v projektech, následuje IKEM, Bio Test s.r.o., který se účastní ve více
projektech 7. RP.
Hodnocení priority Health podle tematických okruhů a finančního příspěvku EK
Priorita Health je strukturovaná podle pilířů
(např. 1. Biotechnologie, generické nástroje
a technologie pro lidské zdraví) a témat (např.
1.1 vysoko-výkonnostní výzkum). Zajímavý je
přehled počtu projektů v jednotlivých pilířích
a tématech (např. 1. Biotechnologie, generické
nástroje a technologie pro lidské zdraví bylo
financováno celkem 144 projektů s celkovou
dotací přes 822 mil. €) a kolik z tohoto rozpočtu bylo alokováno na projekty v jednotlivých
tématech. Tento přehled se týká všech projektů 7. RP v prioritě Health. Největší počet pro-

jektů byl podán do druhého pilíře, Translační
výzkum pro lidské zdraví, kde byl výzkum zaměřen na nejvýznamnější choroby postihující
evropskou populaci a výzkum mozku ve vztahu ke stárnoucí populaci. Poslední pilíř, Optimalizace poskytování zdravotní péče evropským občanům byl do rámcového programu
zařazen poprvé a jasně ukázal rozdílnost mezi
zdravotními (a sociálními) systémy napříč Evropou a potřebu se věnovat kvalitě, dostupnosti
a úrovni zdravotní péče nejen na národních
úrovních.
Poslední řádek tabulky doplňuje kompletní
informaci o projektech podaných v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI – Innovative
Medicines Initiative), která byla založena v roce
2004 jako partnerství soukromého a veřejného
vlastnictví (PPP – public private partnership),
a která vznikla vkladem 1 mld. € Evropskou komisí a 1 mld. € Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA – European
Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations). Z těchto zdrojů jsou financovány
projekty (dosud celkem 40 za více než 585 mil.
€). ČR participuje ve dvou projektech: BTCure,
www.btcure.eu a ABIRISK, www.abirisk.eu.
Níže uvedená tabulka (Tab. 4) TOP 10 ukazuje
deset témat, v nichž ČR získala v rámci projektů nejvyšší příspěvky EK. Seznam TOP 10 témat
objektivně neukazuje na silné stránky českých
týmů, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Tabulka neukazuje, kolik týmů se v projektech
účastnilo, ani počet projektů, v nichž se české týmy zúčastnily. Pozitivní informací je to,
že první tři témata odrážejí inovativní přístup
a v rámci druhého tématu úroveň v oblasti detekce, diagnostiky a monitoringu, což jsou témata požadující vysokou technickou vyspělost
a vybavenost. Za zmínku stojí zmíněná témata
v oblasti výzkumu rakoviny, diabetu a obezity
a také zapojení do projektů s tématy stárnoucí
populace.
V příspěvku jsou uvedeny informace prezentované zástupci EK v Bruselu na projektovém
meetingu projektu Health-NCP-Net. Tyto informace mohou být všestranně využity na národních úrovních členských států. Zároveň mohou
sloužit jako podklad k diskusi, jak se lépe připravit na významnější zapojení českých týmů
v navazujícím rámcovém programu Evropské
komise HORIZON 2020 (H2020) na roky 2014
– 2020. V tomto programu se počítá s celkovým navýšením rozpočtu téměř o 1/3 proti 7.
RP a priorita Health v 7. RP bude nově v H2020
pojmenovaná „Zdraví, demografická změna
a wellbeing“.
Tab. 1. Rozpočet 7. RP (SVS – společné výzkumné středisko)
Rozpočet 7. RP (50 521 milionů €)
v milionech €
SVS (EK)

1 751

Spolupráce

32 413

Myšlenky

7 510

Lidé

4 750

Kapacity

4 097

17

Tab. 2. Základní údaje o účasti ČR v prioritě Health 7. RP

Obr. 1. Výše příspěvků EK podle NUTs.

Tab. 3. TOP 10 témat podle finančního příspěvku EK s českou účastí v projektech

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
Technologické centrum Akademie věd ČR
e-mail: kinkorova@tc.cz

Deset let od úmrtí
proslulého kardiologa
Prof. MUDr. Zdeněk
Fejfar, DrSc.
(1916 – 2003)
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Profesor MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., se ve 20.
století stal jedním ze světově nejznámějších
a nejvíce uznávaných českých a československých lékařů a kardiologů.
Narodil se 16. října 1916 v Hořicích v Podkrkonoší, ale svoje školní vzdělání většinu svého
života prožil v Praze, kam se jeho rodiče přestěhovali v roce 1930. Po absolvování gymnázia
v Truhlářské ulici začal v roce 1935 studovat
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a již jako
student pracoval v Anatomickém ústavu vedeném známým anatomem prof. Weignerem.
Začátek války a uzávěr vysokých škol způsobily, že se student Fejfar formálně změnil na zřízence nemocnice na Královských Vinohradech

a později v roce 1943 v nemocnici v Motole,
na pracovišti profesora Netouška. V této době
také spolu s MUDr. Z. Hornofem (pozdějším vedoucím Ústavu tělovýchovného lékařství v Plzni) popsali změny krevního obrazu sportovců
těsně po skončení závodu. Je příznačné, že tato
pozorování autoři publikovali na jediném odborném lékařském fóru, jež bylo činné i v době
války, ve Spolku lékařů českých.
Po skončení 2. světové války Zdeněk Fejfar
rychle dokončil studia a již v roce 1945 promoval. Jako lékař I. interní kliniky prof. Netouška
odjel v roce 1946 na svou první zahraniční cestu do Londýna k biochemikovi prof. Doddsovi.
V roce 1951 odešel s řadou dalších vynikajících
odborníků té doby do nově vzniklého Ústavu
chorob oběhu krevního, jednoho ze základů
dnešního IKEM Praha. Doktorskou práci obhájil v roce 1959 a v roce 1956 složil i atestační
zkoušku z vnitřního lékařství II. stupně.
V roce 1959 zřídila Světová zdravotnická organizace svou kardiovaskulární divizi, umístila ji
do své centrály v Ženevě a jmenovala profesora Fejfara jejím prvním ředitelem. Zde profesor Fejfar prokázal svůj velký odborný rozhled,
své schopnosti komunikace s lidmi, i své organizační a manažerské schopnosti. Zorganizoval týmy spolupracovníků a poradců, které
vytipovaly hlavní problémy kardiovaskulární
oblasti – aterosklerózu, ischemickou chorobu
srdeční i problémy kardiomyopatií. Zorganizoval rovněž první intervenční klofibrátovou
studii jako vůbec první multicentrickou, placebem kontrolovanou studii v historii kardiologie. Tyto pracovní úspěchy mu přinesly
mezinárodní respekt a uznání všech mezinárodních kardiologických i vědeckých institucí,
např. American College of Cardiology, New
York Academy of Sciences, International Society of Cardiology a dalších. Profesor Fejfar
vždy při svých činnostech pamatoval na svoje
kolegy v Československu, což bylo cenné již
před rokem 1968, ale zejména po něm. Jedině jeho pomocí získali organizátoři mezinárodního sympozia „Adaptabilita srdečního
svalu“ v roce 1974 finanční podporu SZO, jež
umožnila účast vrcholných odborníků experimentální kardiologie a učinila toto sympozium jednou z prvních akcí dnešní International
Society for Heart Research.
Činnost profesora Fejfara v Ženevě ukončilo
v roce 1974 normalizační rozhodnutí tehdejšího ministra zdravotnictví a jeho odvolání
z funkce ředitele kardiovaskulární divize SZO.
Ze dne na den se mezinárodně uznávaný odborník stal subalterním pracovníkem Centra
kardiovaskulárních nemocí IKEM. Byl prakticky
zbaven možnosti cestovat do svobodné „západní“ části světa.
I v této těžké situaci si profesor Fejfar poradil.
Vrátil se k experimentální práci, zaměřené
na elektrické jevy ischemického myokardu
a začal se zabývat redakční prací. Vedl časopis
Kardio, původně tiskovinu Centra kardiovaskulárních nemocí IKEM Praha, podílel se na činnosti redakce časopisu Cor et Vasa a po roce
1989 přispěl ke včlenění Kardia do tohoto časopisu. Jeho úvodníky v časopisu Kardio i v Cor
et Vasa byly vždy „fejfarovské“, obsažné, stručné,
nikoliv však strohé, hodnotící i naznačovaly

možné další směry vývoje. Jeho poslední monografie - 3. vydání Klinické fyziologie krevního oběhu, jež vyšlo v roce 2002, dosvědčuje,
že zůstal věren svému zájmu o fyziologii a patofyziologii kardiovaskulární soustavy. Sebral,
utřídil a zpracoval celé dějiny této společnosti,
jedné z nejstarších v Evropě. V roce 1999 přednesl historii české a československé kardiologie
ve slavnostní přednášce na Výročním sjezdu
ČKS ve Zlíně.
Nebyl by to ovšem profesor Fejfar, kdyby i při
této příležitosti nenaplnil svou zásadu publikovat vše podstatné. Historii kardiologie v našich
zemích - „Česká kardiologie a kardiologové“ - publikoval jako monografii v roce 2001.
V roce 1991 byl zvolen předsedou nejstarší české lékařské instituce – Spolku lékařů českých.
Pravidelně se zúčastňoval zcela v duchu tradice
zakladatele Spolku J. E. Purkyně všech přednáškových večerů. Velmi živě zasahoval do diskuzí
a prokazoval schopnost vystihnout podstatné
a upozornil na ně.
Po svém zvolení předsedou Spolku v roce
1991 se rovněž soustředil na utřídění
a uspořádání jeho archivu. Před volbami
výboru v roce 2002
profesor Fejfar sdělil, že
již se o další zvolení
ucházet nebude. Nově
zvolený výbor jej na své první schůzi v červnu
2002 v uznání jeho zásluh o Spolek lékařů českých zvolil svým čestným doživotním předsedou.
Profesor Fejfar se vždy a pokaždé osvědčil jako
člověk skromný, přátelský, upřímný a otevřený,
který dovedl zpříma a otevřeně vyjádřit svůj
názor i svůj nesouhlas. Byl to v pravém smyslu toho pojmu dobrý člověk. 20. června jsme
si mohli připomenout desáté výročí jeho úmrtí.
Na závěr doporučení prof. Fejfara k prevenci
hypertenzní choroby. Co může udělat hypertonik sám pro sebe? To, co každý moderní člověk. Zorganizovat si životní styl ušitý na míru své
osobnosti. Od pradávna platí, že prožít dlouhý
život v dobrém zdraví a v pohodě je největším pokladem světa. Dnes máme možnost být „manažerem svého zdraví“. K tomu stačí:
•
pravidelně navštěvovat lékaře a dodržovat jeho rady a léčbu
•
věnovat denně alespoň 20 minut tréninku, např. rytmickému vytrvalostnímu pohybu-chůzi, cyklistice, plavání
•
relaxací udržovat psychickou pohodu. I to
je nutné nacvičit. Relaxujte tak, jak vám to
nejvíce vyhovuje
•
učte se odpočívat s dostatkem spánku,
a to denně, týdně, o dovolené
•
přebytečné kilogramy odstraňujte nižší spotřebou potravy a větším výdejem
energie
•
radujte se z každého dne, i když se zrovna
něco nedaří
•
optimistický pohled na svět usnadňuje
překonávání překážek i starostí
(r)
(Podle: Kölbel F.: ČLČ 142, 2003, s. 638)

Prof. MUDr. František
Šimer byl také
zakladatelem
biochemie
na Slovensku
(70. výročí hrdinské smrti
plzeňského internisty) (II)
Složitou situaci na Slovensku kolem roku 1939,
pokud jde o personální politiku na univerzitních pracovištích, zasvěceně komentuje M.
Majtánová ve stati „Co bychom měli vědět
o historii česko-slovenských vztahů“ v publikaci
Almanach Českého spolku na Slovensku, Bratislava, 1999. Cituji:
„Zhruba polovička českých profesorů se po odchování svých slovenských nástupců vrátila
na původní pracoviště (před r. 1938). Ostatní
byli propuštěni Ministerstvem školství a národní
osvěty v Bratislavě a dáni ,,k dispozici” pražskému
ministerstvu školství po vzniku Slovenského státu
(1939). Všechny výjimky stojí za povšimnutí.
Ponecháni (aspoň dočasně) byli špičkoví specialisté s mezinárodním vědeckým kreditem, za něž
prostě nebylo možné najít náhradu, jako byl
strukturalista J. M. Kořínek, klasický filolog Antonín Kolář (do r. 1942) a germanista Fr. Kalda, jenž
při nedostatku specialistů vedl v letech 1939 – 45
Seminář germánské filologie i Seminář anglický.
Jeho odchodem by se byla přerušila výuka germanistiky, což z politických důvodů nebylo přípustné.
Zůstal i Jan Hromádka, který v l. 1930 – 46 položil
institucionální základy rozvoje slovenské geografie, protože jeho odchodem by byla vědecká geografie na Slovensku zanikla.
Nejpopulárnější chirurg Stanislav Kostlivý byl
uvolněn až r. 1941, a to na rozkaz, o nějž se přičinil německý velvyslanec Ludin. Vedení I. chirurgické kliniky předal svému žáku a zároveň i zeti K.
Čárskému. (Ten v pamětech udává, jak prof. Kostlivý těžce nesl přerušení životní práce a přetržení
rodinných kontaktů a nikdy se už na Slovensko
nevrátil.) Josef Babor, člen světových vědeckých
společností, vedl Ústav všeobecné biologie až do r.
1943. Po jeho smrti zůstalo místo neobsazeno.
Po smrti Moravana Evžena Dostála (1942) vedl
zas Seminář dějin umění literární historik A. Mráz.
Tolerováni byli profesoři pocházející z východní
Moravy, a tedy podle velkoslovenské ideologie
genetičtí Slováci, jako vedoucí oční kliniky Antonín Gala a Karel Kizlink, od r. 1942 ředitel Ústavu
obchodního a směnečního práva. Ne ovšem
ve všech případech.
Josef Stavěl ze Znojma, vedoucí Psychotechnického ústavu a poradny pro volbu povolání, musel
odejít. Kroměřížan a germanista Stanislav Sahánek směl přednášet pouze do r. 1941. Kuriózní je
případ tří bratrů Nábělků. Pocházeli ze slovakofilské rodiny z Kroměříže. Nejmladší Ludvík, lékař v B.
Bystrici, byl r. 1939 propuštěn. Taktéž Vojtěch, který
od r. 1927 přednášel na Lékařské fakultě, musel
odejít, avšak přesně téhož roku přichází do Bratislavy nejstarší František a v letech 1941 – 50 vede
Botanický ústav.
Ponecháni na svých postech byli rovněž někteří

profesoři, zpravidla Moravané, kteří absolvovali
bratislavskou univerzitu nebo se na ní habilitovali, jako Vincenc Beseda ze zubní kliniky, Herrmann Krsek, vedoucí Ústavu a katedry soudního
lékařství, anebo Václav Budil, vedoucí Semináře
práva římského, který sice začínal v Praze, ale
studia končil v Bratislavě. Podobně se Vojtěch
Ondrouch, absolvent pražské univerzity, habilitoval v Bratislavě (1939) a po odchodu ostatních
Čechů vedl Seminář historický (1938 – 39), Seminář archeologický (1940 – 41) i Seminář klasické
filologie (1940).
Ve vzácných případech přicházejí Moravané
dokonce i v době Slovenského státu. Archeolog
Josef Skutil se habilitoval v Bratislavě 1940 a zde
působil do r. 1948. Do Ústavu správního práva
nastoupil r. 1943 Alois Matura, absolvent brněnské univerzity, jenž se habilitoval v Bratislavě už r.
1937. Rovněž Frank Wollmann, který v r. 1923 založil na filozofické fakultě Oddělení slovanských
tradic a literatur a po pěti letech odešel do Brna,
vedl toto oddělení a suploval přednášky z dějin
slovanských literatur až do r. 1940. Naprosto jedinečný je případ Čecha Antonína Ráliše, jenž
se stal univerzitním profesorem a vedoucím Semináře trestního práva zrovna v kritickém roce
1939. Po absolvování pražské univerzity pracoval
totiž na Okresním soudě v Bánovcích n. Bebravou, kde byl duchovním Dr. J. Tiso, pozdější prezident Slovenského státu.
A zde se už dostáváme ke speciálním lidským osudům, na kterých se podepsala doba. Ministrem
vnitra Slovenského státu se stal Ferdinand Ďurčanský, absolvent a nadějný asistent bratislavské právnické fakulty. Vědeckou dráhu vyměnil
za politickou, avšak jeho čeští univerzitní učitelé
a kolegové marně doufali, že se jich zastane. Právě naopak utvrdil systém, který odchod Čechů ze
Slovenska požadoval a realizoval.
Po odchodu vedoucího interní kliniky Miloše Netouška měl se stát nástupcem jeho žák
a v posledních šesti letech nejbližší spolupracovník Ladislav Dérer, jeden z prvních slovenských univerzitních profesorů. Pocházel však
z československy orientované rodiny, a proto
na protest proti propouštění Čechů místo
nepřijal a sám odešel z kliniky (do r. 1945).
Rovněž Čech František Šimer odmítl dále zastávat post přednosty Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii, když ostatní
čeští kolegové dostávali hromadně výpovědi,
a odešel do Prahy. (Zde je nepřesný údaj, jak
víme, odešel do Plzně.)

Ani archeolog J. Eisner, vedoucí Semináře archeologického, jehož r. 1938 – 39 pověřili vedením Semináře dějin umění a Semináře československého
národopisu po profesorech, kteří museli odejít, se
nevyrovnal s touto skutečností a odešel za nimi.
Lékařka Božena Kuklová se provdala za filozofa Sv.

Štúra (jeho děd byl bratrem Ľ. Štúra), takže nemusela opustit Slovensko, ale ztratila místo na univerzitě. Také její manžel, přívrženec masarykovského
realismu, pozbyl zaměstnání. Moravan J. Sumbal,
jenž byl v nejkritičtějším období 1938/39 děkanem
Lékařské fakulty a zůstal i potom na svém místě,
trpěl zřejmě psychicky a hledal útěchu v alkoholu.
Chirurga Karla Kocha zachránilo jeho soukromé
sanatorium v Bratislavě. Aktivně se zapojoval
do občanského odboje, založil a vedl skupinu Justícia, složenou převážně z bratislavských Čechů.
Dnes už nemůžeme definovat motivy, které české lidi, českou inteligenci, a především vynikající
české odborníky na výborných postech v Čechách
a na Moravě, a hlavně v Praze, vedly po roce l918
(a dost podobně i v letech 1945 - 1965) do nesrovnatelně těžších poměrů na Slovensko, ba které je
neodradily ani po osobní perzekuci na Slovensko
se vracet anebo na ně vzpomínat v dobrém.
Tak např. jazykovědec prof. Dr. Václav Vážný musel v r. 1938 odejít, ale v letech 1949 – 1950 opět
přednášel v Bratislavě jako hostující profesor
a ke Slovensku, podobně jako prof. Dr. Vladimír
Šmilauer, přechovával vlídné vzpomínky, z nichž
mluvila životní zkušenost a moudrost zkušenosti.
Také filolog a polyglot J. Vilikovský se ocitl na listině nežádoucích osob. Přednášel pak na univerzitě
v Brně, avšak po uzavření českých vysokých škol se
vrátil na Slovensko. Na univerzitní katedru směl
sice až po roce 1945, bohužel, na jediný rok, do své
předčasné smrti. Slovensku však zanechal dva
syny, vynikající spisovatele a překladatele.
Závěrem této kapitolky bych chtěla připomenout,
že při tak široce koncipované akci, při počtu aktérů
přecházejícím do deseti tisíců a při takových diametrálních rozdílech není myslitelné, aby všechno
a všude probíhalo hladce, bez problémů a konfliktů. Jsme přece jen lidé, s lidskými plusy a mínusy,
s ohraničenou mírou fyzických i duchovních
dispozic. Individuální hodnocení, která vycházejí
z individuálních zážitků a zkušeností, nutně musí
být různá. Rozhodující je však výsledek, globální
přínos.
Rozpačité ticho lze snad na české straně chápat
jako důsledek skutečností následných: nuceného odchodu Čechů po r. 1939, pocitu osobního
zklamání, nevděku nebo i křivdy z interpretace
této pomoci. “Proč to rozvádět? Šlo přece o samozřejmost. Vždyť to byl náš stát!” V tom smyslu pro
dnešek trochu vzdáleného romanticky obětavého
vlastenectví odpovídali na mou otázku různí respondenti.
Slovensko nemohlo nevidět přínos české pomoci.
Dotýkala se prakticky všech sfér. A nemělo se za co
stydět. Východní část rakousko-uherské monarchie tradičně zaostávala za průmyslovější západní částí, kam patřily země Koruny české. Zde nešlo
o specifickou negativní záležitost Slováků.
Situace však byla od začátku někdy záměrně
zamlžována. Zamlžování lze provádět různými
způsoby. Například globalizací individuálních
střetů, k nimž místy docházelo. Provokací oboustranných nacionálních předsudků a vášní, vyplývajících především z neznalosti poměrů, příp. ze
zkreslování nebo zveličování “nebezpečí ze západu” ohrožujícího údajně samu podstatu národního charakteru Slovenska. Ta se odvíjí od křesťanství, resp. katolicismu země. Na Slovensku však žijí
i příslušníci reformovaných církví (luteráni a kalví-
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ni), řečtí katolíci, pravoslavní, židé a v nemalé míře
i lidé bez vyznání. Slovensko tedy nelze počítat
mezi země ryze katolické, jako je např. Polsko.
Západoevropské, masarykovské a české volnomyšlenkářství a specifickým historickým vývojem
podmíněný český ateismus byly přesto nejednou
podávány jako hrozba duchovní svébytnosti slovenského národa.“
Jako závěrečné shrnutí Šimerovy činnosti v Bratislavě bych použil slova prof. RNDr. Jozefa Čárského, CSc., z publikace Slovenskéj spoločnosti
pre biochémiu a molekulárnu biológiu: Vývoj
Biochémie na Slovensku - 50 rokov organizovanej činnosti biochemikov:
„Teoretický a praktický záujem o biochémiu, ktorý
by vyústil aj do príslušného vedeckého bádania
však nezapustil hlbšie korene na teoretických
ústavoch LF UK, ale výraznejšie sa začal prejavovať na klinických pracoviskách – propedeutickej
klinike a internej klinike. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť zásluhy prof. MUDr. Františka Šimera
(1899 – 1943), ktorý erudíciu v biochémii získal
počas študijného pobytu na Biochemickom ústave v Middlesex-Hospital v Londýne u profesora
E.C. Doddsa (1929 – 1931), kde bol vyslaný profesorom M. Netouškom, prednostom propedeutickej kliniky, a zrejme aj na odporúčanie profesora
K. Hynka, prednostu internej kliniky, a súčasne aj
dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave).
Medzinárodný ohlas vzbudili najmä Šimerove
experimentálne práce o metabolizme sacharidov
v normálnom a nádorovom tkanive a pri cukrovke, ktoré publikoval v spolupráci s F. Dickensom
zo študijného pracoviska. V klinickej praxi sa sústredil prevažne na tie oblasti vnútorného lekárstva, kde mohol využiť svoju vedeckú erudíciu
– na metabolické poruchy organizmu, reguláciu
dýchania a krvného obehu. Jeho spolupracovník prof. MUDr. L. Dérer v nekrológu o ňom píše
(prof. Šimer bol v roku 1943 popravený za účasť
v protifašistickom odboji): „Kategoricky požadoval vedecký podklad akéhokoľvek lekárskeho počínania. Často ohromil, ba niekedy neúmyselne,
až odradil klinických spolupracovníkov svojou
nesmiernou prírodovedeckou erudíciou, hravým
ovládaním vyššej matematiky, fyzikálnej chémie
a vôbec schopnosťou abstrahovať. Nemohli sme
ho sledovať do sfér kvantovej teórie, vlnovej mechaniky, štvorrozmerného kontinua atď., ale aj pri
týchto exkurziách nám svojím skromným a nenásilným spôsobom dával tušiť cesty pri utváraní
svetonázoru moderného lekára.“
V sobotu 1. července 1939 přijíždí prof. Šimer
do Plzně.
Záhy se projevil jako vynikající klinik, ale i jako
organizátor. Rychle se snažil přebudovat interní oddělení na moderní pracoviště na základě
svých znalostí klinických, biochemických, znalostí funkčního vyšetřování i statistiky.
Nenechal také nikoho na pochybách o svém
národním uvědomění a o svých politických
názorech. Nezůstal ale jen u slov. Úmyslně
byl některým nemocným prodlužován pobyt
v nemocnici, jiným byla vystavována lékařská
osvědčení o pracovní neschopnosti. Pečlivě
vyšetřoval studenty, vracející se z koncentračních táborů a zjišťoval od nich poměry v táborech.
(Pokračování) R. Černý
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Letní stáž na ortopedii
v Hospital de Santa
Maria, Lisabon
(Portugalsko) 2. – 30. 8. 2012
V srpnu roku 2012 jsem z pozice náhradnice vycestovala do slunného Portugalska. Již
od dubna jsem dostávala po sociální síti návrhy
na víkendové programy. Přesně jsem věděla,
kdo mě na letišti v Lisabonu vyzvedne, a celková komunikace s IFMSA byla výborná. Vstupní
víza do členské země EU samozřejmě žádná zapotřebí nejsou. Místní organizátoři z IFSMA mi
dokonce potvrdili i vysněnou stáž na oddělení
ortopedie.
Ubytováni jsme byli všichni na vysokoškolské
koleji, dvě zastávky od historické části Belém.
Mojí spolubydlící se stala sympatická studentka z Brazílie. Pokoje po dvou byly standardně
vybaveny lůžky, pracovními stoly a šatní skříní.
Většina pokojů disponovala průchozím balkonem. Společná kuchyň s jídelnou se nacházela
v přízemí budovy a každé patro mělo společné
sociální zázemí.
Kolem sedmé hodiny ráno jsme jezdili do nemocnice autobusem, kde cesta podle jízdního
řádu měla trvat asi 40 minut. Dopravní prostředky v Lisabonu nikdy nejezdí včas, takže
jsem běžně přicestovala o 20 minut později.
Měsíční síťová jízdenka na MHD (metro, tramvaj, autobus) přišla na 40 EUR.

Stážovala jsem v Hospital de Santa Maria.
Na ranním hlášení na ortopedii se řešily zajímavé případy, ale vše bohužel v portugalštině.
Pravidelné byly radiologické vizity. Poté jsem
se odebrala na emergency nebo operační sál,
kde jsem asistovala u méně náročných zákroků.
Často se stávalo, že na pohotovosti byl nedostatek pacientů a mé povinnosti končily o něco
dříve. Do nemocnice jsem docházela čtyřikrát
v týdnu, podle počtu pacientů na 4-6 hodin.
Bylo tedy dost příležitostí k poznávání místní
kultury a slunných pláží.
O víkendech jsme podnikali výlety do Porta,
Sintry, nebo poznávali krásy Lisabonu. Zajímavý byl i cyklovýlet do Cascais. Poslední sobotu
jsme si půjčili auto a vycestovali do nedalekého
městečka Obidos a rybářské vesničky Ericeira.
Ze všech měst, která jsem v Portugalsku navštívil, a mě nejvíce okouzlila historická část Lisabonu.
Během měsíčního pobytu jsem na sobě pocítila pozitivní účinky slunce. Místní lidé jsou
opravdu moc milí, ochotní a hlavně neznají
stres. Několikrát jsem se setkala s tím, jak si Portugalci váží lékařské péče a za vše děkují. Optimismus, vděčnost a klidný životní styl považuji
za největší rozdíl mezi jižní a střední Evropou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mají podíl
na tom, že jsem se mohla zúčastnit této stáže.
Poznala jsem nové přátele, se kterými už plánujeme prosincové setkání ve Vídni.
Dana Žatečková
(Danuska2003@centrum.cz)

Studijní stáž
na Taiwanu
1. – 31. 8. 2012

Ruiny kláštera Convento de Carmo z r. 1389, zničeného při zemětřesení r. 1755.

Historickému centru Lisabonu dominuje Basílica da Estreala

To je „vesnička“ Ericeira.

Měsíční studijní stáž
jsem v srpnu loňského roku absolvovala
v Linkou Chang
Gung
Memorial
Hospital nedaleko
Taipei, hlavního města Taiwanu, na oddělení břišní chirurgie. Nemocnice
byla založena jednou z nejbohatších
rodin na Taiwanu v
r. 1976 a od počátku
budována se záměTchai-pej 101 se svými 501 metry rem stát se léčeba 101 poschodími byl v letech 2004 ným zařízením světové úrovně. Týmy
– 2010 nejvyšší stavbou světa.
specialistů poskytují
pacientům kompletní léčebnou, psychologickou a sociální péči.
Na Taiwan jsem letěla společností EVA Airlines
z Prahy s mezipřistáním v Bangkoku. Zpáteční letenka přišla na 28 tisíc Kč. Při včasné rezervaci by se dala pořídit levněji, s koupí jsem však
čekala až do obdržení card of acceptance.
Po příletu mne čekali místní zástupci IFSMA,
dovezli mě na ubytování a zařídili vše potřebné pro nástup na oddělení (skříňky, ID,
oblečení na sál). Na oddělení jsem stejně jako

8 dalších účastníků stáže IFSMA docházela pětkrát v týdnu, denně 5-6 hodin. Pracovní náplní
byly ranní vizity, vyšetření pacientů, šití, osvojení různých typů chirurgických uzlů, odstraňování stehů a drénů, asistence při operacích,
účast na seminářích pro lékaře, týkajících se
novinek z transplantologie a chirurgie. K získání certifikátu se vyžadovala 80% docházka.

k dispozici internet na koleji (stejně jako kdekoliv v nemocnici, problém však je, že je vše uváděno v čínštině). Místnosti byly klimatizované,
vybavené obvyklým standardem. Stravování
v nemocnici vycházelo na 50 – 70 NTD (New
Taiwanese Dollar – to je zkratka pro jejich
peníze jako v Čechách je Kč) (tedy našich asi
33 – 45 Kč).



Noční trh Luo dong

A panorama of Memorial Hall Square, with the National Concert Hall
(left) and the National Theater (right)

CKS Memorial Hall Taipei
Dorozumívání angličtinou bylo samozřejmostí,
zpočátku bylo poněkud obtížné zvyknout si
na silný čínský přízvuk. Ve srovnání s ČR bych
úroveň zdejšího zdravotnictví viděla asi na stejno, hygienické předpisy u nás jsou ale určitě
přísnější.

Bydlela jsem ještě s jednou studentkou na koleji pět minut pěšky od nemocnice. Měly jsme

Brzy jsme si zvykly na velmi dobře fungující
a levné dopravní spojení. Autobusem jsme se
do Taipeie dostaly snadno za 35 NTD (23 Kč).
Stáž na Taiwanu pro mě byla velmi přínosná, jak
z osobního, tak z profesionálního hlediska. Nejen, že je Taiwan jedna z nejkrásnějších zemí, co
jsem kdy navštívila, ale úroveň jejich zdravotnictví a ochota učit studenty překonala moje
očekávání. Linkou Chang Gung Memorial
Hospital je v současnosti jedna z největších nemocnic v Asii (mají 100 operačních sálů). Celý
měsíc mě měl na starosti jeden ze starších chirurgů, který se mi každý den věnoval. Záleželo
víceméně na mě, co si chci vyzkoušet a jaké
operace chci vidět. Dorozumívání bylo občas
obtížné. Ze začátku jsem nepoznala, když už
na mě mluví anglicky (kvůli jejich silnému přízvuku). Jediné, co mě nepříjemně překvapilo,
byla hygiena. Spíše její nedostatek. Při ranní
vizitě projdou celé oddělení bez umytí rukou!
IFMSA pro nás zorganizovala jeden společný
výlet, který byl skvělý a kde jsme měli možnost
poznat další studenty.

Po obědě jsme se většinou vydávali do Taipei,
kde je řada památek, které stojí za návštěvu:
Chiang chia shek memorial hall, Taipei 101, Elephant mountain, Shilin Night Market, Beitou
hot springs, Modern Toilet restaurant v Xi-men

district, Maokong gondola, tea ceremonie
v jednom z mnoha obchůdků s čajem, zoo
s medvídkem pandou, a řada dalších.
Zmíním se podrobněji o Čankajškově pamětní síni (Chiang chia shek Memorial Hall), připomínající jednu z nejvýznamnějších osobností
čínských dějin a bezesporu osobnost č. 1
na Taiwanu. Oktagonální tvar památníku připomíná číslici „osm“, s níž se ve Východní Asii pojí
symbol hojnosti a štěstí. Dvě schodiště, každé
s 89 schody, symbolizují věk prvního prezidenta Taiwanu. Hlavní hale dominuje bronzová
socha prezidenta Čankajška. Na zdi za sochou
jsou čínské nápisy „Etika, demokracie, věda.“
Jeden z postranních nápisů říká: „Smyslem života je zlepšovat celkový život lidstva.“ Během
návštěvních hodin se každou hodinu u památníku za značné pozornosti návštěvníků střídají
stráže. Přízemí zaujímá knihovna a muzeum,
dokumentující životní osudy Čankajška a historii Taiwanu.
Při víkendovém výletu, který organizovala
místní IFMSA, jsme navštívili Yilan-Confuciův
chrám, Luodong noční trh, Yehliu Geopark,
Pingshi-pouštění lampionů, pláž Wai’ao a další
zajímavá místa.
O dalších víkendech jsem se podívala k vodopádům a horkým pramenům Wulai, k chrámu
Sanxia, navštívila keramickou oblast Yingee,
zhlédla východ slunce a bambusový prales
v Alishan národním parku, jezero Sun Moon,
Fulong Brach, Yangminshan National Park, Taroko National Park – Gold Gorge, vodopády
Yialan atd. Cestování po Taiwanu je jednoduché a cenově přijatelné. Autobusy nás dovezly
úplně všude. Je většinou dobré mít napsaný cíl
cesty také v čínštině, protože ne všichni umí anglicky. Ale ochotně vám všichni poradí.

Rady na závěr: vždycky si s sebou do autobusu
vzít svetr, pokud nechcete zmrznout; vyzkoušejte co možná nejvíc exotického jídla včetně
stinky tofu a tisíc let starého vejce. Nikdy nevěřte tomu, že had chutná jako kuře! Jestli se rozhodnete jet s IFMSA na Taiwan, rozhodně toho
nebudete litovat!
Během svého pobytu na Taiwanu jsem se nese-
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tkala s žádnými většími problémy.
K výbavě na měsíční pobyt je třeba přibalit nepromokavou bundu, a do zdejších klimatizovaných autobusů svetr. Pobyt do 90 dní je pro
občany ČR bezvízový. Jak jsem mohla poznat,
Taiwanci jsou nejmilejší lidé na světě.
Ondrová Tereza (OndrovaT@seznam.cz)

Doping do sportu
nepatří
Mezi sportovními událostmi měsíce července
se objevilo několik témat, souvisejících s dopingem. V průběhu slavné Tour de France, slavící
svůj stý ročník, přišly
jako vždy na přetřes dopingové skandály spojené právě s touto největší cyklistickou událostí
roku. Žádný nový případ se letos neobjevil,
i když by mnozí komentátoři určitě rádi slyšeli,
že k zázračnému výkonu při výjezdu na Mont
Ventoux si pozdější vítěz Chris Froome pomohl
nedovoleně.
Tou hlavní mediální senzací se však staly pozitivní dopingové nálezy u předních světových
sprinterů – Američana Tysona Gaye a Jamajčana Asafy Powella. Oba nález vyřadil z účasti
na světovém šampionátu atletů v Moskvě.
Korunu všemu nasadila zpráva o trestu pro třináct hráčů Americké baseballové ligy. Pro nás
sice jde o jména neznámá, v USA a zejména
v oblasti Karibiku však jde o sportovní hvězdy
svou popularitou vysoce převyšující i nejznámější hokejisty či fotbalisty. Ten nejlepší z nich
Alex Rodriguez dokonce vyfasoval zápasové
stop na 211 utkání.
V komentářích a rozhovorech vztahujících
se k těmto případům bylo možno slyšet z úst
některých tzv. odborníků, že ve vrcholovém
sportu by bylo nejlepší zcela přestat provádět
dopingové kontroly, že vrcholové sportovní výkony jsou na zakázaných podpůrných látkách
bezprostředně závislé a bez nich to zkrátka nejde a že pravděpodobně i ti, jimž doping dosud
nebyl prokázán, stejně nějakou látku, kterou
dopingové laboratoře dosud nejsou schopny
určit, ke svému výkonu využívají, či jim je podávána jejich realizačním týmem. Dokonce se
objevila spekulace o tom, že vysoké náklady,
které jsou potřebné k úhradě každoročních
analýz odebraných vzorků moči a krve v rámci
antidopingových kontrol, jsou vlastně dobrým
byznysem, na němž je spousta těchto laboratoří hmotně zainteresována, a tedy proč stále více
a více nekontrolovat.
Takovýto přístup k problematice dopingu
ve sportu a argumentaci k jeho nekontrolované toleranci Česká společnost tělovýchovného
lékařství rázně odmítá. Odmítá ji i Mezinárodní
olympijský výbor, všechny mezinárodní federace sportů, zařazených na program olympijských her i většina sportovních federací neolympijských sportů. Světová antidopingová
agentura WADA prostřednictvím akreditovaných dopingových laboratoří provedla v r. 2012
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celkem 267 645 analýz. Z nich u sportovců
olympijských sportů bylo jen 0,99 % vzorků
pozitivních (u neolympijských sportů 3,35 %).
Ve své databázi má WADA podrobné údaje
o 200 tisících sportovcích. V České republice
provedla dopingová laboratoř Českého antidopingového výboru 1250 kontrolních analýz,
z nich 952 vzorků bylo odebráno při soutěžích
a 298 mimo soutěž.
Postupně se zpřísňují tresty za prokázaný doping. Lze očekávat, že se budou zpřísňovat
i nadále. Odebrané vzorky se navíc uchovávají
po dobu osmi let s tím záměrem, odhalit případně dodatečně dopingové látky, které dnes
ještě nejsou známy. Po přísnějších trestech
za pozitivní nález volají i ti, kterých se problematika týká, jako špičkový španělský cyklista
Joaquim Rodriguez: „Vyřaďte dopující sportovce na doživotí“.
Podobně postupují i zaměstnavatelé vrcholových profesionálů. Než by riskovali ztrátu důvěry a zejména sponzorů, na nichž jsou mnozí
závislí, vyžadují od svých zaměstnanců podpis
pod dopingový kodex chování. Kdo jej nepodepíše, nedostane smlouvu, jak se již stalo
Andreji Kašečkinovi, jezdci týmu Astana, který
v loňském roce v UCI klasifikaci obsadil s 645
body 10. místo.
Rozmýšlejí-li se tedy rodiče, zda svoji ratolest
vést k vrcholovému sportování či nikoliv, lze
bez obav uvést jedno – stále dokonalejší metody kontroly dopingu pomohou odhalit ty, kteří
sáhnou po nedovolených prostředcích a přispějí k jejich vyřazení ze závodního pole. Sledujeme-li sportovní klání při jakékoliv soutěži,
buďme přesvědčeni o tom, že účastníci žádné
zakázané látky nepožívají a výkony jsou čisté.
Na světové rekordy budeme možná muset čekat déle, než tomu bylo v minulosti, to však nic
neubere na dramatičnosti a kráse sportovního
zápolení.
MUDr. Jaroslav Novák
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni

James Parkinson
(1755 – 1824): „jeho“
nemoc pojmenována
až po 60 létech
James Parkinson se narodil v londýnské čtvrti
Shoreditch 11. dubna
1755. Jeho otec byl lékárníkem a současně
měl chirurgickou praxi
na Hoxton Square. James po základním vzdělání navštěvoval sérii
lekcí z chirurgie, vedených Johnem Hunterem,
pokládaným za zakladatele patologické anatomie v Anglii a uznávaným výzkumníkem se širokým zájmem o biologii a lékařské vědy. V r.
1784 získal od City of London Corporation chirurgickou kvalifikaci. Nikdy však nevystudoval medicínu a tedy nebyl lékařem, jak někdy bývá
uváděno.

21. 5. 1783 se oženil s Mary Faldovou, s níž pak
měl šest dětí. Brzy poté úspěšně převzal otcovu
praxi. Vedle lékařské praxe se věnoval také geologii, paleontologii a politice.
Byl znám jako zastánce utlačovaných. Často se
zapojoval do různých společenských a revolučních hnutí, byl znám jako zastánce a propagátor Francouzské revoluce. V období politického
chaosu v Anglii byl autorem řady politických
pamfletů, v nich požadoval radikální sociální
reformy.
Byl členem několika tajných politických spolků
včetně London Corresponding Society for Reform
of Parliamentary Representation. V r. 1794 byl
dokonce vyšetřován z účasti na spiknutí s cílem
zavraždit krále Jiřího III. Parkinsonovi nakonec
účast nebyla prokázána a nebyl obviněn.
V dalších letech se politice vzdálil a v období
1799 až 1807 publikoval několik lékařských
sdělení, mj. o dně v r. 1805. Tehdy pozoroval,
že denní podávání sody přinášelo nemocným
úlevu. Jako první v anglické lékařské literatuře
napsal pojednání o peritonitidě.
Předmětem jeho zájmu bylo také zlepšení veřejného zdraví a hygienických podmínek populace. Navrhl několik lékařských doktrín konkrétními opatřeními, jak tohoto cíle dosáhnout. Byl
jedním z prvních, kdo se zastával duševně nemocných a jejich rodin. V r. 1812 asistoval svému synovi Johnovi s popisem případu apendicitidy. Jako první popsali případ perforace jako
příčiny smrti.
Jeho zájem se postupně obracel také k přírodním vědám, zejména ke geologii a paleontologii. Začal sbírat vzorky fosilií a pořizoval jejich
nákresy. Se svými dětmi i přáteli organizoval
exkurze do oblastí, kde mohli tyto fosílie rostlin
a živočichů sbírat či alespoň pozorovat.
Snaha poučit se co nejvíce o identifikaci fosilií jej vedla ke konstatování, že zcela chybí pro
tuto oblast odborná literatura. Rozhodl se tento nedostatek odstranit – v r. 1804 vydal první
svazek Organic Remains of the Former World.
V r. 1808 následoval druhý díl a v r. 1811 díl třetí.
Jako první v r. 1817 systematicky popsal 6 nemocných s příznaky nemoci, která nyní nese
jeho jméno (viz. Fac. nostra*). Tyto pacienty
nijak speciálně nevyšetřoval, ale pozoroval
je při chůzi. Pomocí jednoduchého dotazníku v několika případech získal anamnestické
údaje o rozvoji jejich nemoci. Nemoc označil
termínem “shaking palsy”. Svá pozorování popsal následovně: “The first symptoms perceived
are, a slight sense of weakness, with a proneness
to trembling in some particular part; . . .but most
importantly in one of the hands and arms. As the
disorder progressed, patients were forced to lean
forward while walking, so much that being at the
same time, irresistibly impelled to take much quicker and shorter steps, and thereby to adopt unwillingly a running pace. In some cases it is found
necessary to substitute running for walking. Still
later, the tremors made even sleep difficult. It
now seldom leaves him for a moment; but even
when exhausted nature seizes a small portion of
sleep, the motion becomes so violent as not only
to shake the bed-hangings, but even the floor and
sashes of the room.” Teprve o 60 let později Jean
Marie Charcot pojmenoval tuto chorobu jeho
jménem.

V r. 1822 publikoval “Elements of Oryctology:
an Introduction to the Study of Fossil Organic
Remains, especially of those found in British
Strata”.
Spolu s několika dalšími významnými osobnostmi inicioval 13. 11. 1797 založení Geological Society of London. Přispíval také do několika odborných časopisů, jako byl např. “A Journal
of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts”
a “Geological Society’s Transactions”.
James Parkinson zemřel na následky náhlé
mozkové příhody 21. prosince 1824. Své domy
odkázal manželce a synům a svoji praxi včetně
lékárny synovi Johnovi. Sbírku fosilií jeho žena
prodala v r. 1827, katalog položek však se nikdy
nenašel. Jeho ostatky byly uloženy na hřbitově
v Shoreditchi. 
(J. Novák)
(*) (r): 11. duben - Světový den Parkinsonovy nemoci. Fac. nostra č.
128-129/2013, s. 3

Otec antiseptické
chirurgie:
Joseph Lister
(1827 – 1912)
Joseph Lister se narodil
v Uptonu v anglickém
hrabství Essex 5. dubna
1827 jako čtvrté dítě Josepha Jackson Listera a Isabelly Harris Listerové. Později přibyli ještě tři mladší
sourozenci. Otec byl bohatým obchodníkem s vínem. Již v dětském věku
se seznámil s mikroskopováním, studoval ryby
a drobné živočichy.

V mladém věku se chtěl stát chirurgem, otec
však trval na tom, aby nejdříve dokončil své
základní vzdělání. Navštěvoval školy v Hitchinu a Tottenhamu, zajímal se o přírodní vědy,
matematiku a jazyky. V r. 1844 byl přijat ke studiu medicíny na University College v Londýně.
Po promoci v r. 1852 začal chirurgickou kariéru
ve skotském Edinburghu. V r. 1860 se stal profesorem chirurgie na Royal Infirmary v Glasgově.
Se zavedením anestézie ve čtyřicátých létech
19. století se výrazně zvýšil počet operací. Mnoho pacientů však po operaci umíralo. Záněty
a hnisavé komplikace postihovaly po operačních zásazích téměř všechny nemocné. Problémy byly častější u nemocných léčených
v nemocnicích než u těch ošetřovaných v domácím prostředí. Příčina byla tehdy neznámá,
spekulovalo se o něčem závadném v ovzduší.

Rány byly proto chráněny krytím, nebo často
vymývány proudem vody. Tělní dutiny – břišní,
hrudní a lební – se téměř z tohoto důvodu neoperovaly. U poraněných končetin byla častým
zákrokem amputace.
Lister se zaměřil na mikroskopické změny
ve tkáních v důsledku zánětu. Díky dokonalé znalosti francouzštiny se v r. 1864 seznámil
s Pasteurovou prací o choroboplodných zárodcích. Napadla jej spojitost s problémy, s nimiž
se jako chirurg potýkal. Napadlo jej, že pooperační záněty jsou vyvolány neznámými zárodky,
které se dostávají do rány a pomnožují se v ní.
Pasteurovu metodu tepelného zničení těchto
zárodků pochopitelně nemohl použít, proto
začal pátrat po chemikáliích s podobným účinkem.
Experimentoval, zpočátku bez úspěchu, s různými chemickými látkami, až obrátil pozornost
ke kyselině karbolové. V novinách se dočetl, že
aplikace kyseliny karbolové ke zneškodnění
splašků vedlo v Carlislu k výraznému poklesu nemocnosti obyvatel. Podobně se snížila
nemocnost dobytka, který se pásl na loukách
hnojených těmito splašky.
Nejdříve používal rozprašování karbolu v operačních sálech, brzy však zjistil, že zárodky
ve vzduchu nejsou tím hlavním problémem.
V létě 1865 použil směs karbolu a lněného oleje
k ošetřování kontaminované otevřené zlomeniny levé dolní končetiny u 11letého chlapce
jménem James Greenlees, kterému přejel nohu
koňský povoz. Touto metodou zabránil tehdy obvyklému „ošetření“ podobně masivního
traumatu – amputaci. Přikládání obvazů namočených v roztoku kyseliny karbolové pak zavedl
do široké praxe ve svém působišti na chirurgickém oddělení Královské nemocnice v Glasgow,
které vedl, a prosadil tam i řadu dalších protiinfekčních opatření.
Postupně vyvinul sterilní chirurgické nitě k uzávěru ran a krytí ran sterilní gázou.
V roce 1867 na sjezdu anglických lékařů v Dublinu přednesl Lister sdělení o antisepsi. Měl
tehdy naprostý neúspěch, posluchači poznatky o antisepsi neuznali. Lister se však nedal
odradit. V témže roce publikoval své názory
na zavádění antisepse v anglickém lékařském
časopisu Lancet.
Lister si v karbolové kyselině (fenolu) především myl ruce, myl i všechny chirurgické nástroje, přikládal na operační ránu obvazy v ní
namočené. Zprvu se setkával s nedůvěrou
u většiny chirurgů, antisepse pro ně znamenala
cosi nezvyklého. Postupně však v sedmdesátých letech 19. století se už našli chirurgové,
kteří se k němu přidávali. Antisepse si klestila
cestu do více a více operačních sálů a chirurgických pracovišť.
V roce 1891 byl v Londýně otevřen Listerův
ústav preventivního lékařství, jenž za více než
sto let existence vyprodukoval množství důležitých vědeckých prací. Po jeho vzoru se zařizovaly a zařizují jiné podobné ústavy, zejména
v Evropě a Americe.
Antisepse se stala základním principem rozvoje chirurgie, klesl počet amputací i smrtelných
komplikací. Rozvinutím principů asepse a antisepse tak posunul chirurgii ze „středověku“
do moderní éry.

V r. 1869 se Lister vrátil do Edinburghu. V r. 1877
se stal profesorem chirurgie na King´s College
v Londýně. Dostalo se mu celosvětového uznání, mnoha poct a čestných doktorátů. V r. 1897
byl povýšen do šlechtického stavu. V r. 1893
odešel do důchodu, stal se nejdříve sekretářem a v letech 1895-1900 prezidentem Royal
Academy. Zemřel 10. února 1912 ve věku 84
let ve Walmeru v hrabství Kent. V dějinách světového lékařství zaujímá Joseph Lister jedno
z předních míst. Loni uplynulo 200 let od jeho
narození. 
J. Novák

Významný
neurovědec
Camille Golgi
(1843 – 1926)
Camillo Golgi se narodil 7.
července 1843 v obci Corteno v Lombardii. Ta byla
tehdy součástí Habsburské
říše, kam patřily i české
země. Obec byla později
na jeho počest přejmenována na Corteno Golgi.
Jeho otec byl lékař. Syn
kráčel v jeho stopách, vystudoval medicínu
na univerzitě v Pavii, kde ještě za studií i krátce
po promoci v r. 1865 pracoval v laboratoři experimentální patologie pod vedením Giulia
Bizzozera.
V r. 1872 přijal místo hlavního lékaře v Nemocnici chronicky nemocných v Abbiategrassu.
V malé kuchyňce, kterou přeměnil na laboratoř,
začal poprvé zkoumat problematiku nervového systému. Ta se mu nakonec stala celoživotní
pracovní náplní. Techniky barvení vzorků nervové tkáně ve 2. polovině 19. století byly značně nedokonalé. Golgi objevil novou metodu
barvení nervové tkáně pomocí solí stříbra. To
mu umožnilo sledovat v mozku poprvé i nervové dráhy. Svůj objev nazval „černá reakce”
(italsky reazione nera), která později obdržela
pojmenování podle svého objevitele Golgiho
metoda neboli Golgiho barvení.


Golgiho kresba hippokampu při použití metody barvení nitrátem
stříbra.
Černá reakce spočívá ve vazbě chromanu stříbrného na neurilemmu za vzniku dusičnanu
stříbrného a dvojchromanu draselného. Vytvoří
se tak výrazná černá depozita nejen na buněčném těle, ale také na axonech a všech dendritech, kontrastujících zřetelně proti žlutému
pozadí. Možnost takto zobrazit jednotlivé neurony vedla později k přijetí neuronové doktríny.
Golgi se později vrátil na univerzitu v Pavii již
jako mimořádný profesor histologie, nakrátko
pak přesídlil do Sieny, ale po opětném návra-
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tu do Pavie byl v r. 1881 jmenován vedoucím
oddělení všeobecné patologie jako následník
svého učitele Bizzozera. V Pavii se poté usadil
natrvalo a oženil se s Donnou Linou Alettiovou.
Dalším Golgiho objevem byl senzitivní šlachový orgán, známý jako Golgiho šlachové tělísko. Golgiho tělíska jsou proprioreceptory, které
jsou umístěny na přechodu svalu do šlachy,
specializovány na měření svalového napětí. Pro
svou reakci potřebují poměrně silný podnět.
Nejsilnějším podnětem pro šlachová tělíska je
izometrický svalový stah. Při určité intenzitě stahu dojde k podráždění šlachových tělísek, která
vyšlou signál do mozku, tím je zajištěna zpětná
korekce stahu.
Významným Golgiho objevem byl Golgiho
(buněčný) aparát. Jde o soustavu buněčných
váčků, které slouží k transportu a úpravě bílkovin. Představuje součást nitrobuněčného systému většiny eukaryot. Golgi tento aparát poprvé
nalezl a popsal v r. 1898 v nervových buňkách.
Soustava Golgiho aparátu slouží k transportu, přechovávání a úpravě (tzv. posttranslační
modifikaci) proteinů. K těmto posttranslačním
úpravám bílkovin patří např. proteolytické štěpení částí bílkovin (často nutné k jejich správné
funkci), navazování a odstraňování nebílkovinných (zejména cukerných) složek, syntéza polysacharidů a imunoglobulinů a tvorba váčků využívaných při exocytóze. V Golgiho komplexu
vzniká také materiál pro tvorbu buněčné stěny.
Golgi také studoval životní cyklus Plasmodia
a objevil vztahy terciánní a kvartánní horečky
při malárii k životnímu cyklu Plasmodium vivax
a Plasmodium malariae.
V oblasti ledvinné fyziologie Golgi jako první ukázal, že distální tubulus nefronu se stáčí
ke svému původnímu glomerulu (“Annotazioni
intorno all’Istologia dei reni dell’uomo e di altri
mammifieri e sull’istogenesi dei canalicoli oriniferi”. Rendiconti R. Acad. Lincei 5: 545–557, 1889).
Golgi byl výborným učitelem, jeho laboratoř
byla otevřena každému, kdo se zajímal o výzkumnou práci. Nikdy sice nevykonával praktickou medicínu, byl však ředitelem oddělení
obecné patologie v nemocnici San Matteo,
která sloužila výukovým potřebám lékařské
fakulty. Také založil a řídil Istituto SieroterapicoVaccinogeno provincie Pavia. Byl řadu let rektorem Univerzity Pavia. Byl činný i politicky, král
Umberto I. jej jmenoval senátorem za Pavii.
V průběhu 1. světové války dosáhl již pokročilého věku, převzal však zodpovědnost za vojenskou nemocnici v Pavii, kde vytvořil neuropatologické a mechano-terapeutické centrum
k doléčení lézí periferních nervů a jiných zranění, utrpěných na bojištích.
Za své objevy obdržel Golgi mnoho poct a vyznamenání. Za objevy o struktuře nervového
systému v r. 1906 obdržel spolu se Santiagem Ramón y Cajalem Nobelovu cenu za lékařství. Více
než 80 čestných uznání, diplomů a dalších poct
je uloženo v historickém muzeu univerzity v Pavii.
Golgiovi neměli vlastní děti, adoptovali však svoji
neteř Karolinu. Významný italský vědec Camille
Golfu zemřel v Pavii 21. ledna 1926 ve věku 82 let.
Od jeho narození letos uplynulo 170 let.
(J. Novák, V. Křížková)
(*) Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1901-1921, Elsevier,
Amsterdam 1967

Z cely smrti
na carský dvůr
MUDr. Antonín Seidl
(1832 – 1913)
Antonín Seidl se narodil 31. března 1832
na domažlickém Dolejším předměstí v rodině tkaničkářského
tovaryše, jeho strýcem byl pozdější organizátor pražského
povstání v roce 1848
Petr Faster. Studoval
s podporou nadace
domažlického děkana P. Antonína Příhody
na klatovském gymnáziu, odkud v oktávě v r.
1851 přešel na pražské akademické gymnázium, nejstarší středoškolský ústav v Čechách.
Zde byl mezi jeho spolužáky Jan Neruda. Spolu
se svým příbuzným Kašparem Masterem se stal
členem Bratrstva červeného praporu, tajné studentské organizace. Záhy se stal náčelníkem
patnáctičlenného oddílu. Po vyzrazení byl postaven před vojenský soud. Byl spolu s dalšími
členy Bratrstva obviněn z plánu odstranit monarchii revolucí podle vzoru maďarských revolucionářů. Ač členové organizovaného revolucionářského spolku (tak byli označováni ve spisech c.k. policie) žádné styky nepřiznali, neboť
žádné nebyly, vojenští soudci jejich činnost
označili jako mimořádně zpupnou tvrdošíjnost,
hodnou zvlášť přísného potrestání. Zvláštní vojenský soud v Praze jej odsoudil k trestu smrti
provazem. Trest mu byl po odvolání změněn
na 17 let pevnostního vězení. Byl vězněn
na Špilberku, v Mukačevě a v Olomouci. Během
věznění studoval jazyky – francouzštinu, angličtinu, italštinu, ruštinu a díky spoluvězni baronu Otvösovi i maďarštinu.
V roce 1857 byl amnestován, bylo mu povoleno odmaturovat v Chebu a doporučeno studovat na univerzitě ve Vídni. Byl vynikajícím studentem vídeňské lékařské fakulty a záhy upoutal pozornost profesorů Škody, Rokitanského
a Oppolzera. Prof. Oppolzer si jej vybral za asistenta, když byl v roce 1864 povolán do Nice
k nemocnému ruskému princi Nikolaji Alexandroviči. Nemocného zastihli v agónii, druhého
dne skonal. Mladý asistent od prof. Rokitanského na základě mikroskopického nálezu stanovil
příčinu smrti – zánět mozkových blan. Neléčený, zasáhl i míchu. I zde byl nález pozitivní –
a způsobil smrt.
Následovala dráha rodinného lékaře u velkoknížete Petra Oldenburského. S ním a jeho
rodinou Seidl cestoval
po Evropě (Benátky, Römerbad ve Štýrsku, Varšava, Reichenthal, Curych, Paříž, Riviera, Neapol, Řím). Jako duchaplný společník byl s radostí vítán u carského dvora i na dvorech spříz-

něných panovníků – lucemburském, nassavském a rumunském.
Po deseti letech se Seidl vrátil do Čech, oženil
se s o 19 let mladší Konstancí Meisnerovou,
dcerou pražského továrníka, a zakoupil statek
Baldov u Domažlic. Zapojil se do politického
dění – byl členem okresního zastupitelstva,
okresním starostou, zemským a říšským poslancem (v roce 1891 při volbách do říšské rady byl
protikandidátem T. G. Masaryka). Na Baldově
jej mimo jiné navštívil Karel Kovařovic a údajně i Jan Neruda. Za zásluhy o výstavbu silnice
z Domažlic do Tlumačova mu bylo uděleno
v roce 1884 čestné občanství Nevolic a Stráže,
v roce 1904 čestné občanství Domažlic, mnoho
vyznamenání, například byl rytířem řádu císaře
Františka Josefa, komturem ruského řádu sv.
Anny a ruského řádu sv. Stanislava s korunou.
Při cestě do Vídně na zasedání správní rady
transverzální železnice Domažlice – Tachov byl
u Gmündu při železniční nehodě těžce zraněn.
Zemřel 26. srpna 1913 ve vile ředitele Felixe
na Hořejším předměstí, byl pohřben u levé zdi
domažlického dolního hřbitova. V parčíku v ulici Boženy Němcové byl zásluhou Sboru pro postavení Seidlova památníčku odhalen 13. června 1920 Seidlův pomník, dílo sochaře Čeňka
Vodníka. Slavnostní projev přednesl poslanec
dr. František Lukavský. Po Seidlovi byla pojmenována i ulice na Týnském předměstí, později
však byla přejmenována na Dukelskou.
V r. 2010 vydalo město Domažlice životopisnou
knihu o MUDr. A. Seidlovi z pera spisovatelky
Marie Korandové (*). Uvádíme několik úryvků.
„Třípatrový dům v centru učené Vídně. Domov
koryfeje plicních a srdcových nemocí univerzitního profesora MUDr. Josefa Škody, jenž svými
vynálezy šelestů a ozev už téměř dvacet let šokuje
zkostnatělý lékařský svět. Antonín Seidl, šestadvacetiletý posluchač prvního ročníku běhu medicínsko-chirurgické fakulty, váhavě zvedá kovové
klepadlo. Jste očekáván, pane, řekne postarší domovník a dlaní ukáže ke schodišti. Pan profesor
mne pozval k soukromému rozhovoru. Čeká v salonu, i teď, začátkem listopadu prosluněném vysokými skleněnými dveřmi z balkonu. „O vás bych
chtěl slyšet. Co se vlastně událo v Praze? Co všechno bylo s vámi?“ Tón otázky prozrazuje hlubokou
účast. Seidl se zadívá do pozorných, pomněnkově
modrých očí statného, trochu zaobleného muže,
jenž na světoznámé univerzitě zaujímá jedno
z nejpřednějších míst a několika úspornými větami vypoví vše. Při řeči se občas lehce zajíkne,
okem a ramenem proběhne cukavý tik. „Nechci
vás rozrušovat, promiňte.“ „To nejsou emoce, ale
voda. V Olomouci mi rok kapala na hlavu.“ „Finanční zajištění žádné, že? Na stipendium nemáte nárok.“ „Už jsem se uchytil, pane profesore.
Obchodní dům Mayer et company. Za překlady
z maďarštiny si navíc můžu vybrat něco na sebe.“
„Vy ovládáte maďarštinu?“ „Slovem i písmem.
A dalších sedm jazyků“ „Gratuluji! S tím se už neztratíte. Chválím vás, že jste cílevědomě využil čas.
Pro začátek malé startovné.“ Škoda vstal a podává Seidlovi diskrétní bílou obálku. „Nezpěčujte
se prosím! Až z vás bude excelentní lékař, o čemž
nepochybuji, dluh bude vyrovnán. Není to lehké,
bojovat se smrtí. Pro skutečného lékaře nejde o zaměstnání, ale o po-vo-lá-ní, rozumíte? O věčnou
službu nemocným. Řekl bych téměř o řeholi. Tvr-

dou, ale posvátnou.“ „Ze všech sil se přičiním, pane
profesore.“ ….
… Vídeň je úžasná! Fakulta ještě úžasnější! Císaři
Franci Josefovi se povedl paradox. Z trestu mi vykázal Vídeň. Nejlepší univerzitu v monarchii. Pověst má světovou: evropská alma mater moderních věd. Především medicíny. Všichni to o mně
vědí. Medik pod policejním dozorem! Dost pikantní zpráva, aby se udržela pod pokličkou. Ve Vídni
však na rozdíl od Prahy nevadí. Profesoři mi vycházejí vstříc. Zvou mě do rodin. Hlavně Češi. Plzeňák Škoda, Dlouhý, von Hebra z Brna, Rokitanski
z Hradce Králové, a nejvíc rektor magnificus a císařský dvorní rada Johann von Oppolzer, původem z Nových Hradů u Tábora. Navzdory jménu
upřímný Čech, až do bouřlivého osmačtyřicátého
roku klinický profesor a primář ve všeobecné nemocnici v Praze. V jejich secesním domě na skok
od fakulty je medik Seidl jako doma. Medicína
Toníka úplně strhne. Nevynechá jedinou přednášku. Nejen při výstupech proslulých profesorů, kdy
jsou posluchárny nabity, že by nepropadl ani vlas.
Seidl chodí i na přednášky méně renomovaných
odborníků, ba dokonce i externistů. Vždy pozorný,
soustředěný, s dotazy, které svědčí o hlubším zájmu….
….Podle dohody s profesorem Oppolzerem prvního července nastoupí MUDr. Seidl do Všeobecné
nemocnice. Jako praktikant na chirurgické klinice
profesora Leopolda Dietla. Je to obrovské vyznamenání. Dietlovo oddělení je alespoň tak proslulé jako oddělení všeobecného lékařství. O místa
na obou se praktikanti bijí. Pracovat pro nejučenějšího a nejzkušenějšího rakouského klinika mi
připadalo projevem nezasloužené královské přízně. Jeho vizity jsou pompézní ceremonie, denně se
opakující obřad. V čele průvodu profesor, za ním
čtyři asistenti, šéfové kliniky, interní a externí lékaři,
další praktikanti plus třicet čtyřicet studentů. Tlačí
se u postele pacienta, oči na vrch hlavy, aby jim
neunikl ani chlup z unikátního představení. Jen
práce, pokud ji člověk dělá rád, je tou nejcennější životní radostí, která nikdy nezklame. Všechny
ostatní jsou ve své podstatě prchavé, opakuje si
Antonín Seidl, novopečený medicinae universae
doktor, filozofii profesora Škody. Vrhá se do práce
a nachází v ní útěchu.
Patologická anatomie čili makroskopická i mikroskopická morfologie zrovna prožívá zásadní
zvrat. Prudce a s konečnou platností vybředá
z pověr a tradičních předsudků minulých věků.
Na čele s vývojem – s celosvětovým dopadem –
stojí profesor Karel Rokitanski, šéf Ústavu patologické anatomie. Morfolog, přesvědčený, že ten,
kdo neovládá patologickou anatomi, nikdy nepochopí podstatný spád nemocí a jejich destrukční
vliv na lidský organismus…..
….„Mám pro vás dárek.“ Pan profesor Oppolzer
s úsměvem podá Seidlovi otevřenou obálku. Přinesl ji posluha. Z ministerstva zahraničních věcí.
Psaní je z Ruska. Velkokníže Petr Oldenburský hledá spolehlivého lékaře, který by přes zimu provázel
jeho rodinu v Benátkách. „Profesor Zdekauer navrhl vás.“ Srdce mi zabouchalo. Je to veliká pocta
– a závazek. Princ je po carovi první velmož země.
„Vaše přijetí podmiňují mým doporučením. Tak
co, pojedete?“ …. Dvacátého prosince (1865) staví
před bytem doktora Seidla velký cestovní kočár.
Kočí složí skromná zavazadla pod kozlík, vysune
sklápěcí schůdky a podrží mladému pasažéro-

vi dvířka dokořán. Pak mu přehodí přes kolena
huňatou kožešinu. Stříbrné plíšky na postrojích
ušlechtilých ryzáků zahrají Staccato. V rachotu
kol, hromobití kopyt a zvonkohře stříbrných postrojů doktor ani nepomyslí, že začíná novou etapu života…..
(jn)
(*) Kohout J.: Lékař a politik MUDr. Antonín Seidl. Prakt. Lék. 2004,
č.1, s. 47
(**) Korandová M.: Evropan z Domažlic. MKS, Domažlice 2010

110 let
od nejznámějších
ilustrací k „Babičce“
Adolf Kašpar (1877 – 1934)
Zřejmě nejznámějším bludovským rodákem je malíř
Adolf Kašpar. Narodil se 27.
prosince 1877 v Bludově
na čp. 145 – v budově,
v níž kdysi byla bludovská
škola. Jeho otec zde vlastnil a provozoval kupecký
krám. Ten však vyhořel,
a tak se Kašparovi přestěhovali v roce 1888
do Olomouce. Do školy tedy začal chodit v Bludově, záhy však odešel do Olomouce. Tam vychodil německou měšťanku (česká v celé Olomouci nebyla), potom nižší české gymnázium
a německý učitelský ústav (český rovněž nebyl).
Žák moc dobrý nebyl – jedničky a dvojky měl
pouze z kreslení a krasopisu. Právě na učitelském ústavu upozornil na svůj nevšední malířský talent. Jeho první díla vyšla v kalendáři
a k Mickiewiczově básni Paní Twardowská vydaných olomouckým nakladatelem Prombergrem. Po jeho přímluvě (o několik let později se
oženil s jeho neteří Jitkou) udělal maturitu (prý
s tichým příslibem, že nikdy nebude učitelem)
a byl přijat na pražskou malířskou akademii.
Již při studiích, když studoval speciálku Maxe
Pirnera, se stal známým malířem. V roce 1902
po pečlivých studiích v Babiččině údolí vznikly a o rok později vyšly jeho snad nejznámější
ilustrace k Babičce Boženy Němcové. Tehdejší
rektor Akademie a jeden z nejvýznamnějších
českých sochařů J. V. Myslbek se o těchto ilustracích vyjádřil: „Je škoda, že Božena Němcová
nemůže vidět tyto perly“. (*)
Adolf Kašpar nejdříve kresby k Babičce vystavil
na konci školního roku 1901-1902
na pražské akademii. Byl tehdy žákem šestého
semestru. Myslbekova pochvala byla jistě
povzbuzením čtyřiadvacetiletému studentovi k další práci. Jejím výsledkem bylo v roce
1903 vydání Babičky nákladem České grafické společnosti Unie s jeho ilustracemi. I když
v průběhu let vzniklo a stále vzniká řada dalších ilustrovaných vydání, pro většinu z nás se
spojily všechny výjevy, známé postavy i krajina
s Kašparovými obrázky. Jako J. V. Hellich vštípil
mnoha generacím podobu Boženy Němcové,
tak Kašpar vtiskl do našich představ podobu
ratibořické krajiny a jejích obyvatel.
Ve svých ilustracích Kašpar ukázal, jak je možné sžít se s dobovým ovzduším knihy, s jejím
etnografickým i geografickým prostředím.

Neobvyklé bylo už to, že se neváhal seznámit
s dějištěm románu přímo na místě. Byl jedním
z prvních malířů-ilustrátorů, který vycházel
z konkrétního poznání místa děje. To nebylo
do té doby obvyklé, natož samozřejmé. Ratibořice a celé okolí navštívil celkem třikrát, cestou za konkrétními detaily i celkovými záběry,
za poezií příběhu. V jeho skicářích se najdou
desítky kreseb, někdy kolorovaných, někdy si
barvy pouze poznamenával. V pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku národního
písemnictví leží stovky Kašparových fotografií.
Dosud se všichni domnívali,
že k oživení vzpomínek na malovanou krajinu
používal Kašpar pouze své náčrtníky. Ale Kašparovi už od počátku tvorby byl platným a ceněným pomocníkem fotoaparát.
Jeho živý zájem o každou maličkost, touha poznat každý sebemenší detail týkající se Babičky,
jej vedly stále k novým studiím. Počínal si při
tom s důkladností téměř vědeckou.
Učinil si od počátku pravidlem seznámit se co
nejdůvěrněji jak s literárním dílem samým,
tak s celou dobou děje a s jeho prostředím
do posledních podrobností. Záleželo mu především na věrném zachycení obrysů, na správných poměrech a na zevrubné orientaci topografické.

Jedna z ilustrací k Babičce Boženy Němcové, které vyšly roku 1903
nákladem České grafické společnosti Unie.
Kašpar se v Babičce jeví jako citlivý krajinář pozorný k celkovému rázu kraje. Prostředí mu není
jenom nutným doplňkem jednajících osob,
hraje někdy stejnou úlohu, někdy dokonce
nadřazenou. Pomocí fotografie věrně zobrazil
okolí Starého bělidla a také okolí mlýna, zámku
a všech těch míst, o kterých je v knížce řeč. Některé fotografie se patrně nedochovaly, některé
nejsou však technicky tak kvalitní, že lze určit
místa, která autor zachytil. (**)
Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů, zvláště ve Francii. Postupně se stal ceněným a vyhledávaným ilustrátorem - ilustroval
Nerudovu Romanci štědrovečerní, Kam s ním?,
Z letních vzpomínek; Jiráskovu Filosovskou historii, Temno, F. L. Věka, kroniku U nás, Raisovy Zapadlé vlastence a Západ, Wintrova Mistra Kampana, bibliofilské vydání Komenského Kšaftu
umírající matky Jednoty Bratrské a řadu dalších.
Kašpar sám nerad slýchal, že je ilustrátor, byl
také malířem, výborným akvarelistou. Jeho
akvarely ukazují severní Moravu, Rusavu, Slovensko, Dubrovník. A byl také grafikem, vytvářel jemné listy, lepty, litografie a linořezy.
Po celý život měl těsný vztah s rodným krajem
– Hanou. Ne tak úplně s Bludovem (ačkoli ani
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na ten nezapomněl), jako spíš s Lošticemi. Ty
poprvé navštívil v roce 1910, vzápětí poté si
zde koupil pozemek a na něm nechal postavit podle vlastního návrhu dům, kde posléze
s rodinou v letech 1911-1932 trávil léto. Sám si
v něm navrhl a zařídil ateliér s vyhlídkou do kraje. V šedesátých letech 20. století byl v tomto
domě zřízen Kašparův památník, v němž je mj.
umístěna stálá expozice věnovaná jeho tvorbě.
V roce 1926 jej vyzval spolužák Dr. Jan Březina a bludovský starosta František Krejčí, aby
ilustroval připravované Paměti obce Bludova.
Prosbě vyhověl a Paměti doplnil sedmi kresbami a jedním akvarelem. Obec mu vděk vyjádřila
jmenováním čestným občanem. Bludov naposledy navštívil v roce 1931.
V posledních letech života si oblíbil valašskou
Rusavu. Podnikal ale i četné studijní cesty. Jedna z nich – na chodskou Šumavu – se mu stala
osudnou. Při sbírání podnětů k ilustracím Baarovy Paní komisarky jej zastihla náhlá smrt. Zemřel na mozkovou mrtvici na výletě k Čertovu
jezeru poblíž Železné Rudy 29. června 1934. Zajímavé je, že jednou z jeho posledních kreseb,
kterou vytvořil asi měsíc před smrtí, byl Konec
komedie k loutkáři Matěji Kopeckému: „Odhozen buben, na kterém se bubnovalo na komedii;
odhozeny paličky. Smrt kráčí s kosou, hodně už
opotřebovanou; neúprosným krokem chvátá.“
Poslední hodiny Kašparova života zachycuje svědectví jeho manželky. Kašparovi se 28.
června 1934 vraceli z Klenčí do Železné Rudy.
V Klenčí den před tím Kašpar tužkou zachytil
podobu Taurova mlýna. Byla to jeho poslední
práce. Paní Kašparová později vyprávěla: „Cesta ho unavila. Chtěla jsem sama vyjít k Čertovu
jezeru, na Špičák a Pancíř, on že zůstane v hotelu a půjde si namalovat z kopečku nad hotelem
Javor, který se mu velice líbil. Když jsem byla již
na cestu oblečena, prohlásil ,Půjdu s tebou.´ Když
jsem se ho zeptala, zda již není unaven, odpověděl záporně. Též úplně svěže vypadal. … Vyšli
jsme z hotelu deset minut před osmou hodinou
za velkého parna. Šli jsme přes louku na silnici
a odtud turistickou cestou vpravo. Když jsme asi
po 200 krocích stoupání přišli k chalupě švýcarského slohu s kameny na střeše, která se mi velice líbila, řekl: ,Počkej, ofotografuji si tu chalupu.´
Na povel šla jsem několik kroků výše a postavila
se před aparát se psem Honzíkem. Pak jsme stoupali dále. Při vstupu do lesa jsme spatřili tři turisty,
pána a dvě dámy. Na začátku mladého lesa jsme
je dohonili, stoupali jsme po slunci dále. Šla jsem
několik kroků před mužem, když jsem zaslechla za sebou výkřik. Ohlédla jsem se a viděla, jak
se muž kácí na okraj stezky do jeřábového keře.
Můj první dojem byl, že zakopl o vyčnívající kořen
a poranil si nohu. Když jsem mu však pohlédla
do tváře, uviděla jsem, že je smrtelně bledý, oči má
strnulé a těžce dýchá. Nejsem zkušená v nemocech, a proto jsem měla dojem, že pro velké horko
omdlel. Mezitím přichvátal pán, turista, z těch,
které jsme předešli, a pomohl mi muže položiti
na trávník. To již nedýchal! Já však jsem stále byla
v myšlenkách, že je to pouze hluboká mdloba a že
po lékařské pomoci bude zase vše dobré. Poslali
jsme hocha, který tudy šel náhodou, pro povoz,
a čekali. Mezitím přišel finanční strážník, zkoušel
umělé dýchání. Asi 10 minut před 10. hodinou se
konečně objevila bryčka s koníkem. Posadili jsme

muže vedle kočího a k němu se ještě posadil hoch,
který došel pro pomoc. Já pak běžela kratší cestou,
abych uvědomila lékaře, aby byl přichystán a neodešel, poněvadž byl svátek. Když jsem u lékaře
vše potřebné zařídila, přijížděla právě bryčka a zastavila u vchodu. Pan dr. Hartmann vyšel, podíval
se na muže a obrátil se ke mně se slovy: ´Zde je
všechna pomoc marná. Je mrtev! Pravděpodobně mozková mrtvice. Zavezte ho do márnice´. Poznenáhlu jsem si uvědomovala, co mne postihlo.“
Jako jediný bludovský rodák je pochován
na čestném hřbitově českého národa – na pražském Slavíně na Vyšehradě. Dne 30. června
1935 mu byl v Bludově poblíž zámku odhalen
pomník. Bronzovou plaketu od sochaře Scheinosta darovalo ministerstvo školství a národní
osvěty. Na bludovském rodném domku má pamětní desku, stejně jako na domě v Praze u Karlova mostu, kde nějakou dobu žil. Je po něm
pojmenována jedna z hlavních bludovských
ulic. Odbornou kritikou bývá považován za pokračování a završení mánesovské a alšovské
tradice českého výtvarnictví.
(*) S. Balík: Adolf Kašpar (27. 12. 1877 - 29. 6. 1934). 2010. In:
Webové stránky obce Bludov.
(**) Y. Dörflová, J. Matěnová, M. Horký : Ilustrátor Babičky Adolf
Kašpar. Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, 2005.

Před 130 léty
se nebe zatmělo
(Výbuch sopky Krakatoa)
Krakatoa (indonésky Krakatau, dříve též Rakata)
je činná sopka, která leží na ostrově Anak Krakatau v Sundském průlivu mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Sopka se nachází nad subdukční zónou,
kde se podsouvá australská tektonická deska
pod sundskou. Před erupcí v roce 1883 se skládala ze tří ostrovů - Lang, Verlaten a Krakatoa
(původní výška 813 m n.m.) - a tří vulkanických
center na ostrově Krakatoa: Rakata, Danan
a Perboewatan.
Několik let před výbuchem byla v oblasti Sundského průlivu četná zemětřesení. Dne 20. května 1883 začal kráter Perboewatan chrlit 6 km
vysoký mrak popela a par, který byl viditelný
až v hlavním městě Batávii (dnešní Jakartě)
na Jávě, vzdálené asi 160 km. Koncem května
1883 sopečná aktivita ustala.
Sopka se znovu probudila 19. června 1883. Došlo k tomu pravděpodobně v nově vytvořeném
kráteru mezi existujícími krátery Perboewatan
a Danan. Dne 24. srpna došlo k mohutné erupci. Mrak popela a sopečného prachu vystoupal
až do výšky 27 km. Lodě plující ve vzdálenosti
20 km zaznamenaly spad silné vrstvy popela
a pemzy.
O více než měsíc později, 7. srpna začala finální
fáze katastrofální erupce a čtyři obrovské výbuchy v 5:30, 6:42, 9:20 a v 10:02 hodin vyvolaly čtyři vlny tsunami vysoké až 30 m, jejichž
sekundární vlnění bylo zaznamenáno až v Lamanšském průlivu. Zvuky explozí byly slyšitelné
až na vzdálenost několika tisíc kilometrů – např.
na ostrově Mauricius a na pobřeží severozápadní Austrálie. Sopečný popel pokryl oblast
o poloměru 60 km. Během tohoto bouřlivého
a náhlého chrlení sopečného materiálu z nitra

ostrova došlo po vyprázdnění magmatického
krbu k jeho zborcení. Tím se do uvolněných
a rozžhavených prostor krbu nahrnula mořská
voda, jejíž náhlá hromadná přeměna v páru
vedla ke zmíněné poslední, nejhlasitější a nejničivější explozi.
Následujícího dne sopka utichla, a až na malé
výjimky se více neprobudila. Po výbuchu bylo
zjištěno, že z ostrova zůstalo pouze malé torzo
a 250 m hluboká kaldera. Celé těleso původní
sopky bylo zničeno.

Dobová litografie výbuchu sopky Krakatoa
V důsledku výbuchu a vln tsunami zahynulo
více než 36 000 lidí, 165 měst a vesnic bylo
zcela zničeno a dalších 132 vážně poškozeno.
Do ovzduší bylo vyvrženo asi 20 km³ sopečného popela a prachových částic, které se rozptýlily ve stratosféře. Kvůli sopečnému prachu
v ovzduší lidé v Norsku pozorovali krvavé západy slunce. Jinde na světě byl k vidění i modrý
nebo zelený měsíc. Průměrná roční teplota
na Zemi se snížila asi o 1,2 °C. Teploty se navrátily k normálu přibližně okolo roku 1888. Výbuch
sopky inspiroval Karla Čapka při psaní románu
Krakatit.
O několik desetiletí později se v prosinci roku
1927 začal formovat nový vulkán. V r. 1930 byl
pojmenován Anak Krakatau - Syn Krakatoa. Postupně narůstal a v současnosti dosahuje asi
poloviční výše původní sopky. Je zajímavé, že
vznik nového vulkánu předpověděl holandský
geolog Rogie Vebeek, který studoval explozi
z roku 1883.
Anak Krakatau není žádným klidným vrcholem,
během své krátké existence již projevila svoji „životnost“ v podobě erupcí v letech 1992,
2007, 2008 a naposledy v červenci 2009.
V oblastech možného postižení žijí sto třicet
let po katastrofě statisíce obyvatel. Dnes nelze
předpovědět, kdy dojde k novému výbuchu
srovnatelnému s předchozím, odborníci však
předpokládají, že je to jen otázkou času, kdy
nás takový výbuch opět čeká.
I přes svůj rozsah se nejednalo o nejničivější
sopečnou katastrofu. Tou se stal výbuch sopky Tambora na ostrově Sumbava v roce 1815.
Počty obětí se pouze odhadují a mluví až o 92
tisících lidech.
(jn)

O MUDr. Emilu
Holubovi
v Západočeském
muzeu
V rámci doprovodných
pořadů k výstavě Palmy
na Vltavě: primitivismus, mimoevropské
kultury a české výtvarné umění 1850 – 1950
uspořádalo Západočeské muzeum zajímavou
přednášku na téma
„Cesty Dr. Emila Holuba“. Slova se 18. dubna
2013 ujal PhDr. Martin Šámal, pracovník Archivu Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur.
Dr. Emil Holub (1847–1902) je bezpochyby
naším nejslavnějším cestovatelem 19. století. Je také zároveň jediným, jehož jméno se
dosud udrželo v povědomí široké veřejnosti.
V Africe strávil Emil Holub celkem jedenáct let.
První cestu vykonal v letech 1873–1879 zcela
sám, s nedostatečným vybavením i finančním
zabezpečením. Druhou absolvoval v letech
1883–1887 v čele rakousko-uherské expedice.
Během svých cest procestoval území dnešní
Jihoafrické republiky, Botswany a části Zimbabwe a Zambie. Do Čech přivezl neuvěřitelně
početné sbírky etnografických předmětů, přírodnin apod., ale také cenné vědecké poznatky
z mnoha oborů, výkresy, meteorologické poznámky apod. Ve Vídni a v Praze uspořádal velkolepé výstavy svých sbírek. Intenzivně se věnoval literární a přednáškové činnosti. Lze říci,
že touto činností do značné míry utvářel obraz
Afriky a jejích původních obyvatel v zemích rakouské monarchie. Své bohaté sbírky později
většinou rozdal vědeckým a vzdělávacím ústavům. V současné době jsou chloubou nejvýznamnějších evropských muzeí. Emil Holub si
vydobyl slávu a uznání prakticky po celém světě. Jeho zásluhy byly oceněny vysokými řády
snad všech evropských zemí. Mnohé vědecké
společnosti a spolky jej zvolily čestným členem.
Vzdor všem těmto poctám, slávě a uznání nakonec zemřel takřka v zapomnění a chudobě.
Uveďme několik zajímavostí z cest tohoto pozoruhodného cestovatele. Na svou první výzkumnou cestu v Jižní Africe se Holub vydal
18. února 1873, tedy před 140 léty. Najal tři
průvodce, a s jedním vozem, pěti koňmi a pěti
psy vyrazil k severu. Organizaci výpravy a úlohu jednotlivých společníků popsal ve svém
cestopise následovně: „Přítel můj Eberwald vzal
na sebe dobrovolně, že opatří nás, pokud ovšem
vystačí mu na to brokovnice, pernatou zvěří,
a že bdíti bude nad vozem; druhý můj společník
K(och) ujal se kuchyně, kdežto třetí F. chtěl mi pomáhati v honbě a při sbírkách.“ Své průvodce
Holub nevybral náhodně. Např. s Bedřichem
Eberwaldem se seznámil během lovu paviánů
o Vánocích roku 1872. Eberwald byl později
i účastníkem Holubovy druhé výzkumné cesty
a vzájemné přátelství vydrželo po celou dobu
Holubova pobytu v Africe.

V Pnielu, ale ještě více potom v okolí Klipdriftu,
měl Holub první významnější možnost navštívit domorodá obydlí. Žili zde Koranové, Batlapinové a příslušníci dalších bečuánských kmenů,
aby zde hledali příležitostnou práci. Sám Holub si v Dutoitspanu Korany také najímal jako
své sluhy pro různé drobné služby apod. Příliš
s nimi však spokojen nebyl a zazlíval jim obzvláště přílišnou zálibu v alkoholu. Alkoholismu
a jeho negativnímu dopadu na život domorodých kmenů věnoval velkou pozornost, a například postoj jednotlivých kmenových náčelníků k užívání alkoholu na jejich území výrazně
ovlivňoval jeho charakteristiku daného etnika.
Proto také Korany, ale i například Batlapiny nehodnotil zrovna pozitivně. Dokázal však vidět
také jejich lepší stránky a velmi oceňoval například úroveň jejich uměleckých děl, konkrétně
řezbářských výrobků.
Během své druhé cesty do Afriky navštívil Emil
Holub i území obávaného kmene Mašukulumbů. Jak expedice postupovala přes matocké
vesnice, zdejší náčelníci často Holuba před
Mašukulumby varovali. Náčelník Mo-Panza asi
nejvíce ze všech, a dokonce Holubovi navrhl alternativní trasu, kterou by se dostal také na sever a Mašukulumbům by se přitom vyhnul. Ale
Holub už byl rozhodnut a sám dokonce později
přiznal, že čím více byl od svého úmyslu z nejrůznějších stran zrazován, tím více jej toužil
uskutečnit. Z Mo-Ponde se tedy jeho expedice
vypravila 16. července 1886 na sever, a druhý
den vstoupil Emil Holub jako první Evropan
na mašukulumbské území.
Mašukulumbové byli v té době jedním z nejobávanějších kmenů této části Afriky. Živili se
především pastevectvím, méně pak zemědělstvím. Charakteristickým znakem Mašukulumbů byl zvláštní účes mužů, jakýsi vrkoč, kterým
dávali najevo své společenské postavení. Jeho
výroba vyžadovala určitou zručnost a také
mnohem více vlasů, než kolika disponoval
dotyčný muž. Mašukulumbové proto používali také vlasy svých žen, poražených nepřátel
apod. Ženy Mašukulumbů, vyjma mladých dívek, proto chodily s hlavami zcela vyholenými.
Do charakteristické podoby bylo třeba vlasy
tvarovat a hlavně zpevnit, na což se používal
například lůj. Účes byl poměrně těžký, znemožňoval rychlejší pohyb a časem dokonce
způsoboval i výrazné fyziognomické změny
muskulatury obličeje a krku. Po několika letech
svaly na spáncích a na krku ochably a původně
do výšky čnící vrkoč klesl dozadu. Vyžadoval
značnou údržbu a péči a například při spaní
bylo třeba užít zvláštního podhlavníku.
V první mašukulumbské vesnici, do níž výprava dorazila, se Holub setkal se zdejším
pohlavárem a jeho ženou a ti mu dovolili
rozložit tábor nedaleko vesnice. Zvěst
o Holubově expedici
se rychle rozšířila
i do dalších vesnic. Mašukulumbové věděli, že výprava přichází
od maruckého pohlavára Luaniky, proto budila
velkou nedůvěru. Luanikův vpád na jejich úze-

mí byl stále ještě příliš živý a panoval strach
z dalšího útoku.
Na mašukulumbském území Holuba zradil dosud nejspolehlivější dorozumívací prostředek,
jeho lékařské umění. Dosud nikdy se nesetkal
s odmítnutím své péče, naopak vždy se mohl
spolehnout, že dříve či později si díky úspěšným zákrokům získá potřebnou přízeň a respekt. Zde tomu tak ale nebylo. „Ani jediný člověk kmene mašukulumbského, ať velký, ať malý,
ať starý, ať mladý, ať muž, ať žena, nechtěl od nás
přijati lékův, i když jsme je zdarma rozdávali; všechen lid bál a štítil se nás jako zlých čarodějův,“ si
zapsal do svých poznámek. Holub tím přišel
o jedinou a zároveň poslední možnost, jak si
Mašukulumby naklonit či zavázat.
Postoj Mašukulumbů pochopitelně nezůstal
bez vlivu na Holubovy matocké nosiče. Jednání s nimi se stávala stále obtížnější, množily
se stávky, stupňování požadavků a objevily
se první pokusy rozkrást balíky s nákladem.
Nechuť nosičů pokračovat v cestě zvyšoval
na jedné straně přirozený strach z Mašukulumbů, na straně druhé se postupně přestávali bát
Holubových kouzel. Viděli totiž, že Mašukulumbové před nimi respekt nemají, a dokonce se
od Holuba odmítají dát ošetřit. Mašukulumbové navíc nosiče různě zastrašovali a snažili se
je přimět k odchodu, „… doufali, že Evropané
budou nuceni najmout si je za nosiče a že jim
pak bohatě zaplatí. A někteří z nich se chtěli dát
najmout za nosiče jen proto, aby mohli cizince
na příhodném místě přepadnout a oloupit.“
S pestrým životem jednoho z nejznámějších
českých cestovatelů se lze blíže seznámit díky
nejnovější životopisné publikaci PhDr. Martina
Šámala „Emil Holub, cestovatel, etnograf,
spisovatel“. Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci s Národním muzeem.
Cestovatelův pomník, dílo akademického sochaře Jindřicha Soukupa, byl odhalen v roce
1949 v rodných Holicích. Památník Dr. Emila
Holuba - Africké muzeum - se stal od svého
otevření v roce 1964 nejen významnou pamětihodností Holic, ale také velmi navštěvovaným
objektem cestovního ruchu. Památník, který
prošel rozsáhlou rekonstrukcí, opatruje odkaz
velkého rodáka pro příští generace a v podobě
“Afrických sympozií” jej dále rozvíjí.
J. Novák

Jak strádali Plzeňané
před 580 léty
O nejdelším obležení Plzně husity
Krizové projevy v Čechách konce 14. a počátku 15. století byly doprovázeny ostrou kritikou
nejrůznějších těžkých zlořádů v církvi a mimo
ni a opravné snahy nejednou přerůstaly až
v odmítání celého soudobého společenského
systému, měnily se do nálad velmi radikálních.
Rektor pražské univerzity Jan Hus ve svých
kázáních kritizoval mravní problémy římsko-katolické církve a odpustky. Přebíral
některé z myšlenek anglického teologa
Johna Wickliffa, který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorů
církve. Roku 1411 Jan Hus napsal v listě Plzeňa-
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nům chválu za jejich chování i mravní postoje
a vyzýval je, aby ve svých pevných postojích
i nadále vytrvali.

Černobílá pohlednice s motivem obležení Plzně husity v r. 1433 (podle návrhu Mikoláše Alše na domech v Tovární ul. 4–8)
Husova smrt v plamenech kostnické hranice
výbušnou situaci v Čechách nemohla uklidnit,
jak se mylně domnívali představitelé kostnického koncilu.
V západních Čechách to byla především Plzeň a pošumavská města, kde se formovaly
a nabývaly převahy radikální síly, jež usilovaly
o uskutečnění opravných myšlenek Husových.
Plzeňský kazatel Václav Koranda stupňoval
ve svých projevech kritické útoky proti oficiálnímu církevnímu učení. Zvláště pak po pražské
defenestraci v červenci 1419 a po ní následující
smrti krále Václava IV. začalo toto hnutí přerůstat ve stále organizovanější a postupně i ozbrojený boj venkovských husitských zástupů.
Na pomoc radikálním kališnickým Pražanům se
začaly shromažďovat proudy poutníků směřující do centra země z východních, jižních i západních Čech.

klášter, byla zpustošena a došlo i k jiným projevům odmítnutí dosavadní ideologie formou
obrazoborectví v ostatních plzeňských svatyních. Na náměstí vzplanuly hranice s majetkem
těch, kdo se takto veřejně přiznávali k rozchodu
se starou zkaženou společností, zatímco mnozí
nejvýznačnější odpůrci nových myšlenek, především duchovní, byli donuceni k odchodu
z města. S tímto vývojem však mnozí obyvatelé
města nesouhlasili. (*)
Situaci na Plzeňsku bedlivě a se znepokojením
sledovala královská strana v Čechách a sám císař Zikmund vyzýval své stoupence k vymýcení
husitismu. Množící se delikty v okolí Plzně přiměly královnu-vdovu Žofii, aby povolala k Plzni
v únoru 1420 silné královské vojsko. K Plzni bylo
pak již v únoru 1420 vysláno silné královské vojsko, takže tlak na město vzrůstal do neúnosné
míry. Nesplňovaly se ani apokalyptické předpovědi chiliastů o nástupu říše Kristovy. Do vyhrocujících se poměrů v Plzni zasáhla zpráva
o dobytí města Sezimovo Ústí a pevnosti Hradiště, základu pozdějšího Tábora, jihočeskými
husity. Jejich žádost o pomoc nově vzniklému
středisku hnutí nabízela Korandovi a Žižkovi východisko z velmi svízelného postavení. Nebylo
sice pro ně snadné vzdát se onoho někdejšího „města Slunce“, avšak v Plzni již propukala
i vnitřní válka a ukazovalo se, že se v ní nelze
natrvalo udržet. Vůdci oslabených plzeňských
husitů uzavřeli s královskou stranou dohodu
o volném odchodu z města i o uchování práva
Plzeňských na přijímání z kalicha a pravděpodobně 23. března 1420 Plzeň opustili.
Do města se rychle vrátili uprchlíci a vedení
na sebe rychle strhla katolická strana, tedy odpůrci kalicha. Také v okolí města upevňovala
katolická strana své pozice. Do Plzně již 15. ledna 1421 přispěchal sám císař Zikmund s 1200
muži, neboť se strachoval o další budoucnost
plzeňského landfridu.

Jan Žižka táhne na Rábí. (Návrh M. Alše na domě arch. R. Štecha
v Nerudově ul. 2)
Šířící se vize nadcházející zkázy prohnilého
světa slibovaly spravedlivým věřícím záchranu
nejprve na horách a později i v pěti vyvolených
městech, která prý jediná zůstanou ušetřena
božího hněvu a trestu. Na prvním místě mezi
nimi stála Plzeň, nazývána proto i městem
Slunce, dále pak Žatec, Louny, Slaný a Klatovy.
Do Plzně, tehdy středně velikého města s asi
4000 obyvatel se s radikálním husitským knězem působícím v Plzni Václavem Korandou
uchýlili mnozí účastníci tažení do Prahy, mezi
nimi i Jan Žižka. Již koncem srpna byl zřejmě
na návod Korandy vypleněn dominikánský
klášter. Od 15. listopadu 1419 se tak Plzeň měla
stát opěrným bodem husitského hnutí místo
Prahy a její pozice byla proto po všech stránkách urychleně upevňována. Zimu na přelomu
let 1419 a 1420 strávila v Plzni početná skupina
radikálních husitů v čele s Janem Žižkou, který
odtud podnikal prvé výpady do okolí. Duchovní centra katolíků, dominikánský i minoritský
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Originál Alšova kartonu ke sgrafitu na domě v Tovární ulici (Ukořistění velblouda Plzeňany)
Žižka s Pražany, kteří postavili k 6. únoru 1421
na 320 vozů a 7000 jízdních i pěších, znovu
zamířil do západních Čech. Dobrovolně mu
otevřely brány dosud arcibiskupovy Rokycany.
Ani to však nezabránilo vydrancování chrámu
a zničení místního kláštera. Zastižení mniši byli
pověšeni na trámu vedle sebe v jedné místnosti, probošt Jan byl zatlučen do sudu a upálen
uprostřed kostela. (**) Husité pak při obcházení
Plzně z jihu obsadili bez valného odporu rožmberský hrad Vildštejn (Vlčtejn). Patnáctitisícová
armáda Pražanů a Táborů, posílená i z Klatov
a Žatce, využila vhodné konstelace sil a zaútočila 14. února 1421 i na Plzeň jako jednu z hlavních katolických opor. Necelý rok po svém odchodu Jan Žižka z Trocnova využil jako záminky
k útoku nedodržování podmínek příměří. Obléhání trvalo čtyři týdny. Útočníci se sice snadno

zmocnili předměstí a mlýnů, samo město, plné
katolických uprchlíků z okolí, se však urputně
po čtyři týdny bránilo. Pobořené hradby donutily nakonec Plzeňské k jednání. V dohodě o příměří, platném do konce roku 1421, se zavázali
přistoupit ke kalichu a čtyřem artikulům. Velmi
brzy se však vrátili k původní politice husitům
nepřátelské a dokonce již v červnu se zmocnili
Rokycan, v nichž na oplátku pobili řadu stoupenců husitství. V červenci Plzeňané oblehli
a koncem října dobyli husity obsazenou tvrz
Štěnovice, kde nevzali na milost nikoho ze 60
obyvatel.

Detail z výzdoby domu v Tovární ul. (návrh M. Aleš, provedl J. Farkač,
stavitel R. Stech)
Žižka se vrátil pro pomoc do Klatov, kde byl
10. listopadu 1421, a s ní opět táhl na Plzeňsko.
Znovu nakrátko oblehl Plzeň, i tentokrát neúspěšně.
Smrt Žižkova 11. října 1424 postavila do čela
táborských a sirotčích polních vojsk
Prokopa Holého. Pod jeho velením obrátili husité 4. srpna 1427 na útěk přesilu čtvrté křižácké výpravy v bitvě u Tachova. Současně dobyli
město a Prokop Holý sem dosadil sirotčí posádku. Pokračoval v úspěšném tažení, obsadil hrad
Roupov nedaleko Přeštic a poté oblehl Plzeň.
Na její dobývání neměl ovšem dost času a sil,
a proto uzavřel někdy po 23. srpnu 1427 s landfrídem do konce dubna 1428 příměří.
Tři křižácké výpravy, které měly zlikvidovat husitské hnutí, skončily fiaskem. Křižáci byli rozprášení i v bitvě u Ústí nad Labem 16. června
1426 a vzápětí padlo i samotné Ústí. Po této bitvě posílily v Čechách své mocenské postavení
oba radikální husitské svazy – táboři a sirotci.
Jejich vliv se opíral o stálá polní vojska, tvořená
bojovníky, pro něž se válka za boží zákon stala
postupem doby řemeslem.
Oběma seskupením výrazně prospěl převrat,
uskutečněný v dubnu 1427 na Starém Městě
pražském. Jeho vůdci zbavili vlivu umírněné
husity a vytvořili předpoklad pro spolupráci
hlavního města s husitskými radikály. Spojenectví táborů, sirotků, Pražanů i žatecko-lounského svazu brzy přineslo husitům mimořádné
úspěchy.
Ke třetímu obléhání Plzně došlo v létě roku
1431. Trvalo jen krátce - po vpádu křižáků se
husitské síly musely urychleně přesunout k Domažlicím. Tam husité 14. srpna 1431 slavili nakonec podobný triumf jako o několik let dříve
u Tachova. U Domažlic totiž k vlastní bitvě ani
nedošlo. Když kolem čtrnácté hodiny křižáci
zaslechli rachot přijíždějících husitských vozů,
hlahol válečného chorálu a dalších písní, které
zpívala blížící se jízda, z přemísťovacích manévrů jednotlivých uskupení se rychle stal útěk
všemi směry k zemské hranici.
Po útěku křižáckých vojsk od Domažlic byla
převaha husitů v Českém království naprostá
a téměř všichni se domnívali, že je jen otázkou
nedlouhého času, kdy ovládnou celý stát.

Církevní sněm, který se
roku 1431 sešel v Basileji. Především kardinál
Giuliano Cesarini prosazoval nutnost mírového jednání s českými „kacíři“. Husitské poselstvo, složené ze zástupců táborů, sirotků
i Pražanů a vedené Prokopem Holým a jeho přítelem Vilémem Kostkou z Postupic, odjíždělo
koncem roku 1432 na dalekou cestu optimisticky naladěno. Průběh dlouhé diskuse, trvající
celého prvního čtvrt roku 1433, je ale zklamal.
Se zástupci koncilu nebyla zatím možná dohoda.
Koncem jara 1433 pokračovalo jednání se
zástupci koncilu, tentokrát v Praze. Vyslanci
koncilu pokládali za nemyslitelné, aby k přijetí
pražských článků byli nuceni čeští a moravští
katolíci. Husitští představitelé, zejména táborský vůdce Prokop Holý, viděli ze slepé uličky
jediné východisko. Spojená husitská vojska
oblehnou a donutí ke kapitulaci hlavní oporu
katolicismu na české půdě, vzdorovitou Plzeň.
Padne-li Plzeň, uznají čeští katolíci svou definitivní porážku, přijmou husitský program. Před
koncilem by tím byla demonstrována síla kališníků. Odklady odjezdu koncilových poslů naštěstí poskytly předem varovaným Plzeňanům
možnost, aby předčasně sklidili obilí, jež pak
dosoušeli na náměstí. Přece jen si tak vytvořili
poměrně značnou zásobu potravin.
Dne 14. července stanula táborská vojska před
Plzní a brzy je následovaly i oddíly lounsko-žateckého a pražského svazu. Postupně přibyla
i pomoc z Klatov, Domažlic, Stříbra a dalších.
Zanedlouho před Plzní leželo na 14 000 vojáků.
Sirotci, kteří se vypravili na spanilou jízdu k Baltu, se vrátili ověnčeni úspěchy až v říjnu, a jejich
vůdce Jan Čapek ze Sán také přivedl s sebou
před Plzeň značný počet bojovníků.
Husité obklopili město příkopy, které obehnali
roubenou hradbou, zpevněnou devíti věžemi. Na provazech podél roubení pak zavěsili
zvonečky. Jejich hlas měl obléhajícím prozradit každičké narušení systému. Zabezpečovali se tak proti nenadálým výpadům z města
i z nedalekého hradu Radyně. Plzeň tak svíralo
13 000 mužů a mířilo na ni 40 těžkých děl. Jejich účinný dostřel nepřesahoval sice 500 metrů, i tak byly škody na hradbách patrné a obránci je napravovali s vypětím všech sil. Zvláště
nebezpečné byly zápalné šípy, hrozící požárem
celého města. (***)
Po celý podzim město vydrželo, ačkoliv se
v něm tísnilo okolo 8000 lidí. K stálému obyvatelstvu musíme bezpodmínečně připočítat
katolické měšťany z jihočeských a západočeských měst, ovládnutých husity, protihusitsky
smýšlející inteligenci a řadu duchovních. Ti
všichni nalezli v Plzni útočiště. Společně tu sdíleli útrapy, posilováni pouze nadějí, že Bůh je
na jejich straně. O vojenskou obranu města se
zasloužili také katoličtí šlechtici z okolí, neváhající přispěchat na pomoc. Byli to zejména Vilém
Švihovský z Rýzmberka a jeho příbuzný Děpolt
z Rýzmberka a Dolan.
Ani 20 000, či možná i o něco více shromážděných příslušníků polních vojsk však nestačilo

k přímému ztečení města. Plzeňští nepřihlíželi
jen pasivně. Prvního září podnikli sami úspěšný
výpad, při němž zapálili část ležení a donutili
husity k ústupu.
Pozice oblehatelů měl podpořit všeobecný
útok na město, který byl připraven na přelom
let 1433 a 1434. Do vojska znovu přijel Prokop
Holý, avšak Plzeňští útočníky odrazili, na 100
jich pobili a při výpadu ukořistili velblouda,
přivedeného sirotky z Polska, kde jej Jan Čapek
získal jako čestný dar polského krále Vladislava
Jagellonského. Jako důkaz mimořádné statečnosti rozmnožil velbloud zanedlouho plzeňský
městský znak. To však plzeňští již mleli z posledního, zásoby potravin byly již zcela vyčerpány,
hladovějícím obyvatelům padly za oběť téměř
všechny koně.
Kolem 20. března 1434 se v Koubě (Chamu)
sešli představitelé koncilu a císaře se zástupci české šlechty, aby dohodli společné kroky
k záchraně Plzně a k boji proti polním vojskům.
Shromáždila se neobvykle vysoká částka peněz, za něž byly získány jak zásoby, tak i vojáci
ochotní a schopní dopravit je do Plzně. Velení
bylo svěřeno – překvapivě – bývalému táborskému spojenci Přibíkovi z Klenové, jenž měl
základnu v nedalekém Stříbře.
30. března 1434 Přibík prorazil obklíčení Plzně a dodal do města 93 korců obilí a slaninu
za pomoci 700 najatých jezdců. Někteří z nich
se probili zpět, jiní zůstali ve městě a zúčastnili
se pak dalších bojů. Když se již zdálo, že Plzeň
přece jen nevydrží, v noci z 5. na 6. května prolomil Přibík z Klenové znovu obležení a dodal
do města potraviny, jež obyvatelům Plzně dostačovaly až do 24. června. To byl důvod, pro
který Prokop Holý stylizoval naléhavý list do ležení před Plzní. Žádal v něm, aby táboři i Sirotci
opustili západočeský prostor. Dobývání katolické pevnosti ztratilo smysl. Vedení polních vojsk,
otřesené předchozími neúspěchy, rozhodlo 9.
května 1434 podle Prokopovy žádosti zrušit obležení Plzně, dalo zapálit zbytky ležení včetně
stanů a nařídilo odchod jednotek k místu srazu. Dne 9. května se sirotčí polní vojsko vydalo do východních Čech a polní táboři odtáhli
směrem ke svému mateřskému centru.
Po devíti měsících a 23 dnech si Plzeňané oddechli. V Plzni zůstali jen dva koně, městskou
pokladnu zatížil dluh 24 000 zlatých! Vše však
určitě vyvážil pocit znovunabyté svobody.
Na obléhání Plzně husity se dochovaly konkrétní doklady. Jsou to střely z bombard, jejichž
geologický rozbor naznačuje využití lokálních
zdrojů pro jejich výrobu. Katastrofálním požárem zaniklá situace související se špitálním areálem sv. Máří Magdaleny datovaná keramickým
materiálem do období husitských válek pak
ukazuje stále ještě nevyčerpaný archeologický
potenciál v prostoru historických předměstí (+).
Letos jsme si připomněli 580. výročí začátku
nejdelšího obléhání našeho města v dějinách.
Novodobou tradicí se stává víkendový program Husité před Plzní. Uskutečnila se v amfiteátru Plzeň-Plaza ve dnech 10.-12. září 2013.
Během třídenní akce, plné historického šermu
a hudby, návštěvníci zhlédli několik historických bitev a soubojů, ohňové a pyrotechnické
show, vystoupené kejklířů, tanečníků a muzikantů. Nechybělo ani dobové tržiště, hry a sou-

těže pro děti i dospělé. Stovka aktérů a určitě
i všichni návštěvníci se dobře pobavili. Obyvatelům Plzně v 15. století však určitě do smíchu
moc nebylo. 
JN
Podle: (*) Kumpera J.: Dějiny západních Čech. Nakl. Ševčík, Plzeň
2004
(**) Lang M.: Kterak železo z moře do Rokycan přišlo. Podbrdské vyd.,
Hořovice 2007
(***) Čornej P., Bělina P.: Slavné bitvy naší historie. Marsyas, Praha
1993
(+) Orna J., Dudková V.: Archeologické doklady obléhání Plzně
husity

Děkanát „prokoukl“

Dne 15. července se na měsíc zahalil děkanát
naší lékařské fakulty do lešení, které posloužilo
ke generální opravě fasády. Nejdříve bylo nutné okopat starou omítku, následovala plošná
penetrace, vyrovnání podkladu lepidlem a armovací textilií a natažení nové silikonové omítky. Byly vyměněny všechny parapety, dešťové
svody, římsy a balkóny dostaly nové oplechování. Také střecha se dočkala revize, nově byly
natřeny okenní rámy. Opravy provedli pracovníci firmy Wermont s.r.o. V září pak probíhala
výmalba a následné úpravy interiérů budovy.
Děkanát tak opravdu „prokoukl“. Teď jde o to,
aby nový háv vydržel co nejdéle. Záruka byla
poskytnuta na tři roky.
Ing. P. Vais

Kouření
v České republice
V minulém čísle Facultas nostra jsme při příležitosti Světového dne bez tabáku (31. květen)
uvedli, že Globální tabáková epidemie zabíjí
nyní téměř 6 milionů lidí ročně, z nichž je více
než 600 000 nekuřáků, kteří umírají na následky
pasivního kouření. Mf Dnes nedávno zveřejnila
výsledky posledního průzkumu, jaká je situace
v tomto směru v České republice. Mezi mladými od 18 do 22 let kouří víc než polovina lidí.
Také proto se ministerstvo zdravotnictví chystalo předložit ve vládě návrh zákona, který by
zakázal kouření v restauracích.
„My tady chceme ve veřejné sféře vytvořit jednoznačné nekuřácké prostředí a domníváme
se, že ty restaurace, přestože to jsou privátní
podniky, tak do veřejné sféry patří. Tohle jsou
přesně ty momenty, které mladé lidi přitahují
ke kouření,“ řekl tehdy ministr zdravotnictví
z TOP 09 Leoš Heger.
Zákaz kouření v restauracích by chránil i per-
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sonál. Jak upozornil profesor Pavel Pafko, který operuje pacienty s rakovinou plic, i pasivní
kouření je nebezpečné. „Záleží na době expozice. Jakmile pracujete v pracovním prostředí,
kde se kouří, tak se počítá, že po dvaceti letech
v takovém prostředí stoupá pravděpodobnost,
že dostanete rakovinu plic asi na osmnáctinásobek, než když pracujete v prostředí, kde se
nekouří. A po čtyřiceti letech práce to riziko
stoupá o 60 procent,“ uvedl Pafko.

Jeho slova potvrdil Jiří Jeřábek z iniciativy Česko bez kouře. Připomněl, že v pohostinství je
zaměstnáno 100 tisíc lidí, kteří jako jediní v republice nemají zákonné právo na nekuřácké
pracovní prostředí.
„I kouření by mělo být součástí hygienických
opatření, která mají zlepšit zdravotní situaci
obyvatelstva,“ vysvětluje Jeřábek.

Kuřáci často nevěří, že varování se týkají právě jich
Jako již dříve v minulosti je navrhovaný osud
takové novely v našem parlamentu nejistý.
Řada zákonodárců je proti ní. Podle některých
zasahuje do soukromého podnikání, jiní – sami
kuřáci – se netají smířlivým postojem vůči kouření veřejnosti. Podobné argumentace využívá
i Asociace hotelů a restaurací. Jedním z jejích
argumentů je i tvrzení, že stávající legislativa,
která počítá s možností odděleného kuřáckého prostoru, je postačující. Prezident Asociace
hotelů a restaurací Václav Stárek vidí problém
na straně státu, nikoli podniků. „Pokud někde vzniká problém, tak je to nedostatečnou
kontrolou ze strany ministerstva zdravotnictví
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a kontrolních orgánů,“ říká Stárek. Kdyby se zákon podle jeho slov důsledně kontroloval, nebylo by nutné zavádět nová opatření v podobě
úplného celoplošného zákazu.
Naopak se ukazuje, že naše veřejnost na uvedený problém nahlíží jinak. Až čtyři pětiny Čechů
si myslí, že stát má zajišťovat regulaci kouření.
Z průzkumů vyplývá, že obdobné procento
dotázaných by uvítalo zákaz kouření v restauracích.
„Jsme připraveni v průběhu června návrh zákona do vlády poslat, možná i s variantami, ať
vláda rozhodne,“ řekl Martin Plíšek, náměstek
ministra zdravotnictví.
Nejnovější průzkumy uvádějí, že 60 procent restaurací, kde se podávají teplé pokrmy, má buď
úplně nekuřácké prostředí, nebo disponuje
prostory oddělenými pro kuřáky. Studie Asociace hotelů a restaurací uvádějí až 80 procent
hotelů a ubytovacích zařízení.
S návrhem zákona obsahujícího zákaz kouření
v restauračních zařízeních nakonec, jak známo, nic nebylo. Vláda
premiéra Petra Nečase
měla úplně jiné problémy k řešení. Ty vyvrcholily 17. června 2013, kdy
premiér podal demisi.
Prezident republiky Miloš Zeman 10. července 2013 pověřil vedením
prozatímního kabinetu Jiřího Rusnoka. Zda vláda vzešlá z předčasných voleb se touto problematikou bude někdy zabývat, je ve hvězdách.
A tak na statistice, která uvádí, že kouření v ČR
ročně zabije 18 000 lidí, se v nejbližších letech
asi moc nezmění. Bude nadále kouřit třetina
dospělých, možná díky rozšíření tohoto návyku u dětské populace se procento dospělých
kuřáků u nás ještě zvýší. V pokročilejším věku
sice se rozhoduje skončit stále více seniorů, ale
nezřídka už to je v situaci, kdy kouření na jejich
zdraví zanechává neodstranitelné škody.
J. Novák

Na čem si
pochutnávají
odborníci, aneb
Kuchařka lékařů
českých (*)
Dnes jsme se rozhodli zalistovat v zajímavé
publikaci, zaměřené na gurmánské zvyklosti
předních lékařských odborníků. V publikaci „Kuchařka lékařů českých“ editoři Štěpán Svačina
a Jiří Široký vyzpovídali … lékařských kapacit
a zachytili jejich vzpomínky na kulinářské zážitky v dětství i v dospělosti, jejich oblíbená jídla
a dokonce i doporučené recepty na přípravu
některých z nich. V krátkém přehledu uvádíme
citáty těch, kteří mají své kořeny v Plzni a plzeňském regionu. K západočeským kořenům se
hlásí i hlavní autor prof. MUDr. Štěpán Svačina,
DrSc. Dejme mu slovo:

Nevím, proč si mne nakladatel Jiří Široký vybral
jako garanta a editora z řad lékařů pro vydání
Kuchařky lékařů českých. Snad pro moje jméno.
Slovo svačina je staré a vyskytuje se jen ve čtyřech
slovanských jazycích – češtině, horní a dolní lužické srbštině a v západoslovenštině. Do počátku
60. let minulého století vedli filologové spor, s čím
toto pro většinu slovanských jazyků atypické slovo
souvisí. Nejprve se domnívali, že se slovem svatý,
a že šlo o jídlo v předvečer svátku. Později ale bylo
jasně prokázáno, že vychází z indoevropského základu „svak“, který je blízký dnešnímu slovu švagr,
a že šlo o jídlo, na které se odpoledne scházeli příbuzní.
V Čechách a na Moravě jsou čtyři ložiska, odkud
jméno Svačina pochází. Moji prarodiče přišli
do Prahy z Chodska, kde je jméno Svačina doloženo již z 15. století při jednáních Chodů s králem
Jiřím z Poděbrad. Opravdového předka v přímé
linii pak mám vyhledaného v okolí Klenčí pod Čerchovem, kde žil v polovině 17. století.
Když jsem se začal věnovat klinické medicíně, byla
to zejména metabolická péče, obezitologie a diabetologie – to s výživou a dietami hodně souvisí.
Později mi vadilo, jak má dietologie malé vědecké
základy, a začal jsem ji sledovat více i mimo metabolické choroby. To vedlo až k tomu, že jsem v roce
2008, přibližně po 25 letech od podobné knihy
prof. Doberského, zkoordinoval s kolektivem autorů vydání nové velké Klinické dietologie.
Tato kniha ukazuje, že lékaři jedí rádi a někteří
i rádi vaří. Je otázkou, zda se podle ní mají občané
řídit. Snad ano. Lékaři nejedí vysloveně nezdravě.
Jsou to většinou gurmáni. Kuchařky bývají psány
technologicky, na jídlo obvykle pak uživatel hned
chuť nedostane. Spíše má snahu technologicky
zkusit jídlo připravit. U dobré kuchařky by se ale
měly čtenáři začít sbíhat sliny, a to u této jistě nastane.
Jsem rád, že jde o v pořadí jubilejní již desátou
knížku, kterou vydávám s významným českým
fotografem Karlem Meisterem – také velkým gurmánem, a tak vedle povídání a receptů poznáte
i tváře českých a moravských lékařů a lékařek,
kteří a které do knihy většinou s nadšením přispěli.
Podle zpráv WHO jsou až tři čtvrtiny lidských nemocí zaviněny výživou, a téměř polovina nemocí
má dokonce dietní vlivy jako vyvolávající faktor.
Do této skupiny patří například nádory, nemoci
srdce a cév, obezita a cukrovka.
Lékaři zde určitě doporučují o mnoho zdravější jídla, než je průměr české stravy. Ta je typicky nezdravá a výše uvedené nemoci vyvolává, ale všichni
víme, že je dobrá. Má daleko například ke středomořské dietě, která je zdraví prospěšná.
Bude-li občan zkoušet lékařská jídla, snad to trochu jeho zdraví prospěje, a hlavně si snad pochutná.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.: S čistým
svědomím předesílám, že jsem alimentární
pozitivista, a to od útlého dětství. Mám jasné
vzpomínky na jídla, která vařila babička či maminka a z celého bytu si nejvíc pamatuji, jak
vypadala kuchyň. Jako příklad hlubokého zážitku slouží vzpomínka na mé oblíbené svačiny
(chleba s máslem a sardinkami pokapanými
citronem) v ještě předškolním věku při procházkách s babičkou podél Otavy pod Práchní.
Z věku adolescenčního si jasně vzpomínám
na hostinu u známých v Holostřevech. K obědu

byla pečená husa, pěkně promaštěná s křupavou kůrčičkou a k tomu zelí a knedlík. I teď při
psaní se mi sbíhají sliny.
Oblíbená jídla: Polévky: dršťková, gulášová,
hovězí vývar a další. Hlavní jídla: neznám dobře
připravené jídlo, které by mi nechutnalo.
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.: Moje babička Emílie, ročník 1908, u mne v mládí vzbuzovala dojem, že jídla je obecně málo a naše
rodina netrpí hlady jenom proto, že ona ještě
v nočních hodinách vyráží do front před řeznictví, odkud přinášela roztodivné pochutiny
v množství, které by nasytilo celou ulici. Babička přežila války dvě. Vyprávěla, jak bývala
na prázdninách u své babičky v Přívěticích, kde
měli maso pouze jednou týdně. Sama si v požehnaném věku vše kompenzovala – dožila se
91 let, milovala pečenou kachnu a pekla ji pouze v dny, kdy byla sama doma, aby se nemusela
dělit. Pak si sedla k oknu, na parapet si dala pivo,
na klín dřevěný vál, na něj pekáč s kachnou
a vše obrala stylem, že termiti by mohli závidět.
Nemohl jsem si tedy z dětství neodnést pozitivní vztah k jídlu.
Oblíbená jídla –
prakticky všechna,
kdybych nalezl nějaké jídlo, které by
mi nechutnalo, sám
bych si je v zájmu
boje s hmotností
vařil. Polévky: bramboračka
(vařím
sám), vývar s játrovými knedlíčky (vaří
žena). Hlavní jídla:
srnčí svíčková s domácím houskovým knedlíkem, pečené vepřové se zelím, a vše, co uvaří
pan Růžička v restauraci U lípy.
Doc. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.: Kvůli zaneprázdnění svých rodičů jsem od narození trávil
mnoho času v ráji poctivých domácích jídel
a pochoutek na usedlosti na Chodsku u babičky se svými třemi bratranci. Typická venkovská
idyla – na dvoře pobíhaly slepice, v kotcích
jsme krmili králíky, nad hlavou nám létala
holoubátka a v chlívku vždy bylo prasátko, koza
a kráva, v sadu kolem úlů bzučely včely. Strýc
sedlák, po pěti letech strávených v komunistickém lágru, pracoval jako řidič v klatovském rybářství, což byl občasný zdroj pstruhů a jiných
rybích pochoutek. Babička jako skvělá kuchařka si dokázala s touto potravinovou nabídkou
vždy dobře poradit a pro nás byla radost tyto
dobroty konzumovat. Zde se znásobila charakteristika znamení Býka, v kterém jsem narozen
– labužnictví všeho druhu. Oblíbená jídla:
Polévky: prakticky všechny husté krémové,
nejlepší je jihočeská bramboračka od manželky s vlastnoručně nasbíranými šumavskými
liškami. Hlavní jídla: asi vše, vyjma semlbáby,
ale na prvním místě určitě svíčková od babičky z Únějovic, vesnice v blízkosti Domažlic, ať
z hovězího masa, či zvěřiny.
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.: Můj
vztah k jídlu? Jídlo mě živí doslova dvakrát.
Jednak jako každého smrtelníka dodáváním
základních živin, slastí a družení se, jednak také
profesně, neboť výživa je stěžejním kamenem
mého zaměření jak v primární prevenci cho-

rob, tak v léčbě obezity. Takže můj vztah k jídlu
může být poněkud profesně poznamenaný,
nicméně při pátrání, co pro mne jídlo skutečně
znamená, jsem si uvědomila, jak se můj vztah
k němu s narůstajícím věkem mění. V dětství
mne museli do jídla nutit, nyní se na dobré jídlo
doslova třesu a jen s ohledem na své pacienty
jsem ochotna se poněkud omezovat, abych se
před nimi nemusela úplně stydět. Oblíbená
jídla: Polévky: bramboračka, květáková, kyselo
s bramborami, rybí. Hlavní jídla: pečený marinovaný losos se špenátem a bramborami.
Doporučuji vyzkoušet: Knedlíky „bosáky“ či
„chlupáče“, špačky v zelí (nikrlata).
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.: Od časného
dětství jsem poznával především jídla klasické
české kuchyně, a to díky babičce i oběma rodičům. Byl jsem, alespoň podle svých vzpomínek,
vděčný jedlík. Jídla, která mi nechutnala, bych
spočítal s nadsázkou na prstech jedné ruky. Maminčinou specialitou bývaly především omáčky, svíčková, rajská, houbová a křenová, zatímco
otec připravoval spíše jídla více kořeněná a pikantní. Byly to různé variace na téma guláš či
gulášové polévky, a nutno říci, že jsem jejich
kvality a přednosti začal uznávat až s přibývajícími lety. Otec i matka soupeřili v tom, kdo připraví chutnější verzi plněných paprik s rajskou
omáčkou a knedlíkem. Oblíbená jídla: Polévky: dršťková, gulášová, chřestová a v neposlední řadě kulajda. Hlavní jídla: bezesporu tatarský
biftek, smažený sumec nebo jeseter s brambory, zeleninou a bílým vínem. A určitě pečená
kachna s chlupatým knedlíkem a červeným
zelím. K té samozřejmě pivo, jedině plzeňské
provenience. Doporučuji vyzkoušet brambory
s tvarohem a dršťkovou polévku z muchomůrky růžovky.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC.:
Můj vztah k dobrému jídlu je velmi kladný.
Od malička jsem byla hýčkána svými rodiči
i prarodiči, protože jsem byla drobnější konstituce a všichni mně tzv. „dopřávali“. A tak jak
bylo v této době zvykem, přednost se dávala
velmi lahodným tučným jídlům, která byla bohužel vysokoenergetická s bohatým obsahem
cholesterolu. Byl to však všeobecný trend a reakce na nedostatek jídla v době druhé světové
války, spojený s vysokou prevalencí tuberkulózy, na kterou umírala řada podvyživených lidí.
Česká kuchyně se plně rozvíjela i v naší rodině,
babička byla vynikající kuchařka a moje matka
ji velmi dobře následovala. Oblíbená jídla:
Moje nejoblíbenější jídla – to je velmi obtížná
volba, protože je jich hodně. Místo předkrmu
si dávám polévku ale jen v chladných měsících, v létě se bez ní obejdu. Polévky: nejraději
mám šumavskou bramborovou polévku nebo
květákovou a brokolicovou. Hlavní jídla: k mým
oblíbeným patří určitě kuře na paprice s bramborovým knedlíkem nebo rýží, karbanátek
z českého kapra připravovaný na rozpáleném
kameni, grilovaný kapr s bylinkami a paprikami,
ale i svíčková připravovaná technologií zdravé
výživy. Doporučuji vyzkoušet lupínkový jablečný závin a srnčí kýtu na víně.
Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.: Můj
vztah k jídlu byl ovlivněn jistě nejprve geneticky, protože oba moji rodiče byli typicky české
korpulentní postavy a maminka i zemřelá man-

želka patřily k výborným kuchařkám. Ovšem
i tento vztah měl svůj vývoj. Dospíval jsem
v době války, kdy potraviny byly jen na velmi
omezený příděl a byly často doplňovány mizernými a nechutnými náhražkami (např. tzv.
umělé máslo), nebo jsme sladili sirupem z vařené řepy – cukrovky. Dokonce jsme koncem
války po těžké práci v pracovním lágru hladoví
žebrali o kousky suchého chleba. Od té doby
si velice vážím krajíce čerstvého chleba, mazaného máslem. Na můj dnešní vztah k jídlu má
ovšem vliv i moje toulavá povaha a častý pobyt
v zahraničí. Dlouhodobý pobyt v horkém arabském světě mne naučil, že nejdůležitější denní
jídlo je snídaně, protože polední žár od jídla
spíše odpuzuje. Naučil jsem se kaloricky zásobovat ráno na celý den – oběd a večeře mají
jen udržovat hodnotu. Proto vstávám o půldruhé hodiny dříve, než otevřu dveře bytu k odchodu. Mám rád dobrý čaj, nezáleží mi ani tak
na druhu – může být i ovocný – ale musí ho
být nejméně půl litru. Oblíbená jídla: Polévky:
dršťková, rajská, hovězí s játrovými knedlíčky.
Hlavní jídla: španělský ptáček, segedínský guláš, plněné papriky. Doporučuji vyzkoušet –
„buřty na ježečka“.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.: Mám nejraději rodinná jídla pocházející od mých prarodičů. Z otcovy strany jsou to jídla z okolí Domažlic, především pak zaječí předek načerno
s velkým bavorským knedlíkem, jaký vařila babička v utěrce. Zajíce jsme mívali každý podzim
několikrát, až když mi bylo asi 15, naučil mne
ho dědeček stahovat, aby to někdo další v rodině uměl. Byla-li hovězí polévka, bylo vždy jako
prostřední jídlo hovězí s jablečným křenem.
Vzory na chodské koláče jsem kreslil na pouti
v Kolovek již asi v šesti letech. Na podzim jsme
vždy několikrát měli placaté nadýchané vdolky
s hruškovými povidly. Ta se mixovala a vařila se
skořicí a hřebíčkem a snědla se vždy do druhého dne. Od babičky z Hradce Králové pochází
také lahůdky, především krémová hustá rybí
polévka mixovaná z rybích vnitřností, strouhankové kulaté knedlíčky do svíčkové, které se
povaří jen krátce, a také pekáčky. To jsou strouhaná jablka v bramborovém těstě, ze kterého
se udělají buchtičky a smaží se na pánvi. Oblíbená jídla: Polévky: broučkanda a hustá krémová rybí polévka. Hlavní jídla: zajíc načerno,
pečené i vařené koleno s hořčicí a křenem, farské řízky. Doporučuji vyzkoušet polévku broučkandu a farské řízky.
(Podle: Štěpán Svačina, Jiří Široký: Kuchařka
lékařů českých. S nadhledem o životě, jídle a dietních opatřeních. Axonite, Praha 2011)

Ulčová-Gallová Z.,
Lošan P.: Neplodnost.
Útok imunity.
Grada - 2. vydání. Praha 2013,
152 stran
Proč jsou některé ženy a někteří muži neplodní? Jaké jsou metody vyšetření a léčby snížené
plodnosti? Především na tyto otázky se snaží
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odpovědět autoři v útlé knížce, určené širokému okruhu čtenářů. Závažnost problému vyplývá ze zjištění, že ve vyspělých zemích včetně
České republiky zůstává v současné době přibližně 20 – 25% párů nedobrovolně bezdětných. Z poloviny se na poruchách plodnosti
podílí žena, ze čtyřiceti procent muž a z deseti
procent oba současně. Podle světové zdravotnické organizace WHO se problémy s plodností
objevují nově asi u dvou milionů párů ročně.
O neplodnosti se hovoří, pokud při nechráněných pohlavních stycích nedojde k oplodnění do 12 měsíců. Poznávání četných příčin
neplodnosti u ženy i u muže závisí především
na dosažitelnosti nejmodernějších vyšetřovacích metod v oblasti gynekologie, endokrinologie, imunologie, andrologie, sexuologie,
urologie, genetiky, psychologie a dalších doplňujících oborů.
V jednotlivých kapitolách se čtenář
dozví podrobné informace o příčinách neplodnosti
u muže a u ženy,
o imunologii těhotenství, o příčinách
potrácivosti, o problematice autoimunitních
onemocnění u žen,
a o dalších faktorech, ohrožujících fyziologický průběh těhotenství. Čtenáři zde najdou též odpovědi
na nejčastější dotazy, které odborníkům kladou
páry se sníženou plodností. Odborný text polidšťuje sedm povídek z pera autorky, které byly
již dříve otisknuty v povídkové knize „Čekání
na Kateřinu“. Poslední kapitolou knihy je autobiografická vzpomínka „Čáp a vrána“ z knihy
„Nedosáhneme na nebe“.
Určitě každý muž by si měl povšimnout
v úvodní kapitole informací o vlivech, vedoucích ke zhoršení pohyblivosti spermií: nošení
těsných neprodyšných džínů, časté koupele
v horkých lázních a sauně, vyhřívané sedačky v automobilu, dlouhé jízdy na kole a jiné
situace, vedoucí ke zvýšení teploty v oblasti
šourku, z dalších pak alkohol, nikotin, měkké
i tvrdé drogy, příliš kořeněná jídla, práce s těžkými kovy či organickými rozpouštědly a pobyt
v ionizujícím záření. Naopak snížení teploty
v oblasti šourku, např. častým oplachováním
zevního genitálu studenou vodou, prokazatelně pomáhá ve zlepšení kvality ejakulátu.
Ještě nedávno se publikovala informace, že
zdravý dospělý muž vytváří denně až 100 milionů pohlavních buněk v mililitru spermatu.
Dnes se za ještě dostatečnou pokládá produkce do 15 milionů/ml. Péče o jejich dobrou
pohyblivost (bičík s sebou musí „mrsknout“
20 000krát, aby spermii posunul do oblasti vejcovodu) je tedy vysoce žádoucí. U některých
mužů za podmínek poškození hematotestikulární bariéry dochází k tvorbě protilátek vůči
vlastním spermiím, nejčastěji znemožňující jejich pohyb, zřídka spermie poškozujících.
U žen tkví příčiny neplodnosti nejčastěji
ve vaječnících (40 % případů neplodnosti),
ve vejcovodech (20 %), imunologická příčina

neplodnosti na třetím místě se podílí 11 %.
Právě rozboru této příčiny je věnována značná
pozornost. Spermie jsou pro ženu antigenně
i geneticky zcela cizí. U ženy neplodné z imunologické příčiny lze předpokládat v první
řadě poruchu přirozené snášenlivosti, na níž se
bude podílet vedle imunologického systému
i systém hormonální a nervový. „Přecitlivělý“
reprodukční trakt pacientky je schopen už při
prvním setkání se spermiemi vytvořit protilátky, které bývají zpočátku zjistitelné v hlenu
hrdla děložního. Jedná se o lokální protilátky
proti spermiím. Dlouhodobá opakovaná imunizace stykem s antigeny spermií vede k tomu,
že se tyto protilátky začnou vytvářet i ve vyšších etážích reprodukčního traktu. Lze je nalézt
v dutině děložní, ve vejcovodech, v dutině břišní i v krevním séru. K tomu všemu předchází
vystupňovaná buněčná „žravost“ především
makrofágů.
Ženy však mohou vytvářet protilátky také proti
vlastním vajíčkům. Tyto autoprotilátky lze pak
nalézt v krvi, ve folikulární tekutině i v peritoneální tekutině. Proti zoně pellucidě vajíčka se
relativně často objevují protilátky především
v souvislosti se vzrůstajícím odběrem vajíček
pomocí metody in vitro fertilizace. I tyto protilátky jsou schopné účinně zabránit oplození.
Výborně napsaná publikace patří mezi populárně vědecká díla, tedy je určena nejen párům,
které se nevzdávají naděje, ale také studentům,
lékařům a dalším čtenářům, kteří se zajímají
o problematiku snížené neplodnosti i z jiného
úhlu.
Nelze než souhlasit s citátem na první stránce
knihy: „Gynekologie bude vždy a znovu konfrontována s dvěma protichůdnými problémy: s problémem nežádoucího dítěte a s problémem nežádoucí bezdětnosti.“ 
(r)

Kolektiv:
Obecná genetika.
Praktická cvičení.
Nová skripta jsou určena pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství pro předmět
„Biologie a genetika“,
pro studenty 1. a 2.
ročníku zubního lékařství pro předmět „Biologie a genetika I. a II.“
a pro volitelné předměty „Principy imunoanalytických metod“ a „Metody stanovení genové exprese“. Obsahují osnovu 16 cvičení
především s definováním základních pojmů
a s připojenými úkoly k řešení. Uvádíme názvy
jednotlivých cvičení: Mitóza a buněčný cyklus,
Mióza a gametogeneze, Cytogenetika I. (Cytogenetická analýza. Karyotyp člověka), Cytogenetika II. (Patologický karyotyp člověka), Molekulární genetika, Monohybridismus a ověřování štěpných poměrů, Dihybridismus, polyhybridismus a rozvětvovací metoda, Vazba genů,
Dědičnost a pohlaví, Genealogie, Genové inter-

akce a polygenní dědičnost, Imunogenetika
a mnohotná alelie, Genetika populací – HardyWeinbergův záklon, Genetická prognóza, DNA
diagnostika I a II. Ve dvou přílohách jsou uvedeny tabulky chí kvadrátového testu a kritických
hodnot t-testu. V jednotlivých kapitolách jsou
definovány desítky pojmů, užívaných v genetice. Skripta byla vytvořena za podpory projektu
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0046 (*).
(*) Reischig J., Hatina J., Ludvíková M.: Obecná
genetika. Praktická cvičení. LF UK v Plzni, Polypress, 2013, 122 stran
(r)

60 let od plzeňského
protirežimnímu
vystoupení
Násilně potlačené protikomunistické nepokoje, které proběhly v Plzni 1. června 1953,
bývají označovány jako Plzeňské povstání. Bylo
důsledkem hospodářské krize, do které zemi
přivedla vláda KSČ, a zejména měnová reforma,
schválená 30. května 1953. Ta zbavila většinu
společnosti významné části úspor a omezila
výhody doposud silně podporované dělnické
třídy. Plzeňské povstání bylo největší z více než
130 stávek a nepokojů, které se v Československu ve dnech 2.–5. června 1953 na protest proti
reformě odehrály.
Po únorovém
převratu v roce
1948 a převzetí
moci českoslovenští komunisté
započali
s přebudováváním Československa po sovětském vzoru.
Omezoval
se
tradiční lehký
průmysl (sklo,
Přepočet vkladů po 1. 6. 1953 (Státní textil apod.), vyokresní archiv České Budějovice)
rábějící spotřební zboží, a přednost dostávalo budování průmyslu těžkého. Výrazně se zvyšovaly výdaje
na armádu. Ekonomika sice rostla, ale útlum
lehkého průmyslu a akutní nedostatek spotřebního zboží vedly k tomu, že nominální příjmy obyvatelstva nebylo za co utratit. U strojírenské výroby směřovalo 32 % investic k armádě a polovina byla určena na rozvoj těžkého
strojírenství. Stále existoval přídělový systém
s potravinovými lístky. Jevy, jako byla překotná
militarizace společnosti, kolektivizace v zemědělství, politické procesy, nedostatek spotřebního zboží a dokonce i potravin, vedly v letech
1951–1953 k hluboké ekonomické a sociální
krizi režimu.
Prezident Antonín Zápotocký ještě v pátek 29.
května večer ve svém rozhlasovém projevu veřejnost lživě ujišťoval, že „naše měna je pevná
a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy,
které šíří třídní nepřátelé“. Již dalšího dne po páté
hodině večerní však předseda vlády Viliam Široký v rozhlase oznámil, že stávající bankovky
budou platit pouze do konce měsíce. Počínaje

1. červnem byly vyměňovány za nové.
Měnová reforma 31. května 1953 umožnila komunistickému režimu ovládnout to, co ještě
plně neovládal – peníze. Lidé přišli o většinu
svých úspor, které si stát ponechal, stejně jako
veškeré vázané vklady, státní dluhopisy, životní
pojistky a další cenné papíry. Úspory uložené
na bankovních účtech byly podle výše směněny na novou měnu v poměru 1:5 až 1:30,
veškerá hotovost výhradně jen v poměru 1:50.
Zároveň došlo ke zvýšení cen spotřebního zboží (o 14 %) a potravin (o 27 %). Vklady složené
na nové vkladní knížky po 16. květnu 1953 se
přepočítávaly v poměru 50:1. Měnová reforma
se tak dotkla všech vrstev obyvatelstva včetně
těch, kteří byli jakousi záštitou režimu, tj. dělnictva. Zisk státu se touto reformou odhaduje
na více než 14 miliard tehdejších korun. Čtyři
dny po reformě bylo vyměněno 49,1 miliardy starých korun za 1,4 miliardy nových (tedy
průměrně 35:1, přičemž změna cen byla zhruba 10:1 až 5:1. V Plzni byl dopad reformy ještě
zvýrazněn tím, že plzeňská Škodovka úmyslně
vyplatila zaměstnancům květnové mzdy dříve,
před reformou.
Vládní režim počítal s možnou reakcí veřejnosti
a již 28. května uvedl do pohotovosti vybrané
oddíly armády, Lidových milic a také svůj stranický aparát. Československý průmysl po vyhlášené reformě zasáhla vlna 130 různě velkých
stávek a demonstrací, z nichž nejznámější bylo
právě povstání v Plzni.
Ranní směna Závodů V. I. Lenina (tehdy jméno
Škodovky) byla reformou pobouřena. Lidem
šlo nejprve o ekonomické cíle – továrna vyplatila mzdy a platy úmyslně předčasně, aby je
nebylo nutné vyplácet až po měnové reformě,
čímž výplatu znehodnotila. V závodu se tvořily
hloučky nespokojenců, které se před desátou
hodinou spojily v dav asi tisíce osob. Hloučky
demonstrantů se tvořily i v jiných podnicích,
například v Elektrotrakci Plzeň-Doudlevce. Kolem jedenácté se hlavní skupiny spojily, vydaly
se směrem do centra na náměstí Republiky,
kde se již u radnice vytvořil mnohatisícový dav
demonstrantů (k demonstracím se přidalo
také mnoho studentů). Celkem šlo odhadem
o 20 000 osob. Demonstranti provolávali protirežimní hesla a vyslali do budovy radnice své
dva zástupce, kteří zde ale byli zatčeni. Demonstranti poté radnici obsadili, vyhodili okny busty Gottwalda, Stalina a nahradili je portrétem
Edvarda Beneše.

Z protestů se nedochovaly téměř žádné snímky, toto je jedna z mála
výjimek.
Situaci v Plzni z pohledu vládnoucí komunistické moci nejlépe ilustrují, dochované dokumen-

ty hlášení předsedy Jednotného národního
výboru tehdejší komunistickému předsedovi
Krajského národního výboru G. Radovi:
Demonstrace v Plzni dne 1. června 1953 dodatek ke zprávě z 1. 6. t.r.
Ve 14.30 hod. dne 1.června 1953 začalo se plzeňské náměstí ve své severní části před budovou
radnice rychle naplňovat znovu demonstranty,
kteří znovu v počtu cca 5.000 lidí zaplnili náměstí Republiky. Jejich nálada byla bojovnější než
v dopoledních hodinách. Připravovali se znovu
vtrhnout do budovy radnice. Ve vestibulu radnice byl již shromážděn značný počet příslušníků
ozbrojených složek především lidových milicí, příslušníků SNB a STB. Budova radnice byla
uzavřena železnými vraty, avšak demonstranti
se přesto pokusili dostat do budovy stůj co stůj.
Protože se nechtělo použít zbraní, byl povolán
hasičský sbor a třemi proudy vody byli demonstranti udržováni v polovině ulice před radnicí.
Pokud ovšem nebylo použito vody, spílali a plivali po obráncích radnice, přičemž znovu vykřikovali hesla tak, jako v dopoledních hodinách.
/”Chceme nové volby”, “Pryč s vládou”, dále “Propusťte uvězněné z radnice” atd./. Když viděli, že se
do radnice těžko dostanou, používali drobných
mincí, které házeli do budovy radnice, dále kamenů a různých jiných předmětů, kterými rozbili
značné množství radničních oken. Ještě dříve,
než byla uzavřena železná vrata radnice, a dokud bezpečnostní orgány a lidové milice stály
před budovou radnice a snažily se demonstranty
zatlačit a nepustit je do budovy, bylo jimi několik
příslušníků ozbrojených sil zraněno.
Tato situace trvala přibližně asi do 17 hod. Asi kolem 16.30 hod. mluvil do místního rozhlasu k demonstrantům předseda JNV s. Mainzer, který je
vyzýval k rozchodu a odhaloval vedoucí a iniciátory těchto událostí. Kolem 17. hodiny nastoupily
složky armády, SNB, lidových milicí k postupnému
vyklizení náměstí a asi do 18. hodiny bylo náměstí
od demonstrantů úplně vyklizeno.
Po 18. hodině nastupovali
již
na náměstí pod
rudými prapory
komunisté z plzeňských organizací za současného provolávání hesel “Ať žije
KSČ”, “Ať žije naše
armáda”, “Ať žije
s . Z á p o t o c k ý ”,
Potravinový lístek v r. 1953
“Masaryka dolů”
atd. Tato manifestace byla protestem plzeňských
pracujících proti předcházejícím událostem. Manifestanti vyslali deputaci do budovy radnice s žádostí, aby byl ihned odstraněn pomník T. G. Masaryka na Dukelském náměstí.- Rada Jednotného
národního výboru, která se hned sešla, jednomyslně schválila tento požadavek plzeňských pracujících.- Průvod se pak odebral na Dukelské náměstí,
kde bylo celé sousoší, tvořící Masarykův pomník,
strženo a ihned odvezeno do hutí Leninových závodů. V noci pak za pomoci komunální služby CO
byl zbytek pomníku rozbourán a odvezen. Večerní
i noční hodiny proběhly již v naprostém klidu
a pořádku. Rozhlasem bylo vyhlášeno rozhodnutí
ministra národní bezpečnosti o zákazu zdržování

se na ulicích v době od 24. hod. noční do 4. hodiny
ranní. Předseda JNV - podpis nečitelný.
Ihned po potlačení povstání začalo zatýkání
a příprava politických procesů (nejen v Plzni,
ale ve všech místech, kde demonstrace propukly). Přímo v Plzni bylo zatčeno okolo 650
osob, na Ostravsku 84, v Praze 61, ve Strakonicích 18, ve Vimperku 9 osob. V Plzni samotné se
v červenci 1953 konalo 14 politických procesů,
ve kterých bylo odsouzeno 331 osob. Došlo
i k mimosoudní perzekuci. U lidí byly zjišťovány
jejich postoje, docházelo k propouštění ze zaměstnání či nucenému vystěhování.
Okresní národní výbor, do rukou s. předsedy (Blatná, Blovice, Domažlice, Horažďovice, Klatovy, Plasy, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice).
Vážený soudruhu!
Po posledních událostech v Plzni provádí JNV
stěhování rodin, jejichž příslušníci se dne 1. června zúčastnili a souhlasili s demonstracemi
a s protistátním spiknutím. Tyto rodiny jsou převážně stěhovány do bytů, které má na jednotlivých okresech zajištěny naše armáda. Žádám Tě
proto, abys byl tak laskav a příslušným místním
národním výborům, pokud v jejich obvodě se
takový byt nalézá, vysvětlil tuto důležitou politickou akci s tím, aby nastěhovanou rodinu vedly
v patrnosti a sledovaly její život. Rovněž Tebe,
soudruhu předsedo, žádám, abys věci po této
stránce věnoval pozornost. Charakteristika a důvody vystěhování těchto rodin, po projednání
s JNV, budou Tobě i MNV okamžitě zaslány. Dále
je třeba, aby referát V. ONV, pokud půjde o lidi
práce schopné, se postaral o jejich řádné zařazení do pracovního poměru. Děkuji Ti upřímně
za spolupráci a jsem s pozdravem Čest práci!
(podpis nečitelný)
Rozsah povstání režim zaskočil, stejně jako
fakt, že na něm participovala řada členů samotné KSČ. Strana nařídila očištění od členů
se sociálně-demokratickým smýšlením nebo
nízkou loajalitou. Důležitým důsledkem nepokojů a protirežimních demonstrací v červnu
1953 byla změna priorit komunistického režimu, který začal podnikat pragmatické kroky
k tomu, aby ve společnosti obnovil podporu
pro svou vládu – zejména aby zvýšil životní
úroveň obyvatel.
Od těchto událostí letos uplynulo 60 let. Připomíná je drobná plaketa na budově České
obchodní banky na Masarykově náměstí.
(jn)

Blahopřání
k životnímu jubileu
prof. Ondřeje
Topolčana
K laudaci prof. Třešky k 70tinám prof. Topolčana na s. 12-13 stojí ještě za zmínku uvést
jubilantovu velmi iniciativní aktivitu při pořádání významných národních i mezinárodních odborných a vědeckých setkání. Kdo
někdy pořádal třeba i jednodenní konferenci
či odborné setkání, ví, s jakými obtížemi a organizačními problémy je taková akce spoje-
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na. Je téměř neuvěřitelné, že prof. Topolčan
nejednou organizoval významné mezinárodní kongresy i vícekrát do roka. Organizační
schopnosti jubilanta tak měli možnost ocenit četní domácí i zahraniční účastníci, kteří
jednak významně přispěli k vysoké úrovni
těchto setkání, jednak však sami měli možnost poznat „na živo“ řadu lokalit naší vlasti,
v nichž tato setkání probíhala. Samozřejmě
nejednou tou lokalitou byla naše západočeská metropole Plzeň.
Jak někteří z významných odborníků hodnotí
osobnost jubilanta vyplývá z několika ukázek
blahopřání, která na adresu prof. Topolčana
došla.
I know Prof. Topolcan since my involvement in the
scientific activities of the European Association for
Preventive, Prognostic and Personalized Medicine
(EPMA). Prof. Topolcan generously invited me to
give a talk on “The role of pharmacogenetics in
personalized medicine: focus on clinical oncology” at the conference on “Personalised medicine –
from research towards a patient” held in Plzeň on
November 3, 2011.
The conference was extremely successful since it
brought together many scientists working in the
field of personalized medicine in a friendly and
very constructive environment.
Prof. Topolcan also invited me to attend the
XXXIII Imunoanalytické dny 2012, Workshop
on Preventive, Predictive and Personalised medicine to present a talk on “Epigenetic markers
in oncology: clinical applications and on-chip
optical sensing tools” held on April 3, 2012 in
Ùstí nad Labem. Again, the meeting was very
stimulating and highly interdisciplinary, since
it brought together many researchers from different biomedical research fields. The quality of
the presentations and their scientific contents
were excellent.
Prof. Topolcan is an outstanding scientist, extremely generous, highly receptive to new ideas and
characterized by distinguished scientific rigour
and honesty. He is a extraordinary teacher and
affectionate collegue. I send him my wholehearted appreciation for his extraordinary career as
a scientist and teacher.
Prof. Romano Danesi MD, PhD
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Italy
I have had the pleasure of knowing Professor Topolcan for over 10 years. Indeed, we have met at
several international as well as national Czech
conferences. For the past number of years, I have
particularly enjoyed and have fond memories of
the many meetings organized by Professor Topolcan in the Czech Republic. During these meetings I have found Professor Topolcan to be most
welcoming and most generous. It gives me great
pleasure to wish him a happy and pleasant 70th
birthday.
Professor Joe Duffy,
School of Medicine & Medical Science,
Clinical Research Centre, St Vincent’s University
Hospital and University College Dublin, Ireland
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I am pleased to offer some personal comment
on this happy occasion of the 70th birthday of

Professor Ondrej Topolcan MD, PhD. I first met Dr
Topolcan over 10 years ago, when at the request
of Professor Morton K Schwartz (Memorial Hospital, NYC) who was not able to travel to the Czech
Republic, asked me to step in for him as a speaker
at a conference Dr Topolcan had organized in
Karlovy Vary.
I was very impressed with that first conference
and I readily agreed to participate in his future
conferences. It was my good fortune to have met
Dr Topolcan, and to have had the opportunity to
participate in many of the conferences he has organized these past 10 years.
But, our collaboration has not been limited
to speaking engagements at his conferences.
Dr. Topolcan became active in the Clinical
Assay Society, a US professional society with
the goal of facilitating immunoassay and
applications. He participated in many lecture
presentations and the very popular roundtable discussion sessions at our annual CLAS
national meetings.
And, he has supported the goal of CLAS for student training by bringing selected students for
scientific presentations. Some of those students
have won the Outstanding Student Awards. Dr
Topolcan has also been active in the American
Association for Clinical Chemistry, and in particular, the Clinical and Diagnostic Immunology
Division. The CDID recently recognized Dr Topolcan’s many and significant contributions to the
field of immunoassay with the prestigious Carl
Jolliff Lifetime Achievement Award which recognizes outstanding and consistent achievement
in clinical service, education and research in medical science.
Dr Ondrej Topolcan is recognized as an international leader in field of laboratory medicine. As
Head of the Immunoanalytical Laboratory (since 1993) and Head of Internal Medicine, for 25
years, at Charles University Czech Republic, his
laboratory provides complete test services for
support of patients with endocrine diseases and
cancer.
He is the National Representative from the
Czech Republic to all of the European clinical
laboratory societies. He is the Director of two,
annual conferences held in the CR (Immunoanalytical Days and Cechtuma); participates
in international conferences of ISOBM (cancer), European Neuroendocrine Society and
European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine; serves on the
European Group for Tumor Markers which sets
the practice guidelines in Europe for tumor
marker tests.
In addition, Professor Topolcan provides consultative services to physicians, teaches in the medical
and graduate schools at the Charles University in
Plzen, trains medical technology students, and
conducts workshops on quality control in the immunoassay lab and on the clinical interpretation
of endocrine and cancer tests. Professor Topolcan
takes an active role in mentoring his medical post-graduates and facilitating the development of
their own laboratories to support of the diagnosis
and management of their patients diagnosed
with colon and pancreatic cancer; obesity; prostate cancer; endocrine diseases; and bone disease. It has been a great pleasure for me to have met

and worked with Professor Topolcan for these
many years.
Professor Herbert A. Fritsche, Ph.D.,
Former M.D. Anderson Cancer Center
Professor and Scientist,
Joins Health Discovery Corporation, Texas, USA
S Ondřejem Topolčanem se známe skoro 40 let
a jeho přátelství a pomoci si velice vážím. Tehdy,
začátkem 70.let, se u nás začínala prosazovat radioimunoanalýza, jako nová elegantní a neobyčejně citlivá metoda stanovení hormonů a dalším
biomarkerů. MUDr. O.Topolčan byl jedním z nadšenců (a také jediný lékař), kteří se o to nejvíce zasloužili.
V té době ještě nebyly k dispozici komerční soupravy a natož pak analyzátory a nové metody jsme
vypracovávali sami, počínaje syntézou imunogenů a značených analytů, přes imunizaci zvířat,
až po sestavení metody a jejího hodnocení. Naše
skupinka se utvořila v rámci Společnosti nukleární
medicíny ČLS JEP a tvořili ji tehdy Irena Kimlová,
Karel Hruška, Ondřej Topolčan, Marie Zichová,
Milan Závada, autor tohoto článku a později též
nedávno zemřelý Zdeněk Čecháček. Na Slovensku
to pak to byl mimořádně iniciativní Ondřej Földös
a později Zdeněk Putz. Díky našim prvním publikacím a osobním kontaktům se radioimunoanalýza a následně i další imunoanalytické metody
záhy prosadily na předních pracovištích endokrinologie a nukleární medicíny a byl to opět O.Topolčan, který založil imunoanalytickou laboratoř
v Plzni. Laboratoř a spektrum prováděných metod
se rychle rozšířily a dnes patří mezi renomované
a respektované pracoviště tohoto typu nejen v ČR,
ale i v zahraničí.
Již v roce 1978 se uskutečnily v Bratislavě první
Radioimunologické dny hostící přes 200 účastníků a od té doby se „RIA dny“, později „Dny o imunoanalýze“ konají každoročně a O.Topolčan patří
mezi jejich nejaktivnější organizátory, naposled
v letošním roce v Plzni a rok předtím v Ústí n/L.
Díky O.Topolčanovi každoroční Imunoanalytické
dny navštíví vynikající odborníci ze zahraničí a to
jak z Evropské unie, tak z USA.
MUDr., později profesor Ondřej Topolčan je ale
i uznávaným klinikem a obětavým lékařem.
Po několik let vedl v Plzni Interní kliniku a přitom
patřil a patří mezi vůdčí osobnosti biomedicínského výzkumu v Plzni. Neznám všecky funkce
a oblasti, kde se prof. Topolčan angažuje, ať už
jako pedagog, klinik, výzkumník či vedoucí laboratoře – o tom nepochybně napíší jiní, povolanější. Co je společné pro všechny tyto aktivity
je nejen mimořádné nasazení ale i elegance,
pružnost a přátelský duch, se kterými všecky povinnosti zvládá. Vážíme si dlouholeté spolupráce
O. Topolčana s naším ústavem a jsme rádi, že
je členem naší vědecké rady. Obdivuji jeho manažerské schopnosti včetně organizace kurzů,
na kterých se naši pracovníci díky Ondřejovi podílí a v neposlední řadě neúnavné úsilí a získání
grantových projektů jak domácích, tak v rámci
Evropské unie. Nesmím zapomenout i jeho práci
v rámci Interní grantové agentury Ministerstva
zdravotnictví, kde jsem měl možnost s ním úžeji
spolupracovat.
Je těžko uvěřitelné, jak se všecka činnost a její výsledky prof. Topolčana vtěsnaly do 70 let. Lze mu
jen ze srdce přát, aby jeho elán neutuchl a aby mu

vydrželo zdraví. To mu za sebe i za mnohé další
přátele a kamarády ze srdce přeji.
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Endokinologický Ústav, Praha
Poprvé jsem se panem profesorem setkala asi
v roce 2007 nevím přesně, ale na co si jasně vzpomínám, že jsem byla čerstvě zaměstnaná v Technologickém centru a ke každé konzultaci jsem
měla „morální“ i odbornou podporu, informovat
o evropských projektech nebylo pro mě jednoduché. Co mě zaujalo, pan profesor mi dal vizitku
v anglické verzi a Ondrej Topolcan nabízel několik českých ekvivalentů, nevěděla jsem, jaký je ten
pravý.
Pak nebylo nic a pak náhle Imunody v Jihlavě, byla
jsem pozvána jako účastník bez portfeje a pan
profesor mě pozval a začaly „naše rozhovory“,
ty pokračovaly proloženy Imunodny v Mikulově,
na Větruši, v Plzni, mezi tím schůzky a rozhovory
a plány a... jejich uskutečnění... Mnohokrát jsem si
uvědomila, že někdy je možné a-priori nemožné...
Jak to pan profesor dokáže?
Pan profesor si umí najít správné lidi na správná místa v jeho projektech, vizích a programech
a pokud jsem měla a vím, že měla to štěstí podařilo se mi být malým členem velkého týmu,...
Pan profesor umí naslouchat a v průběhu diskuse
formovat a formulovat náměty do projektů a akcí,
snad jsem přispěla k několika málo aktivitám,...
Pan profesor si na věci, které ho zajímají vždy umí
najít čas, odhadnout, zda se schůzka vyplatí, posune věci dál, je vhodné do ní investovat,...
Pan profesor umí zprostředkovat schůzky spolupracovníků, expertů, vhodných odborníků a dát
jim prostor pro vzájemnou diskusi, nakonec z ní
profitují všichni zainteresovaní, mezioborová
i spolupráce mezi pracovišti,...
Pan profesor umí myšlenky, nápady, kolektiv spolupracovníků „ realizovat“ formou evropských projektů, v českém prostředí jev naprosto unikátní,...
Pan profesor umí naplánovat sebevražedný
a bratrovražedný seznam publikací s různými kolektivy na daný rok, a je nám spolupracovníkům
ctí se na těchto publikacích podílet, IF je někdy
opravdu hodně vysoko, ...
Pan profesor si nikdy nic nepíše, vše si pamatuje, což je pro mě osobně vždy devastující, když
na schůzky chodím s pečlivě připraveným seznamem, které chci úsporně sdělit,...
A nakonec s panem profesorem je milé si vypít
skleničku vína u které se náměty, nápady formulují a nacházejí formu existence na úrovni projektů,
programů, publikací, nových kontaktů a další široké škály aktivit, zde pan profesor opravdu nemá
limity,...
Přeji mu pevné zdraví, osobní štěstí a chuť do další
práce s námi všemi, kteří se považujeme za členy
jeho týmu.
Doc.RNDr. Judita Kinkorová, Ph.D.
Technologické centrum Akademie věd ČR
národní zástupce pro prioritu Health
v 7. rámcovém programu EU
I was fortunate to meet with Prof. Topolcan a long
time ago, in 1997 in the Meeting of Barcelona that
my group is organizing every two years. Evidently I knower him by his activities as well as for the
participation of his group in different ISOBM (International Society of Oncology and Biomarkers)

meetings, but this was the first time that we were
introduced.
However, from that moment our collaboration
and friendship was and is very important for me
as well as for my collaborators. It was an important moment, was the constitution of the European group on tumor markers (EGTM), group that
publish guidelines about tumor markers. He was
one of the European scientist that initially formed
this group, and he is still is an influential member
of this group. Topolcan influenced significantly
the EGTM, not only for his scientific opinion, with
contributions in different guidelines as for example the first guideline published in 1999 or the guideline for colorectal cancer, but also as supporter
of it. Professor Topolcan was the organizers of
different activities of EGTM as in 2007, as well as
his activities, CECHTUMA meetings, were always
a vehicle for the guidelines diffusion. He introduce always a session for the EGTM news, to explain
the most important contributions. This explains
clearly the characteristics of Prof. Topolcan, an
important scientist, involved in the diffusion of his
knowledge, immunoassays, with high professionalism and enthusiasm.
Professor Topolcan contribution to the Science
was not only in his country, The Czech Republic.
He was beyond these frontiers and open contact
with other societies and bring them to his coworkers and Czech scientist as ISOBM, EGTM, International Academy of Science, etc. Collaboration
was in different ways, sending collaborators to
other laboratories to improve their knowledge’s,
invite them to do conferences in his meetings, doing articles together, collaborating in grants from
different organizations, etc. I was one of these
fortunate scientists that were able to collaborate
with him and I had the opportunity to know your
country traveling to different marvelous towns as
Prague, Karlovy Vary or Pilsen. We were working
together in different activities, articles, grants,
meetings etc. I invited him to Barcelona in the
Meetings of ISOBM as well as in the meetings that
we are organizing every two years, several times
to know his achievements in the clinical use of
tumor markers. This invitations offer me the real
vision of Prof. Topolcan, no only his teaching skills
but also the quality of the coworkers that were
with him. Evidently other important legacy of
Professor Topolcan is the high number of publications, in different languages that allow to know
new tumor marker approaches as well as to increase the knowledge about them.
I would like to express my best wishes in this important day for Prof. Topolcan, as persona and
scientist and express my sorrow that I am not able
to be there to express it, personally.
Professor Rafael Molin, M.D.
Unit of Cancer Research,
Laboratory of Clinical Biochemistry,
Hospital Clinic, Barcelona, Spain
I met Prof Topolcan some years ago when he
came to a National Conference of the Clinical Ligand Assay Society in the US. He brought his students with him who presented abstracts and posters. Each year he came, he allowed his students to
present their research.
Subsequently, he invited me to participate in the
programs at Immunoanalytic Days and Cechtu-

ma conferences. There are two main factors
about the Professor that impress me greatly:
1. His dedication to his students to help them succeed and allowing them to gain recognition for
their research...allows them to present at conferences internationally without even being present
himself.
2. His graciousness and generosity as a Host to us
who come to speak at the conferences... meeting
us at the airport, seeing us settled at our hotels,
theater tickets and everything he can do to make
us welcome and feel at home.
Congratulations Ondrej on your special birthday
and I look forward to visiting with you again!
Olive Wolfe,
Clinical Consultants Inc.,
New York City, NY, USA
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Že je sedmdesátníkem? Neuvěřitelné!
Že by tento neklidný duch, spoluzakladatel významného odvětví biochemické diagnostiky
imunoanalýzy u nás, vedoucí imunoanalytické
laboratoře Oddělení nukleární medicíny LF a FN,
pořadatel těžko spočítatelného množství kongresů, kurzů, vzdělávacích akcí a seminářů, manažer
velkých akcí s mezinárodními dotacemi, školitel
řady doktorandů, předseda oborové komise pro
doktorské studium a hlavně lékař a nepostradatelný činovník pro vědeckou práci na fakultě
a sám plodný badatel a iniciátor zajímavých vědeckých projektů, spolupracovník a přítel zástupu
domácích lékařských a biochemických odborníků
a přítel mnoha zahraničních celebrit měl na svém
kontě již sedm desítek roků?
Protože jsem sám zažil při výstupu na vrcholy Velké
Fatry, jak Ondra dokáže překonávat obtíže a překážky, věřím, že ani léta, která pro mnohé jsou důvodem, aby se zbavili zodpovědnosti, práce a starostí, pro prof. Topolčana budou spíš pobídkou, aby
své velkorysé plány se zdarem přivedl k úspěchu.
To mu také přejeme k jeho jubileu – samozřejmě
také zdraví, spoustu životní energie a pohodu
v osobním životě.
Prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc.
Endokinologický Ústav, Praha
Dear Ondrej, on behalf of all our colleagues and
friends in the EPMA club, I would like to wish you
a good health, great success and all the happiness for the next plenty of years in your life.
Prof. Dr. Olga Golubnitschaja
Secretary-General European Association
for Predictive, Preventive & Personalised
Medicine, Brussels
Vážený pane profesore, milý příteli!
Dozvěděl jsem se, že vstupuješ do sboru zkušených a světa znalých sedmdesátníků. Při Tvém
elánu se tomu těžko dá uvěřit. Za ta léta, co jsem
měl (a dosud mám) možnost s Tebou spolupracovat, jsem se neustále přesvědčoval o Tvých hlubokých znalostech a někdy až nepochopitelné aktivitě a výkonnosti.
Jako každý, i Ty jsi musel v životě projít řadou křižovatek a překonat spoustu problémů. Vždy jsi to
zvládal a nikdy to zásadně nenarušilo výsledky
Tvých domácích i zahraničních aktivit. Spolupráce s Tebou se vyznačuje tím, že se vždy snažíš
nekomplikovat věci různými problémy a zaměřit
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se na podstatné, a to se Ti ve spolupráci se mnou
vždy podařilo.
Máme ve zvyku dělit život do různých časových
úseků. Ty překračuješ pomyslný práh jednoho
z nich v plné výkonnosti s vynikajícími schopnostmi zajistit podmínky pro práci a vybrat si kvalitní
spolupracovníky. Do dalšího života Ti přeju nadále pevné zdraví a další rozvíjení Tvé pověstné
výkonnosti a schopnosti komunikace, kromě toho
pocit dobře vykonané práce a pár lidí kolem Tebe,
se kterými Ti je dobře.
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Endokinologický Ústav, Praha

Omluva
Ve Facultas nostra č. 124 – 125 jsme referovali o sborníku esejů posluchačů naší LF „O čem
také přemýšlejí naši medici“, který každoročně,
loni už po patnácté, vydává Psychiatrická klinika LF a FN v Plzni. Uvedli jsme stručnou charakteristiku jednotlivých příspěvků, které měly být
upozorněním pro čtenáře na ta témata, která je
zajímají a s nimiž se v originále mohou blíže seznámit. Nedopatřením však při korektuře došlo
k přehlédnutí zprávy o příspěvku MUC. A. Koptíkové, takže v otisknutém odstavci o její eseji
jsou nejen nesmyslné formulace, ale i překlepy
v odborných výrazech (autistické – artistické).
Autorce se tímto omlouváme a vynasnažíme
se, abychom se podobným nedopatřením
v budoucnu vyhnuli.
Za RR Fac. nostra MUDr. J. Novák

Životní moudra
a pranostiky
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• Pravda je mocnější než výmluvnost.
(Martin Luther)
• To, co člověka zachrání, je udělat krok.
A pak další krok. (Antoine de Saint-Exupéry)
• Co je platné přeplout moře a střídat
města. Chceš-li uniknout tomu, co tě
trápí, musíš být ne jinde, ale jiný. (Lucius
Annaeus Seneca)
• Nemiluj nikdy debila, který ti kouká
na kila. (Halina Pawlovská)
• Jaký by byl svět bez mužů: bez zločinu
a plný šťastných tlustých žen. (Nicole
Hollanderová)
• Nepravda se světem počala, se světem
i skoná. (Ruské přísloví)
• Člověk si vždy najde nějaký důvod, aby
mohl trpět. (Jarmila Loukotková)
• Komu dá Bůh vajíčko, tomu dá i slepici.
(Otec Braun)
• Kdy se vrátí ti, kteří s poctivostí nejdál
došli? (Neznámý zvědavec)
• Moudrý člověk neudělá jednu chybu
dvakrát. (Latinské přísloví)
• Sama příroda nás vede k tomu, abychom
milovali své potomky. (Cicero)
• Kdyby se ženy oblékaly jen pro jednoho
muže, netrvalo by to tak dlouho. (Marcel
Achard)
• Zrcadlo lásky je slepé. (Arabské přísloví)
• Srdce nás vždy dožene až k nepříčetnosti
rozumu. (Alexandr Gitovič)

• Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.
(Maro Publius Vergilius)
• Spor je způsob, kterým utvrzujeme
protivníka v jeho omylu. (Julian Tuším)
• Největším štěstím člověka je, že může
žít pro to, pro co by byl ochoten umřít.
(Honoré de Balzac)
• Moudré ucho neposlouchá, co hloupá
huba povídá. (Božena Němcová)
• Myslit lze jen rozumem, ale chápat
srdcem. (Joseph Addison)
• Mezi štírem a hadem není z čeho vybrat.
(Arabské přísloví)
• Smutný je život, jímž provívá odporná
chtivost peněz jako ledový vítr.
(Hippokrates)
• Záleží jenom na tobě, komu a čemu se
chceš klanět. (Neznámý autor)
• Tolerance není lhostejnost, ale moudrá
víra, že i ten druhý může mít pravdu. (Jiří
Menzel)
• Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně
nevěří. (Aischylos)
• Není žádná ostuda vypadat jak obluda.
(Halina Pawlovská)
• Všechny ženy sní o Casanovovi, kterého
by však měly výhradně samy pro sebe.
(Marcello Mastroianni)
• V manželství jsou hádky nevyhnutelné:
vždyť jen tak se něco o sobě dozvíme.
(Johann Wolfgang Goethe)
• Nejsou nudná manželství, jsou jen nudní
lidé. (Marlene Dietrichová)
Pranostiky
• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• V červenci do košile rozdělej se a v prosinci
po uši oděj se!
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima
zaskvěje.
• Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
(2. 7.)
• Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez
deště není.
• Když prší na svatého Prokopa, promokne každá
kopa. (4. 7.)
• Svatý Prokop, zelí okop!
• Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
(8. 7.)
• Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha
neuschne. (10. 7.)
• Svatá Markyta velí: “Lidé, okopávejte zelí!”
(13. 7.)
• Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
• O svatém Kamilu slunce má největší sílu. (18. 7.)
• Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne
podzim. (20. 7.)
• V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť
svého Pána oplakává. (22. 7.)
• Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí. (25. 7.)
• Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

• Svatá Anna žito žala. (26. 7.)
• Když na svatou Annu mravenci pilně lezou
a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
• Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se
očekává.
• Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně
pak.
• Moc hub srpnových, moc závějí sněhových.
• Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá
zima.
• Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
(4. 8.)
• Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
(7. 8.)
• Na svatého Vavřince, svícen do světnice. (10. 8.)
• Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
• Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný
podzim.
• Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů
každý den trochu. (16. 8.)
• Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho
zelená. (18. 8.)
• Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. (24. 8.)
• Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec
bouřkám.
• Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude
i celý podzim.
• Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm
ještě více.
• Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se
ořechy. (29. 8.)
• Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.
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