


vypRÁvĚNí o 2. rprnŘsrcÉ r,nrurrĚ
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
K 50. vÝnočí znyožpNí
Podle literdrních zdrojů a z příspěuků ulastních i spolupracouníků
sestauil prof M(IDr. Josef Koutbchry, DrSc.



t-



SPOI\TDEO AC POLLICEOR

SLAVI{OSTNĚ sI,IBUJI

prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc.



SPONDEO AC POLLICEOR
s l"{\,T{osTNĚ sLíBUJI
Prof. MUD!. Jo§ef Kout€cky, Dísc.

Táto kniha, ani žádná její část, nesmí h,it kopírouána, rczmno:žo!ánd, ani jinak šířma bez písemny'ho souhlau uydauatele.

Z=NT|VA
Diky za pochopení a laskavou podporu 2. lékařské fakulrě UK,

2.LF UK - Motol - ÚVl

llllllllilllillllllllilll]illlililililIlililil
3,193030445

@ Josef Koutec§,, 2003
o TRIToN, 2003
Cover @ Ondřej Grygar, 2003

VydaLo NakJadatelswiTRITON, s. r o.

Vykiňská 5, l00 00 Praha 10, www-triton-books.cz

I9BN 80-7254-457 -8



S úctou a uděčností ...

Bohdan Neurcutter Jiři Brd,líb Judšuqcar Jaroslaa Procbdzka Jaroslau HouštěÉ

Iuan Lesnj Víclau KaJka Otahat Hněukouskj Bohuslau Niederle Dagmar Benešouli

()tahar Poapa Rudolf Peter Jaroslau JedličÉa Richard Foh zdeněh saoboda





Úuodní slouo děkana fakult1l

Lidé mají odedlíuna rádi slaunosti a užd4cfu si dokdzali najít důuod b oslauě. Jednoujím byl
slunourat, podruhé křest, potřetí suatba, jindy náboženskj sudtek nebo uýznamné ujročí, a tab

b7 b4lo lnožné zaplňouat další a další ř,ídky dalšími důuody. V bonci rohu 2003 má opráuně-

ný důuod k oslauě i 2, léhařsháfahulta Uniuerzity Karlouy.
Připomínd ntírodu, sué mateřshé uniuerzitě a jejím ostatním fahultám, dalíím uysoklm ško-

lám i sobě samé padesát let suého trudní. Připamatouduá ho proto, že medicína zasahouala ue

ušech epochách uýuoje lidstua do žiuotů jedinců i liÁhjch společenster a tím přímo či nepřímo
d.o ušech oblastí kulturního uluoje. Zasahuje do nich dosud, Historie lidsaa je z ujznamné ůís,
ti historií medicíny Druhá léhařsháfahulta do ní zasahuje u posledním půlstoletí nejenom u!-
ubou tisíců nou!,ch léhařů, ale tahé prací uědlckou a prostřednictuím mnoha sujch osobností

a absoluentů i péčí zdrauotnickou.
Oslau1 padesátého ujročí uznihu fahulty sextíuaj,í z uíce slauností, které jsou rozhženy do ce,

lého podzimu rohu 2003. Oušem slaunost, aťjakkoliu důstojná a krdsntí, je záležitostí časoaě

ovnezenou. Proto předáudme tabé odhaz trualejšího rázu - pamětní hnibu. Ujal jsem se jejího

uspořáůíní a z části i sepisoudní nejen uzhled,em he sué současné ahademickéfunhci, ale také pro-
to, že jsem u celého půlstoletí exisunce fakult1 osobně b4l - od časů studrntsblch (uzdyťjedn,ím

z členů zkušební komise při mé stdtní zkoušce z dětského lékařstuí bJlještě pan profesor Brdlík)
až po to děkanouání.

Když jsem uuažoual o honcepci knih1, připomenul jsem si ujroh jiancouzského s?isouatele

Auglsta Barthélemyho: ,,Vzpomínha na krrísnou minulost a naděje na lepší budoucnost - to je
ona žiuomí sí]a, hterd udržuje u činnosti naše srd,ce." S tou i.deou minuksi sdružené s nadějnlm
příštím předhlddlíme širohé ueřejnoýi léhařsbé i neléhařshé (a tu mríme na mysli zuLíště) kníž-
bu, která si rozhodně neosobuje pruíuo bjt hnihou o historii fakulty (tu b1 musel psát erudoua-

n! historik). Je mozaibou, která se sklddd z uíce či méně zdařik poskLídaných střípků o osob-

nostech, ústauech a klinihách i áijích spjatjch se uznikem a rozuojem fahulty, Dohládá jimi
přítomnost a některjmi úuaharrli zabíhá d,o budoucnosti, ale přece jen je nejuíce laskauou při,
pomínhou časů minulých. Jab taka jinah při takouém jubileu.

Profesor Miloš Václau Kratochuíl, autor historichlch próz, popuLírně historichlch prací a fil-
moulch scénářů, mi už hdysi hladl na srdce: ,,Zaznamenlíuejte ušechno, co se holem uds děje.

I zůínliuě neuýznamné uůíhsti mají uelkou historichou cenu. Zachoutíuají dobu." Dobře uím,

že tato pamětní kniha fahulty není souborem suětodijnlch událostí, Ale ani u nejmenším nepo,

ch4buji o tom, že i, leporek o žiuotě fakulty je ue skutečnosti bporelem osudů nespočru jedinců
a že má proto uelihj uýznam. Vlprduí o uítěnních i prohrách, o nadějích a zklamáních, md onu

zmiňouanou historichou cenu ue suém celhu, ale také nenahraditelnou cenu u připomenutí je,
dinečnjch žiuotnhh příběhů. Vžd4ť bez nich fu neb4l ani příběh celhu, tedy oslauující fakulty.
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Re ktor Uniuerzity Karlouy
2. lékařské fakultě k padesrítinám
prof Ing luan Wilhelm, CSc.

Kulacá 9iročí jsotr dobrým clťrvodem ke krárkému zastavení, drobnému zamyšlení a snad i hodnocení, Druhá lékakká fakul_
ta je ocl svého vzniku součáscí Univerzig, Karlor.y, Vz-nikla v prostředí trniverziry a po 50 let se podílela a poclílí na jejím for,
mování. Jaká jc pozice fakulty v rámci univerzity a jaké jsou jcjí perspekcivy?

Samotná univerzira je pozoruhoclným organizačnírn úwarem. Založena na samosprávných principech předsravuje Lradičně
autonomní společenswí učitelů a žáků, snazicich se clobrat zikl.rdů védeni, poznar hloubku poznatelného, odhalit pravdu. Tim
je určen nejen cíl, ale i způsob našeho snaženi. Rrkáme. žc precujcme ,,edecki,mi metodami poznání, To rn"-.rrá, ž" k"ž,lo,,
dosud platnou hyporéz-u tesrujeme permanentnim cyklcm ptověřováni, čímž deíinujeme podminky její platnosti i oblasc je_
jího působeni, doktld není bezezbycku rlvrácena a nahrazena hypotézou novou, snad dokónalejší, Dokonalejší pak znamená
nejen ucelenější ancbo přesnějši popis zjištěných skutečrrosti, ale i schopnosr předpovědi a raké posunuti nďich znalosti do ob,
lasri dosud nepozrraného. Pro ruto činnost musi býr univcrzira nadána akademic§imi svobodami, jinak je r,ýsledek tohoro sna
ženi nejen ohrožen, ale ve své podscarč sysrcmaticky nernožný

Takto existují lniverzity již téměr'deset stolerí Za roro období, kdy se střídaiy jak lepší, cak horši časy, se univerzity r.|-
znarnně zasloužily o rozmach poznání, ovlivňovaly a ovlivriují společenské děni nejen v lokálním, a]e i v mnohcm širšim kon-
rextu. Síierri vzdělanosti a pěstování vědv znamcná zásadní vliv na r.lwoj společnosci, a to zejména v posledrlích desetjlecích,
Rozšiření r1izkumu o iadu nogich disciplín a radikálni zkrácení cesry od objevu k aplikaci teoretických výsledků v pre-xi zne,
mená raké posíleni jeho vlznamu. Vyvoj Iékařských oborů v poslcdních deserilerichje roho velmi dobq/m příkladem. Nelze však
pr'ehlédnour skucečnost, že tento {woj byl podmíněn htrmboldtovským délenim oborů, které se stávaly od z-ačárku 19, stole-
tí stále více a více autonomnimi, Tato autonomie dovolovala efekrivni prohltlbování pozrrárrí v rámci defirrované discipliny či
oboru. Tak sc disciplíny a obory dále speciaLizovaly a děiily na scále užší, prorože rakto definovaná problematika byla piijatel,
nčjši pro dostatečný počec vědeckých pracovníků, kccří sc réto činnosri věnovali, a snadněji zajišťovala celkovou efektiviru roz-
voje Poznání. Na ní zase trval invesror, ncjčastčji stát, zejnréna s ohledem na nárůst finančních požadavkťr vědců, ktery dosa-
hoval závratných rychlosci.

Současnč s postupným 9ruojem byl stále naléhavěji pociiován chybějicí integrujíci pohled na problcmatiku jednotlil,ích
oborů. Nejde přirom pouze o aplikaci metod rl.virrtrt|ch v rámci jeclnoho oborr_r pro porieby oborů jiných, ci o problemati-
ku. l,rcIapie.lhLrjejednudisciplinul je prot o prohlerr.tt ikou inrer ťi rrarlsditilrlirlarni.RaJaotlz<Lvunikljrcrchvrárrci b.r
dání v jcdnom oboru je ovlivňována výsledky zkoumání da]šího či dalšich oborťr. S překvapenim pak zjišťujeme, i<de všude
avjaké míře rakové sotrvislosti nalézíme. Univcrzitní uspořádání je téméř idcálním prosriedím pro interakce mezi obory
a disciplirrami. Univerzira Karlova jc svojí velikosri a nrrložsn ím oborů, jakož i kvalitotl jejich infrasrrLrkrury, velmi vhodnotr
instituci napomáhajíci uvedeným aktivitám. Současná snaha o prostuprrost srudia rak znamená poclpor-Ll lomuto úendu pro
sttrdentv, a snaha o lytr,ářeni společných r.|zkumných programů pak piináší podporu vědeckým viccoboror,vm projektům.
Domniv{m se, že je to nová příležitost pro všcchny disciplíny a obory, přinášejici noyou kva]iIu, Obzvláště je rato siruace při-
znivá pro medicínu, Ncmám zde na mysli porrze propojeni oborů {zické a psychické medicíny, společně popisujíci jeden orga
nismus, \4iv přírodovédnich disciplín na meclicínu mi připadá rovněž samozřejmý Chování spolcčnosci je rovněž rlznamne
ovlivliovárro chováním a celkorlim sravem jednorlivců v této společnosti, a tak je v iadč piípaclů pro rnedi§ vhodné seznamo-
vat se se základy spoIečenských véd, Univerzita však může nredikům rrabidnout i hlubší srudium humanitrrích či uměleclqich
oborů, Vzhlcdem k vl,znamnému počtu skvěIých zrralců a obdivovatelťr nejširší šká11, trrrrění, jež rradičně nalózámc v iadách lé,
kaiů, bude snad rato nallidka rovněž zajímavá a mediky často wui-ívaná. Vždyť nezřídka jc zdůrazňováno lékais\imi aurori
carni, že nreclicina je zčásti véda a zčásci uměrrí, i když o vzájenrné proporci rěchro dvou čásri lze se zápalen diskutovat,

Půlstoletí cxisccnce 2, lékařské fakulry je přiležirosri ke krírkómu zastaveni, drobnémrr zarrryšlení a snad i hodnoccní, alc
raké k lyslovení přáni, Dovoluji si proto popřát 2, Iékařski lakt tě radostné lykročeni do druhé padcsátky. Pieji jí lrodné ra,
lentovaných, pro medicinu zapálcných srtrdenrů a co nejvíce faktrltě i medicínč ocldaných pracovníků. Přeji várn rispěšné pťrso-
bení v rámci fakulry piinášející především radost a vnitini uspokojcni. Všem nám pak přeji úspěšné pokračovátrí v budováni
univerziw svěrového věhlasrr,

Viuat, crescat, Jloreat facultas secunda medica!
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Ředitel Fakultní ruemocnice u Motole
jubikjící fakultě
JUDr. Ing. Mibslau Luduíh

V průběhu sraleríqvoje českého lékaiscví se lydělila mezi dalšími medicínskými specializacemi i oblast lékařswí dětského,
Insritucemi, které ruto oblast reprezentovaly, byla nejprve Česk dětski nemocnice a ihr,rb" o 50 let později se k ní přidala Fa-
kulta dětského lékařscví, dnešní 2, ]ékařská fakulra Univerziry Karloly. Vznik samostatné dětské lékařské fakulty byl 1en lo-
gickým rl,vrcholenim rostoucí specializace v medicíně a prosazujících se diferenciačních snah jednotlil}ch oborů v přístupu
k různým věkoým kategoriím pacienrů. Již 50 let tak exisruje samosracná druhá, v minulosri děrskí lékaiski fakulta Univer-
ziry Karlovy. Značnou čásr své moderní minulosri strávila Dětská lékařská fakulra po boku motolské nemocnice. Ve srejném
prostoru, za stejných podmínek, v úzkém, existenčně provázaném r,znhu spolu již více než 30 let budují dobré jméno české,
ho dětského a nejen dětského lékařswi,

Dalo by se říci, že pracovníci nemocnice za,jišťuji provoz a 2. lékařská fakulta pos§.,tuje porřebné know-how. Ale tento lztah
není tak funkčně asymetric\i, jak by se na první pohled mohlo zdár. Je ro praktické, konkrétní prosciedí nemocničních pra-
covišť a jejich provoz, kreré umožňuje sledovac, r,lnržívat a rozvijet teorerickou i praktickou úroveň lékařské péče a tím i vlznam-
ně obohacovat teoretickou základnu lyržitelnou ve v,fuce mladých mediků a v rozvoji medicínského poznání, O giznamu pro-
vozu nemocnice v oblasti v,fikumu se snad ani není rřeba zmiňovat.

Vzájemná symbióza nemocnice a fakulry přináší řadu poziriv, poátiv přimých, explicitních, i řadu pozitivních, původně ne-
zamýšlených externalit. JeJi běžná lékařská praxe podporována aktuálnimi vědeckými poznarky, jeJi běžný lékařský zákrok
prováděn s ohledem na nejmodernějši medicinské posrupy, potom je pozitivni vliv fakulry na úroveň péče v nemocnici více
než patrný

Recipročně to znamená, že l}uka mladých mediků má své praktické zázemi, v,fkumná činnosr vědeckých pracovníkú fakul-
ty má srij prostor pro realizaci; pro vědeckou praxi fakulry tak nemocniční praxe představuje zdroj motivace a inspirace. Dů-
ležicou oblasrí vztahu mezi nemocnici a fakultou je giměna a sdílení zkusenosrí, problémů i úspěchů. Blízkost nemocniční
a akademické půdy je obousrranně mocivující a inspirujíci.

S vizí dokonalejši a úspěšnější péče a lepších výsledků nemocnice konvenuji qizkumné a vědecly-aplikační snahy fakultní.
Ve spojení jejich zájrnů je třeba hledat zíklad dnešniho dobrého sravu a dobrého jména mocolské nemocnice. Současně je toto
společné zaměřeni i irnpulzem dalšího rozvoje a vizí blizké i vzdálenější budoucnosti.

Přejme si proto, aby se cesty a osudy motolské nemocnice a 2. lékařské fakulry dále serkávaly v podobě pwného a oboustran,
ně přínosného lztahu. Buďme si navzájem oporou odbornou, profesně,kolegiální, pragmatickou isousedskou.

V mnoha oblasrech se život nemocnice a faku-lry k rrerozlišení prolinaji, a já nevidím žádný důvod pro narušeni rohoto sym
biotického vztahu; nevidím jinou alrernativu budoucnosri než budoucnost Fakultni nemocnice v Morole.
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václau Riedlbauch

Hudební skladatel se vzrušuje svými ýrvory věcšinou sám doma, ve své kukani, a má na tohle kochání se sebou samým po-
rrrérně dosr času, Inrerpret, vokální, instrumentální nebo dirigenr, ten musí odevzdat vše v jediné a jedinečné chvíli, Pak ne-
rrí divu, že podobné okamžiky se ryznamně podepisují na jeho rělesné schr,ánce. Ne že by skladatelé a vůbec lidé ,,kolem hud
by" byli bez neduhů, ale povoláni interpretační je lyloženě nezdravé, s následky v podobé pochroumaných srdci, žlučníků,
vředŮ žaludečnich i jiných, zborcených páreři, plochých nohou, zdeformovaného sluchového ústrojí a bťrhvičeho ještě, Pak
teprue hledáme pomoc a věiíme na doktorský zázrak, Proč až potomi

My obyčejni lidé to máme toriž s vámi, palími a slečnami doktorkami a sestřičkami a pány doktory, dosr těžké. Vztah k vám
si budujeme dlouhá léta a vlastně nikdy jasně nevlme, na čem jsme. Cech zdravorniclý je na rozdil třeba zrovna od cechu nrtr-
zikantského značně mysreriózni, Koneckonců, ročíce knoflikem života a smrti, a my ro skoro všichni víme.

Ten zmiňovaný zvlášrni vztah má myslim kořeny v děrswi. Já jsem kupříkladu l7rostl na malém méscě, ve Strakonicích,
rodiče b1,Ii venkovští ]idé z Plzeňska. Určiré od nich jsme se my děri učiii vidět lékaie, sestry a instillrci nemocnice. V mých
představách byl pan doktor hodný vlídný pán, čapkovský cyp venkovského nebo rodinného lékaře, který pomůže v nemoci.
Doma nás bylo šesc a jak už ro ve velkých familiích blvá, když onemocní ;eden, ,,chyrnorr" to hned všichnl, Pan dokror tedy
Přicházel - v civilu provoněném charakteristickým pachem dezirrfekce _ ,,okouknour" nás všechny současné.

Později v nemocnici, při školnich prohlidkách, se začali zjevovat lékaři v povéstných bílých plášrich, Najednou jsme pocí-
tili jakousi přísnosc, odsttrp, zvýšený respekt. Casem jsem pochopil, že je to sr,l,m způsobem utinná obrana pted doléhajícími
bolescmi pacientů a jejich blizkých, A ro nechci dovozovac a rozvíjet údajnou symbolikLl blle brny v Crné jako znaku smrri,
plázdnory takhle rafrnovaný piece jen lékařský scav asi nebude!

Naopak, čin vic jsem mě] nožnost mluvit s iadou lékařů, těch pros{,ch služebníků i těch nejfousatějšich profesorů, pozná-
val jsem, jak cidiví lidé to vétšinou jsou. Nejen plni pochopení pro bolesri a srarosri druhých, bez něhož by svou řeho]i vůbec
nemohli snášet, ale otevření při vnímání krásna piirodniho i trměIého. Fascinuje mne srále hlLrbokÝ a oplavdol} zájem lidi ,,od
medicíny" o utrrění, a hudbu zvlášť. Jsor.r ro nejbližší spojenci v našich donkichotslg.ch snahách o skutečnou humanizaci živo,
ta, o nabídku nejr,y,ššich duchovních hodnor.

I(us masa se stává člověkem, až kdlž se nauči zpívat, Nebo spiše, když si začne uvědonovat renlrle zázrak, že může r,yluzo
vat zvu§ a cóny, pro které si později sám r,ymyslel pojmy řeč a zpěv. Předscavuji si to asi tak, že človék jako kus masa už sou-
časného iékaie přiliš nezajimá. Ví o ném kdeco, a rak ho zajímaji spíš zákonitosti fungování lidského orgalrismu, mnohokrár
spíše skryré než zjevné, s mnoha bílými neprobádanými misry Někde cady se potkává lékařski věda, asivíc než jiné vědecké
obory, s uměním, v onom tápání v tajuplných jes(yních lidd<ého byrí. Násrroje na jejich posrupné prosvécováni máme pocho-
pitelně různé, své krok1, popisujeme zcela rozdílnými jazyky, konáme každý jinak.

My hudebnici žijeme nyní v prazvlášrni konsrelaci: oproti dobám minulým, kdy se hudba musela bud vlastnoručně provo-
zovat nebo se za jejím poznáváním muselo někam dojír, a byia tudíž vzácnější, máme dnes možnost diky fantastické technice
dyšet cokoliv a kdykoliv, Bohr.ržel ro pr'ineslo s sebou něco hrůzného hudbyje piíliš, obldopuje nás \dude, nemůžeme jí unik-
nout, Totálně zdevalvovala. Jeji funkce bez ohledu na žánr povětšinou zdegenerovala na rapetu, kulisu, hluk, kulrurnisrnog.
Furrkci měla a má mnohonásobně více, než dnes může ukázar, lidé postupně orupují ve schopnosci vnímar diferencovaněji.
Hudba z nejryšších piíček pomyslného hodnotového žebr'ičkuje dostupná stáie menšimu okruhu lidi, k velké škodé osrarních.
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A ru náhle postupně poznáváte celou řadu nadšených návštévníků koncerců a divadel, posltrchačů nahrávek, amatérských
plovozovatelťL komorní a orchesrrální hudby, členů pěveclg.ch sborů, a zjišiujete s překvapenim, že ,,v civilu" jsou to lidé z ob-
lasti mediciny, A začnete se před nimi srydét: co všechno védí o hudbě, a naopak jak málo rozumíte r,y sám jejich svěrul Oni
r,šak bývají velice tolerantní, vědí, jak složitou profesi ,vykonávaji, Vědí však, a mnozi co poznali na vlastni kůži, že hudba ta-
ké není nic jednoduchého, že za těmi pár srrunami či rrěkolika scále se opakujicími zwr§ a jejich kombinacemi se reprve ukry-
vá jeji vlasrni krajina, krerotr je zapotřebi dobpat stále a stále, chceme-li se byť jen dotkrrour samotné podstary hr.rdby. Zase
a znovtr rrrě překvapuje a dojímá, kolik cirlivosti v sobě maji, Umějí o hudbě, a to nejen o okolnostech jejiho lzniku a hisro,
rie, ale caké o jejim prožíváni, o jejím vlznamu pro né samé, hovoiit neuvěiirelně zasvěceně a pro nás hudebniky věrohodně,
D:ívá nám to především rolik porřebný pocit satisfakce, hmaratelného dopadtr a srnyslu naší práce. Jsme jim za to vděčni,
i když ro neumime dárac najevo jinak než muzikantsky neohrabaně. Jsou mezi námi samozřejmě také hypochondii, většina
z nás ale bilé či q,rkysové nemocniční plášté ner,yhledává, rádi však lékďe, sesriičky a vůbec všechny kolem lids\.ch běd potká-
váme u našeho obcováni. Vzdycky, to mi věite. A protože vim, že ri srarší z nich dokži s9,m osobním přildadem působir na ry
nově přicházející, na fakultách i v pra,xi, jsem do budoucna naladěn spíše oprimisticky, že se u připravených hudebních hostin
budeme pockávat i nadále, rieba jen jako spolek těch nejzasvěcenějších.
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pod.ěkouání

Táto publikace by nemohla rzniknout bez vstřímosli a všestran
ného úsilí pracovníků nak]adace]ství Tiiton - jeho ředitele
MUDI, Sranislava Juhaňáka, vedoucí redakrorky Mgr, Lenky
Svobodové, precizní kolektorky Mgr, Diry Váchové, rechnic
ké redakrorky Renáry Šmatové, sazečky Evy Filgasové a grafi,
ka Ondřeje Grygara, Náro§ na rré byly v omezeném časovém
prostoru, ve kterém kniha vznikala, skucečně veliké. Všem jim
upřimně děkuji.

Velky dík patří mi sekrerářce Iloně Kyselové, která rénova_
la technické přípravě díla l,eškery zájem a mnoho úsili a času.
Za zhoroveni nemalé části fotodokrrmenrace děkuji vedoucí,
mu fakrrirni foto]aboratoře Vlastimilu Srárkovi, Vlznamrlá ilro
mne byla všesuanná pomoc cajemnice fakulry Ing, Ery Kuže,
lové.

Upřímně děkuji pani as. PhDr, Ludmi]e Hlaváčkové, CSc.
z 1, lékařské fakulry UK a panu doc. PhDr Petru Svobodné-
mu z Ustavu dějin UK za laskavé připominky k první, lristo,
rické čásri téro publikace.

Samozřejmé jsem vdččný všen íákultním i exrerním spo-
lupracovnikům, kteřípřispěli k naplněni mého záměrtr - při,
pomenout široké r,eiejnosti pět deseriletí existence fakulry
a zanechat o ni zprávu nás]edovníkům, l kdlž zdaleka neni
komplerrrí historií fakulry, přesto r,ypovídá mtrohé o životě,
práci a názorech jejich akademických občanti.

Zvláštní poděkování připisuji mccenáši oslav - firmě
ZENTlVA. 7a r,l,znlmnou podp,oru o., av dekuiI t'eske fil-
harmonii a Nadaci Hollar,

ila,fuu.rttL,t
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Hippokratoua přísaha

Přísahám při Apollánu - bohu léhařsní při Ashlepio-
ui, Hlgiei a Panabei a ušech bozích a bohyních, a uolám
je n suědhy, že budu podle sujch možností a podle sué-

ho úsudhu plnit ruto přísahu a toto pílemné prohllííení:

Suého učitele lébařsbábo umění budu aít xejně jako
sué rodiče, budu ho pohkdat za společníha suého majet-
leu a u případě poďeby poshytnu tnu uše, čeho mu bude
třeba. Jeho syn1 budu pohládat za rouny sujm bratřím,
budu je učit léhařskému umění, budou-li si přát, ab1 se
ruu naučili, A neuezmu za to žódnou odměnu ani dluž-
ní úpis. Jah léhařshou uědu a ústni pofuny, tab i ušech-

lo ostatní, co h to7nu patří, budu sdělouat sujm synům
a ynům suého učitele, áíle pak žáhům, hteří se písemně
zaudží h zachouríní lákařského zíhona a složí naň přha-
hu, nihomu ušab jinému. Rad;y o spráuné žiuotospráuě
budu podle suých možnost/ a suého úsudhu udelouat ne-
mocn;ým tah, aby jin b1l7 hu prospěchu a budu je chrá-
nit před tím, co působí ruíhubu a šhodu. Nikomu nihd1
neůím léh působící smrt, i kdlb1 mne o to požádal, ani
nihd1 nihomu nedám radu tohoto drubu. Stejně i nikdy
ztídrlá ženě nezpůsobím potrat. Budu dbát o to, abych
počesně a zbožně kráčel cestou žiuoa a pěxoual ah i sué
umění. Nikdy nebudu sám prouódět zperaci močouého
měch!ře, ale přenechcím tuto pruíci mužům u tomto obo-
ru zhušenjm.

Do ušech domů, do kolika jich jen uýoupím, uejdu
jen proto, abych bý hu prospěchu nemocnjm, a zdržím
se každébo uědomého přestuphu a haždého nepočestného

skutbu, předruším pohkuních stlkůjah se ženami či mu-
ži, tah se suobodnjmi či otrob1. O ušem, co při ulkonu
léhařské praxe nebo i mimo ni u běžném žiuatě uuidím
nebo us!Ěím a co se nehodí, aby se typrauoaalo dlíle, za-
choulím mlčení a každou tabouou uěc budu poklíckt za
tQemstuí.

Spln,ím-li tuto přísdhu a neporuším-li ji, nechť sblí-
zlm zasloužtnou odmenu za suůj způsob žiuota a zn sué

umění a požíuám uóžnosti ušecb lidí po uíechen čas. Po-
ruším-li ji ušah a stanu se křiuopřísežníhem, nechť mne
postihne o?ah toho.

Hippokrates (asi 46V370 před Kristem)
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Lékařsk! slib

PIomotor:
vážení doktorandi,
lykonali jste úspěšně zkoušlcy, jež jsou předepsány těm, kteři
chtěji dosáhnout tirulu a pocty doktor medicíny. Nyní před
nás předstupujete v naději, že vám cento titrrl na tomro slav-
nostním shromáždění udělíme.

Dříve však musire složit slib, že buderc vždyjednat tak, jak
vám ro uldád,á titul, jejž máte obdtžrt, a jak i my doufáme,

Slibujete tedJ:
především: že tuto univerziru, na niž ziskáte nejlyšší tirul

v lékařské vědě, budete navždy chovat ve vděčné úcrě a pod-
porovat jeji zájmy a prospěch, doktrd budece moci;

dále: že tuco poctu, krerou vám hodlám udělit, zachováte
čistou a prosrou jakékoli poskvrny;

a konečně: že nauku, již rrynivládnete, budete pilně zu-
šlechťovat a se všemi r7dobytky, ktenfch se postupem času
v réro oblasti vědy dosáhne, ji budete rozhojňovat a přičin|ivě
užívar k prospěchu lidsrva, A nakonec všechny povinnosti, při
jejichž rykonávání se musi lékař řídit Hippokatovou přisa-
hou, budete zasrávat s lidskosrí vůči každému.

Toro jste odhodláni na své dobré svědomi slíbir?

Absolventi:
Slaunosmě slibuji.

Promotor:
Nic cedy nesrojí v c€stě tomu, abychom vám přizna|i rirul,
o ktery se ucházíte.

Nuže já, řádně usranovený promoror, vám z mocisvého
úřadu uděluji titrrl doktora medicíny a prolrlďuji vás za opráv-
něné cohoto ritulu užívat, svěřuji vám všechna práva, privi-
legia a moc,ykonávat veškeré lékařské uměni a zavazuji vás
všemi povinnostmi, které jsou s rímto tifulem spojeny. Na do-
wrzeni vírn předávám tento diplom, opaďený pečetí Univer-
zity Katlo,vy.

Sponsio doctoralis

Promotor:
Doctorandi clarissimi, examinibus qrrae ad eorum, qui in atre
medica doctoris nomen ac honores consequi studenr, doctri-
nam er fa.ulrarem explorandam lege consricurl sunt, cum
laude superatis, nos adiisris desiderantes, ut vos eo honor€ in
hoc solemni consessu ornarernus, Prius autem frdes est danda,
vos !a.le§ §emper fufuros, quales vos esse itrbebit dignitas, quam
obtinueritis, et nos vos iore speramus.

Spondebitis igirur:
primum: vos huius Universiraris. in qu; summum in arre

medica gradum ascenderitis, piam perperuo memoriam habi-
turos eiusque res ac rationes, quoad poteriris, adiuturos;

dein: honorem eum, quem in vos collafulus sum, integrum
incolurnemque sewaruros;

postremo: doccrinam, qua vos nunc polletis, cum indusrria
vestra culcuros et cum omnibus incrementis, quae progredien-
te tempore haec ars ceperit, aucturos er in prosperitatem ho-
minum scudiose conversuros, denique cunctis officiis, quae
probum medicum sponsioni Hippocraricae obtemperantem
decent, ea quae par esr humanitate erga quemcunque functu-
ros esse.

Haec vos ex animi vestri sencentia spondebiris ac pollicebi-
mini?

Ábsolventi:
Spondeo ac polliceor.

Pfomotoí|
Itaque iam nihil impedir, quominus honores, quos obtinere
cupitis, vobis impertiamus,

Ergo ego, promotor rite constirutus, vos ex decreto ordi-
nis mei medicinae universae doctores Lreo, cleatos renuntio
omniaque medicinae universae doctoris iura ac privilegia po-
testatemque universam arcem medicam exercendi in vos
confero, In cuius rei fidem haec diplomaca Universitaris Ca-
rolinae sigillo firmata vobis in manus rrado.
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Znak 2. lékařské fakulty UK u Praze

A]rademická heraldika je svébltnou oblasd, jcjíž koieny mají
u scarobylých univerzit piímou návaznosr na osratní atributy
původní heraldiky rodovó. V nové době jsou znaky flůult pre-
stižně využivány předevšim v angloamerické oblasri, kde je he-
raldická symbolika r}znamnotr součásti reprezenrace školy na
všech úr,ovních a pr'i ncjrůznějších příležitostech.

U nás dosud řada lakult svůj znak nemá a v připadé po-
cřeby je uživán znak piísltLšné v,vsoké školy se specifikujícím
nápisem, Jako scále naléhavější neclostarek se projevovala raro

sinrace i na 2. lékařské fakultě, jcjíž původní znak zásadrrě ne,
r,yhovoval (tematicky i výtvarnýnr zpracovárrinr). Na jaie ro,
ku 1992 byl proro lyhlášen korrkurz se zadanotl cematikou,
krerou byla variace na tradični symboliku lékaiské fakulry již
z doby založeni LIniverziry Karlory , znak pelikána,

Nímět lychází ze starověkého symbolu oběravosti. Arlric-
ká bajka, picvzad od starych bestiářů arrorrymním §ziologem
Lrž ve 2. sroleti po Kristu, je ovšenr vc sých vcrzich dramarič-
rějši. Podle jednoho výkladu zabili pelikáni svá mládata pii ne-
úměrné qichovnó snazc. Marka si rřetího dlre po jejich smrti
rozdlása]a žaIem hrud a r,ytrysklá krev, která skopila mrwolky,
dala mládhtům ožít. Poclle druhé verze zabil mládára iedem,
lystiíklur|m po včrru, zlomyslný had. Dalši l}klad bajky je

rorožrlý s prvním. Konečně se uvádi, že mládata zabila pře
mršléným pfojeven něhy jejiclr matka a zoufalý otec, ktery je

našcl po ticch dnech, si zobákem rozewal httrd a krev, kanott-
cí z jeho ran, mlácláta oživila, Včiilo se, že pelikán krmí svá
rrrlárlata vlasrní krví,

Přislušná hcra]dická figura se nazýwá ,,pelikárr na hnizdě",
Zobrazlje lždy kromě ptáka i mládáta, včecně krůpěji krve
kanoucích ze zobliku matky. Ve zrracich čes§ch něst jsou pií,
kladem r,,1.užirí cohoro motivu Lučany nad Nisou rrebo obec
Zdislava (obr, 1, 2), Dálc sc pelikán objevuje kupiíkladtr v tak-
zvanérn klenoru rodového erbu hraběte Merrsdorf-Pouilly-
ho (obr. 3) Motiv pelikána, kter} krmí vlastni krví svá mláda-
ra, připomíná v krcsianswí hluboký smysl učeni o eucharistii
a zmrnlichvsrání Také Ježíš klistus občroval svotr krev a při-
vedl svět k novémtr živoru, V kiesťanské symbolice je proto

pclikán symbolem Kristovy oběti na křiži, křesťanské oběta,
vo§ti e láslry k bližnimu.

Pro 2, lékaiskou lakultu byl zvolen renco znak nejen vzhle-
dcm k cradici, ale raké vzhledem k přícomrlosti rnláděrc, krerá
akcentuje zaměr'ení fikulry na děcslý věk. Prwní lékařská Fakul,
ta Univerzity Karlor,y přijala totiž do svčho znatu rovněž pe!i-
kána (obr. 4); 3. lékaiská fakulta Univerzity Karlor,y zvolila
motiv insignic s hlavou Karla IV, jenžje zcela odiišný (obr, 5),

Výběr při konkurzu výrvarných náměců se řídil především
splněním základrrího zadání, zanritnuta byla napiíklad jinak
velmi zajímavá kompozice hlary ptáka s kapkou krve bez mlá,
děte (obr, 6), Dalšírn aspekrem byl požadavek stylové shody se

znakem Univerziry Karlovy, v sousedswí kterého se znak fa-
kulty v tištěrré podobč vclmi často objel,uje. Z tohoto hlediska
byl nakonec odmítnut i rrávrh znaku or,álného tvaru se zobra-
zenim pr&a, působil rotiž vedle sďedověkého znattr Univer-
ziry Karlorly piíliš moderně (obr. 7).

Definirivně přijat| znak 2, lékařské Fakulry tedy lypaclá ná-
sledovně (obr 8): stiibrrrý pelikán s rozepjarvmi kiídly a se zla,
totr zbrojí (zobák) s kapkou krve kanoucí do otevřeného zo,
báku mláděte, které je krmeno, Podklad je červený s bílým
kosočwerečným linkováním, Kruho9, popis znaku 'FACUL,
TÁS MEDICA II UNIVERSITAIIS CAROLINAE" a dále
pak,,MO'l'OL" v dolni čásci vnějšího mezikruží, Základní
popis je proveden obdobným pkmen jako nápis na znaku
Univcrziry Karloj,.

Heraldické zvíie naší fakulry je jistě živočichem velmi atrak-
rivním a zajímavým, a to nejen způsobem živoca, ale i svým
intclcktcm, ktery je hodnocen nejýše mezi prí§. Z hisroric
je například známo, že cisai Maxmilián lL měl ochočeného
pelikána, ktery jej následoval na každém kroku.

V rámci známé akce sponzorswi zviřac zoologické zahrady
v Praze doruje naše Fakulta samozřejtrrě ptávě její hejho peli,
kánri, Při jejich návštěvě je možné porovnar zdařilost zobra-
zeni; znak 2. lékařské lakulry je umistělr přimo na kleci s po,
děkovánim za sponzorování,

doc MUDr. Pauel Kasal, CSc.
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Prolog

Padesár let trvárrí 2. lékařské fakulry Univerziry Kallory je poc{-

llérem, ktery rloslova vybízí k zamyšlení nad jcjí dosavadní
loutí, Toco \ypfávění proto není jen strohou hisrorií jedné
z rnnoha e,,,rops§ch lékařských fakult se snůškou dar a ý-
: tem jmen, ale jakýmsi citovým zamyšlením nad důvody jc-

'rho vzniku a dosavadrrí existence, nad její hiscorickou anabá,
zi ..Anabasis" ve srarořeckém významu totiž znamená,,cesru
. zhůru" (význam pojmu se během stalctí zásadně změnil),
_: téch uplynulých padesár let opravdu cestou vzhůru bylo,
{ co r,íc tčch uplynulých padesát let přineslo veškeré před-
:okladv pro anabázi budoucí.

\'_vprávění rychází ze dvou premis. Prwni je úcra k minulos-
:: k rradici, Žádná inscituce nevznikne,,z ničeho". Je výsled-
:ou mozaikou mnolra okolrrostí a dčjů, kceré neprobihaji sa-
::l. o sobě. V}tváiejí ie lidé, na které se rak stladno zapomíná,
: ]soLr situovány do misr, jimiž denně procházíme, aniž by-
;hom si uvědomovali jejich ýznam a neporníjivou hoclnotu.
]en poktrd si své zapomírláni uvědomímc, můžcme zamezic
:larůscajicí Ihostejnosri ke skutečnému i-ivocnínru prostředí.
To neni rvořeno jen lzdtrchem, vodou, půdou, potravou a ci-

iI začními r,ymoženostmi (ry ostatně někdy spíšc škodí ncž
rrospívají), ale také Březinovského,,duchovním pohybem",
iterí, piedstavuje nejcn vlvoj živé a neživé piírody (a jejich
idskÝch arrefakců), chápaný a lywáiený rozumcm, ale caké
lr oj cito9,ch lztahů k minulým lidsl],m pl'íbéhům i k mi,
lulÝm dějům a místťrm, kde se oclehtává náš živoc, Mýcus je
:.rsro vic než strohá historie.
Proro upřímné souhIasim s názory Václava Cílka, žc:
o součásti životniho prostiedí je jeho cicor.| mísropis;
r ten je r,yrvářen a udržován lidmi, nikoliv organizacemi;
o jeho základem jsou názr.y a příbéhy;
o společnost, která nezná svou minulosr, nedokáž-e uvažovar

do budoucnosti a vzdáLenější budoucnosr ji ani nezajimá;
o lhoscejná společnost ničí své živorni proscředi, proto v dlou,

hodobé perspektivě chudne, rrebo v horším případě zaniki.

Druhým předpoldadem ryprávční je snaha dodÉet při něm
orincip ,,sine ira et studio", Zásadu psát dějiny nedávného ob-

clobí ,,bez hněvu a přízné" vůči osobám a dějům, bez záměrů,
a ccdy pravdivě, posruloval Thcirus v úvodu ke svým ,,Letopi,
sům". Tirto ásadu sc pokusím dodržet i já a prosím, a\ tal<é

čtenáři piijimall moje r,yprávěni ,,sinc ira cc studio".
Druhá lékařská lakulta je fakultou mladou, ostatně jako

rnrroho jiných fakult na Univerzirě Karlově i nl osratních ly,
sokých školách u nás i ve světě. Neznarrrená ro rric jiného než
soulad s přirozeným výwojern národa a narůsrajíci potřebou je,
ho vzdélanosti prosricdnictvím nové kulturní instiruce, i když
budované na starých solidních základech, krcrá oživuje a roz,
holňuje novými prourly kulttrrní potřeLly srátu. Lze si picd,
stavit strom bez no{ch čerso}ch věwí či učitele, jehož žák
není zdatrrější než on sáml Ostatně neni dost dobie možné
srovnávac požadavky kladené na středověkou rnedicínu v do-
bé založeni plažské univerziry i v době jejiho znovuosa,nostat-
nění na konci minulého století, s požadavky dnešními, a ro
kvalirativně i kvantirativně - v rrárocich pacientů, strrdenců
i včd;r A nové mladé fakulry naplriují navic poýtce ověřenou
a ve svěrě uskurečňovanou plcfcrcnci více fakult malých či
rrejýše sdedníclr (počrem scudentťl), pied jednou Fakulcou
obrovskou.

Tákovou ,,malou" fakultou je i 2, lékaiská f'aku]ra, obdaře-
ná četnými a nejen r. našem stáru jedinečnými spccifik7, Hlá,
sí sc k minulosri i současnosri Univerzity Karlovy i její původ,
rlí lékařské fakulty. Minulosr ccí a příromnosr rozmoožuje.
A rak vyprávění o rrí, také ve srnyslu zmínčného cicového {-
voje, se nemůže obejít bez zmínek o místech (a lidech) r-rrčují-

cích jeji wnik a v9,oj. Alcspoň o těch hlavnich. Ome7-ení rex,
tu není zánrěrem, ale nezbytrrotr nucnosti, která nékdy mrzí.
\ěřim, že nechtěné mezery (jde přece jerr o ryprávérrí bcz ná-
roků na hisrorickou úplnosr) přijmotr všichni ,,sine ira er stu,
Cl lo

pruf Mt}Dr. Josef Koutechj, DrSc.

V Praze u čeruenci 2003



(Jniuersitas Carolina Pragensis -
karolinurn
Už Václav Il. se pokoušel založir v Praze vysoké učeni, Česká
šIechca, v obavě z převahy duchovního stavu (nebo snad du,
cha nad srarlq,i), však zárněru nepřála, prosadit myšlenku uni-
verziry se podaiilo teprve geniálninru králi a cisaii Karlu lV
Už čryři rolq, pied založením univerzity žádal papeže o ziize-
ni pražského metropolitního srolce, Založeni arcibiskupswi

Historie: Uniuerzitní Laplt

30, dubna 1344 byl rnirnořádný srátoprávní čin, který nepo-
chybně usnadnil i zřízeni univerzity, Stalo se tak zakládací lis,
tinou ze 7, dubna 1348. A tak, i kdlz není účelem rohoto 11-
právění lypisovac dčje nejpřednéjší české kulrurní tnstituce,
chct připomenout text zakládací lisriny r,ysokého učeni praž-
ského, jednoho z nejvýznamnějšich dokumentů české hisco-
rie, a powrdir, že raké naše fakulta naplňrrje odkaz myšlerrek
vyjádřerrých při svérn založeni,

Půuodní latinshý text

Kqíohls deí gíaLill,RorrlnťLoflrfi, fe+ sempeí c:ugusíus eí Boemie,
rex aď petyetwm rei memoriam.

Ifter ďesiď!íqbí[lrl .ofík íolti' et que LogítqLíolli fegg[í ilglteí
oL.uírunt] gťllííLi píecípLa f arurie tate so[[i.r.ttg spech[i

timur, cui:,ls difígentil procuantu, tpstus hoíoi |nLenďíínl§ to
ti conatiíts et so[uti, siut rcrumliauIiut aí íkpetracior,tm
diyiní rcmints t:.{'tttra proftuentz tnpuíiat, si aď íastre Píoýkío-
rus uhttum pruízntum ýiíoílýll copil ťaslil gítlftciaIiter te,rrpo
ri6w íecoretur, ut fízks rcstiregnicob. qut scier,.ilrum íl\LLíus
iruíensií?nter esuriunt per alieM rEííEOre suífagiA íon corrli
p in íe?ío 

"úí r,Ýnsan PíoPih4.ionú invenlonl eI E].s in
geniorum lotíllo subti[itcs aí. coisiIio reďíit cottsptclas, htterarum

Čak! přehlad

Karel, z Boži milosti Řínský král, r,zdy rozrnnožirel, a král čes-
ký na věčnou paměť,

Ze zíležitostí, po jejichž ttkutečněrlí rouží naše srdce a jcž sc
proto neustále vnucují naši královské úvaze, iedna doléhá na
naši mvsl a působí rrán zvlášť srarosc. Náš dtrch totiž obrací
svůj zierel předevšim k romu, jak by naše království České, je-

muž přízeň rnysli naši dává zvlášrní přednost před osratními,
ať dědičrrými, ať šťastně získanými důscojenswími a državami,
o jehož por,znesení pečujeme všemožnou snahou a k jehož cti
a blahu pracujeme veškerým úsilím, jak by za našich časů by-
lo podle rozkazu naši prozíravosri náležitě ozdobeno řadou
notldrYch mužů, podobné jako se iizenim Božím od přírody
raduje z hojnosti plodti země; a to proro, aby věrní obywacelé
našeho královsrví, kreří neusrálc lačnějí po ploclech vědění,
nebyli nLrceni doprošovat se cizí pomoci, rlýbrž aby v králov_

Uniuerzitní Laplt
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,

scieíc:W íaLiaL eruíítos, llLc sotum coíL?e[Íaflí alt s.!ťerýaaullm
íťPuLenL al iv?sLl|anÍLs grum teíí( sci?íclas cir.uire, naciorcs
ex:Teteíe Peíe+inLs o,ut, llt LPsorum níitatiÍus sltisíqriqL, ill
a[íelts rcgioniqus meníkare, seď g[oioslLm urimel\ extíollzos
alios aď llrr:litlltefi oďoíls el gío.jLLuíítlk Euillsn;oďi pqíticlpium
6]ocofe.

sarlr ut tím so[lbíls et [auíaÍÚis otimi parc.at coflLePtb ÍnlLt|§
ďtyos, reEtiipsius futlgiú fiPuíjaIibus íoýiratis vo[trtus primí-
cíis augrcnlgi, m nostío Pmgensls firtíoPofiťlL tet ofirlli§slfla
ci\itqte,qulíL t!ííene Íeftí[itql1' Íecuníítas eL p[eniuíilz rcrum
amrniw [ou[s reďúnt lti[iteí tanlo nzlo(b congrulnLem, iístí-
tuenďum, orútwnúum eL ďL íovo cr?aííuií cottslha utqtu ďehíe-
twa rc pratia ďt*imtts lLldium geíeíg[&, m qn squi.ďzm stulb
docLoíu, l,1lggkíi et sco[.aru entrtt in qw[ibet íocult^te, quí6É
bow magniJira promitLimus eL els, qllos [igťas ifurwus, regolia
ďoaaru colJeremls, omrus et singuíos íoctoíes, 

'r.Lr.gÁLíos 
et sco-

lníe-. írL péeLLiDí! et quaíi 6et Jactítore at, utí<tutallre ýetwilLL1
vntenďo, moranío et reízttnío suí rcstre makstatÁ spuult pto-
LecLioíe et sofuo gLííiL íetivrLles, íirú1ol! singuILs fíwim o6(o-

ln qwí pfutitegil, ímmuniatu et híertgtu omtw, quióus um
in Pari5ier6i, quarn BonoÁensi stuíiis doctoru eL sco[ores urto-
ntote íegia uIí eL gouďafe slll.l,t soííLíJ omrliíus et sínguíis iíhr u-
ceízte vo[ztttiíus íi\erq[iter ímperrimut et Jatkmus aí omílíus et
singu[ts iru,o (16 i[iter ob s el ori.

In qlafun omnirun t?stí,filo,ftiufl et aá ceíLitulirvfiL p[eliorem pre-
:enta |iei itssimus et 6uIIa aureo typať1Í) rcstíe md.i€s t4ti, im-
p r u s a pr ulp ímus co mmuníi'

DnLlrnrPÍggaa úljlo Domili mi[Ilsiilo líueíLíuimo quaítaguímo
,,clqýo, iníjrlioll. Pi'mo, VIIo lúts APriíiJ, fegnorum nnstforum
lnrw secunío.

7lprue bdyž se podíudme na mdpu Europ1 z Karloa1 d,oby na
kteréjsou zlhresbn1 u ré době už exi:tt jíci l1niuerzity pochopí-
me dosah uladařoua činu. Všechny (s ajjimhou duou aniaerzit

Velkd aah Karolina před, Fragnerouou rekonltrakcí

srvi nalezli srůl již prosrřený a aby se znalosú ved lzděla,li ti, jež

vrozené bysrré nadání čini zralými k zdlavému risudku, a ne-
jen nebyli již nuceni, ba mohli pokládati za zbnečné obchá-
zeri za účelem bádáni ve vědách kaj světa, vyhledávati cizi
národy nebo doprošovari se ukojeni sých cužeb v neznámých
kajich, nýbrž aby dokonce mohli byt hrdi na to, že mohou ji-
né z ciziny zvfti k této půvabné lrlni a účasti na ca_kovém vděku.

A aby věru tak prospěšné a chvalitebné početi mysli rydalo
důsrojné plody, tu hodlajíce obohatiti lznešenosri roho krá-
lovsrví radostnými prvorinami nové věci, rozhodli jsme se po
předchozi zralé úvaze zříditi a od z.íkladu založiri obecné uče-
ní v nďem metropolirním a nejpůvabnějším městě Pražlkém,
které jesr bohatswím zemské úrody, )al<ož i neobyčejně pů-
vabnou polohou nadmíru vhodné k tak velikému podniku.
A na ném budou doktoři, misrři a žáci všech faku|t, Jim dibu-
jenre znamenicé srarky a královské dary udělíme těm z nich,
jež uznáme rohoro hodnými. Doktory, misrry a žáky jakého-
koli původu a kterékoli fakrrlry a to všechny vespoJek a kaž-
dého zvlášť, ať přijdou odkudkoliv chceme jak na cestě sem,
rak iza zdejšího pobytu, jakož i při návratu odtud, zachovari
pod zvláštni ochranou a zášritou naší vznešenosri a každému
zv|ášť nabídnour pevnou záruku, že rěm, kdož by sem chrě-
li přijíri, a ro všem vespolek a každému zvlášť, udělime šrědře
všechny vpady, imLrniry a wobody, jichž z mod kr.i]ovské uží-
vaji a z nichž se cěši dokroři a žáci na učeni v Pařiži a Boloni,
a že se posraráme, aby ryto r,.fsady, milosri a svobody byly ode
všech vespolek a od každého zvlášť zachovány bez porušeni.

A na wědecrvi a plnější jisroru rohoro všeho dali jsme vyhoto-
viri renro lisr a nařídili jsme opatřir jej zlatou bulotr, do které
je vrišrěno pečetidlo naší wnešenosri.

Dáno v Praze léra Páně tisíciho rřístého čryřicárého osmého,
v indikci prvé, 7. dne měsíce dubna, v druhém roce našeho
kralováni.

(Přeazato z publihace Dt. Františha Kopa: Zalození uniuerzi-
t1 Karlory u Praze. Atlas, Praba 1945 )

u Anglii) se nacbtízely ujhradně u jqí jižní a zapadní čáti. Blb
jicb jednaďicet - a ue lředu Europ1 i na jejím seueru a tjchodu.
ne[ryla ztídnd. (Z publikace A. Klbíiek, A. Peniňouá, J, Petrdň:
Karolinam . SNKLU, Praha 1 96 1 ,)
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Bologna l08 8 Padova I222

Paříž l l50 Neapol l224

Oxford ll67 Vercelli l228

Montpellier ]l8I Angers 1229

Modena l l82 Toulouse l229

Reggio l l88 salamanca l230

Vicenza 1204 Orléans l231

Valencia l2!'2 Cambridge |233

Arezzo I215 fumská kurie ])44

Siena |246 Perugia 1308

Piacenza |248 Trevizo l3l8
Sevilla l254 Cahors ]332

Lisaborr,Coirnbra 129o Grenoble |339

Lerida l300 Plsa 1343

Avignon l303 Vallado]id I346

Rím ]303 Praha 1348

Symbolicky l}jev na univerzitním pečetidle, které dal král
pořidit, dokládá Karlovu úctu ke svarováclavské rradici (rád se

prohlašoval za potomka Přemyslovců):
V opisu,,Sigillrrm Universiraris Scolarium Srudii Pragensis"

(Pečeť obce členů učeni pražského), kteý lemuje pečetidlo,
stojí kníže sv Václav s mečem a praporem zdobeným přemys-
lovskou orlici a u jeho nohou v pokoře ldečí Karel IV s kálov-
skou (svatováclavskou) korunou a polznáší k němu zaldádací
listinrr univerziry se zlatou bulou. Český král odewzdlvá bu-
doucnost české kultury do ochrany českého světce. Výmluvný
ýjev doplňuji po srranách dva erby, a ro římské, nikoliv ně-
mecké - říšská orlice a český lev, Tím se stala rato pečed sym
bolcm podsrary univerziry. jejich práv a svobod. Zdůraznčnim
,,řimské" chci naznačir. že právé Česlry .rát byl jádrem svaré fí-
še iímské, ke které dále patřilo Německo, značná část ltálie,
část dnešní Francie, Belgie, Nizozemsko a Švýcary, aže pto-
to někdy uplarňované nároky Němců na pražskou univerziru
jsou liché. Který jiný stát než český, v době Karlově největši
a nejqiznamnější srární úwar ve srřední Evropě, by měl zapl-
nit mezeru ve studiu generale s oprávněnim udělovat grady
misrrů, resp. doktorů?

Zřidit univerzitu je jednou slránkou mince. Druhou je za,
jistit její provoz. (To pociťujeme na všech našich r,yso§ch ško-
lách i v současnosri.) O rom, jak probihal život univerzity na
jejim samém pocirku, mnoho nevíme. Profesoři uóli ve vlast,
ních bytech, kam za nimi srudenri buď doóázeli, nebo časrě-
ji u nich bydlivali a stravovali se. Školám v bytech mistrů se ří-
kďo bursy Velkou roli hrály někreré ldášterni konvenry (např.

augusriniánskY u sv Tomáše), ve kterych směli misrři předná-
šet. Těprve za několik let začÁy po *zoru zahraničních univer-

trům svobodrrých umění Karel IV dne 30. července l366. Po-
dle jeho př:iní se nazyvala kolejí Kadovou. Prorože univerzitni
učirelé v ré době (až do roku 1612) museli žit v celibátu, ži,
li s nimi v koleji i srudenri, kteři jim posluhovali (bursarii).
V kole;i byly i posluchárny a knihovna. Základ k ní dal sám

Kare] lV darem 35 wazků. Zakoupil pro ni iknihovnu ryše-
hradského děkana o 114 wazcích, Kolegiáti žili z poddarrských
placů šesrivesnic darovaných králem. Dlužno poznamenat, že
ze všech čryř fakulr byla lékařská fakulta vybavena zpočátku
nejskromněji - žila bursovním systémem vý.uky v bl,tech mis-
trů, Přece jen však měla něco,,navíc" velikou botanickou
zahradu, krerou založil osobni císařův lékař Angelo z Floren-
cie. Rozprostirala se přibližně v míscech dnešní pražské hlavní
pošty,

Po koleji Karlově byly zanedloLrho zřizeny dvě dalši, Pro
ceolory kolej Všech svarych, zvaná později Andělskou, a pro
profesory teologie a filozofie kolej krále Václava - Císařská.
Pávnická fakulta se v roce l372 osamosranila a od roku l373
měli právníci vlastni kolej nedaleko kostela sv Jakuba. Lékaři
pak měli kolej ,,medickou" v Kaprově ulici, nejpozději od ro,
ku l380, ale spiše již dřive. Ke koleji medicínské se váže jed-
na ze sraropraiských povšti:

,,V koleji plaril přhný domácí řád, kterého srudenri - jak
jinak - přiliš nedbali. Srary kolejní vrárný iteparřil k přejicim.
Stále harrusil a žaloval na srudenry správci, zejména kdl opoz-
dilci přicházeli domů po zavíraci hodině. Pro studenty to zna-
menalo dlou}ré dny ákazu rycházek nebo noci strávené v ko,
lejním vězení o chlebu a vodě, Kdlz se jednou zpozdila celá
skupina o pouhou minutu, a viníci strávili několik nocí ve vě-
zení, mira jejich rrpě|ivosti přerekla,

Několik dnů po událosri přiběhl k vrárnému ,,\.7děšený"
student s historkor.r, že slyšel ve sklepě hluk a nářek, jako kdy-
by někdo spadl a poranil se. Když vrátný sešel po schodech do
sklepení, obklopilo ho několik posrav, byl svázán a doveden
na konec chodby. Při scěnách pod klenurym srropem, osvíce,
ným čadivou pochodni, stáli všichni srudenti, trprostřed kar
v červené kápi a popravčí špalek s mohutnou širočinou. Jeden
ze srudenců předsroupil s rozžehnutou svicí a pergamenem,
Svíci přelomil a přečetl rozsrrdek - vrárný byl odsouzen ke
ztrácě hrdla stětim. Zavázali mu oči, musel si kleknout a po-
ložit hlavu na špalek. Poté přitiskli dva studenci na krk staří,
ka napnury okraj šátku - místo ostří sekyry Vrátný se svezl
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na zem a už se neprobral. Od té doby v koleji strašilo - v no-
ci se ru ozývaly šourav kroky, chiesrily klíče, klepadlo samo
od sebe bouřilo a bylo lyšet hněvivé mumlání. Říkalo se, že
srrďidlo může dojit osvobození od porrrpné smrri (srěrí bylo
r,vhrazeno nejrěžším, zejména hrdelním zločincům) jen rím,
když mu nějaký odvážlivec setne hlaltt. Dřív než se tak stalo
se kolej rozpadla a spolu s ní zmizelo i jedno staropražské stra-
šidlo." (Přelzaro z Pražských povčstí Václava Cibuly, Orbis,
Praha |972).

O pražkotr univerzitu se nesraíal jen iejí zaldadatel, ale i je-
ho syn, král Václav IV. Léra Páně l383 získal nákladný dům
Johlina Rotleva (vlastně jeho dědice - syna Martina) a po pií-
slušné úpravě do něho roku 1386 přestěhoval Karlovu kolej,

Nebyl to dům ledajaký Vznikl přestavbou několika zakou-
pených domů v Havelské č&rti, na nárožnim bloku Nového
tržiště (dnes Ovocný rrh) a ulic Železné a Kamzíkové. A prá-
vě to je dnešní uctívané Karolinum, sidlo rektoráru a r€pre-
zentačnich mísrnoscí univerziry Prošlo pohnucou historii, hro-
zila mu likvidace, někreré jeho části doslova spadly, a přece
přečkalo všechny strázně. Úsilím Václava IV, kteq; ke stáva-
jíci rezidenci přikoupil další dva sousedni domy, aby lybudo-
va.l reprezenrarivní čryřrrakr, wnikla posléze kolej, kterou hu-
manisra Bohuslav Hasišrejnský z lobkovic nazval ,,domem
zvlášrě vznešeným", Z původnich scavení zbyla některá gotic-
ká klenuti a hlavně kaple s pétibokým arkyřem, nepochybně
nejkrásnějšim pozůsratkem sravby, doldadem umčni kamenic-
ké hucě vrcholného parléřovského období. Je rzrušujíci před-
stava, jak těmito prostorami procházeli bakal:iii v řasnarych bi-
lých pllíštich (řikalo se jim tabardy) a ápkách (birerech), mistři
v tabardech červených a se zlarlm prstenem i srudenti v suk-
ních, v úzk/ch barevných nohavicích a s kuklami na hlavách.

Osobnost Johlina Rotleva stoji nepochybně za povšimnu-
tí. Byl hlavou německé patricijské rodiny, mincmistrem e ob-
chodníkem s drahými kory. Rod měl ve znaku červeného lva
kráče.jícího na srupních. (Kdo ze současniků ví, že skutečně
původní znak je umisrěn na parapetu karolinského arkýřei)
Rodw patřil do kruhů blíz§ch krlili a byl rozhodně člověkem
kultivovaným. Byl iniciátorem šestisvazkového německého
překladu Bible, dnes druhého nejstaršího z dochovaných pře-
kledů. Král Václev IV si ho dal přepsat a bohatě obrazově 17-

zdobic, Není proto divu, že také k osobě bohatého měšťana se
váže další staropražská pověst (v různém podáni):

,,Podle jednoho zchudl bohary Rorlev nepřízni osudu, po-
dle druhého chtěl zbohatnout ještě vice, Pojal úmysl hledar
v už opuštěném zlarém dole v Jllovém u Prahy boharswi. Ro-
dinného jmění bezúrěšně ubývalo, narůsraly dluhy, horníci
odmíta]i dřír zadarmo. Podle jedné pověsti dostal Rodev před
jednou z posledních cest do Jílového od manžellcy do té doby
pečlivě uschovávaný a cenný watební šlojíř. Prodal ho a získal
ještě jednou peníze. Drulrá verze pověsti l,,1práví, že se důlni-
mu správci zdál sen, ve kcerém se mu zjevi] stařeček v hornic-
kém šatu s kahanem v ruce, ktery jej zavedl na misto v šach-
rě, kde mělo býl zlaro. Zoufalý Rodev snu uvěřil, manželce
šlojíř lzal a poslal s ním správce do zasravárny k židovi Jáchy-
movi, krerý mu na něj půjčil sto kop. Ať tak či onak, odjel
Rodev do Jilového a vytoukné zIato nakl Zasravený šlojíř ry-
platil nebo dokonce pořídil ženě šlojíř nory, lcásnějši. Dům,
ktery pak za ziskané zlato posravil, parřil k nejkrásnějším ne-
jen v Praze. Říká se, že v průčeli dvorrpatrogi a po srranách tř!
palrog' palác mél črrnáct set čtrnáct oken, Na památku šr'ast-

né živorni chvile dal RotIev jilovskemu dolu jmeno Slojiř."
(Pře,lzato z Průských pověsti Václava Cibuly, Orbis, Praha
1972 a zc Srarých pověstí pražsl9ch Adolfa Weniga, Olympia,
Praha 1972\.

Karlova kolej, ro nebylojen lektorium přescavěné z Rotle-
vory hodovní síně. Tvořily ji raké přízemní chodby lzniklé
zástavbou původních domovnich loubi, pod krerymi se pro-
cházeli středověcí Pražané (v patrech je nahradily dřevěné
pavlače kolem dvora, \Tsunuté na kamenných krakorcich),
dále dvě posluchárny nově přistavěné Václavem IV. pro arris-
tickou fakulcu (jedna pro "ýklad 

Arisrotela, druhá pro l}klad
platóna), pokoje pro mistry a srr-rdenry a úřední mistnosti pro
rektora, probošra a jeho pomocníky, vrátného i místnosti pro-
vozní - sklady, kuchyně ajídelna, zbrojnice, parni lázeň a svět-
nice pro čeled a nemocné. Á.le také dvě vězeni - pro vesnické
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poddané a pro nezbedné studenry (romu srudenrskému se ří-
kalo kurnik).

Spolu s bouřlivou a rozporuplnou dobou husirskou usrou,
pil na univerzirě vliv cirkve a vrchu nabyl dohled scání. Jak l}-
stižně poznamenává Perráň, ,,nestala se univerzira Sorbonnou
říše a střední Evropy, ale podněcujicím ohnišrěm revoluce."
Roku l409 přečerl ve dvoře Karolina mistrJan Hus pověsrný
Dektet kutnohorský Na podzim 14l6 r,zešel z univerziry slav_
nostně prorest proti upálení misrraJana a Jeronýma Pražské-
ho, Na jaře roku 1417 zbavil církevní koncil pražskou univer_
zitu práv a svobod (a v únoru l 41 8 ro papež porvrdi|), I když
univerzira sloužila dál, jeji sl:íry zača|o valem ubýwat. Ztenčil
se počer ž&ů, přednášek i zkoušek, v době revolrrčnich bouří
utekli z univerzity mistři bohoslovecké a právnické fakLrlty
a posrupně usrávala výtrka mediciny - v podstatě se lytratila
na plných 200 let! Mistři zpolidzované univerziry r,ýrlásili ro
kLr 1420 čtyii praž§ké arlikulř husitslry program, krery však
byl revoJučnim 'I'áborirům málo. Miscři odsoLrdili jejich kritic-
ké názory jako b|rrdy. Univerzita setrvala na konzervarivnim
utralvistickém křídle hnuri až do roku l620, stála na straně
česk/ch snvů, v letech 1609-1 618 se dokonce sra.lo Karolin um
jejich shromaždišcěm. Roku l609 v něm byl ryhlášen Rudolfův
majestát a roku 1618 se ru konaly oba sravovské sjezdy, kreré
dospěly k úplné rozrržce s mocí panovníka, Dne 23, kvěrna cé_

hož roku odešla z Karolina skupina radikálů na Prťslý hrad,
aby svou cesru završili rakzvanou druhou pražskou defenesrra-
ci, renrokrát dvou pražských mistodržících Slavary a Marrini-
ce a písaře Fabricia. Univerzira té doby nebyla svobodrrým uče-
ním - spravovali ji defensoři.

Sravové sice Karolinum bohatě užívali, ale nechali je bez
rozpaků chátrat. Rekonstrukce zahájená po roce 1600 byla
pierušena stavovským povscáním. Ale společenský význam
a politic§ vliv Karlor,y koleje podrywa|a a oslabovala už od ro-
ku l556 jezuirská kolej v Klemenrinr_r, usravená Ferdinan-
dem II. záměrně jako protiváha Kátolina. Po defenesrraci byli
sice jezuité z Klementina vykiáni, ale brzy po birvě na Bilé
hoře se vrátili ( l ó22) a panovník jim předal do sprár,7 i Ka,
rolinum, A v roce l654 dokonce Ferdinandem III. lydaný
,,unijni dek-ret" spojil na půltřecího sroleti obě učení v jednot-
nou Karlo-Ferdinandovu univerzitu (názw se udržcl až do ro,
ku 1918). Nicméně jezuitům se podařilo obnovir po dlouhá
léra nefungujíci íakulty lékařskou a právnickou.

Prvnim, kdo ve druhé polovině l6. století vyvolal mezi uni-
verzirnimi mistry zájem o tehdy se šíříci humanisrické ideje,
byl Matouš Kolin z Chotěřiny, krerému byla na univerzirě svě-
řena stolice řeckého jazyka. Jeho žák, učený řecký humanisca

Jakub Palaiologos, mu věnoval renesanční mramorogi památ,
ník (1568), krery je v současné době vsazen do stěny velké auly
Karolina vedle gotického ark/ře. Byla ro doba Rudolfa lI., me
cenáše věd a umění, která univerzitě přinesla osobnosri úrov-
ně Tadeáše Hájka z Hájku, Marrina Bacháčka z Nauměřic,
Adama Hubera z fuesenbachu, Adama Zálužanského ze ZáIu,
žan a na suroměstském popravišti sťarého posledního rektora
rrrakvisrické univerziry-Jana Jesenského, V romrc humanis-
dckém obdobi byl dvakrár velmi prostě obnoven mobiliář auly
(1570 a l598) a provedena ghdoba srěn mísrnosti (9;jely s fi-
lozoficko-básnickou a heraldickou rematikou).

Karolinum však v podscatě chátralo. Už v l6, stoleri slou-
žilo jeho přízemi jako nájemni prosror pro krámy..|istě důscoj-
nými pro univerzitní půdu bylo knihkupecrví misrra univeízi,
ryAdama z Veleslavína a lékíma misrra Adama Záluzanského.
Byly ram však i krámy jiné - na konci l8. srolerí kožešnický,

sklenáisky, židovské verešnicrví, hospody pochybné pověsri
a dokonce i policejní sranice (na akademické půdě, krerá ovšerrr

už akademickou půdou nebyla). V l6, stoleti do Karolina za-
tékalo a existovaly důvodné obavy, že dřevěné podJal.y pavla-
čí se propadnou. Zkáza pokračovala několika menšimipožá-
ry Na sklonkr-r 17. sroletí byly už některé části karolinských
budov neobyvarelné.

Tepwe rak kritický stav vedl k částečné rekonstrukci Karo-
lina, krerou v letech l715-1718 vedl stavirel Franrišek Max
Kaňka. Kromě jiného tehdy wnikly i dvě nové posluchárny
pr,ávnické a lékařské fakulry Druhá z uvedených, nazllvaná
,,Theatrum anatomicum", byla součárrí prvního a tehdyjedi-
ného z medicíns§ch ústavů, krery v Karolinu serrval až do ro-
ku I877, (Pwní přednáška v nové btrdově Anatomického úsra-
r,u se konala 15. řilla'1877).

,,Vykládalo se, že jeden z profesorů anatomie byl vášnivým
sběrarelem rarirnich kosrer. Stály právě v onom Thearrum ana-
tomicum, Pomocníkem při jejich sesravovánimu byl mimoiád-
ně lysoký s|uha. Profesor ho přemlouval, aby mu svou vlasrní
kostru po smrri prodal. Sliboval mu za ro, že ji postaví ke dve-
řim rhearra s vrárnickou holí v ruce, aby cak i posmrrně ,,lrlídal"
toto zvláštni muzeum, sluhovi se nechtělo, ale láska k dobré-
mu pirí a vědomí, že profesor posronává, a ž-e sám tedy má šan-
ci se nejen dobře napír, ale raké profesora přečkar, ho piesvěd-
čily, Smlouvu podepsa| a týž večer, kdy honorář zapíjel, ho
ranila při nedopicém džbánku mrrvice. Profesor slib splnil - ly-
soká kosrra srávala dlouhá léta v pitevním sále a byla zdrojem
žertů bujných scudentťt." (Převzaro ze Scaropražských pověstí
a legend Julia Košnáře, Odeon, Praha l992,)

Nehrourily se však jen ái Karolina (v roce l809 se propad-
la čásr zrcadlové klenby nékdejšiho knihovniho sálu v prvním
poschodi), ale i postavení univerziry Koncem 18. scolecí byla
převzata zcela do srárni spály Její satky si stár přMastnil v ro_
ce 1783 a v následujícím roce zrušil císař JosefII. sor.rdni pra-
vomoc jejiho akademického serráru. Jediným kladem krušné-
ho období bylo rozhodnuti z roku 1802, že Karolinum přece
jen zůstane univerzitě.

Pětisré r,7ročí založeni univerziry minulo bez veškeré slály.
Při pražském povstání v ,,osmačryřicácém" dokonce obsadila
Karolinum armáda. Za zmínku nepochybně stoji, že v letech
t 879 188 l byl podle návrhr_r architekta Josefa Mockera opra-
ven a doplněn původni gotický arlq,ř Karolina,

Napjará siruace mezi českými a německými lstupci uni_
verziry a studenry v následných letech ryúsrila konečně roku
l882 k rozdělení univerzicy na českou a německou. Velkorr
aulu použivaly pii slavnosrnrch piiležirosrech univerziry obé.

v samosratném ceskoslovensku získala klrolinum ziko-
nem z 19, února l920 univerzira česká, nicméně německi uni-
vezita v něm působila až do roku 1945. Do roku 1930 po-
uživala Karolinum pro výuku ještě právnická Fakulra české
Karlory univerziry. Pro plánovanou rekonsrrukci Karolina by-
la po nálezu gotických prvků ustavena komise pro obnovu Ka-
rolina, ale jeji činnosr přerušila Il. světová válka.

Další osudy Karolina jsou už dobře známy. Dne l7. lisro-
padu 1939 nacisté uzavřeli české rysoké školy, a tak teprve
po skončeni války bylo Karolinum zrekonstruováno v letech
1945-1959 podle rynikajicího, rywáženého projekru archirek-
ta Jaroslava Fragnera. Bylo rragédii nejen Karlovy univerziry,
a|e celého národa, že po krátkých třech Jetech poválečné svo-
body následovalo více než čtyřicet let da|šiho útlaku a ztráry
akademických wobod a práv Po roce l948, a znovu po roce
I968, byli mnozíučiteléas denti Kerlory univerzity perzek-
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\ ni. Bylo ro o Io horši, že zarímco pii údaLu naci.rickém
. proti Cechům Nemci. Skodili v komunisrickém režimu
cechům Češi a slováci.

l když je zapominání na nepříjemnosri přirozenou lidskou
r lasrnosci, zcela zapomenout bychom nemě|i, Nacisré připra-
r iIi univerzitu o řadu vynikajicích osobrrostí, originály univer-
zirnich insigniía o Karlovu zakládaci bulr.r. Komunisté poško-
dili neodpr_rstirelným způsobem nejen mnoho s univerzitou
spjarych jedincťr a instituci, ale co víc - narušili nevidaným
způsobem morální principy.

Karlou
.\,lisrem zvláště drahým 

^ 
ýzácným nejen 2. lékařské fakultě,

ale celémrr českému dětskému lékařsrvi, je nevelká praj-ská lo-
kalita situovaná na pahorcích \.ýchodni čásri Horniho Nové-
ho Měsra pražského, odedávna zvaná Karlovem. Dnes už má-
lokdo vi, že Karlov neni jen malým předmoscim Nuselského
mosru, ale částí Prahy založenou podle velkorysých předsrav
ve]kého rvůrce, snvitele a panovnika goriky Karla IV. (a proro
raké nazvanou jeho jménem),

Prosror Karlova, jakési ,,čwrti ve čwrri", vymezlji vtácné
a zajimavé sravební úwary předsravované kruhovou šňůrou
karolinských kostelů sv. Kareřiny, sv Apolináře, Nanebevze-
ri Panny Marie a sv Karla Velikého, P Marie Na trávničku
a P Marie Bolestné, kreré lyrvářeji pomyslnými spojnicemi
symbol kiže. Kosrel w. Jana Nepomuckého Na skalce už z kru-
hu r.ybočuje (vznikl v lerech l730-I739) a je součásti kom-
plexu Karlova náměstí, nicméně dokesluje plynulým pokra-
čováním zásady promyšleného gocického sravebního plánu,

Z původní gorické stavby kostela sv Kateřiny, která domi-
nuje zahradnimu prostranswí vym€zenému rrlicemi - české-
mu lékďsrvu dobře známými- Viničnou, Kareiinskou, Apo-
linálskou a Ke Karlovu (co jsme se jimi nachodiliI), zůsral jen

belav7 srvoLvéZe, Cásti chrámu poničene za husirskych válek
nahradiJa později barokni dostavba (1737-174l) nepochybně
přitažlir,7m kosrelnim prosrorem lyzdobeným freskami Vác-
lava Vavřince Reinera. Vzepjatorl věž, rak rypickou pro goti-
ku Horního Nového Města, šťasrně doplňuji boharé barok-
ní formy střechy někdejšího kláštera (archicekt E M. Kaňka,

O jejich nápravu usiluje v širokém rámci Univerzity Kar,
loly i jeji 2. lékařská fakuln. Jeji akademickí obec se hlási ke
staíé univerzitni tradici i k novému úsilí o porzneseni vše-
obecné kulrurnosri národa a s úctou vzhlíží k symbolickému
gobelínu v průčeli velké auly i k monumentální bronzové so-
še zakladatele r,7sokého učení pražského. Je šťastná a věři, že

,,ýsady, milosti a svobody budou ode všeó..espo|ek a od kaz-
dého zvlášť zachovány bez porušeni" už navěky.

Quod bonLrm, felix, fausrum fortunatumque sit!

1718-1730), jehož zahrada dnes patři psychiarrické klinice
l. lékařské fakulry sídlíci v přilehlých budovách.

Ve sledované ohraničujici linii (od kostela ke kostelu), po,
kračující ulicí Ke Karlovu, r,yrostl díky géniu slavného Kiliána
Ignáce Dientzenhofera v roce 1720 michnovský lerohrádek
zvaný Amerika, v jehož zahradě scoji socha připisovaná Anto,
nínu Braunovi.

Ulici přijdeme k samornému okraji vrchu \čtrova, krery se
svažuje na tři světové strany. Á právě sem umístili gotičtí urba,
nisté další dva kosrely.

Okrry koscela sv, Apolináře, nejjednoduššího ze všech kos-
relů vroubících Kárlov, vějí věrry od hradčanské i vyšehradské
skíly. Kostel sroji na hraně ápadního a jižního svahu \ěrro-
va od třeti črvrtiny 14. sroleti a stěnyjeho úzké, nedlouhé lo-
dě zdobí steině sraré malby. I kdl je1 vidíme na všech srarych
prospektech Prahy a jevi se tak vlznarnným pro celkové lze-
zřeni měsra, je spiš reminiscenci vyrřibeného vkusujeho wůr,
ců. Ti ho dokizali mistrně zasadir do snivého r}ldenku jakési
návsi, jež ru vznikla architektonickou činností. Promyšlenosr
kompozice kostela a okolni drobné zásravby se smyslem pro
celek i detail dokumenrul'e na náměstičku mj. i sloupek a so-
cha sv. Vojtěcha z roku l697, ]akou ostudu naši době dělá
pseudomoderní dům, necitlivč postavený vedle kosrela!Á jak
jinak a noblesně se s krajinnor.r minulosti dokázal vyrovnat
v 19, sroleti architekt Joset Hlávka! V lerech 1867-|875 za-
komponoval do věrrovské stráně neogorickou stavbu zemské
porodnice. Charakterem sravby - připominá severoněmeckou

Knrlou

Kostcl n. Aptllináře
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vá ldenba, Utekl a podle jednoho vyprávění ho ryž den pozdě
večer nalezli lidé utopeného při sraroměstském břehu Vltar7.
Ve druhém, odlišném a romanričtějšim lyprávění, se po vice
než třiceti letech objevil za májového večera v karlovské svary-
ni podivný poutnik. Stařeček nad hrobem s dlouhým sněho-
bílým vousem, v šedém pournickém hábitu a s pournickou
holí v ruce. Děkoval Bohu, že mohl uvidět chrámovou klen-
bu. Z rozhovoru s kostelníkem se dozvěděl o historii stavby
i o zrraceném sraviceli, a navíc o tom, že několik kroků od chrá,
mu je hrob staviteloly nevěsty, která vstoupila po jeho zmizení
do klášrera dominikánek na starém Městě, kde zanedlouho
umřela. Přála si být pochovaná na hřbirově při kosrele, Pour,
ník se nechal doprovodit k hrobu, na kcerém kvetly neznímé
kvěry poklekl k němu, objal náhrobni kárnen a zemřel. Tepr-
ve kdyz mniši prohlédli chudý obsah jeho pournické mošny,
zjistili podle zápisků, že onim pourníkem byl stavitel jejich
kostela, rvůrce nejsmělejší ldenby na svěcě." (Převzato: Julius
Košnái, Staropražské pověsti a legendy; Odeon l992)

Kostel je evrops§m architektonic§m skvosrem. Jak cen-
rrálni dispozici chrámové lodě a zcela zvláštnim půdorysným
principem, založeným na oktagonu, tak nezvyklotr ideou vy,su-

notrt rak nádherný chrám do okrajového proscoru měsra, při-
rom však v ojedinělé kajinné konfiguraci. (To je ostatné patr-
né na Sadelerově vedutě Prahy - mě§to v té době ješrě zdaleka
nebylo sravebně rak zahušrěné,) Vzorem pro sravbu byl prav,
děpodobně kostel, ve krerém je v Cáchách poóován Karel Ve-
liký. Masrně proto ho dal Karel IV zasvětit svému parronovi
sv, karlu velikému a velice si ho vížil, po rekorxtnrkci v období
po husitských válkách byl kostel znovu zawěcen Panně Marii.

Kostel Zuěttoudní Pann1 Marie Na niuníčhu

Cbrám Nanebanetí Panx1 Marie a su. Karla Whhébo ru Karbuě

cihlovou goriku - i jejim začleněním do okoli se obraz čwrd
zkrášlil.

Na prorějši straně vrchu trova stoji koscel, kteryjako by
z,,Karloly hory" \yrůstál. Má dvoji zasvěceni Nanebelzerí
Panny Marie a sv Karlu Velikému. Smělým rozpěrím ldenby
se mu nevyrovná žádný goticlc/ chrám v celé sdední Evropě.
Roku l350 ho nařídil sravět sám Karel IV Sravba byla ukon-
čela roku 7377 a cisař pak při kosrele založil klášter augus-
riniánů řeholních kanovníků lateránslofch. Sravitel chrámu
zůstal neznámý Uvažovalo se, že by jim mohl býc sám Pert
ParIéř, ale nádherná hvězdicovitá kJenba byla sklenuta až v ro-
ce 1575, kdy bylo nutné kostel, poničený husitskými válkami,
opravit. Žebra klenby vywáieji hvězdu, která ji rozděluje na
čryřicet pravidelných ploch.

Všechno scaré a neznámé blvá opředeno legendami a v pří-
padě tohoto chrámu tomu není jinak, Pověst,vypráví o mla-
dém, zamilovaném, ale chudém sravireli, který měl přiležitost
nabidnout cisaři smělý plán kosteJa, Karel IV plán přr;al a mIá-
denec ál naději na slávu a bohatswí, které potřeboval k tomu,
aby získal dceru sraroměsrského purkmisrra Václava z Roky-
can. Zil však i pochybnostmi o úspěchu nevídarré stavby, žive-
nými, jak tomu rak časro bi,vá, nepřejícim okolím. Podle jed-
né verze legendy se ve dabé chvíli upsal dáblu, Ve verzi druhé
dábel chybuje, nicméně obě verze maji smutný konec. Když
po dokončení stavby odrnítli zednici ze strachu před zřicenim
klenby odstranit lešeni, stavitel sám je podpáIil, Hroutíci se le-
šení způsobilo velhf,rachot, a v kouři, prachu a nastálém zmár,
ku propadl rozčilený stavitel domněnce, že se zřítila chrámo-
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Kostel byl zejména v dobč dicctileté vílky několikrát po-
škozen. Při jedné z- oprav na začátku 18. *oled byly k jeho již-
ní stralě přistavěny tzv ,,waté schody", napodobenina schodů
lateránského kostela v fumě, a pod nimi lystavěli betlémskou
jeslg,ni, Barokní war dal chrámu Kilián Ignác Dienczenhofer
Barokrri doba z něj trčinila i významné poutní místo, zvlíště
když jcho olrář qzdobil roku 1697 Miscr ]. J. Heintsch no-

ým obrazem P Marie Karlovské,
Léra Páně 1757 ostielovalo vojsko pruského krlíle Bedřicha

při obléhání Prahy tež Karlov. Kostel byl poškozen, ale klen-
ba oydržela. Horší však bylo, že k umční a rradici necitlivý Jo,
sefII. roku 1784 koscel zrušil a mnichy,vypověděl. Bohatou
knihovnu dal prodat a v budově klášcera zřídil v roce l789
chorobinec. 'lbpwe pak, kdl kostel byl už lydrancovaný, po,
mazanou hlavu napadlo, že kostel by mohl sloužir bohosltrž-
bám pro chovaace chorobince. Stalo se a tak tomu bylo až do
roku l930.

Od karlovského kosrela vede hranice Karlova po barokním
parkánu nad býwalou klášcerni vinicí, nad údolím Botiče (to-
mulo romanlickému koutu se říká Na Ztracence) Hotskou
uličkou ke kostelu P Marie Na rrávníčku. Tady, na konci uli-
ce Na Slupi (podle slupů na chytání ryb) končl Nové Město,
a příčné údolí Botiče je odděluje od Nuslí a Vyšehradu. Ně-
kdy po roce 1360 tu postavili na místč kaple pii klášteru scr-
r.itů ze 14, stoleú malý gocický kosrel s nysokou, honosnou
věží, Nčhu chrámové lodi, sklenuté později ve stiední sloup,
arri jeho podmanigi zevni celek ncnarušilo ani nové zaklenutí
z konce 15, sto|eri.

Stranou ulice Na Sltrpi směrem ke Karlovu náměsti se roz-
prosrilá enkláva - srudenúm medicíny a přirodních věrl dob,
ře známého Albertova (má jméno po slavném českém chirur-
govi Erluardu Álbertovi, který působil ve Vidni), zaplněného
včdcclrymi úsraly, V jeho pokračování stojí dloulrý masiv kláí
rerního průčelí zakončený poslednim z kosrclů lymczujících
prostor Karlova. ]e ro klášter a nemocnice alžbětinek s barok-
nim mariáns§m kostellkem P Marie Bolesrné (a rokokovou
kaplí zasvěcenou w. Tcklc) , Kostel postavil v roce 1 73 1 Kilián
Ignác Dientzenhofer a uzavřel konrfastem jeho verdkíly kar,
lovskY okruh.

Za zmínku jistč srojí, že ze stavebních celků, které na No,
vem Me.té v hehu stalcri zanikJy. jsou na prvnim mi\tč mést-
ské hradby. Porl Karlovem však přece jen zůsra| hradebni pás

Kostel Pann1 Marie nd Slupi (hkštar alžbětinek)

s velikou věží maliřů a štítařů, jenž v současnících qruolává
představu clávného gotického opevnění města.

Všichni, kccří jsme na Karlově prožili čásr svých živorů, no-
stalgicl1, r,zpomínáme na jeho podmanivou atmosféru, tra po-
hoclový klitl, který ru panoval, na jeho ulice, r.ečcl a v noci
spoře osvěclené staq',mi plynovými lampami, kceré den po dni
posrupně rozsvécel a zasc zhaslnal dlouhou ryči lampái, Byla
to,,doba her a malirr rrezralých".

IÝalezinec A cesklí dětská ruemocnice
na karlouě
Kdlz roku 1789 zrušil JosefII. bezmála 200 let sloužící Maš-
s§ špitál podJámlgrn vrškcm vc \4ďské ulici na Malé Scraně
a zabavil jeho majerek, vznikla otázka, kam umístit původní
prafu§ nalezinec, ktery v něm působil. Volba padla na nadač-
ni budovu pro duchovni při kosrcle sv Apolináie. V něm měl
býr ziízen ,,porodinec" (jak se tehdy říkalo) a nalezinec.

\7circnwcbcr (cic. Brdlík, Dětské lékaiswí v minulosd a jak
jsem je prožíval. St. zdravotnické nakladarelswi Praha, 1957)
popi.uji rpojenou porodnici. na]ezinec a sirotčinec takro;.. Urla,
ty tyto jsou umútěry u losti odl,ehlé končině Pralry za Doblltč,ím

tthem (Kaiovo náměsrí, pozn, a!t.\ na Větrné hly'e či Wtruuě
nebo Větrníhu, kteíéžta mírtl pftbem nese saoje jméno (již od
X]V snbó, K těmn účehim přeměně i haštcr su. Ápoliruíře ai
na nejoyšším bodi Nouého Města, obklopen hol dnkola úrodnjmi
polmi a příjemnlmi zlbradami, odbudz jest přehrdsná q,hhdba
na uel.rni makbné, stoaěžate město". A poltaálje: ,,Těnto ústau

měl něholikandsobné určení. Zaprué to !rylaporodnice a útulek
pro padlé díuhy a ujjimhou pro udttné ženy, leteré ztplatij nor-
mální ošetíouací tatu, za druhé byl n nabzinec, kterj přijíual,
pečouala saralse o u4cbouiní nemanžekbjch hojenců až do k,
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sdbnutí 10 let. Přijímaly se též maúelshé deti chud:jch, nemoc-
njcb rodičů až do jejicb uzdrauení, po případě i děti rodičů od-
souzcnjcb dn uězení. Dáb b1l to neuelibj sirotčinec a u čnrté
z,rms|ý kau pro očÉoaání proti neštoaicím, u něnž byk stále zí,
soba dobú, ťersné očhouaa Lith1, shužící ostamí Pruze a celjm
Čecbdm. Konečně tu b1l tzu. Ainmex-comptoir pro žcnq, kíeré
chěly nasnupiti jaho hojné. Bý7 tu uyšerteny po Laždé s*ónce
a jestliže rybououaj, blo jirrt LTstauerlo zdfauotní Llsuědrekí.'

§?'eicenweber ještě podoyýká, že žádná z žen přijímaných
do porodnice nebyla dotazována arri na své, ani otcovo jméno,

,,Osamě měly žery, hteté hkda| útočiště u porodnici na plateb-
ním oddilaí, možnost u ztiuoji, uare nebo jahholi h nepozruiní
zababny, bjti přyry ý bteřémholi měsíci téhotensfuí."

A uI jednoho dne roku l789 převezli vozkové za úwitu dě-
ti a těhotné ženy z \4ašského špit;ilu na Karlov Prostory ovšem
zdaleka nestačily pro všechny poriebné, a bylo nucné pronaji
mat sousedni domy. Proto po tři čwrtě století (18ó3) padlo
konďcně rozhodnud, aby sravitel Josef Hlávka l,ypracoval plány
nové porodnice. Byla dokončena v roce l875 a slouží dodnes.
Otázkrr nalEzince ol šem nelyřešila. Ten živořil ve dvou blízkých
domech, které byly předrim barvírnou, Teprve v roce l895 roz-
hodl zemský výbor o stavbě nového nalezince. Jeho prvni čát
byla zprovozněna v roce 1897, dokončen byl v roce l902. Sto,
jí dosud ve své původní podobě (s malými doscavbami) a čes-
ká pediatrie v jeho budovách urazila notný kus svého vyvoje.

Kojenecká klinika exisrovala v nalezinci už od rokl l874
(a kojenecké oddělení dokonce od roku l865). Vedl ji profe-
sor Dr. Gotďried Riftel von Rirtelshain, dobry klinik, učirel
i badatel. Jeho jméno nese i závažná kojenecki kožní choro-

ba dermatids exfoliariva (popsa.I ji v roce 1878). Jeho nástup-
ci profesor Alois Epsrein, profesor Karel Schwing, prolesor
František Scherer, Dr. Quido Mann a profesor Karel Svehla

- parřili vesměs k vpnamným pediatrům.

Je podstatné, že v té době neexisrovala česká děrská nemoc-
nice. Podporovány byly jen ústavy německé, na něž byli od-
kázáni i malí češti pacienti. České dětské lékařstvi vznikalo
s velkými obtížemi a se značným úsilim několika nadšenců.
Dovolím si ještě jednou citovat ze vzpomínek BrdlíkoÝch:
,l4 přece uzpomíndme těcb dob s Lishoa, neboť nenšina zname-
nala tebdy semhnalí soudržnoý, která držela ušecbny pohro-
mddě, k ,obě, kdy nebyla tolih ziuisti, naopah ú,spěch jednobo
bý radostí uiecb, hd1 podporoualjedcn drabého u uědomí, žt jel
společnou prucí se dlmůžeme rolnoprdunosti d rouftocennoýi.
A tah mah hrctba lékařů, menšina, hterti se hodtah aěnouat dět-
sÉéuu lihařsní, sesbupik r hobm suého učitelc, pruého předsta-
uiteb a zahladatek české pediattie Med. Dx Bohdana Neureut-
tera (l829-1899)."

Ač byl Neureutrer profesorem, neměl nejen klinikrr, a]e ani
kde přednášet. Na jeho naléháni konečně zakoupila vláda dům
na rohu Kateřinské a Viničné ulice na tzv. ,,Ktižovatce" (dnes
je součástí Neurologické kliniky l. lékařské fakulry UK), Po
jeho adaptaci, nedostatďně ekonomicky zajištěné, tu bylo ote-
vřeno 9. kvěma l888 ambulatorium dětských nemocných,
kde Neuretrner také přednášel, Tak slaomné byly počárky čer
kého dětského lékařsrví!

Abych čtenáře nezatďzoval historil více, než se sluši, shrnul
jsem časové rozpětí úsili o rybudováni české dětské nemocni-
ce do několika kličových dat:

188 5 podnět profesora Dr. Bohdana Neureuttera k založení Spolku pto zřízeni a lydňnvání České dětské nemocnice
a chorobince v praze

1885 první anonymní vklad 1000 zlao/ch (anonymem byl nepochybně sám profesor Neureutrer)
l885 srarostou měsra Prahy pořádaná schůze píáte| zd,oženi Spolku - proqram, stano,v"7, provolání k veře|nosú

1888 otevřeno ambularorirrm pro děri v domě Na Křižovatce (roh ulic Viničné a Benáaké, dnes část Neurologické kli,
niky 1.lékeřské fakulry UK)

1888 zahá|eno jednáni s videňským ministerswem kultury a vyučování
189l orevřena česká dětská klinika Na křižovarce (l0luzek)
1l.|9l bezvýsledrré upozornění pražského magistrátu na volný, obci Datříci Dozemek na karlově
l896 připrary osJav 50. jubilca korunovace cisaře Františka Joseíá, krcré mělo být připomenuto nčjakým veřejně pro-

spéšným činem; revokace ádosti o pozemek, souhlas, že Spolek pořidí rozpočet 91sravby a plány na vIasrní ná-
klady (bezplatně je plovedl Ing. K. Stark)

1896 dne 12. prosince věnovalo obecní zastupirelswo pozemek a zavázalo s€ vysravět svým nákladem dva pavilony
a zřídit okolní sad

ll,]96 na přimlury kanovníka ryšehradské kapituly Dr Karlacha se uvoli]a Pražská měsrská spořitelna postavit tři ne-
mocniční budoly

l896 Spolek přewal rysravbu šestého pavilonu, zajištění vnitřního zaiízení, správu nemocnice po dobu 30 let, )ejí .7dr,
žování a přizváni dvou zásrupců pražské obce do nemocničniho kuratoria

1898 dne 27. července slavnosr kladeni základniho kamene: v 9.00 hodin tichá mše svará v kosrele na Karlově, pak na
sravenišri zpíval slavný Hlahol; slavnosrní projer,y přednesli starosta Prahy Dr, Jarr Podlipný a jednarel Spolku proi
MUDI František Michl, do zikladů byly vloženy paměrní lisriny a staveniště bylo lysvěceno arcibiskupem hra-
běrem Schónbornem; slavnosr ukončil Hlahol

1899 zemřel profesor Neureutter a veškeré iměni odkázal SooLku

|902 dne 7, února orevřena nová Českí dětski nemocnice s 270 lůž§ a černými ambulancemi, ovšem dětská k]inika
v ní měla jen 30 lůžek pro větší děti (kojenecká klinika byla v nalezinci), po převratu pak 45 a posléze 55

rá předurčila vznik 2. lékařské fakulry Univerzity Karloly. Bez
ní by fakulta newnikla.

l když v následuiícich lerech až do roku l95l, resp. l95J.
pro;ila Ceská dersk'l nemocnice (spolu s celým národem)po-
hnuté chvile, můžeme souhlasir s názorem, že ro byla ona, kte-
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Motol a jeho okolí
Citově místopisné putování fakultní hisrorii jsem za&l ve Sta_
rém Mčstě pražském, pokračovaljsem na Novém Měsrě praž-
ském a zg]<ončim je až na samém okraji Prahy ve ,,r,zdále-
ném" (alespoň z pohledu centra města) Motole.

Kdl se dnes řekne Morol, rybaví se naprosté věršině lidí
velká fakultní nemocnice a v ní sídlící lékařská fakulta, rysoce
specializovaná fakultni a zdravotnická zařizeni, výborné pra-
covnl vpledky a nadějná budoucnosr. Morol však byl ješté na
pocárku tohoto století obcí, která k Praze vůbec nenáležela.
Naopak samosarná osada na ápadnim okraji měsra patřila
mezi neimenší v pražském okolí. Ále během hisoriclg,I<rátké-
ho času se z někdejši málo znárné periferni vesnice sralo cent-
rum, které je známé široko daleko po celých Čechách, ale i ve
svěrě,

Při snaze dosrar se hlouběji pod povrch všednosri a uvědo-
mit si minulosr, hodnotu věků a smysl dějů a zamysler se nad
osrrdy lidí, kteři v soucasnosti bďzně užívané prosrorykdysiza-
bydlovali a zhodnocovali, s překvapenim zjistíme, že Morol
neni jen nakupením nespočetných tun beronu, železa a skla,
Osada nese své jméno už po dloulrých osm a půl staleci. Je ob_
klopena krajinně i historicky zajima{m okolím, odedávna
ovlivňovala osrrdy Prahy a naopak i Pražané měli podíl na je_

jich osudech. V rom je historie Motola podobná osudům věr-
šiny osrarních osad na okraji Prahy, a ro až do chvíle, kdy se
spolu s nimi sral na rozhraní první a druhé čtvrriny minulého
sroleri nedilnou a rovnoprávnou čásrí metropole.

přibližit a oživit historii Motola zvídavému čtenáři ovšem
předpokládá dovo]it si alespoň krárkou exkurzi do minulosri
Prahy a jejího dávného uspořádáni, Až do 20. století předsta-
vovala toriž Praha úwar úplně jiný a i při veškerém nárůsru
podstatně menší, než jakým je nyní,

I kd1ž v pražské vltavské kotlině kypěl živoc už podstatně
d,řive, za]ožil Pražské město, zvané později tšim a posléze
Starým Měsrem pnžským, teprve ve 30. lerech l3. stoleti Vác-
lav I. Léta Páně l257 k němu jeho nástupce Přemysl Ora-
kar Il. připojil čásr druhou - Menši Měslo pražské, později
nazývané Malou Stranou, které bylo zcela samostatným práv-
ním subjektem. Hradčany byly poddanským měsrem nejryš_
šiho purkrabi pražského. Vznildy ve 20. leLech ll, stoleci.
Črvrrým se pak stalo Nouc Mesro pražské, kreré zacal sravét
rozhodnurím z roku l348 cisař a král Karel IV Tak předsta-
vovala Praha od té doby po dlouhé další období skupinu sa-
mosratných mčsr. Třem královs§m se říkalo ,,triurbs prage-
na", všem dohromady pak pražské čryřměsri. Těprve josefinská
doba z nich vywořila jednotný městský celek o čryřech čwr_
rich. Až ve druhé polovině 19. srolerí byl pátou čtvrtí ustano-
ven rajuplný a pověstmi opředený Josefov (Židovské město)
a šestou bájnýVyšehrad. Všechny obce, které v té době obklo-
povaly Prahu, k ní po všechna uplynurá sraleri neparřily. Á jak
už jsem zmínil, nepariil k ní ani Morol.

Přirozeně se rozrůsrajíci Praze se ovšem stával vyměřený
prostor malý Mecropole potřebovala víc mista. Od roku 1874
byly bourány městské hradby a Praha byla prohlášena orevře-
ným městem. Od ré chvile se snažila rozšířit se o okolni osa-
dy, dloulro však bez úspěchu. Do lypuknuti I. svétové války
získala pouhé dvě další črvrti (190l), a lo Holešovice-Bubny
jako čwn sedmou a Libeň jŇo osmou. I kdl se do roku 1909
dohodly o připojeni k Praze Bubeneč, Dejvice, Srřešovice, Po-

dolí, Braník a Nusle a roku 191l ještě několik dalšich obcí,
pražsk|mi črvrrěmi se v té době nestaly. Vídeňská vláda cotiž
rozšiřování Prahy nepřáIa,

Á tak až po roce 19l8, v samostatném s!áru, přinesl zákon
č. ll4 ze d,ae 6, února 1920, krer/ ovšem nabyl platnosti ž
l . ledrra 1 922, wnik hlavního měsra Prahy s piičleněním 37 ob-
cí. Byly mezi nimi Motol i obce s ním sousedící - Břevno*,,
Liboc a Košíře. Tolik tedy na lysvědenou, jak pomalu Praha
rosda, i kdy a jak se stal jednou její částí také Morol.

Minulosr samotného Morola sahá ovšem do dávných dob.
Už v l. a 2. století před Kristem byl Motol jedním z rrvalých,
byť menších sidlišť Germánů, kreří rehdy lytlačovali z naše-
ho území Kelry. Zanechali ru pamárky na kulturu žárových
hrobů. Po nich se cu usadili Slované známí r,7spělou krrlturou
hradišrní. Obydlí iopevnění stavěli z roubených kmenů, své
mrwé spalovali a nad jejich pozůstat§ vršili mohyly, První
písemná zmínka o Motolu ,je ve Spuriu pocházejícím z konce
l2, stoleú, i kdP se hlisl k roku 1 146, kdy jeho ásr parřila
svatojiřským benedikrinkám, později také malrézským ryr!
řům a na počátku 13. věku plasskému klášrenr a pak srrahov-
s§m premonsrrátům. Po husitských válkich se majetku cir-
kevních ňdů zmocnila Pražskí obec, aby se později už jen jeho
čár vrátila původním majitelům,

I kdl motolské území, kreré se rozprostíralo kolem Mo-
rolského poroka, bylo velké rozlohou, sama obec parřila k nej-
menším. Tvoiilo.ji praktic§ jen několik dvorů. Gorické obdo-
bi změntlo výrazné ráz celého rehdejšího okolí Prahy. Tenkrát,
]ém Páně l358, naiídil proziragi panovník Karel IV, aby na
všech svaz ích praŤkého okoli byly založeny vinice. Táhl se jich
dlou}rý pris po lwém biehu Mtaly od nynější Seminářské za-
hrady až k Motolu, kde jich vzniklo nčkolik a mezi nimi (až
po dobu barokní) byly rozesery viničné domky, Ve 14. srolecí
stál za Košířemi při silnici k Morolu hrádek Krrgelweir.

V l 8, srolerí začalyT,yrůstat v okolí Prahy \.Ysravné barok-
ní dvory a veliké selské usedlosri, mezi nimi i v Motole Mal-
tézsky dvrrr, Šďránka a ladronka. V polovině 18, sroleri nr po-
stavil jednu ze sých posledních staveb _ kapli svarého Kříže
- Kilián lgnác DientzenhoFer Už v roce 1786 ji sice zrušili, ale
koncem 19. scolerí, přesně roku l892, se dočkala obno,vy.

Milou, půvabem i poezií starych časů oplytajicí památkou,
je motolská Pošrovka, prýni poštovni stanice na cestě z Prahy
do Plzně, stojící při sraré ,,Plzeňské" na zacárku proslulé mo,
rolské Kašrán§. Je posledaí ze srarých poscilionských zastávek
Sloužila v dobách, kdy prďné cesry kiižovali dávní posti|io-
ni, kreří se nawájem rirulovali ,,švagře", měli pestrobarevné
uniformy a opravdu rl,trubovali na poštovské rrubky intrádu
ohlďujíci jelich přijezd. Společnost na cestách jim časro děIá-
vali kunfi, koňské dostavnily a diligence. Poštovka byla důle-
žitlm místem, v moderní době však nejen ona leží zapomenu-
rá v propadlišli ča§u. Škoda...

Co ješrě dodat? Snad to, že od pocícku l9. věku parřila mo-
rolská Kalvárie (jak krásná musela blt!) k r,ylrledávaným výlet-
ním místům pražských měšťanů, že morolšcí osadnici se zabý-
vali zemědělswim a později také ovocnářswím (ostatně dodnes
živoří nad morolskou nemocnici roxáhlá, zanedbaná ďešňov-
ka), že jich však bylo pov,rtce málo,Vždlt v době spojeni s Pra-
hou mčla obec jen něco málo přes dvacet popisných čisel a ne-
celých 350 oblwatel...

JJ



V jen neuměle předložených a neúplných kompilačních
odsravciclr jsem se pokusil přiblížir misra a děje, které maji ry_
znam v hisrorii 2. lékařské fakulry Univerzity Karlor7 a Fa-
kulrni nemocnice v Morole, jeji klinické základny. Minulá
staleti přinášela úspěchy i prohry radosti i neštěstí, a formo-
vala v osudem přidělených místech přerozmanité děje i osu-

dy jednorlivců. Jen srěží je můžeme všechny postihnout, ale
přesto si zasluhují, abychom jimi procházeli nejen s otevře-
nýma očima, ale i s chápajíci myslí a vděčným srdcem. Ani
my nejsme ničim vic než chvilkovými poutniky procházeji-
cími stejnými místy. Měli bychom rak činit s vděčnosrí a po-
korou.

l935 (3l, Iedna)

l936 (k"ěren)

193ó (12, května)

|936 (jaro)

|936 (ííjen)
1936 (l9. listopadu)

1937 (kvěren)

|936_1938

1937 (3, června)

l937 (l5. čewence)

1937 (konec roku)

jednomyslný souhlas prolesorského sbo-
ru s návrhem
trhová smlouva mezi pražskou obcí
a pražským nemocničním fondem
volba konzultlčni kom ise prolerorské-
ho sboru pro n7pracováni plánů jednor-
li,v}ch klinik a ústavů

rypsáni ,,veiejné sourčže na ideové ie-
šeni stavby pobočky praáké Všeobecné
nemocnice s ldinikami Karlor7 uni"er-
ziry v Motole" (původnizad.ini l]09 lů-
žektl z 2.l podaných projekrů byly tii
oceněny 3. cenou a čtvrt/ projekt byl
spolrr s nimi přijat do užší sourěže

- 1. a 2. cena nebyly uclěleny; porota
pracovala velmi inrenzivně, zaseda]a
dvacerkrát
rypsání užší sourěže
na schůzi profesorského sborrr powrdil
pro[esor Hynek už schváIené rozhodnu-
ri, proti kterému se pak v diskusi osrie
posravil ptofesor Jirásek
zvirázil projekr architekrů FranrjSka Čer-
máka a Gustava Paula: ve dvou erapách
mélo by,t posuveno v monobloku l0 kli-
nik a 6 ústavů se samostatným kiídlem
ambulanrnim, samosrarně pak pavilon
infektni, cuberkulózni, prosekrura, oiet -

řovarelslo <kola a byry zaméslnanců (cel-

kem 2000 nemocničních lůžek)
období "ášniťch diskusí o sravbě; do
sporu se začlenila Společnost českých
nemocni,, jejimž ptedsedoLr byl právé
prolesor Jirásek a krerá, zie|mé pod je

ho vlivem, u7dala k rystavbě morolske
nemocnicr v podstaté odmírave memo-
randum
profesor,,ky sbor projeóával memoran-
dum Společnosri a k jeho posouzeni
ustavil dvacetičlennou komisi
jednáni zminěné komise negovalo ná-
mirlry memoranda

ryšla brožura,.Prailke lakultni nemoc-
nice" vypracovaná odpůrci motoIské
ho projektu a obsahujici plán vlastniho
projekrrr rozšiíeni Všeobecné nemocni-
ce pomoci ýškových budov
rozpravá o novém projekru v profesor.
ském sboru a jeho sravební komisi

Fakultní nemocnice u Motole
Eristence Fakulrni nemocnice v Morole (FNM) je ojedinělou
šástnou okolnosri, která umožňuje 2. lékařské fakulrě v opti-
málni wájemné spolupráci a podpoře zajistit lysokou úroveň
výuky klinických oborů a sk}Ťá ií ry ne.ilepší v7hlídky do bu,
doucnosti, Geneze FNM,je mnohem delší než padesátilery 9i-
voj fakulry

všechno začalo vlastně už dávno, s orevřenim všeobecné
nemocnice v Praze na Karlově náměsti (1790), Už za rok, od
akademického roku 1791/92, se srala klinickou základnou
pražské lékařské fakulry. Všemožné nedostarky rechnického
rázu, kreré ji provázely od samého počátku, se znásobily roz-
délenim univerziry a redy i lekaiske fakulry. na českou a né_

meckou, Česká ldkďská fakulta zahájila ryuku v iíjnu roku
l883 ve zcela neryhovujících podmínkácÉ. Samoziejmě, že
přednost měla Fakulra německá. A tak teprve po r,zniku samo-
starné republi§ v roce 19l8 se začalo poukazovat na potřebu
vybudovat pro českou fakulru nová teorerická a zejména kli,
nická pracoviště.

Profesorsk/ sbor lékařské fakulry se torrto otázkol zab,ilď
poprvé na zasedáni 27. března 7919, Podle prvni představy
mělo vzniknout jalési fakultni městečko v prosroru Karlova.
rak jak jsem je rymezil v jedné z předcházejicich kapilol, Žád-
ná z uvažovaných variant tohoto koncepčně velkorysého á-
měru ovšem nebyla reálná, navic hlavní mluvčí réto předsavy

- profesor Lhoták - na samém začátku úvah zemiel.
Drr_rhý plán uvažoval o komplexni přestavbě Všeobecné ne-

mocnice. V roce 1932 jej dokonce schválila vláda. Táké tento
záměr však nakonec ztroskotal - dělat ze srarého nové se ob-
lykle neryplácí. Osmtně je všeobecně známé, že i tak je Vše-
obecná nemocnice od samého wniku nepřetržiré sraveništěm,
aniž by l}sledek odpovídal úsilí a nákladům,

Na poradě dne 16. března 1933 dospěl profesorský sbor
k závěru, že celková rekonstrukce všeobecné nemocnice ne-
přicházi v dohledné době v úvahu a doporučil výsravbu para,
lelnich klinik a úsravů jako samostatného celku v rámci Vše-
obecné nemocnice, ale na levém břehu Vlta.vy. Tento názor
podporovala i neutěšená siruace v počtu nemocničnich lůžk
v Praze. Světový průměr se pobyboval m ezi 7-12ližky na
l00 tisíc obyvacel, zatimco Praha jich měla jen šesr,

Obě uvedené okolnosti 5wolaly jednáni příslušných úřadů,
kreré pro sravbu nové nemocnice rybraly pozemiy v Motole,
Od té chvíle se počiná mocolská anabáze. Jeji lrlavní události
předkládám ve srručném přehledu:
1934 (Iéto) geologický průzkum motolských po-

zemků
prvni referát proíesora Krisciána Hynka
itavebniho referenra fakr_rlry, o zeměru
a jeho časovém rozměru (1936-1952)
na schůzi profesorského sboru

1934 (říjen)

J4

1938 (24. února)



1938 (7, prosince)

období protektorátu

194l (kvěren)

194l (srpen)

1943 (4,Iedna)

1945 (30. listopadu)

1946

1948

1949 (Z0. ledna)

stavební komise doporučila vzhledem
k poliricke situaci {2. republikat zasta-
vit veškeré přípravné píáce a qpmcovat
noq; projekt
stavba byla nalzdory válce v roce l940
zahájena, do podzimu roku 194l byla
dokončena iada ptrpravných pracr; daJ-
ší n]stavba však byla zastavena, plotože
už v kvérnu rehož roku rozhodlo minis-
rerlNo sociáInI a zdravotni sprj,,7 po-
,uviL provizorni barákovou nemocnicil
původně plánovaný počet 300 lůžek se
po jednání s Němci zr,]šil na 550
zadáni projekru na barákovou nemoc-
nici archirekrům Čermjkovi a laulovj
zahájenr sLavbyl hIavnim odborným po-
rad.em byl .hirurg profesor Divii. dal-
šimi proíesoři Neroušek. \tšin. Jedlii-
ka a šild
zaha jení čárreiného provo,,ul přednos-
ry,"ybudovaných oddéleni se sta]i reno-
movani odborntci: chirurg prof. DiviS.
internista proI. Nerou<ek. fuzeolog proI
Jedlieka. renrgenoIog prol, \tiin. g.rre-
kolo3 a porodník doc, Šebek a čisreč-
ný,rn úvazkem patoložka prof. Benešová
,"ynos ministerswa zdravotnicrur o ne-
mocnici v Motole jako samostatném
hospodářském cenrru
osamoslatnění nemocnice s názvem
,,Státní všeobecná veřejná nemocnice
v Praze-Motole,,
změna názvu morolské nemocnice na
,,5tátni oblastní nemocnice v Motole,,
poslední jednáni profesorského sborr.t

rehd1 ješré jedine prJžské lekJi5ke fa-

|953 1955

1958 (L:věren)

1958 (28. kvěcna)

kulry o Morolu ,e z:ivérem. ř s d.alší vY-
stavbou se zatim nepočítá
organizatni s[oučenI nemocnice s leh-
dejirm Urtavem národniho zdravi Pra-
hy 5, které se neosvédcilo a bylo u roce
l955 zrL-ršeno

rozhodnuti rady ÚsLiedniho národni-
ho u7boru hla"nrho mésu lrahy o spo-
lečne výsrlvbé nemocnice v Motole
rpo dohodé s minisrersny zdravornicrvi
a školství)
lTpsáni souréže na projekr nemocnicel
z 2- přiiarych proiekrů zirkal 2. cenu
i l. nebyla udelena) projekr archirekrů
Rudolfa Podzemneho a Anronina Ten-
zera
zahájeni pro.jektoj;ch prací
rada ÚNv schvá]ila konecnou verzi
1. projektu
rada ÚNV schvá.lila generální iešení
poIožení záIdadního kamene
zahájení stavebních prací, a to nejen plo
nemocnici, ale také pro sravbu Nusel-
ského mostu
5lavnoslnio(evienI pnničásti motolske
dětské nemocnice
koneiné spojení mocolské nemocnic e

pro dospéle s Détskou l'akultnt nemoc-
nici v Mocole (včeoé dera3ovany"h prl-
covišť)
ve l2.00 hodin demolice posledního
a nejvěriiho ze šerri pavjlonů (l8 ler slou-
žící České dětské nemocnice
zahájeni stavby monobloku pro dospéIé
posrupné uvadeni pracoviii pro dospé-
lé v novém monobloku do provoztr

1960
1960 (10. kvěma)

1961 (28. srpna)
1964 (23. dubna)
1964 (listopad)

1970 (9. listopadu)

1971 (1. ledna)

1971 (11. biezna)

1986
1994 (duben)

od České dětské n€mocrtice
k Fakultě dětskábo lékařstuí
Líčeni o Karlovu jsme opusrili rokem l902. Je to rok pto čes-
kou pediatrii památný V nalezinci sloužila malá L:linika pro
novorozence. kojence a kojrcr ženy a nedaleko ného byla 7. úno_
-1 ote\ řenJ velka. moderni Ceská derski nemocnice, Méla
v šesti pavilonech 270 lůžek a několik specializovaných ambu-
lancí (už cenkrácl) - pro nemoci vnirřní, chirurgické, ortope-
dické, infekčni, očni, ušni, zubni, kožní a sJdlitické.

Pii moderním pojetí pediarrie je nesnadno pochopitelné,
že českí dětská klinika, krerá byla umísrěna v přizemí hlavní
budoj,,, měla pouhých 25 lůžek, Ještě nepochopitelnější je
ovšem to, že se zabýwala výlučně chorobami staršich děti. Kdl
13. dubna l899 zemřel přednosm české dětské klinilg na,,Kři-
žovatce" profesor Bohdan Neureuter (ve sprinku na následlcy
mozkového krvácení), stal se 1, listopadu téhož roku jeho ná-
stupcem tehdejši docent MUDr Marěj Pešina. Byl schopným
internistou, žákem slavných profesorů Eiselra a Malxnera, ale

s dětmi se jako lékař poprvé setkal až při nástupu na dětskou
kliniku. Neměl pediatrické r,zdáání a pediacrem se vlasně ni-
kdy nestal. Jako předrrosta přešel i na kliniku do České děrské
nemocnice a své pojetí pediatrie jako vnitřního lékařswí vět-
šich dětí nikdy nezměnil. Kliniku novorozenců a kojenců, ve
které pochopicelně v cé době byly děci spíš e zdravé a z lemoc-
ných jen ry, které tam jako chovanci onemocněly, podceňoval.
Nemoci nejmenších dětí jako by neexisrovaly - nepřednášel
o nich ani je nezkoušel a přednosta kliniky v nalezinci je arri ni-
kdy nesměl zkoušet. Thké v univerzitnim profesorském sboru
byl reprezenmnrem jen ásci pediauie. I když na německé praž-
ské univerzitě bylo organizační uspořádání podobné, spočiva.l
zásadrrí rozdíl v tom, že piednostové obou klinik se v piednáš-
kách a zkoušení srřidali, A tak zatímco na německé fakultě
exiscoval duch spolupráce, bylo romu na fakultě české naopak,
navíc potencováno antipatii osobni. Neutěšenou situaci do-
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kresluje okolnost, že přednášky z pediatrie byly nepovinné,
a tedy zaiazené v V,rďlně nevhodnou poobědní dobu, a že po-
vinný byl pouze jeden semesrr v],r_rky v prorineštovičném oč-
kování. Praktika u lůžka vůbec nebyla.

Pro českou pediarrii rak bylo nešťastné, že i v cizině uzná-
vaná N€ureu!rcrova škola neměla návaznosr přímo na klinice.
Nepřimo ji ovšem zajišťoval na mimouniverzitní půdě, v Ces-
ké dětské nemocnici, blivalý Neureuaerův asistenr (v letech
1890-1900), od roku 1901 její primář a posléze ředirel (do
roku 1936) MUDr, Arrtonín Dominik Haasz. On byl tim pra-
v/m duchem ,,České děské", vzdělaným, naplněným mimo-
řádným zájmem a oběravostí, ryzím c}rarakterem a až chorob-
nou skromnosti. Jeho jistě důsrojným spolupracovníkem byl
MUDI Václav KaJka sen., ák Maydlův, primář odděleni dět-
ské chirurgie, krery u nás tento oborzaložila odděleni řídil pl-
ných 38ler (l901-1939). Po Haaszově odchodu byl poslední
tři roky také ředitelem nemocnice.

Poměry na dětské klinice za Pešinova vedení byly neutěše-
né, Klinika měla jen malou přiručni laboratoř, byla bez renr_
genového přístroje a disponovala jen jedním placeným a jed-
ním neplaceným asisrentem. Teprve po první svěrové válce se

počet lůžek zÝl^il postupně až na 55, k nimž patřila od roku
1923 konečné i čtyři (!) lůžka kojenecká, a zřízenabyla raké
mléčná kuchyně. ByIo zřejmé, že lékaii, krerý se chrěl obezná_
mir s celou pediatrií, nesračilo pob|r na klinice. ale musel pro-
jir celou Ceskou dětskou nemocnici i nalezin.em.

Vlznamnou přiležirosti se sralo pověření z roku 1928, aby
klinika zajišťovala péči o dětské oddělení Masarykoých do-
movů v Krči. Bylo ro 500 lůžck kojeneckého oddělení a ozdra_
vovny děd do 6 let, Profesor Pešina tu zřídil ,,Bádaci odděleni
děcské kliniky" u vědomí mimořádného potenciálu pro vý_
zkum, V letech |928-1932 jevedl uistenr klini§ MUDI La_
dislav Kučera, ktery měl k ruce dva pomocné lékďe, a po něm,
od roku 1933, primď a pozdější profesor MUDI František
Blažek, ktery už měl k dispozici čryři lékaie,

V době, kdy řídil kliniku, habilitoval profesor Pešina tři lé-
kaře - Brdlíka, Doskočila a Proch:ízku. Docent MUDr. Jiří
Brdlik se stal členem profesorského sboru vedeného internis-
tou píofesorem Kristiánem Hynkem, který odjel na Sloven,

sko lybudovat slo..enskou univerziru (a redy lékařskou fakul-
tu). V kontexru současnosti je jisrě v/mluvné, ž€ celá skupi,
na odjela do Brarislary 15. áří 19l9 nočním vlakem, v němž
měla pro sebe celý univerzirní (!) vůz, Předsewatého úkolu se
členové mise zhosrili více než dobře, a tak se mohl profesor
Brdlík vrátit koncem roku l930 do Prahy. Dne 1, Iedna
l93 1 nasroupil Brdlik na místo přednosry kliniky novorozen-
ců, kojenců a kojících žen. Když v roce 1932 odešel profesor
Pešina do penze, vedli kliniku v České děrské nemocnici pře-
óodně Proch;ízka a Luska. Ale už v témže roce podal proFe-
sor Brdlik profesorskému sboru návrh na přejmenování kli-
niky v nalezinci na l, dčrskou kJiniku (protože vznikla
dřívet a kJiniky v České derske nemocnici na II. dérskou kli-
niku, Roku 1934 byl profesor Brdlík usranoven přednostou
obou klinik, ]eho zásrupce, krerého habilitoval už v Bratisla-
vě a ktery s ním přišel do Prahy, docenr MUDr, JosefŠvejcar,
ho převážně zastupoval ve vedeni I. dětské kliniky (profeso-
rem byl jmenován v rcce |937), Dlužno podo*nout, že
pražská pediarricki pracoviště byla pro oba rozčarovánim

- ve srovníni s poměry na děrské klinice v Bratislavě
is úrovní nediatrie ve svěré.

ÚsiIí nyLudolzr modernl českou pediarrii pferu3iIl 2, svéto-
vá válka. Nejprve zavření čes§ch lyso§;ch škol a v roce 1943
zabráni České děrské nemocnice Němci, kreří si v ní zřidili
německou řišskou děrskou ldiniku. České pediarrii zůstal na-
lezinec se všemi ne9;hodami a omezeními, kreré situace pii-
nášela, Bylo s podivem, že při předválečné nuzocě prafuké pe-
diatrie, neájmu veřejnosd a časté nepřízni kolegů z osrarních
oborů (v medicině prakrické i na ůkultě) a přes válečné stras-
ri (s potlačením vědecké práce), byli pražšri pediatři připrave-
ni a schopni bezprostředně po skončení váIky rakové akriviry
kterou prokázali v nárledujícicb lerech. Hned po válce byly
obe detské kJiniky obnoveny a umistěny v Ceské derské ne-
mocnici. Prolesor Brdlik zůsral piednosrou Il. derske kJiniky.
přednosrou l. kliniky.e stal profesor Švejcar. Nékrerá zařízení
byla pro obě kliniky společná. Zájem o pediatrii překvapivě
narůsul, ale jďrě na,léhavěji sílila potřeba odborných dětských
lékařů. T}to skutečnosri byly příčinou dalšiho alvoje oboru
i pražské lékařské fakulry

Od Fakulty dětského lékařstuí
ke 2. lékařshé fakultě Uniuerzity
Karlouy u Praze
Slibil jsem, že fakrografie, tedy dat, čísel a jmen, bude co nej-
méně, a pokusím se slib splnir. Ovšem založir novou fakultu
není čin ledajaký, ale naopak nesnadný, náročaý rblkowý a v!-
hledově nejisry' Ale je tím záslužnější, když můžeme po pěti
deserilerích dokumenrovac, že fakulta vznikla oprávněně, že
slouží ku všeobecnému prospěchu a že ziskala v průběhu ler
náležité renomé i veškeré předpoklady dalšiho budoucího roz-
voje.

Neni předmětem téro reminiscence anallzovat a zdůvod-
ňovat čin našich předchůdců, kteří fakultu zakládali, Samot-

ná její padesátilerá existence doložila, že ro bylo rozhodnuti
správné a že nďim předkům za ně i za veškeré Li§ilí, které jeho
uskutečněni museli věnovat, náleži oMiv a dík pro zvidavé lze
však přece jen shrnour hlavni důvody vzniku fakulry:
1. Ve světě i u nás poznali a přistoupili na ro, že pediarrie ne-

ni vnitřním lékařstvim transponovaným do dětswí, nýbrž
jde o velice komplikovanou medicinu r7vijejícího se orga-
nismu, včetně období dospívání.

2, Zdravomi srav české děrské populace po 2, wětové válce byl
špat[ý, novorozeneckl i kojenecká úmrrnosr byly vysoké.
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3. Obecrrá úroveň pediacrické péče v Čechích a na Moravě
byla v té době rrízká,

4. ()hybély rénrěř t'rplrlě z-nalosri r- f,vziologie a parologie kojerr-
cti.

5. Odborný,ch dčtslrych lčkaiů bylo ncúnosnč málo (a v nčkc-
rl.ch okresech nebyli vůbec žídni),

6, Laickli ver'ejnosr se srále naiéhavěji tlonráhala toho, aLry

o děti pcčoval vzdčlaný .,prakrik-specialisra pro dčti".
7. Y roce 1949 se sralo dětské oddéleni ze zákona jednirn ze

zákla<lnlch o<{dělenl každé nemocnice (a bylo ntrrné je per-
sonálrrě zajiscir).

8, Nepochybnou roli pii rozlrodovárri schrál fascrrrujíci roz,
rnach světové pediatrie, její přitažlivosc a půsotlirosc, jakož
i skutečnost, že pražské clěrské kliniky byly centrern vědec-
kčho úsilí v oboru a disponovaly doscatcčnč vclkou skupi,
nou odborně zdatrrých pracovrríků obdařenýclr navíc neví-
claným clánetrr.

Zminěné okollosti byly piesvědčivé a zakladarelé Fakulry
rnělijisré v záloze nrrroho dalšich pádných argurnentů. Je však
vice než r,ýmluvtré, že zrložením a koncepcí í}kulry ancicipo-
vali pozdčjši požadavck komise Svétovč zdravornické orgarri,
zace (Srockholrn 1 9 5(l), aby se pediat rie vyučovala v prťtbělrrr
celého lékařského srudia (včetně preklinického) a aby jí byla
r,čnována čwrtina z úhrnrrého času určenélro vý,uce kliniclých
discipIín. Na Faktrlté děcského lékařsrví torntt tak skutcčně by-
lo, vždycky se lyučovala medicina celá a navic všechno mož
né o dčccch,

Padesátiletou existenci Fakulry nlůžerne rozdělil do rři vý_
vcrjovÝch erap, První byl vznik tzv, pecliatrické věwe pražské
lékařské ťakulry (1951 1953), druhou osamostarnčni Fakulry
détského lékaisrvi Univerzity Karlol'r, v l)raze (| 953 1990)
a rřeti, korrečnou, její přeměna ve 2, lékaiskou fakultu této
univerziry a cím i jcji Formální zrovnoprávnční sc všcmi lčkai,
skými fakultanri v naši republice i v zalrralriči (1990)_

ldeu, krerá dozrávala v myslích vedoucích pražských pe-
diatrťl, poclpořila nepochybrrě společenská atmosfěra doby.
Konkrérní podobu ziskala rozhodnutim cchdejšího Srárni,
ho r}boru pro r.ysoké škol,v. Začárkenr roku 1951 zajistil při-
pravný vÝbor oclborníků (v abecedním pořarlí prof. Houš,
ték, Dr. Krůca, prol Kubác, proí Lukáš, prof, Procházka,
prol Švejcar) v clohodě s děkanátem pražské lékařské lakulry
a přísJušnými ministersrw všechno tak, aby výuka na peclia,
trické věrvi mohla začíc 1. řijna céhož roku.

Slavnosrni zahájení se uskutečnilo 17, řijna l95l ve velké
posluchárně děcských klinik v Ceské děLské nemocrrici. Sttr-
clium, které v té dobé trvalo na všech československých lékař,
slrych fakultách jcdcnáct scncstíů, začinalo vc 4, roce studii.
Piilrlásit se mohli sruderrri všeclr československých lékařských
ňkulr, Lispěšni absolvťnti teoletických a preklinických semes,
trťr. To zdůrazňuji proco, aby bylo zřcjrnč, žc ti, krcii sc k pie,
chodu rozhodli (a bvlo jiclr clost), rak učinili nikoliv z nouze,
ale z 1lřesvědčenia zájrnu, Záhy ro dokazovali dosaženýnri vý-
dedky.

Zamýšlený cíl ležel ovšem I',še. A rat 23, března 1953 byl
podárr návrlr na zřízeni sanrostatné í]aktllL1,. Vládnirn nařize-
ním z 27. lisropadu 1953 (se zpětnou platnoscí od 1, zái1
19!J) byly pak z jeclirré prazské lékařské latulty rywořeny ň,
ktrlry tři - Faktrlta všeoLlecného lékařswí, Faktrlra dětského lé-
kařsrví a Lékařskí íákulra hygienická, Zahájeni prvniho strr

dijrrího roku samostatnč fakulry sc konalo 1, iíjna vc vclkilrr
sále Lékařského domu. Klinickorr základnou fakulry se srala

DétsÉi ťafulni nemocnice u Motoh

v roce l952 ziízená Dětski flůultni neolocrrice. C)d r-oku l 953
byla í'akulca schopná zajiscir i výuku preklinických oborů ve
lietím roce snldií. Neměla ol-šerl úsraly teoretické, a rak po
celá dlouhá Iéta vytrčovali reoretické clrsciplíny i sLLrdenty Fa-
kulry clětského lékařswí učitelé teoretických ústavťr Fakulry
všcobccniho likařswí, Nik<ly ncpřcsrancmc být vdččni \,šcm
fr,zikůnr, biologůor, ane(olnůln) histologůrrr a ernbryologůn,
biochemikům, |ziologťrm a lingvlstům, kteři sg;m úsilim fa-
kulcč pomáhali.

V počárečním období bylo nezbvtrré zajisrir i výuku kIinic-
kých oborů medicíny dospélých. A tak do cé doby, než se kJi-
niclqrmi základnami Fakulry dčtskčho l&aiscví scaly Fakulcni
ncnrocnice l)od Petihen (l954) a zejména Fakultní nemoc,
rrice v Motole (konečné spojení nrorolské nernocnice pro c{o-

spélé s nově postavenou dčcskou l]akulrni nemocnicí v Moto,
lc, včctrré detašovaných pracovišť, platilo od l,ledna 1971),
ponláhali fakulté i kliničtí pracovnici Fakulty všeobecného lé-
kařství a Fakulrli nemocnice na Bulovce. Ani bez jejich po,
moci by ro v pnních lerech existence fakulgv ncšlo a rakó jim
jsme hluboce vděčni. tJvádět všechny klirriIg. a všeclrny pra,
covrriky, kteii,,externě" faktrltě pcrmáhali, přesalruje obsaherrl
i rozsahem (i daným slibcm) možnosci téro kapicoly.

'lřetí současnou etapu,vlivojefakulryzahájilylistopa,
dové udá]osti roktr 1989, Přinesly rrrnoho zásadních zrněn,
z nichž zcjména dvč nclzc rozhodnč opomcnout, Dnc 7. září
1990 schválil Akadenric§ senát Univerziry Karlory rozhod,
nuríjejiho rekrora, aby se Faktrlta clétského lékar'swí rrazývala
nadíle 2. lékaiskou {ákulcou Univerzity Karlory v Praze. Ná-
vrh na cLrto zmčnu picdložilo kolegium fatrrlty k lyjádicní ccló
její akadenrické obci už na jaře roku l990, Dwod byl zřejnrý:
svét půvoclni název neznal a špatně si jej rykláclal, Panovalo
přesvědčcni, žc crudicc scudcnta Fakulry dčcského lékařso,í je
omezena traznalosti pediatrie.'ío pochopitelně absolvenryfa,
kulty ve světě cliskriminovalo. Navic to vůbec neodpovidalo
skutečnosti, o krcré je zminka na začátku céto kapitoly. Zmé-
nou názvrr se nezněnilo zanrěřeni studia, Je oproti studiu na
všech ostatnich lékařských lakulLách i nadále specifické, za,
měiené na vý,vojovou medicínu v celé jeji šíři, tj, od početí
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po \T§oké stáři. Podmín§, které pro cakogí rozsah studia (ale

i vědeckou práci) pos§tují pracoviště Fakultni nemocnice
v Motole, isou unikítni (i ve světovém měřícku). Á tak jsme

naplnili obsah náležitou formou, jak je to ostamě spŘivné a po-
rřebné.

Dnlhou rozhodujícI změnu přinesla šťastná možnost dopl-
nic fakulru zřízením reoreric§ch úsravů. Zrušenim vojenské

karedry pražs§ch vysok|ch škol, umistěné v bezprostředni

blízkosti fakulry a Fakultni nemocnice v Motole, lskala fakul-
ta potřebné p.ástory a zrušenim lJstavu vyzkumu l.ioje di-
těte i poďebné pedagogy,

Sluší se připomenour, že v období pediatrické věwe byly
v kolegiu lékaiské fakulry jejími proděkany profesoři Houšrěk
a Švejcar. Prvnim děkanem samostatné Fakulry děrského lé-
kařswí byl profesor HoušÉk a první promoce se konaly v pro-
sinci roku l953.

IÝa rozloučenou
s Fabultní nemocnicí pod petřínem

Návštěvník Malé Strany, ktery se lydá z Ma]ostranského ná-
městí Karmelirskou ulicí směrem na Ujezd a odboči doprava,
začne pomalu stoupat váůru ulici Na rržišti podle vel,vysla-

necrví USA a dále \4ďskou ulicí podél Lobkovického paláce

- nynějšl ambasády Spolkové republiky Německo - a náhle
srane před branou areáu Fakulmi nemocnice Pod Petřínem.

JeJi v rěchto mlstech poprvé, je překvapen. Před ním se roz-
kládá komplex brrdov harmonic§ začleněnlch do okolní ka-
jiny v úžIabině pod Seminářskou zahradou, nad níž se majc-
státně ryčí Srrahovský klášter. Na levé srralě jsou zalesněné
svahy Petiína, vpravo pak se zvedá úbočí k Pohořelci a smě-
rem ku Praze se nf,suje siluera Pražského hradu. Chrělo by se
řici - ideílní misro pro nemocnici, kde vice než kdekoliv jin-
de klid pomáhá léčit.

Nemocnice má mnohaletou tradici. Byla založena v roce
1852 Kongregací sester sv. Karla Boromejského a ďi roky na-
to byla dokončena i stavba přilehlého kostela sv Karla Boro-
mejského. Nemocnice rněla od poárku oddělení interní a chi-
rurgické, k nimž později přibylo ješÉ odděleni uberkulózni,
Ve 20. sroletí byl cenro ristav znám pod pojmem ,,Nemocnice
U paaen". Služba boromejek tu byla násilnč přerušena v ro-
ce 1952, kdy za asisrence Stácní bezpečnosti musely během
jediného dne nemocnici opustit.

Druhá ]ékařská fakulta UK (tehdy Fakulta děakého lékař-
swí) potřebovala při svém vzniku v roce 1953 výtrkovou bázi
pro obory medicíny dospělých, protože v nemocnici Na Kar-
lově, později ve Fakulmí nemocnici v Morole, byly sousďedě-
ny jen kliniky pro dětské pacienry Při rozhodováni mezi ne-
mocnici Na Františku a nemocnicí Pod Petřínem padla volba
na druhé pracoviště. ByIy zde konstituovárry dvě inrerni kli-
niky, klinika chirurgická a děrská. Nejprve probíhala v,;hůa na
chirurgii a od roku 1957-58 í rnzbývalícich třech klinikich.
Celkovrl, počer lůžek byl kolem čryř ser.

Začrit§ nebyly snadrré. Nemocnice do té doby plnila běž-
né léčebně-prevenrivni povinnosri a byla rradičně zaměřena
spíše charitativnlm směrem. Posrupem času se však podařilo
především velkýnn úsilím pracovníků fakulry vybudovar sra-
vebnlmi úpravami a modernizací přísrrojového lybavení kli-
nická pracoviště odpovídajicí úrovně. Thké personální obsa-
zeni klinik bylo na,ysoké úrovni. Na chirurgické klinice byl
přednostou doc. Dr. Zdeněk Vahala, l}borný operatér a dia,
gnosrik, žák profesora Diviše, ktery však jako signarář ,,2000
s|o*." musel v roce 1968 kliniku předčasně opusrit a jmenová-
ni profesorem se dočkal až po listopadu 1989. Jeho nástupci

byli docent Dr. Augusrin Charvát, CSc., docent Dr. Zdeněk
Slezík, CSc, a posledním docenr Dr. Jiři Meduna, CSc. Na
klinice se prováděla veškerá všeobecná chirurgie a naviclyso-
ce specializované operace břišní, cevní, a operace žláz s vnirřni
sek-recí.

První interni kliniku vedl profesor Dr Vladimír Jedlička,
Dr§c,, mezinárodně uznávaný hematolog, a po jeho odchodu
profesor Dr Ota Gregor, DrSc., krery byl specialistou v oboru
gastroenterologie. Táro klinika zanikla v roce l976, kdy byla
piipojena ke II. interni klinice. Jejím přednosrou byl od roku
l958 do roku l97l' dďši výzlamný lékař - profesor Dr. fu-
chard Foit, DrSc., jeden ze zakladacelů československé diabe-
rologie. Ten rybudoval z kliniky cencrum pro léčení cukovky,
zřídil Oddělení pro vlzkum a kontrolr,r inzulinu, kreré spolu,
pracovalo s farmaceurickým průmyslem při vywoji a r{robě
českych inzulinů. V jeho díle polaačoval i jeho žik a nástupce
profesor Dr Zdeněk Svoboda, DrSc., za nějž lzniklo při kli-
nice izotopové pracoviště a ktery rozvíjel dále klinickou i vě-
de&o{zku.mnou problematiku diabetrr, Ve srejných intenclch
pok-račoval i poslední přednosca kliniky profesor Dr Jaros|av
Blahoš, DrSc. (od roku l989), ktery je navíc vyznamným en,
dokrinologem a zřizovatelem laboratoře pro vlzkurn pojiva.

Na děrské klinice se za uplynulých 40 let lysďídalo rovněž
několik přednosrů. Profesor Dr. Kamil Kubár, krer/ byl jed-
nim z prvních děkanů fakulry, se zabyval longitudiálnim a epi,
demiologickým sledovánim děrí, dále profesorka Dl 'ZÁena

Hloušková. DrSc., krerj se zaby,vala zulášté problemarikou
respiračnió chorob. po ní prolesor Dr, Jiíi Švorc. DrSc.,9l-
znamný děcský nefrolog, a posléze profesor Dr JiříJodl, CSc.,
který byl známým odborníkem v oboru dětské gasrroentero-
logie a vPi7.

Druhá lékaiská fakulta měla lždy ve Fakultní nemocnici
Pod Perřínem pevnou spolehlivou základnu pro pedagogickou
činnost. l přes poměrně malý počer a,},učujících a velký počet
mediků byla rlrrce věnována prvořadá pozornost, což bylo ze
srrany medikt1 oceňov:íno. Ještě po letech lzpomínají mnozí
lékaři ryšli z fakutry s vděčností, při pravidelných serJ<ánich ab-

solvenrů, na péči, která jim zde byla během srrrdia věnována.
Ale nemocnice měla i své problémy. Jako jediná fakultní ne-

mocnice v republice byla začleněna do tehdejšiho Obvodního
ústaru národniho zdravi (oL NZ), jehož ředirel nemél zijem
o rozvoj výuky na klinilrách a preferoval pouze léčebně-pre,
venrivni činnosr, přestože ro byli právě pracovnici fakulty, kte-
ří zabezpečovali lysokou odbotnou úroveň a velmi dobrou
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pověst nemocnice, Teprve v loce l984, kdy se fakulcní nemoc-
nice osamostalnila v rlírnci Národního 1iboru hlavního měs-
ra Prahy, renco nežádoucí anachronismus zanikl,

Nemocnice nebyla neosobnlm konglomerárem, jakými jsou
časro velká zdravonická zařizeni, ale bylo v ní rodinné, přárel-
ské prostředí, ve kterém se všichni dobře znqí a wájemně re-
spekruji. Thková atmosféra se pak přenáší na pacienty a sru_
denry

Nemocnice má svoji zvláštní poezii. Za letních večerů a no-
ci, kdy zd:íli doléhájen dumený ruch velkoměsra a otevřenými
okny vniki do starych nemocničních pokojů a chodeb sveží
rzduch z perřinských srrání, je slyšer šepot milenců procháze-
jících podél nemocnice vzhůru na Perřín (někdy ovšem i h|a-

Uniuerzita 3. uěhu
na 2. lékařské fakultě UK

Lidský život bywá rozdělován do tři etap: pwni je ziskávání vě-
domosrí a zkušenosri, druhotr produkdvní činnost a třetí dů-
chodoqi věk. Pwní dvě období jsou přesně účelově derermi-
nována, zatimco třetí věk je u věršiny oby-vatel velmi chudý
Výjimku tvoří lidé, kreří maji ryhraněné koničlry. A ovšem ra-
ké lidé svobodných povolání, umělci, podnikarelé a *. osvice-
ných zemích i vědci, jejichž odchodu do důchodu by bylo
škoda pro vědu i národ (a někdy wět). Bylo by proto velice á-
douci, abychom dokázali (s určitou korigujici pojistkou) odli-
šovat věk biologic§ od klamného věku kalendářního. Goethe
psal Fausta v osmdesáci, obrazy osmdesátilecého Tiziana jsou
vrcholem jeho génia, stejně rak jako vědecká invence osmde-
sárilerého profesora Vichrerleho. Odchod na takzvaaý ,,za-
sloužený odpočinek", kteq; se prakticky rovná nicneděláni,

siry zpěv nočních návšt&níků, odcházeiícich z lobkovické vi-
nárny). Ke sluchu doléhala občas i komorni hudba, co když
mistr Cyril Bouda, jehož domek stojí v táné blízkosti nemoc-
nice, muziciroval se sjími piáteli - profeso.em Žilkou a spi-
sovarelem Neffem. I dnes zaznívá do ticha každou hodinu jí-
mavá zvonkohra z Lorery a údery hodin z chrámu sv. Víta na
Hradčanech. každé roční období má v tomto |íbezném kou,
cu Prahy své kouzlo. Snad nejkrásnějším měsícem je tu máj,
kdy se Seminářská zahrada p roměn í v kve ro ucí zázrak a opoj-
ná vůně přehluší a§poň na čas zdevascol"ané měsrské owduší.

V hisrorii nemocnice se rysky,tly i dramatické situace. Kro-
mě násilného odchodu boromejek to byl v kvěcnové revoluci
1945 požár po d.opadu granácu a na podzim l989 několika-
denní blokáda nemocnice, kdy srovky uprchliků z rehdejší
NDR obléhaly lyslanectví Spolkové republiky Německo.

Za zmínku stojí i ro, že se v nemocnici léčilo mnoho ry-
znamných osobnosti našeho veřejného a kulturního života,

Od roku 1990 se začaly na klinická pracoviště postupné
vracer řádové sestry Pracovalo se na opravě kosrela, krery do-
sud sloužil jako depozitář Stácní lékařské knihovny, Nemoc-
nice se vrátila řádu a přestala b}t nemocnici fakulrní. Čgřicer
ler úzkého spojeni s 2, lékařskou fakulrou Univerziry Karlory
zůsrane v její historii 9Znamnou epochou, která se nesmaza-
rclně zapsala do děiin celé české medicíny. Bylo to čtyřicet ler
onoho paradoxu, ktery prožival rzhtedem k politickym okol-
nostem celý náš srát. Snad násilnost a krutost roku 1952, kte-
rá posrihla řád, byla rykoupena desetitisíci lyléčených pacien-
tů, tisici dobře ryškolených lékařů a hodnotnými v/sledky
vědecké práce.

Pracovníci fakulry kteří nemocnici opusrili, rzpomínají na
uplynulá léta s nostalgií a|e cožpak izolace (od osob, míst,
ideji a mnoha dalšich okolností, ze kterych jsorr utkány naše
živory) neni nďím přirozený,rn údělem? Odešli s přárrim, aby
nemocnice - i bez vazby k fakultě - naplnila svá předserzeri
a své ušlechrilé posláni. Druhá lékaiski fakulra bude vdéčně
lzpomínat na nemocnici Pod Petřínem.

pruf MUDx Zdenéh Suoboda, DrSc.

znamená potlačení zálladních principů wořivosri, eliminová,
ní pociru plnosri živora a vyřazení ze společnosci. Nemožnost
individuání realizace doléhá ve ,,třetím věku" na většinu lidí
a ryvo|ává nejen neádoucí sociálni a psychické, ale i |zické
změny.

Ténro problém je pochopitelně celosvěrory a jako takor}
byl poprvé řešen ve Francii, kde na Univerzitě společenských
věd v Toulouse lznikl a v roce 7972 z podněru profesora Pier-
na Vellase prvni ,,Univerzita třeriho věku", určená pro uspo-
kojování vzdělávacich potřeb na nejryšši úrovni pro starši lidi,
kreři již přestali wýdělečně pracovar ve své profesi.

Během necelých deseri let se r7rvořily univerziry 3. věku
na šedesári dalšich univerzitách ve Francii a v řadě dalších
evrops\hh i zímořskych zemí. První univerzira 3. věku v Čes-
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ké republice vznikla v roce 1987 na l. lékařské fakulrě UK
v Praze.

Jaké jsou cile univerzir 3. věkui Základním áměrem je ,,y-

wořit bázi pro zijmové wdělávini lidí důchodového věku, kre-
rá plně odpovídá nové koncepci celoživorního lzděláváni, roz-
šiřovat je a zpřisrupnit rak vhodnou formou nové poznatky,
které srudující mohou ryužit pro swrij osobni rozvoj, púvě tak
jako ve prospěch celé společnosri, Neméně v,fnamnou úlohu
sehrává i aspekr možnosri kontaktu s blizkým okolim, s po-
dobně smýšlejícími lidmi, navazování nol}ch přátelswi, pře-
konáváni pocitu osamělosci, izolovanosri či neporřebnosri,
vědomé zpomalování procesu stárnuci, udržováni psychické
svěžesri, vhodné a kvalitni vyplňování volného času.

Na 2. lékařské fakultě UK záájila univerzira 3. věku svoji
činnosr ve školnim roce l992-9J. Naše fa_kulra se rak přiřadi-
la k nekolika dalšim vysokým ikolám v Ceske republice. kde
je tento způsob rzděláváni realizo"árr. Studium je určeno dů-
chodcům, kreři mají ukončenou srředni nebo lysokou školu,
a je bezplatné. Snažime se rak srimulovat psychickou akrivitu
a umožnit individuální seberealizaci lidi, kreří odešli ze zaměsr-
náni do důchodu a mqí zátlem o další vÁělávání. Přednášky
se konaji jednou gidně v rozsahu d"ou hodin. Byl vypracován

jejich podrobný sylabus. Sousrředuji se na hisrorické aspekry
naší i světové mediciny, na otázky hygieny a epidemiologie,
obecné zdravotnické problémy, civilizačni choroby, prevenci
onemocnění a podobně. O rom, že fakulra přik|ádá této for-
mě v/uky velký vlznam, svědči ro, že přednášejí profesoři
a docenti, tedy nejlepši pedagogové nďí školy. Na ávěr škol-
niho roku jsou vhodnou formou prověřovány vědomosd a po
skončení dvoulerého cyklu je srrrdium slavnosrně ukončeno
v Karolinu, kde jsou absolvenrům předána osvědčeni. Zájem
posluchačů je veliký o čemž svědčí vice než osmdesátipro-
cenrní účasc na jednodivYch přednáškách. Diskuse jsou velmi
živé a ohlas přednášek mimořádný

Jsme přesvědčeni, že touro nabidkou kvalitního vlTržití vol-
ného času občanů,,třeriho věku", poskytnutím možnosti zis-
kac informace na nejvyšši úrovni přistupnou formou a ároveň
možnosti účascnit se specifickým způsobem lzdělávacich čin-
nosri na \ysoké škole, přispějeme nejlépe k pocitu plnosti ži-
vom sraršich spoluobcanů a k jejich rovnoplávnému zařazeni

se do naši společnosri,

prof MUDr Zdzněh Suoboda, DrSc.

oldřich Klhdneh: Ziuot ue sPirále, 1996
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úuod

Předkládám soubor na první pohled velmi nesrejnorodých
srací, jejichž autoryjsou čelní předsevirelé fakulry a jeji blíz-
ci přátelé. Naprostá většina vJzvaných mému přáni lyhově-
la, kolegů, kteří mě neryslyšeli, je minimum. Přesto mě jejich
rozhodnuri mrzí. Zadánibylo jedaoznačné - napsar cokoliv,
co souvisí s fakulrou, jejimi ústavy a klinikami, s medicinou
a jejími obory ale také s principy, kreré bJri a činnost fakulry
r-rtvářeIy a ktere ji prolinaji.

Při bliž,ším posouzen í ie zřeimé, žr Áánlivě nesourodé člán-
§ vpvářejí ve skutďnosri dokonale provázanou sousranr myš-
lenek, kreré jedna druhou podněcují, doplňují a vyjadřuji rak
v úhrnu sepěrí dějů a úsilí uplynulého padesátilerí fakulry,
aniž by si je jejich aktéři lždy uvědomovali.

Napsané texry je možné rozdélit zhruba do tří skupin. Prv-
ni ryrváieji rzpomín§ povytce osobniho rázu. Druhou jsou

jakisi ,,ohlédnurí" za l"fvojem oboru, ať obecným nebo v pro-
srředi fakulry a za dosaženými ghled§. Třeti skupinou jsou
úvahy, někreré ve formě esejů, v nichž se jejich autoři za-
mýšleji nad věčnými otázkami živora, lidského byni, mrav-
nosti a kulrurnosri v užši či širši spojitosri s medicínou. Do
téro deti části jsem se rozhodl začlenir (se souhlasem autorů)
několik esejů z paměmiho spisku Éros Hippokrares, vydané-
ho před deseri lery jako soukromý tisk 2, lékařské fakrrlty při
jejím čtyřicátém giročí. Považoval jsem za logické a vhodné
doplnit.jimi zamlšlené poslání. Domniv:ím se roriž, že moud-
rych myšlenek a úvah neni nikdy dostatek. A nepochybuji,
že z rěch, které nabízí tato č.;ísr publikace, si zvídav,,t' čtenář jis-
rě }ybere.

prof MUD. Josef Koutecbj, DrSc.
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IÝěkolik myšlertrk & padesátéi

prof MUDr. Miloš Máček, DrSc.

V/
cx

po druhé svěrové válce dosahovala novoiozenecká, kojenec-
ká i dětskí úmrrnosr hrozivých čísel, která svědčila o sniženi
obranných schopností a odolnosti celé populace. K přičinám
patřila i nedosrarečná v|živa až chronickí podgživa, nedosta-
tek lékú a jiné okolnosti. Patřila k nim bohužel i neschopnost
tehdejšiho roztříštěného a válkou zdecimovaného zdravotnic_
kého systému zvládnout rcnro problém. V návrzich na řešeni
se vyslovovaly tehdejší pediatrické špičky - profesoři J. Švej-
car, J. Houšrěk i brněns§ D. Těyschl - pro z{^ení počtu děr_
skych lékařů, kteří by působili předevšim v misrech s nejvěrší
dětskou monalitou, což byly pohraniční oblasri. Přitom ry-
uka pediarrie na lékařských fakulrách byla před válkou nepo_
vinná a po válce se omezovala jen na krátký kurz, kter/ repre-
zenrovala skripta asi o 25 stranách.

Jako první pokus zlepšir tento srav uspořádalo minisrersrvo
zdravotnicwí na I. a II. dětské klinice v Praze měsični a pozdě-
ji šesriměsični letní kurz pro již horové lékaře. Ukázalo se však,
že taro cesra k řešení problému nevede. Každý z lékařů se rotiž
vrátil na své původni misto.

Proto se hledal důkladnější dlouhodobý program, ktery; by
molrl mortalitu dětí raného věku ásadně ovlivnit. Jako opri-
má]ni možnost navrhovali zmíněni představirelé pregraduální
specializaci v pediarrii, V argumentaci si pomáhali i úspěšnou
exiscenci rěchto fakulr v sssR, což v této době mělo velkou
váhu. Podobně posrupovali i předsravirelé hygieny, především
proi K. Raška, s návrhem pregraduálni specializace v hygieně.

Taro koncepce měla i své odpůrce, především v univerzit-
nich kruzich, ale minisrersrvo zdravornicwi se tohoco řešení
s radosd chopilo, prorože přinášelo určitou konkrétní naději
na zlepšeni.

Proto vláda roáodla v roce l95l o založení nejprve srudij-
ního směru dětského lékďswi, kdy odpovědným proděkanem
na pražské lékařské fakulrě byl jmenován tehdejší doc. J. Houš-
těk, a po dvou letech, roku 1953, byla založena samostatná fa-
kulta děrského lékařsrví (FDL) s děkanem doc. J. Houšťkem
a proděkanem prof. J, Švejcarem.

Ve skurečnosri nešlo o komplerni novou fakultu, protože
na ni přicházeli posluchači až po absolvování prvnich tří roč-
niků na tehdejší Fakultě všeobecného lékďswí, Rovněž jeji za-
loženi bylo spíše symbolické gesro, prorožr vyjma dorace asi
dvěma až rřemi desitkami učirelsk/ó a adminisrradvních míst,
ministersrvo školswí ani rektorát ncpřidělily nové fakultě ád-
ný nov/ objekt či doraci na moviré rybaveni. Piitom však se
zčáti jednalo o již srávajici učitele, takže šlo ve skurečnosrijen
o přesun na novou fakulru.

Založení vylolalo včirou nevůli brněnské lékaiské fakulty,
která doufala v její umístěni v Brně, protože v Praze schválila

vláda i za]oženi fakulry hygienické. Aby bylo Brno uspokoje-
no, byl založen pediatrický směr při ramní lékařské fakultě
a ministerstvo zdravotnicwi zřídilo Vlzkumný ústav pediar-
rick1

Aby naopak byla zase částečně odškodněna i Praha, schvá-
lilo v roce 1956 ministerswo školswi na naléh:ili prol J. Švej-
cara wnik Vfkumného ústavu rywoje dirěre při FDL. To vše
se mělo stěsnat do stávajicích, šedesát ler starých a neobnovo-
vaných prosror Česke dčtské nemocnice.

Budova réro nemocnice, posravená počátkem sroletí, byla
na svůj věk relativně moderní, Pavilonový systém a po válce
nově vestavěné boxy odpovidaly moderní koncepci děrské
nemocnice. Co však zisadně chybělo, byly prostory pro labo-
raroře, pro zminěný výzkumný úsrav a pro novou, rozsáhle
koncipovanou ryuku budoucich pediarrů. Vždyť celý areál
v Sokolské ulici měl jedinou posluchárnu s katastrofální akus-
rikou a ádnou mistnost, kam by se vešIo vice než 20-30 osob!
Po prvnim nadšení, kdy vedeni fakulry slíbilo, že i v rěchro
skromných podmínlcách uskureční vše, co se od něho očeká-
vá, a ro proro, aby zřízeni fakulry nebylo z technic§ch dúvo-
dů pozastaveno nebo ohroženo, se postupnč dostavilo r7střiz-
livění, prorože omezený prostor se sral limirujicím činirelem
jak a7šování kvaliry r7uky a vyzkumu, rak dalšího vyvoje fa-
kulry

Jakiloli naděje na věrší stavebni úprary srávajicich budov
nebo na stavbu dalších v areálu nemocnice bny pohasla, jak-
mile se ukázalo, že budony České děrské nemocnicejsou ur-
čeny ke zbouráni, prorožr na jejich mísrě bude srár Nuselský
most. Těrmin byl sice v té době v nedohlednrr, ale to sračilo
k tomu, aby se dělaly jen havarijní opraly. A tech bylo mnoho,
protože topení, kuchyně i prádelny byly většinu času v opra-
vě. Později přesraly fungovat úplně a srrava i prádlo se dováže-
Jy z fakultnich nemocnic na Karlově náměstí a v zimč se mu-
selo lzdor ákazům přitápět elektrickými zďiči.

Dalším problémem, krery novou fakulru rížil, byla l}uka
v klinick|ch nepediarrickych oboreó, předwším inrerny a chi-
rurgie. Z presrižních důvodů o ni vedení faiulry nepoádalo
fakulru všeobecného lékařswí, ale získalo pro ni učirele, kteří
do té doby byli mimo fakultní praxi. Byli to dosavadní primá-
ři inrerních oddělení nemocnice Bulovka, docenri V Jedlička
a R. Foit. Fakulra pro sebe ziskala obvodní nemocnici Pod
Perřinem, dosti zaostalou, původně řádovou nemocnici, kde
působil i známý chirurg doc. Vahala, krerý se také sral vnrču-
jícim nové fakulry Tam byly umistěny i dvě interní kliniky.
Dalšim chirurgem, ktery pouze přednášel a současně byl ve-
doucím katedry byl primář chinugie na Bulovce prof. J. Knob-
loch. Vfuku nékrerých dalšió oborů jako dermarologie, rent-
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8enologie, očního, zubního a krčního lékařswi dospělých,
podobně i neurologie, psychiarrie a některých dalších men-
ších oborů se nepodařilo zpočátku plně a kvalirně zajisrir, a ro
včerně prakriL.

Koncepce ýuky zpočátku nebyla zcela ryjasněná. Podle
někrerých pediarrů, především vedoucích, se měly sice lyučo-
vat všechny obory, ale pediarrie byla rozšiřena na úkor jinÝch,
hlavně interny, prolože na této fakulrě byla základnim obo-
rem, kregi měl mir srejné posravení jako interna na všeobec-
ném lékařswí, Dále se ryučovala dčrská chirurgie, dětská oto_
rinolaryngologic, kožni, zubni, rentgenologie i ostatní obory
orientované na děmký věk, což přinášelo posluchačům pro_
hloubené znalosti z rčchto pediatrických oborů, kreré byly ab-
solventům jiných fakult dostupné až posrgraduálnč. To raké
odpovidalo tehdejšimu označení absolvenra,,promovaný dět_
ský lékař". Obory jako interna a chirurgie dospělých se ryučo-
valy teorericky obsahově v plné šíři, ale v poněkud omezeném
počtu hodin ve srovnání s osrarními fakulrami, nicméně by-
Iy součásrí zkoušek vč€tně státnic. Ovšem jakmile se během
krárké doby ukázalo. že renro tirul našemu zdravotnicrví ne-
vvhovuje a všichni absolventi lékařských fakulr ziskávali opér
titul MUDI, objevil se poprvé nesmělý, ale přirozený poža-
rlavek ostarnich oborů na rozšířený počer hodin i na věrší za_

scoupení ve vedeni lakulry
Dominanrnimi posravami fakulry byli prol J. Švejcar

l doc. (tehdy ještč) J. Houšrěk. Oba spojovali sr,é osobní am_
bice s novou íakulrou a neváhali pro ni ziskávat gíhody a po-
zice i hájir ji pied různými kririky, krervch bylo srile dosr.
Pro[ J. Svejcar rlužival své proslulosti iznámosrí a Houšrék
své neúnavné pracovirosti i polirické pozice. Dalšími předsm-
vireli, kteři však v konkrérnim rozhodování o ákladních pro_
blémech fakulry byli spíše na vedIejši koleji, ale chtěli proká-
zar, že jsou stejně dobří a v někreryich speciálních případech
lepši než členové velké tradiční fakulty, byli: pro| J. Procház_
ka, původně pediarr, později známý zakladatel infekčni kli-
niky na Bulovce, prof, R. Perer, porodnik a zakladarel détské
gvnekologie, inrernisté prof. V Jedlička a proi R. Foir. Me-
zi chirurry ziska|i určitou proslulost doc. Z. Vaha]a a zaklada-
rcl dětské chirurgie i kardiochirurgie pro[ V. Kafka, podobné
ipro[ J. V'iškovský, Přednosra dérské ušní a krčni kliniky,
pro| Hnčvkovský průkopník moderni funkční anaromie a or-
ropedie s orienrací na detskY věk, i děrský neurolog prof, Les-
nÝ a prof, Komínek, zakladacel moderní děrské stomatologie.
Na fakultě se rozvíjela činnosr nově konscituovaného Farma-
kologického_úsravu pod vedenim proi Raškové i prostorově
srisnéného Ustavu patologické anatomie vedeného prof. Be-
rrešovou. všechny se podařilo nadchnour pro budováni nové
f}kulry a je nepochybné, že jí přinesli a obětovali mnoho, Po-
háněla je i určirá ctižádost prokázar v konkurenci s osrarnimi
pražskými fakulrami svou kvaliru.

A]e vraimc se na začárek. Lze se jcn dohadovar, proč k zá-
kladnímu řešeni zlravotnich problémů dé§kého včku. krere
piedstavovalo zřízerri réto fakulry, její,,orcové" nepřizvali da|_
ší představirele děrského lékaiswi, předevšim známého zakla-
darele modernípediarrie u nás pro| Brdlíka, kdyz byl vlasr-
rré přednosrou kliniky, kde raro [akulra začinala. Jeho akrivira
bvla jaksi nenísilrré přeložena na dalši pediarrickou kliniku
(proI Blažka), krcrá rovněž do nove fakulrv nebyla zakonci-

1lovánal piirom bvl ješrč nedávno piednortou i utitelem svÝch
žáků Svejcara i Hcrrršik.rI Těn r o čin bvl cjsrí asisrenrů klinikv
vnímán jako nespravedlnosr a od ré doby vznikly na II. dčr-
ské klinice dvč vzájemné se kririzujici názorové skupiny, Pro-

fesor Brdlik piesral býr přednosrou a je ironii, že asi za rok na-
konec zenrřel vc své původní pracovné na II. dčrské klinice,
Tlké osrarní předsravitelé dalších pražských děrských klinik
prol Blažek, Vychytil a Epstein nebyli přizváni k účasti na zři-
zování nové lakLrlry derského lékatsrví.

Preklinické obory, jejichž pracoviště vznikla brzy po zahá-
jení vÝukv na fakultč, reprezentovala známá prof. Benešová,
jedna z mála odborniků vědecky pracujícich v oblasri děrské
patologie, f)alši byla proi Rašková, moderni farmakolog, je-
jíž příchod obohatil fakulru a krerá sgim r7srupováním i po-
sravením nezůsrala v pozadí jako osrarni předsravirelé nepe-
diarrických oborů. Parologickou §.ziologii řadu let lyučoval
asistent z ústavo všeobecné fakulry, taro výuka však zůsráva-
la bez nár,aznosti na další obsah studia. Siruace se podstatnč
změnila, kdJz fakulta získala proí. Poupu a pro mikrobiologii
pro[. Ponrž-nika, ale o rom později.

Posluchači, kteří se na fakulru h|ásili z všeobecných [akulr
po ukončení nejdřive rřetího, ale brzy druhého ročníku, se roz-
hodovali zcela dobrovolně. fuisrenri FDL navšrěvovali osratni
fakulry a informovali posluchače o srudiu a lysvědovali zamě-
ření novč fakulry Mezi hlavni argumenry parřila skurečnosr,
že jde o fakulru malou, kde učirelé a studenri mají k sobě bli-
že než na velkých fakultách, A opravdu ri, kteřizažívali náva,
ly v posluchárně anaromie a k prasknutí nacpané praktikirny,
rádi přicházeli na fakuIru děrského lékařsrví.

Zvlášrě prvrrí skupiny novÝch posluchačů se projevily ja-
ko nesmírně iniciarivni a wžadLrjici splnéni všech slibů. A sou-
časně mnoho asistentů, povčřených péči o nč, nacházelo v ré-

ro práci nové uplarněni. Někdy taro péče byla, z dnešního
hlediska, až hyperprorekrivni, a omezova|a rak vlasrni rozho-
dování a samosrarnosr posluchačů. Ale nemohlo se stár, aby
se o nčkrerém posluchači nevědělo co se s nim děje, kdl v,v-

nechal přednášky,, každý byl znám jménem a o jeho sociálni
sirulci byl informován jak kroužkogi učirel, rak vedoucí roč-
niku. Tedy péče až raková, že ro u některých svobodnějších
povah bu<lilo pociry vedoucí ke vzpouře. Několik studenrů
se opravdu boLrřilo, ale vše věršinou skončilo dohodou. Na
druhé strlnč raro péče ineusrá|á konrrola vedll,k qiborným
srudijním výsledkům, protožc rric nebylo ponecháno náhodč
a ročníkoví učitelé sami před srátnicemi konrrolovali znalos-
ri všech posluchačů; kdo nesračil, byl doučován. Podle pro-
spčchu svéřenÝch kroužků či ročniku hodnotilo vedeni i po-
véřeného asisrenta, což opěr snižovalo vlasrni odpovědnosr
srudenrti,

většina !.,,nikajících srudenrů se dobře uplarnila a dnes za,
u jími vedoucí misra v lékaiské vědé u nás i v zahraničí. Je
možné s vclkou pravděpodobnosri prohlásir, že jejich počet
bvl věrši, než tomu bvlo v pozdčjšich desetiIerích, Tímro způ-
sobem ptrkračovala fakulra vc svém prvnim desetileri.

Dékanem byl srále proI J. Houšrěk, prodčkany se srali věr-
šinorr jeho asistenri, vědecká rada se skládala v prvnich Ierech
asi ze šesri až deseri členů. ProC J. Švejcar, původni ředitel
Ustavtr T.,,zkumu ví,voje dirčre i přednosra L děrské kJinikv, se
rzdal funkce ředirele, píotože jeho syn nasroupil na místo vč,
deckého prlcovníka l, úsravu a pod|e inrerprerlce úředniků
dčkanrirLr by nenrěl být jeho nadřízerrým. Prol J, Houšték ke
slýnl nlnoha lunkcim přibral ještě misro ředirele a zrčal ústav
reorganizovar podle svÝch představ

s troch<rrr nadhledrr lze konstatorrat. že živor na fakulrě
plvrru| klidnč asi jako v mírnč osvícenské monarchii, kde mo-
narchn vlidl ku prospěchtr lakulry i všech jejich členů, ale co
je prospčch všech i jak rná řiše vypadat, o rom rozhodoval on

45



sám. PohlédnemeJi na seznam hlavních předsravirelů lakulry
je nutné i při maximální kriričnosti uznat, že šlo o lybrané od-
borni§, jimž byl většinou společný zájem o gwojové aspekry
medicíny, Nešlo o pouhý sbor představitelů jednodirych obo-
rů, ale jejich rzájemná spolupráce a odborné propojení přines-
ly nové pohledy na pojerí jednotli5ich onemocněni a pozná,
ní jejich průběhu od děcského "ěku 

až do stáři. To mohlo býr
opravdoým přínosem, a je proro nurné po lerech zvážic, zda
se fakulta s rímto poslánim lyrovnala, či zda jej nesplnila.

Již v prvnich desetilerích se proktala v některych obotech
platnost a produktivnosr této koncepce, Například spoluprá-
ce v oborLr děrské kardiologie prof. V Kaí}ry a doc, H, Padov-
cové a jejich kolektivů dala základ rozvíjení moderniho opera-
tivniho řešeni vrozených srdečnich vad, krerygnístil v dnešní
Kardiocenrrum, Podobně romu bylo i v nově koncipovaném
oboru dětské onkologie, kde vznikl základ dnešniznámé k]i-
niky, K romu samozřejmě patřila i určitá, i kdlz poméry ome,
zená, možnosc pobytu na zahraničnich pracovišrich. Vznikl
obor děrské gnekologie, kdy z pouhého prvorního odborné-
ho zájmu se konstituovalo fungujici klinické oddělení a dneš,
ní klinika. Vzdálenosr incernich ldinik od pediarrických pra-
covišť se ukázala býr brzdou v tomto výwoji a znemožněnim
jakékoli fungujíci spolupráce. Ta mohla vzniknotrt až po pře-
sidlení do Motola, i když i zde se uplacnily nové fakrory, kre-
ré plodnou kooperaci omezovaly.

Na lynikajíci úroveň se v některých smérech, piedevšim
v,ystemat ickém,ledovrni a odhalováni deditných rerprrač-
nich onemocnéni,,ypracoual i Urtav rlzkumu vl,voje Jirére.
Dosáhl jí nalzdory své koncepci, která byla chápána spiše ex-
tenzivně, a ne koncencrovaně na několik málo hlavních pro,
blémů. Druhé pojetí by totiž při omezeném personálnim ob-
sazení mohlo piinésr ješrě lepši výdedky,

Na děrskych klinikách v Sokolské ulici lznikla pouhou do-
hodou obou přednostů společná biochemická laboraroi, kre-
rou vedl rehdejši asistenc Homolka, Konsciruovaná byla až po
wniku Děrské fakultní nemocnice (DFN), ale již od začátku
a zvlášrě po příchodrr proí Masopusra se rozvinul 9ruoj mik-
romecod a dalších diagnostických postupů nutných k řešení
aktuálnich orázek pediatrie, To piineslo dalši možnosri pro
zkoumáni někrerych problémů zvlášrě novorozenců a kojenců,

Velké naděje byly vkládány do zřizeni Kardiocenrra i samo-
starné Kliniky děrské onkologie; zásluhu o jejich zřizení ved-
le nadšených iniciátorů a prvnich přednosrů měla ředirelka
nemocnice MUDr. V Kazimourová. Jak ukazuje současnosr,
gto naděje se splnily a obě pracovišcě dosahuji 9;sledků vice
než srovnarelných s podobnými pracovišri v zahraniči.

Na lysokou úroveň, srovnatelnou nejen s přednimi inrerni-
mi klinikami dospělých u nás, ale i z mezinárodniho hlediska,
se dostala dětská hematologie, diabetologie, alergologie a imu-
nologie, později i neurochirurgie. Ke zcela noým oborům
založeným z iniciariry proi J. Švejcara přibyla rehabilitace, za,
měřená předevšim na dětský věk, i obor sledrrjíci a ovlivňtrjíci
změny vznikající při rělesné aktivitě u rostoucího organis,
mu, nazývaný neobratně tělovýchovné lékařsrví. Jeho vede-
nim pověřil prol Švejcar svého sekundáře MUDr M, Máčka,
Prol Švejcar současně s,,léčebnou těloýchovou" inicioval
vznik tzv ,,|éčebné výchory", což měl byt obot ve kterém se
pediatr vedle své profese uplarňoval i jako psycholog, respek-
rive psychologa nahrazoval, Zarimco však rehabilitace a posu-
zováni vlivu rělesné aktivity na děrský organismus se úspěšně
rozvijely. létebná výchova na l, dčrske Idinice pou deji . od, ho
dem prof, J. Švejcara do lPVZ zanikJa. podobné jako doro+

rové lékařsrví, které však pěstoval prol Rubin jak v IPVZ, Řk
na lII. dětské klinice Fakulcy všeobecného lékařswí,

Fakulcé k jejímu zdárnému qwoji chyběly reorerické obory
ikdlz proi Rašková se snažila v experimentu přiblížit k řeše-

ní problému adaptace nezralých nebo mladých organismů na
různé toxické látky a uplatňovala qvojové aspekry v tématech
zpracovávaných jejími aspiranry Nicméně rychova modcrnich
farmakologů, spojená s téměř obligárními dlouhodobými po,
bl,ry na zahraničních pracovišrich, posunula roro pracoviště do
čela všech farmakologických úsravů u nás. Mnoho piednosrů
úsravů tohoco oboru jsou žáky prof, Raškové, či ji vděči za po-
byry v zahraniči.

Tiochu neoblyklý, ale přesto tĎpěšný byl \,}./oj děcské neu,
rologie, ktery; byl poznamenín s!řetem osobnosti reprezen-
tujícich své koncepce, Jeji zakladatel prof. Lesný všesrranně
lzdělaný a úspěšný se věnoval tomuto oboru jako celku. Jeho
asistent a pozdéjši profesor Vojta vypracoval origináIni meto,
diku léčení raného poškození CNS u novorozenců a kojenců
a ttr úspěšné zavedljak u nás, rak později ještě úspěšnéji v za-
hraničí. Prof. Lesný měl k této merodě 1ihrady a v podsrarě ji
neuznával a nelibě ned, kdt' ji rehabilirační pracovnice použi,
valy na jeho klinice, Tyro výhrady přenášel i na osobu asisten-
ta Vojry, takže ten musel z faktrlry odejír. Pomocí cěch, kreři
jeho merodu pokládali za rynikající objev, se stal vedoucím
rehabilitačního odděleni na poliklinice na Karlově náměsrí
a mohl nerušeně svou merodu rozvíjer. Ta, procože měla úspěch
a dávala naději celoživocně poškozeným děrem, si razila cesru
světem. Prof. Vojta od počátku pracoval na čásrečný úvazek
i na rehabiliračnim oddělení dérských klinik a zaučoval jeho

pracovnice do rajů své metody.'fim se stalo, že tyto pracov-
nice pak úspěšně v emigraci pokračovaly v uplatňování této
metod1 a staly qe vedortcimi podobných center v ŘImé á ve

Srockholmu. rak;e proi Voira mohl každoročné poiadar r1-
ukové kurzy pro lekaře a pied nékolik; lery byl v Rimé lřizen
úsrav nesouci dnes jeho jméno, Klinika děrské neurologie, ja-
ko jedna z mála na světě, existuje úspěšně dodnes.

Po prvnim desecileti exisrence fakulty se diskutovala oráz-
ka, zda faku]ra splnila úkoly, kreré vedly k jejimu založení,
Kazdým rokem promovalo okolo sra lékařů, kreří však nebyli
piímo détskýrni lékaři, ale absolvenry fakulry dětského lékař-
swi. Toro řešeni napovidalo, že přes pregraduálni specializaci
je další vzděláni v oboru nutné, aby mohl býr lékař připuštěn
k arestačni zkoušce,

l když v prvnich letech nastupovali někreří absolventi pří-
mo na mísra v lerénu, většina z nich zaplnila vznikajici dětská
oddělení okresních nemocnic, Hrozivá kojenecká úmrrnosr
prvních poválečných ler klesla, k čemuž jisrě přispěli i riro mla-
dí lékaři, nicméné úspěch by se asi nedosravil, kdyby nebylo
ciIevédomého iizenr pediat ricke rIužby mini.rersrvem zdrl -

vornictvi, Tehdy lungoval jako hlavnr odbornik prof, Svej-
car, kcery pozdéji předal své místo prof. Kubátovi a nakonec
prof. Houšťkovi. Ti iidili skupinu vedoucich krajských od-
borníků a scejný sysrém řízeni poktačoval i v okresech, Tak se

stalo, že během jednoho qi,dne se mohly bezprosrřední poky-
ny dostat až k poslednimu sekundáři v okrajové okresni ne-
mocnici. Byla rybudována siť poraden, kam sanirka piiváže,
la jednou až dvakrát týdně pediatra, což byli většinou mladí
sekundáři z nemocnice. A pokud matká s ditěrem poradnu
ignorovala, navštěvoval ji pediatr spollr se sociální pracovnici
doma. Tato cesra, i když v mnohém nahrazovala nrrrnou pé-

či rodičů, zachránila mnoho děrských životů. Určit/ autorita-
rivní přistup byl v dané siruaci, při velké kulturni zaosralosri
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ijsti populace v pohtaničí, zcela nutný Sysrém poradenské
péče, krery v omezené miře fungoval již před válkou, kdy jej

pievzal podle některych za|rraničnich zkušenosrí prof, Brdlík,
loncipoval nové po válce především proi Švejcar, Sám jsem
jei za svého prvniho pobJtu na děrském oddělení nemocnice
l Jilemnici zažil,

K likvidaci kojenecké úmrtnosri piispěla promyšlená pe-
Jiarrická péče, dobře lyškolený sbor mladych lékaiů, absol-
, entů fakulty, i celková koncepce zdravorniccvi, kceré bylo
;enrrálně řízeno jak sysrémem odborníků, cak misrnimi zasru-
pirelskými orgány.

To znamená, že podíl fakulry na romro úspěchu byl nema-
ir. Vedle roho však zřízel|, fakulry přineslo i dalši, před rím
rečekané klady, Vzniklo pracoviště, které až na ryjimku jedné

5diauické kliniky nemohlo navazovar na žádnou velkou tra-
Jici. To znamená, že přiležicosc dosrali vétšinou novi pracov-
rrci, kreři chtěli dokázal, že jejich lýběí byl správný Vznikly
rové kliniky a úslalT, jejichž pracovníci se začali prosazovat
. odborných společnosrech, v publikační činnosri i v konkur-
zech na zahranični pobl,ty. ]ak již bylo řečeno, rznikaly nové
obon., jejichž vznik nikdo předtim nepředpokládal.

\'ýsledkem réco aktivity, r,zdor řadě negarivních průvodnich
,er u, věrširrou odpovidajicich době, bylo, že vznik a existence
F;lrulry dětského lékařswi znamenaly pro zdravotnicwí piinos,

Co však dále? Problém kojenecké úmrrnosci byl ryřešen,
:.rkže hlavní důvod zřizeni fakulry zmizel. Nyní nastala chvi-
.e. kdy se mělo znovtr diskucovat nejen o náplni, ale dokonce
.. nor,é lormě exisrence fakulry. Objevily se dokonce pokusy
.l jeii zrušení, pravě rak jako o zrušeni fakulry hygienické. vy-
;h.rzely věršinou z, fakulry všeobecného lékařsrvi, kcerá se dí,
.Ja velmi kriticky na své dva menši konkurenry ovšem tato
.clká fakulra měla sama mnoho slabin, takže ubránir se ji ne-
r1-1o obrižné. Velké počerné ročniky, ve kceryich se posluchači
lkoro zrráceli, a zcela anonymní přiscup k nim, ostře kontras-
:or al s réméř rodinným prostředim, kdy vedeni zna]o každého

;:sluchače jménem, a ten se mohl kdykoli obrátir s problémy
er sT,ého asistenra. Na fakulrě bylo dost možnosri i prosroru

;ro odborné začátky, a to vše vedlo k romu, že největšimi ob,
::ajci fakulry byli sami scudenti, Jejich L,valira se opakované

irojevo"ala v pořadí na celostátnich srudenrských sourěžich.
Fakulra se uhájila, ale jeji vedení nemělo dosr síly k tomu,

abl otevřelo volnou diskusi o jeji budoucnosti. Podle jeho

2iedsrav nebylo rřeba nic reformovat, píotože se vše osvédči-
_o. Tenro názor převládal ještě na počátku šedesárych ler, ale
r.rrústající společenské vření naznačovalo, že i na fakulrě mů-
z: dojir k názoro5im střerům.

Ite

než předcháze-
,Ici. prorože za dění na fakulrě, včecně úspěchů i neúspěchů,

;.cm nesl odpovědnost, o kterou jsem se mohl dělit s dalšími
:pnlupracovniky. Vedení fakulry, které pevně hájilo jeji charak,
:er a mohlo se lykízat řadou úspěchů, reprezentované děka-
nem Houšťkcm a později děkanem Kubárem, krerý byl jeho
glslušrrým následovatelem, začalo poněkud ztrácet autoritu.
Prof. Houšrěk se stal prorek[orem a součá§ně se začal vice anga-

žo\ar v ČSAV aby dosáhl akademické hodnosci, a děkan Ku-
5ar sám nesračil řešir všechny nové nasrupujíci problémy. Tím
;c čásrečrrě, postupně a pornalu uvolňovala cesta pro dalši na-
lrupu jici generaci mladšich pracovníků, jejichž reprezenranrem

|,em se stal. Přispělo k tomu asi i to, že jsem z několika mož-

ných kandidátů byl pravděpodobně nejvíce přijarelný i pro
předchozí vedeni. Zvo]en vědeckou radou v rajném hlasová-
ni, kceré se uplarnilo poprvé, jsem byl na podzirn roku l962.

Od začátku jsem se snažil, aby složení nového vedení fakul-

ry reprezenrovalo všechny názorové skupiny a nebylo, jako do-
sud, wořeno pouze pracovníky IL dětské kliniky a Usravu. To
se zprvu podařilo jen zčásti, kdy pediacry zasupoval nejdři-
ve doc. Hrbek, v dalšim období doc. BrachFeldo"á a proi Ko-
mínek, ostatni obory prof. Benešová a v druhém obdobi
i prol Gregor. O jeho zvoleni byla vedena prvni vážnější dis-
kuse, ale nakonec se podařilo osrarni přewědčit, že bude fakul-
rě jen ku prospěchu, kdf se na řizení účasrni i dalši důležiré
obory Ýdeckou činnost měl na starosri doc. Hrbek.

Jednim z prvních kroků bylo uvolnění centrálniho řizení.
Byly zřizeny odborné komise a obsazeny podle návrhů jednot-
livých pracovišť. Rovněž jednorr měsičně zasedalo rozšiřené
kolegium děkana, jehož členy byli jak zástupci konzervarivněj-
šiho pediatrického křídla, tak reprezenranti teorecic§ch i vel-
kých nepediarrickych oborů. Toto trskupeni mělo přinurit obě
názorové skupiny včas a ocevřeně diskurovar o problémech.
Úspěch zpočácku byl však jen částečný prorože ne všichni mě-
li jasno, krerym směrem by se méla fakulta ubirar. Pokusně
byla ve třetím a čwrtém ročniku zavedena bloková výuka, kte-
rou prof, Benešová vehementně obhájiIa prori kritikům ro-
hoto způsobu pedagogického úsili. Ukázalo se, ze je zvlášcě pro
menší obory piinosem, a proro se udržela dodnes,

V té době se na lysokých školách jen velmi obtižně ptosa-
zovalo jmenování noých docenrů a profesorů, Exisroval slo-
žiry sy,rem nomenklarury kdy a,i,renri patiili do nomenkla-
rury okresních ryborů KSČ a docenci a profesoii dokonce do
nomenklarury ústředniho lýboru. Všechna jejich jmenování
i cesry do zahraničí se musely projednávar na této úrovni. To
vše připravoval jeden pracovník osobniho oddělení, rakzvaný

,,kádrovák", jehož výkonnost byla, ať již myšlenkovou ome-
zeno,tiči ne.hucí. velmi omerená. Vpiedchozich lerech byl
jen ryjimccné habilitován nečIen KSC a ičlenove méli často
velké obríže při schvalováni nejrůznějšimi organizacemi. Men-
iI po7orn051 se věnovaIa kva]itč habiliracnr prace, Nepsanou
zá,ad,,u byl rakzuaný kjdrol} srrop pro nečleny K5Č.

Ať již exisrenci určitého společenského uvolnéní, či pocře-
bou a vědeckým zránim nékterych asistentů i pok-račujicí vě,

kovorr diferenciací, se přes ryslovenou nechuť některyth sráva-
jících přednosrů (a ro členů i nečlenů srrany), podařily prosadir
habilirace, kde na prvním misté se hodnotila kvalita práce bez
ohledu na srranickou piíslušnost, Bylijsme první lékařská fa,
kulta, krerá se rohoro kroku odvážila, V rom nás podpoiila
prof. Rašková, krerá nám sými boharymi konexemi určicým
způsobem kryla záda, Nicméné jsem si rysloužil i kriciku ze

strany všeobecné fakulry kde renro posrup označili za riskant-
ni precedens,

Tak se stali docenry V Mydlil, R. Gostof, K, Rakušan,

J. Klos, J. Kominck, B. Raška, M. Brodský a další. Profesory
se srali V Kaf'ka a O. Poupa, Dokonce jedno jmenováni pro-
fesora, zaslotržilého člena strany, bylo zamirnuco, Bylo rovněž
pozoruhodné, že nejvěrší odpor proci ustanovení na místo do-
centky se zvedl u H. Padovcové, jejiž odborná kvalira byla si-
ce nespoťná, a dokonce byla dlouholerá členka strany, avšak
necajila se svou kritikou vedeni kliniky i fakrrlry.

Stálým a cirelným handicapem fakulry byla absence teore-
rických oborů nejen jako vědecké bázr, ale i v podobě neúčas-
ri v romto směru lzdč|aných pracovníků na živocě fakulry Při
úvahách, jak renco nedosrarek odstranir, protože kompletiza-
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ce fakulry byla v nedohlednu, jsme došli k ávěru, že bychom
měli navázat bližší kontakry s pracovišti akademie věd, zvár
jejich pracovniky na jednání vědecké rady, nabidnout jim
i účast na výuce a možnost habilirace. Oni by poskydi našim
kliniclo/m pracovníkům možnosr védecké práce a řešení ně-
kterých rémar ve svých ústavech, připravovali by aspiranry pro
budouci up|atnění na ůlultě a podobně. Taro jednáni byla
úspčiná a jeiich prvnim konkrétním v/sledkem bylo přelzeri
g]uky a vedeni Úsravu parologické |ziologie prol O. Poupou.
S ním přišel později prof. Křeček a začali rychovávat celou
plejádu mladých budoucích §.ziologů, kreři se později široce
uplatnili nejen na fakultě, ale prakricky na řadě vlznamných
pracovišť v zahraniči. Od cé doby se ze zcela bezvlznamného
pracovišrě s exrerním vyrrčujícím a jedním asistenrem sral reo-
retický ústav, ktery byl jedním z vědeclrych piliřů fakulry. K ro-
mrr však bylo nurné získar pracoviště pokud možno blizké,
aby se konkrétní spolupráce mohla rozvíjer.

Podobným způsobem jsme hodlali postupovat i ve 5pq|u-
práci s Úsrřední vojenskou nemocnicí, krerá měla spolupraco-
vat v klinických oborech, které nebyly na fakultč zastoupe-
ny, zvlášrč pro blizkosr budoucího Morola. Událosri v roce
l968 turo spolupráci přerrršily, jediným r7sledkem byl při-
chod dnešního proí Fajscavra a později i doc. Beneše a účasr
prol Černého na fakultnim dění.

Důležirou formou zvlsování vědecké úrovně byly dlouho-
dobé pobl,ry v za_hraniči, Kdo si v tomto obdobi pobyt sám ry-
jednal nebo, což bylo nejčxrejší, mu jej obstaral jeho předsta-
vený, či lyhr:il v konkurzu, mohl vycestovat. Za nďeho vedeni
nebyl nikomu pobyr z naší 5rrany zamitnur; to samozřejmě
přineslo riziko zvýšeni emigrace, což oám bylo opakované ry-
gíkíno. Je nurno říci, že ryjížděli především pracovnici teo-
rerických oborů, méně klinici. To bylo asi dáno rim, že před-
nostové klinik měli podstarně méně známosrí a konexí než
teoretici a bohužel asi i méně zájmu a větši obaly své asisten-

ry lysílat.
Tehdy se ukázalo, jak je výhodné spolupracovat s vedením

nemocnice. V její správé byla budova. krerá sloužila hygienic-
ké íakulre a kde byl umísrén Úsrav k]inické $ziologie, což by-
lo poněkud nerypické pracovišrě vedené prof Skláda|em. Jed,
nalo se v podstatě o plicní oddělení fungujici jen pro vybrané
nemocné. V budově, kde byl dostarek prostor, byl umísrěn je-

den z teoretických úsravů hygienické fakulry, ten se však od-
stěhoval a tak se objevila příležirosr ryro prosrory zabrar pro
pracovišcě parologické §-ziologie proI Poupy. S richým sou-
hlasem ředitelky Kazimourové jeden asisrenr prof. O, Poupy,
a sice B. Korecký mísrnosti obsadil a uzamkl a marné byly
proresry prof. Skládala. Nakonec se s prof O. Poupou smiřil,
protože srejně neměl pro ryro prostory ádné r7ržiti.

Diskuse o budoucnosd fakulry byly stále živě.jši. Dokonce
jsme ustavili komisi, která je měla koordinovar, V jejim čele
byl nový proděkan a nasrupující přednosta interni kliniky ne-
mocnice Pod Petřínem prof. Gregor.

Snažili jsme se podnirir diskusi i na jednotlig;ch katedrách,
ale zkušenosti řady let, kdy volně pronášené náory mohly při,
nášer určiré riziko, volnor-r rliměnu sranovisek brzdily, Nic-
méně jsme jako vedeni Fakulry a za podpory většiny jejich
pracovniků dospěli k závěru, že fakulm splnila svoje historic-
ké posláni, pomohla snižir v prvním desetilerí po válce koje-
neckou úmťrnosr, D/wořila lynikající pedagogická i vědecká
pracovišrč charakterizovaná předevšim akcentací vywojol}ch
aspektů, ale že jsme toho názoru, že v současné době se stává
koncepce pregraduálni specializace určitou brzdou v jejim q;-

voji a proro by se její náplň měla komplerizovar na plnohod-
nornou výuku všech oborů a současně si zachovat již získaný
a osvědčený vywojogi aspekt ve výuce i r7zkumu. Název fa-
kulry se měl změnit na ,,Lékařská fakulca Motol".

"fyto závéry narazily předevšim na stanoviska býrualých
předsravirelú vedeni Fakulry prof. Houšťka a Kubára, zatím-
co prof. Švejcar, krery se mezirim wdal vedení klini§ a při-
pravoval se k odchodu na misro přednosry kliniky v IPVZ,
se oficiálně neryjádřil, ale soukromě s námi souhlasil. Odpor
také zčásri 9.volávaly obar7 o exisrenci, protože předložený
postupný plán lyrovnávánísil na klinikích, krery měl do pě-
ri roků ryrovnar počet asistenrů a docen!ů, znamenal relativ-
ní sniženi na rřech pediarrických klinikách a zvýšeni na dvou
inrernich a jedné chirurgické klinice. Tehdy na třech děts§ch
klinikách bylo 35 učirelů, na dvou inrernách a jedné chirur-
gii jen 20,

V réro době se nečekaně zvýšila společenská aktivira sru-
denrů. Vznikl Spolek mediků a později Akční výbor studen-
tů, jehož předsedou se sral posluchač Cvachovec, dnešní do-
cenr fe_kulry. Spolek úzce spolupracoval s vedením fakrrlry jeho
členové se pravidelně účasrniIi )eho akci. Srudenri navrhovali
wé kandidáry do vedcní a do různých orgánů školy, Plně se m-
ké účasrnili jednáni o reformě studia. Taro spolupráce se zvláš-
tě uplatnila v období studentské srávky, krerá proběhla i na
naší fakulrě. Ke scávkujícím se přidali iučitelé a společně při-
jali l0 bodů, v nichž se zavazovali bránir dosažené svobody.
Celé roto období bylo po roce 1970 předměrem \yšetřoyání.

Prorože se měla rozšířit g;uka o někreré discipliny medi,
cíny dospělých a počer hodin se nemohl nadměrně rozšiřir,
navrhl jsem, spoIu s vedoucim katedry společenských věd
doc, Kůnsrlingrem, snižit asi o polovinu roxah výuky těchto
disciplin, které spolu s vojnou zabiraly asi 20 o/o ýukového
času, a reformovat jejich obsah. Projednáni tohoto návrhu se

prorahovalo a po roce 1969 se promítlo v našem negalivním
hodnoceni. Byla rovněž usravena rehabilitační komise, která
ověřovala právoplarnost propuštěni některych učicelů v prů-
behu minulYch let. Piedsedal ji prof, A. Kotásek, členy byli
proí O, Hněvkovsk/ a da,lší. Některý,rn bylo nabidnuto opět-
né piiieri, jim poslán omluvný dopis.

VeIký roxah činnosti byl věnován ýsravbě nové nemocni-
ce v Morole. Několik ler již existovala komise pod vedením
děkana Houšťka, krerá dlouze diskurovala o koncepci, náplni
i rozsahu nové nemocnice. Prorože termín zahájeni scavby se

blížil a projektanti potřebovali odpovědi na konkrétní otázky,
kreré srávajicí komise nebyla schopna zodpověděr, bylo nutné
práci komise oživit. Cesrorr k romu bylo jmenování druhého
předsedy za zdravornicwí. Tou byla jmenována ředirelka ne,
mocnice MuDr. v kazimourová a komise začala pružně fun-
govar. S(avba, jak se dalo očekávar. se zpoždovala a hrozilo, že
le stará Česka děrská nemocnice zbourá diíve, než bude hoto-
vá novosmvba v Motole. prolože otevření Nuselského mostu
bylo sranoveno k jakémusir7roči, musela stavba v daný termin
začír. Proro se objevil rlak jak na ředitelsrví nemocnice, tak na

falulru, abychom v připadě nurnosri souhlasili s odsunem do
provizoria, a tak zachránili rermin l"fstavby mosru. Nabizeli
nám různé školní budo,7, dokonce i budovu URO na Zižko-
vě. Společně s ředirelkou jsme však odmítali výn7 o uvědo-
mělosri a politické nutnosli a snažili isme se přesvědčit nad-
řízené orgány o nenahraditelných zrrárách, které by přinesl
.r připadě přesrěhování do provizoria pokles úrovně léčebné
péče a r1trky. Nakonec se podařilo sousrředir na stavbu více sil
a zavésr i noční směny izvýšit prémie za vcasné dokončeni,
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V té době se nám podařilo přesvědčit minisrersrvo školswi
a především prof. Hájka osobně o nutnosti antažovat fovněž
minisrerswo v budováni školských zařizení v morolském areá-
lu s cílem rywořit ideální,,campus". To znamenalo stavbu
reoretických úsravů fakulry, dále koleji a menz s možností
sporrovního uplatněni studenrů, dále pomoci UNV zřízeni
rehabilitačniho a kojeneckého ústalu i léčebny dlouhodobě
nemocných. V roce l967 souhlasilo minisrersrvo školsrvi se
sravbou v rozsahu 44 tisíc m2 po roce l970 a uvolnilo na ni
]80 milionů Kč. Jednání se zdravotnic§m odborem ÚNV
Praha nebylo uzavřeno,

Byla opět jmenována komise složená převážně z teoretiků,
iejim cajemnikem byl doc. Jarolímek. Komise předložila sra-
l,ebni záměr na všechny navrhované budory, kter| byl schvá-
Ien. Bohrržel dalši jednáni se v následujících letech kompliko-

valo politic§;mi událostmi a na závěr v roce 197l prohlásilo
nové vedeni fakulty, že nemá o sravbu tohoto areálu zájem,
Výsledkem bylo, že volné prosrory rezervované pro tuto vý-
sravbu ziskalo státní sanatorium. Současně, pravděpodobně
v souvislosri s předchozim rozhodnurim, byla raké odložena
výstavba ,,dospěIé" čásri Moro|a.

Navrhovaná reforma fakulry sice narazila u některych sku-
pin pracovníků fa_kulry na odpor, ale věršina ji v podserě při-
virala. Ovšem její pokračováni se zpomalilo při převratných
událostech ve veřejném živorě a později ji nové vedeni fakul-

ry kreré nasroupilo začátkem roku 1970, zcela zastavilo a s ně-
krery;mi jejími propagitory zavedlo určiré šerření. Její hlavní
ideje se tak mohly, v nové modernější formě a na lyšší úrovni,
v plné míře uplatnit až po roce 1989.

podzemní badatelé
prof MUDI. Petr Goetz, CSc.

.Bacha, zaběhla za lednici, ryšťouám ji, připrav se," ozývalo
se sldepenim pod Děrskou nemocnicí na Karlově dávno před-
rím, než musela ustoupir Nuselskému mosru,

Krysa r7běhla, zastavila se v rohu a to byla poslednl chy_
ba v jejím krysím živorě. Byla skolena dobře miřenou ranou
ze lzdrrchové pistole, kterou třímal nikoli deratizáror, ale na-
dčjný generik Dr. Macek (dnes doc. MUDI. M. Macek, CSc.,
sen.).

,,Jseš dobrej, je to už woje druhá, nebo třetí ?" zajímá se
nikoliv nadháněč, ale druhý mladý genedk Dr. Goen (dnes
prof. MUDr. P Goerz, CSc.).

,,Ani nevim, asi rřeti, ale už budeme muset tu pistoli vrátit
na chemii Jirkovi (doc. RNDI MUDr. M. Jirka, CSc.). Jak
bvlo venku, kdl jsi šel pro poštul" ptá se Macek, Dotaz je ro
případný V podzemnich laborarorních mísrnostech okna ne_

bvla, spíše jen owory pro šachry na uhlí aještě kryté nerozbir-
ní,m, zadrárovaným sklem, Vidět ven nebylo, větrat se téměř
nedalo.

,,Pěkně pršelo, Přes neděli tady bylo fajn, ani jsem nevěděl,
iak je venku hezky. Zpracoval jsem ty kultivace a fodl jsem, \č-
ra (paní V Tůmová) by mohla nascřihar óromozomy a moh-
li bychom se dár do karyotypovrhi, jak jsi chtěl," hlásí Goerz
\íackovi, šéfovi laboratoře. Bylo běžné, že generici ve sklep-
ních laboratořich pracovali do pozdnió nočních hodin, čzsto
tam i nocovali a raké velmi mnoho vikendů trávili ve sklepě,

,Jo a mky volal Pepa, že sem zase přivede nějaké zahranič-
ni vědárory Jsem zvědavej, jak budou zas okukovat náš sklep
a všechny ty roury co máme nad hlavou, jako posledně. Nďe
chromozomy a ghledky se jim ale ltbily," upozorňuje Goerz.

Rikali mu Pepa, ale byl ro akademik profesor MUDI Josef
Houšrěk, DrSc., přednosta II. děrské kliniky a zakladarel a ře-
direl Usulu v,fkumu ývoje ditěte, tedy lrlavní šé| Velice si ho
vážili, měli vůči němu respekr a byli mu vděčni, že je oba na-
směroval na generickou dráhu. Byla ro ukízka profesorory vě-
decké předvídavosti i odvahy, Na začátku šedesárych let totiž
ještě doznívala pro genetiku velmi složitá doba lysenkismu.
Genedka byla zarracována, často dnes již humornými slogany,
Lvsenkisti např. považovdi chromozom za anefakr buržoaz-

nich pavědců. Přesro profesor Houšrěk přesně odhadl smysl
a hlavně budoucí vlznam tenetiky pro medicínu a ,,nadirigo-
val" (jak bývalo jeho zrykem) některé své mladé lékaře gene-
rickým směrem. Teprve po letech plně docenili profesorovu
jasnozřivosr a jsou mu dodnes velmi vděčni.

A ra síť rour všech kalibrů a směrů u stropů laboraroři by-
la jaksi mysteriózní. Jen velmi máo i rechnických pracovniků
vědělo, pokud vůbec někdo, co těmi rorrrami proudi, odkud
a kam. Jednou to málem vyšlo najevo - jedna z rubek prask-
la a hned bylo v laboratořích vody po kotníky, než někdo ob-
jevil uzávěr.

,,S tim karyorypováním poč:kíme po obedě. Co vlastně bu-
deš vařir?" vyzvidá Macek.

,,\čra koupila kuře, přinesla i koření. Tak ro dám do aloba-
lu a uděláme to v sušičce skla, jako vždycky," nabízí menu ku-
chai

,,Možná bychom mohli pozvar i Evu, má to sem kousek,"
přimlorrvá se Macek.

Dnes prof. MUDI Eva Seemanová, DrSc. totiž obývala
raké sklepní místno§t pod vedlejším pavilonem a provozova-la
ram spolu s pani Suskovou, prvni generickou sestrou, genelic-
kou poradnu.

,Já bych pozval talg Jarouška odvedle, ale kdl on má die-
tu, při poslední oslavě vlastně jen pauzíroval," liruje Goetz.

Jaroušek odvedle je dnešní proí MUDr, Jaroslav Maso-
pusr, DrSc., dlouholeoy' přednosra Úsravu klinické biochemie
a patobiochemie 2. LF UK. V inkriminované době byl oprav-
du na přisné jaterní dierě po těžké hepatiridč. A co se oslav q;-
če, ty byly černé a velmi důsrojné. Ve sklepních laboratořích
se nejen inrenzivně pracovalo, ale také veselilo. Vedle genetiků
měli laboraroře biochemici, kreří kromě sl}ch viznamných
objevů (fetoproetein) neméně vlznamně parricipovali na bo-
hary;rs§ch vědec§ch dispuracích ve sklepě. A to i profesně.
Někdo z pánů vědeclc/ch pracovníkú - biochemiků poučoval
hloupé geneti§, že umi bezvadně odstranit benzin z alkoho-
lu (s erylalkoholem cum benzino všichni bežně pracovali). Při
nejbližši příležitosri to experimentálně (ovšemže nelegálně)
prokázali, nicméně někteři panicipanri konference si iešrě po
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několik delších dni připadali jako benzinoÝ spalovací motor,
Parca s biochemiky i kliniky ve sklepě byla neopakovarelná.
Nešlo jen o nostalgické r,zpomínání old boys klubu, kamarád-
ské vzrahy byly skutečně sL-vělé. Má]okdy se sejde tak rybraná
společnost co jméno, to osobnosr:

MUDr, Karel Kichier, CSc. (profesor klinické patologie uni-
verziryv Detroitu); MUDr. Jiii Ridl, CSc. (vědecký pracovník
výzkumného ústavu univerziry v Leydenu); RNDr. Otomar
Pihar, CSc, (zemřel v osmdesáq;ch letech); RNDr. Petr Bla,
nick/ (asistent Ústalrr lékďské chemie a biochemie 2, LF UK);
MUDI Jiří Švorc., CSc, (profesor pediatrie, dlouholeq; před-
nosra Dětské klini§ Pod Petřinem); RNDI Marie Švorcová;
RNDr Dagmar Porpišilová (védecká pracovnice Ústavu imu-
nologie 2, LF UK a FNM); Zdena Bendová; Dynda Kozle,
rová,

Pevnosr kamarádsk/ch lzrahů se projevila mimo jiné i v kri-
cickém obdobi počátku okupace republiky ruskými a dalšími
socialistic§mi armádami v roce 1968. Ve sklepnich laboraro-
řich poblvalo mnoho srudenrů fakulty, aktivnich v protestech

Proti okupaci i ve studentské srávce. Genetici spolrr s bioche-
miky doslova pod hlavněmi ruských tanků namiřených na

Děrskou nemocnici ukrywali cyklosrylory přísuoj pro množe-
ní letáků a dalších materiálů té pohnuté doby.

A jak ro s těmi geneti§ dopadlo? Doráhli ro rysoko z kar-
lovského skepa až do 4. patra mocolské Fakultní nemocnice.
Sice srárli, ale během rohoto neodvratného biologického pro-
cesu si na několik let odskočili na další zkušené do usA, skot-
ska, Německa, posbirali pěknou řádku cen a uznáni za svotr
vědeckou práci, ale hlavně: ,vybudovali největší ústav biologie
a lékařské genetiky u nás, krery má kromě dvou profesorů
čryii docenry dva dokroryvěd a dalších 

'0 
spolupracovníků.

Učí několik biologicky a klinicko-genedcky zaměřených před-
mětů na naši faktrlrě a byli pověřeni raké doškolováním léka-
řů a nelékařů v klinické genetice (Katedra klinické generiky
IPVZ).

Celoživotnim krédem sklepnich genetiků vždy bylo jak ry-
zkumem, tak prakticky co nejlépe sloužit pacientům a jejich
rodinám.

Motolskd chirurgi€ kdysi a rytní
doc. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Ohlédneme-li se po šesd lerech prožir|ch v Modrém pavilonu
morolské nemocnice zpět, rybavi se řada momentů. Mnohé
z nich jsou vážné a spojené s podsrarnými otázkami, další
úsměvné, kceré si připomínáme snadno a rádi, ostatně paměť
b},vá optimisdcká. Jedno je spojuje - jsotr trvalým vysvědče,
nim, že jsme sem chodili a chodíme rádi a pro řadu z nás býr
členem chirurgického týmu znamenalo mnohem víc než jen
práci.

Přestéhování do Modrého pavilonu v červenci l997 bylo
naplněním dlouhorrvajicich přáni a naděje, že klinika koneč,
ně získá odpovidajicí prostory a podmín§ pro svou práci, Až
kdlz jsme uložili prvni nemocné a začali operovar a kdyz jsme
přestěhovali posledni věci, kreré jsme si chcěli ze staré části vzír
s sebou, jsme dohlédli, jak skromné a bohužel poslední léra
i sešlé bylo všechno na ,,sraré" klinice, Díky zr,7ku, běžným
povinnostem a množsrví práce po celou exisrenci kliniky
v barákovém Motole jsme garantovali trvalou pohorovost pro
spádovou oblast včetně rraumarologie jsme nechápali, proč
z oken děrské nemocnice nepůsobí staqi Motol dosr věrohod-
ně jako kvalitní nemocnice, nevnímali jsme, že prasldinami ve

zdech chodeb prorůsrá břečťan a omlouvali jsme sobě i ostat-
ním vlhké stropy, padajici omí§ i to, že ropení ,,rluče" a ne-
jde zavřir. Žili jsme přesvědčením, že navzdory chudým pod-
minkám děláme dobrou chirurgii, že k nám nemocní chodí
rádi a odcházeji spokojeni,

Podobný pocit jistě provázel různá údobi exiscence kliniky.
Přikladná kázeň, pile, pracovicosc a kvalita chirurgické péče

rymu vedeného prvním přednostou kliniky profesorem Nie-
derlem přiváděla do Motola pacienry z celé republiky. Přesto-
že klinika neměla ani vlasrni posluchárnu, platila za vrcholné
pracoviště. Postrádané prosrory k gitrce,vyvážilo nadšení a od-
hodláni. Na dobových focografiích přednášel prol Niederle
žálryňkám na rrávniku vedle pavilonu;ješrě dnes se hlásí vděč-
ně lzpominajíci pamětníci. Dalši nemocní, kteři dali přednosc
rnotolské klinice před jinými v lepším prosrředi a v ,,kamen,
ných budovách", už mohli ryužit mnohých zlepšeni z úprav
ze sedmdesárych a osmdesárych ler, kdy byly rekonsrruovány
ambulance, sály a nově vystavěn lůžkory pavilon. Z dnešniho
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pohledu neuvěřitelná siruace lznikla po dokončeni Nemocni_
ce Na Homolce. Nejenže zranění a nemocní s náhlými přiho-
dami, kteří ram byli dopraveni áchrannou službou, byli lzá_
pěri převáženi k da|šímu ošetřeni včetně hospitalizace k nám,
ale po dlouhá léra byli překládáni i nemocni k plánovaným
operacim. Vpravdč ze ámku do podzímčí.

O kvalirě peče a všeho, co s ni souvisi, lze snáze přesvědčo-
vat v Modrém pavilonu než na srarych chodbách. Přes mezi_
národní věhlas pana profesora Niederleho na chirurgii ná_
vštěly nechodily. Výjimkou byly chirurgické obhajoby, kdy
knihovna i po dlouhá dalši léra praskala ve švech. Přespolni,
pravidelně i ze Slovenska, přijižděli k odbornému klání, do-
mácí raké - věděli, že bude pohošIěni. Změnila se doba, za je_

diný rok hostíme víc návštěv než dřív za deserileri.
Řjkar sraré nemocnici baráková je asi správnější než mluvit

o pavilonech, i kdy: se rak iíkalo nadneseně oddělenim po_
jmenovaným pod|e abecedy a písmeny uvedenými i na orien_
račnich rabulich. Dlorrhá léra vnimali sraromorolští s nelibosri.
že když si manželka perského šáha Rézy Páhlaviho prohlízela
z balkonu děrského monobloku nemocnični areál, byla po-
učena, že v nizkých budovách kdesi dole jsor.r zvěřince experi-
menrální medicíny. Chirurgic§ rym dlouho rozrrpčené vnimal
udivení rurisrů z autobusrr, kterym piivezli k ošerřeni jednoho
z nich a vysadili na ,,dvorku" před pavilonem Q a nechtěli vě-
řit, že jsou v nemocnici a fakulrni k tomu. Přesro se ve starém
Motole žilo hezky a poměřováno dnešnimi nároky úplně ji-
nak. Stačilo se podivar z okna, do krerého se skláněly větve
rřešni, moruši a dokonce krásných sakur, otevřír okna a po-
rěšir se, že už voní jaro. Když se schýlilo k pozdnimu večeru
a odešli poslední ambulantní pacienti, celá služba se sešIa na
lavičce před ambulancí a rokovala. Už jen tehdejší pamětnici

připomínali, že před ambu|anci taky hráIi forbal. Horší to by_
lo v noci, když bylo třeba lyjit na konzilium někam daleko,
rřeba na "žloutenky", plicní nebo na neurologii do tmy, někdy
do pliskanice a raky do sněhu. Sníh dělal někdy srarost, někdy
radost. Starost, kdl jsme se jim v lehkých sandálech brodili
z ambulance na oddělení, radosr rřeba o silvesrrovské noci
v roce l978, kdy celou noc byl úplný kl id a nepřijel jediný pa-
cienr, prorože sanir§ pro závěje nerýely na motolský kopec.

Všichni měli ze staré chirurgie blízko. Na rentgen nebo na
inrernrr bylo pár kroků a bylo nás méně, všichni jsme se osob-
ně znali a už ráno před službou se ujišťovali, že spolu slouži-
me. O tom, kde právě je náš vyšetřovaný pacient, isme iako
na honich i slyšeli, hlavně v léÉ při orevřených oknech, kdl se

z renttenu tichem tozléhalo ,,nadechněte se a nedýchat" a mr,
jsme věděli, že máme ješrě několik minut, než se pacient vrá,
tí. Idyla ovšem rychle skončila, kdl se objevil časro zcela ba-
nální problém, třeba večer přwézt pacienta z jiného oddeleni.
Dokonce habilitovaná vedoucí služba rnusela víckrár proká-
zar, ž€ nemocného dokáže nejen ryšerřir, rozhodnout a oše(-
řir, ale, je-li rřeba, také připravir a přivezt ivlastní silou,

Chirurgie žila svůj živor jednou v přísně dodržované hie-
rarchii, jindy jako velká rodina. Mladši a ještě mladsí sr ne.
rrorrfli odpoledne ani odejír, ani se obléct dřív, než (o udéhli
asisrenri a srarši, s obavou, žc pro ,,nezájem o chirurgii" bv na-

dlouho nwiděli operačni sál. Všichni přesto doufali, že se né,
kdy podaři brzy skončit a odejit včas. Vimnou přiležitosri sc
jednou srala odborová schůze, na krerou "odešli" všichni kro-
mě služby, Krátce nato ohlásildispečink áchranné službr,. zc
se srazil vlak s autobusem a že v krátkém sledu přivezou l éršr

počeí zranéných, Zbyli chi ru rgové mobilizovali 5ily, po j l srém
váháni si vyádali přerušeni schůze a povolali zpér schůzuiicl
odboráře - ti ram však nebyli, Napěrí rrochu srouplo, že nx
bude málo, ale nebylo, Houkající saniry a vědomi, že se ncco
děje, bylo silnějši než radosr dorazir jednou domů za sT,étla-

Všichni do jednoho se vrárili a čekali solidárně se službou n.r

zraněné. Podobné hisror§ se rradovaly o Dr, Sudkovi. irsisten-
tovi prof Niederleho a pozdějším primářiv RakovnikLr, L pro
srřed nočni akurní operace, klerá 5e nedařila podle přániopre-
rační skupiny, si jeden z operujících polzdech|: ,,Kdvbr t*
tady byl Sudek." A Sudek stál mezi dveřmi, co že ho nerolair
k dokresleni rohoro košarého, zručného a inruirivniho chirur-
ga se sluší dodar, žc jemnosti, s iakou obracel útrobr,. se nepie-
dal ve společnosti. Na,,dvorku" před arnbulanci zasravil.r lr,
muzina, řidič orevřel dviřka lznešené dámč a pomfial předar
květiny. Vděčnou pacienrku pana profesora podle rlpralěnr
nepatrně zaskočilo ,,děkovné" prohlášení ,,§tky ani nepiju.
ani nejim."

Nemocni leželi na staré chirurgii v pokojích po jednonl. p'o

dvou, ale raky po jedenácri. Pro každého lékaie a mladšrho
hlavně to byla zkouška: ráno vejít do pacienrského pokote
a pod dohledem rakové řady lidi - se zpravidla zkr.ršenéiši scs-
trou na jedné srraně a pozornými laickými pozorol,.rreli nl
srraně druhé - začít s vizitou. Byla to dobrá škola a neilepšI
právě ve velkých pokojích. Ásisrenrská a velká vizira proti ro-
mu byly hrou. Zrnínil jsem, že před dvaceti lery respekror elr

chirurgové přísně své hierarchie, k nimž mj. pariilo, že pla-

lch

o5lat-
á ne-

Pod-
chodi

inikv.
: péče
r Nie-
ře§ro-
holné
a od-

ederle
vděč-
dnosr
unen-
úprav
ovány
:šniho

5I

lta!



nim vizit a zpráy se starši už nemuseli obirar. Těžko si proro
předsravir až zděšení, když na doraz, co napsar do zpráry pro-
minentní pacient§ zdaleka, po mnoha operacích a u nás po
komplikované operaci žlučových cest, starši lékař (pozdějši
prol F, Antoš) sebral sekundáři chorobopis z rukou s prohlá-
šením, že bude jednodušši, když ro napíše sám, než ro všech-
no někomu (aurorovi rěchto řádků) rysvčrlovat...

Možnosti, kreré se orevřely kapacirou, lybavením a skuteč,
ně cYmovou nemocnični spolupraci v Modrém pavilonu, jsme

si dokázali představit jen vzdáleně. Pocit chirurgického uspo-
kojeni a sounáležirosri jsme si přinesli s sebou včetně přáni, aby
se naplnila slova, která pronášel o svátcich pan primář HazLrka:
Vám všem a chirurgické klinice přeji hodně úspěchů v odní-
máni k životu n€porřebných orgánů.

Motolskd neurologie,
akademik He neV a jeho žáci
doc. MUDr. Martin Bojar CSc.

Tři z blízkých spolupracovníků a žáků akademika Hennera
- František Hanzal, Ivan Lesný a Karel Marhon - se qhnamně
zapsali do historie motolské neurologie dětského i dospělého
věku v sedmdesáq;ch a osmdesárych letech minulého stoleri.

čwrgi z neurologů, další z Hennerových spolupracovní-
ků - prol Václav Vojra, svěroběžnik a svěroobčan v rom nej-
lepším smyslu slova vstoupil do motols§ch neurologických
análů až v době nedávné. Od roku 1998 přednáše| V Vojta
studenrům §zioterapie a neurologie jako hoscujicí profesor na
2. lékařské fakultě takika až do svého skonu základy své reflex-
ní diagnosrické a léčebné merody,

O neurologickém odděleni motolské nemocnice jsem po-
prvé dyšel až během stáží na Hennerově, rehdy vlasrně spíše
již Vymazalově neurologické ldinice na sklonku sedmdesárych
let. Sralo se tak díky profesoru K. Mathonovi. Doc. F. Han-
zal ani prof. I. Lesný nám během gírrky neurologie přiliš čas_

to nepřednášeli. Možná odpovidali za výuku jiné paralel-
ky, patrně měli jiné povinnosri. Vzpominám si naopak na
přednášlg, proi MUDr. J. Jirouta, doc. MUDr J. Pfeiffera či
prol MUDI J. Vymaza|a. Pan prol MUDr. K. Mathon nám
přednášel pouze dvakrár. Jedna piednáška se rykala onemoc-
nění míchy. Vybavuji si kultivovaný poněkud tichý přednes

- zdálo se nám tehdy - již staršiho, distingovaného muže,
o němž jsme se dozvěděli, že po nedávno skonavším akademi-
ku K, Hennerovi patří mezi 1hnámné osobnosti české neu-
rologie. S prof. Marhonem jsem se pak již nikdy neseckal. Za-
nedlouho neočekávaně zemřel a morolská neurologie, kam
přešel z Hennerory kliniky, osiřela.

Vedeni morolské neurologie se po Marhonově skonu na
počárku osmdesátých let ujímaji kolegové MUDr. S, Káš
a MUDr. J. Onságh. Mladi, nadě)ni neurologové, kteří srá_
li u kolébky lůžkové neurologie v Motole, se velice zas]ouži-
li o rozvoj a dobrou pověst v ré době nejmladšího pražského
neurologického odděleni. Znedlouho předávají Káš s Orzság-
hem vedení odděleni, které stále více připominalo klinické
pracoviště, dalšimu neurologovi přicházejícímu z Hennerovy
neurologické kliniky. Do motolských vod podruhé vsrupuje
doc. MUDr. F. Hanzal. DoktorJ. Orzságh o dchází záhy do
kladenské nemocnice, kde osvědčí měrou vrchovarou své od-
borné i organizační schopnosti. Dokror S. Káš se stává na nece-
lé čryři roL7 Hanzalovým spolupracovnikem, aby se ve stejném
roce, kdy Hanzal odcházi do Krče, ujal vedení neurologické-
ho oddělení kolinské nemocnice.

MUDr. F. Hanzal, ák a blízký spolupracovník akademi-
ka Hennera, byl uznávaným a zkušeným pedagogem a klinic-
§m neurologem - působil jako docenr na Hennerově neuro-
logické klinice |ékaiské fakulry Uni"erziry Karlogr Od roku
1945 pracoval na klinice jako odborný asistent a cilevčdomě
se věnoval budování likvorové laboraroře, V roce l950 byl
as. Hanzal jmenován 

"edoucím odděleni neuroinfekcí a byl
právem považován za předniho odbornika v oblxti likvorolo-
gie a neuroinfekci, Lze předpokládat, že po Hennerově smni
by se doc, Hanzal za normálnich společenských a politic§ch
poměrů sral Hennerovým ná§lupcem.

Jeho odchod do Morola neposrrádal určirou symboliku,
prorože doc. MUDr, Hanzal mě] k morolské neuroJogii vskut-
ku osobni a léry prověřený lztah. Od roku |953 toriž praco-
val jako neurologic§ konziliď pro měsrskou nemocnici v Mo-
role. Dvakrár týdně dojižděI do morolské nemocnice, která
byla skutečně nemocnici na kraji města, aby v duchu anglo-
saských rradic zajišťoval konziliárni neurologickou péči. Od-
měnou byl docentovi Hanzalovi vskurku královský honorář

- 200 Kčs měsičně. Docent Hanzalse po léta věnoval pacien-
tům v ,,dospělé" motolské nemocnici skurečně nczištně a s lás-
kou. Takže nepřekvapilo, když byl ryzván, aby nahradil zesnu-
Iého prof. MUDr. Mathona.

Lze připustit, že rím ároveň vyklidil wé neformální pozi-
ce na nejsrarši a nejpresrižnější neurologické klinice v Česko-
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slovensku. Nevim, a nikdy jsem se neodvážil pana profesora
zeprar na to, s jakými pocity opoušrél po více než čwrtsrolerí
milovanou Hennerovu kliniku a akademickou půdu. Nevím,
;ak se doc, Hanzalovi přecházelo na morolskou neurologii, kam
ho doprovázely as, MUDr, H. Krejčová, vrárivší se z dlouho-
dobé stáže v USA, a as. MUDr. Z, Procházková.

Hanzal přišel z úcryhodné, rozlehlé Hennerovy kliniky
a velkého areálu Všeobecné nemocnice do provizoria morol-
ské barákové nemocnice doslova ,,polniho" rypu.

Neurologové se navic dělili o,,infekční" pavilon, jediný
zděný pavilon hodný toho jména, kter/ pamatoval slavné ča_

sy Masarykov7 ligy prori tuberkulóze, s heparology z oddělení
infekčních žlourenek. Přednosrou,,sesterského" oddělení byl
MUDr. V Hazuka, Těn - se smyslem pro humor sobě *,last,

nim zdůvodňoval symbiózu heparologů a neurologů tím, že
oba obory mají k sobě velmi blizko, protože se srejně záhy pro-
káže, že mnohé z chorob nervových jsou infekčního původu;
rravic jsme se dělili rakřka rovným dí|em o pacienry s deliriem
tremens, protože morolská neurologie zčásti musela suplovac
i chybějici psychiacrické oddéleni, Navíc pak, dodával primái
Hazuka, infekčni hepatiride může vést i k postiženi nervové-
ho sysrému a konzilia na hepariridách parřívala ke každoden_
nim povinnosrem neurologů. rší čásr pavilonu redy náleže-
la hepatiridám a ve své době byla největším rakro zaměřeným
oddělením v Praze, Nerrrologické oddělení v,yuživalo větši čásr
přizemí, odděleni žlourenek parřil zbyrek přizemi a dvě dal-
ši parra. Provozní poměry na neurologickém oddělení nebla-
ze poznamenávalo rozhodnucí, podle něhož byla ambulanr-
ní a laboratorni část původně velkoryse disponovaného
ruberkulózniho oddělení v piízemi budovy přidělena oddě,
lení žlourenek. Neurologie se uskrovnila - provizorní ambtr-
lanrní část a lékařské pokoje toho byly jasným dokladem.
Doc. MUDr. Hanzal si nepochybně Lrvědomoval jak prosto_
rovou stísněnos!, tak neblahé důsledky izolace neurologické-
ho odděleni pro zajišrění inrenzivní péče a trualou dostupnosr
moderních lyšecřovacích merod. Na réro skurečnosti však ne-
mohl změnir vůbec nic.

,,Infekce" se nacházela na samém konci morolského ,,pod_
zámči", jak se také řikalo ,,barákové" nemocnici pro dospčlé,
Pavilony nemocnice pro dospělé označili duchapřiromni prů_
vodci, snad sama ředirelka nemocnice MUDr,V Kazimouro-
vá, při pověstné návštěvě cisařovny Farah Diby, za ,,zvěřinec",
Manželka perského šáha se roriž po shlédnutí ukázkor7ch kli_
nik v dětské části chtěla podívat do ré,,druhé" části nemocni-
ce. Pavilonové bará§, které měly slorržit za druhé wětové vállcy
v případě velkých ztrár jako rezervní nemocnice wehrmachtu,
r,šak nebyly určeny očím oficiálních návštěv

Na nejr7šši budovu ,,scarého" Morola, krerá byla ve splen,
didní izolaci, zřejmě krásná Peršanka nedohlédla, prorože na
,,zvěřinec" bylo těch pater přece jen trochu moc.

Budova neurologie a infekčních žlourenek byla při pohle,
du z 1,1.pišského kopce chráněna rozlehlým, dosti zanedbaným,
na jaře však krásné kvetoLrcim ovocným sadem. V horni části
chtéli prof, M UDr Šamanek a jeho neobyčejné agilni kardio-
chirurgové lybudovat opravdor.} ,,zvěřinec", ktery by jim diky
chovu laborarorních prasácek umožnil rozvíjer experimentální
kardiochirurgii. Zůstalo však jen u virtuálního zvěřince odu-
Sevnělé perské krásky.

Pacienri tedy obdivovali přestárlé jabloně a ze sg;ch poko-
jů nadále viděli motolskou louku, jen občas pokosenou. Ti od-
vážnějši se rydávali na rehabiliračni rycházky do neuprave,
ného lesíka pod okny kliniky, ve kterém bylo možné sbirar

Ahadcmih Kamil Henner

žampiony a pozoíoýal b^žaDry 
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zajice prohánějící se kolem
ošklirych provizornich baráků scavebních nebo servisnich fi-
rem. Jako neodbytná fata morgána se mi lybavovaly vzpo-
minky na nerrvěřirelně voňavé jasmínové keie v parku Krup-
pory nemocnice v Essenu, kde jsem za srudenrských časů po
několik měsiců pracoval jako zřizenec, Lerní podvečery jsem
často trávil na lavičkách s učebnici němčiny a německotr in-
rerní propedeurikou v kásném nemocničnim parku s arbore-
tem a jezirky...

Pavilon žloutenek byl pozorrrhodný i velkou tefasou, která
pamatovala ještě ,,leženou" pacientů léčených pro kožni i plic,
ní ruberkulózu. Mannovská terasa, jruolávajicí rerniniscenci
Kouzelného vrchu, skyrala zajímary pohled na morolslry areál
a sídliště Homolka. Dlužno dodat, že v létě na terasu chodili
na jinou zajímavost ,,pohližet" zejména motolšd údržbáři, Za
slunných lernich odpolední sloužila cotiž terasa sestřičkám
i lékařkám z ,,nerváku", jak se tehdy říkalo, podsratně méně
zahaleným, než byvali ,,frízici", k naplňováni kalokagathie.
Oddávaly se slunné lázni. O réto kratochvilné a obecně pro-
spěšné funkci rerasy neměl nepochybně proí Hanzal ani po-
ruchy. V/stupy do lékařských mansard příliš často nepodnikal,
ač si moc přál, aby ve třetím patře byla zřízena likvorová labo-
raroř, Hanz-alův likvorologický sen se naplnil až v roce 1998
po přestěhování neurologické kliniky do ,,modrého pavilo-
nu", Netrrologické a nemocniční mlýny melou pomalu...

O motolské neurologii jsem ani po promoci mnoho nevě-
děl. Kromě Henneroly neurologické klini§, kde jsem posled-
ní dva roky srudii nepravidelně ,,fiškusoval" u doc, Pfeiffera
a jeho asistentů MUDI Sússové a Votary, jsem do promoce
poznal pouze jedno další neurologické oddélení, Dodnes rád
lzpomínám na výborně vedenou jindřichohradeckou neuro,
logii a na prim. MUDI H. Bďe, krery mně, medikovi z 5, roč-
niku, dovolil, abych se během zimniho zkouškového období
seznamoval s chodem neurologického odděleni a s taji nervo-
vých chorob na ,,okresni úrovni", Jemtr parrně vděčím za ro,
že kdf se na mne prof, Hanzal v roce 1974 prostřednicwím
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asisrenr§ MUDr. Filipové obráúl s nabidkou, abych vual ,,á-
stup" za koleg7ně na mateřské dovolené, po krátkém rozm|š-
lení jsem se rozloučil s psychiatrickou léčebnou v Kosmono-
seó a lydal se na,,Hanzalovu" neurologii. Nenršiljsem ovšem,
že budu sekundářem profesora Hanzala necelé dva roky,

Bylo tak trochu symbolické, že ,,osud" chrěl, aby profesor
MUDI F. Hanzal, v ré době šestapadesátilery neurolog, kte-

ry získal renomé na počátku šedesáolch ler mimo jiné jako
neuroinfektolog během epidemie klíšťové meningoencefaliri-
dy na Slovensku, se rozhodl zkusit štěstí v motolském ,,pavilo-
nu infekcí a chorob nervových".

Není lylorrčeno, že po ústrcich, které se na jeho mateřské fa-
kulrě zvýraznily po emigraci Ha-rrzalova milovaného syna do
velké Briránie, odcházel na Fakulru dětského lékařsrvi karlo-
vy univerziry s úlevou a se značný,rn očelcáváním. Patrně tomu
napomáhal jeho pňtels§ lzrah k akademikrr MUDI. J. Houšť-
kovi. Ač byl (Hanzal) přesvědčeným nestraníkem, slíbili mu
pry že s nim budou počirat s ohledem na dlouholeté peda-
gogické zkušenosri a ,,/bornou odbornou povčst - na mislo
přednosry neurologické kliniky p_ro dospělé. Ta se měla záhy
srár sesters§m pracovištěm Kliniky děrské neurologie, krerou
vedla další legenda české neurologie, zakladatel dětské neuro-
logie prof. MUDr. I. Lesný, DrSc., ktery; Hanzala dobře znal
z dob své práce na Hennerově klinice.

Prorože prof. MUDI Hanzal nesplňoval kídrové podmín-
ky pro jmenování přednostou kliniky, docházelo k průtahům
a odkladům v jejin zřizení. Hanzalovo působeni v Morole
bylo nakonec - podobně jako v případě prol MUDr. Mat-
hona - kratší, než si původně piedstavoval on sám i věrši-
na jeho spolupracovníků, která si ho velmi vážila. Dobové
ústrky a nepřízeň osudu, které souvisely s prosazováním ve-
douci úlohy komunistické srrany, záhy vedly k odchodu
prof. MUDI F Haazala, DrSc, z morolské nemocnice a z ,,pe-
diarrické" fakulry Univerzity Karlory. Prof. MUDr. Hanzal
využivá nabidku vedeni lnsriruru pro wděláváni lékařů a far-
maceu!ů a v roce 1976 odchází na misto přednosry neurolo-
gické kliniky do krčské Thomayerovy nemocnice, kde půso-
bil až do svého odchodu do důchodu.

Po Hanzalově víceméně rynuceném odchodu se neurolo_
gické oddélení s!ává zázračné lehce a rychle Neurologickou
klinikou Fakulry dětského lékařswí Univerzity Karlor,7 v Pra-
ze. Vedení kliniky se rrjímá doc, MUDr. H, Krejčová, DrSc.,
která začínala s neurologií v Nemocnici Na Františku a věno-
vala se zejména budovárri vestibulologichrich a elekrro§"ziolo_
gických laboratoři. Rozvíjela vlzkum poruch rovnováhy na
evropské úrovni. Byla uznávanou odbornici v oblasri vestibu-
lologie a neurooftalmologie, Dále se věnovala i problemarice
roztroušené sklerózy a neuroíarmakologii.

Motol se redy 
" 

sedmdesárych a osmdesárych lerech minu_
lého srolerí sral útočišrěm na kra6í či delší dobu - třem slav-
ným Hennerovým žákům a spolupracovnikům, kreří nebyli
dosrarečně poplacni normalizačnim posrpno4im polirickým
poměrům. V připadě Mathonově a Hanzalově nemělo jejich
působení v Morole dlouhého rrváni, zatímco pan profesor
Lesný se nesmazatelně zapsal do historie Kliniky dětské neu-
rologie i Fakulry dětského lékařsrvi.

Pan profesor MUDI. I. Lesný navšrěvoval budovu infek-
ce a neurologie, krerá byla ve většině ohledů popelkou ve
srovnání s jeho klinikou; mimo jiné i proto, že docentka
MUDI H. Krejčová, krerá se ujala po neočekávaném, leč lo-
gickém Hanzalově odóodu vedeni neurologie pro dospělé, se
áhy srala vedouci katedry neurologických oborů. V pokloči-

lém 
"ěku 

pan profesor tesný pob/val opakovaně na neurolo-
grcké klinice dospělých - jako pacient. Oblíbil si dvoulůzkový,
klidný, prostorný pokoj vedle čekárny neurolotické ambulan-
ce, krery byl původně EEG a EMG laboraroři. Není bgz za-
jímavosti, že stejné lůžko pak nedlouho před stěhováním kli-
ni§ do "modrého pavilonu" sloužilo po řadu týdnů dalšímu
nesrorovi československé medicíny a pediarrie, krerého ovšem
mezi slavné motolské neurology počírar nelze. Poslednim
,,hvězdným" pacientem pokoje pana profesora Lesného byl
pan profesor MUDr, J, Švejcar, který se na neurologickou kli-
niku obrátil původně s prosbou o pomoc pro potiže, kreré
spojoval s prodělanou boreliózou, již se klinika v duchu Han-
zalova neuroinfekčniho odkazu po desetiletí věnovala.

Zpát§ však k Hennerovým žákům. Jako posledni z ,,hen-
nerovců" působil na motolské neurologické klinice a na Uni-
verzitě Karlově v Praze prof. MUDr. Václav Vojra, zakladatel
známé reflexní merody. Václavu Vojtovi, ktery promoval na
Univerzirě Karlovč v roce 1947, o dva roky pozděii než o rok
starší MUDr F. Harrzal, učarovala také Hennerova neurolo-
gická klinika. Mezi neurolory, kteří pod Hennerovým vede-
ním stáli u zrodu pražské neurologické školy, se V Vojra zíhy
prosadil jako odbornik na neurologii děrského věku. Al<ade-
mik Henner jmenoval as, MUDr, Vojru " roce l95l neurolo-
gic§m konziliářem na 3. a 4. děrské klinice UK Na Karlově.
Po rřech lerech začal MUDI V Vojta dojížď ďo Želvznice,
kde se vlznamně podilel na rozvoji neurologické a rehabilitač-
ni péče v nově zřizeném Usravu cerebrálně paretických děd.

Není bez zajimavosti, že v líbezné krajině Českého ráje rráui-
li od roku 1954 střídavě ,,neurologické spastické weekendy" tři
mohykini české děrské neurologie - Dittrich, Lesný a Vojra.
V železnické léčebně a na Hennerově neurologické klinice
vywořili základy nového, komplexně založeného léčebného
přisrupu k dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou,
přitemž kzždý z nich šel pozdeji odliSnou cestou. Zkušenos-
ti ze Zeleznice a povésr. kterou ziskal, vedly ke jmenováni
MUDI V Vojty členem Srární komise pro děrskou neurologii
a Stárni rehabilirační komise. MUDr, V Vojta se postupně
stával uznávanou auloritou v oblasti děcské neurologie a reha-
bilitace děts§ch spasriků. Publikoval, piednášel a vywářel zá-
klady své originálni reflexní reorie, do níž zasvěcoval spřízně-
né duse, jimiž byly hlavně rehabilitační pracovnice, Méně mu
však naslouchali neurologové a rehabilitační lékaři. Vojtovi při-
bývalo potíží, protože se netajil se svou yifou v Boha, paměr-
liv piáni a rychory, které se mu dostalo od jeho mat§. Ne-
stal se duchovním. Sloužil však churav/m bližním v pokoře
a víře rak oddaně, že pouze během laárkého Pražského jara se

zdálo, že mu bude nakonec povolena vicekrát odepřená habi-
litace. Na podzim 1968 s vědomim nesnál, které na něho opět
čekaly v okupované vlasri, ryužil po delším zvažavání pozváni
k hosrování na llkařské fakultě v Kolíně nad Rýnem. Václav
Vojra se v německém exilu věnova] nerušeně své milované děr-
ské neurologii. Nadějnč započará akademická kariéra na ko-
línské fakultě byla přerušena inrrikami rykajícími se jeho plá-
nolané habilirace. Proro se s rodinou lydal do Mnichova, ktery
se stal Vojrově rodině druhým domovem. V Bavorskrr po de-
setiled pfuobil v Děrském cenrru profesora Hellbrúggeho jako
jeho zásrupce. Sral se celosvěrově uznávanou osobnosrí feha-
bilitace a dětské neurologie, přičemž Vojrova reflexní metoda
zdomácněla v řadě evropskych zemi. Jeho ží.kyn ě a úci vrace-
ji postižcným dětem zdraví, zmírňují důsled§ posciženi CNS
a hybného slsrému a přispívají k lepší kvalitě jejich života.
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Vojrova meroda, ač její wůrce a duchovní otec pobý,val
v exilu, pomáhala - přes mlčení o osobě jejiho wůrce - v Čes-
koslovensku na počárku osmdesárych ler srovkám spasriclrych
a paretic§;ch děti. Cvičit ,,podle Vojty" dokízdo posruPně stá-
le vice rehabiliračních pracovnic i rodičů posrižených děrí. Se
záračnou metodou se seznamo"aly - někdy i pod jinými nrizvy

- generace mladých lékďů a rehabilitačních pracovnic, pro něž
se V Vojra sral ml.tologickou posravou. V Yojta - živý a zdra-
vý, plný nezlomné energie a dobré vůle - se nakonec vráril do
milovaného Československa v roce 1990. Záhy zacala v ČSFR
akrivně působir Společnosr Václava Vojry. Započal systemaric-
k7 lýcvik v kurzech Vojtory metody, které vedl ve wé vlasd nej-
méně tiikrár do roka. Byla zde lydána i jeho základni dila, di-
ky nimž se s podivuhodnou reflexní metodou, založenou na
Vojtově ýjimečném daru pozorováni a nasloucháni ,,ieči" po-
srižených děci a jejich lokomoci, mohli sgznamovat odbornici
z různých oborů. Mnozi cestovali také do římského Vojrova
cenrra, ve krerém dodnes diky nasazení a cílevědomosri paní

J. Boniové, dnes již zesnulé, a podpoře jejiho manžela, mohou
blh stov§ pacienrů z lúlie i zemi EU léčeny podle Vojrovy me-
rody, MUDr, Václav Vojta se mohl po roce l990 vrárir na aka-
demickou půdu své alma mater a začal piednášet na Fakultě

rělesné výchovy Univerziry Karloly, později pak i na 2. lékař-
ské fakultě Univerziry Karlory jako hostujicí profesor Ti, kre-
ii měli to štěsri a byli jeho posluchači a žáky, dosvědčí, že
prol MUDr. Vojta dokázel upoutat a okouzlir posluchače wou
neuvěřitelnou vitalitou, elánem a radosrí z přednášení. Bylo
fascinujíci sledovar, jakVojrovo velmi upřímné a vlídné jedná-

ní a la,azeni zjzračné působilo na malé pacienty i jejich rodiče.
U přiležirosti padesátilerého jubilea Fakulcy děrského lé-

kařswí, později 2. lékařské fakulry Univerzity Karlo.7, se slu-
šelo vzpomenout na tři zesnulé velké české neurology a na
okolnosri, za nichž napomohli rozvoji neurologických klinik
této fakulry Velké postary české medicíny dvacárého sroleri
I. Lesný K. Mathon a V Vojm, áci akademika Hennera a je-

ho blizcí spolupracovnici, spojili v dobách nelehkých i v do-
bách příznivějšich jako lékďi a pedagogové Karlovy univerziry
svůj osud s motolskou nemocnici a s lékařskou fakultou. Spo-
lu s proí MUDr. F Hanzalem, DrSc,, jedním z mála žijících
pamětníků počátků a rzestupu slavné Hennero.y netrrologic-
ké klini§, se tři velikáni české a československé neurologie za-
sloužilijak o wnik a rozvoj obou motolských neurologic§ch
klinik, tak o českou neurologii a medicínu, za což jim a 1ejich
blizkým náleží rrpřímné poděkováni.

gů neztratit wái a při tom ryhověr piánim mocných. Nďcěs-
ri věršina našich učicelů obsrála jak po odborné, tak lidské
srránce. Velmi rád lzpomínám na odpolední ,,chemické" čaje
s profesorem Richterem i na generické podvečery s profeso-
rem Se}dou na a|bertovské genetice, kde jsem začátkem sedm-
desát/ch ler působil jako demonsrrátor.

K nezapomenucelným poscavám preklinických oborů pat-
řili anatomové Borovans§ a tehdy mladý a energic§ Čih:ik,
neúnavná patoložka Benešová či brilanrni pato§ziolog Kře-
ček, Nepřijemnou zkušeností byla po srpnové okupaci ne-
úspěšná podzimni scudenrská scávka v roce l 968 i beznaděj
začárku následujícího roku, kdy se upálili naši vrstevníci Jan
Palach aJan Zajíc. Milým překvapením bylo, že v době nor-
malizace se v nďem kruhu (až na dvě rYjimp sešli nečlenové
Socialisrického wazu mládeže či komunistické strany a mohli
jsme si vzájemně věřit. Vzpominám si, jak nás v době stávky
navšrivil Lrrdvik Vaclrlík a velmi skepricky hodnotil naši sna-
hu probudit národ pomalu si n7kající na sovětskotr okupaci.
Měl, jako osratně věršinou, pravdu.

Svěrlem v remné době počinajíci normalizace byly odbor-
ně i lids§ velké osobnosti působicí v klinických oborech za
všechny bych rád jmenoval předevšim pediatra-hemarologa
profesora Hrodka (dodnes aktivního 

"e 
vědecké radě), dále

endokrinologa profesora Kopeckého (nedávno jsem zkoušel
z neurologie jeho vnuka\ a zejméla famózního profesora Les-
ného, jehož jiskřivé přednášky i skripra plná poutavých ka-
zuisrik mě nasměrovaly k děrské neurologii.

doc. MUDr. Vladimír Komáreh, CSc.

Když mě děkan fakulry profesor Koureck/ poádal o texr pro
qiroční publikaci, dlouho jsem zvažoval, jak namichat nutná
(i nudná) objektivní data se subjekrivními pociry, Nakonec
převážilo osobně laděné wzpomínáni na 25 let spojených s na-
ši ,,děrskou" fakulrorr a mně velmi b]ízkou ,,Lesného" klini-
kou. Následujíci řádky píši s nadějí, že nepohorším nikoho
z pamětníků a že zaujmu ry kreří nďi fakultu i dětskou neu-
rologii zarim neznaji. Dovolce mi nejprve krárký pohled zpět
do doby, která mimo fakultu byla spojena s Beades, Pražským
jarem i šedivou normalizaci.

Konec šedesátjch let a léta sedmdalíuí
Pro srudium na ,,děrské" fakulrě jsem se rozhodoval v roce
19ó7, kdy jsem maturoval na Akademickém gymnáziu ve
Šrěpánské ulici. K medicině mě přivedla biologie zásluhou
profesora Těsařika (sic!) a psychologie (vliv měly nepochybně
psychodramatické semináře prim. Rubeše). K přijímacím po-
hovorům na rehdejší Fakulru děrského lékařswi mě spiše do-
vedla náhoda než ájem přesvědčit se, zda ontogeneze je oprav-
du opakovánim ýlogeneze. První roky scudia mediciny jsme
měli společné s Fakulrou všeobecného lékařswí. Ocirl jsem se

spolu s několika málo kolegy ve společnosti krásných a chlt-
rych dcer slovutných profesorů naši fakulry - Marie Komin-
kové, Ery Klosové a Ery Houšťkové. Bohužel osud posledně
jmenované byl rragicky a životabéh zby,vajících dvou kolegyň
nebyl jednoduchý Na fakulrě tehdy s námi studovali i méně
nadané děri komunisriclc/ch (zejména slovenských) funkcio-
nářů a bylo hořce úsměvné sledovar snahy někrerych pedago-
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Lesnébo ké neurologie
a jeho m
Profesor l,esný byl renesančni osobnosri mimořádného qzna-
mu. Narodil se v Praze 8. listopadu a rád žertoval na téma
souběhu tři neblahých historických události těchto dnů: bit-
va na Bilé hoře, VŘSR a vlasrni zrozeni, Po promoci v červ-
nu l938 nastoupil na kliniku profesora Kamila Hennera. Od
roku 1948 se věnoval g;lučně děrské neLrrologii, v roce 1950
založil první odděleni děrské neurologie v Evropě a v roce l970
se stal prvnim přednostou Kliniky děrké neurologie Karloly
univerziry Oficiálně byla morolská Klinika děrské neurologie
orevřena l7, |edna |97l a Lesný byl jejím přednostou do ro-
ku l98l, kdy byl rysrřidán nejprve laárce profesorem Svarym,
následnč profesorem lrhovsk/m a v roce 1991 autorem rěch-
to řádků. Po odchodu z fakulry pracoval proi Lesný jako ob-
vodni děcs§? neurolog v Praze 9 a na kliniku se jako emerirni
profesor vráril v roce l992. Z dob jeho působeni v uv OÚNZ
se traduje hisrorka, kterou profesor Lesný s chuti vyprávěl.
Koncem osmdeságich let poádal o povoleni k cestč do Anglie,
kam byl pozván organiátory kongresu jako čestný host a hlav-
ní řečnik. Jeho cesra byla zamirnura přislušným reíerentem
pro zvlďtni úkoly, Kdf se profesor lrsný relefonicky ohradil
a ptal se po důvodech, uslpel odpověd, která ho šokovala i po-
rěšila: ,Já myslel, že ste ňákej jmenovec a že ten slavnej pro_
fesor Lesný už dávno nežije..." Poté profesor Lesný povoleni
k 4;jezdu obdržel.

Profesor Irsný napsal l4 monografii, přes 500 vědeclcých
a populárních prací a je autorem řady původních pozorováni
z oblasri viojové neurologie (např. dlaňočelisrní jev, reflex
bočni polohy aj.) a elekrroencefalografie (napi biokcipicálni
synchronie). Spiše než vědecké práce znáveřejno$jeho ,,paleo-
neurologické" zprávy o nemocech mocných a slavných osob-
ností, Jsou zajimavé, ale při jejich čteni je třeba mír na pamě-
ti určitou básnickou licenci pana prolesora.

Místo proíesora Lesného v československé, evropské i svě_

tové neurologii bylo naprosto ojedinělé a dodnes, kdykoliv
navštívím neuropediauické akce kdekoliv na svěrě, rak se řeč
stočí na lzpomínky s ním spojené. Profesor l,esný byl jednim
z porodníků (i dobrých sudiček) světové dětské neurologie,
která wnikala jednak z neurologické deduktivní diagnosti-

§, .iednak z pediatrického vnimání dynamiky vywoje dirěte
v jednodiÝch časorych úsecich, Lesný v úvodu ke své knize
v sedmdesárych lerech minulého stoleri píše: ,,Ch rěl jsem na-
psar opravdovou dětskou ner.rrologii, a ne neurologii dospě-
lých převedenou na dětský věk či neurologickou pediarrii"
a děské neurology označuje poeticky jako strážce u bran ná-
srupu budoucich pokoleni. Tyto přes třicer let sraré úvahy jsou
i dnes svězí v konrextu s novými poznarky prenatálni/ferálni
neurologie a s lecenlnimi neurogenetickymi in[ormacemi.

Ceskoslovenskou détskou neurologii s Lerným spolull.rvá-
řel na Hennerově klinice docenr Ditrrich a následně profesor-
ka Nevšímalová, dalšim děrským neurologem z Henneror,7
školy byl Václav Vojta, v ,,doškolováku" docenr Mach a primář
Dolanský na severu Čech primář Bejšovec a na Slovensku pri-
mář Benko.

Na moto]ské klinice měl profesor Lesný štastnou ruku při
9iběru spolupracovniků a rád bych zminil alespoň někreré.
Na prvnim misrě precizniho diagnosrika a skvělého člověka,
dlouholetého primáře kliniky Pavla Kocuru. Je profesionál-
ním paradoxem, že lékď, který si sám v době připra,,7 na dru,
hou aresraci diagnosrikoval nádor hypo§zy (a po úspěšné ope-
raci po mnoho let z,rládal perfekrně veškerotr práci), podcenil

možné komplikace banálni srřevni infekce a předčasně zemřel.
Oporou profesorovi Lesnému byly v prvnich lerech ijeho slič-
né sekundářky - za všechny jmenrrjme dnešni primářku Mi-
šu Proškovou. dále Renatu Rošrokovou, Anežku Buršíkovou
a lrnku Szereghyovou.

Musim zminit také docenra Brachfelda, docenta Róslera
a pozdějšiho profesora Svatého, Docent Brachfeld byl zanice-
ným ,,kojeneckým" neurologem a proslavil se především uni-
kítni monografii o subdurálnim hemaromu a speciálni polo-
hovaci židličkou pro pneumoencefalografické lyšetřováni.

Profesor Svaqi napsal monografie o diferenciá|ni diagnos-
rice a zejména o dčrské epilepsii. Docent Róssler byl výbor-
ným dětským elekrroencefalografistou a milovaným vedou-
cím EEG laborantek. EEG a EMG laboraroř kliniky rozšířil
profesor lrhovsk/ v osmdesárych lerech o metodiku evokova-
ných potenciálů, v devadesárych letech jsme jako první v ČR
zavedli dlouhodobou video-EEG moni!oraci a posledni no-
vinkou je magnerická rranskraniálni diagnostická a léčebná
srimulace.

V elektro§ziologické laboratoři kliniky jsem jako pomoc-
ná vědecká síla pracoval v lerech 1972 až 1973, ale vice než
elektromyografické studie mě pro dětskou neurologii defini-
rivně ziskalo ,,fiškr.rsováni" na ambulanci docenra Brachfelda.
Pamaruji si přeplněnou čekárnu někdy trvalo dlouho, než
pan docent dokončil pneumoencefalografické ryšetření a se-
šel do|ů do surerénu morolské děrské nemocnice, na zdánlivě
chaorické paralelni yyšelřování několika děrí současně (vše
jsem měl na dysfunkčním psacim stroji dokumenrovat a pře,
dávar markám) a zejména na zaujetí a láskyplnost, krerá byla
docentu Brachfeldovi vlastni. Po skončení srudia jsem měl pa-
radoxně šrěsti. přislíbenou inrerni kandidaturu mi soudruzi
neschválili, a mk jsem dosral šanci poznat na severu Čech dal-
šího skvělého děrského neurologa a dobrého učitele, primáře
Bejšovce.

osmdesátá a deuadesátá léta
Do Morola na kliniku děrské neurologie jsem se vrátil v roce
1983 a na fakultu jako asisten! v roce 1989. Zažil jsem tak je-
jí obrodu během srudenrské srávky a jako člen akademického
senáru i první svobodné volby děkana. Následovalo období
noblesniho vedení fakulry profesorem Kor.rreckým. Akade-
mický senár fakulry (složený z poloviny studentů a poloviny
pedagogů) byl v pr"ních letech platformou setkávání, ve kre-
rém byl znát vájemný respekr i zájem společně se vypořádat
s Posrkomunistickým dědicrvim.

Z porevolučních ler bych 9zivihl především asistenta Kli-
niky tělov/chovného lékařsrví, doktora Vávru. Společně se sru-
denry a několika pedagogy pomohl fakulrě ziskat kultivova-
nou demokrarickou rvář a zaslouží si, aby byl spojován s její
transformací. Podařilo se zavést spravedlivá konkurzni řizení,
která zbavila piednosry klinik bohorovné jisrory doživocniho
šéfování nezávis|e na kvalirě pedagogické a vědecké páce, roz-
vířit diskusi o smysluplnosri evaluace učirelů srudenry a o nut-
nosri změn ,,běhu studia" neboli curricula (dále kurikula). Ja-
ko studenr a později i jako učitel fakulty jsem měl rrrčirou
nedůvěru ke kurikulu připominajícímu sněhovou kouli, kte-
rá se valí dějinami fakulty a nabaluje na sebe stále další a dalši
předměry Hrozba zavaleni informacemi je pak súJe reálnějši.
Proro jsem r.rvícal nabídku možnosri ovlivnir jako proděkan
pro ýuku (1997 2OOO\ studijní program fakLrlry Společně
s několika pedagogy a srudenry jsme po d|ouhých diskusích
připravi|i pIán ,,přestavby", která by zachovala pozicivni spe-
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clfika naši fakrrlry a zároveň zásadně proměnila kurikulum,
Tenco program se realizovaljen zčásti, a ro ze tří důvodů. Prv-
ní byl personá|ní, drrrhý casor,lí a třerí lze označit jako psycho-
sociální. Tiansformaci kurikula jsme připravovali s naším ab-
solventem doktorem Hroboněm, krerý v kličovém obdobi
odešel do komerčni sféry, Druhým důvodem byla vice než
rok trvajici a nakonec úspěšná snaha našeho kolegia zabránir
požadované (nemocnici a minisrersrvem zdravornicrvi) likvi-
daci cii klinik naší fakulry (ORL, ortopedie a chirurgie) a sna-
ha rehabilitovar firnkce zbaveného (neoprávněně a bez vědomí
dékana) přednosrrr chirurgie proi Dvořáka, Těhdejší kulrivo-
vaná srávka (v mém fakulrním živorě již úerí a doufám po-
slední) našich srudenrů nepochybně napomohla k osvěrě ve-
iejnosri i minisrerských úř€dníků, aby si uvědomili exisrenci
určiq;ch akademických zryklosti a práv, 1 když definitivní vý-
rok nezávislé komise dal profesorovi Dvořákovi zapravdrr, na
fakulcu se již nevráril. Třerím důvodem odložení reformy ku-
rikula byla pochopitelná nechuť pedagogů měnit zvyklosri a je-
jich srrach opusrir deserilerimi pťověřená teriroria a riskovar
jejich ztráru. S určitou nadsázkou lze rywořir biologickou pa_

ralelu, podle kreré je cílem snaženi každého přednosry ovlád-
rrour co největší pole působnosti a nelzdar se pracně rydoby-
gich území. z tohoto hlediska je hledáni malého kompaktního
.,jádra" srudia (core curriculum), utopickou vizi. Přece jen se
však postupně na fakultě podařilo prosadit určiré úprary ku-
rikula směřujicí k propojováni paralelních oborů a sladéní na
sebe navazujicích předměrů.

Pruní roky nouébo tisíciletí
Výročí a jejich oslary jsou příležirosrí k ohlédnuti i rysloveni
přání do da]šich let, Fakulta (z lat. facultas a starolatinského

Facul, facile) značí možnost, příležitost nebo (meronymicky)
schopnosr, obratnosr, připadně dosrarek či hojnosr. Zdá se mi,
že za těch padesár let vrchovatě naplňovala výše uvedené po-

1my a že 1i lze do další padesárky přár 1en dostateÉ obranjcb
studentí a schopnjch lčirelů, bojnost Flnančních prostředků,
neomezr.né možnosti bádat a ještě mnoho 2iílz,žitostl lkiLzat, že
je malou ozdobou 

"elké 
trniverziry

Přál bych rovněž nďí klinice (z řec. k]iné - ukládar na lůž-
ko či kliniké - uměni léčit na lůžku), aby se na lůžko neulo-
žila, na Lesného vavřínech neusnula a dál jasně zářila ve fa-
kultním souhvězdí. Souhvězdi jmenuji proto, že jedinečnost
Lesného kliniky je právě v koexisrenci s ostamími mololský-
mi děrslo/mi obory (zejména neurochirurgií a onkologií, ale
i psychiatrii a rehabilirací, či s ,,hlavovými" kolegy z ORL,
očniho a sromarologie). Nicméně velký ryznam pro konti-
nuálni péči o chronické pacienry (epilepsie, neuromuskulár-
ni choroby, nádory) má napojeni na neurologickou kliniku
dospělých.

Nakonec midovolre oprimistické vyznání. Těši mě, ž.e i přes
všechna rizika a ekonomické nevýhody působení na klinic-
kých pracovišrich je srále dosr pro děrskou neurologii nadše-
ných pregraduálních i posrgraduálních studenrů. Mám na
mysli jak srrrdenry prvního až šesrého ročníku, kreři dobro-
volně docházeji na odpolední serkáni ,,Neuroklubu" při L-es-

ného klinice a různou měrou se podílejí na ýzkumných akti-
virách kliniky, tak ,,Ph.D." studenry, kteří mnohdy ryrvářejí
za málo peněz mnoho muziky.

Rád jsem na letošni studentské vědecké konferenci usedl
do lavice posluchárny a naslouchal kvalitnim přednáškám
nejmladší generace. Jedním z řečnlků v neurovědní sekci byl
i vnuk zak]adatele naši kliniky - Perr Lesný

Děxká ORL kliniha
?ři České děnké nemocnici u Praze
MUDr. Jiří Kanta

Při r,zpomínce na sroleté výroči České děrské nemocnice neni
možné nepřipomenout její nedílnou součást dětskou ORL
kliniku, která během let nabý,vala na g;znamu a stále úžeji se
začlcňovala mezi osrarni odborné kliniky a oddělení. Přesrože
byla z-dožrna až v roce 1946 (2. l. l946), zminku o usním od-
dělení v téro první české nemocnici nalezneme již bny po je-
jím založení v roce 1902, a ro ve spojirosri s její ambulanrni
čású, kdy se doslova uvádí: ,,...v jejich pavilonech bylo 270 lů-
žek a ambulance pro nemoci vnirřni, chirurgické, infekčni,
očni, ašní, zubní, kožni a syfilitické.. . ". Tehdy ovšem neexisto-
vali specialisré pro renro obor, pouze někteří z lékařů se torrto
problematikou zabývali důkladněji.

Skutečným zakladarelem dětské otorinolaryngologie bvl
prol MUDr. Bedřich Viškovský krery do České děrské ne-
mocnice přišel z Brarislaly, kde sice začinaljako internista, ale
brzy se začal věnovat rino|aryngologii, stal se přednosrou bra-
lislavské oRL kliniky (l928) a skurečným zakladarelem ro-
horo oboru na Slovensku. Po odrrzení Slovenska přišel v roce
l939 do Prahy, kde hospito"al na otolaryngologické klinice,

ale zároveň byl konziliářem děrských klinik v areálu Karlova.
Válečné období a zrušení fakulr Karlovy univerziry paradoxně
umožnily wnik dětské ORL kliniky, prorože Němci obsadili
Všeobecnou nemocnici včetně klini§ prof. Přecechtěla a pře-
stěhovali ji, srejně jako obě děrské klinilÝ v areílu v Sokolské
ulici, do byvalého nalezince. Při romto nebývalém soustředě-
ni děts§]ch nemocných se stále vice ukazovalo, že pouhá kon-
ziliárni ORL služba takové množsrvi pacientů zajisrir nesračí
a že je nutno pomýšlet na rybudováni samostatné otolaryngo-
logické kliniky. Po skončení války se klinika profl Přecechrě-
la vrárila na své původni misro a sám proi Přecechtěl podal
návrh lékařskému sboru, aby dosavadní pracovišrě v areálu na
Karlově bylo přeméněno v dětskou ORL kliniku. (Pro[ Wiš-
kovs§; ovšem chcěl na tomto místě lybudovar druhou velkou
ORL kliniku, ale názor slavného proi Piecechtěla měl pod-
statně vérši váhu. pravdčpodobně si _nepiál konkurenci.) Ve
svém relerátu kromé jiného uvedl:,,Cetné zvlášrnosti anato-
mické, ýzio|ogické, patologické a klinické věku dětského,
jež vedly k odštěpeni děrského lékařsrvi a dě$ké chiruí8ie od
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mateřských oborů, uplarňuií s€ také v otolaryngologii v rom
směru, že se vywořila dnes již celá speciální nauka o dě6kých
nemocích ušních, nosnich a krčnich.., Proro zřizení dětské
otolaryngologické kliniky přichází právě včas..." Návrh byl
komisí přijat a do čela dětské kliniky navrhl proí Přecechrěl
právě prof B. 

'§í'iškovského, jehož vědecké i osobní kvality po-
znal během úzké spolupráce v období váleč ných let 1939-|945 .

Není tedy pravda, že prof Přecechrěl byl z:ísadním odpůr-
cem děleni oorinolaryngologie na dospělou a dětskou, jak se

mezi lékaři srále tradovalo a pravděpodobně ješrě rraduje: byl
ro právě on sám, kdo dal zásadní podněr ke vzniku jedné
z prvnich děrsk/ch ORl- klinik v Evropě.

Srěží mohla b/t volba přednosry nově rzniklé děrské klini-
ky šťastnější. Prof, Bedřich '§(/iškovsky byl nejen zkušený od-
borník s parnácrilerou klinickou praxi v Bratislavě a mnohale-
rou praxi mezi děrmi na Karlově, ale zároveň člověk ušlechrilý
trpělh7 a pilný s vell<ym pedagogic§rn nadáním a lyjadřova-
cí schopnosrí. Bohužel neměl pro dosaženi sr1kh cílů dosrarek
času, protože po pěri lerech působeni onemocněl karcinomem
plic a po dvou letech naplněných utrpenim předčasně zemřel.
Přesto stihl napsat desirlcy vědeckých prací, několik učebnic
a r7chovat řadu lékařů. Jeden z jeho asistentů - doc. Jan Klos

- se stal později přednoscou na teže klinice.
Pro[ Viškovský se kromě jiných problémů zab|val vyšet-

řováním vesribulárního aparáru (jeho svérázné diagnosrické
pomúcky se bohužel ztrarily při stěhov:íni kliniky do Morola)
a vlivem chronické ronzilitidy na děrský organismus, Mimo-
řádně velkou pozornost věnoval také endoskopické problema-
tice, především dominujicímu úseku aspirovaných cizích rěles
u malých děri (na klinice je dosud uchováváno jeho insrru-
menrárium podleJackona a Haslingera). Bohuželjeho pozo-
rování, že plicni em§,zém lzniki v ré plíci, kde je zakliněno
vegetabilní cizi rěleso, kdežro druhá plíce je pouze zdánlivě
atelekratická, bylo nadlouho zápomenuto. Celá desetiletí se
snímky plic při aspiraci inrerpretovaly nesprávně - převládal
názor, že cizí těleso za příčiřuje pÁvě atelekfuizu, a eíni/aiín že
je kompenzanmí, Možná, žr řada lékařů si to myslí dodnes.
Není bez zajimavosti, že jak proi Přecechrěl, rak pro| Brdlík,
dlouholet/ přednosta lt. dětské kliniky, považovali prol Viš-
kovského za nejlepšiho současného endoskopistu u nás. (En-
doskopie u dětí byla tehdy značně obtížným a riskanrnim
zákrokem, vezmemeJi v úvahu, že se ryro výkony prováděly
v poarcboú slizxičxí anestezii, s insríumentáriem, kreré se dá
jen mírně označit za ,,poněkud primirivni". To nakonec trva-
lo až do šedesárych ler, do objevu respiračního bronchoskopu
a relaxačnich anesterik.)

Po jeho odchodu z kliniky se sral zasrupujícím přednosrou
Dr. Jan Klos a od roku 1954 pak doc, Jan Chvojka, bývalý
asisrenr prof, Přecechtěla, Doc. Chvojka byl podobně jako
prol Wiškovský človék velmi klidný pracoviry, mimořádné
manuálně zručný takže byl považován za jednoho z nejSzio-
logičtějších operatérů v oboru. Kromě roho měl velké pedago-
gické schopnosri, rakže mohl své chirurgické nadání předar
mnoha vlastním i hospiruiícim lékďům. Na klinice pracoval

)en do roku 1960, kdy přijal misro přednosry ORL kliniky t e-
kařské fakulry Palackého univerziry v Olomouci.

Po prof, Chvojkovi nastoupil na místo přednosry děrské
ORL ldini§ doc. MUDr. Jan Klos, krery byl ákem pro[ Ko-
ryy a píof. Wiškovského a srál ve službách děrské otolaryn-
gologie od roku l946 až do s"ého odchodu do důchodu. Byl

to člověk velmi pracovig1, houževnary, nenechal se odradit díl-
čimi neúspěchy a dokiz.al, dovy R. Kiplinga ,,...zas po prohře
se vracet k l"fchodisku..."

\ěnoval se kromě jiného nwděčnému problému papiloma-
rózy hrranu u dětí. Neustále experimenroval, prokázal (1955)
c}ŤoPatotenni agens z děrských papilomŮ, v roce 1960 se mu
zdďil přenos na člověka. Vypracoval také originální léčebnou
merodu s použitím zředěného vakcinálniho viru,

Hlavni pozornosr však věnoval chronickým středoušnim
zánětům u děri a j€iich komplikacím. Byl zasráncem provádě-
ni rympanoplastických výkonů na rekoucím uchu a v rekon-
strukčni operaci viděl především prevenci před dalším zhor-
šováním sluchu, nikoli prostředek pro efekrní zlepšeni.

Po svém odchodu z čela kliniky ještč dlouho pracoval na
ambulaltní čÁti, vedl mladší lékaře k vědecké práci a nikdy se

neziekl svých pravidelných tenisových a šachogich seanci, kte-
ré rak miloval.

Jeho nástupcem se v roce 1979 sml dosavadni přednosra do-
spélé tásri ORL klinilry. prof MUDr Jaroslav Fajsravr. DrSc.,
zá} prof. Černého z ÚVN Praha. Pod jeho vedenim se klini-
ka začala inrenzivně rozvíjer. \čnoval se předevšim chirurgii
děrslcých nádorů, zvláště maligních lymfomů a rumorů no-
sohltanu, které se do té doby věršinou operovaly na )iných
pracovištích nebo se vůbec chirurgic§ nesanovaly. Takogí
posrup umožňovala úzká spolupráce s děrskou onkologickou
klinikou, v jejímž čele srál (a dosud srojí) prol MUDr. Josef
Kourecký DrSc. Proí Fajstavr měl wzácnou vlasrnosr zasaho-
var tam, kde ho bylo opravdu zapociebí a na druhé srraně po-
nechat volnou ruku rěm, kreří projevovali dosratečnou pili,
měli dobré nápady a úspěchy. Ták romu bylo například v obo-
ru endoskopie, kdy pověřeni lékaři za jeho svoleni a vedeni
rozvíjeli endoskopickou spolupráci s oborem tak \zdáleným,
jako je kardiochirurgie. Diagnostika útlaků průdušnice u ko-
jenců a barolat anomálními průbčhy cá vedla nejednou k ope-
rativnímu kardiochirurgickému řešení a věršinou podstatně
zmírnila či odsqanila obliže ditěre. Současný přednosta klini-
§ doc. MUDI Z, Kabelka je v nejlepším smyslu jeho žákem,
pokračuje v chirurgii nádorů, dětské kofochirurgii a navíc se
věnuje oboru ne)modernějšímu - zavádění kochleárních im-
planrárů. Těchto operací již bylo na klinice provedeno přes
140, s lysokou úspěšností, a klinika se rak zařadila mezi nej-
přednějši pracovišrě v Evropé. Kromě toho byla na klinice
rozvinura řada diagnoslických merod (například určeni prahu
sluchu kojenců a nespolrrpracujicích dětí pomoci ,,usrálených
evokovaných pocenciálů" - SSEP), zahájen screening sluchu
novorozenců pomocí oroakusriclr/ch emisí a zavedena nová
meroda diagnostiky poruch polykáni a hlavně jejich dosud
málo úspěšné rehabilitace. Do budoucna se jeví jako velmi
slibný 4izkum příprary autologni chrupavky na bázi tkáňo-
vého inženýrsrví, vývoj dilatačních stentů pío děrské prů-
dušnice ve spolupráci s Biochemickým úsrauem ČSAV a VY-
zkumným ústavem plerařským, společně se specializovanou
generickou laboratoři zjišťování muraci genu pro Connexin 2Ó
(zapříčiňujíci hluchotu) a spolupráce s prof. Lehnhardrem
z Hannoveru na ověřování nového operačniho postupu ve
vnirřním uchu,

Pozn.: MUDx Jiří Kanu je d.loubobtj emeritflí prirrkiř diř
ské OM hliniby 2. LF I-]K, zasloužil se xebjuahu měrou o roz-
uoj bronchoshopie a eznfagolkopie u džtí a t7cboual řadu ipičko-
ujch endoskopisti.
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Thadice džts ké gyne ko bgie
na 2. lékařshé fakultě Uniuerziry larlouy
prof MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Z}rladarelem oborrr děrské gynekologie nejen u nás, ale v ce-
los,ětovém měřitku byl profesor MUDI Rudolf Perer, DrSc.
I900-1966). Jako vnímal"y' gynekolog a porodnik věnoval

cozornost nejen markám, ale i jejich dcerám, vycházrje z po-
lruláru, že jen žena s rodidly správně anatomic§ 9winurymi
r hziologicky fungujícimi může pďir, donosir plod a porodit
Jrré.

Tak Perer nejprve srrrdoval změny anatomie a rozvoj funk-
;e rodidel od narození až do pubemy, respekive do plné pohlav-
nr zralosri. V dobách, kdy neexistoval diagnosrický ulrrazvuk,
icn na základě rekrálního vyšerření hodnotil proporcionální
přesravbu dělohy, v době, kdy medicína o hormonech nevěděla
nic nebo jen velmi má,lo, rozdělil dě§ký věk podle příromnos-
ri či nepřítomnosti estrogenů do ákladních erap, důležirych
nejen pro v,ioj, ale i pro k]asifikace a léčbu parologických sta-
,rr. Z patologických sravů se nejvíce zamčřil na vytok z rodi-
Jel, jeho přičiny a projely v různých erapách žiýota ďivl<y, zá-
nen,vnicřních rodidel a jejich neblahé důsledky pro plodnost,
nistup menstruačního krvácení ajeho varianry i paco|ogické
ita\1,.

Jeho pojeri děrské gynekologie bylo ýrazně interdiscipli-
nárni, spolupracoval předevšim s pediarry - za všechny jme-
nu jme Jiřinu Čížkovou-Písařovicovou, zakladacelku české dět_
ské endokrinologie.

Pererovo úsili bylo korunováno otevřenim sámostatné am_
bulance pro dérskou gynekologii v České dětské nemocnici
r Praze v ulici Ke Karlovu dne 12. áří 1940. Opet se jednalo
o prvni takovou ambulanci na světč, a proto je Praha považo-
rána za rodné mčsco a Peter za otce dětské gynekologie.

Své zkušenosri uložil Peter do velké řady vědec§;ch prací
casopiseckfch, se s5im spolupracovníkern a pokačovacelem
docenrem Karlem Veselým (l9l1-1985) napsal nejprve skip-
ra Děrská gynekologie a z:áhy i první (na světě!) monografii
Děrské gynekologie. Peter vždy rvrdil (bohužcl, ale samozřej-
mé správně), že,Bohemica non legunrur". Proto monografie
rr,šla v roce 1966 němec§. Pro nás snad škoda, ale v rehdejší
Evropě byla ještě němčina nejužívanějším jazykem a proto
raro monografie oslovila mnoho gynekologů i pediatrů v ně-
mecky mluvících zemich Evropl Vše uvedené je dodnes uzná-
r,áno a termín ,,Prager Schule der Kindergynákologie" zazní
l,úvodu každého mezinárodniho kongresu nejen v Evropě,
ale i v zámoři, citují ji dnes již historicky slavné pozdějši mo-
nografie Sira johna Dewhursra (VeIká Briránie), Johna HuF_
mana (USÁ), Marleny Heinz (Německo) i dalších.

Za zmin}u stojí i ro, že Pererův čryřdílný výukový film Dčt-
ská gynekologie byl na bienále odborných filmů v Pavii v roce
l96l oceněn cenou Carla Camuratiho, raké další wýukové fll-
mv Dětská gynekologie (1987) a Operace v gynekologii dčti
a dospivajicich (l988) byly i mezinárodně úspěšné.

Profesor Peter a jeho a následovníci nejen léčili a bádali, ale
také učili. Perer včlenil děakorr gynekologii do syllabů oborrr
gynekologie a porodnicwí na Fakultě děrského lékařswí, stu-
denriji nejen s$eli na přednáškách, ale také se s ni seznamo-
vali prakricky na srážích a byli z ní zkoušeni v rámci srární
zkouš§ z rynekologie a porodnicrví. Prorožp absolventi réto
fakulry až do roku l989 mohli provozovar, pokud nedostali
výjimku, pouze pediatrii, lycházeli z fakulry redy,,wzdělani
konzumenti" děrské gynekologie, kreři byli v tomto oboru
oriencováni, věděli, co jim může přinést a ve své praxi se pak
dožadovali spolupáce s gynekology. To zpětně velmi posilova,
lo rozvoj dětské gynekologie.

Peter i jeho následnici proto pilně v"zděláva]i rynekolory
ve své oblíbené subspecializaci a tak lze řici, že téměř bez 17-
jimky dnes není v České republice okes, ve krerém by nebyl
aspoň jeden lékař-gynekolog erudován v dětské gynekologii;
v tomto oboru patříme mezi ,,svěrové velmoci". Odráží se to
i v počru lékařů z ciziny, kteři v minulosri i v současnosri při-
jižděIi a přijižději na odborné stáže v dětské gynekologii.

K dalšim oceněním pražské školy děrské gynekologie par-
ři i ro, že v jubilejním roce 2000 bylo klinice svěřeno uspo-
řádání VIII. evropského kongresu gynekologie dětí a dospí-
vajicich. Kongres byl velmi úspěšný a přesro, že byl ,,jenom"
wrops§i, účasmila se ho řada lékařů i z jiných konrinenrů (nej-
více z latinské Amerilry). Oceněnim nďí dětské gynekologie
je i ro, že pracoviště dětské rynekologie 2. Iékařské fakulry par-
ří mezi l5 center, akreditovaných ve světě pro přípral,u k me-
zinárodnim kvalifi kačním zkouškím IFEPAG (=Inrernarional
Fellowship of Pediatric and Adolescenr Cynecolory). Profesor
Hoiejši je č|enem zkušební komise a již 5 lékaiů z CR ryro kva-
liíikační zkor.rš§ složilo Dr. Makalová (l997) a as. Dr Tes-
lik (200l) z morolského pracoviště dosáhli nejlepšího bodo-
vého ohodnoceni znalostí!

Rozsah posrgraduální \iuky lékařů vedl k romu, že Insrirur
posrgraduálniho wzdělávání ve zdravornicwi v rcce |997 zři-
dil subkaredru dětské gynekologie, jejíž klinickou záldadnou
je také pracovišrě 2. Iékařské fakulry a FN v Mocole.

Prorože se oddělení děrské gynekologie a jeho pracovníci
podílejí i na rrlzkumu (řada úspčšně obhájených granrorych
riLkolů, publikace, předn:išlg, monografie Dětská rynekologie),
rozhodla se nakonec 2, lékařská fakulm spolr.r s vedením FN
v Morole požádat přislušnou cestou ministryni zdravocnicwí,
aby roto odděleni bylo usranoveno samostarnou Klinikou gy-
nekologie děri a dosp ívajících 2. LF UK a FN Morol, což by-
lo realizováno ke dni 15. 12.2002.

Myslím, že vším uvedeným důsrojně navazujeme na pere-
rovskou rradici a snažime se, aby termin 'Prager Schule der
Kindergynákologie" nebyl jen pyšnou minulosti, ale reálnou
současnosri.
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957-196s
Tomas Klima, M.D., Ph.D.

Když doc, MUDr, Dagmar Benešová přišla v roce 1954 do
Hlavova úsnvu, aby založila pracoviště pacologické anatomie
pro Fakultu děrského lékařswí, mohla se opřir nejen o fakulru,
ale raké o Heřmana Šikla, přednostrr Hla.,ova úsravu. Z jeho
pracoviště doc, Benešová vzešla. Vždy se zajímala o dětskou
patologii. Osvědčila svůj organizační ralent po nuceném od-
chodu z Hlavova úslavu v roce 1948 iak v Plzni, kde založi,
la pro ramní lékařskou fakultu Úsravpatologické anaromie,
později pojmenovaný po Heřmanu Šiklovi, rak v7budová-
nim odděleni patologické anatomie v Thomayerově nemoc,
nici v Praze-Krči. Získala nevelké prostory v Hlavově ústavu
a začala intezivně pracovat. Kromě výrrky se od počátku sou-
sdediIa na perinacální úmrtnost Pražského (nyni Středočes-
kého) kraje. Už v prvnim roce jejího působení se díky ní zača-
lo v romro lcaji s povinnými picvami novorozenců a kojenců
do prvního roku života. V dalšim roce zde byly již pirvány
všechny děri do 14 ler. Nečekané úmrri profesora Šikla " led-
nu l955, velká zu:íta československé parologie, se bohužel od-
razila i na oddělení patologické anaromie FDL. Přes nesnáze,
hlavně pro omezený pro§tor, se však odděleni velice dobře
začlenilo do aktivit fakulry Benešová nekompromisné trvala
na spolupráci s kliniky a vášnivě se věnovala wiuce, Bny ača-
ly měsični konference s pediacry PražJkého kraje, kde Benešo-
vá spolu s profesorem Houšťkem hodnotila zdravotní péči
o děri a diskutovala pirevní nálezy. Brzy se raro činnosr zřetel-
ně projevila markantním snižením úmrtnosti děti Pražského
kraje ve všech věkowých skupinách. Na pracovišti doc. Bene-
šová nevynechala ádnou přiležiost k r7chově sqích asisrenú,
sekundářů a demonsrantů. Na fakultě podporovala vědecké
konference, velkou péči věnova]a studenrské vědecké činnos-
ri, llta akrivně působila ve Funkci proděkan§ pro wýuku,

Oddělení parologické anatomie, kreré bylo součásrí kated-

ry parologické anaromie a mikobiologie Fakulry dětského lé-
kařswí, se po letech dočkalo povýšeni na úsrav, a srejně rak
i pani docentka na fakulrě jmenování profesorkou parologic,
ké anatomie. Ústav vedla do roku l973, kdy jej předala Jose-
fu Stejskalovi, který byl jejim žákem a spolupracovnikem jak
v Plzni, rak v Krči. Odešla do Motola, kde pracovala až do
sr}ch 87 let. Její neuruchající činnosr za§ahovala srále do wý-

uky mnoha oddělení, spolupráce s kardiology byla vždy pří-
kladná.

Dílcy velmi přátelské armosféře v Hlavově ústavu jsem se
již na počátku ďetího roku studia mediciny přihlásil u paní
Rúžičkové, sekretářky profesora Šikla, coby ájemce o mísro
volontéra, Ani ne za dva ýdny jsem se s úžasem dozvěděl, že
jsem dosral placené misro demonstrátora. To jsem skutečně
nečekal, vždyť mé rigorózum z parologické anaromie bylo

v nedohlednu, Demonstrátorská léta jsem zakončil po třech
lerech dokonce rakzvanou polovični asistenturou s měsíčnim
p|arem 49l Kčs. Až po lerech jsem si uvědomil, co víc než ry-
to ,,obrovské" peníze přineslo několikaleté působeni na paro-
logii mé budorrcnosti v medicíně,

S doc. Benešovou jsem se seznámil během rigoróz na Hla-
vově ústal,rr v létě 1954, kdy jsem ji byl jako demonsrráror
přidělen ,,k ruce". Jak si jisrě srarší kolegové rzpomínají, byla
součárí rigoróza akrivní účast kandidára na pirvě. Zkoušelo
se celý den a v okolí pitevniho srolu byla sráJe po něčem sháň-
ka, zejména po skončeni zkoušek. Vzpomínám si dobře na při-
pad piny nemocného s Gaucherovou cholobou - v len den,
v pozdních večernich hodinách, jsme se spolu s kolegou, de-
monslrátorem Jiřím Kolbem, dozvěděli od pani docenrky
mnohé nejen o réto nemoci, ale raké o důležirosti focografické
dokumencace v parologii.

Promoval jsem v červenci 1957 a,,umistěnkou" jsem byl
přidělen na patologii Krajského ústavu národniho zdraví Fa-
kulrní nemocnice [. v Praze. Jedno místo ze dvou na Hlavo-
vě úsravu u doc, Bednáře dostal kolega demonsuáror Adam
Jirásek a já jsem nastupoval l. srpna na oddělení patologic-
ké anaromie FDL, Odpoledne 31. července jsem se šel před-
stavit doc. Benešové a oznámil jsem jí, že ráno k ní mám na-
sroupit na místo sekundáře. Pravila: ,Á jste velmi nešťasren,
že ke mně nastupujetei" ,Já nevim, paní docentko," odvěril
jsem. Na odděleni v té době pracovaly pod vedenim paní do-
centky dvě a§isrentky a dvě sekundái§, které byly na odcho-
du. Proto jsem byl přidělen na oddělení já, nástup druhého se-
kundáře se očekával.

Těžko bych líčil, jak probíha]a činnost nďeho ústaru. S pit-
vánim jsem neměl problémy, hodně jsem se naučil jako de-
monstrátor. Pitevní nálezy se po dokončeni pin7 předváděly
paní docentcc a o všem se diskurorelo na místě. Mikoskopic-
kou parologii jsem se ale začal učit až nyní. Naštěsri byla k dis-
pozici Šiklova skripta, pár němec§ch a několik anglických
učebnic nám dala k dispozici pani docenrka - a hlavně s pre-
paráry se chodilo jak za sraršími kolegynémi, tak při neúspe-
chu iza pani docentkorr. Urerni semináře, kde se probiraly
připady z předešlého rydne, dávaly paní docentce příležirosr
prohlédnout a revidovar naši práci a rrčir nás, co bylo nutné,

fak by bylo bl,valo vše jiné, kdyby byly k dispozici vícehla-
vé mikoskopy, které jsem poznal ž po lerech ve Spojených
stárech!) O důležitosd dokumenrace jsme od pani docentky
slyšeli sr:íle a díky omu jsme obstojně zvládali makro- i mikro-
fotografii, Denni sryk s mediky podporoval nďi snahu o zdár-
nou g]uku. Na r/denních seminářich se diskuto"alo o lirera-
tuře, každý z nás referoval o jednom či dvou článcich recentně
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publikovaných. Paní docenrka člán§ pro nás l7bírala a stále
nás pobizela, abychom sami ryhledávali zajimavé publikace
(bvlo to pied založenim časopisu Ceskoslovenská patologie
r roce 1965). Byli jsme qzywáni k vlastni přednáškové a pub-
likační činnosti a k účasri na konferencich či sjezdech Společ-
nosri československých parologů. Po roce sekundaření jsem
bvl nepřímo ,vlzván, abych se piihlesil do konkurzu na aspi-
rantské místo našeho odděleni, Konkurz jsem lyhrál, a rak
jsem se dalši rři roky pod vedením pani docenrky věnoval plic-
ni nezralosti u nedonošených plodů. Neznamenalo to ovšem
osvobozeni od úsravni ruriny, ro by moji kolegové nesnesli.
\rcméně jsem po dech letech obhájil kandidácskou dizertač,
ni práci, složil mezitím caké atescaci 1, stupně z patologické
anaLomie a stal se cřetim odborným asistentem na oddělení,

Po suchopárném líčení raké několik zábavných momentů:
Vétšinou bylo možné paní šéfovou přes jeji seriózní cho-

, ání rozesmác během oslaly MDŽ, tedy Mezinárodního dne
žen, která se 8. března rradičně konala v histologické labora,
:oři. Diky svému křestnimu jménu, které v kalendáři svárků
:iguruje 7. března, jsem mohl býr oslavován i já, jediný muž-
,k na odděIení. Podával se rýborný guláš pani Mlýnkové, na-
.r vedoucí laborantl7 (naučil jsem se jej vařic a odvezl jsem
:.cePt do Zámoří; po léra se pak rato pochoutka podávala
, iednotě Sokola v Balrimore, mém rodišti). Popijelo se víno
r pivo a kdf se rozproudila zábava, v;tasili jsme se věršinou
.e sbírkou psaných pokynů a rad, kreré jsme za poslední rok
:rshromáždili, Pani docenrka todž, kdlz nás nemohla hned
.ehnat, psala nám lzkazy na lísrečky, kreré nechávala na při-
.lušných misrech. Když například kapala z kohourku 

"oda 
do

,r levky, objevil se na umywadle nápis: ,,Z vodovodu reče vo-
;l. proč?" U korrsku zanechané housky: ,,Proč jste mne neda,
i prákům) B," Nebo u rádia: ,,Hrálo jsem si tu vesele v 7 ho-
irn večer."

I na úrerních seminářich blvala ábava. Nebožtík Sďa Kar,
:,enko, který jako srudent fiškusoval u primáře Rauchenberga
l.r patologii v Motole, odpiwal připad karcinomu šcítné žlázy.
\a leho provizorni latinské diagnóze, kterorr Saša předložil
. nekolika chybami, měl napsáno: ,,Učte se larinu, Oznamre
fuuchenbergovi, bude ho co zajímat," Uplynul ryden a při re-

vizi připadu praví pani šéfová: ,,Tak co říkal Rauchenbergi"
Saša se wářil rozpačirě, ,,Tak co, řekl jsre mu o rom případu?"
(Dlužno připomenout, že v Motole bylo oddělení endokrino-
logie a primář Rauchenberg měl nejlepši evidenci piipadů en,
dokrinních chorob v Praze.) ,,No, iekl jsem mu, že se mám
učit latinu."

Jednou jsem 1. dubna ryřídil ,,lzkaz" paní docentlcy jedné

mé kole$,ni, která potřebovala rrochu pohybu, že má u uscho-
vaných Fallotor7ch rerralogii ryčislit všelijaké nesmyslné pa-
ramerry a večer odewdat rozbor. Když gidedky své celoden-
ní práce odevzdala pani docentce, ta se velice podivila a dala
mě zavolar, abych vše rysvětlil, že ona by si přece takovou
hloupost nikdy nelymyslela. Ukázal jsem prostě na kalendáři
datum a pani šéfová, které už cukalo v koLrrcích, mne nechala
odejir bez pokárání.

Občas jsme pani docenrkr.r porěšili pozvánim do naši pra-
covny na polévku z veverek, které o víkendech střileli brarři
Karpenkové. S chutí ji popíjela z hrničku.

Pani docentka měla ráda vážnou hudbu, včerně oper. Vý-
jimkou byla Carmen, Nikdy nám nerysvětlila, proč toro dí-
1o snad nejpopulárnějši operu na svěrě - nesnáši natolik, že

- jak iíkala - je scho pná lylézt z vany a lypnout rádio při za-
slechnuci prvnich rakců. Z neznámého důvodu však nikdy ne-
byla na Libuši, a tak ráda přijala naše pozváni a samozřejmě
byla nadšená. Kdl někdo piišel pani docenrku navštívit, mě-
la vždy připravené malé pohoštění a často nás raké hosrům
představila. Vzpomínám si na návšrěvu Crirada Johna, když
připravoval nové ,vydáni Alaricha. Bylo mnoho vzpominání
a velki legrace.

Až po lerech se mi podaři|o získat svoleni paní docentky,
abych se pokusil o nějal<y studijni pobyr v USA. Dne 2. břez-
na 1968 jsem odletěl na jednoroční scipendium do Houstonu
ve státě Texas. Po srpnových udáIosrech roku 1968 za mnou
přijela má manželka, matka a dcera a začali jsme v USA noý
život. Nechci o něm řici víc, než že má průprava na patologic-
ké anaromii v Praze, počinaje mou činností v Hlavově úsravu
a konečně na ústal,u patologické anacomie FDL pod vedenim
Dagmar Benešové, mi nejvíc pomohly v práci, kterou dosud
lykonávám.

t - qa dat, cito
inuertit a

se síím chuálÍ, brzy
(Publius Syrut 1. stol. př. Kr.)

prof MUDr. Miroslau Kučera, DrSc.

Padesár ler je v životě človčka doba většinou dlouhá, i kdyz
rro někoho krácká a pro jiného až předlotrhá, Pro kliniku i Fa-

.ulru pak z hlediska jejich funkce, poslání a snad i q;znamu
en nepatrný korrsek úsečky exisrence. Hodnorit jejich práci
nohou sice současnici, ale jejich objekcivira je vždy pofldér,
ri a chtě nechrě poplarná době, Snad jen ýčer konkrétnich

úspěchů i neúspěchů, r,l4éčených či nery|éčených pacientů,
zdraých i nemocných prošlých pracovišri, počer a uplarnéní
abso]venců nebo množswi a kvalira publikaci, seznam oceně-
ní, ryznamenaní a řádů, je mohou alespoň čásrečně objekrivi-
zovar. Proro vídáme čísla a jména a laudace a pocry a suchý
ťrdaj má charakterizovat r7konané dílo i jeho aktéry
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Nedilným a věršinou limitujícím či určujícím Éenoménem
však je obyčejný život,lzájemné lztahy, spolupráce a ro, co se

probírá u vina či při oslavě živornich výroči. To snad neni cak
poplatné době. Vždyť v celebrované periodě došlo k rakog;m
třeskům, jaké hned tak nějaká hisrorická etapa nezažila.

Budiž laudaci fakulry některé §!říplry v paměti těch, kreří
na oddělení rělovýchovného lékařswi pracovali od jeho zalo-
žení v roce 1960. Pamarujme, že klinicki práce nezaměstnává
jenom mozek a ruce, ale všechny smysly.

Prvnl srnyslová imprese (čichová a voňavá) se odehrávala
ve sraré nemocnici na karlově. Naše tělol"fchovné odděleni
bylo v novorenesační budově ve středu nemocnice. Původně
sloužilo jako klauzura, v šedeságkh letech pak byla v přizemi
zasedačka a nv. čajová kuchyně, první patro poskytovalo azyl
v lékařskych pokojich a druhé pak bylo z jedné poloviny r.rby-

rovnou sesrer a ze druhé našim pracovištěm a fotolaboraroři
fakulry To jednoznačně srimulovalo čichové buňky, Vstup
mohutnými dveřmi vás zavedl do malé haly a v ní jste mohli
diagnosrikovar snidani, oběd či večeři děrských pacientů. Po-
dle denní doby a pečlivosti personálu jste mohli okusit micha-
ná vejce, krupicovou kaši, řízek či vepřovou, knedlík a zeli.
Nčkdy však i připálené opékánky. Prvni parro vám oslabilo
renro kulinářský zážirek, protože jej většinou překryval iem-
ný opar nikotinrr. Zato lyšši parro bylo zdrojem nového feno,
ménu: ubikace sester znamenaly nejen pronikáni inrimsprejů,
voňavek a deodorantů, a-le i individuálniho stravování a ze-
jména praní. Sušení osobního prádla i uniforem vás pak pro-
vázelo jak na chodbách, tak na toaletách a v umývárnách. Na
druhé polovině pak dominovaly výpary trstalovače a vywoj§
a opěr modravý dým cigaret - v tehdejší době většina pracov-
níků při bádáni, konstruováni i sepisování osvěžovala mysI
kouřem.

Vjem dtuhý - smišený čichově chuťový: pozdní léro
a vsrup do domrr je zcela jiný Ovane vás omamující a pro ně_

koho šokující odér slivovice. Vybéhnete v touze po čisrém
vzduchu či alkoholoých orgiich do prvniho patra - ale tam
nic, tak dále, Fakulrni část je zcela arypickí - nevisi ru prádlo,
ani se to tu n€modrá dýmem, ale všude po chodbě jsou hadi-
ce a roury vedoucí do koupelny a z ni do jedné z místností,
Mezi tím pobihá lychrtlá posrava v černém plášri, pokřikuje
a lomozí. Dosral předchrizejícího dne tři meráky §estek a roz-
hodl se pálit slivovici. Jako blwalý dlorrholeori pracovnik labo-

ratoří a technic§i nováror sesrrojil desrilační přístroj. Zapoje-
ný systém bublal a chrčel, pískal a vrčel, kapal i tekl dva dny
a j.,rvořil plných 500 mI r7soce koncentrovaného moku. Ten
sice na pracovišti ,vydržel jenom jeden den, ale vůně dráždila

|eště o Vánocich k nemalé radosri vedeni nemocnice i někte-
nich návšrěvníků sesrerslr/ch ubytoven. Je však ,^--jimavé, že
medici, kreří stážovali na nďí klinice, v absolurni většině hod-
notili tuco čichovou kulisu s pochopením a radosri. Opakova-
ně lyžadovali ochucnání a rak nebylo dirrr, že zejména mladši
pracovníci ze sl}ch zdrojů s potěšením dokázali upokojovat
jejich chuťové buň§ (Poznámka pro moralisry: už to je dávno
a je to promlčené).

Vjem ďeti - chuťový. Jednu dobu se značně rozšiřila kon-
zumace nurrií. I sralo se, že jsme dosrali od pacienta m[o íoz-
tomilá zvířárka připravená k pečeni. Naše sekrerářka byla 17-

hlďenou kuchďkou a my os!arni mlsnými hladovci. Vypůjčili
jsme si z pracovny ergoterapie ploténku i pekáč a nastala pří-
prava. Peklo se a smažilo a vtom,.. dříve poárnici, nyni hasi-

či! Cidla hlrisila poár Naštéstí už byla cisr kulinárského zá-
zraku připravena ke konzumaci, rakže ro skončilo pozvánim
bdělých strážců ke srolu. Vůně ale r7volávala žádosr i kolem-
jdor.rcích, rakže na naše dvě nrrrrie bylo najednou zájemců ro-
lik, jako na volebni guláš polirické srrany, My však zůstali wr-
dí a všechny jsme odkazovali na ávodní jídelnu.

Vjem čtvrtý - vizu.ílní a taktilní. Prováděli jsme restování
dojiček v rchdejších srárnich statció aJZD, Byl to úLkol zeda-
ný ministersrvem sociální péče - dojičky lyžadovaly srejnou
pracovni karegoriijako hornici. Důvodem jejich žádosti byla
nejen náročná manuální práce, ale i celodenni vpoké §zické
rypěri. Jezdili jsme po dobu rři měsíců ve rři hodiny ráno do
příslušných zařízeni, abychom prováděli telemetrické hodno-
ceni efektiviry práce. Nechceme ru referovar o výsledcích, ale
poukázat na dalši smyslový vjem. Vraceli jsme se z kravína
v nádherném jarním ránu do kopečka a před námi nejen roz-
kvetlá louka, šumějíci les a cvrlikající ptáci, ale i mladá žena
šlapajici na kole, Rozkvedé šeřiky, jarní náJada a ticho přírody,
rušené pouze pobroukiváním motoru, přivedlo kolegu k myš-
lence ,,yvolané okolim, nádherou pozadí i neúprosnými při-
rodnimi ákony. Veleljet pomalu vedle ni, Nic nerušící řidič
uposlechl: auto jelo krokem a ruka vědárora a D]zkumníka
lehce poplácala za_kulacený úplněk nad sedlem. Fascinující po-
hled a pružný odpor glureální muskularrrry ryvolal rři reakce

- libou u experimentárora, přímo záchvarovirě alergickou od
probantky a zděšení řidiče, Dikce cyklistky neodpovidala jem-
nosti a romentice aíchirekrury jejiho pozadí, spíše se hodila do
útrob v něm ukryt/ch. Naštěstí ji její věk a pracovni kapacira
i technika jízdy udržely na bicyklu, takže jsme místo poskyto,
vání prvni pomoci dupli na plyn a rychle zmizeli za kopečkem.

Vjem pátl - sluchový. Ýaceli jsme se aurem z kongresu
Pediatric 'W'ork Physiolory v Hardehausenu v Německu, By-
lo nádherné podzimní odpoledne a jeli jsme aurem ve třech

ryns§m údolím. Stříbrně se lesknoucí veletok (jediný němec-
ký pán mezi řekami) s mnoha škrrnery, loděmi s plachtami
i bez nich, motorem i vesly, nás vedl pod hrady až k lorelei vi-
nicemi kolem sklípků a barevných domečků. Velebné richo
nedělniho odpoledne a muzika z rádia,vywořily něco nesku-
tečného, nebesky krásného a lids§ geniálního - piseň o Ve-
černici z Tanháusera. Melodie i zpěv, sila harmonie zvuku
i okoli přivedla poxidku k pobroukivání a nakonec i zpevu si-
ce původně soprjnového parru, ale v romro připadě smišené-
mu a hlavně karafonickému. To ale nevadilo. Ten pocit a im-
prese přetrvávají dodnes. Kdl to skončilo, rak jsme chvíli
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mlčeli a snad každý - i ten nejméně muzikální z nás souzvu-
čel ieště hezkou chvíli v nicerní ozvěně. Tím ro ale neskončilo.
Mdio beze slova pokračovalo: rozhoupalo se do sboru přadlen
z Blrrdného Holandana. Romanrická a zasněná večernice a ži-
vorarodné přadleny qznačily nádheru života, Poslání hudby
a humanismus uměni. A pak, že'\Ý'agner je režki muzika, Kde-
pak - to je živor a radosr, samozřejmě ale i smutek a napětí.

Závěrem dovolre ješté 1ed,el záůkek z lékaiské praxe, Naše
klinika se nestará jenom o sporrujici popr-rlaci, ale preventivně
i rerapauticky zasahuje i do jiných sfér tšinou tam, kde je
nějaká fyzlcká zátěž a nutnost tělesné zdarnos!i. To, že žáci
balerních škol jsou u nás cakřka dennimi hosry, je známé, že

i herci a malíři potřebují !.zickou l}konnosr, je raké známé.
Výkonní muzikarrti jsou pak prororypem jedinců s jednostran-

nor Átéži, Houslisré i harfenice a hlavně klaviristé vfaduji
pohybové srimulace, A při této terapii jsme narazili ješrě na je-

den fenomén, který má bezprostředni vazbu na předcházejici
vjemy. Našim dlouhodobým pacienrem byl již zemřelý herec.
Těhdy jsme zkoušeli, a proto nás napadlo zeptat se ho, z-a jak
dlouho se nauči text. Konk-retizovali jsme ro: za jak dlouho se

naučil Pelopa v Námluvách, On, že to se učilo dobře - za tři
měsice. Důvod - má to muziku. Na trochu nechápavý pohled
lysvěrlil: ,,Když mi reď dáte tuhle srránku (ful tam Věstníle
MZ), ok si jl pomalu přečtu, pak si ji převedu do muziky, za-
zpívám a pak vám ji odrecituji."

Ták tohle budiž fakultě jako pohlazeni za rěch padesát let.
Že jsme se s ni mohli podělir o její starosti i radosti e popiár
jí, aby i ona zpívala, chutnala a voněla hodně dlouho jako dů-
scojná ozdoba naši alma mater i celé naší matičky Země.

oddělení ke kinice
a endokrinologie

doc. MUDr. Petr Vlčeh, CSc,

V roce 1954 z-ahájil doc, MUDr, Karel Šilink v tehdejším En-
dokrinologickém ústavu (EÚ) diagnosrické ryužiti radioak,
rivniho jódu l3l i pro diagnosriku funkce šritné žlázy a pro
morfologické hodnocení uzlů ve štítné žláze. Ukázalo se,,, sou-
ladu s tehdejšimi literárními údaji, že rato praxe je užirečná
a lyžaduje rozšiření i na možnosri léčebných aplikací_ Tehdy
bylo pracoviště v EÚ u nás vůbec prvnim pracovištěm nukleár-
ni mediciny v dnešním slova smyslu, byť s řešenim problema-
riky omezené na šritnou žlázu.

Bylo nutné pokusir se o provedeni léčebných aplikací k léč-
bě pokročilých nádorů šcitné žlrizy a k léčbě ryreoroxikóz. To se

přechodně provádělo do roku 1957 na provizornim pracovišri
nemocnice v Praze l v Dušní ulici. Tehdy se léčebné aplikace
připravily a provedly v EÚ, a pacienti byli sanitkou převáženi
do Dušni ulice. Problémem bylo, že takro léčení pacienri ne-
měli návaznost na větší nemocniční prosrředi a v případě ja-
kýchkoliv nečekaných komplikací museli být převáženi spe,
ciálni sanirkou na r7šetřeni do jiných nemocnic, Tehdy se

doc. Šilink dohodl s ieditelem rehdejši Srární nemocnice v Mo-
coIe rybudovat radioizoropové oddělení v romto prostoru.
I kdyz problematika nebyla jednoduchá, podařilo se ji ryřešir

a rybudovat v letech 1957 až l959 radioizocopové odděleni
v provizorních baráčcich původně užívaných jako ubltovna
personálu. V červenci 1979 se toro pracovišrě adaptovalo, ry,
budovala se v něm akrivní laboratoř pro práci s lyššimi akci-
vitami radiojódu a zrekonstruovala se lůžková část. Kromě
20 lůžek mělo odděleni vlastní pohotovostní rentgen pro skia-
skopie akurních stavů a vlastní hematologickou a biochemic-
kou laboratoi, ve kteq;ch bylo možné zpracovávar základni
lyšerřeni nemocných s lysokou celotělovou akrivitou po apli-
kaci, krerá neumožňovala lyšetřeni v centcilní laboraroři, Ne-
zbytnou součásti bylo r,ybrrdování rerenčnich jimek pro radio,
akrivni odpad, konkrérně pro moč nemocných, které
umožňovalo rypouštěni jednorlivých jímek po poklesu
radioakriviry za několik měsíců. Tenro sytém byl přelzat i na
dalir pra.ovišté r7uživajici lečebne aplikace,

Původni piedsravou doc. Silinka bylo, že pacienri budou
podrobné klinicky, laborarorně a rentgenologicky ryšerřeni
v Endokrinologickém ústavu, tam se jim podá diagnostická
dávka radiojódtr a rypočre se dávka léčebná. Od začátku roku
l959 bylo oddčleni uvedeno do pro"ozu jako společné praco-
višrě Vlzkumného ústavu endokrinologického a Fakultní ne-
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mocnice Morol. Do konce roku se nepodávala žádná léčebná
aplikace, pouze se ověřovaly možnosti programu. Od roku
l960 začal vlasrni provoz s aplikacemi léčebných dávek. Uká-
zalo se, že původní předsrava doc. Šilinka o možnosti přijimar
dokonale připravené nemocné k léčbě není zcela reáIná a jako
podsratně ryhodnější se ukázalo ryšetřit nemocné přimo na
lůžku v Motole a provést tam i zkušební a léčebnou aplikaci.
Zhruba polovina nemocných, kceři lyžadovali léčbu, byli ne_

mocní se zýšenou činnosti štítné žlázy, u nichž byla operačni
řešeni nevhodná. Druhou polo"inu rvořili nemocní z celého
Československa a ojediněle i nemocni z Polska, kreří byli léče,
ni pro obrykle zanedbaný metastatický karcinom šrítné žlázy.
Posrupně přibl"valo nemocných s nádory š rirné žlázy, u ntchž
se uk,ázala nezbytnost tohoto způsobu léčby, a ubYwalo rela-
rivně nemocných se zgršenou činnosri štirné ž|ázy, protože se
ukázala možnosc řešir věršinu rěchro onemocněni ve spoluprá-
ci s chirurgickou klinikou v Motole.

Personálni lybaveni rehdy začínajicího pracovištč wořili
pracovníci z VIJE a pracovnici z Motola zhruba v poměru l: l.
Realizovala se zvlášrni ochranná oparřeni snižujíci riziko prá-
ce, včetně pravidelného sprchování při odchodu ze zaměstnáni.
Pracovnici měli zkrácenou pracovni dobu, prodlouženou do-
volenou, rizikové příplarky, přesro byl ájem o práci v podob-
ném prostředi poměrně malý Vypracovaly se předpisy o cho_
váni zaměstnanců v rizikovém prosrředi, o způsobu dovozu
materiálu a zvlášrně radioizoropů, jejich ukládáni a evidováni,
V réto činnosti pomáhali doc. ŠiIinkovi dnes již zemřelí spo-
lupracovnici RNDI S, ROhling a Ing. Vohnout. Radiohygie-
nické podmínky umožňující provoz byly velice přisné a doba
hospitalizace byla stanovena tak, aby nemocni byli schopni
konraktu s kreroukoliv osobou mimo rizikové pracoviště. Zna-
menalo to hospializace bcz návštěv 6-8 rýdnů, nejdelší hospi_
talizace bez přerušeni byla ú 9 měsiců.

Náp|ní odděleni zůsrala diagnosrika a léčba chorob štírné
žlázy, což přerrvalo jako zák]adni zaměřeni i v dalších letech.
Se zlepšujícim se přistrojoqim lybavením a rostoucí zkušenos-
ti lékařů se lyvinula postupně těsná spolupráce s da,lšimi pra,
covišri tehdejší nemocnice v Motole, a ro zvláště s chirurgii,
rynekologii, patologickou anaromií, inrernou a dalšimi. Zača-
la se rozvíjer konziliární a ambulanrní činnosr, která zpočátku
nebyla vůbec možná; posrupně se podsratně rozšiřovala a sra-
la se důležitou součásti píáce. Začala se ovšem rozvijer i spo_
lupráce v oboru nukleární medicíny, hlavně diagnosriclrá, a to
zavedenim mozkové scinrigrafie zvlášrě u dětí a zavedením ji-
ných léčebných aplikaci než radiojódu. Byly to hlavně intra-
peritoneální aplikace radioakrivniho koloidního zlata l98 Au,
kreré se podávaly po operaci zhoubnýó nádorů vaječniků, kte-
ré vywářejí časté implanrační metasrázy. Pro tento hojně po-
uživaný způsob léčby se rezervova,la trvale dvě lůžka na našem
pracovišri. Vliznam zrratil Po podstatném rozšiření a zlepšení
možnosti chemoterapie. Totá plari raké o ojediněle aplikova-
né léčbě polycytemie radioakcivním fosforem.

Počer zaměsrnanců se postupně zvyšoval a podařilo se zis-
kat část vedlejšího pavilonu, krery původně sloužil jako sou_
cást inrerniho odděleni, přesunout lam velkou část služebnich

mismosti a propojit q,to dva pavilony chodbou. To umožnilo
zv}jšir pocer lůžek až na 28 a rozšířit konziliární i ambulantni
endokrinologickou praxi.

Do plánú 9isravby nové morolské nemocnice se podařilo
zakomponovat pracovišrě nukleární mediciny a umísrir ho do
dvou podlúí monobloku. l zde musela být provedena výstav-
ba jak akrivni laboratoře, rak odpadních jimek. Pracoviště se

později sralo klinikou 2. lékařské fakulry, rehdejši vedoucí se
habilitoval a přešel na plný úvazek do wazku fakulty. Vazby na
Endokrinologický úsrav se postupně uvolňovaly, ovšem do-
dnes zůsávají poměrně těsné, spolupráce dnešního Endokri-
nologického úsralrr a dnďní Klini§ nukleárni medicíny a en-
dokrinologie pokračuje i nadále.

Počry léčených pacienrů a počry ryšetřených nemocných
v ambulanrním provozu neusrále rostou, byl r,ypracován po-
stup jednak pro diagno§riku, iednakpro monirorování nemoc-
ných po provedené léčbě radiojódem. Klinika se sula součÁti
pregraduální l}uky v oboru nukleárni mediciny a endok_rino-
logie, ale zajišťuje i postgraduální výuku v obou zmíněných
oborech.

Za dobu činnosri kliniky bylo publikováno přes 500 časo-
piseckých sděleni a několik monografií. Rozsáhlá je přednáš-
ková činnosr.

Dnešní pracovištč má nesrovnarelně lepší rybavení než to
púvodní; vedle několika gamakamer, umožňujícich i romogra-
fická studia a dynamické sledováni, jsou k dispozici i sonogra-

ý nabízejici zhodnocení morfologie šrítné žlázy.
Klinika nemá omezenou spádovosr. Nemocni s nádory štír-

né žlázy piicházrji pralric§ z celých Cech, zvlášré pro nádory
šlilné žIázy u děri. Prorože na Slovensku je léčebná aplikace
radiojódu velmi problematická pro nedosrarck specializova-
ných lůžek, léčime v souča§né době i řádu pacientů ze Sloven-
ské republiky.

V posledních letech se značnč rozšiřuje náplň diagnostické
nukleárni medicíny, prakricky v celém roxahu oblyklých pra-
covišť, navíc se zaměřením na lyšetřování endokrinních orgá,
nů. Zvlášcě scintigrafic§ průkaz hyperfunkčních přištitných
těllsek je vel§;m přinosem.
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Joh jsme natáčeli rtl*
prof MUDr. Miloš Máček, DrSc.

Malé rehabilirační odděleni, kreré r,zniklo na l. dětské klinice,
se ve své činnosti zaměřilo na pohybovou rerapii r_r nemocí dý,
chacího a oběhového ústrojí, a dále na poruchy hybnosri a po-
srižení CNS v děrském věku, Činnosr se postupně rozvijela
a po několika letech přišla nabidka, již nevim od kceré insri-
tuce, zda bychom nechrěli některé merody nafilmovat, a tak
umoZnir jejich rozSíiení. Spolu s vedouci Szioterapeut kou J i-
iinou Srefanovou jsme se rozhodJi, že napišeme scinai o uplat-
něni rehabilirace u respiračnich porrrch a nabidli jsme naše-
mu spolupracovníku MUDr. V Vojtovi, aby napsal scénář,
ve kterém by popsal svou metodu rehabilitace poruch hybnos-
ti u kojenců. Zatímco my jsme žádaný rext brzo napsali, Voj-
ta váhal a později tenro návrh odmítl a wrdil, že na výuku
a aplikaci své metody musi dohlédnour osobně, protože ne-
bezpeči jejího špatného pochopeni a zjednodušování je věrši,
než si dokážeme předsravit. Těhdy jsem si mplel, že rrochu pře-
hání, on už byl rakoý, ale po lerech se ukizalo, že měl v pod-
scatě pravdu.

Brro se přihlásil režisér i kameraman a jako první laok jsme
začali přepracovávar scénář, kreqi jsme mtrseli společné s mu-
ži ,,od filmu" napsar prakticky znovu. Pak jsme hledali vhod-
né dítě, které bude předváděc popisované cvi§. Nemocné dě-
rijsme lyloučili, protože námaha spojená s filmovánim by je
mohla poškodir. Jen l1jimečně se mohlo v krárké sekvenci
r-rkázar dirě napiikJad s deformaci hrudniku, s vadným rypem
dýcháni a podobne. Jiiina Srefanová navrhla. aby v roli figu_
rantl7 lystupovala její netei které bylo tehdy asi 14 roků, pro-
rože je pohybově nadaná, již několik lec pěstuje balet. Já jsem
také turo dívku znal, již několikrát předváděla někceré cviky
při forografováni pro naše publikace,

Film jsme natáčeli dosti dlouho, netušil jsem, jak ro btrde
únavné a nudné, Scále se na něco čeká, pak se musí již horo-
vé opakovat, scény se točí na přeskáčku a nemáte přehled, co
vlastně točíre. Pak se to r,lwolá, stříhá a scény, na kcerých si
zakládáte, protože tam přednášice dúležité pravdy a lypadáce

při rom dobře, nakonec r7padnou, Nicméné, kdl jsme ho-
cový film viděli, tak se nám líbil, vedle našich slov jej prová-
zela krásná hudba, režisér použil velmi vkusně ,,Legendy" od
A, Dvořáka. Celkem bez obav jsme nasroupili před schvalova-
cí komisi složenou jak ze zástr_rpců minisrerswa zdravotnicwí,
tak rehabilitačních odborníků. Fi]m skončil, a my jsme napja-
tě čekali pochvalu. Ale slova vedoucí příslušného oddělení mi-
nisterswa působila jak srrrdená sptcha. Prohlásila, že {ilm je
naprosto nevhodný a nesmí se promicar. Všichni byli zaraže-
ni, a dáma vysvětlila, že cvičici divka je příliš rělesně lyspělá

měla roriž již naznačené dívčí poprsí -, a to pry by mohlo
působir pohoršlivě.

Co reď? Film byl dosr nákladný, podle posudku odborniků
prod němu nebyly žádné námit§, ba právě naopak, prohlási-
li, že popisuje l}srižně zcela nové merody. Odvolat se proti
verdikru, že jsme místo giukového filmu natočili nahorinky,
raké nebylo možné. Opravdu nikomrr z nás něco podobného
během natáčeni nepřišlo na mysl, Všichni jsme začali onu bý-
va]ou dětskou lékařku, nyní úřednici minisrersrva, chránící bo-
jovně před ohroženim mravnosd přišri diváky, cožbyly z nej-
věrši čásri rehabiliračni pracovnice i pediarři, přesvědčovat, že
jde o odborný film, kreryi normální obecensrvo neuvidi. Tvr-
dili jsme, že zdravotnici jsou na podobné scény zlykli, že v me-
dicínské praxi se lidé různě svlékají, že naprosrá většina divá-
ků budou stejně ženy a hlavně napíšeme do úvodu, že je film
mládeži nepřístupný Nakonec po hodinové diskusi s trvede-
ním filmu souhlasila.

Film měl úspěch, vyhrál soutěž odborných filmů v Olo,
mouci, později byl komentář přeložen do angličriny a film do-
konce prodán do ciziny. Jeho další osudy jsme již neznali, jen
čirou náhodou jsem se nim po lerech serkal ve Švédskrr. Naše
jména z úvodu sice zmizela, ale jinak většina zůsrala zachová-
na. Nicméně dodnes váhám, zda ten relativni úspěch přičirat
našemu vkladu a hereckému rykonu, či spiše divčím půva-
bům hlavni předscavitelky.

doc. MUDr. Vilma Marešoud, CSc.

Ýacet se do dob studií znamená alespoň na chvíli omlád-
nour, Přesroupila jsem na Fakultu dětského lékařsrvi (FDL)
do 3. ročníku a srrávila jsem na ni pouze čryři roky. Ovšem
ro§ nezapomenurelné, Pamatuji si do dnešniho dne na prvni
neuskutečněnou přednášku z parologické §ziologie - ,,experi-
menrálky". Na rohr_r Lípové ulice srál kolega studenr s dešr-
níkem a oslovil nás, slovensky mluvíci srudenry: ,,Vy jsre jistě

kolegyně ze Slovenska, Dovedu vás na přednášku, abyste zby-
tečně nebloudily." Tu přednášku jsme nesrihly, skončily jsme

trochu nepochopirelně v Anaromickém ústavu a začaly jsme
se spoléhat samy na sebe.

oficiálně se stává člověk členem akademické obce imarri-
kulací. Tu jsme my přespolni, později na fatultu přestupující,
neabsolvovali, ale neoficiálně jsme se ,,členy" srali velice brzy,
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Bylo nás povicero nováčků z Plzně, Hradce Kr;íIové, Olo-
mouce i z Košic. Z,a\ýovalt jsme srudium na fakultě v době
jejiho l0. r7ročí, pro studenry tim nejpřijemnějšim - rýden-
ním volnem. Ále od začárku jsme pak všichni citili, že se proti
minullim dvěma rokům něco změnilo. vfadovala se po nás
větší samostatnost a odpovědnosr (,,]ste přece vysokoškolšti
srudenti.")

Ve rřerím ročníku se prolinají (snad dosud) preklinické obo,
ry s prvními vsrupy na klini§. Začinaly i prvni konrakry s vě-
deckou praci. Řada z nás chodila jako volontéři či demonstrá-
coři na úsra,vy a klini§,,fiškusovat". Fakulra měla kor.rzlo malé
falrrlry My jsme znali všechny své učircle a oni znali nás, Star-
tem klinick/ch oborů byla inrerni a pediarrick,á propedeurika
ve Fakultní nemocnici Pod Petřinem. Perřin měl rehdy dvě
inrerni kliniky, propedeurika se ryučovala ,,u Foirů", ke stát-
nici jsme se připravovali ,,u Jedličků". Utkvěla nám v paměri
nejenom jména přednosrů, ale i věršiny asisrenců a docentů,
kteří se později stávali přednosry nebo, bohužel pro nás, od-
ch:izeli jinam. Pod Perřínem jsme se také v-zdělávali v chirurgii.
Vsrřícnost všech učirelů byla bezmezná a jen díky trpělivosri
všech asistentů, ale i sekundáiů, se řada z nás naučila ,,malé"
chirurgii ješrě za studii. Páni srudenri si přilydělávali služba-
mi jako saniráři, mohli pracovar na obou ambulancích inter-
ních ichirurgické, ale pro personáI zůstávali iv této funkci

mediky. Nevím, zda je i v dnešní době běžné, aby student již
druhý den sráží asisroval při operaci.

Dalším nďím vzdělávacím cenlrem byl Karlov, v té době
už sravebně značně zcháúalý Byl ale náš. Na děrské kliniky se

dalo chodit různými neoficiálními vchody, laboratoře byly
v podzemí, kolem budov bylo lešení a proti klinikám }yíůs-
ral Nuselslg mosr, I když se žilo již v naději na Motol, kvalita
gíuky i vsrřícnost personálu byly ýtečné a pohled do okolí
překrásný Dětská chirrrrgie se lyučovala v nalezinci ,,u KaÉ
ků" nebo na Karlově náměsrí ,,u Hněvkovs§ch", porodnicwí
,,u Petera" v Londýnské, ale raké v Morole, infekce ,,u Pro-
cházky" na Bulovce, ale stáže byly i v Krči. Díky romu i mi-
mopražšrí poznávali Prahu.

Sedesárá léra byla již píece jenom volnčjii , začindy zahra-
nični praxe, obnovily se studentské majálesy. Sounáležirosr
s Fakulrou byla pěstována réměř všemi učiteli, všichni nám
opakovaně nabizeli: kdykoliv budere něco potřebovar, voleile,
přijdre, rádi vám poradíme. A opravdu jsme to po promoci
vyrržívali. Chci všem poděkovat, Jména těch, kteři by si ro za-
sloužili, by však zabra-la příliš mnoho misra,

\čdomí sounáležirosti s fakultou mi zůsralo dodnes. po le-
tech jsem se na ni opět vrátila jako člen akademické obce. Po-
rkala jsem op& řadu svých učirelů. Při návraru jsem měla po-
cit, že jsem nikdy nebyla mimo a že sem patřím.

Ohlédnutí za aa bty ,,dětské patologie"
u Hlauouě ústauu
?rof MUDr. Josef Stejskal, CSc.

Před pěti lery, počátkem roku l998, se Ústav parologické ana-
comie 2. LF UK přesrěhoval po 44 lerech z budo,vy Hlavova
ústavu na A]berrově do nových prostor v ,,modrém" pavilonu
motolské fakulrní nemocnice. Srará budova morolské pato-
logie zůsrala zachována pro pirevní provoz a prakrickou výuklr
studentů. Thk nějak by asi zněla stručná novinářská zpráva

- kdyby se ovšem našel novinář, krerého by rato událost zají-
mala. Koho by však mohla zaujmout, jsou tisice absolvenrů
naši fakulry z nichž zarim všichni navšcěvovali alberrovskorr
hisrorickou budovu po celý dlouhý třetí rok studia, na který
teď asi věršinou wzpomínají s věrší nebo menši nosralgií.

Tim vice vzpominek a dojmů pochopirelně zůstalo v pa-
měri rěch, kreří ru prožili dlouhá léta svého života lyplněná
praci, někdy i méně příjemnou, zažili úspěchy i nezdary přá-
relswi i spory Byl jsem po celou dobu přímým účasrníkem
nebo aspoň blíz§;m pozorovatelem vývoje ,,dětské parologie",
jak se fakulrní ústav obecně nazýval, Pokusil jsem se proto se-
stavir z úrržků sých vzpomínek stručný a jistě neúplný pře-
hled historie ústavu a připomenorrt někreré epizody, dnes již
méně známé.

Jak známo, pediarrická fakulta byla založena v roce l95l
jako odnož fakulty 

"šeobecného 
lékaisrví a v roce l953 se osa-

moslatnila. Také ieji parologie byla zpočárku koncipována ja-
ko odděleni Hlavova ústavu, jehož rehdejší přednosta, profe-
sor Heřman Šikl, se prý sravěl k réro záležirosri vcelku kladně,
První tři ročníky pediatrie studovaly patologii pod jeho vede-

ním a mnoho tehdejšich poduchačů na něj dodnes lzpomíná
s úctou. Od zimniho semestru roku l954 byla samostaná 9i-
uka na nové fakultě, do té dobypovinnájen v posledních třech
ročnicích srudia, rozšiřena do rřetího ročníku a byla redy za-
ložena samostatná patologie pediatrické fakulry Její vedoucí
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se stala b}rvalá Šiklova první asistentka MUDI Dagmar Be-
nešová, k tomu účelu habilirovaná, krerá se rak vrátila po šes_

tilerém ,,exilu" do mateřského ústavu.
Tato poznjmka ovšem vpaduje bli;<i r,ysvětIeni: v Hlavo.

vé ústavu byl po válce umísrén raké..Ustav pro ryzkum moz-
ku" profesora Hďkovce, osobniho lékaře Klemenra Gorrwal-
da a v roce 1948 předsedy akčniho ryboru lékařské fakulry
Upřimná a ocevřená Šiklova prvni asisrenrka nebojácně háji-
cí zájmy svého úscavu mu byla nepohodlná, a proro prosadil
její pieložení do plzeňské pobočky, kde ramní soudruzi po_
riebovlli odsravir na vedlejši kolej jednoho ze zakladatelů fa-
kulry - parologa Dr Anronina Čecha. Benešová podstatně
zlepšila podle r,zoru pražského ústavu giuku i provoz a získa-
la si obrovskou autoriru mezi srudenry i lékaři svými znalosc-
mi i ráznýrn a nebojácným r,yscupováním, s nímž kritizovala
četné nedosracky v životě falulry i nemocnice. I kd}z jí fakul-
ra nabizela habilitaci a rozšiření úsravu, chopila se po třech le-
tech prvni příležitosti k návratu do Prahy. Tou bylo v roce
1951 primářské mísro na nově zřizovaném odděleni patolo-
gie Thomayeroly nemocnice v Praze,Krči, krerá v té době
vznikala přeměnou sociálnich Masarykor,.lch domovů, Pod-
sratné také bylo, že současně zakládané ufkumné ústary,, bu,
douci Insrirut klinické a experimenrálni medicíny IKEM, nur-
ně potřebovaly zkušeného parologa.

,,Dětská pacologie" dostala v roce l954 do vinku jen ně-
kolik místností ve rřerím parie budor,y, kreré kdysi obywalo
bakteriologické odděleni někdejšího docenra Patočky a po váI-
ce zminěný ústav pro ghkum mozku profesora Hďkovce, Ten
ovšem v toce 1954 již upadl v nemilosr a byl vězněn. Pro au-
roptický Provoz byly obnoveny tzv inlekčni pirevny v příze-
mí, kde se snad nikdy sousravně nepiwalo a kde bylo praco-
višrě preparátora a jeho značně nepřehledný sklad. Obrovská,
ze tři stran prosklená histologická posluchárna pod střechou
uprostřed budory byla piepažena a bratrsky rozdělena na dvě
stejné poloviny.

Pro historii personálniho obsazení děrské patologie musíme
ustoupir až na poátek roku 1952. Ghdy totiž se ujala Dr Be-
nešová, již jako primáika patologie Thomayeroly nemocni-
ce v Klči, úkolu, ktery pražské fakultni úsraly odmímly jako
piili( velkou pracovni árež. Piibrala si roriž ke s7m povinnol-
rem v nemocniciješrě pi§7 děti zemřelých v cehdejším Praž,
ském kraji, nyní Srředočeském. Byla ro akce srlim rozsahem
ve svěrě zcela ojedinělá, která měla předevšim objasnit příčiny
rehdy je(tě dosr rysoké nouorozenecké a kojenecké umrtnos-
ti, Slo přibližné o 600 až 800 pirev rocné. pro krere byl piidé-
len nejprve jeden, pozděii dva lékaři (|. Rokos, A, Kseliková),
dvě laborantky, sanirář, ,,pů|" sekretářky a řidič sanitniho vo-
zu, krery svážel zemřelé děti z celého kraje, Pochopirelně na té,
to roxáhlé činnoscise musel podilet i kolekciv ,,pražských" ne-
mocničních zaměstnanců parologie.

Zminěný malý ,,krajský" kolekriv pak rvořil jádro zamést,
nanců, kteři upravovali spolr.r s několika nor,ými školskÝmi
pracovníky a prvnimi asisrenry (|. Mikulášková, F, Kornalík)
v lécě 1954 přidělené prosrory v Hlavově úsravu, aby mohla
od zahájeni zimniho semescru začír samosrarná ýuka.

Byl jsem během srudií na plzeňské falulrě od, rokl1949 za-
měscnán jako pomocný asisrenr na patologii u Dr. Benešové
a po promoci jscm nastoupil na počárku roku 1952 jako je-
ji sekundář v krčské nemocnici. Spolupracoval jsem redy od
počátku na zmíněné krajské akci, a|e jako ,,pražský" zaměsr,
nanec jsem se nemusel sréhovat, Kromě toho jsem měl lepši
plárly: v ré době byl lypsán konkurz na asisrenrské místo, si-

a

Proí H. Šihl ?ltui zňdu z marcipdna při sqých 65. narozeni-

\IUDI Dagmar Benešoud, 1966
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ce raké v Hlavově úsravu, ale u profesora Šikla. To byl rehdy
sen každého mladého patologa. Misro na I. parologii slibova_
lo podsrarně lepši odbornou perspektivu než improvizace na
nově zřizovaném pracovišri se spoustou rurinní práce. Profe,
sor Šikl mě znal a moji ádost velmi přiznivě doporučil. Bo-
hužel na podzim l954 se vážně roznemohl a v lednu 1955 ze-
mřel. Konkurz nebyl uzavřen a byl obnoven až v roce l957,
kdy jsem znolrr ádal a konečně byl přijat na l. patologii, kte-
rou již vedl doc. Bednář. Ten ovšem byl lzhledem k svému
kádrovému profilu - otec byl profesorem reologické faiulry
- prozarimním vedoucim a docenrem ještě po další tři roky.

V té době pediatrická parologie již fungovala pod názvem
,,Katedra patologické anatomie a mikrobiologie", ktery; se po-
užíval až do konce osmdesárych ler. Původní lékařský q;m se
již réměř zcela obměnil.

Odlor.rčeni lakulr a ponékud napjaré osobni vuahy mezi
vedoucími obou ústavů po smrti profesora Šikla mčly za ná_
sledek, že ,,dětská patologie" byla v Hlavově ústavu vnímána
jako nepohodlný podnájemnik, krerému neni radno přiliš
ustupovar. Projevovalo se to mimo jiné rím, že původní skrom-
ná rozloha piidělených místnosrí se nijak nezvětšovala, i když
stoupal počet lékařů a ostatních zaměstnanců. Ani nové od-
dělení soudního lékařswí se dvěma lékaři, které bylo přičleně_
no ke karedře počátkem roku l964, nedostalo samostatnou
mistnost. V malých pracovnách zbývaly jen úzké uličL7 mezi
stoly s mikroskopy a skříněmi. Přitom práce nebylo o mnoho
ménč než v obou sraršich ústavech všeobecné fakulry, zejména
pokud šlo o počet posluchačů a počet pirev Ke krajs§m děr-
skym piw:im přibyly dalši z I. a II. děrské kliniky na Karlově,
z Ustavu pro marku a ditě v Podoli, z porodnice v Londýnské
a dále pin7 dospělých z někteqich oddělení nemocnice Na
Franrišku a později raké z klinik nemocnice Pod Petřínem. Jen
biopsií bylo podstarně méně.

Přednášelo se ve velké posluchárně Hlavova ústavu, proto_
že i ostarni předměry 3. ročníkrr se vyrrčovaly v posluchárnách
v okoli Albertova. Výuka se orientovala na pediarrii, přednáše_
la se především obecná parclogie podle Šiklor..fch skripr a spe-
ciálni patologie byla zaměřena předwším na výklad vrozených
viwojorych porrrch. Při praidkách se kromč demonsrrací pit,
vaných připadů hojně použivaly volně na stolech lyložené
makroskopické preparáty uchovávané v charakreriscic§ pách-
noucích konzervačnich rekutinách.

Velká péče se věnovala přípravě postgraduálnich klinicko-
patologických seminářů s pediatry a zejména s porodníky,
které probihaly pravidelně pod vedením krajských odborní-
ků. Patologie perinatálního období poutala védecký zájem
prof. Benešové již od jejích asistenrských let. Na rozdil od své-
ho učitele však nebyla rypem badarele, krerý se jen obtižně od,
poutává od svého mikroskopu, nerad opouští knihovnu a po-
vžuje schůze a semináře za nemilé lyrrženi ze svého vědeckého
soustředění. Byla rozený organizátor a diskurér, zvučný hlas
jí umožňoval zvládnout každou debatu. Semináře proro měly
zpravidla velmi žigi někdy až bojovný průběh a bylo nurné,
aby každý, klinik i parolog, jejichž případ se projednával, by-
li připraveni odpověděr na všechny možné dorazy.

Proi Benešová se záhy ujala - kromě práce ve fakulrnich
komisich a později v kolegiu děkana - důležiré funkce před-
sedkyně Hlavni oborové komise moďo|ogie a patologie při mi-
nisterswu zdravotnicrví. Parřila raké mezi iniciárory a zaklá,
dajici členy československé a české společnosti patologů, kde
dlouhá léta působila ve gikonném Diboru, Byla raké pořada_
telkou vědeckého sjezdu české společnosti, kten/ se konal v ro-

ce 1962 v Obecním domě na Příkopech. Po odchodu do dů-
chodu byla zvolena na jedno období 1973-1977 předsedkyli
spolku českých lékeřů.

Rozsáhlá organizační činnost a množswí každodenni ru-
linní činnosli s četnými překážkami nedosratečně zařizeného
pracovišrě se pochopirelně projevily nedosrarkem čásu pro roz-
sáhlejši vědeckou činnosr. Ýtšina publikaci dětské patologie
se rykala kasuistik vrozených v,lvojoyých vad a jen ojediněle
menších námětů vesměs založených na pirevnich nálezech.
Nesporně velký 1znam měla spolupráce s rozvíjejíci se dět-
skorr kardiochirurgii. Klinickoparologické srudie na podkladě
biopticlcých nálezů byly zcela ojedinělé. Spolupráce s několika
q2kumnými pracovniky byla založena hlavně na hisrologic-
kém ověření předpokládaných změn v orgánech experimen-
rálních zviřar,

Na dětské patologii postupně pracovalo v letech 1954 až
1973 asi 25 lékařek a lékařů. Přesný počer je dnes již rěžko
zjisritelný protože značná čásr pobyla v úsravu jen 1-2 roky,
často na ástup, Navíc črlst lékařů byla ,,loajská", tj. zaměstna-
varelem byl zdra,,otnic§ odbor rehdejšího Krajského národní-
ho výboru, a část byla ,,školská", Parologii se rrvale věnovalo
l6 lékařů, ale polovina z nich později přešla na jiná pracoviš-
rě. Dva z nich se později habilitovali v parologii (V Rychrero-
vá, I. Hďkovcová) a dva v jiných oborech (F. Kornalík, B, Su-
ková).

V roce l97l dosáhla profesorka Benešová horni věkové
hranice pro vysokoškolského pedagoga, ale ve frrnkci vedoucí
úsravu i katedry zůsrala ješrě ve školnim rcce 1972-73, Bylo
ro nejen projevem uznáni fakulry za nesporné zásluhy v minu-
losti, ale hlavnim důvodem byla okolnosr, že bylo nesnadné
najír n:ísledovnika. Podle kidror7ch požadavků ré doby ro pře-
devším měl být člen KSČ a teprue potom odborník s pedago-
gickou praxi a zkušenostmi v dětské patologii. Vedeni fakulry

Přednosta motokké pamhgie M. Rducbenberg l966
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velmi rychle zjisrilo, že rakového karrdidáta sowa najde. Emi-
gračni vlna roce 1968 odnesla z pražských úscavů rři docen,

ry (z toho dva členy KSČ) a také oba odchovanci prof, Be-
nešové, kteři mohli přicházet v úvahu - J, Rokos a T. Klima

přesídlili na Západ. Rovněž přednosra motolské parologie
M. Rauchenberg odešel srejným směrem. Profesorka Benešo-
vá pak dohližela po čryři ro§ na obě pracovišrě,

Můj rehdejši šéf, prol Bednář, správce Hlavgya (5jxyu,
měl mimořádný zájem, aby vedoucím druhého ústavu v bu-
dově byl někdo, s §m by mohl dobře lycházet, Za |5 let spo-
lupráce důkladně poznal moji tolerantní povahu, a proto na
mne velmi naléhal. Perspektiva převzit vedení úscavu po své
někdejši učitelce mě však nijak nelákala. Ásistentská práce mě
réšila, se svými studenry jsem si dobře rozuměl, měl isem do,
srarek ásu na 1zkumnou práci, která mě bavila, K,romě toho
isem nebyl přesvědčen o sgich vůdčích schopnostecb, Také
!sem mohl kriticky sledovar velký rozdíl ve vybaveni obou
ústavů i v kvalifikaci jejich pracovniků.

Na 1. patologii by|i v cé době kromě profesora Bednáře cři
docenri a rři dalši asistenri s atestaci 2. slupně, případně s riru,
lem CSc. Na dětské měli cii lékaři druhou aresraci a jedna bý-
lalá aspirantka ritul CSc. Sedmdesácá léra byla ještě dobou
rozvoje elekrronové mikroskopie, která mě velmi přimhovala
a kde jsem již dosahoval mezinárodně uznávaných l"lsledků,
Prvni patologie měla dva ýrečné japonské elektronové mik-
roskopy, vybavenou EM laboratoř, výborné hisrochemické
pracoviště, rkáňové kulcury Na děrské patologii nedávno za-
vedli s pomocí profesora Lojdy, krery lyškolil aspirantku
Dudorkinovou i jednu laboranrku - histochemickou mero-
diku. Histologická posluchárna 1. parologie byla lybavena
22 nog;mi binokulárnimi mikroskopy Meopra model D, za,
rímco dětská měla aspoň polovinu srarych monokulárů růz-
ných značek. Táké lékaři používali směs zasraralých modeJů,
rtršinou s exrernim zdrojem světla. Nábyrek v pracovnách byl
nahodilou sbírkou exemplářů jinde už dávno lyřazených,

Nakonec jsem se přece jen dal přesvědčit jednak slibem
profesora Bednáře, ze budu mir i nadále k dispozici elekuono-
,í mikroskop, jednak perspektivou, že se v doh]edné době do-
končí celý noqi areál v Morole, kde bude možné rozvinout
náš obor na odpovidající úrovni a v celé šíii. Táké prol Bene-
iová mi doporučovala, abych se ujal tohoco místa. Stále mě
rrochu považovala za svého žíka, i když jsem cítil, že mi neza-
pomněla moji ,,nevěru" před devarenácci léry V duchu jsem
doufal, že se mi časem podaii obměkčit prof, Bednáře, aby
nám postoupil alespoň jednu dalši misrnost. V tom jsem se
však zklamal, nelyprosil jsem nic a tím méně na jeho nástup-
cr proi Jiráskovi.

Tlk se scalo, že jsem jednoho kvěrnového dne roku 1972
seděl v pracovně akademika Houšťka, děkana pediarrické fa-
kulry a poslouchal jsem, co všechno se ode mne očekává, když
se ujmu vedení jedné z dů.ležltlch kateder Jak jsem později
poznal, jeho vel§m ideálem byla inregrovaná r,7uka, jak ji za-
ráděla kanadská McMasrerova univerzita a holandský Maast-
richt. Sliboval si, že novou generaci učitelů nakazi wým nadše-
nim pro rento progresivní, ale organizačně velmi sloáor;způsob
.íu§. Bylo však přiliš mnoho objektivních přičin, proč rento
plán skončil po několika nepříliš úspěšných pokusech o reali-
zac1,

Na pediauickou fakultu jsem přestoupil l,března1973 ja-
ko asistent, abych měl - podle př:íní děkana - půl roku času na
seznámeni se s poměry na novém pracovišri. Zůstal jsem však
sedět ve své staré pracovně, protože v mém budoucím úsra-

vu nebyla volná židle. Přesrěhoval jsem se do přednostenské
pracovny až koncem záři, kďy si proi Benešová odsrěhovala
své věci na pacologii do Mocola. Téměř současně již začínal no-
r7 školní rok.

Veliká čwercová pracovna přednosry jistě patřila mezi nej,
krásnějši mísrnosri na celém ÁIbercově, alespoň pokud šlo
o lyhlídku z ohromných oken, která zaujímala skoro celou
jižní a ápadní stěnu. Jinak měla řadu nel}hod - v létě tam by-
lo vedro, v zimě chladno. To jsem zarím nevěděl a snažil jsem
se zajistir menší úprary. Přístup k přednosrovi byl dosti kom_
plikovaný: z chodby se ro!iž vcházelo pies malou předsiňku
do další menši mistnosti, kde seděly lékař§. Kancelď byla za

rohem, rakže srále běhaly se vzkazy a měly málo klidu na prá-
ci. Přestěhovali jsme sem tedy sekrerářky.

práce se na mne nahrnulo skutečně hodně. kromě kazdo,
denního pitevního a bioprického provozu začaly starosti s r,"f,

ukou. Přednášení mi nedělalo velké poríže. Na l. pacologii
jsem měl již iadu let svěřené některé kapitoly, a ro pod přis-
ným dohledem profesora Bednáře, ktery nejednou seděl v po-
slední řadě posluchárny a nešecřil kritikou nad obsahovou
i formální scránkou asistentského r7stoupeni. Kromě toho
jsem tam měl na srarosri výukovou sbírku mnoha set diapozi-
rivů, které jsem neustále doplňoval a vylepšova.I podle podrob-
ných sylabů svého náročného šéfa, Na dětské patologii sice
bylo také hodně diapozitivů, ale kvalita byla podstatně hor,
ši a hlavně byly na mnoha míscech velké mezery v sousravné
dokumenraci. Sylaby většinou obsahovaly jen nadpisy kapitol
z LehdejSr uťebnice parologicke anaromie.

Každý nolý vedoucí má určité potíže s prosazením sqich
představ na novém pracovišti. Moje sirtrace byla o to horši, že
jsem zdědil téměř l}hradné žensk| kolekriv (asisrenr§]. Čap-
ská, V Poglšilová, A. Zůítoýá, D. Dudorkinová, sekund.iřky
D. Schlegerová, M. Čermáková, aspirantka I. Zobanová). Je-
diné z osmi lékařslrych mist zaujímal muž (A. Karpenko). Že-
ny bývají, jak známo, sice pečlivějši a pracovitějši než muži,
ale jsou velmi konzervarivní ve sDich zlTklostech, rakže se or-
ganizačni změny mezi nimi prosazují jen obtížně. Ješrě více
než u lékaiek jsem rulo vlasrnost pozoroval u sekretářek a la-
borantek. Kromě toho v několika přišcích lecech jsem měl do-
jem, že propukla poprrlační exploze. Asi sedmkrát jsem ry-
slechl rozpačitá oznámení svých spolupracovnic, že čekají
miminko, a že tudiž nesmějí pracovar ani v pirevně, ani v la-
boratoři, Zastupujicimi za mareřské dovolené byly vesměs ta-
ké ženy, z nichž otěhotněla pokud se pamacuji - naštěsti jen
jediná. Za tohoco stavu, kdy značnor_r část lékařského kolek,
tivu rvořily začátečnice, bylo nutné neuscále všechno konrro-
lovat a zab),,var se i věcmi, které jinde bežely samy od sebe. Na
rozs:íhlejši vyzkum se sowa dalo pomýšler.

Za réto siruace bylo pro mne velkou lanou upozornění
prol Dobiáše, předsedy příslušné komise, krerému jsem před-
ložil koncept své doktorské práce, že nemohu použít jako jeji
podsracnou část publikaci o ulrrasrrukturálních změnách glo-
merulární bazálni membrány, která mi právě ryšla v prestiž-
ních ,,Laboratory lnvestigations", Byla plodem mého jedno-
ročního pobyru v Chicagu a takové práce ze zahraničních
pracovišť se pry nepovažovaly za dosrarečný doklad o vědec-
ké porenci kandidára.

Naš lékais§ kolekriv měI ješré jednu zvláirnost: nikdo ne-
byl tlenem KSČ. Bylo mi ro carto lryrykáno pii různých pro-
věrkách, ]edním z následků bylo i to, že jsem vedl katedru za
asistenrský plat po dva roky, než jsem se dočkal dekreru na
ustanovení docentem. Na druhou stranu jsem však pociťoval
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zvlášmi sympatie fakulrních pracovníků a zvlášrě studenrů.
Kromě vedeni patologie jsem zdědil po prof, Benešové také
titul vedoucího katedry která zahrnovala ješrě mikrobiologii
a soudni lékařsrví. S rim souvisela povinnost svolávat pravidel-
né schůze se školením učitelů a podávar hlášení na děkenát.
Vzl edem k romu, žc i exrerni vedouci milaobiologie doc, Po-
ružník a soudní vedoucí as. Řehánek byli v podobné situaci,
pokud šlo o kádrové složení personálu, byly rno porady ob-
vykle srručné a zaměřené spiše na prakrické problémy než na
ideologii, což rajemnici katedry doc. Šťastné nikterak neuleh-
čovalo srylizaci obligátních hlášeni.

Již před mým příchodem se poněkud změnilo posravení ka-
tedry, protože se konečně dokončoval nogi monoblok dětské
nemocnice a v roce l97l přesídlily do Motola dětské kliniky.
Klinické děrské pirr7 se pak prováděly v Motole, kde proí Be-
nešová působila řadu ler (od roku l973 do konce kvěrna l99l )
jako ordinář pro dětskou patologii. Tím se stalo, že 

'dětská 
pa-

tologie" zůstala v době mého násrupu na přednostenské mís-
to prakricky bez děrslrych pirev a biopsii, s výjimkou pitev no-
vorozenců z několika pražských i krajských porodnic.

V réro situaci bylo pro nás velkým darem rozhodnuti
prof R. Vaněčka, ktery zřejmě očekával nepříznig; dopad nor-
malizačniho k,ádrování na své místo přednosry 2. parologic_
ko-anaromického úsravu a předal nám v roc€ l974 pitry
a biopsie z klini§ dětské chirurgie profesora Tošovského, kce-
rá sice parřila k dětské fakulrě, ale tradičně spolupracovala
s jeho úsravem, S nadšením jsme pak řešili mnoho odborných
problémů vájemné spolupráce, se kterorr jsme měli do té do-
by jen malé zkušenosti. Plarilo to zejména pro jejich onkolo-
gické oddělení asistenta Kouteckého, ze kterého později lznik-
la jeho zásluhou Klinika dětské onkologie. Musel jsem ovšem
na dlouhá léca přenésr svůj hlavni odborný zájem, krerym
byla ž dosud patologie ledvin, zejména z hlediska bioptické
diagnosriky internich chorob, raké na pediamickou onkolo_
gii, Nádory u děrí jsou velmi speciálni a obrižnou kapirolou
biopsie, mnoho z nich rodž lypadá při hisrologickém ryšetře_
ni jako ,,nádor z malých, tmavých, ku|arých buněk", i kdl
maji zcela odlišné biologické vlastnosri. Jejich rozlišení však je
naprosro nezbl,tné pro léčebné posrupy. V té době jsme ještě

neměli k dispozici imu nohistologické metody, takže rozho-
dováni mezi jednorlirymi rypy pediatrických nádorů bylo vel-
mi nesnadné a lyžadovalo mnoho času a úsili, Naši spoluprá-
ci již nepřerušilo ani přestěhování kliniky do Morola v roce
l978, i kdyivelkávÁálenosr piipravova|a obě naše pracoviš-
rě o mnoho času.

Naproti tomu jsem musel ukončir léra trvajicí spolupráci
s nefrology Ustředni vojenské nemocnice a do značné míry
omezit rozsah vyšerření pro nefrologické odděleni 2. interni
kliniky všeobecné nemocnice. Mohl jsem ovšem dá,le spolupra-
covat s dětskými nefrology z Motola a z nemocnice Pod Per-
řinem. Diky pochopení proí Bednáie pro vědu jsme mohli
i nadále ryužívat jejich elekrronové mikroskopy, K rěm však
většina našich lékařek nepřilnrrla. Zaro jedna z nich - D. Schle_
gerová - dokázala po velkém úsili oboharir naši metodiku
o imunofl uorescenční techniku.

Rozvrh ,]uky se přizpůsoboval novému rozmísrěni ústavů
a klinik, aby se omezily časové zrráry studenrů při přemisťová-
ni z jedné posluóárny do druhé, fui dva stmestry jsme muse-
li přednášet v málo vhodné posluchárně nemocnice Pod Pet-
řinem. Konečně koncem sedmdesár/ch ler se začaly používar
nové posluchárny v Motole. Náplň ťuky bylo nurné postup-
ně měnir a rozšiřovar, protože profil absolventa byl definován

mnohem šiřeji než při za.ložení fakulry, od všeobecných fakult
se lišil pouze zdůrazněním vywojového aspekru. Od konce
sedmdeságich ler se qiuka parologie příliš nelišila - co do roz-
sahu a náplnč - od rluky na jiných fakulrách,

Náš malý kolekriv se koncem sedmdesárych let konsolido-
val, všechny asisrentky složily 2. ateslaci a další rři obhájily
kandidaturu. Po odchodu asistenta Karpenka na primářské
mísro v Benešově jsme byli po několik let bcz mužského člena
v učirelském sboru, až promoval náš vytrvalý studenrský spo-
lupracovnik R. Kodet. Pokračoval pak dalšim aspirantským
stupněm ne asis!enta a po kandidatuře a ročnim srudijním
pobltu ve známém vlzkumném srředisku v Manchesteru do-
sáhl v roce 1988, jako první odchovanec v celé hisrorii děrské
parologie, docentského titulu, Krátce po něm se habilicovala
i V. Pov/šilová. Služební postup mých spolupracovniků pro
mne představoval velkou úlevu, prorože jsem na ně mohl pře-
sLlnout čásr 1yčerPávajicí práce, kterou představuji pro kaž-
dého vedouciho závěrečné zkouš§. Oblykle bylo v ročníku
l30 až 1ó0 studentů a přt obg*Jé 25-30o/o,,úmrtnosci" běž-
ně přesáhl počet všech zkušebních termínů každoročně dvě
stovky, Abych si trochu ulehčil práci s nekonečným zkouše-
ním, vypracoval jsem koncem sedmdesárych ler něko|ik testů
mnohorných odpovědío 50 a ó0 orázkách z různých kapirol
patologie a používal jsem je jako úvod k vlasmi zkoušce. Stu-
denri je neměli rádi, ale mně se vcelku osvědčovaly v celko-
vém posouzeni: jen málokdy se výsledek testu lišil od ávěru
podrobného úsrního zkoušení, Přesral jsem je používat, když
ryšlo strikrní nařizení, že závěrečné zkoušky mohorr býr jen
ústní nebo jen pisemné. Výběr z tesrů jsme pak používali ke
stimulaci srudijni morálky během roku,

Děrská patologie byla vždycky, již od působeni prof. Be-
nešové, hodnocena studenry jako mísro, kde se nezrrácel čas
a kde bylo možné se hodně naučir. Také zde nikdy nebyla nou-
ze o vědychtivé pracovníky, kceří byli ochoni i v dosti primi-
tivních podmínkách připravit demonsrrace i menši remarické
práce pro každoročni soutá studenrské vědecké činnosti. Bra-
lo se skoro )ako samozřejmosr, že jsme v téro soureži vždy ob-
sadili alespoň jedno přední misco,

Také náplň naši publikační činnosti se měnila, převažovaly
bioprické a klinicko-parologické srudie a několik prací nám

ryšlo v zahraničnich časopisech.
Výbor společnosri patologů nás pověřil lrspoádánim VI. vé-

decké konference českých patologů, krerá se uskutečnila
3l. května l978 v Lékařském domě. Dalo hodně práce změ-
nic původně naplánovaný doplněk na pozvánce ,,ke 30. 1ilo-
čí Vitězného února" na,,k Ýročí nedožit}rch 90. narozenin
p.ofesora Šikla", organizačně náročnějši byl velký dídenni
,,federální" sjezd, krery jsme uspořádali již v komplexu morol-
ských poslucháren koncem listopadu l986. Těnro sjezd se vryl
do paměti účasrniků jednak závějemi sněhu, který napadl
v den zahájení, jednak bouřlivou diskusí na térna spolupráce
onkologů a patologů, krerou započal profesor Bednář,

Funkce vedoucího karedry měla jednu výhodu: protože by-
la poměrně rlnoce hodnocena v lrádrovacím žebřičku, ryřizo-
valy se hladce moje žádosri o cesry na kongresy v zahraniči

- ovšem za předpokladu, že jsem se mohl l14<ázar powrzením
pořadatele o prominuti kongresového poplarku a úhradě uby-
rování. (Nemusím zdůrazňovar, že mnohdy bylo roro powr-
zeni čistě formálni a náklady jsem si hradil sám, ovšem za ce-
nu porušení devizoých předpisů.) V připadě powrzení však
íkola, resp. minisrersrvo, dokonce hradi|y cesrovní rylohy. lr-
tenky se ovšem poskyrovaly jen na linky na-iich CSA. Cesra
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na kongres evíopské společnosti patologů do Helsinek v ro-
ce l98l mi tak zabrala dvě noci prožiré na lehátku ve vlakrr
a třerí v křesle na lodi zatimco dva dny mezi cestováním za-
bralo přestupování v Berlíně a ve Srockholmu. Podobně šetři-
ly i jiné fakulry a tak jsem na mísrě zjisril, že jsem byl jediný
z našich patologů, kdo se odvážil rydat na rakovou dobro-
družnou cestu. Netušil jsem, že značně zasáhne do příšrich ler
mého živora, Projednávala se tam totiž kandidarura měst na
pořadatelswi kongresů pro další dvouletá obdobi a ukázalo se,
že je volný rok l987. Prorože se v cé dobé již dokončoval Pa-
lác kulrury cror_rfale jsem navrhl Prahu a byl jsem překvapen
kladným, ba nadšeným souhlasem. Thké doma pak dodarečně
souhlasil jak uýbor společnosti patologů, rak Lékařské společ_
nosti, ale k Převzerí odpovědnosti za organizační připraly se
pochopitelně dlouho nikdo neměl, Poktrd jsem nechtěl ucržir
oscudu evropského formátu, musel jsem se postrrpně ujímar

- ve funkci generálního sekreráie - jedné etapy připrav po
druhé za vlážného zájmu našich společnosti a černých kririk ze
strany hlavnich piedstavirelů Llkařské společnosri, kteií před-
povídali finančni karasrrofu pokaždé, když jsem prosadil ja-
koukoliv odchylkLr od dřivějších zlyklosri,

K piekvapení všech měl náš 1 1. evrops§ kongres parologů
v roce 1987 v Paláci kulrury réměř risícovku převážně zahra-
ničnich účastniků. Vyprávění o černých úskalích organizace je
dnes pro mladší generaci neuvěřirelné a připomíná spiše anek_
dory Napi rehdejší riskárny nebyly schopny dodržer žádný
termín, Prvni oznámení bylo horovo až ryden po mém odjez-
du vlakem na 10, kongres v Aténách. Dosral jsem je lerecky až
v polovině kongresu, kdy už bylo rechnicky obrížné rozdar je
všem účasrníkům. I druhé oznámení mělo dvouměsični zpož-
dění, takže do někrerych zemi dorazilo až těsně před rermi-
nem, a rak jsme byli v podezření, že chceme získat zvýšený
poplatek. Tím věrší překvapení ovšem čekalo naše hosry při
samorné akci, když namísro očekávané katastroý všechno bé-
želo až na několik maličkosri úplně hladce. Obzvláště se
9.dařil společenský program, krery překonal všechny pied-
chozí, Zdařilý kongres nám přinesl mnoho uznání a četná
přárelswí zahraničnich kolegů, Byl jsem pak několik let čle-
nem rykonného v,riboru, krer;i mi na rodoučenou v roce 1993
udělil česrné č]ensrvi.

Sále na]éhavěji nám vadilo, že orgarrizačně neparříme k Fa-
kulrni nemocnici Motol, ale rradičně k rehdejšimu Krajskému
ústavu národniho zdraví, i kdl,,krajské" pin7 děri se u nás
konaly jen l1jimečně díky založení mnoha patologii v okres-
nich nemocnicích, Celá dlouhá léta |sem neměl zdravornické-
ho zástupce, i kdl jsem o ro ředitelswi opakovaně žádal. Pii
jednáni na nižší úrovni jsme nejednou ryslechli argumenty ry,
pu: ,,Vždyť ry pro nás nepracujere, tak proč od nás chcere pe-
nízei" Administrativní převod pod správu Motola se podařil
až po lisropadové revoluci (od 1. l0, 199l), ale bližší spolu_
práce s ramními klinickými obory - s l}jimkou děrslg,ch on-
kologů, kardiologů a nefrologů srále chyběla. Klini§ v Ne-
mocnici Pod Perřinem sice byly velmi kooperarivní, ale nké
příliš vzdálené.

Počárek sametové revoluce jsme mohli pozorovat z oken,
kdl se před Hlavorym úsravem shromaždbvaly veliké zástu-
py odhodlaných srudenlů. Dvě nďe lékařky s nimi došly až na
Národní rřidu, V n:isledujicich dnech se věnovalo mnoho úsi,
li psani a rozmnožováni leráků na naši nové kopirce, kterou
jsme shodou okolnosd dosrali nedlouho předtim. Nadšení
pro uvolnění poměrů přimělo některé z nás uplarnic se i ve
veřejném životě. Primářka Schlegerová působila několik ler

jako poslankyně ve svém obvodu v Praze 1. Já sám jsem se sral
na jedno funkčni období členem prezidia Purkyňory společ_
nosti.

V prvnim roce po revoluci jsme však byli opět rystaveni
velkému tlaku, abychom se konečně přemístili do Motola.
Proběhlo několik nepřijemných jednání s vedenim Všeobec-
né lékařské raku]ry, kde jsem musel přesvědčovat akademické
ftrnkcionáie o tom, že přemísrění úscavu do Motola nezáleži
na mně, ale na dokončení stavby nemocnice. Á ro se zdálo býr
nadlouho v nedohlednu. Kromě toho patologie se soudním
lékařswím měla blh umístěna stranou od hlavní budory v no-
vostavbě, krerá byla zarím ve s.adiu předbéžných plánů! Hlav-
ním argumentem pro nďe rysrěhováni byly plánované rekon-
scrukce v budově. Bral jsem toto varovánivážně, prorože jsme
zazilijiž několik rekonsrrukcí a vždy to představovalo řadu ne-
příjemnosri, dřiny a zdrženi v práci.

Dlouho očekivaná ryměna radiátorů a sroupaček pro lep-
ší teplovodni ropení se prováděla v,,nďí" čristi budory v lednu.
Zkomplikoval ji menši požár nďeho muzea. Obnova omítky
celé budoly byla spojená s qiměnou a lakováním oken, kreré
u nás proběhlo raké ve velmi chladné části roku, Dále nás po-
srihla 9iměna vodovodnich sroupaček, následovaná po krát-
kém obdobi klidrr rekonstrukcí plynového porrubi, Nyni hro-
zila změna elekrrických sid pro nové hodnory napěri. Všechny
lekonsrrukce se prováděly za plného provozu, krer,/ se udržo-
val s lypětím všech sil. Oblykle nám přinesly, kromě nepřed-
stavitelného nepořádkr_r a práce se stěhováním přeplněných
míscnosrí, raké ztráru některého našeho zařízení, jako napi je-
diné sprchy pro zaměstnance (technické obtíže?), plynových
kamen v laboratoři (bezpečnost) a v naši hisrologické poslu-
chárně (došly penize), ale zpravidla jsem měl dojem, že šlo jen
o formu nádaku, kregi mél urychlit nďe stěhování do Morola.

Proto jsem opakovaně jednal s motolským ředitelstvim
o možnosri úprar,7 některého starého pavilonu pro naše úče-
ly. Zdáo se, že uspěji a dosraneme rekonstruovanou přízem-
ni budovu porodnice, ale za několik měsiců se naše naděje
rozplynula, Ješrě několik rydnů před odchodem do důchodu
jsem odeÝzdával bůhvíkolikiry z řady elaborárů s podklady pro
další projekry nové stavby.

Nejistora o budoucím osudu našeho ústavu se projevila ur_
čirou nervozitou mezi zaměsrnanci. V předposlednim roce
mého přednosrování mě postupné ryrozuměly dvě asistentky

- Dr. Dudorkinová a Dr, Julišová - že odejdou na jiná, pro
ně perspekcivnější mista. Do začátku akademického roku
l991-92 jsme naštěstí ziskali nového asisrenra - Dr. Souku-
pa, ktery již měl určiré pedagogické zkušenosti, a o druhé mís-
ro se podělily starši sekundářky. Horši bylo, že současně s lé-
kaikami daly r,lipověď čtyři zkušené laborancky, rakže pak
několik měsiců spočívala celá tíže provozu na zbylých oběra-

91ch pracovnicích, než se rrochu zapracovaly nové sily.
Koncem roku 1992 skončila moje ecapa vedení ústavu

a předal jsem - vcelku s čisrym svědomím - pomyslné žezlo
svému nástupci Romanu Kodetovi s přánim, aby mohl lybu-
dovar úsrav podle sgich představ, což mně nebylo dopřáno.
Výměna vedoucich ovšem byla spojena raké s 9iměnou praco-
ven a s nurným stěhováním do místnůsrky o ploše necelých
6 m2, kterou si kdysi můj nástupce upravil svépomocí z býva-
lé umywárny. Pochopitelně jsem ram mohl složir jen nejnuc-
nějši přisrroje a knihy. Přesto jsem tam lydrž€l dalšich pět let.

Brzy poré se siruace v Hlavově úscavu značně zlepšila, pře-
devšim zásluhou jmenováni prof. Miřejovského správcem
budory. Projevil věrši pochopeni pro naši svizelnou siruaci
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a přenechal nárn místnost zrušené chemické laboratoře. Také
přestěhování soudního lékařswi do blvalých vojenských ob-
jektů v Motole (odrud později na Bulovku) nám pomohlo,
Konečně jsme mohli usadic nové lékaře, pro kreré jsme až do-
sud neměli mísro, a kteří sidlili díky laskavosti proi Hořej-
šiho ve lypůjčené mísrnosti na gynekologické klinice v Lon-
dýnské ulici. Když však propukla v roce 7992 rekonsrrtrkce
elektrického vedeni, lyužíval jsem sám po několik rydnů je-
jich pohostinswi, protože na Álberrově bylo boží dopušrěni.

I pies mnoáwi překážek v každodenním provozu jsme dá-
le rozšiřovali paletu diagnostic§ch merod. Prvni na řadě byla
imrrnohisrologie. V polovině osmdesárych lec jsme měli k dis-
pozicijen máIo kvalirni antiséra, takže zpočátku byla diagnos-
tická qhěžnosr malá, ovšem když se vrátil R. Koder se zkuše,
nosrmi (a raké několika vzorky) z Anglie, začala se ukazovar
užitečnost této metody. Dalším podstatným krokem mého ná-
strrpce pak bylo úsilí o obohacení diagnostiky nádorů mole-
kulárně biologickými metodami, kreré bliže poznal během
svého srudijniho pobytu v USA. Za tím účelem r.yjednal v ro-
ce l993 asisrenru Soukupovi půlroční sráž u sých stagich
známých v Manchesreru a po jeho návratu přijal novou pra-
covnici - absolvenrku přirodovědecké fakrrlry obeznámenou
s metodikou PCR, V úzké spolupráci a s finanční podporou
kliniky děrské onkologie se PCR nejprve zkoušela v roce l994

pro bliXí klasifikaci neuroblastomu a později, již s jinými pra-
covní§, pro rozlišení různých typů malignich lymfomů.

Rok 1994 přined vlznamnou novinku i v naší pedagogic-
ké práci: začalo r7rčování zahraličnich studentů v angličrině.
Zpoárku jsem mké rrochu gpomáhal pii seminářích, ale po,
zději se ukázalo, že jazykové znalosti našich asistentů již pro
tuto práci dostačují.

V přištim toce pak došlo k historické udáIosri spojeni
úscavu pacologické anaromie a oddělení patologie morolské ne-
mocnice primáře V Zemana pod jednu srřechu, zarim ovšem
jen symbolickou,

Srěhování do nového sídla ve 2. pacře obrovského ,,mod,
rého" pavilonu moro]ské nemocnice začalo " prunim ledno-
vém rydnu 1998 Předánim kličů od nových mistnosrí. V po-
lovině února jsme již slavnosrně odelzdávali kliče od všech
mistností v Hlavově úscavu, na krerý od té doby wpomíná,
me - i přes různá protivenswí tam zažitá se značnou dávkou
sentimentality a připomínáme si jeho příjemné stránky. Me-
zi ty padila acmosféra klidné univerzitní čcvrti se zahradami,
parky a pamárkami srarobylé Prahy. Zimní rilchody slunce
nad Karlovem, pohledy na zasněžené nebo kvetouci stráné
pod Apolinářem a scarou porodnicí, daleké l}hledy na Vyše-
hrad a kopce nad Smíchovem - to byly každodenní drobné
radosti, na které není možné zapomenout.

soudní lékařstuí - minulost,
přítomnost a budoucnost
?rof MUDr. Iuan Bouška, CSa

ršina populace včetně části lékaiské veřejnosri má o oboru
soudního lékařsrví ne zcela jasnou představu a domníT.á se, že
hlavni náplní jsou otázky spojené se smrrí násilnou, Placi, že
piwu při rakovém úmrrí provede soudni lékař a policii předá
příslušné odpovidajicí údaje o zemřelém. Taková předsrava je
totiž předkládána v různých médiích a zejména v tzv. decek-
rivnich románech. Že to neni zdaleka všechno, čim se soudni
lékařswí zabiá, by se mély pokusit n7svědir následujíci po-
známky, Obor samorný stojí spiše na okaji zájmu zdravotnic-
kých služeb, kam ale bytosrně parří (ne k policii a soudům),
ale o to více je zlát z:i4em právě médií, což se q;ká r7hradně
konkrérních kazuisrických připadů, zajimarrych pro nejširši
obec konzumentů denních zpráw Pracovníci v oboru soudni-
ho lékařswi, v ČR je ro jen necelá srovka věršinou zkušených
pracovniků, by práci v oboru v celé šiři chrě]i a caké měli pre,
zentovat, na srraně druhé musí být právě v jednotlivostech
k veřejnosti skoupí, Problém je tociž v omezených možnos,
tech podávat takové informace, které reguluje občans\i i cresr-
ní zákon, V současnosri se uplarňrrje právní vliklad, krery; za-
mezuje podávar informace o zemře|ém a příčině jeho smrti
komukoliv, pokud k tomu nedal zemřelý před smrti souhlas.
|e nesporné, že takové omezeni. kleré porurzuje přťlrvjvjni
mlčenlivosci pracovníků ve zdravocniccví i po zánikLr právni
subjektiviry občana po smrd, r7volává polemické reakce.

Pohled do hisrorie oboru, sice jen srručný ale žádouci, ři,
ká, že soudní lékařswí se ,v7víjelo současně s 9ruojem práva.

Piny z forenzních důvodů lze datovar do 16. stolecí. První
učebnice soudního lékařscví ve srřední Evropě od Jana Fran-
tiška Lówa z Erlsfeldl (1648-1720\ měla ásadní 9bnam pro
další orienraci oborr-r na našem územi (auror se raké prvni ry-
jadřoval k jazyku Jana z Nepomuku a uvedl, že se zacho*,al
v důsledku jeho mučednické smrri a že se rudiž 

'ednalo 

o zá-
z-rak; Hájek soudi, že se jednalo o adipocire, poslední závěry
usuzuji na mozkovou tkiň). Další ýznamnou osobnosri obo-
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ru byl Eduard R. von Hofmann (l837-1897), krerého lze po-
vžovar za zakladatele moderního soudního lékařswí; v,lznam_
ně ovlivnil obor i u nás. Jeho učebnice se dočkala osmi rydání,
přednášel ve Vdni a Innsbrucku německy a v Praze česky. Je-
ho definice oboru uvádí, že soudni lékařsrvi se zabryá takory-
mi orázkami v občanskoprávni a tresrněprávni oblasri, které
mohou býr zodpovězeny prostředniccvim znalosti medicíny.
Taro definice dodnes l7hovuje, stejně jako definice Carla Li-
mana - soudni lékařswí ryužívá 9jsledky lékařské praxe pro
účely zákonnosri. Z dnešní koncepce jen dodáváme: jedná se
o medicínský mulridisciplinární obor s nedilným aspektem
práva. Jaká je situace oboru dnes? Výkon činnosti soudniho
lékařswi přes výzaamný vltv noqich Iaborarornich metod si
stále musí zachovávat široké spektrtrm činnosti bez možnosti
užši specializace v praxi, což s sebou nese nurně jak poziriva,
rak negativa. Ve srředni Evropě se zachoval model, ktery je
odvozen od postupů a právních norem z doby rereziánské a jo_
sefínské, u nás i pies různé polirické sysrémy od exisrence
monarchie do současnosri. Odlišnost je zřejmá, zelména od
anglosaské,,forensic parhology", orienrované na morfologii.
V pojmu Rechtsmedizin je zahrnura i medicina právni (u nás
dosud neuživaný pojem), přesro vyučovaná v současné době
na všech našich lékařských fakultách.

V soucasné době je soudnělékařská dužba zajišťována v rám-
ci sitě zdravornických zařízení v odděleních či úsravech při lé,
kaislclch fakulrách. Rozsah a kvalira činnosti jsou dányv dneš-
ni době zejména finančními možnostmi; jedná se o nákladný
provoz, ktery jak bylo již uvedeno, má prioriry v činnosci pro
zdravornicrvi, kde je v mnoha ohledech práce soudních lékařů
nenahradicelná. Týki se to pirev prováděných při náhlé smrti
jedince, kde nelze lysvěrlit přičinu smrri; u násilné smrri je
ro raké rysvěrlení okolnosrí, za kreg;ch došlo k úmrti. Dá|e
se dělají pin7 osob zemřelých ve vazbě a qrkonu trestu, a rov-

nez v případech podezření z lékařského pochybení. JeJi u ta-
koých úmni podezření, že se jednalo o rresrný čin, nastupují
dva soudní lékaři jako znalci. Obrížnost hodnoceni u tako-
vých případů se qiká zásadních orázek oboru, které pak mají
vliv i na závěry pirvy. Jedná se o určování vitá|ní reakce úra-
zového děje, jeho časování, určeni sledrr několika úrazol}ch
dějů, zjištění, klery z účinků vedl ke smrri, zda jí bylo možno
zabránir, zda smrt nasrala pro všeobecnou povahu úrazu či
v důs|edku komplikací nebo jiných zvlášrnich sravů. Otázek
je mnoho, odpovědi nejsotr vždy snadné, siuace se neopaku-
.ií, každé úmrtí je jedinečným dějem, kreny' nemá precedens,
ale vlastní r,l,woj, Každý z lékařů se musí umět orienrovat na
místě nálezLr zemielého a při piwě musi specifikovat následu-
jicí laboratorní ryšerření.

V soudnělékařské praxi není proro mnoho prostoru plo už-
ši specializaci, potřebné jsou znalosri z celého spekrra oborů
- morfologie, sérologie, toxikologie, molektrlárni genetiky,
anrropologie, traumacologie a medicinského práva. Neni ro
vždy snadné a může to sváděc k povrchnosti.

Rozsah pitevniho provozu v naší republice má v poslednim
deserileti stoupajicí tendenci, počet pitev přesahrrje ročně
7 tisíc, na rozdil od provozu na oddělenich patologie, kde je
parrný postupný pokles při prioritách bioprických Ý7šerření.
Vysvěrlení je nasnadě, frekvence náhlých úmní i sebevražd je

rysoká, navic je patrný vzestup násilné rrestné činnosti. Na-
opak klinická diagnosrická piwa není vždy priorirou.

Na soudnělékařslolch odděleních je zajištěn přislušný pro-
voz laboratoři - hisrologie, histochemie, imunohistochemie,
sérologie, toxikologie, případně antropologie. Bohužel mole-
kulárn í generika na většině soudnělékařských pracovišť chybi.
Součástí práce oboru je rovněž lyšetřováni žiglch osob pii po-
suzováni roxahu úrazoDich zmén.

Obor nelze řadir mezi teoretické, jedná se o každodenní
prakrickor_r činnost, do jisré míry srovnatelnou s rurinní kli-
nickou praci. V pregraduální ýuce oboru na fakultě jsme ve-
dle rradičnich témat jako jedni z prvnich (po olomouckém
pracovišci) zavedli po roce 1990 i gitrku v oblastech, které
sotrviseji s právní odpovědností zdravornických pracovniků.
Předpokládané zkracováni g;rrky považujeme za konrrapro-
duktivní, Srudent by měl možnosr zžír armosferu každoden-
ni pracovní činnosri včerně specifické ,,atmosféry" při demon-
stracích v pitevně, které již nebude mír možnost během svého
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dalšího působení vidět, Zájem studentů o problemariku je vel-
ký Specializačni rzděláv:iní je nejméně pědleté a je zakončeno
kvalifikačni zkouškou ze soudního lékařswí; zajišťuje ho v ce_
lém rozsahu IPVZ.

Výše uvedené napovídá i o požadavcich na vědeckoq;-
zkumnou činnost, S tou je to obrížné, jedná se o aplikovaný
výzkum a je nezbltné respekrovar požadavky vyrržicí v praxi.
Témat je řada, aktuální jsou stále orázky virálni a supravitální
reakce organismu, diagnoxika náhlé kardiální smrti, morfolo-
gie chronického abúzu drog, SIDS, rraumat CNS, epidemio-

logie sebevražd, Je citelný nedostatek mladých habilitovaných
pracovniků, odráží se v rom i celková siruace v preklinických
oborech na lysokých školách,

V minulosd měl obor dostatek osobnosti, které v evropském
měřírku dokizaly oboí reprezentovar (Jan Knobloch, Vojrěch
Zarda, lgaác Nádherný Vincenc Julius IGombholz, Václav
Bedřich vilke, Matěi Popel, JosefReinsberg, Vladimír Slavik,
Franrišek Hájek a poslední nesror Jaromir Tesař).

V dnešní době takové individualiry nemáme, zřejmě jim
nesvědči současná doba ani atomizace oboru.

dVnké kardiochirůrgie

írat

?rlf MUDr. Bohumil Hučín, DrSc.

\tcšinu vrozených srdďnich vad lze dnes chirurgic§ zcela na-
pravit a nabidnout tak dětem dobrou kvaliru živora. Cesta
k tomuro cíli byla složirá, náročná a mnohdy i trnitá, Již v mi-
nrrlosd se prokázalo, že metodou volby pro racionální léčení
vrozených srdečnich vad je chirurgiclci operace, a tak je romu
dodnes. Pokládáme za účelné i poučné připomenout alespoň
stručně hisrorii chirurgického léčeni vrozených srdečnich vad.
To proro, žc v dnešni generaci chirurgů nejsou již pamětníci
toho, že vše zpočátku nešlo rak hladce.

Hisrorie operací vrozených srdečních vad zacala před 65 le-

ryv dětské nemocnici v Bosronu v USA, kde Robert E. Gross
v srpnu l938 podvázal úspěšně tepennou dučej u 7lerého dí-
těte. K réro prvni operaci se váže známá epizoda: Grossův šéf
v Bostonu, slavný dětský chirurg William l-add, při odchodu
na lerní dovolenou důrazně upozorňoval svého rezidenta Ro_
bena Grosse: ,,Nepokoušejre se operovat repennou dučej u té-
to malé holčič§ Jistě umře," Gross však 26. srpna 1938 ruro
operaci provedl a ditě se zomvilo bez komplikací. Hisrorka po_
kračuje. Gross a jeho mladi přárelé oslavovali tento úspěch ná-
všrěvou bostons§ch tenisoglch kurtů v Longwoodu. Náho,
dou porkali \íilliama Ladda, kteny' se Grosse zeptal: ,,Něco
nového, Bobei" Rezidenrova odpověd šéfovi byla lakonickí:
,,Nic zvl:íšrniho." A přece se ve,,,šech učebnicích kardiochirur-
gie dodnes připominá, že routo operací orevřené tepenné du-
čqe ačiná moderní éra kardiochirurgie ve svěrč,

Cross s Hufnagelem prováděli v roce l938 v Bostonu i ex-
perimentální operace na psech k ověiení možnosti resekce
koarkrace aorry a sešití obou konců aorry k sobě. Clarence
Crďoord ze Stockholmu, krery se piišel na tyro Grossory po-
kusy podívat, pak sám jako první realizoval ve Srockholmu re_

sekci koarkrace u dítěre a publikoval ji ještě dříve než Gross
vr. l 944. Ve stejné době, v roce 1944,Blalocka Park r,7pra-
covali v Ba]timore na John Hopkins Hospiral experimentální
metodu bypassu koarktace aony pomocí levé podldíčkové ar-
terie. V jiných pokusech se Blalock se spolupracovníky sna-
žili vy,volar plicni hypenenzi u psů připojenim podkličkové
tepny na věrev plicnice, ale neúspéšně. Děrská kardioložka

ražshá šhola

Helena Taussigová 9zvala Blalocka, aby použil ruto techni-
ku s podklíčkovou repnou napojenou na věrev plicní repny
k zvěršeni plicniho průtoku u dětí s pulmonálnístenózou. Tak
wnikla legendárni spojka podle Blalocka a Taussigové, krerá
zachránila do dnešnich dnů stacisice cyanotických děd po ce-
lém světě. Také ve Filadelfii se zabýval John Gibbon již od
roku l934 pokusy sestrojir přísrroj pro mimotělni oběh, po-
užitelný jako puImonální bypass při operaci masivni plicni
embolie.

Tolik hisrorie, Dnes už ji známe. Ale renkrár, v akruálnim
čase těchto epocháních objevů, k nrirn zprály o začárcíchkar-
diochirurgie ze zahraniči nepronikly. Druhá světová válka
tenkrár zablokovala rok veškerych informací do celé Evropy.
U n:is, jak známo, nacisté zavřeli vysoké školy a zcela systema-
ricky znemožňovali jakoukoli vědeckor.r činnost. Teprve po
skončení války se obnovily cesry pro odborné informace a s ni-
mi i zpráry o rozvoji operaci vrozených srdečnich vad v cizině,
a ro jednak z odborné lirerarury jednak z návšrěv našich léka-
řů na zahraničních pracovištích na ákladě stipendií Svěrové
zdravornické organizace (Skandinávie, Anglie a Spojené sráry
americké). lniciativu na romto poli přewali nďi přední hrud-
ni chirurgové.

U nás poprvé operoval Emerich Polák otevřenou tepennou
dr.tčej 8. října 1946 u pětileré pacientky na doporučeni pro-
fesora Švejcara, Operace nebyla úspěšná. Byla provedena ja-
ko ultimum refugium po proběhlé akurní myokardiridě. Při
l"y'konu nastalo prudké krvácení z poraněné dučeje. Dítě ze-
mřelo, aniž mohl býr proveden podvaz dučeje. Při sekci by-
la nalezena nepoznaná koarktace aorry a roxáhlá degenerace
myokardu po spáové myokarditidě. Se zdarem byla podvázá-
na tepenná dučej až30, října 1947 lanem Bedrnou v Hradci
Králové. Po něm pak operoval tepennou dučej Vladisla" Ra-
pant v Olomouci v roce l948, Václav Kafka v Praze v roce
1949 a znolrr Emerich Polák v témže roce již úspěšně na svém
pracovišti na vinohradské klinice v Praze. Vladislav Rapant
v Olomouci rl.tvořil u nó poprvé v roce l949 subclavio-prrl-
monálni spojktr podle Blalocka a Taussigové u dírěre s Fallo-
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rovou tetralotií a v témže roce, rovněž u nás poprvé, ješrě re-
sekoval koarktaci aorry,

Y roce 1954 bylo refero,ráno na konferenci chirurgické
společnosti v Praze o 1ó6 operacich otevřené tepenné dučeje,
3ó spojkol}ch operacich podle Blalocka a Thtrssigové a 31 val-
vulotomiích plicnice podle Brocka, provedených na různých
klinických pracovišrích Kafkou, Na"rátilem, Polákem, Pro-
cházkou a Rapancem.

V Praze rozvinrrl program pediarrické kardiochirurgie pro-
fesor Václav Kafka, krery založil vlastni školu pražské děrské

Ka|ka pti uizik na Klitice déuke chirurgie
as. Dr. Bobumil Huitn, uprosied Dr. Ja-

kardiochirurgie. Kaíka začal operovat vrozené srdeční vady
ješrě jako docent na II. chirurgické klinice v Praze u profesora

Jiřiho Diviše. Tepennorr dučej úspěšně podvázal v roce 1949
a první spojku podle Blalocka a Taussigové g.wořil u šestileté-
ho chlapce s Fallotovou tetralogii v roce l95l, Roku l953 by-
la založena v praze nová Fakulra dětského lékařswí a kafka se

stal přednosrou nově vzniklé Kliniky děrské chirurgie v Děr-
ské fakultni nemocnici v Praze na Karlově, kam také přenesl
z Divišoly kliniky pediatriclr| kardiochirurgic§ program. Kaf-
ka kolem sebe shromáždil skupinu mladých nadšených spo-
lupracovníků: Dr. Milana Bodského, Dr Mirosla"a Kabelku,
Dr Josefa Kouteckého, Dr Ludmilrr Ktrdrnovotr a Dr. Milo-
še Drapku, kteři s nim pokračovali v experimenrální práci, jež

předcházela každé nově zaváděné operačni metodě vroze-
rré srdeční vady dřive, než byla provedena operace u děrí,
V roce l958 zaved| Kaf-ka v Praze operace defektu septa siní na
ocevřeném srdci s použitim metody zevní hyporermie bez mi-
morělního obéhu podle Lewise. Byl druhý po profesoru Navrá,
ciloviz Brna, krery poprvé u nás uvedl tuto operaci v r, l956.
První operaci v mimorělnim oběhu, provedenou v roce l959
na děrské chirurgické klinice v Praze na Karlově, provázi
úsmévná epizoda. Tato prvni operace byla připravena r_r ditěre
s defektem septa síni rypu primum na den 19. 5. 1959, avšak
profesor Kafka onemocněl. Pracovni qim byl piipraven, a rak
profesor Kafka dal po§n, aby byla operace provedena bez ně-
ho. Jeho věrní žáci uložili brýIe profesora Kafky na česrném
ryqišeném mísrě na operačním sále jako symbol přitomnosri
svého učirele a operaci provedli bezchybně sami, Další opera-
ce v mimotělnim oběhtr následovaly: korigovány byly defekry
sepra síni, defekry sepra komor, Fallotova retralogie, srenóza
plicnice a další vady. V operacich děci v mimorělním obéhu
Praha rehdy předčiIa řadu evropských pracovišť, např. v Lip-

sku, Berlině, ipracovišrě v ltálii, i když nebylo k dispozici
moderni technické zázemi odpovidajicí cehdejši úrovni vědy,

Dlorrho se používal stary americký přísrroj pro mimotělní
oběh MARK III s Gibbonol}m mřížorym orygenátorem do-
daným organizaci UNRÁ. V ré době byly u nás obrížně do-
srupné odborné informace i zahranični licerarura, Totalitní
režim zablokoval tehdy mladým odborníkům veškery sryk se

západní Evroporl i Spojenými stáry a cesry do zá-hraniči byly
pod přisnou ideologickou kontrolotr. Zaosráváni rechnologie
za západní Evropou se na pracovišrích u nás prohlubovalo až
na vice než l0 lec. Práce doma se opírala převážně o vlastní
experimentální zkušenosti na improvizovaných přísrrojích.

Od roku l960 se začala plánovat uýstavba nové dětské ne-
mocnice v Praze-Motole, kde mělo býr olevřeno samosratné
oddělení dětské kardiochirurgie. Z důvodů stárniho plánu
byly zastaveny veškeré investice a inovace piistrojů na dětské
chirurgické ldinice na Karlově. Absurdnosr rehdejšího režimu
charakterizovala paradoxní siruace: nově zakoupený moder-
ní přístroj pro mimorělni oběh SARNS s bublinol}m Ryggo-
vým orygenárorem, zakoupený pro motolskou nemocnici, stál
ve skiíni vedle operačního sálu na Karlově. Bylo však zakiá-
no použivar jej před přestěhovánim do Motola, Misro roho

ryčlenilo ministerswo zdravotnicwi sumu 6 milionů korun
ročně pro operace děci v zahraniči, Prakticky však mohlo býr
rakro uspokojeno pouze 6 dětí za rok, Na více operací nebyly
penize. Ve skutečnosti se děrski chirurgická ldinika přestěho-
vala do Motola až za l5 ler, Neuspěla ani alternativni snaha
adaprovar brnéns§ přístroj Premacard II pro mimorělni oběh
s diskoým roračním oxygenárorem Kay-Cross pro účely déc-

ské kardiochirurgie. Elekrrický přikon 3 x 380 volců, potřeb-
ný pro tento přístroj, se nedal spolehlivě zajistit ve staré budo-
vě na Karlově, kde byl srary elekrrický rozvod 1 x l20 volrů.
K použirí zůstávalo pouze staré zařizení s historickým přístro-
jem pro mimotělni oběh. Srdeční operace v mimotělním obě-
hu byly proto v roce 1967 v nemocnici na Karlově zasraveny
z rozhodnurí profesora Kafky.

Dt Bohumil Hučín, doc. Dx u Stark
na kongresu dětské chirurgie

Do kardiochirurgického rymu na Karlově přibyli v 60. le-
tech Dr. Jarosla" Stark, Dr. Bohumil Hučín, později Dr, Bo-
huslav Fišer a Dr, Vladimir Kučera. Nogi rym obráril pozor,
nosr na nejmenší děti a začal prováděr souslavně operace všech
kritických vrozených srdečnich vad u kojenců na zavřeném
srdci. V roce l967 odešel do důchodu prof, Dr Václav Kaf-
ka, DrSc. Po krátkém uvolněni politických poměrů v lerech
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|96547 se rotalirni režim opěr ucužil po roce 1968 a věršina
mladých vědec§ch pracovníků, kteří lyjeli do za}rraničí, se již
z ciziny domů nevrátila, Doc, Dr Milan Brodský CSc., 

"e-
douci pracovník kardiochirurgické skupiny na děrské chirur-
gické klinice v Praze, odešel do Švédska na Karolinskou uni-
verziru k profesoru V O. Bjórkovi a později se stal zÁtupcem
přednosry dětské chirurgické ldini§ v St. Góran Sjukhuset ve
Stockholmu. V roce 1968 odešel Dr. Jaroslav Srark, CSc. do
Iondýna, kde se sral později přednostou oddělení hrudní a sr-
deční chirurgie v dětské nemocnici v Great Ormond 5treet.

V roce 1969 byl pověřen vedenim kardiochirurgické sku-
piny na dětské chirurgické klinice na Karlově Dr Bohumil
Hučín, CSc., ktegl se vráril po ročnim scipendijním pobytu
od Brirish Council v londýně u Mr. D. J. Vaterstona. Před-
nostou klini§ dětské chirurgie v Praze na Kadově byl profe-
sor Václav Tošovský DrSc. Vybudováno bylo nejprve moder-
ni odděleni pooperační intenzivní ffče pro malé děri s léčením
respirační insuficience řízenou mechanickou venrilací s ryšer-
řovánim krevních plynů, agresivni léčbou oběhového selháni
a zavedením dlouhodobé rotálni parenrerálni jáily cenrrál-
ním žilnim karerrem, Na roto nové oddě]eni nastoupil mladý
kardiolog Dr. Václav Chaloupec§. Mladý kardiochirurgický

rym se věnoval ulgenrnim operacím novorozenců, kojenců
a věršich dětí na závřeném srdci. Zorganizována byla série
experimenrálních pokusů na zvířatech v provizorních pod-
minkách ve sklepnich prostorách nemocnice na Karlově, kde
se nacvičovaly operace v mimorělním oběhu a metoda hlubo-
ké hypotermie se zástavou cirkulace, jak se prováděly v ré do-
bě v zahraničí. Do pokusů se zapojila Dr Ludmila Kopecká,
která doplnila kardiochirurgický t/m, plně se věnovala koje-
necké a dětské kardioanesreziologii a ryškolila řadu dalších
děmkých kardioanesreziologů. Na operace kojenců v mimo-
cělnim oběhu byl nový rym připraven. S realizaci tohoto pro-
jekru se však mlrselo čekar na piesrěhováni do Morola.

Y roce 1977 zřídilo minisrersrvo zdravotnicwí specializo-
vané pracovišrě pediarrické kardiologie a kardiochirr.rrgie, po-
zději přejmenované na dětské Kardiocentrum, kreré začalo
pracovat v nové Fakultní nemocnici v Praze-Morole. Praco-
viště bylo koncipováno v novém modernim srylu podle vzo-
ru podobných pracovišť v děts§ch nemocnicích v Londýně,
Bostonu a Toronru, na krerych pracují společně kardiologové,

kardiochirurgové a kliničti fyziologové zabývajici se diagnos-
cikou. Na toto nové samostatné precoviště byla přesunura veš-
kerá kardiochirurgie z dé§ké chirurgické klinilry na Karlově.
Nové pracoviště v Motole mělo tři odděleni: kardiologické
(primářka MUDr Marie Vořišková), kardiochirurgické (pri-

pulmonálni labo-

?",',",],T;Ť:l
DrSc. Pracovišrě mělo společné 25lůžkové odděleni, na kre-
rém by]y děti vyšerřovány, operovány a ošetřeny po operaci.
K dispozici byl dále jeden operační sál se dvěma stoly a šesri-

lůžkové oddělení pooperační inrenzivní péče. Kapacira praco-
viště byla plánována pro 300 operací za rok. Spádovou oblas-
tí nového pracovišrě byly Čechy s 6 miliony obywarel. V réro

spádové oblasti byla rybudována nová organizace péče o děti
s vrozenou srdeční vadou se siri děrsk/ch kardiologů v terénu.
' Specifickým rysem morolského Kardiocentra bylo zaměře-
ni na diagnostiku a operace děd s vrozenou srdečni vadou v no-
vorozeneckém a kojeneckém věku. Na pracovišrise koncentro-
valy děti nejúrlejšího věku prakticky z celého státu k operaci
vrozené srdečni vady. Byly zde operovány i věrši děri z celého
tehdejšiho sráru, ale i děri ze zahraničí, SSSR, Mad'arska, BuI,
harska, Jugoslávie, Sýrie, Jemenu, Mozambiku, Lybie a Ku-
by. Čekaci lisrina na operace předsravovala seznam vice než

u ditshém na
Dr Rqcs oj-

5OO děti, Ze zkušenoscí, kreré přivezl primář Dr. Bohumil
Hučín ze za}rraničí, a které shromáždil vlastní experimentálni
prací, byly zavedeny nové operační metody již v samém po-
árku práce Kardiocentra, zejména operace kojenců na otevře-
ném srdci v mimotělnim oběhu s využitIm hluboké hypoter-
mie se ástavou cirkulace. Zavedeny byly operace všech rypů
vad, které se ve světě v té době prováděly. Jejich techniky by-
ly převzaty zr zahraničí, popwé provedeny v našem stárě a pak
pops.íny v nďi odborné lireraruře. Již v prvním roce práce Kar-
diocentra bylo provedeno l00 operací a počet posrupně srou-
pal do 450 operovaných děri za rok.

Výsledky operací byly obrazem qimové spolupráce všech

chirurgů, kardiologů, anesteziologů a pracovniků intenzivní
poopeíační péče. Z chirurgů, kteři v dětském Kardiocentru
působili v průběhu lec a podstatně přispěli k vypracování ope-
račnich rechnik pro úprarrr různých vrozených srdečních vad,
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ro byli zejména Dr Bohusla" Fišer, krery zavedl konzervaci
homograftů a jejich transplanrace do vy,tokového rraktu pra"é
komory. V réro problematice pokračoval Dr. Jaroslav Šparen-
ka, kte4i n7budoval rkáňovou banku homograftů. Dr Pavel
Horvárh zavedl operace srdce u vad s funkčně jedinou komo-
rou, doc. Dr. Tomáš Tláskal zavedl rechniku korekce defekru
atrioventrikulárniho sepra u kojenců. operace interrupce aor-
rálního oblouku a Norwoodovu operaci u syndromu hypo-
plázie levého srdce. Dr Tomáš Honěk zminiaurizoval přístroj
pro mimorělní oběh pro novorozence, Dr. Vladimír Kučera
zavedl techniku zástan7 cirkulace " hlr.rboké hyporermii, po-
užití mirnorělniho oběhu s bezkrevni náplní a ultrafiltraci kr-
ve. Dr, Roman Gebauer se ujal rekonstrukci hypoplasrického
nebo chybějícího plicniho cévniho řečišrě. Dr, Marrin Kos,
telka piispěl k zavedeni Rossory operace autotransplantace
chlopně plicnice,

Pracovníci Kardiocentra ,vybudovali navic po woru praž-ské

školy i programy kardiochirurgie vrozených srdečnich vad pro
kojence a malé děti v nové nemocnici §7illiam Soler v Hava-
ně na Kubě (l983) a v Hospiral ofthe Chest v Kuvajtu 1992,
a ryškolili pro rento program i specialisry kardiology, kardio-
chirtrrgy, perfuziolory a anesreziolory, V Kardiocenrru se ško-
lili drile kardiochirurgové z NDR, SSSR, Maďarska, loryšska,
Liny, Estonska, Polska, Itálie, Lybie, Kyrgpstánu a Nepálu,

Pětadvacáté 9iročí činnosri pražského děrského Kardio-
cenrra, kreré jsme si připomněli v roce 2002, nám poskyrlo
příležitost bilancovat chirurgickou práci na romto společném
pracovišci. Již na samorném počátku jsme si s kardiology ly-
rýčili dva základni nosné programy: a) korekce vrozených
srdečnich vad v nejúdejším věku u novorozenců a kojenců,
b) rekonscrukce komplexnich srdečních vad u dětí a adoles-
centů.

Důvody našeho mimoiádného zájmu o vrozené srdečni va-
dy novorozenců v sedmdesát/ch letech, již na pocátku činnos-
ti dětského Kardiocentra, byly dva.

Předevšim ro byla rysoká přirozená mortalita novorozen-
ců s kritickými formami vrozených srdečních vad, Profesorka
Dagmar Benešová se srymi mladými patology prostudovala
900 pitevnich prorokolů dětí zemřelých na vrozenorr srdečni
vadu bez operace ve Srředočeském kraji v Ietech 1954 1976.
Celých 42 o/o představovala úmrti novorozenců do 28 dnů ži-
vota a 85 o/o z celého počtu byla úmrti kojenců do l roku ži-
vota.

Druhým důvodem zvýšeného chirurgického ájmu o novo-
rozence byly v sedmdesáých lerech zpr:íry o úspěšných korek,
cich vrozených srdečnich vad na otevřeném srdci u novorozen-
ců a kojenců, publikované znárnými průkopníky kojenecké
a novorozenecké kardiochirurgie ve světě - tehdejši generací
mladých kardiochirurgů wořenou odborni§ jako George Lin-
desmirh, Sir Brian Barrarr-Boyes, Aldo Casraneda, JarosIav
Srark, Ed Bove a jiní.

Operace novorozenců a kojenců při cílené zisravě cirkulace
v hltrboké hypocermiis dočasným omezeným užitím mimotěl-
niho oběhu propracoval Barrarr-Boyes z Green Lane Hospital
v Auck]andu na Novém Zélandu. Táro meroda měla přede-
všim zkrátir dobu konvenčniho mimotělního oběhu s obecně
známými nepiiznirrymi účinky nJ olganismu1 novoíozence
a kojence, které se projevovaly těžkým postperfuznim syn-
dromem s imunologickou akrivací komplementu s poruchou
buněčných membrán a generalizovanýrn edémem rkáni a or-
gánů. Později byla \,l,"vinura nová rechnologie miniaturního
mimorělního oběhu i na našem pracovišri pro novorozence

a kojence s náplní koloidů a deleukorizované krve, která dále
snižovala riziko operací na otevřeném srdci a také posrupně
nahradila merodu zásraly oběhu v hlrrboké hyporermii. Ko-
nečně byla za"edena metoda modifikované ultrafiltace, krerá
na konci op€race v mimorělnim oběhu účinně zbavila novo-
rozence nadbytečné tekutiny a škodligich metabolitů. T}to
stěžejní kroky nové rechnologie mimotělniho oběhu umož-
ňuji dnes bezpečně operovat novorozence i s malou porodní
hmornosri od 2 kg.

V průběhu 25 ler ( l977 -20O2) bylo provedeno v dětském
Kardiocenrru vice než 9600 operaci. V rom jsou zahrnuty ope-
race u 1033 novorozenců ve věku do 30 dnů. Nízkou hmor-
nost méně než 2,5 kg mělo l55 novorozenců a 30 z nich mě-
lo méně než l kg. Provedli jsme 1156 operaci u novorozenců,
a to nejčastěji (75 o/o) v prvnich dvou t|dnech po narození,
Střední věk pii operaci byl 8 dnů.

Tři hlavni skupiny vad u novorozenců představují předně
obstrukčni vady (nejčastějši jsou koarktace aorty, atrezie plic-
nice a lrrirická aonálni stenóza). Dnrlrou "elkou 

skupinou jsou
levopravé zkrary (nejčastějši jsou orevřená cepenná dučej a to-
rálni anomálni návrar plicnich žil). Komplexní konotrunkální
malformace představuji nejčastějši transpozice velkých arterií.

Současnou problematiku novorozenecké kardiochirurgie
lze ilustrovat na řešeni dvou komplexních vad, piedsmvujicí
dva excrémni proripóly. Prototypem problemarických vad jsou
transpozice vel§ch arterií a syndrom hypoplastického levého
srdce. Obě vady jsou komplexní z hlediska anaromie, avšak
časné a dlouhodobé ýsledky operace jsou zcela rozdílné. Po-
dle úspěšnosti zvládnurí operační techniky u obou těchro vad
se v současné době hodnod kvalita kardiochirurgického r/mu.
Transpozice je fatální srdečni vada, kterou lze téměř úplně
zkorigovat rr novorozence. Syndrom hypoplasrického l€vého
srdce je raké lerální bez operace a dlouhodobě může být ošet-
řen pouze paliativně. Nicméně srále se zvětšuje počet přeživa-
jícich děti s hypoplasrickým levým srdcem, které se rěší dal-
šímu růstu, qwoji a dobré kvalirě živoca, což ospra"edlňuje
i zýšenou péči, krerou ryto děri lyžadují.

Naše výsledky operaci novorozenců odpovidaji současné-
mu stavu vědy v nejlyspělejšich zemich světa. Desetileré po-
cáreční zpoždění za,vlspělými stáry bylo zcela ryrovnáno. Na-
víc, díky soustavnému sledováni děri narozených s vfozenou
srdečni vadou na územi nďeho státu děts§mi kardiolory, má
naše společná práce rysokou výpovědni hodnoru, která před-
či většinu západoevropských srárů,

Závěrem je rřeba zdůraznir, že účinná léčba novorozenců
s ktitickou vrozenou srdeční vadou zileží na dobré organizaci

rymové spolupráce děrckych kardiologů, anesceziologů, chirur-
gů a personálu na pooperačni jednorce intenzivni péče. Těnro
t/m musí pokryt celorr zdravorní péči, počínaje časným a spo-
lehlivým záchyrem novorozence s vrozenou srdečni vadou,
včerně prenarálního echokardiografického screeningu *, celém
regionu a přesnou diagnózou srdečni vady u novorozence. Pe-
rinarální intenzivni péče musí za.jisrir před operací spolehli-
vou podporu selhávajicího srdce a snížení nebezpečné krirické
hypoxemie u dítěre s duktus dependentní cirkulací, spolu se

stabilizaci vitálních ftrnkci ditěce.
Novorozenci s kririckou vrozenou srdeční vadou mohou

býr dnes operováni s přijarelným malým rizikem. Většinu
novorozenců opelujeme na základě neinvazivniho šerrného
echokardiografi ckého ryšerření. Komplexní zlepšení v peri-
narální, anesteziologické, chirurgické a pooperační péči sní-
žilo současnou hospira]izačni mortalitu na 1-3 %, Paliativní
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oPerace u novoíozencŮ hrají stále dŮleŽirou roli, zejména Ve

fázovém operačnim léčení ávažných komplexnich srdečních
malformací. Jejich význam se v poslednich letech mění ve
prospěch srále častěji prováděných korekčnich operací u no-
vorozenců.

Dnes již tedy nemusí umirar věršina dělí narozených s vro-
zenou srdeční vadou. \frršinu vrozených vad lze v současnosri
chirurgic§ napravir s dobr}rmi výsledky, Významně k romu
v naši republice přispěli pediarričtí kardiochirurgové z pražské

školy děrské kardiochirurgie.

Jedna uniuerzita,

?roí MUDr. František Kólbel, DrSc.

Záři 1990. Čas, ktery jak dnes vidim, zísadně ovlivnil můj dal-
ši profesni i osobní ži.,ot. Čas, ve krerém byly po sametové re-

voluci rypsány konkurry na mísu přednostů inrernich (i všech
osratnich) klinik poscupně na všech lékařských íakulrách Uni-
veniry Karlor7. Můj rehdejši šéfprofesor Pacovský, přednosra
IlL inrerní k-liniky l. lékařské fakulry UK, a jediný z děkanů
lékařských fakult Univerziry, ktery nebyl odvolán po ,,same-
rové revoluci", ale dokončil své řádné funkční obdobi, mne
tehdy pozval do své pracovny, místnosri s duchem jeho před-

chůdce proíesora Charvára, a upozornil mne, že je také qpsán
konkurz na misro přednosry inrerni kliniky 2, lékařské fakul-
ty UK v Praze-Motole. Nebylo ro consilium abeundi, co mi
sdělil. Byl to velmi přárelský otevřený rozhovor s radou k za-

myšlení nad mou dalši budoucností, Rozhovor, při kterém,

a hlavně po kterém, se mi z řady důvodů ,,zaročila hlava". Jed-
nak proro, že,,přednosra kliniky" byla pro mne funkce téměř
posváná. Zavazovala jmény mých učirelů, kreři ji zastávali
v minulosti, a které jsem i osobně velmi dobře znal (napi pro-
fesoři Charvát, Vančura a Prr.rsik), Dále proro, že jsem si uvě-
domil velikou osobni odpovědnosr přednosty klinily za všech-

ny oblasti odborné činnosti kliniky - vědrr, r.ýuku, vlzkum,
i za spolupracovniky. A konečně proro, že na svém rehdejšim
pracovišri jsem v listopadu l990 pracoval již rřicírý šesry rok,

znal jsem kliniku i celou nemocnici do nejmenšich detailů,
a věděl jsem přesně, co mne kde čeká. ,,Morolskou fakulru",

iak se tehdy říkalo, jsem sice znal raké, a dlorrho, mimo jiné
i proro, že profesor Charvát byl vždy ve velmi dobrych kon-
rakrech s profesorem Houšťkem a hovořilo něm i o jeho pra-
covišri s vel§m uznáním, ale míra mých znalosrí byla pocho-
pitelně nesrovnarelně menši. Snad ro ale byla právě vzpomínka
na profesora Charváta, na jeho bojovnost a neústupnost. Di-
ky ni r7budoval již ve 30. letech minrrlého sroleti polikliniku
na Karlově náměsti a diky ní dal na konci 2. svěrové války,
v roce 1945,1zniknout nynější IIl. inrerní klinice, rybudova,
né z něrnecké ldini§Jahnon1, A bylo to raké jeho merabolic-
ké chápání vnitřniho lékařsrvi jako celiswého oboru, co mne
vedlo k účasti v konkurzu a k prezenraci rakové vize činnosri
interní klinilry, že jsem v něm obsrál a vedeni kliniky získal.

Necelých deset let, po krerá jsem roro pracovišrě až do od-
chodu do důchodu vedl, bylo náročných i zajímavých, Yždyi
v něm, jak říká historie 2. lékařské faku|ry, zanikla pracoviště
naši fakulry v bywalé Fakulrni nemocnici Pod Petřinem, a by-
lo třeba přewír všechny povinnosri s rím spojené a přenést ce-

lou výuku vnirřního lékařsrví na fakulru do Mocola. Ale raké

ro byl čas, ve krerém se navzdory všem negativním prognó,
zám iady oponenrů úspěš-

ný provoz,,Modréh lerech
1997-1998 (patrně ernějši
česki fakulrní nemocnice, Interni klinika se dočkala realizace

představ a činnoscí, na néž jsme se všichni připravovali v pavi-
lonovém provizoriu z časů 2, svérové války, dočkala se ryba-
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Korontírn/jednotha interiér

veni, které by|o v době přechodu do nové brrdor7 v souladu
s pracovní náplni kliniL7, a dočkala se toho, že se začala slarat
o nemocné v píostředi důstojném konce 20, stoleti. Je to ob-
dobi, jehož délka je podle současně placné Iegislarily maxi-
mem možného, ale i doba, jež je ve srovnáni s délkou před-
noscensrvi našich odborných předchůdců nesmírně krárká.
Vznikla,li v minulosri škola Pelnářova, bylo k romLr zaporřebí
téměř dvacer ler času. a škola charvárova zrála dokonce dva,
cet pěr let. Turo dobu zrála celá škola, tedy ,,áci" - pracovnici
klinik, ale i jejich přednostové, až z nich ryrosdy osobnosri, jež

založily nové medicinské obory a vriskly spolupracovníkům
svůj způsob myšlení. Myšlerrí odborného i lidského, Charvá-
tova odbornosr se jisrě projevovala jeho koncepci humor:ilních
regulací jako procesů, kreré daleko překračuji rámec endokri-
nologie, se kterou svou odbornou dráhu začínal, a s prosazo-
vánim genetiky jako důležité vědni discipliny již v dobách, kdy
ro ohrož.ovalo jeho odbornou existenci. K Charvárové osob-
rrosti ovšem patřilo i to, jak uměl jednar s nemocnými, s kaž-
dým na jeho úrovni. Parři|y k ni jeho štédrovečerni viziry, kre-
ré převzali jako symbol trvalé srarosri a péče i o cy nejvážněji
nemocné všichni jeho nás|edovnici, způsob vedeni kliniky
a osobni vzrah ke spolupracovníkům, a panenka či jiný drob-
ný dárek pro děti zaměsrnanců kliniky. ChcemeJi dnes, aby se

opěr v medicině objevo"aly osobnosti, r7birejme dobie kan-
didáry, a dopřejme jim čas ke zráni - žádný sklenik, byť by
měl podobu sebeatrakrivnějši zahraniční praxe, toro zráni do,
ma, v domácím prosrředi, neurychli.

Knihouna a tjm inerni hlinile1, 1997

JeJi pro charakrer pracoviště důležitá osoba jeho vedoucí-
ho, je ovšem scejně důležitá i možnost qiběru spolupracovni-
ků. Mezi nimi musí blt osoby zkušené a medicínsky i osobně
zralé (a já jsem měl nesmirné štěsri, že mým nejbližšim spolu-
pracovnikem byl pan docenr Oscen), ale budoucnosr praco-
višrě je v mladé generaci - opěr stary princip, který se ráhne
zpěr rřeba až do časů profesora Pelnáře, krery přijal Charváta
k sobě na kliniku v jeho 26 letech, a habiliroval jej v jeho je-

denatřiceti lerech. Sám nikdy nezapomenu na to, jakou ob-
rovskou výzvou pro mne bylo, kdP mne profesor Charvát po-
věřil v mých jedenarřiceri lerech vedenim ,,elitniho" odděleni
kliniky - rzv izolace, a co jsem se v tomro oknu odborné při-
ležitosti všechno naučil, přesněji musel naučit, abych v očích
pana profesora obsrál. Proto jsem akcent na přiležitost pro
mladé pracovníky kliniky přijal za jeden z principů svého ve-
dení pracoviště. l mně se osvědči| a, bohudíky, pokračuje na

naší klinice péči mého násrupce dodnes. Jsem nesmirně rád,
když vidím, že jsou to právě ti nejmladši z lékařů kliniky, kte-
ří se pusrili do moderní, merabolicky pojaré problematiky are-

rogeneze, i do někrerých aspektů molekulární kardiologie.
Uvédomil jsem si ovšem v této souvislosri také, jalcym problé-
mem je rřeba legislativa s pojmem ,,pracovní poměr na dobu
neurčitou." Přes všechny ohledy vpravo i vlevo, toto opa!ření
považuji za jednu z největšich překížek správného odborné-
ho růstu a g,voje klinik i všech odborných pracovišť na jejich
úrovni,

V deseri letech mého přednosrensrví nabral vywoj medici-
ny nevídanou rychlosr. Dikrum o exponenciálnim růsru vě-
deckých poznarků, jehož pravdivosr jsme si v době existence
železné opony ani neuměli představit, dosralo řadu konkrér-
ních podob. Zlepšilo se přisuojové rybaveni i organiz-ace prá-
ce, a je radostné, že na interni klinice lznikla pracoviště s ry-
sokou odbornosti, poskltujíci péči rysoké úrovně. Jinak by ro

ani ve fakulrnich nemocnicích nemělo být. Tenro ťlvoj s se-

bou ovšem nese i rizika, která jsotr společná všem medicin-
ským oborům, ale pro vnitřní lékařswí jsou zvláště závažná,
Instrumenralizace kardiologie agasrroenterologie rěchto
subdisciplin zvláště - má časco za následek ,,chirudzaci" vnirř-
niho lékařswi. Nekonrrolována sméřuie k romu, že si odbor-
nici těchro oborů leckde hledí ,,své" problemaril7, ,,své" me-
tody či piistroje, a začnou zanedbávat vše ostatni, předevšim
starosr a péči o celého nemocného. Dalším rizikem rohoto
wýloje je zužovárti odborného zaměřeni internich pracovišť
na pracovišcě jednoolc,rqvá, s nepřesným označenim ,,inter,
ní-kardiologická" či,, inrerni-gasrroenrerologická" klinika.
Neni to inrerní, ale kardiologická či gastroenterologická kli,
nika, asijako jsou vyzkumné ústary cohoro zaměření. Je ro jis-
rě pohodlné a pro invazivisry finančně výhodné, ale děje se to
v době, kdy již dnes je rypický nemocný inrerniho pracoviš-
rě \,yššiho až,\,ysokého věku, polymorbidní, a lyžaduje kom-
binovanou péči řady subdisciplín vnirřniho lékařsrví sotrčas-
ně, A prodlužujici se průměrný věk naší populace, jenž je jisrě

radostnou skurečnosti, tento rrend bude jen zdůrazňovar. Tim
spiš jsem rád, že se nám v Motole podařilo Lrdržer inregriru
vnirřního lékařswi a že druhá lékařski fakulca uk a Fakulrní
nemocnice v Morole mají pravděpodobně jedinou skr-rtečně

incerni k]iniku v romto státě, která může ryučovar vnilřní lé-
kařswí v pre- i postgradtrální ýuce. Patří za to dik vedeni fa-
ktrlty i fakulrni nemocnice, A dík patři i mémr-r násrupci, ktegi
přijal za wou ideu jednotného vnirřniho lékařswí, a dokázal ji
realizovar v současných podmínkách rak, že každá subdiscip-
lína vnicřního lékařswi má na klinice dosrarek rozhodovací
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volnosti i finančních prostředků ke svému rozvoji, a současně
jsou všechny spojeny jednornou ideou metabolické koncep-
ce vnitřního lékařství a péče o nemocné, Připoušrim, že vede-
ní rakovéco ldiniky je pro jejího přednosru odborně nesmír,
ně náročné. Vyžaduje hodně času ke sledování všech oblastí
vniriniho lékařswi rak, aby mohl kliniku skutečně vésr, Při-
poušcím rovněž, že tato skutečnost je snad jediným dobr|m
důvodem pro ro, aby funkčni období přednosry kliniky bylo
relativně krácké,

Kždé pracoviště má mít wého dtrcha, svůj symbol, své spo,
jeni mezi starym a nor7m, ale i propojeni nového nalzájem.
Uspěchaná, doslova lerící doba a události vedou k tomu, že se

i na stejné klinice porkávají jeji pracovníci jen občas, pokud
vůbec, a neuvědomují si souvislosti sgich pracovišť a osob na,
wájem, Na lll. interní klinice propojovala kdysi minulosr
s příromnosti účast profesora Pelnáře při profesorských vizi-
rách, později, za předno§tenswí profesora Pacovského, to byl
profesor Charvát sám a jeho činnost na klinice, ,,Dospělý"
Mocol, bohužel, rakoyé rradice neměl a nemohl mit, prorože
postary formátu Pelnářova a Charvácova byly jedinečné, ne,
opakovatelné. Proto jsem byl rád, ze na klinice existoval, a do-
sud existuje, ,,K.PO.G." - Klub přátel Ory Gregora, jedineč-
né, naprosto dobrovolné sdružení někdejších spolupracovniků
profesora Gregora, pro něž renro velký inrernisra byl a zůstal
osobností, se kterou udržovali a udržuji přárelské kontakry
dlouhá léta po násilném trkončení jeho piednost€nsrvi na in-
rerni klinice Pod Petřinem, a pomohli mu sým přátelswim
překonat velmi obtižné časy. Považoval jsem za velmi šťasrné
rozhodnurí vedení 2, LF UK založit instituci emeritnich pro-
fesorů fakulry a jsem rád, že profesor Ota Gregor me,zi ně pat-
ři. Úcta k rrčitelům je princip, krery plací v medicíně odedáv-
na, a měl by jisrě platit i dnes, stejně jako zítra,

Podrirulek tohoto zamyšleni zní: ,,Co jsem si s sebou přinesl
z Karlova náměstí do Moto]a," Bylo by v rozporu se skuteč-
nosrí neřici, co si odnášim do svého osobního živora z prostře,
dí 2. lékařské falulry Předně přácelswi řady mých spolrrpra-
covníků na klinice, Velmi si ho vážím, ajsem vděčný za to,
že vznildo. Ale také zkušenosr s malosci a malicherností něko-
lika jiných, kteři nedovedli přenést přes srdce, že v soutěži ví-
tězi jen jeden. Škoda, že již není mezi námi docenc Osten, na
kterého musím v této souvislosti vzpomenout, Byl ro lzděla-
ný zkušený lékai osobně velice pocrivý a čestný muž, ktery
neměl v lásce velká slova, zejména ne ve vzcahu ke své osobě.
Nikdy na něj nezapomenu, a myslím, že nezapomene ani ni-
kdo z rěch, kdo jej znali. Byl ro on a právě on, kdo mi pomá-
hal řešit a zvládat někdy velmi nelybiravé projely osobní zášti
oněch nernnohých. Pozirivní dá]e bylo a je přárelsrví řady
mých kolegů, pracovniků jiných klinik nďí fakulry a nemoc-
nice. Jeho lznik a udržení i v dobách různých komplikaci,
kterymi živor obou instiruci v uplynulých letech procházel, je

pro mne velmi silným důvodem k optimismu a šrěstí. Zcela
jistě je to i způsob, jal<ym fakrrlta přispívá k mnohosrrannosti
života celé Almae Macris, Na předním místě stojí Karolinské
koncerty, které již dávno překročily rámec fakulry a sraly se

misrem krásných setkáváni členů akademické obce celé Uni-
verziry s olobnostmi mimoun iverzirním i.

Co jsem si tedy 
"lastně 

přinesl z Karlova náměstí do Moto,
la? Především a nad jiné poznatek, že v medicíně patrně více
než kdekoliv jinde platí slova jednoho ze zal<ladarelů moderni
světové kardiochirurgie E. Cordaye: ,,Learning is like rowing
upstr€am, Not to advance is ro drop back." Ostatně, české při-
sloví ,,Kdo chvíli stál, již stoji opodál" neiíká nic jiného.

Přeji klinice i fakulrě do druhého padesátilerí existence
mnoho ýborných, rycrvalých a přemýšli9,ch veslařů.

Perspektiuy d,iagnostického zo brazoudní
?rof MUDr. Jiří Neuulirth, CSc.

Kliniku zobrazovacích metod jsem přelzal po prol S. Tůmo-
vi na podzim roku 1999. V ré době působila jeji ,,dospělá"
ásr v nově lybaveném Modrém pavilonu a děrská čór už přes
dvě desitL7let v dětské budově. Klinika dohromady woří jed-
no z největšich a nejlépe lybavených radiologiclrych pracovišť
v České republice. Hodnocení a popis minulosti přenechá-
vám srým předchůdcům a v kárké úvaze se zaměřim na mož,
nou budoucnost rozvoje rohoro základniho a srále r,7znam-
nějšiho lékařského oboru.

Bouřli{, rozvoj a vědecké perspekciry zobrazovacích me-
rod ovlivnily v posledním desetiletí tři věci: použití nol"y'ch
druhů energie k zob razování, rozvoj elektroniky a {počerni
rechniky a zavádění léčebných metod a technik tzv, intervenč-
ni radiologie.

Po dlouhých 70 let byl k zobrazování v lékaiswi používán
jediný druh zdroje signáIu a derekroru renrgenog;ch paprsků
a rentgenového filmu. Poté byl k zobrazeni použir zvuk o ly,
soké frek,enci, redy mechanické vlněni a princip jeho odrazu.
V posledním deseriletí se nejvíce rozvíjí zobrazování s lyuži-
tím magnetického pole a radiofrekvenčnich prrlzů. Ultrazvuk
a radioftekvenčni pulzy při magnetické rezonanci nemají škod-

livé ionizačni účinky, Magnerická rezonance navíc jako jediná
zobrazovací metoda v1,rržívá zdroj sign:ílu vlastni rkíně lidské-
ho těla - respekrive jejich vodíkové protony.

Zobrazovaci metody se zaály potržívac - kromě vlastního
morfologického zobrazování parologických změn a navigace
léčebných metod intervenční radiologie - navíc k pomaleji se

r ozv íj ej ící mu mb r azováni funkčnímu,
Rozvoj rechnik moďologického zobrazování probíhá něko-

lika sméry:
1) Stáe se n7šuje prostorové rozlišení - jsme schopni zobra-

zic stále menší scruktury; v současnosti je nejmenši v praxi
používané rozlišeni na hranici 0,5 mm3,

2) Zlyšuje se rychlosr získávání obrazu, množswí obrazů a dal-
ší možnosri jejich zpracování. Stále vice se použivaji rroj-
rozměrné rekonstrukce, které nahrazuji více invazivní tech-
niky, Jde napiiklad o CT či MR angiografii umožňujíci
zobrazeni cév bez punkce tepny a bez zaváděni katétru do
cév, o virtuální kolonoskopii či virtuální bronchoskopii si-
mulujici průchod oprického zařizeni endoskopu skrze lu,
men - vnitřkem dýchací crubice čivnirřkem tlusrého střeva,

Ty.ro cechniky umožňují prohlížení duq;ch orgánů uvnitř
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lidského těla zevnití bez nucnosri zaváděni 1akýchkoli ná,
srrojů a přistrojů.

3) U technik lyuživajícich renrgenové zářeni se snižuje radiač,
ni zárěž potlžívánim nor7ch rypů derekrorů,

4) Dochází k lyužirí rzv fúzovaných obrazů superimpozice
několika obrazů z různých ryšerřovacích modalir.

St:ile dokonalejší zobrazovaci rechniky se začínaji ryužívat
pro screening nejčasrějších rypů onemocnění. Pokud ro eko-
nomické podmínky dovolí, provede se zobrazováni orgánu
s časrym vážným onemocnčním u všech lidí v rizikové skupi-
ně (většinou urcených věkem) brz subjektivnich obdží. Ve sna_

ze o záchyr nejčasrějšich rypů nádorů byla renro rok umožně-
na prevenlivni mamografie lyšerřováni zenského prsu u žen
nad určirou věkovotr hranici, probihaji velké studie ryužiti
screeningu karcinomu plic (nejčascějšiho zhoLrbného nádoru)
pomocí ýpočerní tomografie.

V tomro krárkém souhrnu o perspektivách oboru nelze však
pominouc jeden zdánlivě nevědecký ale nesmírně důležitý
aspekt. Jde o technil7 nesmirně nákladné, Přísrroj MR má
cenu řádově 30-70 milionů korun, dokonalé CT 20 40 mi,
lionů, a inejrozvinutější a nejboharši zdravotnické systémy
mají problémy s racionálním r.yužitím rakro invesrovaných
prostředků, Při nárůsru návšrěv u praktického lékaře o 50 o/o

dochází k nárůstu požadavků na zobrazovací metody o 80 7o,
přičemž vétšinou se jedná o nárůsr požadavků právč na nej-
modernějši a nejdražši typy ryšetřeni, Proto i tento aspekt je
objekrem nejrůznějších vědeckých sfudií zabýwajicich se ana-
l12ou tzv ,,cost-benefiť' jednorli9;ch melod a stanovovánim
racionálnich indikací v prakrické každodenní medicině, Á pro-
to nejdůležirějším úkolem budoucího deserilerí bude přede-
všim racionální lyužiti jednodirych typů zobrazování, jejich
posloupnosti a jejich zastupitelnosri.

postauení klinické i
m€zi tradičními
prof MUDr. Jiřina Bartůňkouá, DrSc,

úuod
Původné byla imunologie pouze laborarorni disciplinou a od-
děleně fungovala klinická odbornosr alergologa. Poznar§ z !,,
ziologie a patologie imunirního sysrému a jejich aplikace do
klinické praxe vedly v 80. letech k lymezení lékařské imuno-
logie jako klinického oboru, Dnešni koncepce definuje aler,
go|ogii a klinickou imunologii jako klinickou a laboracorni
disciplinu, která se zabýwá studiem, diagnosrikou a léčenim
pacienrů s onemocněnimi 9wolanými poruchou imunirnich
mechanismů a situacemi, kdy imtrnomodulace rvoří důleži_
rorr část rerapie nebo prevence cěchco onemocněni, Speciali-
z-ovaná laborarorni diagnosrika je nedilnou součásrí oboru.
l kdl taro koncepce v současné dobé rycházi z mezinárod,
nich dokumentů, je nurné poznamenat, že v téco podobě se
koncepce oboru v Československu rodila již koncem sedmde-
sárych let.

Do chorob lyvolaných poruchou imunitních mechanismů
parři zejména alergie, imunodeficience primárni a sekundárni
a autoimunitní onemocrléni orgánova a ry:rémova,

Samosratnou problematiku předsravuje nádorová a trans-
plantačni imunologie. Do odbornosti klinického imunologa
parii rake imunomodulačnr terapie téchto onemocnÉnive \po-
lupráci s osrarním i odbornosrmi,

Organizace oboru
Péče o pacienry, kreři charakterem svého onemocněni náleží
do oboru alergologie a klinické imunologie, je od konce sedm-
desárých ler poskytována převážně ambulantně v příslušných
specializovaných ambulancích a v připadě porřeby nemocnič-
ni péče je řešena na příslušném odborném odděIeni pediarric-
kého nebo interního rypu, kreré má zajišrěnu péči specialisrou
oboru alergologie a klinické imunologie. Klinická specializa-
ce v oboru byla do roktr l98l možná pouze z alergologie. Od

roku l98l došlo k rozšiření aresračniho obor,_r o dalši imuno-
parologické srary a do roku l995 se násravbová specializace
jmenovala Lékařská imunologie. Dnešní název Alergologie
a ldinická imunologie plati od rokLr 1996 a do současné doby
atesrovalo přes 350 |ékařů,

V osmdesárych lerech došlo na lékařsl9ch fakulrách k osa,
ré byly součásci mikrobio-
tav imunologie zformoval
a vývoje dirěte spolu s dal-

šimi teoretickými úsraly počárkem 90, ler. Výuka reorerické
imunologie se osamostarnila zásluhou docentky Jany Kamín-
kové. Srudencům a lékaiům se v devadesárych lerech dosnly
do rukou prvni samosratné české učebnice imunologie.

nit nékolik osobnosci, kte-
ré se nejvíce zasloužily o rozvoj oboru v dnešní podobě. Česká
alergologická škola má dlouhou rradici za,lrájenotr Dr Liškorr
již v druhé čwrrině minulého srolerí, krerou rozvíjel a dosud
rozvili jeho žák prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Jeho záslu_
hy jsou nedozirné zejména v organizaci péče o děrské alergiky,
v koordinaci činnosti a vzdělávání alergologů a v současnos!i
rovnéž v jeho aktivité u Čelke iniciativé pro aslma (ČlPA).
V Plzni založil alergologickou školu proi MUDr.Y, Zavázal.
Česká klinickí imunologie se formovala zejména na I. interní
klinice Fakulry všeobecného lékařsrvi v Praze, kde se o její rznik
zasloužil doc. MUDI Jiří Strejček, CSc. Na koncepci oboru,
rak jak jej známe dnes, má největší zásltrhu prol MUDr, Te-
rezie Fučiková. DrSc,, dlouholerá piednosrka Úsravu kIinic-
ké imunologie 1. lékařské fakulry Klinická imunologická
škola navazovala na tradici experimentální pražské imunolo-
gické školy představované zejména MUDI. M. Haškem
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a prol MUDI J, Šrerzlem v Akademii věd a na pražské lékař-
ské fakultě pak prof. MUDr Criradem Johnem, DrSc. Konec
devadesárych ler 20. stoleri je charakcerizován zintenzivněnim
spolupráce akademic§]ch pracovišť s klinickými, a ro zejména
zásluhou předsedkyně České imunologické společnosri a ve-
douci odděleni imunologie Mikrobiologického úsravu AVČR
prof, H. Tlaskalové. V Brrrě se o rozvoj klinické imunologie
nejvíce zasloužil prof. MUDr. J. Lokaj, DrSc., ktery se také po,
dilel na založeni prvniho re8i\tru pa\ienlů 5 primJrnimi imu-
nodeficiencemi v CR. Je poIěšiIťlnť. ie vkt hny uvrJené osob.
nosti rychovaly iadu nástLrpců, kceří pokračujiv jejich stopách
a obor dále rozvíjejí.

Na 2. lékařské fakulté vzniklo oddélení k]inické imunolo,
gie při l, dérské klinice pod vedenim doc. Kasala, O rozvoj

pracoviště se posléze postarala MUDr. Stanislava Honzová,
inické imunologie sloučeno
do jednoho společného pra-
dosáhl Ústav značných úspě-

chů v oblasri léčebně prevenrivní inízkumné a v roce 2003
bylo pracoviště uznáno Americkou federací společností pro
klinickou imunologii jako jedno ze sirě mezinárodních center
zabYvajicích se klinickou imunologií.

V následujícím textu se pokusíme zhodnotit pokolg, v jed-
notliÝch hlavních disciplinách klinické imunologie v péči
o pediarrické pacienry s důrazem na piinos pracovišť 2. LF
a FN Morol.

Alergické chorob7
Alergické choroby se projevuji jako systémové imunoparolo-
gické staly, kreré ryúsrí u některyich pacien!ů v symptomato-
logii lokalizovanou převážně do jednoho orgánu. Oblyklými
projely alergic§ch chorob jsou anaýlakrické reakce, alergic,
ki ryma, atopická deímatirida či ekzém a průduškové astma,

Incidence alergiclgch onemocněni v posledních dvaceti le-
rech narůstá tak, že evropskí Bílá krriha o alergii označuje ro-
to onemocnění jako novodobou neinfekčni epidemii.

V nďí populaci se ryskytuje asi 20-25 % alergiků, V téco
skupině je nejvice zastoupena alergická ryma (asi l milion po-
stižených), aropická dermetitida (0,8 milionu) a bronchiální
astma (0,6 milionu). Incidence alergických onemocněni tak
vzrosrla oploti sravu \T cházrjícímu z anal,fuy zdravotniho sta-

vu oblvatelswa na počárku osmdesár|ch let na vice než dvoj-
násobek,

Nové poznarky z oblasri paro§ziologie alergii vedly ke n7-
šeni zájmu o prenacáIní péči o porenciálni alergi§, o včasnorr
diagnostiku a včasné zahájeni fatmakologické léčb,v, ale i o léč-
bu nefarmakologickou.

Jelikož manifesrace alergií je podminěna do značné miry
zevními fakrory je v posledních dvaceri letech akcentována
snaha o výchovu a získání pacienra ke spolupráci, Jen s vlastni
akcivirou rodiny alerglka lze zajistit lyřazeni či častěii omeze-
ni spouštěcich vlivů alergických chorob. V rom je velmi akriv-
ní Česká iniciaciva pro asrma (ČIPA), založená v roce 1996.
Z pracovniktL 2. LF se na činnosti téro olganizace ťznamně
podíli doc, P Pohr-rnek.

Farmakologická léčba zaznamenala v poslednich lerech zá-
sadni změny, Nová generace antihistaminik nemá vedlejší se-
darivni účinky a zl7šuje komforr života alergiků. Ještě zásad-
nější změnou ve strategii léčby alergi§ch chorob.je zavedeni
ropických sreroidů. Tato změna piísrupu k léčbě je dána po-
znáním záněclivé podsrary alergických chorob, Od počárku
jeji realizace se téměř nesetl(áváme s pecienry hospitalizovaný-
mi na jednotkich intenzivní péče pro stacus asthmalicus a ne-
vidíme iatrogenně poškozené děti, které byly di§ svému aler-
gickému onemocněni nuceny trživat systémové sceroidy ve
lysokých dávkách.

V poslednich dvaceti letech byla objevena i zcela nová ge-
nerace léků, a sice antileukorrieny. Jejich objw umožnilo prá-
vě porozumění pato!.ziologickym dějům, účastnicím se aler-
gického zánětu. Zatím jsou uživány v léčbě lehkého a sriedně
cěžkého perzisrujícího as!ma!u, ale časem bude jejich 9,užiti
zřejmě širší.

Farmakologická léčba příznivě ovlivňuje alergické onemoc-
něni, ale nemoc nelyléčí. Za jedinou kauální léčbu alergic-
kých onemocnění.je pokládána eliminace alergenů a alergeno-
vá imunocerapie. Alergenová imunoterapie je sice známa řadu
let, ale v posledních dvaceti letech k nám byly zavedeny slan-
dardizované vakciny, byl zdokonalen r}běr vhodných pacien-
rů i způsobů réto rerapie. Léčba je nyní lépe tolerována a při-
náši dibné rysledky, piesto piedstavuje zacěžujicí sérii desírek
injekcí a jeji dlouhé rrváni, obrykle 3 5 let, může blt prová-
zeno i řadou nezádoucích účinků, včerně ana-ýlaxe. To je dů-
Vodem hledání dalších, bezpečnějších i efektivnějších alterna-
riv, kreré jsou zatím ve fázi kliniclrych srudii či reprve ve fázi
experirnentů.

Alergologie u Motole
Pediarrickí alergologie byla na 9noke úrovni zajišťována v rám-
ci I. dětské kliniky (doc. Perrů, prim. Honzová), nyní se na
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péči o děrské alergiky podíli skupina lékařů Ústavu imunolo,
gie, II. dětské kliniky (zejména u případů astmaru - doc, Po-
hunek. doc. Suková)_a I. deské kliniky. Péče o dospéle aler8i-

§ je zajišréna lekďi Usraw imunologie. problematice astmalu
se věnuje plicni odděleni. Kožní projely alergií, zejména aro-
pický a kontakrni ekzém, řeši caké Dermacovenerologická kli_
nika. Péč_i o déli s a_ropickou dermariridou proslr.rla zejméne
MUDr. Stépánka Capková,

Imunodeficience
Jako imunodeficience se označují staly, které vedou přede-
všim k poruše jedné ze zíkladnich funkcí imuniry, a ro obra-
nyschopnosri proti mikroorganismům. Proto je nejčastější
klinickou manifescaci imunodeficience zr,.fšená náchylnosr
k infekčnim chorobám. Nicméně poruchy imunirního systé-
mu mohou vésr k velmi rozmanit/m klinickym manifescacim
včetně chorob alergických nebo autoimLrnirnich. Pediatrie je
doménou primárnich imunodefi cienci, které předsravuji vro-
zené poruchy imunirního systému, způsobené poruchou ge-
nu(ů) kódujicích některé proteiny důležité pro funkci imu,
nitního sysrému. Do roktr 2002 byla objasněna molekulárni
podsrata více než 80 vrozených imunodeficirů a každoročně
přibyvaji další. Pro celkově nízkou incidenci rěchro chorob
vznikla v devadeságich lerech v Evropě centra, krerá se zabý-
vají molekulární diagnosrikou jednotli9rch primárních imu-
nodeficiencí. V ČR je od roku 2001 doscupná molekulárni
diagnosrika lybraných forem imunodeficiencí na brnénském
generickém pracovišti. Molekulární diagnosriku diGeorgova
syndromu zajišťrrje Úsrav lékařské biologie a generiky 2. LF.

Incidence různých imunodeficienci je různá od velmi čas-
cých (deficit IgA - cca l:800) až po velmi vzácné syndromy.
Na brněnském Úsravu klinické imunologie vznikl v polovině
devadesárych ler prvni regisrr primárnich imunodefi cienci,
kcery nyni rvoil součást evropského regisrru réchto chorob.
V osmdesárých a devadesárych lereL h došlo u ČR k uYrazne-
mu nárůstu případů primárních imunodeflcienci, což lze ly_
světlit předevšim úrovni diagnosriky, neboť v předchozich le-
rech nebyly ryto choroby prakricky diagnosrikovány.

Pece o děti s urozenlimi im u nodef ciencem i
uCRauMotole
Koncem sedmdesátých a začárkem osmdesárych lec proběhl
poprvé v Morole porod do ,,igelitové" bubliny ditěre s pode-
zřením na rěž§ imunodeficit (ten se později neprokízal) a by-
ly diagnostikovány první připady agamaglobuline mii, Vznik
imunologick/ch laboratoří a Formováni vzdělaných klinických
imunologů vedlo v devadeságich letech k tomu, že by|y v rěch-
ro letech diagnosrikovány první připady ávažných vrozených
buněčných imunodelrcienci, jako je cežL7 kombinovaný imu,
nodeficit (SCID) nebo syndrom deficience membránoqich
adhezivnich glykoproreinů. O jejich diagnostiku se zaslouiili
,oučasnipracovnici Ustavu imunologie 2. LF. Pacienri pak
byli piedáni k léčbě na transplanrační jednorktr II. dětské kli-
niky pod vedením proi Starého, kde v roce 1994 proběhla
vůbec první transplanmce hemaropoerických kmenových bu-
něk u pacienta s vrozeným imunodeficicem. Rozvoj rrans-
planrační jednotky v Praze_Motole umožnil rransplantaci
i několika dalším pacientům s primárními imunodeficience-
mi s gisledky srovnacelnými se zahraničim.

Diky novému systému zdravotní péče s dos!upnosrí i dra-
hých preparátů se mohlizačir léčir pacienri s protilátkoými
imunodeficiencemi (kteři byli sice již v předchozím období

správně diagnostikováni, ale adekvátní rerapie nebyla pro ně
vesměs dosttrpná) intravenózními imunoglobuliny. Zavedení
této léčby do praxe znamenalo zkvalirněni a prodlouženi živo-
ra cěchto pacientů, kteři se v současné době dožívají dospělé-
ho věku,

Zamyile.ní na ce
a tera?ii ?rimal cÍ;
etiché problémjl
Zlepšená úroveň diagnosriky v ČR a možnosr terapie srovna-
relné se zahraničními trendy s sebou nese někreré problémy.
Péče o pacienry s primárnimi imunodeficiencemi je náročná
jak pro rodiče, tak pro ošerřující lékaře, Ve svěcě exisrují pa-
cienrské organizace, které sdružuji pacienry sprimárnimi imu-
nodeficiencemi. podobná iniciativa dosud v cR newnikla. pro

informaci rodičů byla napsána brožura (je k dispozici i v elek-

O. C. Bruton popsal pruní případ agamaglobulinémie, 1952

tronické verzi na internetu), která seznamuje laic§;m způso-
bem se základní problemarikou primárnich imunodeficienci.

Jedinou možnou prevencí primárnich imunodeficiencí je
v současné době prenarálni diagnostika v postižených rodi-
nách. U prvni prenarální diagnosriky vrozeného imunodefici-
ru sráli současni pracovníci Usravu imunologie ue spo|uprjci
s gynekology 1. LF Obecně je pak na rozhodnutí rodičů, zda
si prenarální diagnostiku přejí podstoupir a jaké bude jejich
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rozhodnuri o evenruálnim přerušení těhotensrvi v PříPadč Po-
zirivního r7sledku.

Ehonomiché problémy
Ilčba primárních imunodeficienci je velkou finančni zárěží
pro zdravorni sysrém. Transplanrace kosrni dřeně je plně hra-
zena ze zdravorního pojišrěni a srojí přibližnč jeden milion Kč.
Při alogenni transplanraci shodného sourozence je naděje na

ryléčeni kolem 90 o/o, Vzhledem k romu, že většina českých
rodin má níz§ počet děti, a redy nemá vhodného dárce, trans-
planruje se bud od nepříbuzného shodného dárce nebo haplo-
idenrického rodiče. Tim však narůsrá řada komplikaci, kreré
jsou samozřejmě dalš í zátěži pro pacienra i zdravotnicrví, a cel-
ková úspěšnosr se snižuje na 50 o/o.

Ličba intravenózními imunoglobuliny představu.je fi nanč-
í|i záíěž cce l000 Kč na každý l gram. Obdobně drahé jsou
preparáry k léčeni dalších primárních imunodeficienci, např.
rekombinantní růstory fakror G-CSF (Neupogen) nebo pre-
paráry určené k léčbě hereditárního angioedému (z plazmy
purifikovaný Cl inhibiror) - jeho cena je cca l5 tisic Kč. Přes
r7soké náklady na léčbu může léčený pacient vésr normální
živor, a rim je z ekonomického hlediska pro společnost ,,lev-
ne|sl

S e kundtírní i muno def c i enc e
Sekundární imunodeficience jsou velmi častá onemocněni
s hererogenni eriologií. Nejčastější přičinou sekundárni imu-
nodeficience ve wěrovém měřirku je podv/živa, na dalším mis-
tě pak infekce virem HIV S rímto problémem se nďrěsri v ČR,
zejména v oblasti pediarrie, prakticky nesetkáváme. Díky oč-
kování nejsou u nás problémem sekundární imunodeficience
navozené dalšimi infekcemi kromě HIV, zejména spalnička-
mi, kreré představují v někter/ch rozvojor1ch zemich časrou
příčinu úmni v děrském věku. Přechodný sekunďjrní imuno-
deficir však může wniknout po iakékoliv infekci, zejména vi-
rové, a nedoléčená infekce vede k prohloubení a manifesraci
rohoro imunodeficitu, V ekonomicky ryspělých zemich včet-
ně ČR narůstaji sekundární imunodeficience navozené iatro-
genními zásahy v důsledku zlepšené zdravotní péče v různých
medicinských oborech - jsou jimi operace, imunosupresivni
rerapie po orgánových rransplanmcích a rransplantace kostní
dřeně, cytostatická léčba a ozařování onkologických pacienrů.

Jako imunodeficience se mohou manifesrovar i merabolické
choroby, poruchy výživy a nádorová onemocněni zejména
krevních buněk, které jsou nejčastějšími nádory děukého věku.

obecně se dá říci, že děrských pacientů s různými forma-
mi sekundárnich imunodeficiencí od lehčích po velmi závaž-
né přibývá, ale heterogenita příčin neumožňuje ryčíslení in-
cidence nebo prevalence rěchro sravů, Jejich léčba závisi na
vyvolávajici příčině. Velkou roli by zde do budoucna měla
hrát prevence, a to zejména rr lehčich forem imunodeficienci
v důsledku nezdravého životního stylu mladé generace (vice

oružování, přiměřené §,zické akdviry, zdravé strary apod.).

Auto imunimí o n em o cnění
Autoimunitní onemocnění jsou důsledkem abnormální imu-
nitní reakce na vnitřni anrigeny (autoantigeny), která vede
k poškozeni tkání a orgánů postiženého pacienta. Áuroimu-
nirni choroby jsou převážně chronická onemocnění, nezříd-
ka ávažná a invalidizuiíci. Auroimunitni onemocněni posri-
hují asi 5-7 o/o populace, čímž se řadí mezi medicínslcy velmi

ávažnou skupinu onemocněni. Sociální ávažnosr spočivá ra-

ké v rom, že posrihuji většinou jedince mladšího věku a zejmé-
na ženy v reprodukčnim obdobi. Mohou začínat i v dětsrvi.
Autoimunitni choroby lze dělir na systémové, charakrerizova-
né autoimunirni reakci proti orgánově nespecifickým autoan-
rigenům a postiženim vice orgánů, a na orgánově specifické,
rr nichž docházi k arrroreakrivitě vůči anrigenům, jejichž ex-
prese je omezena na určiry ryp orgánlr nebo tkáně. Hranice
mezi jednotlirymi skupinami neni osrrá a je možná kombina-
ce různých smvů.

péče o děti s autoimunitními chorobami
uČRauMotole
Zavedení speciálních laborarorních metod na derekci různých

rypů autoprorilárek do klinické praxe, zejména po roce l989,
umožnilo derekci auroimunirnich onemocněni i v děrském
věku. Dětští pacienri nemivaji zcela q.vinuté klinické přizna-
ky, které by vždy odpovídaly diagnostickým klirériim. Typic-
kým přikladem je Sjogrenův syndrom, který byl považován
za onemocnění srředniho a sraršiho věku, neboť jeho záchyt
spadal do rohoro období projer7 sicca (srrchého) syndromu,
Unikátní soubor pacientů, u nichž spadá diagnostika tohoto
syndromu do děcikého věku, byl shromážděn v Úsravu imu-
nologie v Morole. Nejen pro tento syndrom, ale i pro jiné
autoimuniry zejména systémové, plari, že laboratorními me-
rodami lze věršinu onemocnění diagnosrikovar v počárečních
sradiích nespecifických klinických příznaků, než dojde k ire-
verzibilnímu poškození organismu. Laboratorní merody dnes
umožňuji i v děrském věku rozlišení chorob jako je Crohno-
,ra choroba a ulcerózni kolitida, což jsme ověřili ve spolupráci
s I. dětskou klinikou, zpiesnila se diagnostika a záchyr celia-
kie. Pokrrd jde o klasická systémová onemocnění rypu juve-
nilní idioparické arrritidy, lupus eryrematodes nebo dermato-
myozitidy, má Česká republika tradiciv péči (včetně lázeňské
péče) o ryro nemocné díky zakladatelským pracím děrských
revmarologů pro| MUDr S. Havelky a doc. MUDr. J. Hozp

Třeri rřerina dvacárého sroletí přinesla pokrok raké do po-
znání patogeneze orgánově specifických auroimunit, Diky
experimenrálnim modelům se zjisrilo, že diaberes mellitus
l, rypu, věršina ryreoidirid a další polyglandulární syndromy,
roztroušená skleróza a ředa dalšich chorob jsou způsobeny
parologickou imunirní reakci prori příslušným rkánim, a za-
řadily se rak do skupiny autoimunitnich chorob. Děrskou en-
dokrinologickou problemarikou se zabýval na II. děrské klini-
ce zejména doc. Lrbl, po jeho odchodu se raro problematika
řeši jak na 3. lékařské fakulrě ve spolupáci s nďím Usravem
imrrnologie, rak na II. dětské klinice 2. LF. Dětšrí pacienri
s roztroušenou sklerózou jsou sou§rředěni na Klinice dětské
neurologie u doc. Komárka.

u oblasti a terarie
itních on dětském uěhu

V oblasri dětskych autoimunitních onemocněni hraje důleži-
rou úlohu osvěta, zejména vzdělávání praktických pediatrů
v réro problemarice; rito lékaři totiž b}wají první, kreří vyšer-
řují dírě s nespecifickymi přiznaky v časných sradiích onemoc-
nění. Včasný záchyt pacientů s podezřením na auroimunitní
onemocněni lékaři první linie, následovaný diagnostikou a lé-
čebně preventivními opatřeními pod vedením erudovaného
specialisry, umožňrrji většině pacienců ryhnout se závažným
důsledkům onemocnění a vésr kvalirni živor.
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Appk p,untho kbo,ator-
nih, t ldbordtořt

Ztíuěr
V nedávné minulosti bylo v oblasti imunoparologických sca-
vů dosaženo úrovnč diagnosriky i péče srovnarelné se zahra-
ničim.

Za negaciva uplynulého obdobi považujeme předevšim to,
že dosud neexistuje příslušná legislativa, umožňující kontro-
lu roaahu a kvaliry poslg,tované zdravotni péče. Doch:ízí čas-
to k hyperrrofické indikaci drahých laboracorních ryšerřeni,
nesprávné laborarorní praxi i aplikaci neadekvátních terapeu-
dckých postupů.

Vzhledem ke stoupajicímu rrendu výskytu imunopatolo-
gických sravů je třeba se do budoucna více zaměřir na preven-
ci. Výzkum by měl směřovat k poznáni faktorů vedoucích
k imunopatologic§m sta"ům, aby bylo možné realizovat pre-
venci primárni. V oblasti klinické praxe je rieba věnovar po-
zornosc sekundárni prevenci, kcerou současná rurinní diagnos-
tika již většinou umožňuje.

Z údajů uvedených v článku i z piehledu publikací vyplý-
vá, že lékaři 2. LF a FN Morol významně přispěli k rozvoji
klinické imunologie ve všech jejích aspekrech a autorswím vý-
ukol}ch textů přispěli ke zdokonaleni znalosri nasnrprr.jící ge-
nerace mediků a srávajicí generace lékařů v réro problematice.

Z nedostathu místa nebo z mé neznalosti jsem ř ožnd tezmí-
nila ušecbaL kteří b1 si to u tomto hofitexfu zlshužili. Ptosím do-
t!čné 0 pfuminutí.

bějící buněčné elemenry?" Ano, jenže se psal rok 1977 a zku-
šeností s transplantacemi u novorozenců bylo jako šafránu.
Byla ro doba, kdy v Ámerice přežíval populárni David s život
ohrožujícím imunodefekrem v bublině, v podstarě ve steril-
nim, všech mikrobů zbaveném stanu, a čekal na vhodného
dárce zdravé kosrní dřeně. Svým způsobem světová senzace.
A právě rouha poskl,tnouc naději a rynikajicí lzdělání bylo to,
co umožnilo motols§m pediatrům, vedeným přednostou ko-
jeneckého odděleni docenrem Mydlilem, ávažné rozhodnurí.
Ne.jenom americ§ David, ale také pražské potenciálně ohro-
žené miminko bude porozeno do sterilní bubliny. A zůstane
tam tak dlouho, dokud nebude jasné, zda je zdravé a může žít
normálně, nebo bude nutné sáhnour k transplanraci. Zdánli-
vě jednoduché řešení, ale nebylo jen tak samo sebou, že o něm
mohli morolšti lékaři reálně uvažovat. V ré době se podobný
sysrém, rj. scerilní inkLrbátor, ,,br_rblina" - chceteJi, rrrcinně
používal na derďovaném pracovišri imunologického oddělení
Mikrobiologickeho ustavu ČSAV v Novém Hrádku pro dlou-
hodobé uchováváni experimenrálnich zvířar v bezmikrobním
prosriedí. Byla ro do nejmenšich technických detailů rozpra-
covaná geniálni myšlenka profesora J aroslava Šrerzla, realizo-
vaná kolektivem pracovniků vedených [ng. Leošem Mande-
lem, CSc. a Ing. Jiřim Trávníčkem, CSc. Cilern bylo zjisrir,
zda a jak se imunirní sysrém vyvijí, neni-li vyslaven dennímu
působení milionů a milionů mikrobů. A tak byly mnohaleté
experimenrálni zkušenosri použiry v klinické praxi, Rodiče
očekávaného dítěre souhlasili a zanedlouho se malá petra ocit-
la v podobné btrblině jako americký David. Byl ro svérový
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Vzděltíní a naděje...
?rOÍ RNDr. Blanka Ríhoud, DrSc,

Morro:
,,Vešheré úmyslné ztísahy předpokládají
znalost suěta. Vědecká metoda je nebpší
metodoa, jah tahouou znalost zíshat, a adíž
uěda musi bjt pouažoodna za jed,en z nejcexnějiíth
ndsnojů pro zlrpšoutiní žiuota."

Rudolf Carnap (l 891-1970),
vedorrcí předsravirel,,videňského kruhu"

Nadéje a wdělání jsou symbolem motolského komplexu 2. LF
UK a její nemocnice, S naději sem nepřicházejí jen nemocni,
kteří doufají, že budou uzdraveni, ale i srudenti. Ti vstupují
s virou, že lzděláni, jehož se jim ru dostane, jim později umož-
ni uwrdit v naději pacienty a nezklamar jejich víru v lékaře
a medicinu.

Moje prvn í profesionálni wpomínky na morolskou nemoc-
nici se datují na začátek roku 1977. Tehdy mezi morolskými
,,budoucimi maminkami" byla i jedna, která narozeni mimin-
ka očekávala s obavami. Nebylo divu. O dvé předchozí mi-
minka ji připravily infekce, kreDrm děri brzy po narození pod_
leh|y, Náhoda nebo dědičná dispozice? Generické ryšerření
rodičů druhou alternativu sice nepowrdilo, přesro se nedalo
zcela ryloučit, že dva zdánlivě zdravi jedinci mohou mít opa,
kovaně společné děri přicházející na svěr s živocem nesluči-
relnou nedosratečnosrí imunirního systému. Existuje řešení?
Dnes, po tolika lerech vědeckých q]zkumů, mnohý poučený
čcenář pokrčí rameny a řekne: ,,Ale jisrě, Co napřiklad trans-
planrace kostní dřeně, která imunitnímu systému dodá chy,
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úspěch se šťastným koncem. Jak zjistily imunologické labora-
roře a mezi nimi zejména laboraroř profesorL7 HelenyTlaska-
lové, miminko bylo v pořádku. A tak ho zanedlouho z btrbliny
ryndali a šťasrná maminka si ho odnesla domů. Banální při,
běh naděje a vzděláni, Opravdui

Můjvztah k právě popsanérnu přibéhu je jen nepřímý By-
la a jsem pracovnici zmiňovaného imunologického oddělení,
jednou z mnoha, kreří se na Petru v bublině jeli podívar s pý-
chou na profesionální úspěchy kolegů a na ro, že gnorobiolo-
gie (věda o bezmikobnim prosrředi) může být v praxi tak uži-
rečná.

Trvalo ješrě pár let, vlastně až do slavné ,,sametové" re-
voluce, než se můj vzrah ke 2, LF UK zprofesionalizoval,
Tehdy jsem začala, spolu s několika kolegy a pod vedením

doc. MUDI Jany Kamínkové, DrSc,, na 2, LF UK pravidelně
přednášet imunologii, a to jak základní kurz pro mladši me-
diky, rak i krrrzy specializované, které byly předměrem zájmu
srtrdentů z ryšších ročníků. Na ry roky wpominám moc ráda.

Vzděláni a naděje, Obohacovali jsme se vájemně. Poodkry,

vali jsme studentům zázraky imunologické vědy a zároveň
jsme se živili naději, že se nám u nékrerych podaři vywolac kro-
mě úcry iceloživorní lásku k céto fascinujici vědecké discipli-
ně. Mnozí nás překvapovali svými všudypříromnými všeteč-
nými dorazl Dokonce čekání na autobus si krárili rozpravami
nad NK buňkami. Větši radost snad rysokoškolský učitel ani
mír nemůže! fuki se, že na nejjednodušši orázky se odpovídá
nejobtižněji. Je ro pravda. Studenry kladené docazy, byť někdy
zdánlivě primirivní, mne leckdy piinurily znovu sáhnour po
skriprech a učebnicich a začir srudovar pěkně důk]adně a od
začárku. Kde zůsrala pýcha nad domnéle dokonalým nebo
aspoň velmi dobrým zvládnutim oborui Inu, jak jsem řekla,
lzdělání a naděje, ba dokonce jisrora, že mladá nasrupující ge,
nerace je navzdory škarohlidským hláškám chyrrá a čilá. Dnes
sice učím na 1, LF UK, ale na roky srrávené se studenty 2, LF
UK v Morole nikdy nezapomenu.

Jemné předivo mých vztahů s fakulrou posilila později má
účasr v jeji vědecké radě, Slovo účast ale vůbec nerysrihuje
velebnou a slavrrosrni atmosferu každého serkáni, v úvodu
prof. Kouteclry většinou piedává kvěriny a grarulace těm, kre-
ři se dožili nějakého kulatějšiho výroči. Cožpak o to, ro se dě,
je leckde, ale jen málokde se oslavenci dosrane rak nádherné-
ho laudaria jako právč rady. To není jen obryklé shrnucí poct
a uznáni, které oslavenec během své proFesionální kariéry zis-
kal. To je báseň, óda, lirerárni díIo pronesené vřelým a kulri-
vovaným hlasem, Pokaždé žasnu, jak je rohle všechno možné
stihnour,,,

AJe to ještě není všechno. Na sklonku roku 2000 vědecký

rym můj a kolegy Ulbricha ziskal možnost spolupracovat s ra,
diorerapeuticko-onkologickým oddělenim Fakultní nemoc-
nice v Mocole, Naděje a vzdělání. Dalši naděje pro pacienry
s nádorem, umožnéná výruojem vědy a vědeckého vzděláni,
Naše g?my dvou akademických úsravů se roriž léía zab,ilají

{wojem tzv. směrovaných léčiv a snahou realizo*,at myšlenku
Paula Ehrlicha, německého parologa, imunologa a nosirele
Nobelor7 ceny, krerou ryslovil ve své geniální knize ,,Srudies
in immuniry" v roce 1906. Vyslovil roriž naději, že léky bu-
doucnosri budou působic pouze !am, kde mají, a nebudou
poškozovac rkáně a orgány zdravé. Myšlenka geniálně jedno-
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duchá, řeknete si, a přece rrvalo více než půl století, než byly
poznatky medicíny, biochemie a imunologie tak hluboké, že

se vědci odvážili prvnich nesmělých krůčků. V současné době
se ve světě cakových sysrémů sruduje řada, mirno jiné právě
i v České republice. Výwoj rakon7ch lárek je složiry a sebelepší

ýsledky na experimenrálních modelech ner/učují problémy
nebo dokonce selhání u lidských pacientů. Lékaře, kcery je

ochoren spolupraco,,.at v tak rizikové oblasri, si nesmírně vá-
žím. Samozřejmě, musí míc povolení jak příslušných zodpo-
vědných mísr, rak souhlas pacienta. Přesto si však značné
komplikuje život. Alespoň na zaácku spolupráce, kdy se gimy
dobře neznaji. Prorože v počárcich se vždycky jedná o vážně

nemocné pacienry pro kreré lékaři již udělali vše, co je možné
a jakiloliv další inrervence je krajně nejistá. Když se ale spolu-
pracujicí gimy dobře poznaji a maji v sebe absolurni důvěru,
je situace snazší. A to je právě to, co se podařilo mezi oběma
akademickými ústary, Mikrobiologiclrym ústavem a Ustavem
makromolekulární chemieÁV ČR a zmíněným oddělenim fa-

kultni nemocnice, vedeným primářkou MUDr. Janou Prauso,
vou, a za účasci s námi nejtěsněji spolupracujíci MUDI Kateři-
ny Kubáčkové. A my věříme, že raro spolupráce piinese rakové
pozna§ že se směrovaná léčiva dostanou do regulérního kli,
nického testováni a zanedlorrho i k prvním pacientům. A ro co
nejdříve. Je ro jejich naděje umožněná nďím rzdělánim...

Neurouědy a Úrta, neurouěd
?rof MUDr. Eua Sykoud, DrSc.

Lidský mozek je nejsložirější a nejúplnějši živá srrukrura, kre-
rou známe, Mozek je rim, co čini člověka člověkem, jelikož
kontroluje nejen jeho pohyby, srdečni činnosr, rozmnožovací
funkce a řeč, ale i emoce, paměť, r-rčeni, nadéje, sny, umělec-
kou a wůrčí činnosr - prosrě veškeré naše myšleni. První po,
znatky o romro na prvni pohled důmyslně skrytém orgánrr
zkkal člověk při poranění hlary, Pomčrně přesné popisy pří,
znaků řady neurologiclg,ch onemocnění proto nacházíme v zá-
znamech o biwách, starych až několik cisíc ler, Dochovaly se

na kamenných desričkách a papyrech a ry nejsrarši pocházejí
z doby dávno před začárkem našeho letopočru. Známky pri-
mirivních neurochirurgických zákroků v prehisrorické době,
prováděných evidenrně pro odsrraněni bolesrí hlary, způso,
bených záněrem nebo nádory ukazuji na to, jak si človék po-
stupně začal trvědomovat, že sidlem jeho duševních schopnos,
ri neni např. srdce, ale právě mysteriózni měkká hmora skryrá
v silné kostěné schránce, lebce,

Již ancičrí lékaři v lecech 500 250 pi Kr. přinesli první so-
lidní poznarl7 o mozku, miše a nervech, Mezi anrické rostlin-
né léky a narkorika běžně parřilo cenrrálně působici opium,
,{lkmaión z Kroronu objevil spojení mezi očima a mozkem,
Hérofilos z Chalkedónu byl objevirelem šlach a nervů a Era-
\allalos uVadi anaíomické poznarky o sravbé velkého mozku
l mozečku. Ve srarém fumě rykonavaly lékaiske povoláni i že-
nvJékařky, mezi nimi také Anriochis, objevirelka léku prori
ischiasu. Konečné Galén ješrě rozpoznal funkci většiny ner-
roých vláken, ale rím prakticky konči na dlouhou dobu no-
r é objery o firnkci nervů, mozku a michy, které byly nahra,
zeny učením o duši. Je s podivem, jak malý ájem věnovali
srředověcí slavni lékaři a vědci mozku, I když Petrus Hispa-
nus (později zvolen papežem Janem XX.) již ve l3, sroleri po-
psal systematicky jako prvni středověký učenec duševní cho-
roby, jejichž přičinu viděl v organických poruchách mozku.
{ž 17. stolecí přineslo nové poznarky o mozku. Mozkogimi
funkcemi se hlouběji zaby.val např, René Descarres, ktery po-
psal někreré reflexni dráhy vedení bolesti, velmi však přeceňo-
val 9,znam šišinky mozkové. Anglický lékař a anacom Tho-
mas'Wil|is uveřejnil první základní dilo o anaromii mozku
a první odmitl rradiční učenío duších života (spiritus anima-
les), Popsal šedou a bílou hmoru mozkovou, deser párů moz-
koých nervů, corpus callosum a deíinoval reflex přesněji než

Leonatdo da Vinci (1452-15l9): Kresbl,1natofiie IÁhé hlaul
a její stoanání s cibulí. Krákushá haibouna, \ý'indsox

Descartes. U nás se duševními chorobami zabýwal na pocicku
17. století lynikající lékař a §-zikJan Marcus Marci a v l8. sto-
lerí Jiří Procházka, ktery formuloval rozdílnou funkci před-
ních a zadnich kořenů míšnich.

Skucečný rozvoj neurověd nastal v důsledku lynálezu mik-
roskopu, moderni chemie, §ziky a lékařské §.ziologie. Slavné
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.|an Euangelisu Purklně (l787-1869), Pornét pro paní profe-
sorku Euu Slhouou namaloual ing arch. JosefSlba.

buněčné a §zikílni objevy v l8. a l9. soletí položily áklady
současných poznatků o neuronech a gliových buňkách a o ši-
řeni nervoých lzruchů - mezi slavné badarcle rohoto období
parřilinapi Camilo Golgi, RudolfVirchow Santiago Ramon
y Cajal, Luigi Galvani a mnoho dalších, včemě skurečné osob-
nosri světové vědy Jana Evangelisry Purkyně.

Nebudu se dále zabywat nejnovějšimi poznatky v neuro-
védách z2. poloviny 20. sroleri, kreré najdeme v modernich
učebnicích §ziologie a neurologie, a které byly v/sledkem ob-
rovského technického pokroku. Těn posunul neurovědní vý-
zkum neob"ykle rychle vpřed. Shrnu nyní pouzt přínos úplné-
ho konce 20. sroleri. Pro neobrykle rychlý pokrok ve g]zkrrmlr
mozku bylo posledni deserileri prohlášeno za Dekádu mozku.
Mezi největší objery parří poznáni plasriciry mozku, mecha-
nismů paměti a učeni, genetiky a mechanismu }žniku neuro-
degenerativních onemocněni, nogich neuroakrivních lárek
a hormonů, zobrazovacích technik (NMR, PET), mechanis-
mů buněčné smni a neuroroxiciry vioje CNS, rristových fak-
rorů a r€enerace nervové rkáně, kmenov/ch buněk a neuroge-
neze v dospělém mozku, r7kum molekulínich mechanismů
deprese a jiných psychických onemocnění, drogové závislos-
ri a vlivu pohlavnich hormonů, stresu a s(árnu(í na nervové
funkce.

U nás má neurovědni výzkum rradici již od dob J. E. Pur-
kyně, nepochybně nďeho nejslavnějšího neurovědce. Naplňr.r-
je mne váy přijemným pocirem, kdl během velk/ch kongre-

sů a sympozií slyšíme o Purkyňových buňkách. Neurověd-
ni vyzkum byl vždy předevšim doménou ústavů lékařských fa-

kult Univerzity Karloly. Vlzkumem mozku se zabYvaly jak

reorerické úsrary, rak kliniky, zvláště F}žiologický ústa\ Ána-
romický ústav a neurologické kliniky, pod vedením svěrově
uznávaných profesorů, jakými by|i Vilém Laufberger, Kamil
Henner a lvan lrsný Teprve po drrrhé svěrové válce se ve-
douci role ve vědeckém a biome<licinském r1zkumu postupně
ujímaly úsraly Československé akademie věd, zarimco sysrém
univ€rzit se soustředil předevšim na pregraduálni qiuku a ve
\,čdč často zaujimal relativnč ménč rlznamné posravení, Na
druhou srranu výuka se sousrřediIa téměř výlučně na univer-
zirní půdu, a úsrary Ákademie věd se pregradu:ílní v/uky té-
měř neúčasrnily, ačkoliv v nich mezi rim lyrosda celá genera-
cc našich neurovědců. Mezi svčrově uznávané, kreří serrvali
v Praze, patřili zvlášrě Arnošr Gutrmann, Zdeněk Servir, Jiři-
na Zelená, Olga a Jan Burešovi, Pavel Hnik, Ladislav Vyklic-
ký a Gusrav Brožek (ten se stál profesorem na 2, LF), Po ro-
ce l989 byla zřejmá potřeba změnit nešťasrnou politikr.r
separace 9;uky a vědy, a mk se věda znovu s větší silou a pod_
porou začala prosazovat na našich lékařských Fakultách.

V roce l996 vláda České republiky v,vhlásila áměr pod-
pořir vědeckou činnost na univerzirách. Vláda oslovila uzná-
vané české vědce, především ry, kreři v ré době nepůsobili
v rámci univerzirního sys!ému, aby předložili návrhy na r7-
rvořeni nov,ych státem podporovaných vpkumných labora-
roří na univerzirní půdě, Jedním z rěchto v roce l996 schvá-
lených projekrů bylo i vywořeaí a ziizrní Úsmvu neurověd na
2, lékařské fakrrlrě UK, Je však rřeba říci, že myšlenka založir
Ústav neurověd lznikla mnohem dřive z iniciatiry proí Bene-
še seniora a později doc. Bojara, i kdrž v jejich představách to
v podstarě měl býr úsrav pievážně klinicky zaměřený.

Někteři z nás uvažovali o založení Úsravu neurověd, kde by
bylo možné propojir základnia ap|ikovaný qhkum, jižv osm-
desárych lerech, kdy se i ve svěrě začal oddělovar základni ry-
zkum mozku a jeho funkce od všeobecné §ziologie, Navíc se
ukazovala srále naléhavěji porřeba spojit moderní, metodicky
velmi náročný základni neurovědni vyzkum s výzkumem pre-
klinickým a klinickým. Můj sen o takovém úsravu se částečně

podařilo rybudovar silnou skupinu a nové oddéleni neurovéd.
O z,aloženi Ústawr neurověd možná rrvažovali i iiní kolegové,
a pravděpodobně dřive než já, avšak k rozvoji této myšlenky
došlo teprve později během v/stavby FN Morol. Počátkem
90. let pak na společry;ch schůzkách profesora Benďe s doc. Bo-
jarem, se mnou a s dalšími neurology a neurovědci postrrpně
docházelo k lyjasňování tohoto zárněru. K rywoření úsravu,
jak už název Ústav napovidá, výzkumného, event. pedago-
gického pracovišrě (tedy ne rypické kliniky, ale pracovišrě,
kde přesto může docházer k ryšerřeni pacienrů a jejich rkání
a které s klinikami spolupracuje), byly však nezbytně nrrrné
dva předpoklady: získat finančni prosrředky na rybavení, ná-
kladný provoz a mzdy. Dále bylo nutné získat personál, skláda-
jící se alespoň zčásti ze zkušených odborníků v daném obo-
rrr a na světové úrovni. Bylo bláhové očekávar (a to byl velký
omyl mých předchůdců), že značné finanční náklady spojené
se vznikem a provozem takového ústavu ponese minisrersrvo
zdravotnicwí. Předsrava, že by vznikl virtuální ústan tj., že
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: Púuodnl hreúa rúz-
A - gtioué buifu dnes
untué bipohampu, jak

uprostřed nemocnice vznikne komplex neurologie, neuro-
chirurgie, neuro§.ziologickYch laboratoři, elektro§,ziologie,
morfologie a stereotaxe, s€ ve skutečnosti nemohla naplnir.
Zdravornická pracovišrě zab},vaiící se vYukou, mezioborovou
spoluprací a předevšim zjkladním a klinichrim výzkumem jsou
dnes úspěšné financovarelná předevšim z programů MŠMT
a z granrových agenrur CR. MZ a UK. Právé přikladem roho,
že ro s podporou a velkým pochopením předsravitelů 2. LF,
FNM a AV ČRide, ie exisrujicí Ústav neuroved založený v ro-
ce l996 a těsně spolupracujici s morolskými i dalšimi neuro-
logiemi a neurochirurgiemi, s neuroparology, neuro§ziology,
neuroradiology, pracovištěm stereotaxe a gamma nože a další_
mi klinickými pracovišri a rezorrními ústaly.

Na ákladě udělení grantu z protramu MŠMT ČR ,,Posí-
Iení Dizkumu na lysokých Skolách" byl redy na 2. léka;ské [a-

kulrč UK vybudován Ústau neuroučd. Védecki činnosr ústavu
je zaměřena na vyzkum přenosrr signálů v mozku a miše bě-
hem §ziologiclcých a patologiclr/ch stavů a na vyzkum kme-
nových buněk a rkáňových náhrad pro léčbu onemocněni
mozku a michy. Umísrění pracovišrě spolu s dalšimi neuro-
logickými a neurochirurgickými pracovišri v budově FN Mo-
rol se ukázalo iako ideálni neien pro základni. ale i klinický v/-
zkum. pro l"j,uku mediků a posrgraduálnich srudentů. Ustav
umožnil pre- i postgraduáInim studentům včasný začátek vě-
decké činnosd a kombinované posrgraduálni srudium lékařů
v biomedicině. Dokladem je přijerí řady posrgradu,álních sru-
denrů z domova i ze zahraniči. Důkazem vědecké kvaliry pra-
coviště a jeho ško|icích možnosti je také udělený granr EU:
Marie CurieTiaining Site (Host Fellowships) pro pobyr a ma-
ceriálni náklady srudenrů z člensl§rch zemi EU.

Práce na projekru a organizace g;uky předmětu ,,Neuro-
vedy" se zúcasrnili i někreří další pracovníci a dokrorandi 2. LF

UK, zvlášrě z neurologických klinik vedených doc. M. Boja-
rem a doc. V Komárkem, Fyziologického úsraw (prof. G. Bro-
žek). Usravu parologické anatomie vedeného proí R. Kode-
tem a Ánatomického úsraw (prof. R. Druga), kteří jsou rovněž
spoluřešireli Vyzkumného záměru č. l l l00004 ,,Výzkum
a funkce onemocnění mozku - zaměření na vývoj, stárnuti,
epileptologii, cerebrovaskulární onemocnění, trauma, atrofic-
kou degeneraci a rozvoj nogich diagnoslických a léčebných
metod". V rámci 2, LF UK a FN Morol spolupracuje Ustav
neurovčd úzce s dalšími klinikami a ústavy, např. s Fyziologic-
lr/m úsravem, Klinikou děské neurologie, Neurologickou kli-
nikou dospělých, Úsravem patologické anatomie, Klinikorr

rikolů ve spolupráci s Insrirurem klinické a experimenrální me-
diciny (IKEM), s neurochirurgiclo/m oddělením střešovické
nemocnice (prof. V Beneš jr), s oddělením srereotakdcké a ra-
diačni neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a s Úsravem
makromolekulárni chemie AV ČR.

Vl]zkum mozku, jeho normální funkce i patologick/ch sra-
vů, je důležirou cestou jak zlepšir podmínky pro v|vin nďich
děri, můž€ jim pomoci, aby plně vpžily wé duševni kapaciry
a nadání, oboharí živor dospěIých, prodlouží produkrivnivěk
populace a zpomali nebo zvýší pravděpodobnost plnohodnot-
ného života během stárnurí. Podsrata nemoci, poíuch a pora-
nění nervového sysrému, které způsobuji osobni nďtěsrí a jsou
pro společnosr nesmirně nákladné, je nejméně probádanou
oblasrí mediciny. Proro je rřeba ve všech vyspělých evropskych
zemích i v USA rynakládat na neurovědní vyzkum stále více
peněz. Moderní léčebné merody, často neinvazivní, jsou časro
rispěšně ryužívány pouze v případě stálého rozvoje vědecké-
ho poznání v příslušné zemi a insrirucích, Mczinárodně uzná-
vané prioriry ve výzkrrmu mozku jsou již několik let známy
a byly přijary jak evropskými, rak americkými vládními, vě-
deckými a veřejnými organizacemi. V poslednich pěti lerech
dosáhl vyzkum mozku r7jimečného pokroku a lze proro oče-
kávar další, mimořádně rychlý lze§tup. Pro nejbližších de§et
ler má věršina neurovědních instirucí ryro cíle:

l. Pokročit v poznání coho, jak se mozek rl.uiji před naroze-
ním i po něm. Vywořir nové metody, kreré by zabraňova-
ly wzniku vývo.ior7ch poruch zralu, sluchu, čtení a učení
se, nebo které by umožňovaly úspčšnou léčbu těchro po-
ruch.

2. Rozpoznat fakrory kreré ovlivňují růsr nervorych buněk
a vláken a qvinout nové metody, kreré by zajistily regene-
raci nervové tkáně po poškození michy a mozku.

3. Idenrifikovat geny, krcré zodpovídaji z-a vznik dědičných
forem schizofrenie a maniodepresivniho onemocnění a od-
halir, jak/m způsobem ryto geny způsobuji dané nemoci.

4. Vywořit nové možnosti jak tišit bolest e iak léčit drogoyé
závislosti.

5. Pokročit v poznáni genetické regulace a funkce molekul,
jejichž prostřednicrvim nervové buňky komunikují, a je-

jich úlohy při rzniku poruch mozkové činnosti.
6. Rozpoznat látky, které vedou k rozvoji spongiformních

encefalopatií (včetně tzv ,,nemoci šílených krav" a varian-
ry Jakob-Crerrrzfeldor7 choroby), a způsob jejich přenosu.
Vyvinour resry umožňující včasné rozpoznáni infekce rě-

mito lárkami.
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7. Definovar, jakým způsobem ovlivňr.rje akrivira mozku vni-
mání, emoce, myšleni a ryjadřováni. Osvětlit mechanis-
my paměri a příčiny zrráty paměri (amnézie).

8. Vyrvořir léčebné metody, jež by omezovaly poškozeni
wnikajlcí v souvislosti s cévními mozkoými přihodami
a s dalšími poruchami mozku. Navrhnour nové formy re-
habilitace k dosažení lepšich 1ísledků při obnovování růz-
ných funkci mozku.

9. Vyvinour nové tesry umožňujicí vcasnou diagnostiku roz-
troušené sklerózy, epilepsie, amyotrofi cké laterální skleró,
zy a Álzheimerovy choroby, a nové metody jejich léčby.

10. Zdokonalir nové posrupy v léčbě ischemických lézi, Par-
kinsonory choroby, Alzheimerory choroby a dalšich neu-
rodegenerarivnich onemocnění, včelně rransplantace kme-
nových buněk,

Aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, je rřeba nejen usi-

lovné práce vědců a lékařů, ale i podpory veřejnosri a vlád-
ních organizaci. Splnění lrvedených očelráváni bude nákladné,

ovšem přinos n€r7číslitelný V sorrčasné době je Usrav neuro-
v,pkumného porenciálu a pe-

ry a Alademie věd ČR s cilem
ns§ vlzkum a vywořit vhod-

:í]
mie

věd České republiky, které se nachází v komplexu ústavů Aka-
demie věd v Krči, a s oddělením magnetické rgzonance ZRlR
lkEM. v rámci rlizkumného záměru fakulry ústav aktivně
spolupracuje se črrnácri klinic§mi odděleními nebo teoreric-
kými ústary fakulry, zvláště " oborech ýziologie, anaromie,
neurologie, parologické anaromie, neurochirrrrgie a ORL.

Áčkoli je Ústav neurověd relativně nová insrituce, kvalira
jeho rlzkumných akrivit, vědec§;ch pracovníků a jeho činnost
v rámci výuky vedly k získání ryzkumného záměru a získání
oprávněni být školicim pracovištěm - Marie Curie Training
Site - v rámci Evropské unie. Na základě rohoto granru EU
ústav nabízi možnost studia srudenrům z celé Evropy, rak aby
mohli absolvovar čásr svého posrgraduálního srudia v Praze.
Kromě roho je Úsrav neurověd raké sídlem nově vywořeného
národního vlzkumného srřediska - Cenua buněčné rerapie
a rkáňowch náhrad UK, ziizeného v roce 2000.

Vyzkrlmná činnost Úsravu neurovéd je zaměřena na ob-
jasněni mechanismů ionrové a objemové homeostázy v cent-
rálnim nervovém sysrému, snrdium mezibuněčného prosroru
jakožto komunikačniho kanálu, difuzních parametrů extrace-
lulárního prosroru, extrasynaptického,,objemového" přenosu
a úlohy gliorych buněk v přenosu signálů v nervovém systé-

mu, jejich vlivu na chování a regeneraci nervového systému.
Pro pochopení změn, které nasrávají za patologických okol-
nosti, se r7uživají modely různých pacologických sravů a one-
mocnění posrihujicich cenrrálni nervoý sysrém, např, model
chronické bolesri, ischémie, perinarálni a časné po§tnerálni
anoxie, edému mozku, hydrocefalu, roztroušené sklerózy, Par-
kinsonor7 nemoci, {vojorych vad, nádoru, změn během stár-
nuti, Álzheimerory nemoci, poranění mozku a michy nebo
poškození mozku chemickyimi a §zikálními faktory, jako jsou

napi. neuroroxiny či ozářeni gamma nožem.
Vlzkum úsravu ukázal,;e gliové buňky hraji vyznamnou

úlohu v nesynaprickém přenosu, při udržování objemové
a iontové homeosrázy (K- a pH). Jejich membránové vlasr,
nosti jsou určeny příromnosti pxivních ionrových kanálů,
které jsou propusrné předevšim pro K-, dále napěiově říze-
ných iontových kanálů a chemiclg řízených ionrol}ch kanálů
(napi GABA, glycin a gluramát). Srudium elekrro§.ziologic-
kých vlasrností asrrocytů a oligodendrocytů ukizalo, že ion-
rové kanály se uplarňrrji během celé řady pochodů nejen ve

zdravé nervové rkáni a v průběhu rljvoje, ale iběhem patolo-
giclrych stavů.

V rámci Cenrra buněčné terapie a tlcáňoých náhrad se za-

měřujeme na implannce polymernich hydrogelů do michy po
jejím transverz,á|ním přerušení za účelem přemosrěni tkáňo-
vého defekru rlvolaného míšnim poraněnim a podpory vrůs-

tání nervor7ch buněk a jejich l}bežků a novorvorby cév Nové
biokomparibilni mareriály a rerapeurické posrupy s ryužitim
kmenových buněk a biologicky akrivních polymernich im-
plantátů se sruduji z hlediska klinického vyržiri v léčbě neu-
rodegenerarivních onemocněni a poranění mozku a michy. Ve
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spolupráci s oddělením magnecické rezonance IKEM se děla-
jí unikátni str.rdie difuze a perfuze mozkové rkáně pomoci in
vivo MR spektroskopie a difuzné váženého MRI. Cílem všech
těchto oblasci ýzkumu je zlepšeni léčby onemocnění nervo-
vého sysrému a prevence poškozeni nervové tkáně a užití růs-
roq]ch faktorů a kmenorych buněk k léčbě pacienrů poraně-
ných nebo s neurologickými a efekrivními por,-rchami.

Cenrrální nervový sysrém (CNS) má velmi omezenou
schopnost regenerace. Jednim z možných způsobů, jak 5,vo-
lat regeneraci nebo reparaci lézí v CNS, je r.ržici neurálnich
kmenoých buněk pro implantace do CNS. Ve sv}ch srudiích
jsme dos:i}rli dibných expelimentálnich ýsledků v implanca-
ci ernbryonálních kmenol}ch buňek laborarornich zvířat a me-
senchymálních kmenor"f,ch buňek kostni dřeně zviřat i člově-
ka, které jsou namnoženy kultivaci. Osud implanrovaných
buněk a jejich chování v čase dynamicky sledujeme in vivo
po označení buněk ve rkáňové kulruře nanočásricemi oxidu

železa pomocí magnetické rezonanc€ (MRI), Hodnory ziska-
né prosrřednicwim MRI dobře korelují s elektronmikrosko-
piclrymi a imr-rnohisrochemic§imi dary. Těnco model monito-
íováni transplantovených kmenol}ch buněk prosrřednicwím
MRI bude přímo použirelný i v humánní medicíně pro sledo-
vání průběhu a rizik buněčné rerapie.

Úsrav neurověd spolupracuje s mnoha vý,znamnými pra-
covišti v Evropě, USÁ, Asii i Auxrálii. Jeho pracovníci pub-
likovali za dobu rrváni Lisranr vice než 50 impakrovaných pub-
likaci se souhrným impakr fakrorem věrším než l50, Práce
jsou běžně cirovány domácimi i zahraničnimi kolegy. Na pra-
covišri se školilo l2 doktorandů, z nichž 6 obhájilo rirul Ph.D.,
a studovalo zde 6 zahraničních posrgraduálnich studenrů.
Budoucnosr ústavu je zajištěna lynikajícími mladými věd-
ci, především asisrentkorr MUDr, Lýdií Vargovou, Ph.D.,
RNDr. Pavlou Jendelovou, Ph,D. a doc. Alexandrem Chvá-
ralem, DrSc.

od historie k
a rozuoj Arues
doc. MUDr. Karel Cuachouec, CSc,

O rozhodujících meznicich qvoje medicíny je možné vésr
spory M:ilokdo však zpochybni vJznam zavedeni anesrezie do
klinické praxe. ,,Předtim" byl operačni lakon jen zoufalým
pokusem zachránit živor a snad i minimalizovat škody, krery
byl provázen stěži předscavirelným utrpením pacienra, Chi-
rurg musel býr především rychlý: rekordem zaznamenaným
koncem osmnáctého scolerí byla amputace dolní končeriny ve

srehně za 35 sekund (pravda, při mohurném rozmachu opera,
réra nebohý pacient pozbyl i levé varle).

,,Potom" znamenalo zce|a nové možnosci a ocevřelo cesru

k modernímu operačnímu léčeni. První spolehlivč dokumen-
rované použiti anesrezie ló, řijna l846 Henry Mortonem
v Massachussers General Hospital v Bostonu bylo ovšem ne-
jen přelomovým dnem moderni medicíny, v souvislostech se

objevuji i rysy dalši, kreré medicínu provázeji dodnes, Po ope-
račním rykonu prohlásil- dle dobového risku operující chi-
rurg John Collins '§7arren: 

,,Gentlemen, tbis is no bumbug."
Pravděpodobně prvni dokumentovaný peer-reuiew v oboru.
Ostacně, o prioritě bostonského veřejného užiti se vedou spo-
rv. Zcela mimo akademické prostředi pravděpodobně skuceč-
né jako první použil éter prakrický lékař Crawford \V. Long
l,Jeffersonu ve státě Georgia již v roce 1842. Jeho tržiri bylo
bohužel jen nedokonale dokumento,ráno v dobovém provinč-
ním risku, v tehdejším odborném tisku se zpráva objevila až
v roce 1849, ,,Publiň orperkh"zdá se, platilo srejně tehdyja-
ko nyní a Long doplatil na svoji skromnosr. Porřeboval pros-
rě ryřešit pouhý prakrický problém a dál jeho ctižádost nesa-

hala, Jeho předvidavosr je ovšem inspirujíci - operovaným byl
černošský chlapec, orrok, a jeho majirel jej po operaci odvezl
zpět k sobě bryčkou - a tak se Long sral i otcem ambulancní
anesrezie. Jistě si nedokáza| představit, že o l50 lec později bu-
de více než 60 7o anestezií ve Spojených státech podáno pro
operace prováděné ambulanrně. Ať již priorita náleži Morto- Dr Motnn při prdci (dobou,i rytina)
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novi, Longovi či jiným - i s odstupem je třeba průkopnikům
přiznar šťastnou volbu.

Erer (dierylérer) rykazuje v klinicky použivaných dávkách
spolehlil} anestedclry účinek, minimálně dumí dýcháni a oběh,

má znameniré analgerické vlasrnosti, lze jej podávar pomoci
jednoduchých pomůcek, klinické hodnocení hloubky znecir-
livění je snadné, ai,roba je jednoduchá a je to připravek laciný
Neryhody a vedlejší účinky - dlouhý ú"od a dlouhé probou,
zeni spojené s intenzivní nauzeou a zvracením v pooperačním
obdobi, srejně jako výbušnost jeho par nebyly v ré době rak
diskvalifi kující jako dnes.

I dalši osud obievu je zajímawý. Zprály sešiřily po svěrč ja,

ko lesni požár, byť pramenem infoímací o udá|osri byla o d"a
gidny opožděná zpráva v Bosron Medical and surgical Jour-
nal - časopisu pravděpodobněbez Impact Factot, Jiným zdlo,
jem informaci o události byl dopis jednoho z příromných lé,
kařů svému příreli, kre9i poby"val v Londýně, Dnes bychom
mohli roto wědecryi n azvat pouze osobní sdihní Šiřeni ani vě-
rohodnosr zpráry to neovlivnilo a jakmile se dosrala do povo-
laných rukou, érer byl použir. Je dokumenrováno, že limiru,
jícim íakrorem byla přeprava přes Atlantik a pak už jen cesra

v|akem, lodi či dosta"nikem, Chirurg Roberr Lisron užil jako
prvni v Evropě éter v Londýně dne 21, prosince l846, Prv-
ním lékařem, krerý se nové činnosti plně věnoval, byl John
Snow, ktery; o érerové anesrezii vydal knihu jižv roce |847 . Je-
ho kniha o anestezo"ání chloroformem následovala záy poté.
Založil rak skvělou tradici bricské anesreziologické školy: po-
dávání anesrezie bylo a je zde výlučně lékařskou činnosrí, na

konci 19, sroleti anesreziologové q,tvořili první odborné a pro-
fesní sdružení a vstup do profese je vázán na kvalitní odbor-
nou připravu zakončovanou examinací od 30, ler 20. stoleti.

V Praze - jako prvnim místě rakouské řiše - byl éter užir
ranlékařem, laiclo/m bratrem Celest/nem Opirzem v nemoc,
nici U Milosrdných brarří na Františku dne 6. února l847.
Tenro znameniry muž podal v následujících l4 měsícich dal-
šich 18ó anesrezií. Své zkušenosti bohužel nezveřejnil, vime
o něm ze wpominek současníků. Jeho podo6a je známá z do-
bového portrétu. A rak první prrblikované zprár7 o podává,
ni éreru pocházejí z kliniky profesora Piťhy. Opitzovo prů-
kopnické dilo připomíná ne"elká deska na barokni budově
původní části Nemocnice Na Franrišku. On sám se za svého
živora uznáni a pocr dočka] - nevíme však, zda za činnosr anes-
retisry - a zemřel jako vážrný a wfu.namlý činovnik řádu Mi,
losrdných brarří ve Vidni,

Současnikem dr. Snowa byl edinburghský porodník dr.
Simpson. Po krátkém obdobi užívání éteru upřel svoji pozor-
nost na chloroform, o jehož přednostech v porodnicwi b1,1

přesvědčen. Byla to odvážná volba, chloroForm má pod§rarné
menši bezpečnostní roleranci než éter a při podáváni tehdej-
šími primirivními pomůckami byl nepochybně nebezpečn!,.

Samotný princip porodní analgezie byl rehdy z ideoq;ch pří-
čin zpochybňován - podle Bible bolest k porodu neoddělirelně
patři. Vzdálenou ozvěnu rěchro námitek můžeme od někte-

rych fundamenralistů zaslechnout idnes. Dr Simpson (po-

zději Sir James Simpson) měl však ryhodu - byl porodní,
kem královny Viktorie. Poré, co použil roku l853 chloroform
k analgezii při porodu jejího osmého dítěre, prince Lropolda,
zapsala si královna do deaiku: ,,Docnr Simpson gaue tbe bbsed
chhtoform and tbe effect was sootbing bqond meature" - l6y|o
ryhráno. Ánglická hilovna či král jsou od časů Jindřicha VIIl.
i hlavami anglikínské církve, a rak útoků proti Simpsonovi
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a porodní analgezii ze strany kléru silně ubylo. Poznáni o ry-
znamu politicke podpory provázi ihistorii anesrezie,

V zemich koruny české byla anesteziologická činnosr plně
v rrrkor.r chirurgů. Tak romu osrarně dlouho bylo na celém
evropském konrinenrě. VeIký RudolíJedlička se v roce l90l
habilitoval prací na téma ,,Spinálni analgesie", redy již tři roky
po jejím objevu Bierem v Německu. Použiván byl kokain.

Z období mezi dvěma světovými válkami máme překva-
pivé málo zpráv. Ťadovaná svédecrvi hovoii o tom. že zarim-
co spinálni anesrezii prováděli sami chirurgové, byla celko-
vá anesrezie svěřována řádovým sestrám, zřizencům, někdy
mladšim lékařům. Dlužno řici, že rehdejší nelékaři sice po-
srrádali formálni yzděláni, mnozi však byli velmi zkušení. Po
prudkém rozmachu, ktery anesteziologie prodělávala v anglo-
saském wěrě, kdy se na akademické půdě vywořila od té doby
již rrvalá aliance s §ziology a farmakology, však u nás nebylo
ani památky. Zvláště vliv profesora Arnolda Jir:íska byl velmi
konrroverzní. Na své klinice samosrarný rozvoj oboru neumož-
nil a ,,narkotizování" považoval naneiy}rš za jednu z obsluž-
ných činnosri, Jeho srudijni cesca po Spojených srárech americ-

§ch a tamních špičkových pracovištíó ho však konfrontovala
s možnostmi, kreré renro vědni a lékařský obor pro operačni
léčeni nabizel. To, co viděl, jej velice oslovilo, Po svém návra-
!u se s elánem konverriry rozhodl změnit domácí situaci, Bo-
hužel, okupace a válka toto úsili přerušily. Po válce již byla si-
ruace jiná: zkušenosri ze všeó v:ílčišť ukízaly, jakl význam mělo
kvalitní zdravotnické zabezpečení vojsk opírajíci se io kvali-
fikované anesreziology. V německé ani v sověrské armádě ro
odpovídajícím způsobem ryřešeno nebylo a úroveň lidských
zrrát v důsledku lékařských r7konů byla ryšší než u Brirů či
Americanů. Auror pracoval s lékařkou, dámou již v důchodo-
vém věku, která byla jako mladá sudenrka odvedena do Rudé
armády. I po letech lzpomínala na rragické důsledky siruaci,
kdy nezkušené zdravornice podávaly primirivními prostřed-
ky chloroformovou anesrezii rěžce poraněným, hypovolemic-
kÝm a podchlazeným oběrem války.

Od doby prvnich průkopníků jsme se hodně wzdálili, byt
od počinu Celesryna Opirze nás dělí dobajen o m:ilo delší než
jeden a půl sroleri. Ánesreziologie, vyltživajicí moderní far-
maka, pomůcky a technické prostřed§, se srala samostalnou
činnosri, krerá je zajišťována dobře odborně připravenými Ié-

kaři. Operariva se rozšířila do obou extrémů lidského věku

- úspěšně operováni mohou být nejen velmi sraři lidé, ale
i nezrali novorozenci o hmornosri několika ser gramů. Prak-
ticky r7mizely kontraindikace podáni anestezie - mnohé si-
ruace, kreré dříve podání anesrezie znemožňovaly, jsou dnes
indikaci k operačnimu výkonu. Jeden z příkladů: akutní in-
farkt myokardu byl ještě nedávno absolurni kontraindikací,
nyní může býr indikaci k akurni revaskularizaci myokardu.
Zájem a angažavanost v peči o kitic§ nemocné, o problema-
riku zprvu jen kříšeni a oživování, přivedl anesreziology do
pozice lékařů - inrenzivisrů a k názvu oboru přibylo ,,a resus-
citace". Nepochybně se áhy dočkáme dalšího dověrku ,,a in-
renzivní medicina", neboi raková je skutečnosr již nyní. S po-
mocí náročné rechniky a nákladné léčbyjsou zachraňováni
nemocní, kteříjcště nedávno běžně umirali. Zcela logiclcy jsme
ale stavěni před legitimni orázku, kdo rak náročnou léčbu za-
plarí, zda ro někdy neni marné úsilí a za jakých okolnosrí si
máme ukládat zdrženlivost a léčbu nerozšiřovar či ji dokonce
omezil.

Při pohledu do minulosti bychom neměli pouze propadat
uspokojeni, jakou cestu obor urazil. Měli bychom se i tázat,

Old.ňch Kulháneh: Sit aace 4. - Caičerlí podmíněného t4bn,
1976 ftrjřez)
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jaké poselswí nám naši ,,orcové zakladatelé" zanechali a zda je

srále akcuální. Myslim, že aktuální sr:ile je, Jejich odvaha při
rozhodováni, upřímná snaha prospěr nemocným a lynalézaý
přiscup jsou stále inspirující. Rychlosr, s níž byly nové poznat,

ky přejímány, je dodnes stěží překonatelná, Neméně důležité
je i poznání, že anesteziologie a lesuscilace si cestu k uznáni
musely zasloužir a že za každou chybu bylo draze zaplaceno.
Ostatně, tak tomu bylo i v jiných oborech medicíny.

Oldřicb Kulhdnek: Ecce homo No. 3, 1994

od oteuíračů lebek
po neurochirurgii high-tech
?rim. MUDr, Michal Tichý CSc

Neurochirurgie, obdobně jako jiná odvěwi mediciny a zejmé-
na jako operační obor, je ávislá na dokonalé diagnostice. I kdl
z 80 procenr lze k poznání nemoci dospět pečlivou anamné-
zou, rozhodnuti zda operovat či nikoliv áleži na zcela jasné

a přesné diagnóze, jak topické, mk eriologické.
Po mnoho let, snad ještě za doby akademika Jiráska, se tra-

dovalo: ,,Neurochirtrrgia ancilla neurologiae," Nyní dilry dife-
renciaci oboru a rerapeutickým možnostem nerochirurgie je

romu často naopak.
Neurologie jako primárně diagnosticlr/ obor hluboce ovliv-

ňuje neurochirurgii. Neurochirurg již dávno není pouhým
ranhojičem, musí kromě derailní zna-losti neuroanatomie znát
i neuro§ziologii. I kdl řada osvícených chirurgů rrznává slo-
gan že ,,nejlepší operace je žádná operace", přesný a včasný vý-
kon v neurolraumatologii, neuroonkologii či j;vojové ner-rro-

chirurgii představuje často malý zázrak medicíny.
Obor neurochirurgie za}rrnuje operace hlaly a mozku, spi,

náIní míchy a neméně významné operace periferní nervové
souscaly. Iaickí veřejnost však chápe neurochirurga jako ope-
raréra mozku.

Historiché poznámk1l
Operace hlary, orevíráni lbi neboli uepanace je nejznámějším
a zároveň nejstarším neurochirrrrgickým výkonem. Byl pro-

váděn již mnohými srarobylými civilizacemi. Za zminku stoji
vyzkumy našich ancropologů, kreři v Dolnich \čstonicích na-
lezli lebl9 se zhojenými i nezhojenými frakurami lebních kos-
ci u lovců mamutů, tedy lidi z obdobi před více než 25 tisíci
lery Podle způsobu pohřbiváni lze usuzovar na způsob reh-
dejšiho živora a smrri i o dávné předsravě či uvažováni o lidské
duši.

Ačkoli bylo mnoho napsáno o hisrorii trepanace, kranio-
plasrice bylo věnováno málo pozornosti. Trepanace jako nej-
srarší známý chirurgický r,ýkon byla prováděna mnoha staro-
bylými civilizacemi včerně Inkú, Keltů, ve sraré Asii, severnl
Africe a v Polynésii. Podle kosrních nálezů je widentni, že vice
než 50 7o trePanovaných v neolitické době pieživalo operačni
výkon, u nalezených lebek ze srarovčkého Peru jsou parrny
i vicečerné trepanačni owory v různém stadiu holeni (obx č. l ).

Hrobky z oblasti Paracasu a Parachamacu v Peru dokazu-
jí, že chirurgové v obdobi pied Inky trepanace prováděli již
v době 3000 let př. n. l. Na l0 risícich mumiích prehistoric-
kého Peru byl ověřen nález rrepanačních oworů v celých ó o/o.

Lebky se nacházely v blizkosti nálezů kosrěných fragmentů,
]asrur, destiček ze stři\ra či zlata,

Je redy rysoce pravděpodobné, že ryto materiály byly po-
trživány ke kranioplasrice, někceré z nich byly dokonce nale-
zeny nad defekry kalry, Lebka nalezená v Cerro Colorado
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Oh č. 1: Prchistorická lebha s tepanacnimi onory Peru

v oblasri Caracasu z doby 2000 let pi n. l. měla defckt v čelni
klajině kryry 1 mm silnou desričkou ze zlara. Vytrěr materiálu
pravděpodobně závisel na sociálnim postavení, náhrady z dra-
hých kovů byly ndezeny u pacientů z vyších vrsrcv (obx č. 2).

Obx i.2: Kraniollal řeaým
defehten: b) po idsu lúlni
nefeht

U pozůsrarků neolitických Keltů byly nalezeny oválné ne-
bo kularé části lebky nazý,"ané,,rondelles", získané pomoci
rrepanace. Nékreré byly provnány uprosrřed a pak spolu s per-
tbrovanými lasrurami používány jako magické amulery Zda
bvly také používány ke kranioplasrice, je pouze spekulaci, po-
dle nálezu z Crichel Down v Anglii v roce l938 byla velká
..rondelle" vložena do připraveného defekru až posr morrem

'oh č. j).

Obr č. 3: Rondelles

Počer laanioplasrik je v prehistorickém svěrě nesrovnarelně
menší než počer trepanaci. Vysvědenim je původni cil, proč
byly trepanace prováděny, redy rywořeni otvoru do krania.
Dalši možnosri je, že vložrný materiál (zlaro, srřibro) mohl býr

ryjmur před pohřbením. Přes plno nejxnosrí je ale evidentní,
že předchůdci dnešních neurochirurgů byli schopni již před
několika tisici lery nejen otevirat lebni prosror, ale raké defekt
rrzavřír.

V pozdějšim období (starovělcá Asie, Egypr, Řecko a fum)
byly prováděny trepanace, ale o kranioplasrikách nejsou do-
klady. Věrši ájem byl věnován krytí obnažených mozkových
obalů, Hippokrares používal na kryriorevřené rány len a za-
vedl tím praxi vnržívanou pak po staleri. Pozdějši autoři včet-
ně Galena, Aviceny a Albucasise přikládali na wrdou plenu
lněnou látku napuštěnou vinem nebo růžovým olejem. Pak
prováděli pravidelné převazy, až se rána zcela uzavřela granu-
lacemi. Několik autorů zavedlo určiré změny v romro převa-
zovém protokolu: Theodoricus přikládal lněnou lárku na-
pušrěnou bílkem (l266), Benapalia dával přednost žlourku
(l417), Berengario da Carpi přikládal odřezky sušené dýně,
Marianus Sancrus Baroliranus ( l490-1 550) použival lněnou
látku napuštěnou medem z růžových kvěrů s živou vodou
a bylinnými extrakry z aloe, myrhy apod, Vidius užíval krev
z křidel holubů, ale růžoqi olej považoval za mké přijatelný.
Tyto metody nejsou popisem kranioplastik, ale ukazuji na po-
stupy použivané při ošetřování poraněni hlary. Pravděpodob-
ně historicky prvni popis opravdové kranioplasriky uvádí
Fallopius (l52}l562). Při popisu fraktur lbi uváděl, že kosc
ni fragmenry je možné reimplantovar, pokud není rvrdá plena
porušena. V případě poškozeni rvrdé pleny doporučoval od-
srraněni kosrí a náhradu desričkou ze zlara. Jeho současnici
včecně Franca (1500-156l) a Ambroise Parého ( l5 l0-1590)
měli pochybnosri o skurečném osudu zlan a obávali se, ž€ spiš€

skončí v kapsách tahzuanjcb chirurgí, než na kalvě pacienta,
Práci o prvni úspěšné kranioplasrice publikoval v roce l668

chirurg z Amsrerdamu Job Janszoon van Meekeren. Clánek
popisuje poraněni hlar7 způsobené ruskému šlechtici Burrer-
lijnovi mečem při souboji s velmi silným trarem. Při seknud
došIo i ke zrrátě části kosti. Ta byla pak nahrazena pomoci
přesně upravené kosri z lebky mrwého psa. Rána se 5irečně
zhojila a pacient sám pak celý přibéh ryprávěl mezi svými
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Obx č. 4: Phstiha fufektu haluy, Mtilbtoua technika

známými. Tak se informace dosrala i do křesťanských kruhů
a šJechtic byl .yobcován z cirkve. Butterlijn ádal svého chirur-
ga, aby psí kosr z jeho hlary odstranil, co se však nezdařilo,
neboť kást byla pevně vrosdá do kosti leb§. Šlechric pak opus-
til pod ríhou exkomunikace Rtrsko.

V 19. stoleti byly několika aurory popsány způsoby kra-
nioplastiky prováděné pomocí skořápky kokosového ořechu
u původní populace v Polynésii. Z rybrané čristi wrdé pevné
skoáplry kokosového ořechu odsrranili měkké struktury a vlo-
žili je jako ploténku mezi kosri a skalp. Jako trepanačni násrroj
používali žraločí zub a později kus ostrého skla.

Od počátku l9. sroleri se může hovořit o změně operační
techni§ a moderním rozvoji chirurgie. Walrher (l821) je ozna-
čován za prvního, kdo vráril po rrepanaci kost do defektu le-
bečni klenby. Zhojeni bylo dočasné a zkomplikované hnisá-
nim rány. Sir'§7illiam Macewen (1885) se považuje za wůrce
moderního způsobu kosrních plasrik. Používal kostni frag-
menry odebrané při operaci ke krytí defektrr, Jeho současník
Burrel (1888) obdobně vracel čásd kosri z rrepanace do defek-
ru. V roce l889'§?'agner navrhoval osteoplasrickou kranioro-
mii s ohledem na kosmerický 9isledek operací. První popis
odložené plastiky defekru kalry pomocí vlastni kosti parři
Miillerovi (1890). Mů]lerova technika spočivá v přenesení la,
loku rvořeného kůží, okosticí a koscním lalokem z lamina ex-

cerna (obr č.4), Kr;nig doplnil tr.rro rechniku rywořením dvou
laloků a jejich transpozicí, Táto Múller-Kónigova modifikace
se stala velmi populární a uživala se pak po řadu let. Neqího-
dou byl špatný kosmerický efekr v mistě posunu kožních pe-
diklů.

Hacker (1903) užil podobný posrup, ale bez transpozice
skalpu přesunoval pouze zevni laminu na laloku okoscice. Pru,
nimi popisy volné kranioplasriky ze zevni laminy kah7 bez
okoscice jsou práce Keena (l905) a Sohra (1907). Keen použil
pro krytí defekru po impresivni zlomenině kah7 proužky z la-
mina externa a Sohr pro"edl osreoplasriku defektu rvarově
upravenou ploténkou z lamina externa. Tenro posrup je dosud
platným a užívaným způsobem odběru štěpu a jeho užiri,

Poranění páreře a michy jako první popisuje egyptsky lé,
kař a archirekt lmhotep kolem roku 3000 pi. n, l, (přepis je

zachován v Papyrtr Edwina Smirhe darovaného kolem roku
l700 př. n. l.). Rozeznával rypy poranění podle závažnosri,
odlišoval poranění páteie a neúplné a úplné přerušeni míchy.
Dalšími byli až Hippokrates a dále Galen, krerý rozeznával
příznaky poranění míchy podle qišky leze, a jeho posn-rpy při
konzerativní léčbě mišnich poranění byly podobnéjako v sou,
časnosri. Velmi moderni názory na léčení mišních poraněni
měl chirug Karel Maydl, ktery v roce 1882 provedl laminekro-
mii u pacienta s poúrazovou paraplegií.

Zlomoými momenry které určuji moderní rozvoj neuro-
chirurgie, bylo zavedeni rentgenového ryšetřeni konrrasrní
ventrikulografie podle Dandyho a Monirzova koncrasrní angio-
grafie v roce 1938. Zcela zásadni změnou bylo v diagnosri-
ce užití Ýpočetní tomografle (CT) a magnetické rezonance
a přechod od klasické operačni techniky k mikrochirurgii, Je
možné bez nadsázky hovořit o éře neurochirurgie pied a po
zavedeni CT a mikroskopu.

Rozvoj modernich operačnich technik a přístupů umož-
nil řadu rykonů v dřívější době srěži proveditelných, Neuro,
chirurgie je nyní oborem rypu high,tech, je závislá na r7soce
specializovaném a pro neurochirurgii specifi ckém rybavení,
Složité operace se prováději 5 peroperačni nerrromonitoraci,
k rybaveni sálů patří nejmodernějši mikroskop, ultravibračni
odsávačka, laser. Pro přesnou lokalizaci patologického ložiska
je na řadě pracovišť užívána navitace.

Jok se zrodila a co dnes znamená
m ax i l lo -fac iá ln í c h i rurgi e
doc. MUDI. Jiří Koztík, CSc.

Oboru se hezky česky říká obličejová a čelistni chirurgie. Ten-
to n:ízev je laikům jisrě srozumitelnějši a u nás raké lrekl,ento,
vanější. V cizině je ovšem vžitl pojem maxillo,faciální chirur-

8ie,
]ak z nánvl ryp|,foá, předmětem oboru je 1hkum, diagnos,

tika a léčba obličejorych partii. Vlznam obličeje je pro každoLr

lidskou byrosr obrovský Je sidlem důležir|ch smyslových or-
gánů jako jsotr zrak, čich, sluch a chuť a začárkem cesr dýcha-
cich a polykacich. Tvar obličeje je u každého jedince zcela od-
Iišný, snad jen s ýjimkou jednovaječných dvojčar, a přispivá

k formováni individuatiry kázdého jedince. Lidslcý obličej před-
stavuje obrovskou variabiliru výrazových možnosri.

Tvar a r./raz obličeje provázeji celé dějiny uměni od antic-

§ch dob přes středověk až po dnešni dobu. Jenom pr-rblikace
věnované ýrazu Mony Lisy by jistě zaplnily část obsáhlé kni-
hovny, Tvar a výraz obličeje jsou v prvni řadě podminěny ana-
tomickou scavbou obličeje, tj, měkkých tkáni a obličejového
skeletu. Při zkoumání dějin lidského rodr-r se můžeme často se-

tkac s deformitami, které byly podmíněny vrozenými vadami
nebo vznikly následkem úrazu nebo onkologických onemoc-
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nění. Krásná cvář obrykle lyjadřovala čistotu, lznešenost a dal-
ší kladné vlastnosti, wář znewoiená byla symbolem dábla, zla,
neřesri. Hezký obličej byl vždy relarivni r}hodou a jeho nosi,
tel mohl často snáz získar lepši postaveni a evencuálné dalši 1i,-
hody, To osrarně plari v určiré podobé a v určirych profesich
doposud. Naopak jedinci s rváři Quasimoda byli rystaveni
kvůli svému znervoření nejrůznějším úsrrkům, Časro byli pro-
následováni a exkomunikováni ze společnosti. Medicina pro-
to věnovala již po risicileti waru obličeje a jeho eventuálni re-
konstrukci pozornost,

Již 3000 ler před n. l. ,,Edwin Smith Papyrus" obsahoval
zpráry o ošetření obličejol?ch rrarrmat a zlomenin nosu. Sus-
hruca v Indii asi 600 ler před n. l. popisuje rekonsrrukci nosu
čelním a wářoým lalůčkem. Dalši známky o rekonstrukci
nosu se objevuji v 16. sroleci, v době soubojů, Na dalšim roz-
voji oboru se, bohužel, jak je ro v medicíně oblyklé, zásadně
podilely obě wětové v:ill7. Po první svěrové válce se nahroma-
dil velký počer pacienrů vladujícich rekonsrrukci obličeje,
Rekonstrukci umožnilo spojení noých poznarků z plastické
chirurgie, sromatochiruťgie a dalších oborů. U nás srál u zro-
du těchto operačních postupů akademik Franrišek Burian,
v tomto oboru nejvýraznější osobnosr naši mediciny. Věno,
val velkou pozornosr obličejorlim poraněnim. Výrokem,Jde
mnohdy o noqi obor činnosri, krery lze nazvar obličejovou
chirurgií", vlastně zformoval noý chirurgický obor, o kterém
se zmiňujeme. |eho dalši rozvoj nasral po druhé svěrové vál-
ce. S objevem penicilinu mohly býr použiry i nové chirurgic-
ké postupy.

Náplň oboru v dnešni dobč je opra"du široká, Zahrnuje
rlj, léčení poraněni, v němž dominují prostředky rzv vnirř,
ni fixace - zlomeniny jsou immobilizovány pomoci rou.rar y
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malých tiranol}ch desriček a šroubků bez nutnosti mezičelist-
ní fixace.

Další náplň představují operace rypu korekcivního. První
raková operace byla provedena jlž v roce 1849 Angličanem
Hullihanem, krery provedl korekci mandibulární progenie.
Velmi důležigim meznikem byl lznik rzv kraniofaciálni chi-
rurgie po roce l970. Ta obnáší léčeni deformací obličeje a lbi,
i poraněni a nádoni transkraniální cesrou. Vznik a rozvoj obo-
rrr kraniofaciálni chirurgie byl podmíněn současně novými po-
znarky a stále se zlepšujicími operačními rechnikarni v neu-
rochirurgii, oftalmologii, plasdcké chirurgii, maxillo-faciální
chirurgii a v dalších oborech. Kraniofaciáni chirurgie umož-
ňuje léčit nádedky předčasných srůstů lebních švů, které 

"e-
dou ke lzniku deformit leb§, ke lzniku lební hypertenze, po-
ruchám zraku a sniženi IQ

Dalši problematikou, rta jejlnž řešeni se maxillo,faciálni
chirurgie podíli, je problemarika onkologická, krerá zahrnuje
operace rypu ablačního a v následujicích erapách pak i charak-
reru rekonstrukčního. Ablačni operace jsou většinou nedilnou
součásrí onkologické léčby u maligních nádorů. U benigních
nádorů, napřiklad lymfangiomů, někdy předsravuje chirurgic-
ki léčba jediné možné řešeni. Dnešni ma-xillo-faciiilni chirur-
gie je raké nedilnou součásrí chirurgie lebni báze, Podíl oboru
spočívá v získáni dobrého přistupu k nádoru v Iokalirě, kde
byly nádory časro považovány za inoperabilní. Přísrup se ziská
pomoci řady osreotomií, dočasného odsrranění některych seg,
mentů obličejového skeleru, nejčasrěji maxilly, a po exsrirpaci
rumoru neurochirurgem se kostní fragmenry vráci a znovu fi-
xuji v anaromickém posraveni.

Rekonstrukčni operace připadaji v úvahu jak u měklých
tkáni, nk obličejového skeleru. Časro může jir o oba procesy,
Při rekonsrrukci měkkych tkání je nutné doplnir ztrátu tkáni
rkáněmi z blizkého nebo vzdáleného okolí. U obličejov/ch
defekrů je mecodorr prvni volby vždy q,rržití tkáně z okoli de-
fektu, prorože kůže obličeje má wojispecifickou barvu a sklad-
bu, U poškozeni vétšiho rozsahu je nezbytné použít měkké
tkáně ze wdálenějšich mist těla. K romu lze ryužit různé ry-
py laloků, které je možné klasifikovat podle mnoha krirérií.

Je možné použir tzv svalově kožni laloky, které obsahují č:ist

svalové rkáné, fascii, podkoží a kůži, Cévní ásobení je zajišrě-
no svalovou arterii a vénou, kterou je možné u někrerych wa,
lů přesně definovar a }ypreparoyar. Ze svaloq;ch arrerií ry-
stupují perforující kožni věrve, kreré zásobuji přilehlou čásr
kůže nad svalem. Dalši možnosri je lyužiti tzv. volného lalo-
ku, kdy je r,ypreparován určiry sval s definovanotr arterií a vé-
nou s přilehlým okrskem kůže. Lalok může obsahovat i kost
a jeho lypreparované có7 jsou pocom nďiry na obličejové cé-

ry v blizkosti defektu. Obličejory skelet je možné nejčastěji re-
konsrruovar pomocí autogenních kostnich štěpů původu jak
chrupavčitého, tak vazivového. Dále je možné použír nejrůz-
nějši aloimplantáry a poslednim progresivním postupem, kre-
g; se nyní velmi často používá, je uv ,,kosrní distrakce", kdy
jsou kosrní fragmenty po předchozí osreoromii pomocí spe-
ciálnich aparácků posunovány denně o l milimetr do požado-
vané délky, A tak je možné nahradit kosrní defekry nebo upra-
vic věršinou vrozené kosrní anomálie a deformity bez použití
kosrních šcěpů.

Maxillo-faciální chirurgie je zkrárka perspekrivni obor, kte-

ry by měl mit své mísro v každém modernim lůžkovém zaři-
zeí\i.
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z říše ticha do říše zuuků
doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Dnes se zdá samozie.jmé, že zavedeme neslyšicímu dirěti do
ucha svazek elekrrod a dirě začne vnímat zvuL7, začne se učit
slyšer. Není ro vlastně ani tak dávno, kdy jsme si něco podob-
ného nedovedli ani představit. Myšlenka prolomir bariéru ri-
cha byla ale pro řadu lidi nesmirně motivující a dnes můžeme
obdivovar qjsledky složiré cesry poznání. Navíc - uskutečně-
ný sen, umožnění náhrady funkce jednoho smyslového orgá-
nu, podpořil vývoj sysrémů, kreré by v budoucnosti měly po-
moci nevidomým vidět.

Je přiznačné, že první výsled§ implantací qvolaly nejen
pozitivní přijetí společnosrí, ale i obrovskou odmítavou re-
akci mezi skrrpinou neslyšícich. Sám jsem byl svědkem silně
emorivnich prorestů neslyšicich, kreři ohlušujícím pískánim
na pišťalky přerušili varhanni koncert v Notre-Dame v Paříži
a ryhnali z něj účasrnilcy mezinárodního kongresu o implanta-
cích. Hlavnim motem protestů proti implanracim byl pseu-
doargumenr, že jde o pokusy na lidech a že je to pokus o zni-
čení kulrury neslyšicich.
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Pro člověka je jedním z nejdůležirějšich zdrojů informaci
a nejsilnějšim násrrojem komunikace jeho s|uch. Zpravidla si

ro však uvědomi až rehdy, kdyŽ se mu sluch začiná zhoršovat,
Pokud se někoho zcela zdravého zeptárc, zda je horši zrrarir
sluch, nebo zrak, odpoví věršinou, že zrak. Tenro omy| nám
osvétluje přirovnání, kreré řiki, že zrrára ztaku ná odděluje od
véci, zarímco ztlára sluchu nás odděluje od lidí. Podle defini-
ce Svěrové zdravornické organizace je ztráta sluchu druhým
největším handicapem - hned za posriženim menrálnim.

Zcela zvlášrnim problémem je zrrára sluchu před rozvojem
ieči, prorože ren, kdo neví co je slovo, se nemůže naučit mlu-
venou řeč, tedy nemůže se naučit číst. Je zajímavé, že i sruden-
rům medicíny raro logická souvislosr uniká, Považují za zcela
samozřejmé, že ten, kdo neslyši, se může se slyšicími dorozu-
mivar psaním, TEprve po chvíli uvažování pochopí, proč to
nejde a proč ani znaková řeč dosud nemá psanou podobu.

Snaha o zlepšeni sltrchu existuje odnepaměri. Lidé lypozo-
rovali, že slyší lépe, když přiloží dlanč k boltcům. Na základě
rohoto pozorování si r7mydeli nejprve nejrůznější mechanic-
ké pomůcky. Posrupem doby, s rozvojem elektrorechnilry, po-
kročil vyvoj až k ve|mi sofistikovaným zvuk zesilujícím zaříze-
nim, krerá zlepšuji život milionům nedoslýchal}ch. Bohužel
.rni ra nejdokonalejší sluchadla nejsou všemocná. Přes jejich

rechnickou dokonalosr a schopnos! obrovského zesilení exis-
ruje r.rrčirá hranice posriženi vnitřního ucha, kdy začnou byt
pro porozuměni řeči bezcenná. Turo hranici můžeme lyjádřit
průměrným prahem sluchu pro řečovou oblasr horším než
90 dB, Uchu zpravidla zůsrávaji jen nepatrné zbytky funkč-
nich strukrur, kreré mohou přenésr pouze velmi hluboké ró-
ny. Posrižený může něco slyšet, ale nerozumi - a ro je z hledis-
ka porozumění skoro srejné jako neslyšer.

Od doby, kdy Luigi Galvani a Allessandro Volra objevili
elekrrochemický zdroj e|ektrického proudu - galvanic§ člá-
nek - uběhlo réměř 250 ler, Vědecká poznání a jejich syntáa
musely dozrávar dalšich 200 let, aby mohla býr uskurečněna
myšlenka přímého dráždění sluchového nervu elekrrickým
proudem.

Zásadním přelomem v pohledu na hluchotu jako na něco
neovlivnirelného by| rok l957, kdyÁndré Djourno a Charles
EyriEs jako první qwinuli a implanrova|i clekrric}</ srimulátor
sluchového nervu. Djourno - §zik a vědecký pracovník - se

zabýwal reakcemi živé hmory na elekrrické podněry. V roce
l953 zveřejnil rljsledky implanrace elekrrod do různých ner-
vů ábám a králikům, Srimulace elektrod byla prováděna elek-
ríomatnetickou indukci. V roce l957 pokračovala práce v ry-
mu Djournova asisrenta Daniele Kal,sera a chirurga Bernarda
Vallenciena. V réto době se na André Djourna obrátil otola-

ryngolog Charles Eyrigs s prosbou o pomoc pacienrovi s obou-
srrannou parézou lícního nervu a úplnou hluchorou po chi-
rurgické léčbě chronického záněru s cholesteatomem. Dne
25, 2, l957 bvla zavedena elekrroda do oblasri nervus saccu-
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laris, Tesry prokázaly schopnost rozlišit prrlzy rozličné dél§
a inrenzity a pacienr byl schopen naučir se rozeznat několik
slov Dvakrát implantát selhal. Poprvé Eyriqs provedl výmě-
nu, ale podruhé ji odmitnul s požadavkem výroby technicky
dokonalejšího přístroje. V roce 1958 byla ještě operována Ro-
gerem Maspériolem mladá vietnamski žena, se scejnými ý-
sledky. Djourno se spolupracovníky začali v;wijet vícekaná-
lovou srimulaci sluchového nervu a zabý-ali se miniaturizaci
přistroje. Djourno a Vallencien zároveň ryvinuli promontor-
ni stimr-rlaci (vywolání sluchového vjemu nemocného na pii-
mé e]ektrické dráždění povrchu hlemýždě) k ověření sravu
slucho,rého nervu u neslyšicích. Nanešcěsri žádost o finančni
podporu v roce 1959 byla zamírnura a rím musel být celý pro-
jekt ukončen,

Dalši cílený vywoj této specifické oblasri musel počkat na
l}sledky zikladního wýzktrmu - vel§; vlznam měly zkušenos-
ti ziskané při implanracich kardiostimulárorů.

Prvni úvahy o držděni vláken sluchového nervu se rykaly
jednokanílol}ch přisrrojů s umístěnim elekrrody na povrchu
kosrěného hlemPdě. lnformace byly přenášeny na ákladě
změny frekvence dráždícího elektrického proudu. Myšlenka
byla rozpracována profesorem Hotrsem v Americe, profeso-
rem Burianem ve Vidni a řadou dalšich. Klinické zkoušky ve

jžkumných centrech jednoznačně prokázaly qh,nam pro zlep-
šeni komtrnikace ohluchlých dospělých pacientů, V téro sou-
vislosti je nucné zminit \yrvořeni českého jednokanálového
přísrroje r/mem Ing. Hrubého v 80. letech dvacátého sroleti
a aplikaci dospělým pacienúm. Velmi slibný vlzkum zasravi-
la nedostatečná finanční podpora projekru.

V roce l963 F. ZOllner a §í| D. Keidel publikovali novou
koncepci zařízení zprostředkujíciho vnímání řeči.

O čtyři roky později zahájil Dr, Greame Clark zák]adní
gizkum vedouci ke konstrukci vicekanálového kochleárního
implantátu a na základě Ýdedků ziskal v roce 1977 1lž jako
profesor melbotrrnské univerzity tranr na Ýý.ýoj ,,sIuchové
píorézy". Následuiíci rok byla provedena prvni implanrace
vícekanálového přísrroje u dospělého pacien!a obouslranně
ohluchlého. V roce l982 byl renro implantár vyráběn komerč-
ně. Cesta vicekanálol}m přístrojům byla otwřena. V roce 2002
použivalo kochleárni implantáry na celém světě přes 45 tisíc
dětí a dospělých.

Současné přístroje pracuji na stejném principrr. Zvuk sni-
maný mik-rofonem (nejlépe směrorym), je zpracováván v pro,
cesoru. Řečor,é spektrum musi by,t rozděleno do několika pá-
sem - podle počru elekrrod zavedených do hlemýždě a je

zpracováno podle zvolené stimtrlační srraregie. Podsratou ce-

lého procesu je rybrat nejpodstarnější informaci pociebnou
pro rozumění řeči pro daného nositele implanráru, Zakódo-
vaný signál, včetně veškeré porřebné energie, je předáván po-
mocí rysílaci civky přes neporušenou kůži do vnirřní čásri
implanráru, Ten se skládá z přijimaci cívky, vnitřniho proce-
soru, svazku elekrrod zavedených do hlemýždě, připadně má
i zevni elekrrody, Příchozí signál je dekódován a dochází
k rychlému sledu r"/bojů mezi scimulačními elektrodami. Vý-
boje depolarizuji nervová vlákna sluchového nervu ve svém
okoli - v oblasti modiolu hlem|ždě, a rim se spusrí celý pře-
nosory sprém sluchové dráhy až do oblasri sluchového cenrra
ve spánkovém laloku. Na výběru strategie a přesném naladě,
ni implantátu nesmírně zá|eži. Ne ro je jen rechnická stránka
věci. Dalším, neméně důležir/m fakrorem je důsledná, odbor-
ně vedená rehabilirace. Bez ní se implanrár srává jen kusem ne-
tržitečného kovu,

V České republice byl zahájen progíam kochleárnich im-
planraci u dětí v roce l993 na základě úspěšné operace chlap-
ce ohluchlého po meningiridé, krerá byla pro"edena v Han-
noveru. Do současné doby (L:věten 2003) je na dětské ORL
klinice v Praze-Motole vedeno l64 děri uživajícich kochleár-
ní implantát. Od samorného počátku jsme rycházeli ze zku-
šenosti velkých svěrových cenrer a lywořili spolupracujíci rym,
zahrnující kromě chirurga koordinácora programu, foniatra,
klinického psychologa, logopedy a klinické inženýry. Do pří-
praly byly zahrnury sráže jednodir"l,ch odborniků v zahraničí
a práce v kosrní laboratoři. Provedli jsme 25 operací na kos-
rech, protože podle sraristik je nejvěcši počet komplikací u prv-
nich 25 operaci. Pět implanrací bylo provedeno ve spolupráci
s prof. E. Lehnhardrem, přednostou ORL kliniky v Hanno-
veru. Využili jsme izkušenosti prof. B. Fraysse z Toulouse
a proi K. Álbeggera ze Salzburgu. Tenro postup se nám llpla,
til, protože jsme do současné doby neměli žádnou chirurgic-
kou komplikaci. Diky rysledkům bylo naše pracoviště dopo-
ručeno jako školicí pracoviště osmi chirurgům z }ugoslávie,
Polska a Lin7. Podobným způsobem opakovaně stážovali na
naší klinice logopedi ze zemí l"y'chodni Evropy. Začináme cak
vracet !o, v čem nám pomohli jini.

Při ryhledávání vhodných kandidárů pro kochleárni im-
plancaci se snažíme spolupracovar s foniatry logopedy, speci-
álními centry i obvodnimi pediarry Mnohokrár se však děti
dosranou k zákroku na zrikladě úsili rodičů, přes odpor lékařů
a surdopedagogů. Tento odpor prameni mnohdy z neznalosri,
nepochopeni složirosri diagnostiky poruch sluchu a neakcep-
rováni pomčrně krátké §ziologické hranice, po kterou je ore-
vřena možnost rozvoje sluchu u malých dětí. V nďem centru
se snažíme, aby ohluchlé děti byly implantovány co nejdřive
po ohluchnurí a aby děti narozené neslyšící byly implanrová-
ny kolem 2. roku věku. Souvisí to s rozvojem sluchových cen-
rer v mozku po narození a jejich ,,uzavřen im" mezi 4.-6, ro-
kem živora srůstem lebních kosci. od druhého roku věku
dítěte zůstává konstancní rzdálenost mezi zadni scěnou zvuko-
vodu a hlemýžděm, takže svazek elektrod zavedený do hle-
m|ždě neni růsrem 9.tahován ven. Základnim předpokladem
pro operaci jsou přitomnost sluchového nervu a průchodnosr
hlemýždě prokázané na HRC! případně na NMR, ákladni
schopnosri ditěte pro rozvoj řeči a schopnosr rodiny trpělivě
a dlouhodobě prováděr rehabiliraci,

Zákrok je srále rrym způsobem v/iimečny. prorože počet
implanrovaných děrí ročně se pohybuje kolem dvaceti pěri.
Pro udrženi erudice chirurga je potřeba provést ročně ale§poň
pacnáct operací. Vlasrní zákrok trvá asi 3 hodiny. Nejprve se

rywáří přísrupová cesta - oteviení mastoideálního systému
a zrenčeni zadni stěny zvukovodu. Nádeduje gfrézování lůž-
ka pro q]snrpek rěla hlavni části implanráru (přijímače/vysila-
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če) a ryvrcírri fixačních průvlaků pro upevněni celého systému.
Zadní scěnou zvukovodu se procházi jemnými diamantorymi
vrráčky (2 mm a menší) tak, aby nedošlo k porušení frrnkce lic-
ního nervu. Po orevřeni příscupu do duriny bubinkové je po-
rřeba g,wořit přísrup do hlemlždě. Zpravidla se provádi koch-
leostomie do scala rympani, ale je možné orevřít i okrouhlé
okénko. Pro zvlášrni připady jsou rypracovány dalši posttrpy.

Otevřeni hlem/ždě by mělo být provedeno velmi delikár-
ně, se snahou o zachovirrí i nepatrných zbytků původního slu_
chu. Není da]eko doba, kdy se začnou použivar systémy sti-
mulujicí sluch kombinovaně pomocí zesíleného zvuku pro
hluboké írekvence a pomoci elekrrického proudu pro frekven-
ce lysoké. Operační technika by měla blt rypracována s před-
srihem, připadně by mohli mít výhody z nového způsobu sti_
mulace i ri, kteří byli implanrováni dřive.

Implanrár by měl svému nosireli rydržer celý život, proro
zíleží na dokonalém zhojeni rány. Prvni nasmvení velikosti sti_
mulace elektrod může proběhnouc až po 6 rydnech po opera-
ci. Žádný implanár ještě nemohl fungovat déle než 25 ler, ale
můžeme se oprávněně domnívac, že výměny přístrojů budou
stále spiše }'}iimečné.

Sluchový vjem ryrvořený pomoci elektrického drážděni
nervo,vlich zakončení v hlem/ždi není zdaleka dokonalý a je
naprosto nezbytná dlouhodobá rehabilitace komunikačních
schopnosti. Bez ni je implantace zcela zbytečná. Úspěšnost
rozvoje řeči s koch|eárnim implanrácem je dána řadou fakto-
rú. ZáHadním předpokladem .je funkční sluchoý nerv a ner-
vová dráha. Neobyčejnou důležitosr má nadáni kandidára im-
planrace pro řeč, pro ryrmus, pro hudbu, pro učeni se cizím
jazykům (rato nadání maji i děti narozené neslyšici) a spolu
s rodinným zázemím woři základ pro možnosr ryužiri im-
plantátu.

Implalrační cenrrum pro děrské pacienty od svého zaátku
čerpalo ze zkušeností vel§]ch svěrových cenrer a implancačni
gim se formoval na základě požadavku co nejpřesnější předpo-
vědi gnržitelnosti implantátu. Proto v rymu kromě implanru-
jícího chirurga působí celá řada odborníků. Úkolem Centra
kochleárních implanrací u děti je diagnostikovat velikosr po-
ruchy sluchu a rybrar neslyšící (prakticky neslyšíci) děri, kre-

ry;m kochleárni implantát můžÉ s maximálni pravděpodobnos-
ri pomoci v (re)habilitaci řeči. Celý proces je nesmirně pracný
a již před vlastním zákrokem jsou děti vedeny tak, aby byly
schopny v pooperačnim období co ne.jlépe spolupracovat,

Operační zákrok je vlasrně jen epizodou v procesu návra-
tu/formování sluchu. Elekrrická stimtrlace má asi 6x menší

dynamic§; roxah než srimr-rlace zvuková. proto je důležirá je-

ho konrrola - v průběhu prvniho roku po zavedení implantá-
tu je potřeba ověřovat nastaveni přisrroje prakticky každý mě-
síc. Kontroly provádí současně klinický inženýr se speciálním
logopedem. Podle postupu rehabilitace jsou rodiče instruová-
ni o způsobtr vedení ditěre, je konrrolován deník rozvoje a pří-
padně je pocřebné rypracovávat individuání přístup a způsob
učení u rěch dětí, kde se objeví nějaká forma poruchy učeni
(dysfázie apod.). Kdykoliv pozorr_rji naše logopedky při práci,
vždy musím obdivovar jejich rrpělivost, laskavosl, empadi k dí-
těti a schopnost udržet jeho koncenrraci. Rehabilicace nes|yší-
cího není jen obyčejná práce. Bez nadšeni a plného zaujetí je
to ryčerpávajicí, úmorná dřina. O to vědi radost - a plným
právem - mohou mít z úspěchú'svých" děrí, Je ro rak, jak
říká Karel Jaromir Erben v pohádce O moudrém zlatnikovi:
Řezbář udělal pannu, krejčí na ni ušil šaty, ale mluvec ji dal řeč.
Komr_r ta panna náleži? KomLr jinému by náležela než mluvci,
ktery ji dal řeč)

Hodnoceni rýsledků samozřejmě provádíme velmi exaktně

- rak, aby byla zřejmá schopnosr komunikace. Velmi zjedno-
dušeně můžeme řici, že po rřech letech rehabilitace dokáže ví,
ce než 90 o/o děrí přinejmenším rozumět bez odezirání narrče-
ným frázim, přičemž asi rřerina všech implanrovaných dětí je
schopna dokonce se dorozumět pomocí telefonu se známou
osobou, Učení se trměni slyšet a umění komunikovat je pře-
devším pro děri neslyšicí od narození (přesněji řečeno preling,
v:ilně) dlouhodobý proces, Počíráme s dm, žc co, co zvládnott
za rok děti, které již slyšely, mohou se naučic prelingválně ne-
slyšicí za pěr ler. Řada děcí je vedena rodiči i k hudbě, Zdá se

mi skutečně malým zázrakem, když někreré z nich dokůe za-

hrát jednoduchou melodii na klavír nebo na flétnu - s pouhý-
mi 22 elekcrodami v hlem/ždi.

V blízké budoucnosti můžeme očekávat další rylepšování
funkce procesoru, ýběru přenášené informace, zmenšování
vlasrního přísrroje. Velkou naději na zlepšeni vidim ve snaze
lyvinout novou generaci implanrátu, ktery bude mít možná
až l00 elekrrod a kdy zavedené elektrody budou schopny po-
malu uvolňovat stimulátory růstu vláken sluchového nervu,

Je ro krásná představa. O to k-rásnějši při vědomi, že na jejim
uskurečnění pracují desítky nadšených vědců.

Cesta za prosazením programu kochleárních implanraci
v naši republice nebyla lehká, S odstupem uplynulých deseri
ler musim říci, ze všichni, kteří jsme ji společně prošli, círíme,
že to stálo za to. Z děri, krerym drobný přístrojek orevřel ces-

tu k řeči, se sral docela slušný ásrup. A piiby.vaji dalši,

?rof MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Onemocnění leduin a močol/jch cest u ?o?ukci
Snad každý alespoň jednou za živor pocíri ve dabší či silnější
formé, že existuji močové cesry a ledviny. \ětšinou jde o nezá-
važný ánět dolních močových cesr. Může se ale jednac i o rěž-
ké posriženi ledvin vedoucí až k jejich selhání a léčbě pomoci

umělé ledviny. Onemocněni ledvin a močových cest piedsra-
vtrjí skupinu chorob se ávažným průběhem, které navic mo-
hou probíhar dlouho skrytě.

Charakter i 9rskyr jednodirych onemocněni močoqich
cesr se měni s věkem, U děti a starých lidi jsou časré infekce.
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V dětském věku souviseji &sro s vrozenými anomáliemi mo-
čoťch cest. 7a příznaky opakované močové infekce se může
skrýlat zÁvažné postižení močorych c€sr vč€lně tzÝ refluxu
(zpěrného toku moči při mikci z močového měchýře do hor-
nich močov/ch cesr). U sraršich mužů při zvětšeni prostary
vázne vyptaz,dňování močového měchýře s následnou infekcí.
Podobně u žen se setkáváme s poruchou r7prazdňování mě-
chýře při poklesu pánevniho dna. Poruchy 9?razdňování však
mohou být způsobeny i poruchou nervové regulace měchýře,

iak vidíme např. u nemocných po vážných poraněnich páteře
či u diaberiků, Casré jsou i méné vyznamné infekce dolnich
močových cest u žen v těhotensrvi a ve střednim věku. Také
zde, pokud není onemocnění spťávně a včas zachyceno a léče-
no, můžc pokačovat \zes!upnou cestou a posrihnour ledviny
a jejich funkce. Velmi časté je spojení se áněry gynekologic-
ky-i.

Samostatnou kapitolu woři konkremenry močorlich cesr

- uroliriáza, které mohou být lokalizovány ve všech etážích
močových cest, Vznikaji předevšim v hornich močov,fch ces-
tách a močovém měchýři a do močovodů a močové rrubice se

dostávají při arakách bolesrivých ledvinných kolik. Močové
konkremenry by'vají provázeny močovou infekcí. Časr/m ná-
lezem v moči biaji eryíťocyty, leukoc},ty, bilkovina a buňky
sliznice močových cesr. Jejich nález je věršinou spojen se á-
vúnějším onemocněním ledvin či močorych cesr a váy lyža-
duje podrobnějši ly,šetření. Někdy se projwuje změnou ban7
moči.

Irdviny mohou blt spolupostiženy i při jiných chorobách,
jako je např. diaberes, hyperrenze, dna, odvápnění kostí ap,

Dalši skupinu rvoři áněry imunologické povahy, které po-
srihuii piedevšim mladši jedince a jeiichž průběh může vésr
i k rychlému a ávažnému poškozeni funkce |edvin. U někte-

rych forem těchro onemocněni se objevují otoky, glomerulo-
nefritidy spojené s rozvojem nefrotického syndromu.

7Ávůaé poškozcai ledvin by]vá často spojeno s hypertenzí,
Vysoký krevní dak ryvolá poškození ledvinných glomerulů
a následně i tubuloinlersticia. Na d.uhé srrané, ávažnější one-
mocněni ledvin jsou více než v 80 o/o provhena sekundární
hypertenzi, Zvláši výrazné z5išení krevního tlaku nacházíme
u nemocných se zúženim ledvinné repny (renovaskulární hy-
perrenze).

Při dlouhodobém uživáni analgetik a nesreroidníó antiflo_
gisrik se u disponovaných jedinců objevuje analgeúcká nefro-
patie, kteíá může skryrě vést až k ledvinnému selháni.

Je zřejmé, žr onemocněni ledvin a močogjch cest je nutno
věnova( pozornost a pravidelně sledovar a adekvátnim způso-
bem léčir i jejich lehké formy, aby onemocněni nepřešlo do
formy chronické a nepřekvapilo nic nerušicího pacienra ve fázi
selhání funkce (jak ro, bohužel, dosud zjišťujeme až u 30 o/o pa-
cientů s chronicloy'm selháním funkce ledvin).

Historie p.oznání a liťení nemocí bduin
a mocoutch cest
Někcerá onemocnění postihujici ledviny a vy"vodové cesry mo-
čové, především však srary spojené s bolesrmi, kolikami, obtíž-
ným a bolestivým močením nebo zvlďtním zabarvením moči,
byly známy již ve srarověku.

Z dob Hippokrata a Galena pochází rzv humorální reorie
nemoci, kcerá v poněkud změněné formě plarí dodnes. Na ne-
moc se pohlíželo jako na drlsledek "zkažených šťáv", popř. ja_

ko na "disharmonii šťáv" obíhajicích v těle . Zkažeaým šávám
se pak měl vhodným způsobem zjednat odchod z těla (vene-

punkce, projímadla, hojný přisun rekurin). V rakto humorál-
ně orientované medicíně se pochopitelně věnovala mimořád-
ná pozornosr moči. Posuzování jejiho vzhledu (uroskopie) se

smlo ávažným diagnostickým úkonem a s r7šetřením tepu
bylo po mnoho sraleri jedinou ryšetřovací metodou. Vyšetřo-
vání moči však nemělo jďrě přimý wrah k onemocněním led-
vin a močov,fch cest, ale hodnotil se jim celkový stav nemoc-
ného. Odhadovaly se rak i choroby rzdálené, které nemohly
přímo souviser s worbou moči a její kvalirou. Navíc se z uro-
skopického nálezu dlouho usuzovalo i na průběh choroby a na
naděje nemocného na uzdraveni. Uroskopie jako meroda vy-
šetřování moči byla dlouho velmi populární. Na mnoha q,ti-
nách z konce srředověku, dále z 16. a 17. sroletí, později napi
na obrazech holandských maliřů jsou často znázorněni lékaři
prohlížejicí nádobu s močí u lůžka nemocného nebo ve své
pracovně, kam lidé přinášeji moč ve velk/ch skleněných nádo_
bách uložených ve zvláštnich, k romu účelu zhorovených ko-
šičcich.

U moči se sledovalo její množswí, wezření, barva, ákal,
r.rsazenina, později dokonce i chuť, dále přitomnosr pisku ne-
bo kaménků. Nádoby s močí se nechávaly delši dobu usrár
a sledovaly se i změny, k nimž docházelo po delší době, tj. po
mikrobiálním rozkladu moči. Napi z inrenziry zákalu v mo-
či a z usazenin se usoudilo na míru postiženi rěIa chorobným
procesem. Ve sraqich rukopisech a později v tištěnýó knihách
se ča§to vyskFují ilusrrace vzorniků balw moči. Jsou ro věrši-

nou knrhovitě uspořádané obrazy sklenic na moč, ručně kolo-
rované. MěIy sloužir k porovn,ávání ban7 moči, a usnadnit rak
diagnosriku. Škála zahrnovala rejsrřik barev od čiré vodnare
po černou, všimala si zbarveni od krve nebo od žluči (usuzo-
valo se z něho na ,,melancholii"), Popisoval se také v,lskyt bí-
lého hlenu nebo hnisu ,,flegmy". Rozbor moči byl dokonce
populalizován i skládáním básní o ryšetřování moči; tuto tra-
dici udržovaly po několik sralerí lékařské školy v lrálii.

Je možné konscarovat, že od dob Hippokraror}ch až do
konce l8. srolerí je známo asi 200 speciálních spisů o analý-
ze moči, Je pochopirelné, že ryro práce se zab}ryaly před€všim
popisem mnofuwí, barv}, a dalších vlastnostl moči. Na druhé
straně však značná čát rěchro knih byla věnována i močové-
mu konkrementu, kterému se připisovalvelk/ prognostický
wýznam, Pltořadý zílem byl věnován průhlednosri moči, ji-
nými slovy worbě ,,nubeculy" (obláčkovicého zakalcní ustáré
moči).
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Lidoví léčitelé se donedávna rádi uchylovali k prohlídce
moči (bez analyzy!) jako k pseudodiagnosrickému prosdedku,
krery předcházel vlastnimu předpisu bylinkor7ch čajů apod.

Je jisté, že zkušený pozorovatel může pouhým pohledem na
čersrvou moč ve skleněné nádobě lyčist mnoho podrobností:
srupeň zředěni moči, jeji průzračnost či ákal, sedimenr, za-
barvení. To může někdy souviser s vlastni chorobou (přírom-
nost krve nebo hnisu), jindy však jde o důsledek rrživání léků.
Dokonce některé porraviny, zejména požité ve věrším množ-
ství, ryvolávaji změny v barvě moči, napi červená řepa, z hub

ryzce apod.
Později s rozvojem chemie piibývalo ovšem spolehIigich

analltických reakci, krerymi se zprvu kvalirativně a později
i kvanrirarivně mohly určovat v moči přítomné parologické
lárky, popř, sranovovar odchylky v množsrvi normálních lá_

tek od normy. Tak bylo zihy zavedeno již zminěné zjišťování
množsrvi cukru v moči při cukovce, dále zjišrování množsrvi
acetonu, žlučového barviva, bílkovin a řady dalších látek. Uí-
čení něklerych lá[ek v moči podává obraz o funkci řady vnirř-
ních orgánů a pomáhá posoudit funkci ledvin, jater, hormo-
nálnich procesů apod.

Jednou z nejstarších známých nemocí vůbec jsou močové
kameny; známějši byly kameny močového měchýře než ka-
meny ledvin. Již ve srarověku se prováděly operace močové-
ho měchýře s následným odstraněnim kamene. Tenro primi_
rivní chirurgic§ zákrok - řez se vedl v krajině hráze a rána se
nezašívala - se udržel téměř po dvě risicileti! Potulni chirurgo_
vé, specializovaní na odsrraňování kamenů, operace §ily a ně-
kdy i očniho zi_kdu, purovali ze země do země; za svůj živor
provedli až tisíce operací a z nich přece jen překvapivé procen_
ro vedlo k úspěšnému ryléčeni.

Rozvoj techniky vedl ke zdokonalování jemných, složirych
oprických přístrojů, které umožňují ryšerřir nimo močového
měchýře, diagnosrikovar ram lrirnen, a dokonce jej popřípadě
rozdnir na menší kousky, aby se daly rypláchnour vodou. l ra-

to metoda byla v posledních letech velmi zdokonalena tím, že
se k rozbiti kamene použilo bud' elekrrického ryboje, nebo
uluazvuku.

Revolučni zvrat v léčebných možnosrech u ledvinového ka-
mene přinesla osmdesárá léta nďeho scoletí. Byly sestrojeny
přístroje, které umožňují rozbir kímen přímo v ledvině, aniž
dojde k poškození tkánč, Rozvoj mikrorechniky a opriky dal
urologům přisrroje a možnosti od§tranit i malé, dosud jen ob-
tížně přisrupné kameny gikony v podsrarě nenáročnými.

Vynález rentgenu vedl k podstarnému zlepšení možnosti
diagnostikovat kameny v močov.fch cesrách, rrrčir jejich polo-
hu a velikosc, nabízel i dalši značný rozvoj operační techniky.
Posledni léra přidala nové lyšetřovací merody, které jsou dal-
ším kvalitarivním skokem vpřed. Jde hlavně o sonografii (ry-
šetřování ulrrazl,ukem), počíračovou tomografi i a nejnověji
o nukleární magnerickou rgzonanční tomografii. Jsou to vý-
kony, kreré lyžadují speciální, složiré a velmi nákladné pří-
stroje, dávají však diagnostické možnosri, o nichž dosud lé-
kaři neměli ani tušení. Včasná, neinvazivní, tedy nemocného
nezatěžujíci a nebolesrivá r7šetřovaci meroda samozřejmě
umožňuje lépe nemoc poznar a také léčit.

Převrarný pokrok ve znalostech paro§,ziologie chorob led-
vin a močo9kh cest přišel ve 20. srolerí, a ro zejména v jeho
druhé polovině. Zlepšení diagnostilry spolu s objevením no-
r7ch, účinných léků, jako jsou napt chemoterapeudka a anri-
biotika, vedlo k účinnějši léčbě áněrlirych procesů, byr se do-
sud nepodařilo dosáhnour ideá]niho starrr, toriž definirivního
a úplného vyhojení všech infekcí. Pokrol9 §ziologie a bioche-
mie pornohIy také zavést cílenou léčbu. Biochemická ryšctře-
ní dávaji možnosr posoudit činnost ledvin ve }ztahu k celému
organismu lépe, než ro bylo možné v minulosd. Zdokonaleni
rentgenové techni§ a přísrrojů umožnilo ryšerřovar ledviny
a jejich okolí, vývodné cesry i cévní ásobení. Pomocí radio-
aktivnich izotopů lze dnes bez nároků na pacienta vyšerřovar
odděleně funkci každé ledviny zvlášť a získar řadu dalšich cen-
ných informaci. Diagnostické punkce ledvin pomáhají správ-
ně stanovit diagnózu, popi ohodnotir dynamiku áněrlivého
procesu a jeho ovlivnění léčbou,

Selhávajícím ledvinám, kreré jsou živorně důležirymi oryi-
ny, přišly na pornoc technické lynálezy: nejprve peritoneálni
dialýza a později h€modial)rza ("umělá ledvina"). Těmito me-
rodami se r7nuceně dosahuje očisry krve od látek, které led-
vina za normálních okolností vylučuje moči. Rozvoj chirur-
gických metod a zejména zvládnuri imrrnologických reakcí
umožnily rozvoj rransplanací ledvin; ry jsou v současné době
nejúspěšnější z orgánojkh rransplanraci. Užiri umělé ledviny
a rransplannce ledviny jsou zadm nejvěrším pokrokem v his-
torii poznáni a léčení těžkých nemocí ledvin,

Dějiny hemodialýzy se datuji již od roku l854, kdy skot_
ský chemik Thomas Graham první srudoval dialýzu na pro-
stupnosri stěny hověziho močového měchýře, použitého k se-
stavení primitivního dialyzároru, Yýraz ,,di^lý,zA" poch^zi ód,
něho. O rok později, v roce l855, pokračoval německý ý-
ziolog Adolph Fick ve studiu difuze s různými kolodiovými
membránami. Tenro princip v laborarornich podminkách
ověřil \í. Schumacher v roce l860. Jeho ásluhou byly ry-
rvořeny podminky pro baltimorské §ziology Johna J. Abela,
L. G. Rowntree a B. B. Turnera, kteři v roce 1912 sesrrojili
prvni dialyzritor podobný současným kapilárním dialyzáro-
rům svoji soustavou kolodiových = celloidinov/ch kapilár, což
je pastová směs celloidinu, éreru a erylalkoholrr. Výkon nazva-
li ,,vividifuze".oařicb Kalháneh: Ne ašem dnim konec, 1966
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Ve čryřicár/ch letech nastal konečně čas, kdy se uskurečni-
la úspěšná hemodialyza člověka. Mladý holandský lékař Vil-
lem J. Kolff lyslovil domněnku, že uremické roxiny by mohly
být odsrraněny z krve uremika. V roce l940 sestavil použirel-
nou umělou ledvinu. Byl ro horizontálně upevněný válec slo-
žený z dřevěných lišr, na němž byla navinura celofánová hadi-
ce. Otácenim válce se hadice naplněná kwí dosúvala do sryku
s dial}začním rozrokem v horizontálně uložené vaně, do které
byl válec z poloviny poropený Celofánovou hadici opakova-
ně plnil kwi nemocného a po dial|ze opěr vracel nemocnému.
V roce 1945 Kolí[úspěšně ryléčil první pacientkr-r s akurnim
hepatorenálním syndromem a prokázal rak, že člověka s akut-
ním selháním ledvin lze hemodial}zou zachránit. V roce l950
švédský lékař Ni|s Alwall použil k hemodialpe uremického
nemocného verrikilně posravený buben, na krerém byla navi-
nurá celofánová hadice, Jeho úspěchy zajistily lyužiti tohoro

rypu hemodialyzitoru v evropském měřírku.
Pokrok na poli pravidelné diallzačni léčby (PDL) nenechal

na sebe déle cekar. Dne 9. 3. l960 implántovali Belding Scrib-
ner a Vayne Quinron svůj prvni rzv Scribnerův zevni arterio-
venózni zkrat (,,shunť'). Jeho vylepšenou podobu předvedli

J. M. Cimino a M, J. Brescia v roce 19ó6, kdy chirr_rrgicky
spojili arterii radialis s venou cubiralis jako vnitřní pišrěl-arre-
riovenózní fisruli.

V současné době je na svěrě úspěšně dlouhodobně dialyzo-
váno několik milionů pacientů se selháním funkce ledvin.

U rransplanraci ledvin dnes už můžeme mluvil o léčebné
merodč s vysokým procentem ú5péšnosri. Úspéšně funguiíci
ledvinu má jeden rok po rransplanraci více než 90 o/o nemoc_
ných a úspěšnosr pěrilerého fungováni ledvinného štěpr.r je vi-
ce nů 50o/o. Historickým okamžikem, kter/ zahájil éru mo-
dernich transplantací v klinice, se sral rok l954, kdy Munay
s Merrilem v Bosronu rransplantovali ledvinu mezi jednova-
ječnými dvojčary Následně v roce l959 Hamburger použil
v Pařiži k imunosupresi rrg áření a v roce l961 6-merkapto-
prrrin a jeho derivát azarhioprin. V současné době se uživají
další velmi účinná imunosupresiva jako je cyklosporin A, tac-
rolimus, sirolimus a dalsí. Úz§im hrdlem lahve zůsrávaji vhod-
né ledviny k transplantaci, tedy kadaverózni či žlví dfuci or-
gánu. Významnou roli hraje z tohoto aspektu ilegislariva,
umožňující z hlediska erického odbér orgánů zemřelým iži-
v/m za účelem rransplantaci.

Současnost nejiobgie s pohledzm dn budlucna
Nefrologie je dynamicky se rozvíjející medicinský obor, krerý
zaíim zaznamenal největší úspěch v oblasti náhrady při selhá-
ni funkce ledvin (dialýza a rransplantace), redy paradoxně
v oblastech spojených s našim neúspěchem v Iéčbě základní-
ho ledvinného onemocnění. Ohromným úspěchem je to, že
všichni nemocni se se|háním ledvin mohou býr dialyzováni
a značná část z nich se pak dočki i úspěšné rransplanrace. Jsou
ale i oblasri v klasické nefrologii, kde byly zaznamenányv sou_
časnosti úspěchy s pohledem do budoucna.

Z hlediska klinické práce předsnvují mimořádný přínos
nové znalosd v chápáni progrese chronické renálni insuficien-
ce. Dí§ poznatkům o eriologii někrerych chorob na úrovni
molekulární a odhaleni některych faktorů (např. qtokinů),
ov|ivňujícich progresi renálnich chorob, lze lépe chápar me-
chanismus sklerorizace a jizveni. Tím se samozřejmě posrupně
owirá i možnosc účinnějši prevence a léčby těchto procesů.

Dalším důlďirym pozirivnim poznarkem, krery má již dnes
svou aplikaci v klinice, je zjištění existence někteny'ch imuno-

logic§ch paramerrů (napi ANCA prorilátek), které vlznam-
ně přispivají k časné diagnostice, odhaleni mechanismu lzniku
a průběhu někrerých imunirně podminěných glomeruloparií,
Terapie rychle progredujicích glomerulonefritid s mimořádně
šparnou prognózou je pii léčbé plázmďerézou á imunosupresi
r}razné úspěšnější. Casnčjši diagnosrika a výrazně širši mož-
nosri imunosupresivní terapie se uplatňuji i při úspěšnějši te-
rapii glomerulonefririd v rámci systémového lupusu a někre-
rých dalších chorob.

Třerím širo§m okruhem ,,klasické" nefrologie, kregi,na se-
be v poslední době upoural pozornosr, je oblasr meabolic§ch
poruch pii onemocnění ledvin a jejich rzrah k progresi chro-
nické nefroparie. To se rýká poruch sacharidového metabo-
lismu - problému mimořádně důležirého například při dia-
berické nefropatii, avšak i při poruchách merabolismu lipidů,
bílkovin a dalšich lárek.

V oblasti léčebných merod náhrady funkce ledvin je samo-
zřejmě pokrok velmi zřetelný jak z hlediska kvaliry poskyto-
vané péče, rak z hlediska počtu pacienrr1, krerým je poskyro-
vána. Někreré nové technologie (mimo jiné rurinnizavedeni
rekombinovaného lidského erJtropoetinu do |éčebného arze-
nálu nefrologů) výrazně zvýšily kvaliru živora nemocných se

selhánim ledvin.

Je nepochybné, že docházi i k rychlYm změnám v rechno-
logiích léčby selháni funkce ledvin, a ro jak chronického, rak
akurního. Užívají se sú]e více rzv konrinuálni rechniky (napi
kontinuální arreriovenózni či venovenózní hemofilrrace či he-
modiafilrrace) umožňující mnohem efekrivnější léčbu zoh|ed-
ňujíci vedle eliminace rerinovaných lárek i změny objemové
a přímou úpravu složení exrra- a inrracelulární rekuriny. No-
vý impulz dosrala i konrinuální ambulanrní perironeálni dia-
lyza ryužitim nogich lépe tolerovaných diallzačnich roztoků
i užirím rzv. přisrrojové peritoneální dialyzy, Běžně se již uži-
vá plazmaferéza, a to i v různých varianrách (např. kaskádová
plazmafercza s imunosorpci).

V oblasri rraasplanrační mediciny, ale i v oblasti imunirních
chorob ledvin, jsou stále vice uživána nová imunosupresiva vý-
znamně ovlivňující imunirní pochody v organismu. Vedle kla-
sických cyklofosfamidů a imuranu jsou to nové modifikace
cyklosporinu A, FK 506, mykofenoláru moferilu a rapamyci-
nu. Důrazně kráči vpřed i moderni a účinná léčba hypenenze
u neírologic§ich nemocných, ovlivňujíci vedlc systémové i tzv
intraglomerulární hypenenzi. Táro léčba rynamně zpomalu-
je pro8resi, a to předevšim u časných stadii diabetické nefro-
patie, Vedle ACE inhibirorů se stále vi.e užívá i inhibitorů
AT| recePtorů Pro angiorenzin II. Velmi perspektivnl je i čas-
né užití sratinů v nefrologii, a to nejenom s ohledem na časro
přítomnou hyperlipidemii, ale předevšim s rozpoznáním anri-
proliferačních účinků této léčby.

Z hlediska cévnich chorob stojí jisrě za povšimnutí rozvoj
angioplasrik při srenóách renálních repen. Významného po-
kroku bylo dosaženo i při léčbě renální osteopatie, a ro po-
užitim nových analogů viraminu D či fosfáror7ch vazačů ve
srřevě.

Nefrologie je nepochybně dynamicky se rozvijejici obor
vnitřního lékařswí, jehož další léčebné perspektivy jsou spo-
jeny především s rozvojem molekulárni genetiky a iejím vsru-
pem do léčebných procesů. Zarim byl zaznameaán značný
pokrok v diagnostice a léčbě heredirárních nefropatií. Lze oče-
kávar, že v krátké době budou prohloubeny i naše znalosri
a léčebné možnosti u řady dalšich ledvinných onemocnění.
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Potíže s močertím u průřezu staletí
doc, MUDn luan Kawaciuk, CSc,

Věcšina mužú zřejmě vnímá urologii jako obor zabývajici se
především poruchami močeni u mužů a onemocněnim pro-
stary zejména. A je pravdou, že většinu historického medicín_
ského času se přcdchůdci dnešních urologů věnovali léčbě
mikčních problémů, kreré exisrovaly od pradávna. Nejsrarši
dochovaný konkrement měchýře je přibližně 7 tisíc let srarý
a byl objeven Elliorem Smirhem v roce 190l v Egyprě v pre-

historickém hrobě v El Amrahu blízko Ábydoru. Jádro je
z §seliny močové a periferní vrsny z kalcium oxalátu a mag-
nezium fosfácu. Sochy v káhirském muzetr zobrazuji vesměs
obřezané faraony a doklady o těchto prvnich ,,urologických"
riruá|ních gikonech jsou přibližně z rřetího tisiciletí př. n. l.

Jedna z nejstarších známých medicínských ,,knih" Ebersův
papyrus je dacována kolem roku l550 před Kristem a obsa-
huje réměř devět ser receprů na léčebné připravky a čaje. Re-
cepcy rycházely z ernpirie a byly označeny jako návody ,,k re-
gulaci proudu moče", ,,k léčbě onemocněni dolniho břicha"
a podobně. Termin ,,rerence moče", krery se v papyru objevu-
je, zahrno"al zřejmě všechna tehdy známá urologická one-
mocnění.

Syndrom infravezikálni obstrukce byl znám již od starově-
ku a cévky užívali při jejim léčeni iiž indičri chirurgové a ve
starověku Číňané a Egypťané. V Čině ovšem cévk} zásadně
nepoužívali lékaři, ale laičri praktikanti. Ind Charaka, lékař
sik}rského krále Kanisky, v prvním srolerí n. l. použival ka-
rérry (,,instrumenra tubulara multiplicitur adhibenda") k ly-
prázdnění měchýře při rerenci moče, redy při ,,otékání břicha",
Karétry byly vesměs z bronzu, někreré s dvojir|m zakiivenim.
Nejdelši zachovaný katétr nalezený v domě chirurgů v Pom-
pejích byl 26 cenrimetrů dlouhý měl l7milimerrový průměr
a odpovídal piesně Celsog;m popisům katétru, K dilatacim
se někdy použivaly i sondy dřevěné. První urologickou mono-
grafii nazvanou ,,De vesicae renumque affecribus" napsal Ru-
firs z Efesu na začátku druhého století n. l. Těrmín ,,lithoro-
mus" se poprvé objevil jako přezdívka Ammonia z Alexandrie,
krery žil ve rřetím srolerí před n. l., protože první použil roho-
ro slova pro rozdrceni kamene v měchyii uprávenym lupým
hákem transperineální cesrou. Teprve později se začal cermin

litoromie,použivar pro odstraněni konkremenru. Celsus, kre-

ry 7ll v Klme na zacatl(u l(restansl(e ery ve §vem 7námem me-
dicínském texru 'De re medica" velmi přesně popsal rechniku
perineálni liroromie, která se prakcicky beze zmčn použivala až
do konce 18. stoleti. Sám Celsus ovšem doporučoval opero-
var pouze nemocné ve věku 9-14 let, a ro ještě l}lučně naja-
ře. Výskyt litiázy u dětí byl v té době mnohem lyšší než dnes
v důsledku srran7 složené především ze zlrysaného mléka, ovo-
ce a nápojů boharych na oxaláry Také Ind Susruta v 5. století
n. l,, po selhání konzervarivni léčby cystoliriázy čaji a mastmi
na břicho různého složení, doporučoval obdobnou cechniku
liroromie, ačkoliv ji sám považoval zahazardni výkon i v ru-
kou zkušeného operatéra, Podobnost jim použivané litoromie
r rechnikou Celsovou byla taková. že je velmi pravdepodobný
imporr operace praktikované Řeky do Asie pii rybojích Ale-
xandra Velikého. Starověci lékaii byli vázáni Hippokrarovou
přísahou, krerá sým,,neprovedeš řez na liámen" podobné po-
čínání přímo zakazovala. Nejsou ale známy důvody, které Hip-
pokrara k tomuto zikazu vedly. Z dnešniho pohledu se mu
nelze příliš divir, Bez možnosri adekvárniho znecitlivění byly
bolesrivé reakce nemocných zvládány jenom hrubou silou
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Pomocniků litotomisty, operace byla odPuzujicím uupenim
a pooperační morralira se pohybova.la kolem 40-50 o/o a mor-
bidira mezi 80-95 o/o. Některé typy osrnarych konkrementů
ale působily sv}m nosirelům rak kruté bolesti, že lirotomie by-
la i za daných podminek jedinou nadějí na vpvobozeni z mu-
čijích únap. Je ovšem příznačné, že ješrě v osmnáctém stoleti

Jean Faucon, děkan slavné univerzity v Montpelliere založené
roku 1239, nedovolova,l zásadně, aby lékai sám manuálně po-
máhal nemocnému - to prý dělaji jenom ,,idiotes chirurgici,
ignorantes artem".

]e zajimavé, že zatir,l'co konkremenry v močovém měchýii
litotomisté léčili již před 2000 lery role zvětšené prosrary jako
příčiny infravezikálni obstrukce byla plně pochopena teprve
ve druhé polovině minulého srolerí. Hippokrates prosratickou
ž|ánu neznal, al,e je možné, že právě prostatismu se rykal jeho
girok ,,onemocnění ledvin a měchýře jsou u srarych mužů
obtlžně léčirelná." Již Oribasius (325-403 n. l.), krerý sloužil
jako lékař na dvoře císaře Juliána, popsal abnormální ,,indu-
raci hrdla měchýře", pravděpodobně zvěršenou prostatu, Kdf
nebylo možné uvolnit retenci moče katerrizací, doporučo-
val perineální c7stotomii jako poslední možnost. Herophilus
z Alexandrie, kcery se narodil kolem roku 300 před n. l. a strr-

doval na slavné Hippokratově medicínské škole na oscrově
Kos, piwal lidskí těla a první popsal prosrau jako ,,houbovi-
tou tI(áň po súanách hrdla měchýře." Semenné váčky nazý-
val ,,adenoides prosratai" - žláznatá prosmta, a jejich ampuly
,,kirsoides prostatai" - varikózní prosrara. Slovo prosta!a ozna-
čovalo lzrah rěchro orgánů k měchýřovému hrdlu, Fallopius
nazýval prostatu 

"glandosum 
assisrens". Quincyho,,Lexicon"

(1725) zazrtamenal již akceprovaný název ,,prostata" s alter-
narivním ,,corpus glandulosu-". Žlár,, poprvé do derailů po-
psal benáts§ lékď Nicolo Masa již v roce l536, Nejstarší ilu-
suace prosrary byla objwena v ,,Tabulae anaromicae" (1538)
od Andrea Vesalia, největšího anaroma té doby, jehož nejslav-
nějšim dilem byla ,,Fabrica" z roku 1543. lean Riolan v roce
1649 poprvé ukizal na přičinný lztah mezi zvědenou prosra-
tou a infravezikální obstrukcí, když wrdil, že ,,obstrutci hrdla
měchýře může působit nádor prostatické žlízy". V roce 1668
Regnier de Graďpublikoval poměrně derailní popis a zobra-
zení normálni anaromie prosrary Nejstarší známý zevrubný
popis prostadsmu poóází od Ambroi§e Paíého (l678), pova-
žovaného za otce moderní chirurgie. V roce l788 John Hun-
ter popsal přičinu obrižného močenijako hlperplazii postran-
nich a středního laloku prostary Zaznamenal i vliv obstrukce
na svalovinu měchýře a současnou dilataci horních močových
cesr, Hunterova práce předběhla svou dobu a byla bohužel za-
pomenuta. V roce l84l publikoval Mercier svoje ,,Les Re-
cherches sur les Maladies des Organes Urinaires er Génitaux
considérés spécialement chez les Hommes Agés", Prvni použil
rermin ,,hyperrrofie" prostaty, zaznamenal změny cévni kon-
gesce prostaty jako přičinu komplikací a popsal paradoxní
ischurii. Benigni zvětšení prosrary nebylo tehdy ještě známé
a většina chirurgů se domnívala, že jde o ,,skirrhus". Teprve
v roce 1853 Paget popsal na řezu lobální srrukturu prostaty
s fibrózním pouzdrem a upozornil na možnostjejí enukleace.
Obdobný fakt publikoval také Henry Gray ve své ,jaaromii"
publikované v roce l855. V ré době byl již všeobecně akcep-
toún základní fakc benigního zvětšení prostary jako přičiny
infraveziká,lni obstrukce, ale na operačni řešení si ješrě nikdo
netroufal.

Před nástupem operací prostary byli nemocni s rerencí mo-
če odsouzeni ke katerrizaci. Při pokačováni retence moče byli

nemocní cévkováni 3-4krár denně. Nemocní, u krerych re,
rence perzistovala, byli vedeni k opatrné arrrokarerrizaci. Hen-

ryThompson (1858) referoval o dvou nemocných, krerým
bylo 90 lec a byli na autokatetrizaci 22 lec, Ješrě Buckston
Browne v roce 1893 se domníval, že nemocní, kteří katerriza-
ci dobře tolerují, nemusí byt podrobeni prostarekromii. Nápad
Merciera, krery v roce l836 zavedl do praxe karérry s jednim
a později dvojím zakřivenim, byl důležiq;m zjednodušením
katetrizačni praxe, Diskuse o potřebě postupné dekomprese
přeplněného měchýře začala u Chassaignaca , kcerý v roce 1844
přisoudil úmrtí nemocného rychlému lyprázdnění měchýře
karérrem. Táké HenryThompson (l873) popsal případ fatál-
ni synkopy po rychlé dekompresi měchýře. Prvni punkci mě-
chýře pro retenci moče provedl Zecchio z Boloně již v šestnác-

rém srcleci perineá,lní cestou. Ovšem v průběhu devatenáctého
stoleti se punkce měchýře porrživala jenom zřídka. tšina
chirurgů se pyšnila svou zručností v katetrizaci měchýře i při
srrikrurách močové rrubice nebo velké prosrary Až do roku
1880, kdy Garson a Petersen demonsrrovali, že založení supra-
pubické drenáže měchýře může b/t bezpečnou metodou řeše-
ni chronické infravezikálni obstrukce, byla suprapubickí cys,
rostomie jenom velmi vzácnorr volbou.

Již v roce 1639 při perineální litotomii nalezl velmi zručný
litotomista Covillard pevný nádor obkrrržujicí měchýřové hrd-
lo. Rozrušil ho a část odsrranil klešrěmi a následně odstranil
velký měchýřory konkrement. O výsledku výkonu a povaze
odstraněné tk,áně nejsou podrobnějši zprály. Georg Goodfel-
low v listopadu l89l provedl první perineální prosrarekrom ii,

Je zalimavé, že pooperačně neporržíval kacérr ani ádnou jinou
formu drenáže. Jeho práci ,,Prosrarectomy by Perineal Inci-
sion" piečerli na sympoziu v Los Angeles 

" 
prosinci 1896 jeho

kolegové, prorože Goodfellow se jednáni nemohl zúčastnit.
To bylo důvodem k odmirnutí publikace jeho práce v tisku.
Podrobnosri své rechniky Goodfellow publikoval až v roce
l904, kdy již referoval o 78 operacich jenom se dvěma úmrri-
mi. Byl velmi zručným opera!érem a jenom málokdy mu enu-
kleace trvale déle než 5-10 minur. Perineální prostarektomie
pro karcinorn byla provedena již Leisrinkem v roce 188l, ale
nemocný zemřel na ,,celkové ryčerpáni" l3. pooperační den.

V průběhu dlouhé hisrorie operací pro liriázu byl supra-
pubický přístup zcela opomenur pravděpodobně pod vlivem
Hippokratova názoru, že incize měchýře je facálni, Ani Pierre
Franco, ktegi poprvé odsrranil konkrement měchýře suprapu-
bickou cesrou v roce 1556, nepochyboval o větší vhodnosti
perineálního přisrupu, i když se k suprapubické cesrě odhod-
lal právě poté, kdy se mu perineálnim přisrupem nezdařilo
vel§ konklement odstanic. Sám naopak varoval před opako-
váním této cesry Teprve v roce 1719 ]ohrt Dorrglas provedl
první plánovarrou litotomii suprapubickou cesrou. V roce 1827

Jean Amussat, po odsrranění konkrementu suprapubickou
cesrou, pozoroval pevný okouhlý nádor v hrdle měchýře, kre-

ry zcásti odstranil nůžkami. Po j;konrr výrazně ustoupily mik-
ční obriže nemocného, Suprapubickou cestou částečně od-
straniJi prostarickou tkáň: v Německtr Billrorh v roce 1855,
Schmidt a Tiendelenburg v roce l88ó, v Anglii Mc Gill v ro-
ce l887, ve Francii Guyon v roce 1889 a v Americe Belfield
v roce l886 a lýatson v roce l889. V roce l88ó Belfield pro-
vedl prvni plánovanou operaci prostary kdy podvazem od-
stranil jeji srřední lalok. Přesto ještě v roce 1887 nejuznávaněj-
ši urolog té doby sir Henry Thompson prohlásil, že jesrliže je

nemocný jeden ž dva roky katetrizován, jeho měchýř již zrra-
dl veškerou 1,1puzovací silu a nedokážr,vlpudit moč z měchý-
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ře ani v připadě odsrraněni prosrary Podobně pesimisciclg po-
stoj zaujímali také August Socin a Felix Gylon, nejznámější
urologové Německa a Francie, kteři wrdili, že radikální ope-
rační léčba hypertrofie prostary není a nebude realizovarelná,
Á již v roce l888 Arthur Fergusson McGill z Leedsu provedl
u několika nemocných komplerní enukleaci prosrary Prepa-
ráty těchto prostat jsou dodnes uchovávány v muzeu ,,Leeds
School of Medicine".

V roce 1895 publikoval Eugen Fuller z New Yorku svoji
práci ,,On six successul and successive cases ofprosrarectomy",
ve kreré detailně popsal metodu, kterou standardně prakriko-
val. Popis operace dokumentuje přesvědčivě, že šlo o 'kom-pletni" enukleaci proslary Sám později datoval svoji první
prosracekcomii rouro cechnikou do roku l894. Nejvěrší vý-
znam pro další rozvoj prostatektomií měla známá práce sira
Petera Freyera ,,Total Exstirpation of the Prostatae for Radical
Cure of Enlargemenr ofThar Organ". Principem jím popsané
techni§ byla úplná enukleace hyperplastické tkáně prostary
prsrem, Svoji definirivni techniku zahrnující již ramponádu
lůž}a prostaty a 9nržiti silného zahnutého epicystosromického
drénu, popsa.I v roce 1902. Sám Freyer se zasloužil o publici_
tu tohoto postupu řadou přednášek, publikací a knih. V roce
1920 referoval o 1625 prostatektomiích s překvapivě nízkou
monalirou 5 o/o.

Retropubickou prosracekromii poprvé provedl van Sroc-
kum z Rotterdamu v roce 1908. Terence Mi|lin publikoval
zprávu o rerropubické prostatekromii v roce 1945 a techniku,
která se pod jeho jménem uživá bez vel§ch změn dosud, po-
psal v monografii ,,Rerropubic Urinary Svgery" (|947).

Hisrorie rransurerálni chirurgie má své počárlg v pokusech
r,ltvořit ,,falešnou" cestu pro moč proražením tunelu v bloku-
jici prosrarě kovovým násrrojem. První zmínka o podobném
postupu je z roku 178ó od De la Faye. Jeho nemocný nepie-
žil celý rok. Další následovnici nebyli o mnoho úspěšnějši.
Gurhrie v roce 1834 uživa] k ovlivněni obsrrukčnich sympto-

mů incize prostary provedené nástrojem vlasrní konstrukce.
Mercier v roce 1836 Guthrieho poslup a nástroj odsoudil
a s:ím publikoval rysledlry 400 nemocných, kreré ošetři] vlast-
nim nástrojem, ktery nazywal ,,inciseur". Nástroj byl podobný
Iirorriproru. Zkonstuoval raké násrroj k odsrraněni čári pro-
statické tkáně na Podobném principu, ktery nazýval ,,exci-
seur". Největšího pokroku tJto pokusy dosáhly v konsrrukci
Enrica Borviniho z Pavie, kreny' v roce 1876 předsravil svůj

,,incisore prosrarico" neboli,,galvano-kauterizační incizor",
který užival k destrukci prostatické tkáně elekrrického prou-
du, V da]šich letech se objevila řada modifikací tohoto princi-
pu. Vzhledem k tomtr, že s přistroji se pracovalo naslepo, bý-
valo časrym problémem pooperačni kwácení. Stevens v roce
19l3 poprvé provedl cystoskopem za kontroly zraku kauteri-
zaci středního a pozdéji i postrannich laloků prosrary, kterou
se podařilo zmenšir obsrrukční obtiže někrerych nemocných,
V témže roce publikoval Georges Luys z Paříže svoji merodu
,,foráže" prostaty, která spočivala v masivní koagulaci hyper-
plasrické prosrary v několika sezenich, krerou se vywářel tunel
skn žlázu. Y roce 1923 Clyde Collings s pomocí Reinholda
\Ý'applera zkonsrruoval řezací elekrrodu, krerá byla akrivovaná
rysokofrekvenčnim proudem. Radikálni obrat ve vývoji trans-
uretrální chirurgie znamenaly první resektoskopy Maxmilia-
naSlernavroce |926 a příscrojT, M. Davisev roce l931,
Stern-Mc Carthyho endoresektor, ktery spatřil svědo §věta rrž
rok v Ne* Yorku, zahrnoval všechny použirelné prvky a pied-
nosri svých předchůdců. Zrilladní principy endoresektoru zů-
sraly zachovány prakdcky dodnes, přibyl ,,jenom" moderní
zdroj wěda, vedení wěda i obrazu svazkem skleněnýá vláken,
video-přenos resekce a automatická korekce intravezikálního
rlakr.r během operace.

Moderni urologie se ale při dramarickém rozvoji v posled-
nich dekídách naučila řadu ,,pánskych" mikčních obtiži řešit
ve spolupráci s dalšimi obory mnohem méně nebezpečnými
posrupy než za celá sralecí předrim.

doc. MUDr. Miroslau Ryska, CSc.

...Jen ruíh radihílnícll tjholů prouidělich pfo htální
onemoatění může na,bídnout mh ďeubvj a dloabodobj Ié-
čebnj efebt, jabj přbláší tran4ialuce jatet ..

Výměny lidských orgánú parří ke špičkovým léčebným me-
todjm v součásné medicině. Ťansplantace jater mezi nimi
zaujímá předni mísro, a ro nejen dílry wé mimořádné chirrrr-
gické náročnosti, ale také vzhledem ke skutečnosti, že játra
jsorr vitálně důležig;, zátím nenahradirelný orgán. Konzewa-
tivní léčba je u nemocných s pokročilým jaleínim onemocně-
ním a selháním jacer málo účinná. Rozvinut/ program jater-

ních transplantací proto má pro každý stát nenahraditelnou
cenu záchlany stov€k lidských živorů ročně. Uspěšná rrans-
plantace jater je však také prubiřským kamenem fungování
zdravornicwí. Vfaduje nejen špičkový rransplantačni rym,

ale i dobře lyškolený §tředni zdravornid§/ person:íl, Může bn
realízováaa jen na kvalirně rybaveném pracovišti. Musí být
podepřena dobře organizovaným dárcovs§m prograínem.
Je podminěna spoluprací sírě poučených nemocničnich i re-

rénních lékařů, kteří včas diagnostikují onemocnění u pacien-
rů a posilají je do trarrsplanračního cenrra. Realizace rransplan-
tačniho programu jater jako rurinní léčebné metody vyžaduje
nemalé finančni náklady. Ze všech rěchro důvodů jsou crans-
pla_rrrace jarer jednou z vizirek lyspělosri zdravotni péče každé
země.

Vzhledem k romu, že Českí republika má rozvinuqi rrans-
plantační program jater, mohlo by se zdát, ž€ se múže pyšnit
špičkovou lékďskou péči. Paradoxně se právě na tomto příkla-
du projenrji někreré neduhy stávajiciho českého rysrému zdra-
votnicwí.
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Vykon přímo hrdinshý
Pn,ní transplantaci jater u člověka provedl na počárku 60. Ier

dokror T E. Srarzl v Denveru v americkém státě Colorado.
Pnni transplantovani operačni gikon nepiežili nebo přežili

ien několik dnů. Dokrora Scarzla srál počátečni neúspěch ré-
měř ztráru licence. Jeho i další rymy musely r,7naložir velké
úsili, než dosá-trly úspěchu a ransplanrace jater mohla býr
l, roce l983 Národnim insrirurem zdraví v USA prohlášena za

klinickou metodu léčby. Starzl položil zillad širokého expe-
rimentálního a klinického rozvoje merody, krerou pak chrělo
nabidnout wým nemocným stáe vice pracovišť. Její zavedení
se sralo mocným impulzem dalšího rozvoje břišní chirurgie
a heparologie. Bylo vyzvou pro anesreziology a přitáhlo pozor-
nost celé řady preklinic§ch oborů. Stalo se i věcí presriže.

U nás byla provedena první rransplanrace jaterv roce l983
n,mem profesora V Kořísrka v Brně. Prvni transplantovaný
pacient dosud žije. odvaha qímu si zaslouži obrovské uznáni.
\t sl,é době se nemohl opřít o prakrické zahranični zkušenos-
ti. Profesor Kořistek ukázal, že česká chirurgie je schopna
špičkor}ch rykonů. V té době se však nemohlo podařit udě-
lar z transplantace jater standardni merodu léčby.

Dlírci jsou nad zlato
\'ívoj transplantaci jarer ve wětě zatím uháněl mílo9;mi kro-
kv Byl poháněn akceleraci poprávky po rransplancacích, sna-
hou o nejlepši l}sledky. Brzdou se kupodivu nestala finanční
náročnost, ale omezený počet kadaveróznich dárců jarer,

Na počárku devadesárych ler byla lypracována metodika
redukce a dělení jater na dvě nestejné části, rakzvané splirová-
ni. \trši čásr jaterního štěpu se lyužila pro dospělého, a men-
šíčá5! pro dčtského příjemce. Výhodou je upřednostněni dět,
ských příjemců na čekací listině. Prvotni nadšení však lehce

opadlo. Použiti dvou části jater.je spojeno s věršim výskyrem
pooperačních komplikaci a s časro neúnosným zatižrnim chi-
rurgického pracoviště. Meroda totiž vfaduje současnou při-
tomnost několika chirurgických rymů.

Pomyslným vrcholem dárcovského programu se stal odběr
čásd jarer k tnnsplantaci od živého příbuzenského dárce. Chi-
rurgickyjde o metodu ve]mi náročnou, má však dobré r}sled,

§. Na rozdíl od kadaverózního dárce je možné transplantaci
od přibuzenského dárce naplánol.at, vhodně načasovar a zvo-
lir oprimální podminky. Na druhé straně je ru však nezaned-
batelné riziko komplikaci u dárce. Může dojíc i k jeho úmrti,
což ie sréži popsatelná lidská rragidie,

Poptáuha ue suětě roste
Snahu lékařů o rozvoj dárcovsk|ch programů dnes žene četnosr
onemocnění jater, především nárůst počtu pacienrů s hepari-
ridou C. Hepatitida C se smla epidemiologiclgm problémem,
Aturni onemocněni přechází v 75 o/o případi v chronické
a vede velmi často k nezvratnému poškozeni jater Dnes ma-
jí nemocní, u kterych hepatirida C vede k selhání jarerních
frrnkcí, již čwrtinové zasroupení na čekacích listinách. Tato
skurečnost se srává alarmující i z hlediska téměř l00o/o reku-
rentnosd onemocněni. U značné čásri rransplantovaných do-
chází k opětovnému selhání jarer a stávaji se znovu kandidá-

ry na dalši transplantaci. Tím znel}hodňuji osrarní skupiny
čekatelů.

Obdobným problémem je skupina nemocných s primár-
ními zhoubnými jacernimi nádory u krer/ch byl prokázán
lepší efekt transplanlace jaler ve srovnání s resekčními výko-
ny, Výskyt případů karcinomtr jarer ve svěrě rychle narůsrá.
Dlouhá čekaci doba pro qno nemocné znamená progresi one-
mocněni s rryrazným sniženim šance na dlouhodobé přežiti.
Časro jsou pro pokročilý stav ryřazováni z čekací lisriny. Lo-
kální ablarivní rykony (odscraněni čári jarer) prováděné v do-
bě čekíni na vhodný jaterní štěp jsou sice určirym, ale jistě ne
ideálním řešením,

Proro dnes, i přes všechnu snahu o rozvoj d:írcovs§lch pro-
gramů, rrpí věršina vyspělých zemí nedosrarkem kadaveróz-
nich jarer vhodných k rransplantaci. Příkladem jsou údaje zís-
kané z organizace UNOS (United Nadons of Organ Sharing)
sdružujici 122 transplantačnich cenrer v USA, Do roku 1994
byl počer dárců a přijemců lyrovnaný V roce 2000 bylo re-
gisrrováno téměř l9 tisic čekarelů a provedeno pouze necelých
5 tisíc transplanucí včetně 37l uansplanraci o€ánů od živého
dárce. Výsledkem je narůsmjíci průměrná čekaci doba a narůs-
tajici mortalira čekareli. Zařazený nemocný má menší a men-
ši šanci se rransplantace jater vůbec dožit. Během uvedeného
roku zemielo réměř 2 risice nemocných, aniž se rransplantace
dožili...

Jsme na špici, ale...
Ýaťme se však do České republiL7. V souvislosri s rozvojem
transplantaci jarer v Inscituru klinické a experimentální chi-
rurgie v Praze a v Brn ě v letech 1994 |995 byl program rrans-
planrace jater v České republice postaven na solidní insritu-
cionální i organizační bázi. K jeho rozvoji přispěla nemalou
měrou možnost kontaktů se zahraničními pracovišri, Sral se
široce dosrupnou mecodou léčby nemocných s nezvratným
selháním jarer

Na rozdíl od osratniho svěra u nás nelze hovořic o nedo-
statku kadaveróznich dárců jater, Na čekaci listině jsou pa-
cienri průměrně 3 až 4 měsíce. Tak laárká čekací doba vedeDíli po úJpěšné fta?uplantaci jater
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v porovnání se světem jen k malému riziku, že se čekatelé
transplanrace nedočkají. S jedinou výjimkou - nedokižeme
ve 100 procentech transplantovat urgenrní příjemce, protože
na ro je náS detrimilionoý region maly, Výsledky rransplan-
račniho programu v obou cenlrech Ceské republilry jrou zce-

la srovnatelné s ryspělým svěrem, Jednoročni přežíváni po
rransplanraci jarer se pohybuje kolem 90 %, pěrileré je lyšší
než 80 %. Tak je tomu ve laspělých rransplanračních cenr-
rech, rak je romu i u nás.

Na prvni pohled by se tedy zdálo, že vše je, jak má býr, Ale
jak si porom rysvětlit malý počec transplantací v poměru na
počer obyvarel a rok? V sousedním Německu je prováděno
10, v Rakousku 16 a ve Španělskrr dokonce více než 20 trans-
plantaci jater na milion obyvarel ročně, V České republice
jen 6... přirom náš region se ve výsl]tu jaterních onemocněni
příliš neliší od sousedního Rakouska či Německa. Kde tedy
jsou zbylí nemocní, kceři by rransplantaci potřebovali k zá-
chraně svého živora?

Odpovčd neni zdaleka jednoduchá, Vycházíme-li ze sra-
lických dal, zemře na selhánijater v České republice doma či
v některé nemocnici ročně přibližně 100 lidi, kterym by trans-
planrace jater mohla zachránir život. Nikdo je však k rrans-
planraci nepošle a nedá jim šanci, Důvodem může b)Ť nezna-
losc, nepoučenosr či liknavosl lékařů, ieiichž rukama nemocný
procházi.

Kdo stojí o špičhouou medicínu?
Program transplantace jarer je jako nová srřecha na mnohdy
nefunkčním domě českého zdravotnicrví. Do nové srřechy
může však snadno zatékar, pokud nebude program transplan-
raci sysremaricky budován a rozvíjen, pokrrd nebude dosta-
tečně účinná motivace ,yhledávat a posilar pacienry vhodné
k rransplantaci, aby mohli býr operováni s r7sokou šanci na
přežiti, Závércčná fáze jaterního onemocněni se nesmi zamě-
ňovat za terminálni fázi živora nemocného,

Program se udržuje a rozvíjí diL7 entuziasmu jednotlirych
členů qimů za podpory vedeni zdravotnických zařizeli. len
rak je možné dosáovat lynikajících 

"ysledků. 
Z osobního en-

tuziasmu transplantačního qimu IKEM byla ve spolupráci
s FN Motol a Fakulrní Thomayerovou nemocnicí Klč prove-

dena transplantace jarer i rr řady děri a nedávno i první trans-
planmce jarer v České republice u malého ditěte s potržirim ja-

rerniho segmenru od živého přibuzenského dárce (otce dírěre).

V České republice platí pojišťovny za rransplantaci jater
polovinu až třerinu toho, kolik sroji srejný wýkon v západni
Evropě. Vyšetřovací posrupy, operace, petoperačni a poope-
račni péče, léky i zdravornic§ materi:íl - vše je identické.

Ušerřit se dá na platech zdravornic§ch pracovníků. Niko,
ho nezajimá, že jen málokdo je ochoten dělar rak náročnou
práci, že počet lékařů, kteří se věnuji réco problematice, neni
dostatečný Že se nelze držcr nedosratečného bodového ohod-
noceni rli,konů. Jako by již stačilo, že to naši lékaii dokáza.li.

Není možné očekávat, že při nedosrarečném financovaní se
budou dál rozvijet špičkové programy ve zdravotnicwi. Bud
nemáme peníze, a pak je rřeba otevřeně říci, že si nemúžeme
dovolir nejen program transplanrace jarer, ale i řadu dalšich
nákladných programů. Nebo chceme mit široce dosrupnou
medicínu na úrovni srovnatelné se svěrem, a pak je třeba dům
českého zdravomicrví začir rekonstruovat pěkně od z:ikladú
a hodně rychle, než i ta nová krásná střecha spadne,,,

Diabetologie učerA, dnes a zítra
prof MUDr. Terezie Pelikánouá, DrSc.

V průběhrr druhé poloviny 20, stoleri byl ve věršině zemi za-
znamenán prudk/ nárůsr průměrné délky živora související
ze zlepšenim vfiry, lepši hygienou a snížením mortaliry na
infekčni choroby. Na druhé straně je toto obdobi pozname-
náno nárůstem civilizačních chorob, mezi něž parií raké dia-
beres mellitus, jehož prevalence se kždých l5 let réměř zdvoj-
násobuje, Zatímco v roce 1996 bylo celosvětově regisrrováno
l32 milionů nemocných s diabetem, v roce 20l0 pravděpo-
dobně lzroste jejich počet na 240 milionů. Přes giznamné po-
kroky v léčbě cukrovky dochází v průběhu g;voje choroby
k rozvoji dlouhodobých vaskulárních komplikaci jako je dia-
betická rednoparie, neuropatie, nefropatie a akcelerovaná are-

roskleróza, jejichž progresi nejsme schopni v současné době

uspokojivě čelir. Multiorgánové postižení při diaberu je důvo-
dem, proč je diaberologie jedním z nejširších medicinských
oborů, kren/ zasahuje nejen do řady oborů interních, jako je
kardiologie, angiologie, nefrologie, endokinologie, gastoen-
terologie, ale i ofralmologie, neurologie, inrervenčni radiolo-
gie, chirurgie, stomatologie či gynekologie,

Pozntímhy z historie oboru
Nejstarši písemné zánamy
ra, později i ze starého Řec
a Činy. Vůbec prvni popi
sově papyru, ktery objevil v roce 1862 v hrobce vznešeného
Egypťana v Thébách německý egyprolog Georg Ebers, a kte-

109

--



Aa7ž iólgsx
:F:yffi="_§1ifrt.*'4§/ ?|?3*Lú

?".|elilrtíyzazz-z2

rý pocházi z roku 1552 pí. n,l, O diaberu se v něm píše ja,
ko o vzácné nemoci neznámé příčiny, která se projevuje vel-
kou žizni, rakže nemocný nikdy nepřescává pir, přirom srále
moči, rymočí víc než rypije, tělo proto hubne, rozpouští se
a močí odchází ven, až člověk umirá a šiři kolem sebe nepři-

jemný ápach. Terminem ,,diaberes", krery pocházi z řeckého

,,diabainó" a znamená ,,procházim něčím", nazvali onernocně-
ni ve 2. stolerí n. l. Apolonius z Memfisu a Demerrios z Apa,
mei.,.neboi voda proréká u nemocných télem jako si[onem",
Sladká chuť diabeiicke moči byla známa jiZ lekatům staré Či-
ny (2. století n. l.) a lndie (8. sroleri n. l.). Jako prvni Evropan
na ni upozornil Thomas §7illis, krery náze" ,,diabetes" dopl-
nil přídavným jménem ,,mellitus" - latinským výrazem pro
,,medoý", aby chorobu odlišil od nemoci diaberes insipidus,
krerá se rovněž rlznačuje nadměrným pitím a močenim. Na

rozdíl od dosud rradované předstary nepovažoval cuk-rovku
za nemoc ledvin, ale za celkové onemocnění. pankreas jako
orgán, krerý při rzniku diabecu hraje roli, dlouho unikal po-
zornosti. OstrůvL7 buněk s vnitřni sekreci objevil v pankrearu
v roce 1869 Paul Langerhans, krery je popsal ve své dizertač-
ni práci, ješré bez znalosri jejich ýziologické funkce. Teprve
Minkowski a Mering o 20 ler později dokázali na základě
svých pokusů s pankreacekcomovanými psy, u nichž ryvolali
diabetes, kauzální vztah mezi tímto orgánem a cukrovkou.
Následovala řada objevů upřesňujicich eriopacogenezi one,
mocnění. Mezi nejdůležitější parři objev inzulinu v roce l92l
Banringem, Bestem, Colipem a Mcleodem v kanadském To-
rontu a popis principu radioimunoanalýzy pro inzulin v ro-
ce l959 Bersonem a Yallowo,rou, kterym umožnili jeho sta-
novení v krvi a zahájili novou kapirolu při ryšetřování jiných
hormonů a lárek o nízké koncentraci v krvi. zároveň se couro
novou rnetodou zjisrilo, že v krvi někrerlkh diabetiků inzulin
chybí, naproti romu u jiných je koncentrace inzulinu normál-
ní či dokonce vyšši než u kontrolnich skupin, Zahájena byla
éra diskusí o různých rypech diaberu a jejich příčinách, stejně
jako o inzulinové rezistenci a jejim giznamu v parogenezi dia-
betu a kardiovaskulárnich komplikaci,

Způsob léčby cukrov§ se ryvíjel v sor-rvislosci s prohlubu-
jícím se poznáním erioparogeneze choroby, V Ebersově papy-
ru se konsracuje, že léčba je svízelná, nikdy nevede k lyléčeni,
avšak pomáhá zmírnit rrápení. Lék, krery se doporučuje, je
směs ze sladkého piva, pšeničného zrni, zeleného cypřiše a na-
klíčených kukuřičných zrn, ktery je rřeba ryři dny pojídat.
Účinek léku je r,7raznější, pokud před uži m chodí nemoc-
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Odřich Kukáneh: Kresba, 1984

ný v ranni rose a odříkává zařikadlo: ,,Ó Eseco, velká čaro-
dějko, osvobod mne a zbav mne všeho zlého, šparného a čer-
veného,.."

Na rozdíl od egyptské mediciny uvádí starořecký Aretaios
z Kappadokie novou účinnější léčbu, která má racionální pod-
klad a je iv současné době součásri Iéčby obézních nemoc-
ných s diaberem 2, rypu: ,,Nemocnému se dává jen málo jisr,
jen tolik, aby neumřel hlady." Krok 

"pied 
v lečbě diabetu udě-

lal starořimský Galenos ve 2. sr, n. l,, krery k dosavadní dierě
přidal rělesná cvičení a hydroterapii.

K významnému posunu v léčbě cuk-rovlg došlo až v průbě-
hu 20, sroleri, kdy byla objevena řada perorálních antidiabe-
tik, počínaje prvními biguanidy v roce l918, k nimž posrupně
přibyly deriváry srrlfonylurey a dalši hypoglykemizující lát§.
Zcela zásad,ním mezníkem v léčbě culaovky, ktery dramaric-
ky změnil prognózu nemocných s diaberem L rypu, kteři do
té doby umirali brzy po manifestaci onemocnění v ketoaci-
dorickém kómaru, a zlepšil i kvaliru života nemocných s dia-
berem rypu 2, byl' jlž zminěný objev inzulinu, Brzy po jeho

izolaci (192l), byl připraven použitelný extrakt z vepřorych
pankreatů a prvnim lidským paciencem se sral Bantingův ko-
lega a přítel dokrorJoe Gilchrisr, jehož stav se po aplikaci in-
zulinu výrazně zlepšil,

Současnost a perspektiu!
V současné době se pod pojem diabetes mellirus zahrnuje řa-

da klinických jednotek, je.jichž společným příznakem je hy-
perglykemie. U řady z nich je známa etiopatogeneze i jejich
generické pozadi a rozšířila se i paleca léčebných prostředků,
k nimž se přiřadila raké edukace, Prodlouženi živora diaberi-

ků ároveň orevřelo novou klinickou problemariku souviseji-
cí s rozvojem dlouhodobých cévních komplikaci diaberu, je-
jichž důležirym rizikoým fakrorem je hyperglykemie. ,,Dal
jsem vám inzulin, ale vy jej stále ještě neumice použivat," pra,
vil Charles H. Best 56 ler po objevu inzulinu. Jeho slova pla-
rí ještě dnes, prorože přes snahy o aktivní zapojení nemocného
do léčebného procesu a edukaci, přes veškeré pokroky v apli-
kační rechnice (inzulinová pera, inzulinové pumpy), selfmo-
nitoringu (glukomerry konrinuálni monitory hladin krevní-
ho cukru) a g;voji norych inzulinol}ch připravků se jen velmi

wdáleně daií subsriruovar porřebu inzulinu a napodobic ý-
ziologickou sekreci. Nutnosr subkrrránního podávání inzuli,
nrr při mnohočerné aplikaci denně zůstává nepřijemnou sku-
tečnosri každodenního života diaberika. Jedním z trendů je
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proro v}.voj inzulinů, které by bylo možné podávac jiným způ,
sobem, pokud možno tak, aby velikosr dávek odpovidala ak-
tuálni hladině glykemie. Značného pokrokrr bylo dosaženo
ve ryvoji inhalačních piipravků a inzulinu vhodného k pero-
rálnimu podání, problémem zůs!ává senzol krery by rrvale
měřil hladinu krevniho cukru.

Zarím jedinou léčebnou merodou, krerá dokáže u diabetu
l. rypu navodit dloLrhodobou normoglykemii, je rransplan-
tace pankreacu, V současné době je považována za srandardni
způsob léčby v kombinaci s tansplanraci ledviny u rybraných
pacientů s konečným scadiem diabetické nefroparie, Indika-
ce izolované transplantace pankreatu u neuremic§ch přijem-
ců ie zatim konrro,rerzni. Problémy potenciálniho přijemce
spojené s dalším průběhem diabetu musi mic reálnou naději,
že budou transplantací odstraněny, a jejich tiže musí přelyšo-
vat možná rizika operace a imunosuprese. Hlavni indikaci izo-
lované transplanrace pankrearu je,,britrle" diaberes se syn-
dromem porušeného vnimáni hypoglykemie a labilní diabetes
provázený těžkou formou aulonomní neuropatie a s rychlou
progresí mikroangioparie navzdory správně prováděné inten-
zifikovane inzulinove léčbé. Program tranlplanraci pankrearu
byl v ČR byl zahájen v roce l983 a v současné dobé je v lnsti-
turu klinické a experimenrální mediciny prováděno zhrtrba
25 kombinovaných rransplanraci a asi pět izo|ovaných rrans-
plancaci pankrearu za rok. Naději pro nemocné s diaberem
1, rypu je slibně se rozvíjejíci rransplanrace Langerhanso9ich
osrrůvků, krerá velmi pravděpodobně může v krátké době na-
hradir rransplantaci celého orgánu,

Ani izolovaná rransp|anlace kadaveróznich Langerhanso-
qjch oscrůvků však nebude nikdy znamenar řešení stále se zvěr,
šujicího problému diaberr.r, I v případé rutinniho zavedení se
bude prováděr zcela výjimečně, už jen proro, že nikdy nemů-
že býr dostarek orgánů vhodných ke zpracování. Současné
úspěchy ve špičko9ich laborarořích hlavně znamenaji, že do
br.rdoucna je buněčná léčba diabetu schůdná. Aby ji ale bylo

možné použít u více pacientů, je třeba upravir vlastnosri brr-
něk tak, aby po transplanraci nemusela být použivána incen-
zivní imunosupresivni Iéčbl, která ma zatim r1?namné neá-
dorrci účinky, a za drrrhé bude nurné zajistit jiný zdroj buněk
produkujícich inzulin, než je lidský pankreas, Jedná se napři-
klad o zárodečné buňL7 či genericky modifikované buňky ji-
ných tkáni, které by bylo možné v laboratoři množir a upra-
vovac jejich vlastnosci, V úvahu připadá i použiri rkáně zviřeci.

Vzhledem ke známé eriologii diabetu 1. typtr, krerou je

auroimunitni descrukce B buněk, jsou také velmi nadějné ly-
hlid§ na možnost primárni prevence této choroby. Již v sou-
časné době jsme schopni identifikovar jedince se zýšeným
generic§;m rizikem desrruktivní formy autoimunirni inzuli-
tidy a sledovat její průbéh pomoci protilátkových markerů.

řme, že efekrivní způsob, jak patologický proces potlačir
a jak zabránir rozvoji diabetu 1. rypu, je orázkou příštiho de-
serileti,

Ačkoli diabetes mellirus 2. rypu je v očích laické a leckdy
i odborné veřejnosri považován za lehči onemocněni, jde prá-
vě o 2. ryp diaberu, jehož prevalence závratně narůsrá a kcery
je provázen obdobnými vaskulárnimi komplikacemi. Jeho pa-
rogeneze není objasněna. Vi se, že roli při manifestaci hraje in-
zrrlinová rezisrence a relarivni sekrečni defekt, kreré souvisi
s generickou dererminací a s exogennimi fakcory jako je přeji-
dání a obezita, mďá fyická akrivira a scres. Ačkoli bylo proká-
záno, že režimová oparřeni, cilená hypolipidemická, antihy,
perrenzni léčba a résná kompenzace redukují riziko vzniku
kardiovaskulárních komplikací, ačkoli se rozfostla paleta pero,
rálních ancidiaberik a antiobezirik, neni známa srrategie, kre-
rá by eliminovala negarivni vliry prosrředi a změnila postoje
nemocných. V sor.rčasné době převládá v léčebném přisrupu
polypragmazie se snahou konzervativně i farmakologiclry ovliv-
nit jednorlivé klinické a biochemické abnormiry metabolické-
ho syndromtr. Je nepochybné, že onemocněni je polygenně
determinováno, nicméné konkrétni rizikové genorypy nejsou
známy. Předpokládá se, že v určitém evolučním období srři-
dání dosrarku potraly a hladomoru předsravoval !zv. úspor-
ný genoryp, ktery zaručova] účinné uskladnéní zásob energie
v obdobi nadbyrku, výhodu, na jejímž podkladě probíhala
přirozená selekce. Přirozená selekce se pravděpodobně uplac
ňuje i nyni, kdy změna živorního srylu, kterou přinesla naše

civilizace, ohrožuje zgišenim kardiovasktrlární morraliry právě
jedince, kreří jsou dobře genericky lybaveni pro obdobi hla-
domoru. Je naděje, že se zvráti trend srále narůsrající prevalen-
ce diaberu 2. ryprr a jeho kardiovaskulárních komplikacii Po-
kud pomineme drastické řešeni, které by změnilo životni sryl,
je to opěr molekulárni genetika, krerá srejně jako při léčbě
diaberu l. ryptr vnáši nové naděje i do perspektiv léčby mera-
bolického syndromu a diabetu 2. typu, tenrokrát s cílem ovliv-
nir inzulinovou rezistenci, regulaci příjmu potrary a sekreci
inzulinu. Výhledově velmi reálná je genová terapie u těch ry-
pů diaberu, kreré jsou monogenně vázány, jako je například
MODY (maruriry onser oídiaberes ofyoung).
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Čtyři tisíce let operace katarakty
doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.

Před několika lery inicioval profesor Anděl v časopise Vesmír
prrblikováni série článků,.jejichž obsahem bylo společné téma

implancáry v medicíně. V posrupně uveřejňovaných článcich
pak byly popsány dnes už ldasické implantáry jako je náhrada

§čelniho kloubu nebo srdečni chlopně, novější postupy jako
náhrada kůže, a dokonce fururisrické vize jako je srdeční im-
plantát.

Ve zmiňované sérii článků však nebyl zmínén implancát,
s nímž já pracuji prakricL7 denně umělá nitrooční čočka,
Toto opomenuri bylo zřejmě způsobeno faktem, že vedle im-
planrárů, kreré jsou kombinací špičkové elekrroniky a jemné
mechanilg,, působí umělá čočka až přiliš jednoduše. Jednoli_
qi průhledný kousek plexiskla rysousrružený do rvaru čočky
s dvěma nožičkami k fixaci rypadá vedle takové elekrronické
hračičky, jako je kochleárni implanrár, velmi prostě. Piesto je
tento kousek umělé hmory završením výwoje chirurgického
posttrpu, ktegi započal před více než 4 risíci lery.

Katarakta - zkalená očni čočka, je jedno z nejčastějších oč,
nich onemocnění. Prameny rrdávají, že 20 o/o lid,i nad 65 ler
má určitou Formu zkalení čoč}y. Je pravděpodobné, že přistou-
pajíci dostupnosri zdravorni péče v rozvinuqlch zemich se kaž,
dý pár| člověk dožije operace kararakry

Katarakra jako onemocnění provází člověka odnepaméti.
Dokladem je řecký kořen názvu onemocněni, ovšem operace

kararakty jako rechnika je zřejmě ješrě o něco scarší než anric-
ká civilizace. Předpokládá se, že reklinace zkalené čočky do
sklivcového prosroru byla zavedena do lékařské praxe v Mezo-
porámii 2000 ler před naším leropočrem.

Tehdejši chirurg pracoval poměrně jednoduše. Pomocí
v plameniryscerilizované jehly, krerou zapich| do oka 3 mili-
metry za limbem, uvolnil zkalenou čočku a ta spadla do skliv-
ce. Efekt byl promptni, bohužel léčený nemocný neviděl zrov-
na nejlépe, procože mu chybělo 20 dioprrii lomivého aparáru
čočky. Ovšem rozdíl mezi pouhým vnímáním svěrla a rozpo-
znáním počcu prstů na délku natažené paže byl podstatný

Takto se operace kararakry prováděla po celé 4 tisíce let až
do rokl1745, kdy Jacqrres Daviel odsrranil zkalenou čočku
z oka a odsrarroval tím nerušený rozvoj chirurgické techniky,
Výsledkem medicinského 9woje následujících tří sroleti.je stan
kdy operace kacarakry jak je prováděna dnes, je pravděpodob-
ně jediným ákrokem, ktery zajišťuje, ze posrizený orgán fun-
guje po operaci lépe než před vznikem chorobného procesu,
Toro konsrarováni je možné díky prol Ridleymu, krery v roce
1948 jako prvni úspěšně implantoval nitroočni čočkrr piímo
do oka,

113



Korigovat chybějicích 20 dioptrií vlasrni čočky se pokou-
šeli mnozi už ďávno. Ve l2. srolerí v severní lrálii vy"vinuli reh-
dejší skláři techniku v/roby brylových čoček - tim se zrodila
ďakická bry;lová korekce. Ovšem duscé brylové sklo o oprické
mohurnosri l0 dioprrii a s černými vadami zobrazení neby-
lo nikdy plnohodnotnou náhradou čočky v okrr. Proto již asi
l0 ler po prvni Davielovč extrakci čočky se iralský oftalmolog
Casamaara pokusil w,ápěri po operaci vsunour do oka skleně-
nou čočku jako náhradu za vlasní chyběiící. Čočka však oka-
mžirě (díky rysoké hmornosri dané vysokou husrorou skla)
spadla do sklivce. Tímro se dalši pokusy v implantologii zasra-
vily na 200 let, až do doby po 2. světové válce, do první mo-
derni implanrace pro[ Ridleyho.

Odváný pokus fudleyho byl rispěnY paradoxně pávě diky
proběhlé válce. Jako mareriál pro čočku zvolil Ridley plexisklo,
kreré má přiměřený index lomu, nizkou hustotu, snadné opra-
cováni a hlavně nulovou antigeniciru. Volba rohoto materiálu
byla pro fudleyho vcelku přímočará. Po skončení vá,Iky, zejmé-
na po vitězné letecké biwě o Velkou Briránii, vyšetřoval rento
oftalmolog mnoho válečných pilorů, kreří měli v očich ve skliv-
covém prostoru zaseklé kousky plexiskla, které se jako marcriál
používalo k výrobě ochranných štitů srihaček. Odšrěpky cizo-
rodého mareriálu v oku po dlouhou dobu vůbec nwadily a oko
je dlouhodobě rolerovalo, proro byla volba materiálu jasná.

Ridley s*7m průkopnic§m činem odsmrtoval zcela novou
éru chirr.rrgie kanrakry a jeho snažcní zasluhuje veliky obdiv,
prorože operoval bez moderního technického vybavení, ke
krerému patři operačni mikroskop s koaxiálnim osvětlením
a přístroj na fakoemulzifikaci (fragmenraci jádra čoč§ ultra-
zvukem). Tlto dva přisrroje spolu se zařízenim na měření dél-
ky oka parří ke srandardní výbavě pracoviště zab},vajícího se
implantací nitroočních čoček,

Reklinace zkalené čočky do sklivcc se ale pra_ktikuje v někre-

ry]ch zemích ve wěrě nadá]e, a ro bez oh|edu na všechny pokro-

§ v medicíně rozvinurych zemí. Typic§m přikladem je Indie
s nejvyšši incidencí kararakr na světě, Díky tomu parři zďej-
ší lékaři pracujicí ve velkých městech mezi průkopníky chirur-
gie kararakry v děrském věku, ovšem vedle nich se po indic-
kém venkově pohybují ,,píchači katara-kť', kteří navracejí zrak
četným nemocným rechnikou vyvinurou před tisícilerími.

Současná operace šedého zákalu s implantací nitrooční čoč-
ky je ambulantní chirurgicky zilcok v délce l5 minut a návrar
normální zrakové osr.osri vnímá nemocný druhý den po ope-
raci. A jak je to s rylepšenim funkce? Chirurg před operaci
změři oprické paramerry oka a r.y,počre oprickou hodnotu nit-
roočni čočky tak, aby po operaci měl pacient požadovanou
brylovou korekci. Pokud před operací užívá pacient dvoje bry-
le - na dálku a na blízko, implanruje chirurg čočku o takové

optické mohutnosti, aby pacient viděl bud do blízka, nebo do
dálky bez brýlí. A pokud náhodou pacient snes€ systém mo-
novision, tj. siruaci, kdy jedno oko používá do dálky a druhé
do blízka (mnoho lidi takto žije, aniž jsou si réro odchylky
vědomi), pak po operaci neporřebuje pacient brýle žádné. Já
osobně jsem si tento aspekt operace katarakry naplno uvědo-
mil po úspěšném odoperovániobou oči ratinka mého spolu-
áka ze středni školy, Ten dobry muž ži|e v Sobotce v Ceském
ráji a na potkáni šiříslávu oftalmologie sloly: "Na rysoké ško-
le jscm nosil dvoje bryle, pak jsem dosral šedý zákal. Ted po
operaci zas vidím a nenosím bryle ádné. Zlaté ručičky," Mu-
sim konstatovat, že takové lidové chvalozpěly jsou součásri
pracovní morivace nejednoho chirurga, z 

"elké 
č.:isri pak i moji.

Jako malé dirě jsem byl vášnivým črenářem. Mezi mé ob-
líbené autory parřil, jak jinak, Jules Verne, První knížka, kre-
rou jsem od lohoto aulora čed, byl Tajuplný osrrov. Jedna
z hlavníó postav tohoto dobrodružného románu, inženýr Cy-
rus Smith, ryrobí v poslední cřerině děje na opuštěném ostro-
vě uprostřed Pacifiku nirroglycerin, ktery je pak použir jako
výbušnina. Samozřejmosr autora! krery z mísrnich zdrojů (re-

dy skoro z ničeho), nechal svou postavu provést tuto složitou
chemickou syntézu, mne vždy udi"ovala. Přirom vyličený po-
stup vlasrně nemá logické chyby: pyrit => kyselina sírová,

tuano => dusičnan draselný a kyselina dur16,,,6, 1uk => glyce-
rin. Další postup je rutina, kterou zná každý kluk, krery ně-
kdy experimenroval s chemii a dělal si bouchací kuličky.

Později, po ukončeni oficiálniho procesu wzdělávání, jsem
časro mlslel na své děrské hrdiny a přemýšleljsem, zda bych
byl schopen se sými současnými znalostmi dokázar něco po-
dobného. Jako odchovanec \4adimira Zamarovského a jeho
popularizujicích knižek o anrice jsem si často předsravoval, že

se ocirnu ve starověkém Ř-ímě na přelomu letopočru. Asi bych
byl se svými současnými znalostmi a tehdejši technologii scho-
pen podsrarně rylepšit zbrojní porenciáI tehdejší armády Gtřel-
ný prach, dělosrřelecwo), také bych se pokusil vylepšir osvěr-
lení Kolosea elekrrifikaci (zinkové barerie s kyselinou sirovou,
árov§ s uhlíkoým vláknem ve skleněné baňce), v_elmi prav-
děpodobnč bych l}razně zlepšil spojení provincií s Rímem za-
vedenim bezdrárové telegrafie (na to už sice přišel Cimrman,
ovšem ýroba Marconiho jiskřišrě a Herrzova dipólu pro při-
jem a rysílání na dlorrhých vlnách je spíš kovářská práce než
mikroelekrronika).

Ovšem operaci kararakry, ru bych mohl províděr už v pozd-
ni době kamenné, pokud bych našel vhodný siderit (meteo-

rit s r7sokým obsahem železa), krery by po zkujněni poskyd
mareriál pro zhotoveni ostré jehly - jediného chirurgického
n:istroje, kterY se během dlouhého vývoje medicíny nezměnil
po celé 4 risice ler.

Professio ac llonor
?rof PhDr, Josef Petráň, CSc.

Laikovi je obtížné psát o věcech, jimž nerozumi, o profesi lé-
ka;ů, krerYm obtas dodává žiry materiál, Úcra k lékaři rzni-
kala odedávna z důvěry v účinek jeho zvlďtnich schopnosti
a znalostí. A to bgz ohledu na ro, zda pacient v nemoci viděl
porušeni duchovního řádu, při krerém do člověka vnikla zlá
síla, nebo pouhé narušeni těla. Z toho odjakživa pramenil ho-

nor léčitele, odtud pak i společenská váha a vliv doktorů me-
dicinae rrniversae, jimž univerzita dala výsadu a prá*,o artem
medicam exercendi.

Toho všeho se vrchovatě dosrávalo nepočernému sboru
dokrorů srředověké pražské fakulry se dvěma až osmi profe-
sory kteří vesměs zachnili odlesk slály mocných jako osobní

114



lékaři kráe, jeho rodiny či dvora, a coby klerici hmotně zabez-
pečovali nejčastěji kanovnickou prebendou ro, co jim nemoh-
ly poskltnout univerzitní statky ani plary od nejr.}š dva a půl
tuctu mediků. Budiž řečeno k jejich chvále, že honor učenců
si vysloužili mnohaler,/m všesrranným srudijním úsilim, Ncž
se srali dokrory mediciny, dosá}rli většinou nejprve gradu svo-
bodných uměni a rozhlédli se po cizich univeťzirách (čim del-
ší čas studií, tim lepší rekomandace), aby pak jako magisrři
in arribus a doktoři in medicina platili za odborníky v asrro_
logii, botanice a mnoha jiných disciplinách, v neposledni řadě
i v anatomii člověke a lerapeutice. PominemeJi studenry z ci-
ziny, kreři pomýšleli na kariéru v jiných říšs§ich meropolích,
přicházela pro budoucí doktory v úvahu jako mísro působeni
Praha a vedle zaměstnáni k obživě opět alma mater, jejiž sbor
obnovovali a doplňovali.

Po krátkém, sowa půlstolerém rozkvětu srředověké pražské
mediciny, krery lze spiše vytušir ve sporných pramenech, na-
stala začátkem husicskYch revolučnich poryvů pauza, ííyající
plná dvě stoleti. V poměrech již novověké civilizace měla ob-
novená fakulra v 17. srolerí srále zjevně bliž ke středověku než
k moderní době. Jeden až dva doktoři v průměru ročně pťo-
movani sračili až do poloviny l8. století doplňovar stav léka-
řů v rezidencích 1h,namných ariscokrarů, v řeholních domech
i v několika na naše poměry věršich mčstech, krerá si mohla

rydržovar svého dokrora. Hlavním lyhledávaným působiš-
těm zůsrávala ješrě dlouho Praha, sama univerzita a její okolí
s ohlašujícimi se počátky klinické praxe,

Probuzený scácni ájem o zdravorni stav obywatel, vlastní vě_

ktr společenských změn už nejen v epidemiich morů, pienesl
na zesrárněnou lékařskou fakultu řadu úkolů a pravomocí,
kterymi ji zároveň upoural k erární adminisrrativě. Doktoři
medicíny se postupně uplatnili v noých funkcich krajských
a zemskych §ziků či ve vojsku, ro však by ú tak nerozmnoži-
lo jejich sbor, starurem přimknury k univerzitě. Třem až pěti
rehdejšim profesorům fakulry však navíc připadalo examino-
vat prakdky dosud vylučované z profese doktorů, spíš odbor,
né řemeslníky, nad jejichž povolání se lysoko porznášela teo-
rie Hippokatových aforismů. Odedávna se kvůli větši vážnosti
dávali na univerzitě zkoušet ,,apotékáři". Čím bliž sklonk,l
l7, srolecí, chcěli mír takové osvědčeni všichni ranlékaři, od
lazebníků, bradýřů (jinak holičů), kýlořezců po dentisry ti
všichni se troufale pouštěli do operací lidského rěla, v čemž
dokrorům bránila hippokratovská přisaha. Časem k nim na
srárni popud přibyly i porodní báby,

Tenhle soubor profesi sahajicí do všech koutů země }yso-
ko převážil co do počru osob poněkud qilučnou učeneckou
elitrr doktorů medicíny, obdařovaných tituly dvornich radů,
šlechticl9mi predikáry i hodností paladnů lateránského palá_
ce. I kdl to nějakou chvili v dějinách ješrě trvalo, doba smě-
řovala ke sbližení oborr zdravotnických křídel, když našla
v univerzitnich vrf,kladech víc misra nejen empirie, renesanci
znovuobjevená anaromie, ale hlavně chirurgie; nejdřív nesmě-
le, spiš v teoretické rovině, výkony na lidském těle bývaly ješ_

ré ponechány praktickým ranléka;ům.
Dřív než se ohlásilo 19, sroleti, měla pražská fakulta zfor-

movánu vý,rrku pro budoucí dokrory mediciny i dokrory chi-
rrrrgie a v nové všeobecné nemocnici se otevřely dvě kliniky,
inrerní a chirurgická, jako prvni počinek k následováni další-
mi. Vůbec nechci wrdit, že by se rím hned v prvni púli 19. sro-
leri a dlouho potom girazně zlepšila lékařská péče, pokud se
vůbec nějak zlepšila zvlášť na venkově ji lidé časro postrá-
dali úplně. Graduovaní doktoři víc než ze třetiny ordinovali

v Praze a ryhlidky slibovala snad jen lázeňská města. Zuby
ješcě několika dalšim generacím, a to nejen na vsi, trhali ková-
ři, a porodní báby vedle své zkoušené proFese dávaly flastry na
bolesri a upinaly zlomeniny do dlah. Na jednoho lékaře z ne-
celé dvoustovky graduovaných v Čechách připada.Io počárkem
19. sroleti asi dvacer dva a půl tisíce oblwatel. Uprostřed sro,
leri se počer pacienrů na jednoho lékaře snižil asi o polovinu,
Lidé se ovšem tehdy málo svěřovali do péče lékařů, neměli
k nim důvěru a často raděii \,yhledávali pochybnou pomoc
nekvalifikovaných bylinkířů, mascičkářů a jarmarečnich šar-
latánů.

Porrvalo nějak/ čas, než rymizelo z povědomí, že všeobec-
ná zemská nemocnice je víceméně sběrným místem pro chu-
dé nemocné a porodnice spolu s nalezincem ulevuje hřichu
svobodných marek, zarímco každý lrochu zámožnějši člověk,
když je nejhůi si zve doktora domů a počestná matka rodi ve
svém manželském loži. Mezirim se - zvlášť ve 20. stoleti - roz-
mohla v medicíně srejně jako ve všech oborech specializace
a s ní i srále rychlejší vědecký a rechnický pokok. Nemocnice
a polikliniky se přibližily na dosah, praktičtí lékaři začali hro-
madně léčir na nemocenskor_r pokladnu, zavedly se renrgeny
a založila liga proti tuberkulóze, šířila se prevence a očkování,
zdravotnická osvěta a s nimi i nesčetné další symptomy mo-
derni éry

Bohudik i na počárku věku wěřujíciho pacienta coby příliš
komplikovaný rébus počítači, si lékař vesměs uchoval z časů
poldepu a poslechu lidskou vlasrnosr, že neléči jen neduh a ne-
mocný orgán, ale člověka. A to je, oč tu běži. Doktoři, ať už
podle příležirosri chodili za plaricimi pacienry do byru, nebo
jim ulehčovali v nemocnicích, geneticky spjarych se středově-

§mi špirály, měli na očích lidské utrpeni i vezdejši pomijivost.
Odjakživa jim připadala úloha zpovědníků rrpícího člověka,
kde ryniká víc než kdekoli jinde váha dobrych slov i skutků,
rozpaky svědomí obohacují účastné chápáni života v jeho se-
pěrí s přírodou a kulrrrrou,

Porom je lzájemně v souladu, kdyz profesorJosefBohumír
Mikan, jenž se zasloužil v posledni črvrtině l8. století o uve-
dení přednášek z chirurgie na pražskou fakulcu, založil che-
mickou laboratoř a k tomu univerzitní botanickou zahradu,
a z hygienických důvodů se raké vehemenrně zasazoval o zru-
šeni hřbitovů uprostřed měsr a vedle toho pořádal hudební
akademie ve prospěch chrrdých. Kdo hledá sotrvislosti, nemů-
že pominour o generaci mladšího Jana Meliče, ve své době
znamenitého porodnika a současně průkopnika nemocenské-
ho pojištěni, organizované zdravotni péče, stalistiky a osvě-

ry Nďla by se pěkná řádka jmen i chvályhodných skurků, než
se dobereme předminulým srolecim před jeho sklonkem k Ru-
dolfu Jedličkovi, chirurgu a rentgenologovi, jenž vybudoval
úsrav pro tělesně postižené a otevřel sanatorium pro matky
s novorozenci v praze-podoli.

Pochybuji , že je vůbec v lidských silách posbírar zprály,
co všechno lékaři rykonali ve prospěch české kultury náro-
da a společenského života, Kdo by dal dnes dohromady ob-
raz jejich někdejšich privátních knihoven, lýrvarných galerií
a sbírek, nemluvě o mecenášsrví, jež nejednou upadlo v za-
pomněni. Vzpomene někdo před sousoším patronů medicí-
ny sv Kosmy a Damiána na Karlově mosrě, že na ně rydarně
piispěl profesor lékařské praxe Jan František Lów z Erlsfeldu,
ktery k nám mimo jiné koncem 17. sroleti zaváděl speciální
obor dětského lékařswí a jako rektor univerzity se zasloužil
o důkladnou rekonscrukci Karolinai Mělo by smysl v mamo-
nářském údivu počítat, kolik vynaložil chirurg Eduard Al-
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bert, sám básnik a překladatel, na podporu českých literátů
a poliriků koncem předminulého sroletíi Torá plari o léka-
řích-mecenďích vznikající České akademie věd a uměni ve
stejné době. Dokroři medicinae universae sráli mezi inreligen-
cí odedávna na rysokém srupinku; byloJi někrerym popřá-
no majetku, slouži jim roto všechno ke cti.

Na druhé srraně by srálo za ro spočírar, kolik praktických
lékařů z nevelké skupiny mimo pražskou metropoli, zvlášť ve
měsrech, se v roce l848 účasnilo veřejného děniv národních

8ardách či ryborech občanů.
Odhaduji, že v/sledek by mohI překvapir ry kreři nepře-

mýšlejio aucorirě lékaře v honoraciobce, jejíž chovánía skrrr-
ky reprezcnrovaly celek a měly proto větší váhu než činy ostar-
ních obyvatel, přísněii se soudily a bily vic do oči. V těch
časech a dlouho porom byla kulrura produkována i podpo-
rována z patriotické povinnosti a jeji tendence isymbolické
manipulace nahrazovaly mistním honoracim časro neduživou
politiku, Uloha lékařů ve společnosri silila úměrně romu, jak
jich - zvlášť od sedmdesárych let 19. století - přibývalo, Po-
vstaly celé lékařské dynastie, jež po generace zůsraly v pově-
domí. Smekám jak jen mohu hluboko v pokoře a úctě před
činorodou pilnosrí oněch generaci puzených ještě obrozenec-

§m duchem. Vůbec už si netroufám změřit rozsah činnosti
Jana Evangelisry Purkyně citačními a jinými kritérii, krerá
z rizkoprsé pohodlnosri vymyslela naše doba. Nevím, do které
rubriky bych zařadil rohoro světově proslulého badarele v řa-
dě biologickych a lékařskYch oborů, zailadarele vědeclo/ch ca_

sopisů a institucí, iniciárora odborné encyklopedie a projek-
mnra moderni akademie, objevirele bohemikálniho žaltáře
z roku l306 nebo dvou rukopisů z pozůsralosri J. A. Komen-
ského. Doďávám, že začinal jako básník a v lireraruře i českém
jazyku nacháze| rrvale odborné zalibeni.

A kdP ú jsme u toho, nelze pominour v novějším čase
zakladarele vědecké internisrické školyJosefaThomayera, po
Purlgňovi rnirce české odborné terminologie a plodného be-
letristu. Vůbec b/valo zvykem, že zakladatelé škol v medici-
ně se tehdy víc projevovali veřejně jako občané, kreří berou
velmi vážně povinnost k národrr. Profesor vniriniho lékařsrvi
tadislav Syllaba, jenž se angažoval v odboji za první světové
války, se posléze stal členem Národniho shromáždění samo-
statného československého státrr. Někteří našli v polirice do-
konce uspokojení: profesor hisrologie a embryologie Otakar
Srdínko, budovarel Purkyňova úsravu, vysrřidal kiesla minis-
rra školswi a zemědělsrvi, $-ziolog Franrišek Mareš pracoval
v senáru republiky na lysokoškolském zákonodárswi...

Aktivira v národnim životě vedla nemálo lékařů do odbo-
je prori nacistům. Porušili nedějinnost vlastni každodennos-
ci a s9im rozhodnutím i z něho vyplývajicím činem někreří
z nich vešli tragicky do děiin jako htdinové, popraveni a umu-
čeni v koncenrračnich ráborech.

Oproti časům emancipace moderního českeho náloda a do-
bě jeho stabilizace, kdy ryniki úloha lékařů (od poárku mi-
nulého století rovnež lékařek) ijejich obecná autorita mszi
inteligencí, ve druhé polovině tohoto věku jako by na pohled
víc splývali se šedí společenské zóny. Ne že by zrratili respekr
a přesrávali blt inrelektuální elitou. Mnohé z vnucovaných
věcí veřejných je však spíš odpuzovalo, namnoze sami nestáli
o ro blt honorací mezi pologramory roralirního sysrému, kte-
ří inreligencí opovrhovali.

Při pohledu nazpěr rrneme nad pohybem dějin, jímž je vy-
mezena osobní perspektiva člověka. Ne"edlo by nikam oži-
vovar hisroric§i sentimenr ram, kde jsme jalai znejisrěli vůči
symbolům národního či jiného mltu. Pokud však lékař zůstá-
vá a zůsnne trpěli!ým hojitelem dobrych sil života, oddám
se nade vše v pokorné důvěře jeho mnu.

Rozluštěnj lidsk! g€nom - a co dál?
prof MUDr. Jaroslau Masopust, DrSc.

Dvacátý šestý červen roku 20fi) byl vlznačný den: v Bilém
domě ve Washingtonu bylo slavnosrně oznámeno, že už je ko-
nečně v hrubých rysech známo ákladní složeni lidského ge-
nomu, což je právem považováno za jeden z největších milní-
ků ve ývoji lidswa. Tehdejší americký prezidenr Bill Clinton
ro komento,ral slovy. ,,Začínáme se učit jazlku, hterjn Bůh
stlořil žiuot."Dne l4. dubna 2fi)3 pak proléda všemi wěro-
wými médti zpáva, že kompletni analýza lidského genomu by-
la dokončena.

Na slavnostním shromáždění v roce 2000 byl raké příto-
men James |J!'atson - jeden z dvojice (Crick a Vatson), která
rozpoznala už v roce l953, )ak rypadá srruktura deoxyribo-
nukleové kyseliny, v kreré jsou důmplně seřazeny slabilg nuk-
leoridových bází v kombinaci 4 písmen A (adenin), T (thy-
min), C (cyrosin) a G (guanin), popisrrjici stránky obrovské
knihovny, v které je napsáao co, hdy a jak mají buňky našeho
rěla dělat. Thro knihovna, obsahujíci 3 miliardy (3 x l09) slov,
tj. nukleoddů, poskytujících celkem 30_35 risíc (3-3,5 x l0])
příkazů, tj. genů, a t}Ťvářející velmi tenký (0,34 pm), ale té-

měi 2 m dlouhý pásek DNA, je srěsnána do buněčného jádra,
zhruba kulovirého waru o průměru 5-8 pm. (Pro srovnáni
je to jako tenisogi miček, do něhož je vrěsnáno 20 km velmi
renké nirě). \čršina buněk obsahuje ještě malinkou přiruční
knihovničku, umistěnou v mirochondriích jako mirochon-
driální DNA (mIDNA); obsahuje jen l6.568 párů brizí (bp),
což je l0 000krác méně, než ;ich je v jádře. Obrazně řečeno:
známe prakticky celý texr lidského genomu, lj. řadu tří mili-
ard pismen, což předsnvuje 750 megabytů digitání informa-
ce, kteni by přibližně qplnila knihovnu o 4 000 knih bežného
formáru; l gen by přitom zaplnil v průměru 5 srran, l lidský
chromozom by byl vepsán do 200 svazků, při tom by se ce-
lá informace o jedinci vešla na 1 DVD-disk; ale kdybychom
chrěli celou knihovnu nah|as předčítat, potřebovali bychom
k tomu celý lidský živor.

Knihovna iknihovnička ale fungují jako čítárna; žádný
svazek si z ní nelze odnésr, ale uložené údaje, které jsou po-
drobnou insrrukcí, jak lyrobir násrroj pro určirou fi,rnkci buň-
ky, je možné pouze opsat, respektive přepsat (řiká se tomu
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transhripce) do pod,oby informace, která je přenesena (řiki se

íomn tfairlace) na úíčité brrnéčné organely v buňce (drsné en-
doplazmarické rerikulum), kde se podle přenesené instrukce
q,wáří specifický protein jako náscroj provádění určité bunéč-
né funkce. Souhrn informací pro lykonávání životních po-
chodů v buněčném jádře - genom - má tedy svého rykon-
ného parcnera v obrovském komplexu buněčných proteinů
(odhaduje se jich na 500 000), ktery dostal název píoteom.

Genetické informace v ,,DNA knihovně" nejsou k dispo-
zici každému. Použiri instrukce pro rvorbu určitého prorei-
nu výaduje nabuzení určitého genu (úseku DNA) specific-

§m poádavkem přineseným ze rzdálených buněk organismu
(napi hormonem), ze sousednich buněk (napi c1tokiny) ane-
bo z vlastni buňL7. Příkaz (signál) převezme bud příslušný re-
ceptor na povrchu buněčné membrány, anebo uvnirř buňky.
Tím je zah!ýena jakási ,,tichá pošta", krerou se signál přenáši,
někdy velmi složitotr cesrorr, přes řadu mezičlálkú (signtllní
traasdahce), ů d,otazl k poslednimu článku k transhipčnímu

fahtoru.Ten jel předá na přislušné mísro (určitý úsek DNÁ
- promoor), jenž je součárí genu, ktery má b},t aklivován (?í-
prese genu). Následuje přepsání generické informace do vywá-
řeného nového řetězce nukleové kyseliny. Misco deoryribózy
obsahuje ribózu a nazý,vá se proro ribonukleová kyselina, re,
spekrive informačni RNA (l'RNl); od DNA se ješrě liší tim,
že místo thyminu (T) obsahuje v řecězci nukleocidorych bází
uracil (U). Thkro je připravena insuukce (iRNA), která po pře,
neseni do cytoplazmy do drsného endoplazmatického reri-
kula, řídí na zvlášcních organelách ribozoruech worbu po|y-
peptidového řelszce. Sled jednodir7ch aminokyselin je určen
rrojici (rriplet) bází poskládanou z A, U, C, G. Třípísmenko-
vé uspořádání určující druh aminokyseliny (r7b írá se z 20,
resp. 21) se nazýwá kodon. Tak lzniká na polyribozomLr, jako
v rovárně na běžicim pásu, kde se na každém místě přikládá
jedna aminokyselina za druhou, primární struktura vznikaji-
ciho proteinu; mohli bychom jej přirovnar k polorovaru ne-
bo neopracovanému g;robku nebo nástroji, ktery potřebuje
buňka ke své každodenní činnosri, konečnou formu doscává

protein na dalšim mistě, v hladkém endoplazmacickém reri-
kulu, především v cisrernách Golgiho aparátu. Zde se na po-
lypepridoq; základ napojuji účinkern specifických glykosi-
dických enzymů oligosacharidové postranni řetězce, dochází
k poskládáni molekuly (šroubovice, skládaný list apod,) wor-
bou sulfidických a vodikových můsrků, a tim k rvarováni
(konformaci) do sekundárni a rerciární struktury Převede-
me-li ro do terminologie \,yráběného nástroje, pak hrubý v|-
robek dostává účelný ,,design", úpravu k uchopení (drák),
popřipadě je upraven do věršího balení ve stejném nebo poně-
kud pozměněném provedení (kvarrerní srrukrura). Všechny

ryco úprary navazujicí na primárni polypepridory řetězec se

^alfuď]i ?orttfdnslační deje. Umožňulí ryrvářer varianry srej-
ných proreinů - izoformy, s poněkud odlišnými vlastnostmi
a funkci, rakže genetická instrukce obsažená v 30-35 risícich
genů může r7wořir až 500 tisic různých proreinů; pravidlo
,,jeden gen - jeden prorein", plati jen asi u 2 procent proceinů
(genů). Tak jako každý kvalirní r}robek, než je expedován,
musí blt podroben kontrole kvaliry a poškozené a nedokona-
lé výrobkyjsou zničeny, cak obdobný proces probíhá i v cister-
nách CoIgiho aparáru. Chybna kon[ormace proreinu je roz-
poznána a rakoý protein je zadržen incerakcí s chaPelonem;
nedojdeJi k nápravě, je rransportován do lysozomů a degra-
dován.

Např. molekula imunoglobulinu, která se sllJ.ádá ze 4 poly-
peprido\Tch řerězců (2 cěžké a 2 lehké), synterizovaných od-
děleně, je takto formována až v endoplazmarickém redkulu.
Neúplná molekula není z cisteren propuštěna, pokud nedojde
k narušení této funkce při nadměrné a neuspoiádané produk-
ci monoklonálních imrrnoglobulinů (choroba težkého řerězce,

Bence Jonesova proreinurie u maligní paraproteinemie).
Někdy může být tento kontrolní mechanismus pro orga-

nismus neužitečný U cysdcké fibrózy vznik,á mutovaný rrans-
membránový protein chloridového kanáu. Určité mutace ne-
mají sice vliv na funkci proreinu (jeho akriviru), ale pozměněná
konformace molekuly nedovoli, aby se protein dostal na rrlasr-

ní mísro určení, tj. do plazmarické membrány, ale je degrado-
ván v lysozomech a na br-rněčné membráně chybi jeho funkce.

Proteiny určené k sekreci jsou v 
'fuz.r-segmenru 

Golgiho
sitě modifikovány na svém povrchu rak (acidifikace zq;šený
obsah Ca2-), že docház! k 1elich agregaci a zabalení, a rim až
k 200násobnému zahuštění při sekreci. Transport proreinů
v buňce je redy perfektně organizován, nelyrovná se mu ádný
dopravní syscém. V buňkách existuje neustlílý proud vezikul,
kreré se odlrrčuji z tanssitě Colgiho aparátu a fúzují s plaz-
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marickou membránou; lo je základní dňha exoqtózy, která
dodává nově 9,wořené lipidy a proteiny do plazmatické mem-
brány; je raké drahou zodpovědnou za růsr plazmarické mem-
brány před dělenim; rimro způsobem cestují raké biIko,iny
trčené k sekreci.Yedle zíkhdní dnihy, exoqliz1, která ťungu-
je nepřerržirč, existuje roké drtiha regubuané do.!rdz!, aío pře-
devšim v buňk,ách sekrečnich, kreré produkuji speciální lárky,
jako např. hormony nebo trávici enzymy, umisrěné v sekreč-
ních váčcich.

Yyšerřováni genomut nejširším slova smyslu se nazývá ge-
nomika; od roho byly odvozeny dalši rermíny: transkripto-
mika, rj. technika studia RNA a způsobu rranskripce, redy
souboru faktorů označovaných jako transhriptom; pomocí
iRNA pro určitou bílkovinu lze raké idenrifikovat přislušnou
sekvenci komplemenr:tní DNA (cDNA), která bilkovinrr kó-
duje. Proteomika je pak mecodika identifikace jednodirych
proreinů a jejich variant pozméněných posnranslačně a kódo-
vaných genomem; soubor všech proteinů v organismu je2ra-
teom, Další rcrmin metabolom zahrnule všechny substráry,
intermediáry a konečné produkry metabolismr.r; technologie
jeho studia je metabolomika. Nejnověji se objevil termin Él,
nom, což je soubor všech proreinkináz, r7skytujícich se v sig-
nálnich drahách buněk. (Bylo jich dosud idenrifikováno ko-
lem 2000 různých rypů, podrypů a variant). Objevují se i dalši
terminy jako operomike, krerá používá technologie genomi-
ky, trarrskriptomiky i proreomiky při molekulo"é analýze tkí-
ní od DNA přes RNA k proteinu. Obrovské množswí údajů,
které ryto rechnologie poskytuji, je nutno zpracovávar a ucho-

vávat pomoci nejnovějši počítačové a informačni rechniky
- bioinforrnatiky.

Z řečeného vyplývá, že ,,rozluštěný lidský genom" zname-
ná ,,porrze" určeni sledu jednotliv/ch nukleoridových b:ízi v ře-
tězci lidské DNA; raHe stručně řečeno: Človčk dosáhl pruni,
sice velmi důležité mery, jakéhosi ákladniho tábora, odkud
se začiná rysovar velmi dlouhá obrížná cesra k poznání rajem-
swí živora. To je ra p ostgenomoad éra. Co nám přinese? Dou-
fejme, lépe řečeno, snežme se, aby ro bylo jen to dobré.

Zccla určirě se změni možnosti diagnocti§ óorob. Tech-
nikami mo]ekulové biologie, kreré se neustále zpřesňují, zcir-
livují a arrromarizuji, bude možno rozpoznat podstatu a pří-
činu chorobných sravů na molekulové úrovni- odhalit onen
pozměněný ten a předevšim onu kličovou molekulu ve složi-
r/ch živorních pochodech buněk, orgánů i celého organismu,

1ejíž změna je hlavní (prvopočáteční) přičinou nastalé nebo
zečinajíci, ale ještě se klinicky neprojevující nemoci. Bude-
meJi znár základni příčinu nemoci, můžme se pokusit o sku-
lečné ryléčeni (kauz.ilní tetapie cílená ne jednotlivého pa-
cienta). Takové léky se už začínají objevovat, respektive jsou
v preklinickém nebo už k]inickém testování (má fizi I, II, III,
případně tIIb a lV). Ovšem cesra k vnouženému léku je velmi
pracná; odhaduje se, že z 5000 resrovaných látek v preklinic-
kém zkoušeni je možné pouze asi 5 použír rr člověka, Proto
idoba vlwoje a resrování nového léku rrvá v současné době
průměrně 10 až 15 ler a srojí ro asi 800 milionů USD. V kaž-
dém případě je lépe \ynakládar prostředky na zachování živo-
ta než na jeho ničení.

Co je žiuot?
?rof MUDr. Jan Euangelista Jiráseh, DrSc.

Co je to životi Okamžitě mé napadla nejprostši odpověď: "Ži-
vot je ázrak." Teprve po réto víceménč reflexni replice jsem

se poradil se sým mozkem, věčně pochybujicim a nevěřícím.
Výsledkem byla následujíci analyza.

Sluší se začínar od zacárku. Díky v/chově v křesťanském
protestantském duchu se mi dostalo patřičného křesťanského

,,imprinting". Proto vim, že ,,na počárku bylo slovo, slovo by-
lo u Boha, a Bůh byl i ro slovo". Neměl jsem příležitost ově-
řir si, co réměř před dvěma risici lery znamenal termín slovo,
ale když si ho nyní nahradím slovem ,,řád", je pro mne wrze-
ní autora evangelia přijatelné. Veškerá lidská zkušenost mne
přesvědčlrje, ži na počárku vesmíru byl Řád. Tento Řád byl
prvnim zázrakem a dodnes určuje pohyb nejmensió tásric,
stejnč jako pohyb planet a rozpinání vesmíru. Tento Rád fun-
guje od zacárku vesmiru, snad tedy od "elkého 

rřesku, dodnes,
To je první zžnk. Potom uplynula pro mne nepředstavitelná
období, krerá byla podle §,zikálnich ákonů nezbyrná, aby se
uwořila kůra naší planery, a porom asi - alespoň ro wrdí pa-
leontologové - zhruba před 3,5 až 4 miliardami let došlo
k dalšimu ázraku, objevil se život. Vznikly první živé jedno-
buněčné organismy. A potom už k žádnému dalšímu ázraku
rykajícimu ie života nedošlo. Vše živé je om...no Řádern a ,.-
chovává ákony vesm iru a $zll<y.

Co je živor? Fpikáně chemickou podstatu života poznali
lidé v průběhu uplynulých padesáti let. (Tlkže exisrence 2. lé-

kařské fakulry UK je stejně stará jako poznáni podstary živo-
ta.) Před padesáti lery v roce l953 byla poznána molekula ži-
vora, krerou je dvojitá šroubovice DNÁ, a bezprostředně po-
té izpůsob jejího fungování. Byl objeven genetický kód
a způsob přenosu genové informace i jejího překladu do ře-

rězců bílkovin. Tyro objer7 jsou další lidskou opovážlivostí,
která se drzosti bliží ukradení ohně bohům. Objevili se noví
Prométheové, kteří doplnili rozděláni ohně o objery souvise-
jíci se zákony života, a svých poznatků chtě.ií r7užívar pro
lidswo.

Jaká je redy definice živora zzloželá na poznatcích mole-
kulárni biologiei Termín život označuje déj, který je založert
na pravidelném srřídání selekrivni transkripce genů z DNA
přes RNA, jež souvisejí se lznikem produktů buň§, s nese-

lekrivní rranskripci DNA, která je spojena s dělenim buňky.
Genetický kód určujíci pořadí aminokyselin v bilkovinách je

u všech živých organismů praktic§ srejný Znamená to, že
všechno živé na naší zemi má jediný společný počárek a zna-
mená (o, že život bakrerii i člověka je stejný a chcere-li, má
isrejnou cenu, začal jediným ázrakem. Živor, to jest střídá-
ní cyklů selektivní a neselekrivní rranskripce DNA, je vázán
na uspořádání srrukrur, které q,tvářeji buňku. Mimo buňku
neni živor. Buňka z §rzikálního hlediska je systém membrán,
mikrocubulů, filamenr a granul, které zabraňují volnému mí-
sení chemických látek obsažených v roztocich r7plňujících
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íůzné kompartmenty buněk. Současně poskytují membrány
a jiné srrukrury podklad pro vazbu sysrémů spojených s che_
mickými metabolickými pochody uvnitř buněk.

Nevime vlascně, jak vznikl živor. To, co následovalo a ná_

sleduje, je přehlídkou zkoušení réměř všech možnosrí, kreré
poskyruje molekula DNA, pokud jde o 1ejí obměňování, No-
vě lzniklé organismy jsou tesrovány, zda se osvědči nebo ne_

owědčí ve §,zikáních podmínkách a chemic}rych možnosrech
na Zemi, Y,fool žil}ch jedinců nemá předem určený cíl ani
účel. Podmínkou vl.voje všech žirych worů je množeni. Za-
řazeni žiwých organismů na stupnici dokonalosri určuje ro,
jak jednorlivé organismy dovedou přežir a ovlivňovat své oko-
li. V tomto ohledu stoji na nejryšši příčce výwojové stupnice
člověk. Jeho schopnosri a rlnálezy za poslednich sro ler mu
umožnily odložit nebo výrazně zmenšir starosri o přeziri, v ci-
vilizovaných zemích nejen odstranily hrozbu hladu a srarosri
o život, ale umožňují mu nadto lécat do vesmíru, sravět mra,
kodrapy, zaznamenávat, přenášet a šířit své myšlenky pomoci
elektronické rechniky, Pokroky v technologii mu také umož-
ňrrjí ryhubitvšechno živé, a to prostřed§, kreré ryvinul v rám-
ci své bezpečnosti a ochrany. Je dobré si uvědomit, že od svého
počátku je živor šraferovým kolíkem, krery prosrřednicrvim ži-
rych buněk přecházi z tenerace na teneraci. Od svého lzniku
před 3,5 až 4 miliardami let žádný now! život nelznikl. Vzni-
kaji generace nových žirych jedinců, Podle paleonrologických
nále,, ů byl prvnídvé miIiardy ler jev života omezen pouze na
jednobuněčné organismy, Porom piiroda začala s pokusy
umožňujicími varianty biochemiclcých dějů, založených na po-

žírání žirych jedinců. Nastoupil vyvoj mnohobuněčných or-
ganismů. Vznikly rostliny a živočichové. Vý,voj jedince je dán
vždy ákonirym posrupným rozsvěcovánim a zháš€nim genů.
Vl.voi mnohobunéčných organismů ie nepřetržirym množe-
nim a zkoušením norych náhodně vzniklých muraci DNA,

Zamysleme se dále nad ýsledky současné molekulárni bio-
logie. Poznánim kódu života dostali lidé možnost účelně rrsměr-
ňovac vlasrnosti žiých syscémů podle s4ich předscav, jejichž
důsledlry někdy nedokážou odhadnout, Lidé přečedi svůj ge-
nom. l když ještě mnoho otázek čeká na rozlušcění, bez po-
kusů na žil}ch lidsL7ch buňkách to nepůjde. Zakazovat něco
a priori, aniž bychom pro zákaz měli podklad ověřený zkuše-
nosri, je rmářsrví, Život je d€l kódovaný sekvencí bázi v mo-
lekulách DNA a vázaný na morfologický syslém oznáiovaný
jako buňka. Rek1-Ii Charles Linné.,.Species ror sunr. quod
eas creavit infrnirum Ens", pocom lidský duch v posledních
padesári lerech objevil. ze infinirum Ens je molekula DNA.
Clověk je živočich. jehož buňky mají 46 lidskych molekLrl
DNA. Každý chromozom woří jedna molekula DNA, člověk
má 46 chromozomů. Bylo by přílišným zjednodušením pro-
hIásft, že každý z nás je vlasrně výsledkem působeni jenom
24 chromozomů, prolok22 auíouJmi ťýoří homologni dvo-
jice a jde vlastně o dvojice stejných chromozomů. Homolog-
ní chromozomy nejsou úplně stejné.

Rozhlédněte se kolem sebe. \ttšinu žiých bytostí (jedin,
ců) nevidíme a spojuje nás s nimizvěršovaci technika mikro-
skopů. Áni pokud jde o makros*,ět kolem nás, nelze pochopit
rozmanirosr živé přírody, VzlétneJi leradlo do desetikilomer-
rové výše, ,,uvidí" vás nepalrná tloušťka atmosféry krerá je
podminkorr, aby se živor rozvíjel v námi pochopirelných me-
zich. Pro piicomnosr žir7ch rvorů mimo Zemi nejsou důkazy,
Můj prolesor §.ziky na sttední škole říkával: ,.Zivor je pliseň
na zeměkouli." Ási měl pravdu. Je ro plíseň a je ro ázrak.

Souhrn:
Žtvot je děl za\ožený la pravidelném srřidáni selekrivní

a neselekrivni rranskripce DNA v buňkách.
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Lékař a etika
prof MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Generace lékařú vsrupovaly do praxe qzbrojeny vědomosr-
mi z lékařského srudiaa zaválány k etickému v,rikonu povolá-
ni složenim lékařského dibu, který rycházel z přísahy zachova-
né ve sbírce hippokrarovských spisů. Je možné lépe ryjádřit
hluboce humanisrický smysl a cíl života lékaře, než krerý je
obsažen v Přísaze anrických lékařůi ,,Svůj život povedu při-
kladně a zasvětím ho podle wých sil a svědomi prospěchu ne-
mocných a budu je chránir před každou úhonou a bezprávim,
Budu-Ii ruro přisahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi do-
přáno byt navždy šdastným v životč i ve wé praxi a poživar
úcry u všech lidi. Jesrliže ji však poruším a poskvrním, nechť
se mi srane pravý opak." Mohli bychom pokračovat, r.yzdvi-
hovar a koníronrovat každorr větrr této přisahy s dnešní před-
sravou lékařské etiky, abychom došli k ávěru, že Hippokra-
rova přisaha zůsrává vzorem chováni lékaie ve všech dobách
a na celém světě. Její pojeri lékařského poslání, jeji zásady lé-
kařského myšlení a jednání si uchovaly trvalou platnost přes
nepředvidarelný rozvoj vědy, rechni§ a praxe jak v dějinném
rozvoji lidské společnosri jako celku, rak v prúběhu relativně
krárkého života každého jednotIivce,

Naši sorrčasni lékaři a do praxe vsrupující absolvenri íakulr
jsou vááni podrobnějším vyjádřením etid</ch zásad v oblasti
snvovských povinnosri. ]ejich životní poslání učinir vše pro
rělesné, duševni a soci:ílní zdraví svěřených nemocných se in-
tegruje do cílů moderní lidské společnosti v celé složirosti v-zra-

hů sociálně-ekonomiclcých, politických, ekologiclcých, úkolů
zdravotnických, pozadavků a podminek profesních i mimo-
profesnich. Tyto ásady jsou shrnury v ..Elickém kodexu Ces-
ke lékařske komory", jehož dod ržnváni l1plý,tá ze zakonem
stanoveného povinného člensrvi v Ceské lékďské komoře. Na-
zírání na obsah a výsrižnosr jednorlil}ch čáti, obsažených jak
v obecných zásadách jednání lékaře, tak v kapitolách Lekař
a gíkon povoláni, Llkař a nemocný, Vzmhy mezi lékaři, [l-
kař a nelékař, může býr různé, Je však zcela nesporné, že po-
chopeni, přijetí za své a důsledné dodržování zde obsažených
principů je karegorickou a neoddělirelnou souásri každé lékař-
ské činnosti. Je předpokladem profesni cri a pověsti lékařského
stavu, nycházi-li ze souladu odborného přesvědčeni a vlastni-
ho svědomí,

Při tom je jasné, že lékařská etika je jen částí obecné eliky,
tedy obecně uznávaných pravidel eriky a moráll<y, Má rá úz-
ké wráy a souvislosri s filozofick/mi a náboženskými názory
na jedné srraně a s právními normami, jejichž dodržováni je
ďíno platným pávnim řádem, na druhé straně. Poádav}cy na
opdmální výkon lékařského povoláni tedy rycházeji jak z do-
držováni mravnich a etických hodnost, rak zc znalosri a respek-
tování právních norem. Obě ryto složky jsou tak nedílnymi
arribury poskyro"ané péče a jsou brány v poraz při hodnoce-
ni, zda posrup lékaře byl v souladu s lékařskou včdou, lékař-
skou etikou a právní normou.

Společným morálně etickým úkolem celé společnosti je pé-
če o důsrojný průběh lidského živora. Pro lékaře to znamená
pos§rovat nezišrně rysoce kvalifikovanou specifickou pomoc
lidskému jedinci od prvnlch známek živora až do jeho přiro-
zeného skonání nebo jeho předčasného ukončení způsobené-
ho chorobnými stary nebo zdraví a živor ohrožujicimi vliry.

Lekařský ,rýzkrrm a klinická praxe se zaměřují na nitrouterin-
ni r"lvoj od okamžiku početí, přes úskali přichodu na svěr, na
všechna obdobi postnatálniho živora až do pozdniho věku.
Erické aspekry lékařoly činnosri, vztahujici se ke zvláštnos-
rem jednotlir,ych etap živom, jsou nesmirně pesrré a rozsáh-
lé. Vzpomeňme jen na nedávné diskuse okolo ferrilizace va-
jíčka in vitro a transferu časného stadia árodku do dělohy
i na diskuse o dalších eugenických prakrikách založených na

různých technologiích genetického inženýrsrví, Je nesporné,
že ecická hlediska při hledání argumentů pro a proti 

'sou 

zá-
sadni, a stejně je tomu při diskusi o dalších zásazich do repro-
dukce lidského rodu ,rycháaelici z poznarků vědy na poli ,,ge-
nerického zdraví", ať ve směru pozirivních eugenických snah,
nebo negarivních eugenických cílů zaměiených na eliminaci
geneticky jasně definovaných chorob. V této souvislosti by-
rosrně přináleži hluboce etic§ smysl veškeré péči, kterou lé-
kař věnuje ženě-matce, dárkyni živora, dětem od prvnlho vde-
chu přijímajicím podněty z dnešního technizovaného, ale
cirově ochuzeného světa, dětem postiženým a rodině jako zá-
k]adu dobře fungující lidské společnosti.

Je těžké rystihnout cely obsah wzrahů, kreré se odvijeji při
každodenni činnosti lékaře v krerémkoliv oboru a kterémko-
liv zařazeni. V některych situacích se dosrávaji spíše do oblas-
ti diskuse mezi lékaři, psychology a právniky.

Rozhodovací i psychologické schopnosti lékaře zde hrají
hlavní roli. Od racionálního rozhodnuti lékaře se pak odvo-
zuje vlastní jednáni lékaře s nemocným, počínaie vhodnou
informaci o zdravorním sravu, o nemoci a prognóze onemoc-
nění, k souhlasu nemocného s diagnosric§mi a léčebnými po-
stupy i opatřenimi v oblasri prevence.

Rozhodování mezi několika možnoscmi a navrženi opti-
málnich oparřeni v konkrétní siruaci u konkrérního pacien-
ra je jednim z nejzodpovědnějšich článků lékařské činnosti.
Proro má být celá q;chova budoucích lékařů i jejich celoži-
votni praxe zaměřena k tomrr, aby jejich rozhodováni v sobě
spojovalo plnou odbornou kompetenci založenou na znalosri
současných možností lékařské vědy a píaxe, a na dimenzi eric-
kou. Je jisté, že v běžných denních situacích můžr lékař postu-
povar v souhlasu se swými súle rozšiřovanými zkušenostmi
a stupněm a kvalirou bezproblémové komunikace s pacien-
rem, případně s jeho rodinou, a může řešit siruace v plném
souladu svého odpovědného a hluboce lidského rztahu k ne-
mocnému z-a jeho akrivní spolupráce. U zvlďť ávažných sta-
vů a onemocnění, například u těžIolch vrozených vad, nervo-
vých a psychic§ch onemocněni, při polytraumarech, vellr/ch,
někdy murilujících operacích, u zhoubnýó nádorů se šparnou
prognózou, při potřebě invazivních ryšetřeni a ákroků s mož-
ným rizikem komplikací až ohrožení života, v terrninálních
sradiích onemocnění, dostává se lékař někdy do r7hraněných
siruaci, kreré kladou velké nároky na erická rozhodnutí při
vědomí plné zodpovědnosti za jejich důsledky, Informovaný
souhlas nemocného musi být založen na dobrém, laicky po-
chopirelném vysvěrleni podsrary, bezprostřednlho dopadu
a lzdálených následcích, rlwáženém rysvěrlení rizik a prospě-
chu (,,risk_/benefir rario") a lysvěrlením jiných terapeutic§ch
alternativ Všechny otrizky musi lékař řešir zcela individuálně
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nk, aby newzniklo neúměrné stresové zatížení, nedůvěra v po-
sky,tovanou léčbu, r7isťující bud ve rymáhání nepřiměřených
způsobů léčby nebo v rezignaci a odmítání navrhovaných, pl-
ně odůvodněných opatřeni klasické medicíny, až po přiklon
k neadekvátním merodám alrernativni medicíny.

V posledních desetiletích se objevily nové etické problémy
v souvislosri s rozšířenim invazivnich ryšerřovacích meíod a 5e

zavedením značně agresivních způsobů terapie, Přikladem
oboru, kren/ prodělal převrarný rozvoj, avšak zůsrává spojen
s komplexem edchy'ch, pávnich a psychosociálnich problémů,
je transplantace orgánů. Jde o přenos orgánů a tkáni od osob
po úplném zániku mozkové činnosri, u části transplanrací
od živých přibuzenských dárců. Transplanrační rechniky se

sice staly či stávají rutinni terapií nEzvratných selhání mnoha
orgánů, především ledvin, srdce a jarer, jejich počer je však
omezen dosupnos!i dárcovských orgánů. Problémy souvise-
ji s dosud nedořešenými předpoklady od podpory a široké in_
formovanosri veřejnosti o rysoce humánnim posláni dárců,
přes získání souhlasu k odběru, rozhodnurí o transportu, jed-
noznačnou diagnózu mozkové smni s průkazem rástary moz_
kové cirkulace, přes vlastní odběr orgánů k rransplanračním
účelům, až k vlasrní transplantaci a pooperační péči po réto
náročné oPeraci,

Jinou ccicko-mravní otázkou jc rozhodování lékaře a jeho
pomoc nemocnému v terminálni Fázi jeho živora při nevylé-
čitelném onemocnění. z hlediska medicínského, etického
i právniho je povinen poskyrnout nemocnému všemožnou
pomoc psychorerapeutickou a hrmakoterapeutickou ke zmír-
nění jeho bolcstí, nemá však právo rykonar cokoliv k ukon-
čeni jeho živora. Áktivní ipasivni eutanazie je u nás právně
a podle erického kodexu nepřípustná. Jsme však svědky ak-
tualizace problemati§ euranazie ve světě s rozdílnými názo-

ry a převažujicimi obavami z nebezpeči jejiho zneužití v pří-
padě legalizace. V hraničnich siruacích smrtelně nemocného
a umírajiciho je lékař postaven do siruace, ve které musi ově-
řit své mravní hluboce lidské cháPání končicího živora, aniž
by prodlužoval nepřiměřenými prosrředky za každou cenu
rerminální vioj, krery již bez jakékoliv poáybnosri nelze od-
vrátit. Každý nedostarek v posouzení nezvratné terminální si-
tuace by byl hrubým porušenlm etic§ch principů.

Krárké zamyšleni nad někrerými aspekry lékaiské erilry pod-
trhuje její široký a záadni g,znam pro rozvoj všech oborů lé-
kařské vědy a pro plné ryužiri jejich 9ísledků v lékařské praxi.

Jen rak může lékař naplnit hluboce humanistick/ smysl lékař-
ského poslánív plném souladu se wou lékďskou přísahou a se

sDim posravenim ve společnosri.

přispívá k probuzení ájmu i rozšíření obzoru: práce univerzi-

ry a tedy i její fakultní nemocnice nemůř směřovar jen k "na-
plněni sudů", ale hlavně k ,,zažehnurí ohně" (B. Rexed). To je
erika par excellence. Nyní k jednodiv/m uvedeným etick/m
posrulárům:

l) Zlepšení léčby a ptospěch vš€ch nemocných § daoou
nemoci, příspěvek do světového vědního fondu a vy-
tvoření podmínek pro schopnost aplikace poznatků vy-
wořcných jinde.

Erickým krirériem - jinými se zde nezab1^l:ím - je wrah mezi
skutečnou porřebou výzkumu (experimenru) a prospěchem
pro léčbu ,,celé nemoci", a to u nás i iinde. Mohou bn kvalit-
ní léčebná zařízení, kde se žádný vlzkum neprovádi a kde se
jen, obvyklc za vedení zahraničních odborniků, aplikuji po-
znarky světové lékařské vědy. Ták je tomu ovšem jen v rozvojo-
l}ch zemích. Vyspelé země, ke kterym parříme, by měly přispí-
var do svěrového fondu vědy přiměřeně svému počtu oblwatel
a hodnotě národního důchodu, a ne z něj pouze rěžir a brár.
Kolik a kdy jsme přispivali do svěrového fondu vědy, jsem
rozebral jinde: koncem šedesár/ch let to byl asi jednoprocent-
ní vklad, v posledním desetileti však jen asi půlprocentni,

2) Prospěch jednodivýó nemocnýó zahrnut/ch do expe-
rimentu nebo alespoň vyloučení |ejich poškozeni.

To je ákladni problém: vf,ádáni informovaného souhlasu
nemocného (což by měla blt conditio sine qua non) může b}t
formulováno tak, že sice formálně exkulpuje v případě nouze
pokus provádějícího lékaře, erické břemeno však na něm zů-
srává. \čdinou je nuné spokojit se s dnrhou polovinou toho-
to posruláru.

Etika klinického experimentu
?rof MUDr. Vratislau Schreiber DrSc.

Klinic§m experimentem rozumíme zkoušení nové diagnos-
riky nebo lečby hospitalizovarrých nemocnýó. Původně jsem
měl proti slovu experimenr výhrady, ale pak jsem si uvědomil,
že rermín, kterym jsem ho chtěl nahradir - klinický vyzkum
- slovo experimenr plně nenahrazuje. Klinic§ experiment je
základní podmínkou pokroku lékařswí. V tomto eseji se zabý-
vám pouze erickými aspekry Hlavni erická kritéria mají kli-
nickému experimentu zaručir:
l) aby směřoval ke zlepšení léčby a byl nk ku prospčchu všem

nemocným s danou nemocí;
2) aby směřoval i ku prospěchu jednorlil}ch nemocných zďa-

zených do experimentu nebo aby bylo alespoň lyloučeno
jejich poškozeni;

3) aby nepoškozolal nemocné do experimenru nezahrnuté ne-
bo placebovou skupinu;

4) aby byl proveden lege artis;
5) aby nebyl nepřiměřeně ovlivněn komerčními ájmy doda-

vatele nové rechnologie nebo léku.

Je zřejmé, že úplné splnění všech těchro pěri krirérií je ré-

měř pokaždé nemožné. Nelze obrykle například provést expe-
riment,,lege artis", a nemir placebovou skupinu. Nelze ani
zcela zanedbat z:iilmy roho, kdo s velikými náklady lék až do
stadia klinického zkoušení přivedl. Konečně, pokud se klinic_
ký experiment provádí ve fakultni nemocnici - tedy na uni-
verzirě - nelze nedbar ani roho, že výzkum doplňuje obraz uni_
verzity a měl by přispívar do svěrového vědního fondu.

Kliniclcý rlzkum - včetně klinic§ch experimenrů - piispi-
vá k l1{vořeni pro§tředi pro dobrou výcholrr studenrů i pra-
covniků nemocnice, rak aby byli, i kdl sami nic světového
neobjeví, schopni aplikovat l}sledky svěrového v|zkumu ku
prospěchu svých nemocných. Seriózní klinický experiment
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3) Nepoškozovat nemocné ngzahtnuté do klinického or-

P€rimentu.
Když se nyni ve svěrě dělaji pokusy o léčbu ÁIDS, velmi čas-

to se uprostřed pokusu stane, že léčená skupina je na tom
o něco lépe než skupina placebová, a pokus se proto z etic-
kých důvodů přeruší: placebové skupině se začne podávac ren

zkoušený lék, aby nemocní nebyli poškozeni, To ovšem pokus
znehodnoti, je ro ale eúclg správné. To se stalo skutečným di-
Iemarem v USA při pokusech o léčbu ÁIDS, ale může se ro

projevit i u jiných nemoci. Vlastně by měl každý nemocný
dostávar to, co mu skltá i malou naději bez ohledrr na pokrok
vědy. To je ta otázka. Ale nastal by pak pokrok vědy? Bylo by
to etick7 správnéi

4) Provádět klinické experimenty lege anis,
Sem parří ,,slepé" a ješrě lépe ,,dvojslepé" experimenty, ve kte-

rych ani nemocný ani lékař neví, kdo dostává lék nebo pla-
cebo. Problém .je variabilira nemocí, přiromnost jiných ne-
mocí a rizikových faktorů, které eticky mohou ,,zaslepeni"
pokusu zpochybnir. Je ro bias nemocného i bias pozorovate-
le a všechny nás pronádedujicí placebo reakce, které ostatně
u nás dnes patří k nezanedbarelným fenoménům lékařské i lé-
čirelské péče, Třerí osoba, krerá může uvolnit kód, ob.7kle
musi podle plánu experimentu čekat, ž je celá skrrpina napl-
něna. Je to však "ždy pro nemocné dobřei Proro v legislati-
vě medicíny pokročilých sráců exisují,v}jim§, jako je romu
v USA s IND (Investigational New Drug Exemption) a NDA
(New Drug Ápplication). A ro ješrě ponechávám stranou otáz,
ku vedlejších účinků. Takže do etiky klinicklich experimenrů
patří také to, aby lé§, které do praxe byly vpuštěny ,,nedono-
šené", byly po iadu let úzkostlivě monitorovány co do vedlej-
ších účinků.

]estliže se má u nového léku prokázat neškodnosr (a ro je

odpovědnosr farmaceurick/ch firem), musi bn iadu ler zkou-
šen u velkého počtu lidí. Jestliže kongenirlilni srdečni vady po-
stihuji asi jednoho ze sra novorozenců, měl by nov/ lék (aby se
r/oučilo jeho působeni na lznik vad) bf zkoušen u 1800 rě-
hocných žen. Jesrliže rozšrěp parra postihuje asi jednoho z ri-
síce novorozenců, měl by lék být zkoušen v l8 tisicích rěho-
tenswích. Jestliže atresie tricuspidalis posrihuje asi každého
deseririsicího novorozence, měl by Iék blt co do tohoto rizika
zkoušen ve l80 risícich rěhotenswích. To placi pro léky, použí-
vané rr gravidních. Thalidomidová rragédie je stále silným va-
rováním. Nežádoucí reakce mohou r7plynour nejen z poten-
covaného, nadměrného farmakologického účinku lékrr (redy

ve směrrr jeho působení), ale raké z účinků bizarních, kreréjsou
následkem imunitních nebo neznámých mechanismů,

5) Nepodlehnout komerčním ájmům.
Ve svěrě se vedou diskuse, co výrobce farmaceurického při-
pravku nebo lékařské technologie smí ecicky poskytovat těm
lékařům, kreií výrobek zkoumají (pokud možno prováději le-
ge anis klinick/ experiment). Kladou se mkovérc orázky (kraj-
ní přiklady):
o Může íirma pozvar do havajského Honolulu na sympozium

o svém novém léku lékaře potenciálně ordinujici Iék is je-
jich rodinami a plarir jim pobl,t i lerenlcy?

o Nebo může pozvat jen lékaře bez rodini
o Nebo už je neetické, když rozdává propisovačky se sým lo-

gem, a lékaři je viditelně nosí v kapse bilého plášrěi

Co si budeme povídac: jejich erické starosti na nďi hlavul
A to ještě nepřišla řeč na to, co ro všechno může srár pojiš-
ťovnu.

Medicína násilí a katastrof
prlÍ MUDr, Vratislau Schreiber DrSc.

Po deseti letech od ..ydáni ,,Etos Hippolcares" jsem si znovu
přečerl svůj piispěvek ,,Ecika klinického experimenru" a zjis-
til jsem, že vlasrně neni co dodar. I ry starosri, zminěné na
konci, na naši hlavu vskucku přišly. Dnes bych jen změnil v ti-
culu slovo experiment na slovo zkoušky: jakýkoliv pokr.rs na
lidech ovšem byl už tehdy nepiípusrný a.Ie dnes ješrě mnoho-
násobně vice. Všechno klinické zkousení nov|ch léků nebo lé-
čebných postupů musí směřovat nejen ku prospěchu nemoc-
ných určirou chorobou jako celku (aby byla nalezena účinná
léčba), ale i každého nemocného jednotlivě - aby se při a po
provádéní klinických zkoušek círil §ziclry lépe nebo alespoň
byl psychic§ podpořen zájrnem lékaie o jeho nemoc.

Co se ale za těch deset let nejvíce změnilo a jaky to má do-
pad na medicínu ? Ať už jsme s Lyotardem za konec moderni
éry považovali Osvětim, nebo s V Ha"lem krach komunismu,
zdáie, že hrůz ještě nebylo dosr. Kosovo, Srebrenica, Čečen-
sko a ovšem 1l, září 2001a sebevržedný terorismus v lzraeli,
Indonésii a jinde nris poučily. Vzedmutí psychopariclgch mys-
lí přineslo i nové problémy medicinské - dosud neusvědčený
anrraxový bioterorista v USA a rychle usvědčený kyanidol}
ryděrač u nás. Á tak jsem se rozhodl věnovat tuto úvahu ně-

krerym otázkám mediciny násili a karastrof. U katastrofse
omezím na ry biomedicínské a stranou ponechám katasuo§,

Přirodní (zemětřeseni' Povodně)' 
Absit uiolentia rebus ...

Medicína násilí
Pátral jsem po erymologii slova násili - v češtině, srejně jako
v jiných jazycích, to znamená použirí síly, Lacinské violentia
a anglické violence má na začátku zase sílu (vis) a na konci
snad olens, páchnoucí, I u nás přece říkáme, že něco,,smrdi
krchovem". Německé Gewalr je pauně odvozeno od walten,
iiditi, spravovat, vládnouti. Das gótdiche \Ý'alcen je řízení Bo-
ží, ale jinak německá die Gewalt pro nás zní hrozivěji. Jinak
násilí je všudypřiromné: v rodinách (r,l,rané děti a manželky),
ve škole (šikarra slabšich, ale i hromadné vraždy), v armádách
(šikana mezi vojáky, a.Ie i nepřiměřené tresrání veliteli), ekono-
mické ná§ilí všeho druhu od zpoplatňování dodavatelů, aby
jejich zboží bylo dáno na pulry po násilí na střadatelich kra-
chujících kampeliček i bank... Ekonomické náili ly,šší úrov-
ně je součástí tzv globalizace - wájemné fiize, resp. polykání
firem, kartelové dohody, zavádění dumpingových cen končí-
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cích po likvidaci konkurence atd. ard. Moje teze pro tuto úva-
hu zní: i s tím všim má co dělat medicína.

Na světě je v současnosti ve vězení 9 miliónů lidí, z toho
dva milióny v USA. Jsou ro odsouz€ní zločinci. Na 26 o/o

z nich bylo odsouzeno pro násilné tresrné činy. Až75 o/o od,
souzených mužů rrpí poruchou osobnosd nebo jsou duševně
choři, stejně jako 48 o/o odsouzenýó žen (Thel-ancet359:545,
2002). U odsouzených a uvězněných je deserkát časrějši anri-
sociální porucha osobnosti nežv ostani populaci. Kdybychom
uměli tuto poruchu včas rozpoznar, dalo by se snad zabránir
polovině násilných zločinů. Délky rrestů, postupy policie, de-
mograficlrá a ekonomická data nehrají roli co do v/slg,tu vražd
v USA (The |ancet 358:7717, 200l). Ná-silí na ženách, na
děrech a zejména násilí dětí a |eho wtah ke sledováni televize

- to vše nepochybně i medicině přináši nesmirnou pracovni
a erickou árěž. Hromadné válečné n:isilí nejen v bývalé Jugo-
dávii, ale i v Áfrice a jinde má milióny obětí, další milióny jsou
na úrěku nebo v urečeneckých táborech. Melzinárodni pomoc
je nedosrarečná, milióny lidí srrádají nedosrarkem jidla a lé-
ků. Medicína ovšem zná prosrřed§, jak zklidnir rozvďněný
dav nebo skupinu terorisrů - použiti fentanylu v moskevském
divadle při reroristickém úroku je toho příkladem, Jcn musi
byt zasahující jednotky a nevinni posriženi (rukojmi) dosra-
rečně chránění naloxonem nebo naltrexonem. o kalmativech
(masol}ch zklidňovadlech) se ostarně vedou diskuse už po de-
seriletí. Jsou vůči tomu ýhrady etické i technické, ale odpo-
věd na otázku ,je v připadě nouze lepši z.asáhnour kdmarivem,
obušky nebo dokonce srřelbou?" se mi zdá jednoznačná.

Moderni zobrazovaci metody - pozirronová emisni romo-
grafie a funkčni nukleární magnerická rezonance - sice již do

iisré (malé) míry umožňu|í zajisric anomálie v mozku násil-
níků, jejich rozsáhlejší prevenrivní využiri při rodinném ná-

sili nebo u jedinců jevicich známky asociálniho chování ne-
bo sklonu k násilí je ovšem zatím jenom fanrazii. Toréž plari
o analýze genomu. Navic ru přisrupují problémy ochrany
osobnosti, soukromi a nebEzpečí zneužirí. A rak medicině ne-
zbývá než hledat cesry- spolu s psycholo6y, rychovateli a so-
ciology. Jednou z cesr nepochybně je omezováni insrrukráže
k násilí v relevizi, na interneru a ve filmech - zase se ozve po-
křik o omezování osobní svobody, Medializace zločinců, hro-
zeb a lydírání se z pouhé rvorby senzace a ayšováni sledova-
nosri a redy zisku médií stává návodem k napodobeni, zločinci
ziskávaji populariru a u rěch §enzlcechtivých dokonce sympa-
rie. Omezováni wobody slova v médiich ovšem zase ncpřipaďá
v úvahu. Zkonodárci by si ale při vywďeni medi:ílnich záko-
nů asi měli nechar poradir od vědců - psychologů, psychiat-
rů, sociologů a kriminalisrů. fui by se přece jen mělo mysler
na nurnost omez€ni svobody jakéhokoliv slova s cilem zabrá-
nir lidskému nešrěsti a urrpeni. Nebo už není lidswu pomoci?

Medicína hatastrof
SAR§, tfi akumí respiračni syndrom, posrilrl do dubna 2003
přes 5 risíc osob s úmrrností kolem 7 o/o. Zdravornicrvi rea-
govalo adekvátně a zdá sc, že úspěšně, i když léčba (ribavirin,
synterické korrikoidy, anribiotika) při réto arypické virové
pneumonii má jen omezenou účinnost. Proč se stal SARS
předměrem denního zájmu médiii Protože posrihl i bohaté
země - Hongkong, Tchaj-wan, Kanadu. Přirom WHO ry-

dala zprávu (The Lancer 36l:1485,2003), že na svěrě denně
umírá 8000 dětí v důsledku infekci zr távad,né vody a žr na
malárii v Africe denně umírá bez pomoci (v ceně několika do-
larů) 3000 dětí. Té pomoci se )im prosrě nedosrane, Meziná-
rodní charira (\ťTO, Svěrová banka, Bill Gates) sc snaží, ale
nefunguje to. Prosrředky vybrané od chudých z boharych ze-
mi jen obohatí bohaté z chudYch zemi. Drasrická oparření

" 
Činc (odkud sARs parrně pochái po muraci colonaviru na

jeho běžné rrase ptáci-prasatalidé) a prevenrivní oparření na
letištích s největši pravděpodobnosri (ale ne s jisrotou) wětové
pandemii SARS zabráni - rzpomeňme, že na virové pneumo-
nie zahynulo po prvé světové válce na svěrě 20-30 miliónů
lidí a ješrě v roce 1968 decimovala svět velká chřipková epide-
mie. I kdl se SARS podaři zasravit, rěch 8000 děri denně na
průjmy a 3000 na malárii v Aftice bude u mírat dál. Zbfuá do-
dar, že HW se denně nakazi asi 16 tisíc lidí, vakcina je v nedo-
hlednu a léčba drahá a nedostatečně účinná. V případě AIDS
však, alespoň pokud jde o pre"enci, medicína včas a správně
informovala, a napřiklad u nás to mělo dobry efekt. Starostí
s epidemiclc/mi katastrofami však přibý.vá.

Novou hrozbou je bioterorismus. Ve vakcinací převážně
nechráněné svěrové populaci wbuzuje nejvěrší hrůzu variola.
Spojené stáry už prori černým neštovicim očkovaly celou svou
armádu a roziižÁi zar ím dobrovolné očkování obyvatel. Vedou
se o rom spory - vakcinace je nepochybně spojena s jisrymi ri-
zi§, i když nepatrnými: na jeden milión vakcinovaných při-
padá jedno úmrri. Mírnější reakce nastanou asi u l o/o očko-
vaných. Kdyby však bioterorisra použil virus varioly ve spreji
v metu nebo na shromáždění lidí, zemřelo by asi 30 0/o neoč-
kovaných. Anrrax, Ebola, hannviry drůbeží influenza, mor,
cholera - to jsou jen někreré z dalších možnosri. Jinými po-
užirelnými prostředky bioterorismu jsou toxiny (botulotoxin,
ricin) a nervové plyny - inhibirory cholinesrerázy - z nichž sa-
rin byl při biorerorisrickém úroku v tokijském mcrru již použir.

To stavi před medicínu nové úkoly: rynucovat po státni
správě prevenci, znát a mit k dispozici prorijedy (protibotuli-
nové sérum je zvláště v,lznamné, protože boruloroxinu se ma-
sově používá v kosmetice k vyhlazování vrásek a z roho plyne,
že je hromadně lyráběn). Anridora pro otravu sarinem - tedy
atropin - by asi měla být v pohotovosti na sranicich merra,
antidota prori fenranylu - redy naloxon nebo nalrrexon - by
měly mir bezpečnostní složky v dostatečném množ§rvi pro
sebe i pro připadná osvobozovaná rukojmí. Podle odborníků
z Fon Detrick ve stáru Maryland už stojíme na frontové linii
biologické války (Science 2961954, 2OO2\.

Samosrarnou kapirolou je sebevražedný terorismus na Blíz-
kém Východě, ale i jinde. Ukazuje se, že pacharelé rěchto
arentátů nejsou šileni fanarici pohánění beznadějí a chudo-
bou, ale naopak že u nich nelze zjistit ýraznou psychoparo-
logii a co do 1khor7 i ekonomického sraruru se prakric§ ne-
liší od ostatnich obyvarel oblasri. Hlavním problémem rak je,
jak zabránit jejich zfanatizování e rekrutováni podvrarnými
organizacemi (Science 299:l534, 2003),

To všechno má ješrě jeden aspekt - rezeny. Nejen rezervy
vakcín a protijedů, jak jsem už naznačil, ale i rezerr7 infekcio-
nisrů, epidemiologů, výrobních kapacir farmaceurických fi-
rem a ovšem též nemocničních lůžek. Měli bychom si dovo-
lit jisry přepych, abychom se neocitli v kruté nouzi.
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věda a žiuot
Zamyšlení nad časem a ?rostorem lékařské uědy
prof MUDr, Otto Hrodek, DrSc.

Nedávno mne velmi zaujala kniha ,,Ilkařswí v průběhu sta,
led", napsaná v roce l988 vynikajícím profesorem anestezio-
logie Scherwinem B. Nulandem z Univerziry v Yale, srát Con-
necticut v USA. Pojednává o rrniré cestě medicíny a jejim
uývoji od doby Hippokratovy a Galénory až po moderní me_
dicínu na konci 20. stolerí. Kniha je vlastně, z pohledu lékař-
swi, historií celého lidswa se všemi úspěch y a rcÁary, ale vžÁy
s odvahou při hledáni pravdy. V dubnu lerošního roku jsem se
zúčastnil slavnostního shromážděni u přiležitosri 655. výto-
čí založení naší sraroslavné Univerziry Karlovy v Praze, krerá
má nezasrupirelný podíl v rozvoji nďí i evropské vědy a v-zdě-
lanosri. Role Univerziry Karlovy v evropském univerzitním
prostoru má hluboké hisrorické kořeny a bude je i nadále roz_
víjer. V současné době ve mně ožívají vřelé osobní r,zrahy ke
2. lékařské fakulrě Univerziry Karlol7 v Praze. Vznik]a v ro-
ce l953, v obdobi obnory po 2. wětové válce. Jeji 50lerá exis-
tence je spjara s poctir,"/m snažením předávat žákům dědicwí
národni a světové vědy a plně se podílet na prudkém rozvoji
všech oblastí medicíny.

Toco vše mě přivádí k hlubšimu zamyšIení nad r,zrahem ča-
su a prosroru k hodnotám živora. Hodně lidí si mysli, že život
nám svěřený je přiliš krár§, než abychom sami mohli dosáh-
nour jznamnějšího pokrokrr v období prudké evoluce vědy,
techniky, rechnologii a informati§. Jsem přewědčen, že život,
i při svérn hiscoricky krátkém trvání, je nesmirně cenný po-
daří-li se člověku vywořir zodpovědné a naprosro nesobecké
wrahy a nabýt mk duševní síly, aby měl radosr z poznáváni
a chápání skurečností. V nďí oblasti to znamená poodhalovar
zákonirosti genově programovaných pochodů od živora brrň-
ky přes rk;íňové a orgánové sysrémy k celosnimu utvářeni or-
ganismu a komplexnimu řízeni jeho funkci. Na ro pak nava-
zuje postupné upřesňováni pozirivnich i negativních vlivů,
vědecky a ericky oprávněných postupů, redukce a eliminace
negarivnich zásahů v široké oblasri zákonů přírody,

Sám si nesmírně ccním a vciťuji se do myšlenek osobnos-
rí, které dokázaly sými schopnosrmi a pracovitosrí vywáier
vědecké a moráIni hodnory hodné následováni. V historii do-
mácí a celosvěrové vědy je jich celá řada. Pro mne zůsrává na
čelném místě Alberr Einstein. Nejen proto, že byl svěrově
uznávaným profesorem reorerické §,zi§, aurorem prací o elek-
trodynamice pohybliqich tě|es, aurorem všeobecné teorie re-
lariviry a nosicelem Nobelory ceny za objev foroelekrrických
účinků. Byl védcem, kter/ se neb:íl hájit a obhájir své poznat-
ky i myšlenky v oblasri ne§rzikálnich souvislosrí života a filo-
zofického přísrupu k nejobecnějšim stránk,ám světa. Uvědo-
muji si totiž, že všechny jeho obje*y, názory i životní osudy
porvrzuji nezlomnosr drrcha, kten/ dokázal bádar a vychová-
var v rom nejlepším slova smyslu, blt uznáván, oslavován, ale
i být schopen přijímat a unésr osudové rány. Albert Einsrein
zemřel v roce l955 ve sq]ch šesrasedmdesáti lerech na nedo-
srarečnou funkci jater a hemoly.tickou chudokrevnosr. Na je-

ho počesr byl založen světově proslulý úsrav Albert Einstein
College of Medicine. Učencory myšlenky a vědecký přínos
neztrácejí dosud svůj aktuální ýznam.

Nemohu na tomto mísrě uváděr vše, co by|o za poslednich
50 let odhaleno na poli obecné biologie, §ziologie, biochemie,
molekulární biologie a genetiky, Mnohorvárnost lidského
genomu, jedinečnosr genedcké výbaly každého jedince, hlu-
boké poznáni podstary normálních a porušených živornich
funkci, jejich lznik, lyčerpání a biologický zánik - to vše před-
savuje přinos vědy k pochopení zákonů živora. Myslím si, že
všechny ryro objevy lznikaly raké pro ro, co Albert Einsrein
lyjádřil myšlenkou: ,,Tím xejhrtlsnějíím, co kd1 můztme zažít,
je ujalno. Je to ten poeit, htcrj jc uid1 na zzitit
ku jahéhoboliu opra í a uédy" A. Einstein na ji-
ném mísrě svého vidění světa říká: ,,Mně smčí mlsterium uěč-
nosti žiuota a uědomí nebo rulení, žt aešheré bytí md staubu až
uizračnou a pohoraé asiloudní o to, ablch pochopil třeba jen ne-
pdtrnou číílt té rozumnosti, ktetá se tyjeuuje u Přírodě."

I kdl lékařská věda odhalila za posledních 50 let mnohá
rejemswí živora, nemizi rouha po poznáni a pochopeni dal-
šich ,,áhad" ani radost, když se dilo podaří. Cesry k vědění
jsou poorevřeny, rydávar se na ně však nad;íle budou moci jen
lidé vědecky poctiví. Ýda bude stáJe bojovar o vlastní místo
a uznáni, bude se prár s nepochopenim, průměrnosri i pod-
průměrnosti. Skurečná věda se však nezalekne ádných cílů,
i kdl se budou ztrácer kdesi v dálce na konci složiré namáha-
vé cesry Jsem přesvědčen, že pro vědu a lrmění není prázdné-
ho prosroru ani prázdného času.

Obrátim se od obecného k jedné konkrétní podmínce exis-
rence živora, tj. k přenosu a využití kyslíku v buňkách a tká-
nich. Jsou zprosrředkovány krevnim barvivem a buněčným
systémem červených krvinek, Využiri je vháno na enzyma-
rické řerězce a přesné nitrobuněčné regulace. Před padesáti
lery byla již známa základní sravební charakteristika, počer
a morfologie červených krvinek, stupně ryzrávání, délka ži-
vota a místo ániku. Teprve dalši deseriled přinesla pohled
do ulrramikloskopické srrukrury, do činnosrí na úrovni mo_
lekulární chemie, do regulací a nadřazených mechanismů od
vzniku k stárnuri a ániku a koordinované rovnováhy v celém
systému. Dnes již Plně využíváme dosažených poznatků, má-
me v rukou merody odhalujicí podstatu poruch, využíváme
poznarků molekulárni generiky, biorechnologicky připrave-
ných regulárorů, růstol}ch principů i modulátorů hluboce za-
sahujicich do imunirnich pochodů. Tim všim přispívá věda
k zachováni a kvalitě života jednodivce i celku. Dosaženo by-
lo skutečně mnohé. Bude však úkolem a závazkem dnešni vě-
dy, aby svými objery odhalovala další tajemsrvi živora.

Přeji proro fakultě, nďí univ€rzirě, .ršem ústavům a insriru-
cím, aby společně vywářely dilo v zitlmu živora a zdravi dneš-
ních i příšrich generací, probouzely radost a chuť poznávat
a wořir, bádar a lychovávat.
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Mám problémy (s uyuhou etiky)
Osobní sdělení o oscilaci mezi ruadějí a skepsí
as, MUDr. Petr Příhoda

Na počátku jsem byl psychiatrem (28 ler), pak poradcem před-
sedy vlády (28 měsiců) a nakonec učitelem lékařské eriky
(l2 let). Trojí zkušenost k nezaplacení, žel nesdělitelná, a jak
súrnu, i málo placná. Neříkám zbJtečná, jen málo plarná, pro-
rože se kloni ke skepsi, a já bych chtěl spíš naději.

Píšu tento text pro chystaný sborník, tedy na objednávku,
již se sluši vyhovět, i když stále vic pochybuji o účinku slova
psaného i mluveného - s jedinou ryjimkou,Tol je rozhouor
tuáří a fudř (součAsná jazyková praxe se romuto obratu ryhý-
bá, vadí jí jeho jemný paros, proro říkámefre- n-fate\, Nei ta-
kový roáovor většinou býwá k ničemu, jeJi jednorázor"/. Slo-
vo je schopno předávar vyznam, jeJi neseno uztabem, My však
žijeme v prostředi přesyceném ryprázdněnými slory s absen-
cí vztahů. Odtud n afinita k anglicismům s jejich zdánim ne-
otřelosri.

Samo zadání úkolu - esej pro jubilejní sbornik - svádi
k určitému ánru (,,rydat počer ze svého díla"). Jako učirel eti-
ky, posraru mruuouh, jsem znewýhodněn oprori jiným kole-
gům-pedagogům. O ni píedáv!í znabsti a douednosti, vědí 1ak
na ro a mohou si orestovat glsledky svého snaženi. v mém při-
padě jsou vědomosri a dovednosri druhořadé, prloritu mají po-
srg;a které nemohu vyučovat ani testovat. Pocit nejistory zda
jsem ru vůbec platný, je nemilý ale pro určitorr živorni kapi-
tolu přiznačný. Tou kapitolou je stárnutí. Nepříjemné slovo.
Psycholog C. G, Jung zná výraz laskavější: žiuoní odpohdne,

Vydávar pocer z díla v odpolednim čase je vec h:iklivá. Vždy
jste v podezření, že se vám do sdělení promitá váš problém
s vlastním srárnurim. It\ your problem, říkává se po anglickrr;
jde o neangažované poznáni. Ano, rozumim ri, ale je to aůj
problém, mě do toho nezamhr.rj.

Problém nris, kdo jsme už v odpoledni, je renro: svěr pokro-
čil natolik, že už se v něm nemůžeme naplno etablovat. Po-
myšlení, že spějeme ke wému konci, deprimrrje. Proro si vyro-
bíme perspekrivu: nikoli j4 ale suět spéje k hořkým koncům.
Kritičnost sraršího člověka, fundovaná tím, že on je mdy dé-
le, a proro může vnímar trend4, vtči nimž ti mladši nemohou

ieho obranným mechanismem
jsem čerl v čitance anricke li-

i Ríman příteli. Stězoval si na
rehdejši mladé, že jsou horší než jeho generace, neboť jezdí
přiliš rychle ve sv/ch koleskich. Plarí však i to, žc kriričnosr se-
niorů je znevažována neprávem, protože se těm mladým ne-
hodi do krámu.

Třenicím se nelze ulhnout
Připadá mi, žc ryuku lékařské etiky přijímaji studenti věršinou
ambiuablmě. Máloktery lids§ posroj má jednu jedinou pří_
činu, žijeme v multifaktoriálním poli. Srále nezbpnějšim ná-
srrojem orienrace je proro kromě intúce také analjza,

Ambivalenrní postoj k l"/kladu etiky je - psychologicky
lzato - normální. Pokrrd vnímám sebe jako možnou oběť ne-
erického chováni někoho jiného, přijimám wýklad ochotně.
Pokud se vnímám )ako možný původce nepravosri, ochora je

ra tam. _|edna srrrdentka mi da]a neochoru lapidárně znát: ,,Ří-
káre nám rakové věci, že pak budeme mír pocir viny!" S rím
se nedá nic dělar, kdo umí býr odpovědný, je schopen citir vi-
nu. Je ro však případ oné studenrkyi

Nevim, může to bYt i jinak. Z věršiny srudenrů círím živel-
nou nedůvěru k aurorirě a k předkládaným (nejen mnou) nor-
mám, Vyjádřením normy je koneckonců i mluvnický impera-
tiv (,,Neškodir!"), i když to všelijak kamuflujeme. Srudenri to
cití jako diktát, tedy cosi nikoliv přárelského, Jsou ve střehu,
krery; připominá živočišný odpor divokého zvířete k domesri-
kaci. Odmírají být manipulováni a cítí roro nebezpečí i ram,
kde bych je nehledal a kde si na to dávám pozor (védomou
snahu jimi manipulovat u sebe nepociťuji). Jde o přecirlivělosr
a ptioti, oni s ni ú přicházeji,

Jednou jsem je opakovaně rybízel k diskusi. Jiná studenr-
ka opáčila: ,,Vy se pořád ptáte, co my na to, ale my na ro nic.
My ro neumíme, prorože se n:ís nikdy nikdo nepral, co my na
ro!" Hyporericky soudím, že jim, byť ne všem, chybí spoleh-
livá zkušenost přárelské rozprar7, debary v nmáthhoué situaci,
Mám nedobré rušení, žr si ten handicap přinášeji už z domo-
va. Cosi v nepořádku asi bylo už mezi nimi a íodiči. Když mi
atmosféra rozhouoru při zkoušce dovolila zapárrar v ,,rodinné
anamn&e", casro jsem se dozvidal, že rodiče si s nimi nikdy
nepopovídali o něčem, co by rybočilo z provozu všednosti. Na
ro pak navazovala škola atd, Neblli brdai uáné!

Velice srojí o to mít ulxmí ruízor. Je jedao jaký, de ulumí,
Jen jednou jsem se odvážil namitnour: ,,Dobrá, ale přece vám
záleží na tom, aby ren názor nebyl hloupý ne?" V ten okamžik
byl oheň na střeše. Pry jak to, že si osobuji roli rozhodčího!
Vždyt oprori nim nemám na skladě nic iiného aúzase 1en suůj
názor, ktery navíc privileguji! Věru, wrdé obviněni. Ále snržim
se rozumět: u ,,názoru" neni důIežirá polarita podlož,njkontra
nepodhženj, ale mítkomra nemít. Zdaleka však nejde o ,,mír"
ve frommovském smyslu, tedy'disponovať'. Mým sruden-
tům jde o frommovské ,,být" (mám náznr, rcdy jsem\.Být ně-
hdo - ergo lebýt onace.

Zdá se, že probltm idlitiry je sále závůnější. Není divu:
idzntiu je wýslednici ihntifhace, a ra je umožněna příromnos-
ri uzlru, , , Přirozrná snaha bjt sám sebou, spojená s nedosuthem
zíkkdní důuěry @lebo s absencí rzorů), mívá nedobry dů§le-
dek: odmitnutí jakékoli jednoznačné určitosri,,,Unbesrimmr-
heiť', vágní, rozbředlé existence, bf zastirané kašírovaným se-

bevědomím.

Nedostathouj serais: tlumočnicaí
Kdl to domýšlím, naskakuje mi husi kůže. C-o zmůžu já, ubo-
hý kanror, s jejich - nejen nepřiznaným, ale často neuvědomo,
vaným si - sebezpocl2bněním? Asibychom o tom měli mluvir.
Máme na ro jen osmidenní blok, já osobně čryři půldny. Brá-
ni nám v rom rechnick| problém č islo jeď^a| ,polečnj jazJh.

Máme odlišný generační žargon. To není rak velký malér,
ale ruší ro. Neznají např. rermin ,,kapirovat", v mé generaci
bežný (a řadu jiných, ale já zase neznám ry jejich, napi. ,,pru-
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dir"). Horši je, žc jim chybí i výrazivo potřebné pro jqichwzÁ-
jemnou komunikaci. ZačnouJi dcbacovat mgzi sebou, časro
zrroskotají po pár replikách, neboť si nerozumějí. Někteří
z nich o závůných problémech přemýšlejí, ale nenaučili se for-
mulovat myšlen§, protože jsou ro věci, o nichž se běžně ne-
mluvi. Nejeden z nich sivywořil ,,soukromou řeč", rj. osobi-
té terminy, jimž osobitě přiřadil určité vlznamy - ale každý
po svém. Chybí sdílený kód dorozuměni (to je podstata ,,ba-
bylonského" zmarení).

,,Oni" toho spolu namluví dosr, ale asijen o takor7ch vě-
cech, iimž rozumějí shodně. Podezirám je, že jsou co banali-

ry Nezapomenu na dva studenry z téhož kroužku (l. ročník,
předmět: Zriklady lzdělanosri), kreři mi v ryž den, každý v ji-
nou dobu, přinesli svůj esej, oba na ekologické téma. Mé po-
dezření, že se inspirovali rzájemně, mi,ry"rárila čerba. Byly to
dva odlišné texry výborné, origináIni, angažované. Pak jsem
zjistil, že ti dva o sobě v tomto ohledu vůbec nevěděli; neruši-
li, že ie spoiuje táž cirlivě prožívaná starosr. Přirom měli dosr
času, celý semestt na to, aby si to řekli, Neřeldi.

Na ávěr bloku lékaňké edl9 (4. ročník) d.iváme srudenrům
ryplnir donzník (jiný než ren celofakultní), Občas z něj zjis-
dm, že teprve teď se dozvěděli o důležirych názorech svých ko-
lcgů. Přirom na to měli vice česu než ri dva ekologové z l. roč-
niku.

Pozorováni verbá]ní komunikacc sudentů je pouravé z hle-
diska lexikálního, sémantického, logického í fkzofichébo.
Všichni se rodíme jako potenciální filozofové. Příklad: na
vlasrní uši jsem slyšel klučinu asi čryiletého prár se ráry, co je-

di kameny. Zaujal ho fenomén živora a jeho odlišnost od anor-
ganična. Probudil se v něm Aristoteles...

Filozofe je prj Líska h moudrosti
Nevím, jak čryřleý capart dopadl. Pokud jeho zvídavost ne-
byla pochválena a živena, nejspiš vyhasla. Obávám se, že toto
potkalo převážnou většinu mých studentů. Sama medicina,
jeji reorie i empirie, skýtá nepřeberně podnětů k otázkám ry-
pu ,,co jedi kameny". Namátkou: tělo-duše, ázrak živora a je-

ho erroluce, dete rminismus-inde te rminismus, resp. svoboda
prori nutnosti, determinace nirerná konrra vnějšková (natu-
re-nurrure), paradigma subjekrivní kontra objektivní, smysl
život2, 56.1, 

",4.Zájem o tato témata projevuji srudenri jen ojediněle. Ne-
umím posoudir, zda jde o inhibici zájmu, anebo odvahy jej

projevit. Často se setlcávám i se zřejmou nechutí. Vzpomínám
na wou dávnou averzi k úcryhodným témarům, krerá mi před-
kládali nevěrohodni učirelé, Povzbudivé zjištění: nečetni sru-
denri, kteří ten ájem maji, ho pochytili od dobrého gymna-
ziálního kanrora.

Ten jejich odpor k,,ideologii"! Hážou do jednoho pyde
ledacos. Nejen ideologii ve smyslu ,,falešného vědomí", ale réž
plaronskorr iderr, ideál, ba i nejednu absrrakci, zobecnění, hy-
porézu, teorii, zkrátka mnohé, co přesahrrje konkrérní před-
měrnosr. Připominá mi ro nechuť k pohlavnosti u obětí sexuál-
ního zneužirí v dětsrvi, Ti,rším v rom q,rrismus neboli zklamaný
idealismus. fuistoteles se v nich zatim neprobrrdil, zaro sropu
zanechali Marx, Nierzsche, Freud...

Nejsou tedy zcela nefilozofičrí. Často zjišťuji pozoruhodný
vztah mezi jejtch snjšlením o suětě a jejich indiuiúuílní inter-
prerací ulam/ pozice u tomto suětě. Tedy mezi pohledem více
,,objektivizujicím" a více ,,subjektivizujicím". První je výrazně
redukcionistichj, Mnozí jsou živelnými mechanisrickými ma-
rerialisry (nebo pozitivisry ti sofistikovanějši). V tom druhém
ohledu tihnou k libovůli, relarivismu a konvencionalismu,
Druhý je pro v|uku etiky důležitější. Jsou spontánnimi etic-
kými utilitaristy.

Když už jsme u rěch ,,-ismů": studenrské myšlení, pokud mi
dají do něj nahlédnout, je terénem, na němLlzc poznrovar,jak
se dědicwi ,,dialekrického a hisrorického marerialismu", všti-
peného národu čryřicetilerou indokrrinaci, přetavuje v ro, če-
mu se začiná říkar,,posrmodernismus". Nejsou v tom sami.

Nejsou u tom sami
Nejsem si jisr, zda jako kanror umim učinit svůj r7klad při-
tažliwým pomocí zíbaunorti. Didakrika ýždycky bodrrje, mů-
že-li se opřit o errforické emoce. Lze učinir etiku ábavnou?
Mentálně zralému člověku se i bez roho může stát poutaqim
!émarem, co ele s těmi menrálně (osobnosrně, zejména emoč-
ně) nezralýmii

Je to téma, které se rýká nejen mých studend, a.le spousry
jiných lidi, možná věršiny. Zábavnosr jako nezbytná podmín-
ka komunikace. Karneval (nebo,,veget") jako stereorypizova-
ná představa vrcholně šťasrné chvíle. Hlad po rzruseni infiku-
je kulruru, žurnalisriku (bulvarizace seriózních médií), polirikrr
ididaktiku. A nejen u nás, ale v západni civilizaci vůbec.

Hledám původ rohoro masového jevu a domnívám se, že
jsem jej nalezl v lůně samorné rodiny, z níž se s každou gene-Oaňch Kuháneh: Občan K - Vjsbch, 1980
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í^ci \ytláci zí^čný krs emočni ýřelosri. Je ro znár od 60. le!
minulého srolerí, kam i demografové kladou počátky její kri-
ze. Děti jsou prostě stále vic ponechávány samy sobě. Nikdo
neprobouzi jejich pozirivní emoce, ba ani jejich řečové expe,
rimenry (malá slovní zásoba!). Psychoparologie piichái s ter-
mílem akxithlmie (správně by se mělo řikat tbymoalexie\; je
to emoČní ne8ramotnosr, neschopnost rlznat se ve vlastnich
citech, není ostatně divu při jejich difuzní vágnosri,

Nurkavá porřeba ábavnosri je jednou z podob zoufa]é sna-
hy dohonit roro manko, ryrovnat stary dluh (jinou jeji podo-
bou je touha po drogovém opojeni, po excázi pomoci ,,adrena-
linorych sporrů" či hudby rezonujíci s hlubinnými bioryrmy,
přitažlivost kultů manipularivnich sekr acd.). Pozor: ničemu
z toho mi studenci dosud nepropadli, vždyť zvolili povolání,
kceré parří mezi ,,helping professions". Ale pomr podrrrhé: me-
dicína je áludná, lychází vstřic nejen alrruismu (ro slovo mí
srudenri věcšinou neznají), ale iprofesnímu narcismu (že se
mnozí lékaři rádi rytahuji, je obecně známo).

De gr_rsribus non esr dispurandum; vsadí-li někdo na nar-
cistické uspokojení, ,,je to jeho 

"olba", 
jak bychom řekli post-

moderně. Po freudovsku domyšIeno: jde o preferenci principu
slasri, udíž o zřeknuti se kompasu v podobě principu realiry

Jeho důded§ nám předvádějí nďi čelni polirikové. Přiliš nar-
cisrně založený lékař je více ohrožen ,,burn-out syndromem",
ryhořenim,lyprahnutím.

Zkrátka: z řady důvodů neni radno usilovat o ábavnost 4i-
uky etiky, prostředek by převálcoval účel.

Skoro se ostjchám to říci
Pořád říkám ,,moji studenti" a mluvím o nich ve třetí osobě
plurálu. K takovémtr označení však nejsem oprávněn. Jaci
,,moji" srudenri, když spolu strávíme během šestiletého studia
pár desitek hodin!? Výuce samotné etiky jsou ve čtvrtém roč-
níku dopiána čryři dopoledne. Tá cřeri mluvnická osoba však
odpovídá empirické realirě. Mám jen nepatrnou příležitost
k jejich individuálně diferencovanému poznáváni, Víc proro
vnimám jejich skupinové odeny, I ry jsou pro mě poučné. Na-
pověděly mi například toto: ,,moji studenci" jsou pravděpo-
dobně vzorkem užjlného českého národa, než byl ten ,,můj".
Tirším tu mnohem u.ýznamnijší roÁi|, než je ten běžný me.zi-

generační.
Takové rvrzeni působi na první pohled velkohubě, ale uva-

žujme hlouběji. V našich duchovnich dějinách lze rozpoznar
epoclry, kceré se |išily sociáIní skladbou, vnimavostí hodnor,
kulturní produkcí, atmosférou i rypizovanými rolemi lidi
v nich žijicich, Čechy předbělobotké jsou přece docela jiným
svěrem než ren, ktery se tu ustálil po příšerné humanitární ka-
rasrrofě třicerileté války. Tím byly Čecby barokní, pro někoho
doba temna, skomírajicí v biedermeieru doby tzv předbřez-
nové. Vzaly za své vpádem modernizace (předjednané owícen-
srvím) a uvolnily mí sto Čechdm obrozujícím se a obrozenjm,
kreré končily první republikou. Od rěch nás brutlilně oddě-

lilo intermez ů, po ieiichž debak]u se tu
woíí Čechq.. pokušeni říci Čechy lyrune-
loaané, afe to pocir. Živor jde dál a pone-
chává si rvou adaptační iwoiivou potenci.

Hloubku epochánich předělů lze resrovar mírou retrográd-
ní empaie. Spolu se svými humanitně školenými vrstevniky
se dokážu sponránně vcítit do mentaliry předposledni epochy,
formované owícenswím, rrochrr i do É barokni; to předtím už
musim konstruova!. ,,Mým srudentům" je toto všechno už ci-
zí, jen někreří postihnou něco málo z té prvni republiky, ale
spiše už také konscruuji. Sloupy naší lzdělanosti, zosobněné
Masarykem, Šaldou, Pekařem, Rádlem, Perourkou aj., jejichž
formaci mám v sobě a nosu.Igicky o ni pečuji, oni už neznaji,
a když jim ji připomenu, berou ro jako alchivni materiá. Ma-
ji jiné orientační body, vůči nimž círím odstup, a při snaze po-
rozumět musim - konstruovar. Můj lztah k nim se trochu po-
dobá prarodičovské pozici.

Jah jim mohu blt užitečnj?
Zatím jsem o nich psal dost kriticky. To ale, proboha, nezna-
mená, že se nad ně \,,),Ťahuji! Můj odsrup je nezaslouženou vý-
hodou, jsou oscamě jen o pár let mladší než mé děti, kreré
jsou na tom v lecčems podobně jako oni. Pokud se zdá, že já

a jiní z mé generace jsme dopadli lépe, je to tím, že oni t0 lřla-
jí obnžnější nežry,i když to nevědí. Vyrfumli v době nejhlub-
ší demoralizace novodobých českých ději n, jižbyla adaptiuní
slmbióz,a nátoda s očiuidně lžiým režimem, ,,norrnaltzačni"
triumf prospěchářské zbabělosti, lze-li ro rak říci. Zůi|i sice
jako děti ,,listopad", ren však byl indukován zvenčí. Po něm
pokračuje - spíše nerušeně - obecná kráckozraká strategie
sebeáchory, která sázi na zamlžováai rozdílu mezi dobrem
a zlem (za mého mládi byl tenro rozdíl zřejmějši).

Epide miologic§ řeče no, jsou jako lz terrain uierge, bez pro-
tilátek proti jedům, které 9produkovala jejich frustrovalá ro-
dičovski generace, Varovar je nemá smysl, na ro mrrsí přijír sa-
mi. Někteři přicházeji.

Když už jsem u odhadů: s rřetinou z nich mám ,,raporď'.
To neznamená, že možná nejsme zajedno, ale vedeme řeč, kte-
rá má smysl. To neni špacné. Co z roho ale zůstane, nevim.
Zbylé dvě třeliny? U jedné cítim, že se zásadně míjíme. Tu
prostřední woří ti zarím ner7hranění. Je možné i pravděpo-
dobné, že ro doženou.

Utěšuji se: zam|ada bs{a pro mě 9;znamná i někrerá jed-
norázová serkání! Tá však byla dilem spontánní dramaturgie
života, zatímco já jsem pro ně součásrí ,,srrukrury". Opravdu
nevim. Tahle nejistora dokáže člověku zpochybnir "[znam ie-
ho snažení. Že by frusrrace vlastnr ješirnostii Ani rohle porád-
ně nevím. Jedno ale vnímám docela zřetelně: na bidné pomě-

ry našeho školsrvi mě fakulta platí docela slušně. Přirom ve
srovnáni s kolegy-pedagogy z oborů reorerických, preklinic-
lcých i klinic§ch, je můj měřitelný a ,vykazatelný výkon vskut-
ku mlha,v}..,
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Medicína a kultura
as. MUDr. Petr Příhoda

,,Medicína - součtist hultury"
Při prním čteni budeme renro ,,/rok vnimar nejspiše jako
pouhý slogan, krerých je všude plno. Proro o nich nepřemýš-
lime. A pokud se o rom rozhodneme uvažovat, budeme asi
v rozpacich. Neboť co je v našem každodennim živorě kulru-
ra? Nedejme rentokrár na lýpovědi intelektuálů, věcně jisrě

nčjek správné. Nďim skutečným poměrům je blíž soborni
příloha roho či onoho deníku a jeji rubrika 'Kam za kultu-
rou". Tedy tipy k návštěvám divadel, koncerců, 9htav apod.
Do takové společnosri však medicina očividně neparři. K lé-
kaři chodíváme ve všední den a věršinou neradi,

Běžně je kultura pojimána jako ušlechrilé rozpýleni. Jako
určiry luxus, zasluhujici možná uznání, bez kterého se však
lze přinejhorším obejír stejně dobře, jako bez tělesné hygie-
ny. A když už jsme začali souvislosrí medicíny a kulrury co
vlasrně znamená v běžném úzu ,,medicina"i Iluze stranou, me-
dicina je věršinou chápána jako specifický odborný - možno
snad řici rechnickli - servis, ,,Dali mě ram (případně ,,neda-
li") do pořádku," říkává se.

Medicína i kultun mají tedy přinejmenšim jedno společné:
jedna i druhá je věršinou pojimána ve své pokleslé podobč,

Kultura a její nesnáze
Výraz ,,kulrura" znamenal původně pěstování, obděláváni po-
le (rzpomeňme 

"agrikulrury" či ,,lesní kulrury"). Ale už srará
larina znala jeho přenesený význam, toriž zušlechťování těla,
ducha, způsobu živora i pěstování úcty (cultus). Kulrura tedy
odnepaměti znamená snahu akualizovar možnosri, kreré jsou

předem (,,přirozeně") ďány, ádoucím směrem; smérem, ktery
odpovídá představě určiré hodnory.

Je to vskutku ltuus, bez něhož se lze v krajnim případě obe-
jiti Nespěchejme s odpovědí a zaostřeme svůj pohled na ob-
last poněkud menši, v niž se nám podstata problému ryjeví
názorněji, Tou budiž život jedinečné lidské byrosri, konkrér-
ního čIověka. I on je rakovým ,,polem", kreré lze obdělávar
a vzdělávat. Rozumčjme romu úsilí v širším smyslu: jako ak-
tualizaci možností pokládaných za hodnorné.

Počárkem rohoto vzdéláváni je marčina vlzva, její úsměv,
ktery vykouzlí vstřicný úsměv i na dětské rváři. Přiběh pokra-
čuje: první slůvko, první krůček, nabýáni auronomie, osvo-
jování si worů, zvládnutí agresiviry a její přetavení v altivitu,
překonáni sebestřednosri, procirnutí smyslu pro realiru, kre-

ry umožňuje orevřír se světu a jeho horizonrálni i vertikální
dimenzi a objevovat ve druhém člověkrr sré TY ... toto je pře-
ce obrovský kulrivačni výkon.

Přitom to není ádný,,proces" podobný organogenezi ne-
bo klíčeni rosúiny. Timro retermínem jsme si zrykli označo-
var dererminovaný děj, poháněný nějakou 

"vis 
a rcrgo", jíž

může být jednou příroda, jindy technolog. Mnohem spíše jde
o příběh usilování, o ryrmus výzr7 a odezty, lásky (dávání)
a důvěry (př9ímáni). Také ro není žádný luxus, nýbrž stáváni
se člověka sebou samým, Anritezi tohoto přiběhu, tedy dm, co
bude, když se nestane, jsou neakrualizované možnosri, přes-
něji zakrnělost nebo pokřivenosr.

Podobně se ro má s kulrurou. I ona je usravičnou výzvou
a usravičnou odezvou, usilováním, zvládáním, spěnim, jímž se

možnosti uskutečňuji a bezwarost nabýwá waru. "Kulrura je
z:aložena na rom, co se od lidi ryžaduje, ne na rom, co se jim
poskyruje", píše Anroine de SainaExupéry ve své Ciradele.

Jako je celoročni práce na vinici završena vinobranim, je
i kuluroworné dílo korunováno dikůwdáním, oslavou. v ev-
ropské kondnenrání tradici se sralo zr7kem oboji příliš rozpo-
jovar. Proto máme pojmovou dvojici ,,civilizace - kultura".
fui ro neni nejšťasrnější distinkce; pokud vím, arrglosaská rra-

dice ji tolik nezdůrazňuje. Má zajisré své oprávnění v oblasri
duchovni paologie, kde se vyslgnuje usilování bez zřetele k co-
mu, co má by,t oslaveno. Civilizace bez kullury to jsou napři-
klad naše panelová sidliště, naše severoápadni Čechy. Také
oslava může zrratit spojeni s rrsilovánim, s praci, a stát se sa-
moúčelnou. Pak lze snadno upadnour v omyl a pokládar kul-
ruru za ušlechtilé rozpryleni. za konzum, za to, co se - řečeno
s Exupérym - roliko poskytuje.

Přikladem nerozpojeného úsilí i oslar7 je kulrurni krajina.
Tvar ji wiskla dvojjediná péče o užirek a krásu, Kde se ro po-
dařilo, unese raková krajina i ,,civilizačni" komponenry včetně
silnice oebo továrny. Nejedna civilizačni r7moženosr je i vý-
znamným kulrurnim dilem, napřiklad fungujici parlament,
burza, občanská společnosr. Pokaždé jde o výsledek usilováni,
nejednou sralerého, časro konflikrniho, v jehož průběhu by-
lo třeba krorit pudovost, překonávar narcismus (individuálni
i skrrpinogi egocentrismus), roďiřovar náhled, nově rozuměr.

Také kulrura má svou antirezi. Srejnou je ta v individuál-
nim plánu lidského zrání: zakrnělosr a pokřivenosr.

Ýaťme se však k rychozí tgzi ,,Medicina - součár kulrury".
Inrence mediciny - snaha čelir desrrukrivnim silám, kompen-
zovar nedostarky, uvolňovat cestu biofilním ríhnurim, osvěd-
čovar solidariru, ro jsou přece inrence vlasrni krerémukoli kul-
rurnímu snaženi, ChápemeJi medicínu jako posláni, vidime,
že je mimo kulrurní konrext nemyslirelná.

l kultura má však svá pokušeni, Medicina ostarně cá.

Suízele hultury a updd uědy
Zrod moderní vědy a jeji rriumfální rozmach byly popsány
nejméně risickrár. 1 ony jsou přiběhem, krery se dlouho zdál
úchvarným. Mfus Pokroku, oné hybné sily dějin, bea7hrad-
ně uctivané dobry;ch dvě srě ler, začiná býr dnes občas zpo-
chybňován (dřive by cosi mkového bylo rmářswím nebo aspoň
neslušnosri), Scále se však lze dovolar jisré skurečnosri, krerá
jako by dokazovala, že nejde o pouhý mýtus. Je jí pokrok vě-
dy. Neproživáme snad vědeckorechnickou revoluci? Neprobo-
jovala se lékařská věda až na molekulově biologickorr úroveň?

Toro sebevědomé rrakrováni vítězného příběhu opomíji
zprvrr nenápadnou okolnost: úchvaný pokrok vědy byl umož-
něn - a zaplacen - rozpadem kulrury Neni rak důležité, že ro
byla kulrura, s níž bychom dnes nerystačili.

Aby byl rozvoj vůbec možný bylo nurné rozpojit mnohé,
co předrim spolu souviselo, Bylo nezbytné osvobodit Iidské-
ho ducha, říkaji vědečri entuziasté. Ano, bylo nurné překonar
mnohou absenci a pověru, a zejména bylo nurné zjednat pro-
stor auronomii lidského svědomí a odvaze k táání; uréci od
rohoro úkolu nebylo možné. K prospěchu vědy, )ejího rozvo-
je a ryužirí roho však bylo třeba víc. Zejména,.
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. psychologicly umožnit, tj. odstranir přislušné zábrany, aby
byl swořený svět nahlížen jakožro vyvázaný ze vztahi ke
svému Srvořireli;

r rozbít srrukruru dosavadního (,,předvědeckého") vědění
a zrušir ro, co se zdálo být kuratelou filozofie;

o rozložit kdysi stabilní agrárni společnosr a její živoní sloh.
Teprve pak si věda mohla určit svou předmětnou oblast

a provésr přislušnou rematickou redukci. Těprve od té doby
může vědec suverénně prohlásit: ,,Toro mě jako §.zika (jako

chemika, jako biologa, psychologa, sociologa, ekonoma...) za,
jímá, a camco mě už nezajimá." S touto suverenitou se může-
me setkat v Podobě odbornického narcismu i dnes,

Předvojem téco vědy byla nad|ouho přírodověda, přede-
všim §zika, Ona určila paradigma vědy a stala se modelem
ostatním vědám včetně lékařských. Okouzlení mechanikou
a mechanismy jim všcipilo důraz na smyslovou empirii, ana-
lytickou racionalitu, kauáni souvislosti, viru v kvanrifikova-
telnost a respekt k objektivitě. Taro výbava se velmi zdařila
a osvědčila v oblasti rechniky, která od té doby pokračuje ve
vítězném tažeú za dobytim svěra.

Táž výbava se však ukázala zcela nedostatečnou pro poro-
zumění samotnému člověku. Umožnila mu pořádar pievrar-
ným způsobem věci, ale nar-rčila ho, aby na všechno pohližel
právě jen jako na věc, I na sebe samého. Tím spiše na toho dru-
hého.

Proces, nazýwaný dnes modernizaci - jeho aspekry jsou na-
přiklad industrializace, urbanizace, sekularizace, scientizace,
technizace atd. probíhá zahalen dýmem humanisrické réro-
riky ("e kterém stolerí se mluvilo o humanismu víc než právě
ve dvacíréml). Jeho důsledkem je však dalekosáhlá depersona-
lizace čili odosobněni. Zaniká pospolirost, obec, vywáří se ma-
sová společnost. A kulrurai Ve své rozbité podobě už nemůže
nic po nikom požadovar. Pouze poskytuje. Elirám ušlechtilé
rozptllení, masám zábavu.

Tím, kdo požaduje, je rechnověda či vědotechnika se s1;-
mi manažery Žádá.i od nás přizpůsobeni. Je tu ješrě kdosi
další, kdo raké požaduje: misto zaujímané kdysi integrální
kulturou, která býwala moudrostí plus mravností, se uprázdni-
lo. Vstupuje tam ideologie se sDimi aparární}ry a ádá si fasci-
naci, odewdanosr a posléze také přizpůsobení.

Ad marginem poznámku a současně upozorněni: nelze ři-
ci, že by modernizace přinesla lidswu štěstí, spíše nové náry-
lry, jimž se obrížně odrykí. Mezi těmi, kdo si nea7kli a ciri se
ji poškozeni, si někteři kladou otázku ,,kdo za o mů:že"? Ze
zkušenosci víme, že rakto se ptávaji děti i ti, kteří nejsou trpě-
livi ani moudří. Sami si pak podle srych sklonů odpovídají.

Jednorr z obviňlrjících odpovědi je i novodobý antisemitismus.

Medicína: Scientia contra ?rofessionem
Řekli jsme, že si věda vyryčila svou předmětnou oblast tema-
rickou redukci. Ffk, chemik, biolog a každý dalši vědec shle-
dal v celku univerza onu čásr, v níž byl komperentní a kterou
si redy lzal na starost. A kdo si ,,lzal na srarosr" celek? \4astně
nikdo. Rozpad někdejší Universiras byl dokonán.

Ákr, jimž z nějakého celku bereme v úvahu pouze jeho čásr,
nazí,váme redukci. Ta je najednou lyžadována samornou po-
vahou úkolu. Ekonom mrrsi uvažovac o člověku předwšim ja-
ko o gi,robci a spotřebireli, průvodčí jako o cestujících apod.
Vyskyruji se dokonce rakové situace, kdy je nurné u člověka
ryloučit všechny lidské role a omezir se na základní biologic-
ke lunkce a na srav operačniho pole, rřeba i na několik hodin.
Casro je však redukce zcela neádouci. a prerro k ní docházi

pro nenáležicý posroj rykonavatele úkolrr. Posroj roho, kdo
provádí redukci navzdory povaze úko|u, naz,ýláme redahcio-

Redukcionismus lze přistihnout,,in flagranti", jeJi skureč-
nost duchovní povahy n7ďávána za psychologickou, respektive
sociologickou, jeJi sociopsychologická sktrtečnosr lydávána
za biologickou, biologická za §,zikálně chemickou. A zelména
jeJi člověk, především člověk in concreto, pojimán jako ob-
jekr, jako věc,

Zvěcněni člověka má ovšem neblahé důsledky, Preference
objektivizujíciho přísrupu vede ke znevážení subjekciviry. Dů-
raz na zobecněné poznatky svádi k přehlíženi jedinečnosti
(lidské bnosri, lztahu, siruace, životního příběhrr). ČIověk in
concreto se pak scává pouhou exemplifikací obecně platného
schémaru, přesněji reduktivního modelu, Lze to doložit roz-
šířeným srylem diagnostického myšlení, hledajiciho odpověď
na orázku, do jaké obecné rřídy ten ktery ,,připad" parři.

Profesioná]ni lékařslry redukcionismus je projevem fasci-
nace empiric§ich věd, tedy i těch lékařských, §zikou, Uváží-
me-li navíc, že specializačni rlak přivodil i rozpad mediciny,
oné Universiras v malém, porozumime i osobivému postoji
mnohých lékařských specialistů, kreří ryznávají krédo: můj
obor je vše ... Známe je důvěrně, protože jsme je rozpoznáva-
li mezi svými pedagogy už za students§ch ler. Piipadali nám
despotičtí a skličovali nás. Odstrrp času a zejména korektivní
životní zkušenost nám dovoluje chápat: jednooboron1 dog-
marismus je narcisrickou obranou prori chaosu; absence syn-
tézy věděni volá po dikmruře jediné vědy. Obdobnou sicuaci
je rozklad politického konsensu, kdy někreří volají po vládě
silné ru§. Rozpad synrézy na půdé mediciny se snáší obtížně
a časro ntrd roho, kdo se chce věnovat lékařswi, aby na synté-
zu rezignoval a scal se expertem.

Expert je však redukcionistou par excellence. Preferuje .y-
svědeni, protože se mu nedaří rozumění. O léčbě uvžuje v ter-
mínech předem pojarého cíle i tam, kde by měl uvažovar v ter-
minech cesry Vůči pacientovi jako člověku zaujímá odsrup
a svou úlohu spatřuje v manipulaci, bf i prospěšné, ale přece
manipulaci, protože neobstojiv dialogu, Zapominá, že do tak-
ro redukovaného rzcahu lékař - pacient vstupuje ren drrrhý po-
každé ,,celý", a nikoliv jako nosirel dílčí firnkce, rřebaže se tak
sám - předem indoktrinován - mnohdy wáři. Expert nepo-
scřehne, že wáři v rvář nemocnému je,,řeč o něčem jiném". Nu-
ti pacienta, aby se připodobnil redukcivnímu modelu, s nimž
se mu pracrrje snáze, Tím ho depersonalizuje, odosobňuje.
Depersonaliuce se tak stává nejcasréjšim iarrogennim poškoze-
ním. Proč vlastně? Prorože lékai ktery byl předtim přinucen
srát se pouhým expertem (leckdy k tomu sám rydarně při-
spěl), neni schopen srát se paciencovým účasryým pniaodcem.

_|inak tomu snad ani nemůže být, nemáJi medicina vůli
k synréze a rrváJi jen v podobě konglomerátu specializova-
ných disciplin. z nióž k dá se shléd]a v ideá]u moderní ..tech-
novedy'', Řekli jsme prve. že jako poslánije medicina mimo
kontext kultury nernyslitelná. Není-li rakového kontextu, ne-
zb}.vá ji než existovar právě jen ve stávající roztříštěné podobě.

Náurat nemožný - zhjuá nou! poůíteb
Nečekejme, že se některá ze soudobých technověd nebo i jejich
konglomerát mohou stár východiskem cvorby kultury v pů-
vodnim smyslu, jak jsme si jej osvětlili. Mohou zajisté ovliv-
nir armosféru či mikroldima odborného ýmu a jeho pracoviš,
tě. Diaspora rěchto mikrosvěců může vywořit jalclsi exkluzivni
,,svěc vědy", v němž může člověk existovat přechodně, připad-
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ně i dlouhodobě za cenu hyperrrofie někreré ze s5ich dilčích
rolí. ,,Svět vědy" se pak může stát i azylem, kam se lze utikat,
jeJi ten ,,skutečný" svět příliš nevlidný Poučnou karikacurou
takto výlučného mikrosvěta byl tzv akaděmičeskij gorodok,
obkličený koldokola zcela neexkluzivnim, zato velmi skureč-
ným sověts§m svétem. Jaký rozdíl oproti původni Universi-
ras, která se podobala mnohem více tržišri než pevnosti!

Absenci kulrurogenni funkce cechnovědy dokládá i způ-
sob, jak|m je člověk rrváděn do jejiho světa. Ilusrraci může být
dosavadni srraregie našeho r7sokoškolského vzdělání, bohu-
žel i medicínského. Výrazu ,,rzdělání" tu lze použítjen s velkou
rezervou, prorože o proces kultivace zpravidla nejde. Protějš-
kern osvojování speciálnich znaloscí a dovednosti je i nepod-
porování, ba potlačováni ,,širokospektré" senziciviry a porřeby
celostniho rozuměni. Kromě chvályhodné pozirivní selekce
studenců s určirou intelektuálni a volní kapacitorr probihá
nepozorovaně i neblahá selekce negativní, krerá nepřeje vše,

strannějši vnimavosri a ji odpovidajici rázavosri, nebo ji v lep-
šim případě nepodporuje, Turo nepolzbudivou skucečnosc lze
doložic srovnáním poměrů na našich lysokých školách s tě-

mi zahraničními (vesměs západními), které nerezignovaly na
svou kulturogenni funkci: naši studenti neb}.r'aji morivováni
k úáni a ke kritické rozpravě, naopak, A ještě doklad, rykaji-
ci se speciálně nďí lékařské obce: že má medicína svůj neopo-
minutelný psychoterapeurický rozměr, je r-r nás čímsi nesa-
mozřejmým,

Srav naší společnosti se po roce 1989 jaksi zvidirelnil, Je
znár, že jsme se od cé doby přiliš nezměnili, spíše jsme v mno-

hém ohledu zůstali rakol}mi, jakymi jsme byli předrím. trp-
ši viditelnost rrmožňuje zahlédnout i nelichorivý fakt: naši
dosri malou rezistenci vůči působeni roralitni moci, přílišnou
adaptaci na silové pole, kreré tu nadlouho rvořila, a také ne-
lydarný inspirarivni potenciál naši kulcury Nikoli exkluzivni
kultury těch, kdo se citili býr elirami, ale té, ,,krerá se počítá",
která je - řečeno poněkud obhrouble - sumou kultury připa-
dajicí na (každou) hlar.u. Nekultivovanosr nďi současné poli-
tiky je důsledkem právě rěchco poměrů.

Jak qtvářet kulturu ve společnosd dosud atomizovalé, kre-
rá přitom musi ze sebezáchovných důvodů preferovar péči
o obnovu normální ekonomiky? Neexisruje žádná insriruce,
zákonodárná či výkonná, žádné ministerswo či Akademie,
kterou by tím bylo možné pověřit. Kultura lzniká pouze 'zdo-
la", z vnitřního nezbyrí, řečeno s F. X. Šaldou, Tedy ze spon-
tánní iniciarily jednodivců či skupin, vell9ch i malých. Insti-
tuce pak nemá přiliš na vybranou: může takovou iniciativu
podpořit, nemůže ji nebránit, nebo ji může dusit.

Ani duchovní revitalizaci naší společnosri nelze zajiscir ně-
jakým oparienim. Lze se spolehnour pouze na ni samotnou.
na ro, že rakové iniciarily prostě \zniknou a že jich bude do-
statečně mnoho. Ony bohudiky wnikají, stačí je podpořic, ne-
bo jim aspoň nebránir. Přizniým prostředim v comto smlslu
může býr i škola, včerně r7soké, pokud v jejim pedagogickém
sboru nepřevažuji lidé ryprahli. Porenciálně iniciarivním živ-
lem jsou studenti. Nikoli všichni, asi pětina až rřerina, to sta-

čí, dalši pětina až rřerina se časem piidá. Pak už je nurné pou-
re rywoiit pravidla hry. A dodržovar je.

Medicínt A umění
prof Mt]Dr. Josef Koutechy, DrSc.

Domníval jsem se, rycházeje ze srrbjekrivního vnímáni umě-
ní, že bude snadné srvořic esej o vztahu medicíny a uměni.
Přepočítal jsem se. Je co velmi nesnadné. Sdělovar subjektiv-
ni dojmy hrozi sklouznutim do sentimenraliry Zobecňovat
osobni vjemy a pocity je rroufalé. Vnimat uměni je právem
svrchovaně individuálním. Čerpal jsem poučeni z lirerárnich
pramenů o estetice, teorii i hiscorii umění, a přesto zůstávám
nadále jen jeho amacérským obdivovatele- x 6gi16|6rn x vím,
že život bez něj by byl ubohý, možnosci práce lékaře omeze-
né a že ať už je to jakkoliv, jsou vztahy mediciny a rrmění, Ié-

kařů a umělců prazvláštní - v tom nejlepším vyznamu, obou-
srranně vítané a všeobecně uznávané. A protože přesahu.jí do
životajiných, zasluhují zamyšIení, které ovšem nemůže by,t ni-
čim vic než kompilátem subjektivních vjemů a pocitů, všeho
možného, co jsem během svého života viděl, dyšel a čed.

Nejdřive ale poznámku k té subjektivicě vnimáni, V červ-
nu 1990 dirigoval l,eonard Bernsrein benefiční koncert Čes-
ké filharmonie pro pražskou kliniku dětské onkologie. Opa-
koval se závěrečný koncert Pražského jara Beetho*.eno,ra

IX. symfonie. Filharmonici byli báječní, Bernstein fascinujicí
a navýsost spokojený (za několik r|dnů nato zemřel) a jájsem
byl lzrušený nejen ryjimečným zážitkem, ale i představou, že

rně slavný dirigent, který si jínak z*iaal po koncenu návštěly,
přijme. V jednom okamžiku, kdy Srnetanovou siní bouřilo to
nejforrissimovarější forrissimo, jsem,,slyšel absolrrtni richo".

Neumím to lépe popsat, neumim to rysvědit (byl jsem při vě-
domi, soustředěný ro cicho jsem ,,slyšel" mozkem, bylo to ri-
cho ,,věčnosti"), nemusite mi věřir. Nikdy na ry vreřiny neza-
pomenu. Nikomu je nemohu předar, nikomu vnttrir. Parří jen

mně, Je ro také příklad coho, proč nemám rád programovou
hudbu, I kdl každé umění vnimáme ,,po svém", přece jen

hudba nabízí nejvíce - nesvazuje obrazem, warem, ani slo*.em.

Tiwám však na tom, že analogie mého ,,absolutniho richa" na,
bízi každé umění, nezávisle na tom (a moíná, že 1e o taklep-
ší), že podsracu krásy nelze slory vůbec zachytit.

Yzájemný vztah mediciny a uměni má více podob. Tou
prvni je společný ájem o lidské tělo. Alaromii se učí studen-
ti lékařswi i výwarníci. Učebnice giwarné anaromie lidského
těla piši anatomové. Na oplárku kreslí malíři rozmanicé kres-
by do lékařských učebnic a monografií, A sochařství? To je
uměni, kreré ztělesňuie, kreré zaznamenává tělo v jeho funk-
čnosri - ve sráni, sezeni, leženi i pohybrr. Jak velkolepým při-
kladem jsou anatomické studie Leonardory, které snadno
přecházelí od vědecky přeneseného pozorování k umělecké
obraznosti!

Další rozsrihlou sryčnou oblasri je historie, Z obrazů, skulp,
tur, reliéfri a k-reseb čerpá medicina poznacky o své vlastní mi-
nulosri. O chorobách, r,yšetřovacich a léčebných metodách,
pomůckách i špirálech, ale i o mnoha dalšich okolnoslech,
kreré ovlivňovaly zdraví a péči o něj v dávných dob:ích.
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Je pozoruhodné, že právě ryto tematické okruhy byly tak
časco námětem umělecké tvorby už od nejstaršich obdobi
- vždyť kolika zdravotnickymi orázkami se zabý,vá napříIdad
BibIe| Zdá s€, že v moderni době zájmu přibiá, zejména
v worbě licerární, v dramarech a filmech. Lékaři se ru srávaji
odbornými rádci umělců.

Blahodárné působení rrmění jako sor_tčásti léčby nejrůzněj,
ších chorob a parologických stavů je dobře známé - arcetera-
pie v různých formách se liři po celim svété.

Opominorrr nelze ani skutečnosr, že mnozi lékaii byli či
jsou současně profesionálními umělci a jen obrížně mezi obo-
jím voli. Ruisadel, největší holandský laajinář 17. stoleti, byl
na caenské univerzirě promován na doktora medicíny. A co
Keats, Rabelais, Čechov, Doyle, Vančura, Vondrovic, Try;b či
Holub a mnoho dalších? Co ,,pověsir na hřebík" - medicínu,
nebo uměnii Jen málokreří zvládnou na dobré úrovni obojí,

A pak je tu ještě další podstatná shoda, kterou pro medi-
cínu rystihuje ve velmi poptrlárnim románu ,,Doktoři" Eric
Segal ,,Při léhařském tyšetření neex*ruje žádnd technika, aťje
to stetoskop, rcntgen nebo mikroskop, hteni b7 plně nabradik
lidské snysly Zlhkdními ntútroji tyšeďení budou ufub oči, uši,
nos a race." ]á dodávám - ovládané vždy rozvžným myšlenim
a citem. V čem se odlišují ,,násrroje" umělců? A v přirovnání
k hudbě Segal pokačule: ,,7ěb je rynfonií zuuhů, které _ jesli-
ze jsou skfuné hrají žiuou melodii, ajsouJi disharmoniclcé,
naznačují, že někdt u orchestru těk je ruístroj, hterj hraje faleí
ně." Co dodar ke vzájemné přibuznosti? Tim nejpodsrarněj-
šim ze všech vztahů je ovšem ten, že lékaři, rozhodně vice nez
jiní odborníci, maji o uměni nejnirernějši ájem, že ho porře-
buji ke sl"r;m životům i ke své práci, že je přitahuje a nemohou
bez něj býr, že ho alespoň pasivně (ale lze amatérské provo-
zování umění, redy provozováni pro sebe a nejbližší přáre-
le, považovat za pasivní?) spotřebovávají vice než pracovníci
osrarnich oborů. Asi proro, že je podebuji pietavit ve sých
mlslich, srdcich či dušich v živorodárnou radost, úrěchu, silu
i šrěsrí, Porřebuji ro všechno vice než ostarnii Omlouvám se
za to, že ještě jednou budu cirovar ze Segalova románu:

,,Proměnili jsme léhaře u bohy ajejib božstuí actíudme tím,
žc jiu nabízíme sua téla a duše - nemluué o su?ukyh statcich."
(Pozn. - zmiňovány jsou pomčry v USA. nikoliv v ČR,t

,Á oni přitom, nela paradoxně, jsou nejzranitelnějiími lid-
shjmi bytostmi. Jejicb sebeuražednost osmkrát přesahuje celo-
slaíni Pn:mér Narhomanů jc mczi limi stokrdt utc." \Pozn,
- v USA, nikoliv v CR.)

,Á pro m
dle našich
ujýižně z v
nostmi zraňováni podstatně vic.)

Je comu opravdu rak? Asi se shodneme v rom, že lékaii
představují zvláštni společenskou kastu, Zdaleka ovšem ne je-

dinou. Čím je obdařenai Mimoiádnotr pozornosd v dobrém
i zlém. Jsou zbožňováni, zarracováni, jsou rerčem nemilosrd-
ne kririky. ale i černých anekdor a přisuzuji se jim černé a čas-
ro rozporuplné vlascnosti. Připisuje se jim profesionální otr-
losr, nályk snášet bolesr a utrpení bližnich.

Ne, ne, stoklát nel Předně jsou lidmi jako všichni ostatní,
se vším, co k tomu náleží, Jsorr mezi nimi průměrní, horší, ale
v úhrnu je včtšina dobrych a mnozí jsou rynikajíci, Nejen ja-
ko lékaři. Také jako lidé. Jsou osobnostmi a musi splnit mno-
ho předpokladů, kreré si neuvědomuje věršina rěch, jimž lé-
kaři slouží. Musí mít určit/ stupeň nadání a široké odborné
zna]osri. Musí se hodně a srále učir. Musí mir dokonalou lri-

drž rělesnou a 
"elkorr 

sílu psychickou. Musí mir rzrah k lidem

- nemocným i zdravým, kcery přeryšuje obecné lidské nzta-
hy (politiků, právníků, odborniků dalšich a dalšich). To pro-
ro, že jejich poscoje jsou časro provázené vnitřními rozpory
rozumu a citu, že jejich svědomi je v trvalém napětí a že pocit
proviněni je dusí. Chybuji také - v lidském počináni co jinak
nejde, ale nesmějí chybovar vědomě, Ti, kreři tak činí, by lé,
kaři býr neměli. \ttšina z nich je všal< cidivá k trápení dru-
hých, což ostatně dokazují tím, že nemaji právo blh neochor-
ni a unayeni (i po mnohahodinorych službách bez spánku
a odpočinku a při ryčerpávajicim tělesném i duševním rypě-
rí), že musi býr srále pohoroví, pozorní, soustředění a usmě-
vaví, a to i přes přečasto (alespoň v našich poměrech) neod-
povidajici chování paciencú, kreií od nich lyžadují pomoc,
nebo jejich piibuzných. Lékaři nďi, na rozdíl od většiny léka-
řů ostarniho wěta, jsou l<romě toho společens§ i hmotně hlu-
boce podhodnoceni, Bylo prrblikováno a je všeobecně známo,
že hodinová ,,mzda" psa, krery hlidá nemocnici, je větší než fi-
nančni ocenění operujicího chirurga.

Malé extempore, které jsem si nemohl odpuscir, mě vrací
k základnimu rémaru, Uměni lékaře posiluje a po\znďí, pře-
rváři složiré a nepříznivé skutečnosti v jejich unavených nit-
rech, dovoluje jim a.lespoň na chvíli se od nich odpourac, srává
se Proslředníkem obrody ducha, rozwěcuje wětla neviditelná
očím, ale vnimaná duchem. Navíc i proro, že - řečeno obec-
ně - nejsou mezi vědou a uměnim zásadní rozdily. Liši se na-
lzájem jen merodami, které používaji. Věda rysvětlu.je totéž,
co uměni zpodobuje, a společně orevírají cesry hodnornému
životu, jsou byrostnou potřebou ducha, obohacují jedince
i společnost. Jsou schopné se nalzájem pochopit, prorože zce-
la ryžadují dokonalou oddanosc, zaujerí, osobni odvahu, od-
hodlanost a úsilí v samorě ducha, a vnéjšimu pozorovateli se

nezřidka jeví jako posedlost. Znám mnoho ,,posedlých" věd-
ců - lékařů, a právě colik, ,,posedlých" umělců.

Ani ro ovšem není všechno, co mají medicína a uměni spo-
lečné, Lékař i umělec hledaji mosry mezi třemi ákladními
elemenry byti- vlasrnim já, bližními a vesmirem. V|srižně to
lýádřil Marcel Proust v ,,Čase opět nalezeném": ,Jen ptostřed-
nicním umění můžeme tlj/t ze sebe a dozuědct se, co uid.í ně-
hdo druhj a suěta, jenž není stejnj jaÉo ruíš a jehož hrajinJ b7
nam b1l7 nisuly prduě tah neznámy jako hrujiny na Měsíe i. Mh-
to toho, abycbom uidžli suět jedinj, suět ntiš, uidíme ho díÉ7 umě-
ní zmnohonásobexj, a holih je originálních unělců, tolih mtime
k dispozici suětů, které jsou nauzijem odlišnejší než suět1 ouiče-
jlcí se u nehonečnu a hteré k ruím uylilají sué zul/imí suéth ješ-
Ě dhuhd stabti po nm, co uyha jeho zdroj, ať už se jmenoual
Rembrandt nebo Wrmeer (Bach nebo Duořtih, Sbahespeate či
Dante, Parléi nebo Bramant)." A)e stejlou snahu (jen zdán-
livě praktičrější, a proro všednější) má i medicina, Dešifrovar
umělecké dilo a jeho lidský obsah ryžaduje víc než povrchni
pozorování. V každém uměleckém díle je možné objevir prá-
vě rak jako v lidské wáři (navic uscrašené a rrpící) kromě po-
dobnosri a krásy i stopy duše. Krásné se nezrorožňuje s pří-
jemným, Může přinésc i velké hoře.

Na počátku činnosri lékaře i umělce je prvotni údiv, jaká-
si zvědavost. Tá qwolává lzrušeni a já jsem opravdu přesvěd-
čen, že duše dobrých lékařů jsou stejně rzrušivé jako duše
umělců. Bez vzrušení, které zakládá cit umělce, by nebylo do-
konalého uměni. Bez vzrušení, kreré zakládá vztah k celiswé-
mu člověku, by nebylo dobré mediciny. Právě příromnosrí
ciru s€ liši medicina i uměni od věršiny osrarních lidslrych
činností, jejichž úspěchy zakládá téměř rýhradně myšlení.
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Chvbi v nich cir. Ne sentimenralira. Ta se má k citu jako bru-
mlira k síle.

Jeden základni rozdíl však mezi vědou a uměním přece je-
nom existuje. \frda sravi na poznání druhých. To má časro jen

dočasnou nebo alespoň stále doplňovanou platnost. Napro-
ri romu uměni dosahrrje ve sl}ch vrcholných dílech cílů rrva-
lých. Proro může blt 

"sraré" 
v uměni působenim na lidský cir

,,mladé" a stále platné. Takže zarimco vědecké poznání je ne-
usrále př€konáváno novým, může by,t účinek uměleckého di-
la srále znovu jen opěrován. To nuti posuzovat umění velmi
opatrně. Minulá extravagance se stává klasikou současnosri.

Poslední obdobi vy.voje lidsrva však zdůrazňuje zejména
rozvoj intelektu. Zivot se srává prakričtčiší a přiležitost ziská-
vaji akrivní, specializovani jedinci, dokonale ryškolení pro
určiré povolání. Ideál širokého všeobecného wdělání se ryrra-
dl, i kdl je zřejmá žalostná ubohost jednosrranně zaměřené-
ho ducha. Omezený roáled oklešťuje nazíráni a posílá do ži-
vora nevnímavé jedince, Poškozuje ro ijejich vlastní osudy.

Osrarně o tom už psal G. B. Shaw: ,,Nihdo nemůže bjt to-
liÉo specialiltou, anž n přitom není u prauém lmylu sbua idiot."
Ono roriž nelze od sebe oddělit ducha a smysly bez poškozeni
osobnosti. Nejen intelekr, ale ivnímavosr jsou důležiré, Pro
lékaře i umělce to platí dvojnásob. ,,Když porozumíte ušemu,

co t tjká Slunce, ouzdií d otáčení hmě přece jen úm může
ujít z!íře zlpadajícíbo shnce." (Vhitehead). Jak silně právě lé-
kař porřebuje vnímar rakové ,,ápady"!

Proro je nutné naléhavě se zamysler nad tim, že nejen prů-
měrný gymnazisra, ale i průměrný absolvenr lékařské fakulry
zůsrává v odsouzenihodné nevědomosti o jednom z úhelných
základů lidské kulrury - umění, kreré je pro jeho práci nepo-
stradatelné. Už Platón soudil, žc uměni má blt základem v/-
chovy. Neměli bychom právě v tomlo směru doplnit rzdělání
srudenrů lékařských fakulr rak, aby dokázáli umění vnimat

a jeho prosrřednicwim vnimali pestrosl projevů živora, aby
pochopili, že wůrčí l"l,kon oslovi pouze íy, kteři maji vlasrni
volní a cicové schopnosri, a že právě umění dokáže někdy otev-
řír prosrory pro jiný živor jejich i jejich budoucich pacienrůi
Snli by se rím osobnostmi, kterym nic lidského neni cizi
(a pro které před několika stoletími nďel fuiosto nové slo*.o

- humanisté), pro které existují jen ony věčné ákony, kreré
na sebe berou srále nové podoby a dávají obsah a řád jejich
bytí a konání i pochopení, že nejen věda, ale i uměni hraje
podstatnou úlohu v urváření nďich individuálních, jedineč-
ných životů i v urvářeni souhrnného vývoje nďich společnos-
rí. Neg.platilo by se ro ale§poň do ré doby, než ruro roli splni
gymnáziai A neryplarilo by se ro pro osobni životy lékařů sa-
mých?

Asi bychorn měli nabídnout strrdenrům přednášky o wrá-
jemném ovlivňování vědy a umění a překonat ,,lhostejnost
h umění, kteú je totiž téměř barbarsmím" (volně podle Schin-
kela). Snad bychom se pak dočkali toho, že by ze slovniku lé-
kařů rymizelo ono neusrálé,,na nic nemám čas", že by, rak
jako kdysi, nepočírali minuty ani kilometry a udělali si rádi
velkou zacházku, ien aby si mohli prohlédnour slavný obraz
či sochu, pohovoiir se zajimar}m rzdělancem či umělcem. Ze
by v hosrinských pokojích jejich bnů a domů zase znovu stá-
ly klavíry a norové pulry u kterých by se scházela amarérská
komornísdružení k radostnému muzicírování a žc by se )ejich
pokoje, naplněné podmanir7mi vý,warnými dily, sraly ,,salo-
ny", ve kre4ich by se pravidelně scházeli muži a ženy věd,v
a umění, aby spolu ,,probíra|i" svět. Že by jejich knihovn,v
byly dychrivě použivanými sbirkami hodnorných a krásně vá-
zaných knih a nahradily spolu s osraním uměnim čas ztrace-
ný sledovánim často plytkých televizních pořadů. Pak by na-
slala lenesance onoho odedávna posvárného rzrahu medicínv
a umění.

prof MUDr. Jan Herget, DrSc.

ZačneJi se mluvir o budoucnosti vědy, i vědci najednou pře-
vezmou pohled úředniků a uvažujío financich, organizaci
a systémech hodnoceni výsledků. Zde jsem spiše pesimista,
shora pomoc nepřijde. Vždy bude něco dů|ežiréjšího, poliric-
ky r,,ýznamnějšiho. Jen na chvili jsem se zachvěl radosrným
očekíváním: grantové financováni, ro je ono, ri nejlepší profe-
sionáJové dostanou, ri neprodukrivni zahynou. Rychle se však
rozmnožily různé grantové agenrury projekry, sysrémy finan-
covánívědy rakové a makové. Objevi|y se projekry nadnárod-
ni, ve ktegich aby se čen qznal. Někdy člověk vlastně ani neví,
co jsou ochotny finacovat. Práci v laboratoři, nebo to papiro-
váni okolo? Vyrvoření sírě pracovišť se sralo ádanějši než po-
crir} dílčí objev Pochopire|ně, objevili se i ti, kteří v rom blu-
dišri nezabloudi. Mají však ještě cas na práci v laboratořiiJsem
staromilec a právě pro tu práci v |aboraroři svou profesi dě-
lám, l Purkyně své experimenry prováděl sám, a ten mčl něja-
kou mezinárodni repuraci| Co mě vede k oprimismu? Vyrosc
la nová generace vědců. Jsou ro věršinou lidé, kreři promovali

již v novém režimu. Jsou ngávisli, suverénní ve své oblasti vě-
deckého zájrnu a vysoce kompetentni. Nemají jazykové pro-
blémy. Nemaji problémy pracovar v kcerékoliv zahraniční la-
boratoři, Jsou rovnoprávnou součásti mezinárodní komunin,
postgraduálních studenrů a posrdoků. Nemaji problémy s mo-
derními sysrémy vědecké komrrnikace. Jsou sečrěli, a plně vy-
užívaji až opulentní nabidku vědeckych informací dostupnou

"on line". Zatim )e jich možná vice v oborech reorerických,
a|e ro je dočasné, Obory klinické mají přece jen větší setrvač,
nosr. Nerysnil jsem si je . Tirhle večerjsem měl možnost pře-
čisr si grantové aplikace na posrdokrorandské granry GAČR
v lékařswí, Z pětadvaceti pět skvělých. To skoro stači na malý
srár. Jasná a zdůyodněná hypotéza, přesný plán pokusů. Řeši-
li problém. Žádný sbér mareriálu a pak uvidime, co z toho w-
|eze. Sgznam vlastních publikací se hemál časopisy jako Blood.
C-ancer, Circrrlarion Research. Byli z Prahy, z Brna, z Olomou-
ce i z Plznč. Pesimista řekne: nebudou tady mir podmínky
k práci, a odjedor.r. Jen ať jedou, vždf už se mohou kdykoliv
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vrátit a věršina se jich caké vráti, Podhoubi tu je, btrdor.r dalši
a noví, Jak se ro stalol Mám chuť řici, že se co sralo samo od
sebe. Věda se nedá zničit, da bude lidi vždycky bavit. Lidi
bude bavir žir v její komunitě rak, jak jiné bavi žir v komuni-
tě malířů či herců. Jen jim prostě nesmime ldásr překižL7. Ne1-
větši překížky kladou ri, kreři se chtějí přiživit. Ty je nr-rtné

hlidar a pak co půjde. Překážkou je i jakási mylná představa,
že každý špičkory profesionál musí býr védec, aby byl doko,
nalý To nemá nic společného s nezbyrnosri pěstováni solidní
vědy na rysoké škole. Ani v rodině oba partneři nerodi děti
a není nad dokonalosr rohoco uspořádání.

Co ješrě je cřeba k dosažení vědeckého rájei Tedy kromě
peněz, o těch psát nechci. Mernbrána kolem naši země se sta-

la bohužel propustnou jen jedním směrem. Prakticky nejsou
mladí vědci, kteři by přijížděli k nám, Proto můžeme mir
srrach z odlivu mozků. Příčinou nejsou jen peníze, ale i jaká-
si přerrvávajici nenaryklosr skutečné mezinárodni spoluprá-
ci. Dalši, co bolestivě chybi, je uznáni vědy jako profese. Jak
by ale mělo vzniknouc, když absentuje úcta k intelektu obec-

něi Nelogičnosr přesrala vadit. Je to ríživé dědicwí, ale ro již za-
se přimo vede k neochotě vložir do vědy penize, a o těch jsem

přece psár nechrěl...

Ceterum autem censeo...
prď Mt]Dr. Martin Vízek, CSc.

Kdl se ohližim za změnami, kterymi íakulra v posledni době
prošla, a dčIám si bilanci uskutečněných a ner-rskucečněných
plánů z revolučních ler, jsem přesvědčen, že pro budoucnost
nejrljznamnějším realizovaným plánem je zavedeni sysrému
posrgraduálniho doktorského studia (Ph.D. programu), Pře-
chod od kandidatur k propracovanému systému připrary na
vědeckou práci zřerelně pomáhá výchově jednorlig;ch srtr-

denrů a jeho zavedeni bylo nezbytné pro další vyvoj medicí-
ny u nás.

Rozhodování lékaře nad konkrérnim pacienrem nebylo ani
nebude nikdy jednodrrché. Ve všech lékařskych oborech přibý,
vaji závracným rempem poznatky a tedy i léčebné možnosti,
Informace o nich pronikají snile rychleji do obecného povědo-
mi a jejich r7rživání bude nemocnými nepochybně v1zado-
r,áno čim dál důrazněji. Ceny nor7ch přistrojů, léků a léčeb-
ných metod rostou rychleji než zdroje, ktenf,mi zdravotnicwi
disponr.rje. Navic se srěži lyhneme právni praxi, kdy žaloby
pro nesprávný léčebný posrup budou přinášer nejen odškod-
nění postiženým, ale scanou se i zajíma9;m zdrojem přijmu
právníků. To všechno bude nurné brár v úvahu při každém
rozhodováni o diagnosrice a rerapii, Učir budoucí lékaře me,
todice rozumného rozhodováni je tedy nezbytnosri. Bez této
schopnosri by naši budouci lékaři byli nuceni více a vice po-
Lrživat ýhradně,,srandardizované" postupy, což by bylo ke
ikodě pacienrů, zlyšovalo by ro finanční náklady a v nepo-
\lední řadě i ubíralo ,,na kráse" lékařskému povolání. Cílevě-
domá průprava k vědecké práci rozhodně pomáhá qiuce roz-
hodovaciho procesu. \Gdecká práce coriž každého učí přesně
definovat problém, ziskar co nejvíce inlormací o předchozích
iešeních, plánovat posrup a plán upravovat, vyskytnouJi se

nečekané dilči problémy, a konečné přesně formulovar výsle-
Jek. Každá vědecká práce navíc auromaricky přináši při zve-
ieiňováni i laitikLr jiných odborníků a tedy nrrtnost opravovat
t lastní chyby a učit se z nich,

Program posrgraduálního srudia k ziskání tirulu Ph,D.,
kteq; byl zaveden na pražských lékařských fakulrách, byl kon,
cipován a je uskurečňován rak, že poslg.tuje absolventům dob-
rou průpravu k vědecke práci. Skurečnost, že ie iiž možne
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kombinovar vědeckou připravu s profesnim wdělávánim, bu-
de jisrč k romuro lzdělání přirahovar dalši zájemce. Naprostá
většina studentů z lékaiských fakult chce coriž po ukončeni
srudii projit co nejdiíve atesracemi, a spoieni védecke a odbor-
ne piipravy je pro né r7hodne. Casry problém oviem spočiva
v tom, že graduovani lékaři přikládají odborné přípravě pod-
sracně větši vlznam (z hIediska jejich volby povolání a z eko-
nomického hlediska se jim nelze divit) a čas, ktery potřebuji
k ukončeni vědecké připrar7, pak překračuje dobu sranove-
nou předpisy. Možnosri prodloužit postgraduální srudium
jsou ovšem omezené, protože náklady na přidaný čas nesou
samy fakulry Srudenci lékařslrych Fakult raké často v průběhu
posrgraduálniho srudia přejdou na zdravotnické místo a post-
graduálni srudium opouštěji. Obojí nás zneryhodňuje při po-
rovnáváni výsledků posrgraduálního studia lékařů s postgra-
duálním studiem v jiných oborech.

Proto si myslim, že by bylo dobré rozšířir ryukový program
fakulry o možnosr absolvovar Ph.D, program již během pre-
graduálního studia lékařství. Zavést tedy sysrém podobný
romu, kreryi exisruje v Ánglii a spojených státech. změna cur-
ricula fakulry započatá ve školnim roce 2O02l3, zavedeni ta-

kového ptogramu usnadňuje. Vzh]ed€m k romu, že teoretické
a preklinické předměry budou ukončeny během prvních tři
ročniků, mohl by na třeti ročník navazovar rřílery Ph.D. pro-
gram, a srudium klinicých předmětů by poklačovalo po ob-
hajobě dizerračni práce. Zavádění takového srudijního plánu
má jisrě řadu úskali. Vyžaduje nepochybně změny, jejichž pro-
sazováni nebude snadné, Naše srudenry napřiklad nelze po
ukončení reorerických a preklinických oborů považovar za
graduované a nešlo by tedy o posrgraduálni, ale pregraduální
doktorské scudium. Srudium před dosažením magisterské
hodnosti by se prodlužovalo, což jde prori rrendu současně
prosazovanému srátni adminisrrativou. Zahranični zkušenos-
ti ale ukazuji, že rakový studijni program by části studenrů
lyhovoval. Rozhodně by prospěl porřebám lékařsl7ch fakult
a zdravornicwi. Celý systém zdravotnictví a předevšim fakult-
ni nemocnice by tak získávaly absolvenry schopné okamžirě
posilir vědecký program a - což je neméné vpnamné - schop,
né školir dalši postgraduanry

Proto jsem přesvědčen, že bychom se měli zasazovat o do-
plnéni současneho sysrému vědecke připrary.

,Já" u medicíně
doc, PaedDr. Pauel Kolář

Bylo mi devěc, když jsem poprvé přišel do gymnasrické rělo-
cwičny. Zavedli mě sem rodiče, neboť tim chtěli řešit problém
mé neposednosti. Mé skoky z peřiňáku rotiž navozovaly hrů-
zu nejen v rodině, ale přes sousedy si o nich ryprávělo celé
okoli. Cvičení mělo krotit mou rozjívenost, cílem nebyl titul
miscra svěra. Při skocich ze skřině se mi nikdy nic nescalo, aIe

behem meho dalšiho působení v tělowičně jsem strávil znač-
né množsrvi hodin v ordinacich lékařů a na rehabiliraci.

Časro jsem se zamýšlel nad smyslem množswí času srráve-
ného v tělocvičně, které se neodrazilo v žádné hvězdné karié-
ře, Zpěrné však musím říci, že doba, krerou jsem srrávil akriv-
ně u sportu, měla v sobě implicitně schovánu jednu zkušenosr,
které bych steži dosáhl ,,normálni" cestou - byla zdrojem mých
nejranějšich myšlenek a vnitřnich pociců, které, jak se domni-
vám, ovlivnily mé myšlení v medicině. Mohl jsem pocirit, jak
je medicína na jedné straně rechnicky ryspělá, ale raké že při-
čina bolesri zůsrává velmi časro neobjasněna, nebo - i když
známe přičinu - nemoc s bolesri srdnarě vzdorují racionálně
definované léčbě, Snad všechny klinické obory medicíny uro
situaci znají. Nezbývalo mi, než si v řadě obtíži pomoci vlast-
ními insrinkry. Sloveso ,,inscinguo" znamená poháněr bodá-
ním. Byl jsem doslova silně poháněn vlastním bodánim. Zdů-
razňuji silně, protože jsem v té době sporr vnimal jako srřed
svého života, a rak jsem měl velmi silnou motivaci. Velmi in-
tenzivně jsem pracoval s vlasrními prožirky. Když mě sužova-
lo zranéní nebo jiný bolestivý problém, pro krery jsem nemo-
hl trénovar, došlo u mě k radikálnímu zhrouceni r7naložené
energie a ,,perspektir7", Abych si pomohl, musel jsem ,,na to"
jit často zevniri ze sebe samého. Snažil jsem se podvědomě po-
chopit projery srych obríží, poznat, co je nejvice potlačuje,
resp. co je zhoršuje.

Vlastni prožirky mi dávaly klíč k léčbě. Inruitivně jsem si
tím velmi silně uvědomoval, že bolesr není jenom jednodu,
chou informací o hrozíci nebo skutečné škodě, nýbrž za}rrnuje
v sobě celou řadu aktivních procesů, jejichž cílem je předejir
hrozíci škodě, nebo skucečnou škodu co nejrychleji likvidovat
a minimalizovat. Podvědomě jsem ciril, že bolest zdaleka není
jednoduchou pasivní funkci srupně cělesného postižení, ale
že jde o silně aktivní děj, kter/ je integrální součásrí tohoro
nepříjemného počitku. Zpětně jsem si raké uvědomil, že ve-
likosr a druh vnímané bolesti jsou dány tím, jak jsme schopni
vnitřně pochopit jeji přičiny i důdedky, Prosrřednicwím zku-
šenosci na vlastnim těle jsem pocitil velkou silu sých osobních
možnosti, jak ovlivnic nejen počitek bolesti, ale raké proces
vlasrni auroreparace, Z té doby byla pro mč zásadní právě ta-
ro osobně prožirá zkušenost. Dnes, již ne v roli pacienra, a|e

z pozice na opačném břehu, si ruro zkušenosr rybavuji ješré

silněji. Značné vnimám, jak je tenro medicinský prostor ne-
doceněn nebo ignorován, e to přesto, že je inruirivně jasné, že
nejsme v ádném smyslu srroje nebo neosobni počítače, že veš-
kerá zkušenosr, veškeré vnimání se od počátku vztahuji k já,
že naše vnitřni prožitky nejsou jako paměť počíračů, nýbrž
že jsou organizacemi a karegorizacemi osobni zkušenosti.

Cítím, že medicina musí vstoupit do skurečných zážicků
pacienra a překročir ryze vererinárni posroj, Rozhodně nepo,
třebujeme medicínu, klerá se zab)"vá \ilučně tím, co lze změ-
řir a ověřir, ale také medicinu, krerá respekruje vnirřni zkuše,
nosr, vnicřní srrukcuru, subjekrivnosr subjektu. Potřebujeme
medicínu identity, která je schopna uniknour přísnému dua-
lismLr tělo/mysl, jak nárn předkládá Descartes. Považuji za dů-
ležité bránir se ve sq;ch myslích již značně záutomatizované-
mu dichotomickémrr rozdělení rěla a duše, V žádném smyslu
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neisme slroie, k rčlu nelze piisru povar_ jako k neosobnimu
aulomatu. nad nimž se vznáši náše jj. Clověk je především
a hlavně aktivní je to subiekt, a ne obiekt.

Bolesr a akrivni procesy s ni spojené nelze změřit v hodno_
tách senzorického vsrupu, převodu ani konečných reakcí, mů,
žeme ji pouze sdělit, a to jen velmi nedokona|e, Taro závislost
na verbálních projevech, zážircich, pocitech, chtění a jednání

ýrazně omezuje naše možnosli zkouma! ryro procesy v expe,
rimentech na zvířatech a posunuje celý problém z oblasci 1ý-

ziologic a anatomie do oblasri neuropsychologie. To často
kontrasruje s tím, že v medicině zcela dominuje objekrivní vě-
da, krerá se zabývá (stejně jako §.zika) plně veřejným, vidi-
celným a piedvedirelným, a k prosazováni srych rydedků ry,
užívá algorirmu a šablony, Z přísrupu jsou však ryloučeny
mentálni stary, vědomi, vnitřni zkušenost, protože jsou sub-
jekrivní, souk_romé a nelze je uchopit konvenčním způsobem.
Roáodně nejde o vnirřní rozpor, ale pouze chybi propojenosr
mezi vnějšimi jer.7 a vnitřnimi staly, spojeni vnější a vnicřni
inruice, spojeni proscoru a času, kreré nejsou plostorem a ča,
sem §.zi§, nýbrž prostorem a časem ve rztahu k nám samým.
V réto souvislosri již Kanr psal: ...,,Synterická apriornost má
ten zvláštní charakter, že umožňuje samu zkušenosr, která je

sv/m vlastnim základem důkazu, a v této zkušenosci musi býr
raké vždy sama předpokládána."

Člověk má zižitek já, ale medicina pro něj nemá často
prostor. Porucha organismu a autoreparační či kompenzačni
reakce na ni je mnohem proměnlivější a modifikovatelnějši,
než se soudí. V celém řerázci může nastar rolik,,šumů", že si
nelze nelzpomenout na MarkaTwaina, ktery řekl: ,Jsou ma_
lé lži, velké lži, nehorázné ]ži a scariscika."

V síle a charakteru projekčnich a auroreparačních procesů
hraje subjekrivni prostor mnohem 9iznamnější roli, než krerý
je mu lymezen současným přisrupem k léčbě. Neni doceněn
vliv prosrředi, předchozí zkušenost, pochopeni příčin a dů-
sledků poruchy (náhled na poruchu), kulturní faktory, civi-
lizačni vliry apod. Lidé, kreři podsrupovali zubní zákroky či
operace bez anestezie, piežili morovou epidemii či hladomor,
by zřejmě většinu dnešních problémů bolescí zad nebo jiných
poruch, krerym je přikládán vlznam, považovali za nicorné,

Je například známo, že raké srupnice kulrtrrních hodnor
hraje ghnamnou úlohu v tom, jak lidé vnímají bolesr, a také,
a ro je zcela podstarné, jak na ni reaguji. Ve oyspělých civiliza-
cích jsou například porodni bolesri považo,ány zajedny z nej,
krurějšich. Antropologové (Kroeber, 1948) však znají oblasri,
kde se provádi rzv, couvade. pii němž žena během porodu ne-

ievi žádné známky úzkosti, Zeny v naií kulrurni rfite si po-
rodní bolesci samozřejmě nerymýšleji, ale trpi jimi také proro,
že porod se považuje za jisré ohrožení živora marky, a mladé
divky se tak r.rčí bár se. Existuje řada rituálů spojených s krva-

ými procesy (ukiižování, bičováni apod.). ,,Oběti" však neje_
ví ádné známky bolesti, ba dokonce se zdá, že jsou v jakém-
si ,,sravu rytrženi". Po časro nesterilním ošetření se rány hojí
velmi rychle a po krátké době nejsou réměř parrné jiz\y.

prostřednicrvim vlilrr kulnrrních hodnot, civilizace a osob-
nich zkušenosti z děrswi bý,vá porucha nadhodnocena, takže

dochází ke snížení ,,otužilosti" a k zásadnimu ovlivněni prů-
běhu léčby. V réro souvislosri neni raké doceněna komunikač-
ní rovina lékař pacient či posroj rodičů k nemoci při výcho,
vě dírěre, Je rím nedoceněna role reaktibility centrálni nervové
soustavy, potžmo ortanismu, ve rztahu k subjektivní podsta-
rě problémr-r.

Reakce člověka na poruchu organismu je vždy důdedkem
komplexniho děje, ze kterého nelze izolovat či odstranit sub-
jekrivní zkušenosti. Odpověd organismu na patologický stav
je implicitně ovlivněna jedinečnou zkušenoscí individua, vý-
znamem, krerý konkrétní člověk problému připisuje, a ,,sta-
vem mysli" v daném okamžiku. Porucha, ale především ak-
civni reakce organismu na ni, se tak vždy stává funkcí celého
jedince včerně jeho současných myšlenek a obav, srejně cak ja-
ko jeho nadějí do budoucnosti.

Pacienr ve většině případů poriebuje nejen vlastni racio-
nrilni léčebný poscup, ale paralelně mké klič, ktegi mu orevře
cesru ke zkušenosti. On se porřebuje uměr orienrovat v pro-
srorrr, ktery je mu často cizí. Řadu poruch také nelze anallzo_
vat pouze jako poruchu funkce nebo systému - je nutné pohlí-
ž€t na ně nké jako na poruchu já, a to i přes objektivní projery
onemocnění, Cirim, že bychom v mediciné měli ryto dveie
pooteviít mnohem víc.
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Dětshá duše u náručí medicíny
doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.

Duše dirěre je i duší n:ís, kreří na ni shlížíme z bilancující dál-
ky 50. jubilea naší fakulry S koloběhem našeho živora je ne-
dílně spojená a možná všudypřiromná. Posadime-li se v kli-
drr přirody pod plujici oblohu nebo rřeba na břeh rekouciho
potoka a myšlenky nás zavedou k vlasrnimu živorrr, hned s od-
lesky vln a prouděnim budou míjet obrazy naší dčtské wáře
a roho, co ji kdysi formovalo - obrazy jasné a průhledné, ste)-

ně jako tčžši a temné.
Děrsrví rvoří součásr naši kulrury Tu sice vywářejí dospě|í,

s nimi však ita jejich čáx, která lyrostla v dětském prosrředi
a odráži jeho zkušenosri, Jednou vice a jindy jen neznatelně,
vědomě i neuvědomovaně vsrupuje do předsrav, cílů a snažení
dospělých. A část se jich opět obrací do posrojů k děrswí, ri.
k dětem a mladým lidem. Uzavírá tak kruh přediva dávného
a jsoucího.

Cirir a vnimar ryro vazby předpokládá mít k děrsrví vhod-
nou miru respekru. Nejen k jeho univerzálnimu 9iznamu, ale
i k jeho osobní podobě. Tákog; respekt nepřichází individuál-
ně automaticky, ani nemusi blh společensky citlivě reflekro-
vaný Aby děrsrví bylo sociálně uchopitelné a do naší doby
odborně a v programovatelné podobě vnesené, muselo býr,
paradoxně, napřed objevené.

Dětswi předstalrrje vlasrní, specilrc§ živorni prosror se s9i-
mi pravidly, instirrrcemi, porřebami, živorosprávou, ale i odí-

vánim, hrami a podobnými znaky. Jako rakové se podle ně-
krerych sociálních historiků začalo uwářer na prahu novově-
ku v 16.-18. srolerí. Do ré doby nebyl wět dětí a dospělých
oddělený Živor kojence nebyl zajímavý a smrt ditěte přiliš
nelzrušovala. Sowa se děti obešly bez pomoci marky, byly in-
regrované do svěra dospělých v přirozeném neformálnim uč-
ňovswí, ať šlo o poznávání světa, nábožensrví, zvyků, řemesla.
řďi, sexu. Specializovaný medicínslg přisrup k děrswí se v pie-
vážné miře odvijel z mediciny dospélých,Mnoho důležiďch
lékařských pokroků ale vy,šlo z pokusů na dětech. První imu-
nizace byly qzkoušené na děrech a orrocich. I Jenner svou
vakcinu prori nešrovicim na začárku l9. sroleti poprvé apliko,
val svému jednoročnimu synovi. Ještě na začátku 20. srolerr
pediatr Alfred Hess, když se sral ředitelem děrského azylor,é-
ho ústavu v New Yorku, roro prostředí považoval za ideálni
pro v,lzkum experimenrálních infekci.

Vědecký základ zkoumání duše dítěre přinesl přelom
l9. a 20. sroleri. Hovořit o duši, natož ditěte, se v medicín,
ském kontextu nemusí zdát dostarečně vědecké. Medicína de
facro uznává jen psychiku, uznání duše ji přesro nemusí po-
nižovar. Psychika, která má duši, překračuje hranice, kreré
uznává a kterým rozrrmí medicina založrná na průkazných fak-
rech. Překračuje je do oblasti duchovniho rozměru neopako-
varelné jedinečnosti lidského byrí s jeho údělem a smyslem.

Na začátku 20. sroleti se začaly uplarňovar myšlenky teo-
reriků a rerapeurických prakriků, které r7chrizely z formuji-
cich se psychoanalytickych konceptů. Šlo předevšim o mocný
impulz S. Freuda, ktery sám ovšem do duše ditěre nahližel
skrze své dospělé pacienry Cileněji se pak k děrské duši obra-
celi dalši a další auroři. Přinášeli podněry, které rozšiřovalv
chápáni duševního světa dirěre s ieho porřebami a vy,vojem.
Z aurorů zmiňme alespoň Sl}cara Jeana Piageu a némeckého
Amcričana Erika Erilcsona (a jeho knihu ,,Děrswí a společ-
nosť' z roku l950). Podněry těchro a řady dalšich autorů kul-
rivovaly přístupy k osudům, k lidským izdravornim příbě-
hům děri, o kreré medicína pečova|a, či ram, kde byla tázána
o radu. Zařadila do sr7ch srandardních postupů i rodinný ak-
cenr se ájmem o kontext předpokladů pro optimálni duševni
prospěch dirěte zakorvený v jeho blízkém prostředi, zejména
v rodině. Uznala tak důležitost komunikace pro hodnorný du-
ševni l.ywoj.

Co komunikace pro dítě znamená, kdysi dávno poodkn,l
,,badarels§" experiment Fridricha Il. Jeho historiograf, pá-
ter Salimbene z Parmy, zmiňuje, že badarelským záměrem
cisaře byla snaha ověřir, ktery jazyk byl na světě první - zda
Iarina, řečrina nebo hebrejština. Nechal proto soustředit skr_r-

pinu kojenců z Ammanu a svěřil je do všesrranné péče chůr:

Jedinou podminkou péče bylo, že na děti vůbec nepromlu-
ví, Z verbálniho vakua pak měl po čase u děti spontánně v,y-

stupova! onen předpokládaný nejsrarši jazyk světa. Pokus se

nepovedl. Jak páter Salimbene poznamenal, ry děri zemřel1,
všechny. O mnoho sroleri později rakor7 výsledek nalezl w-
světleni v koncepru hospitalizmu Reného Spitze, krery po-
psal psychopatologické důsledky deprivačního dopadu dlou-
hodobého nemocničniho pobytu na ditě.
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Komunikačni vzorce, jejich formy a úlohu ve světe ditěre
dnes běžně rozebirá a modifikuje rodinná terapie. Jeji lznik
sice neryšel ze striktně medicinského rrvažováni a psychocera-
peutického či lékaisko-psychologického přístupu, dnes je však
v réro oblasri a terapeurických programech 1eli wiznam neza-
srupitelný Jde o důležirou merodu porozumění rodinnému
prosrředi, i nástroj, kcery usnadňuje orchestraci situace tak,
aby parr dírěre, srav jeho duše mohl nalézar své oprimum.
Rozhodující nástup rerapeurických postupů, kreré dnes pod
označením ,,rodinná terapie" (ryskytuji se i jiné názry) pů-
sobi, se daruje od poloviny minulého scoleri, Souvisel s ldinic-
kou zkušeností, že srav duševně nemocných se po propuště-
ní z léčení v domácim prostředí opér zhoršil, Dále souvisel
i s obecnějši zkušenosri, že každý člen určiré rodiny mivá svůj
vlasrni, leckdy odlišný názor na wtahy v rodině a událosci v ni,

Přes veškery sociální pokrok ale i dnes mohou děci proží-
vat trJznivé úrrapy stejně veliké jako v minulých epochách,
Zkušenosti z ošecřoyání dčtí, kreré se staly oběťmi domáciho
násilí, vedly pediatra Kempeho na počácku ó0. let minu]ého
srolecí k parografické formulaci tzv ,,syndromu t/taného di-
rěre". Dopad tohoro lékařského upozorněni vedl k jasnějšímu

uvědomování, že za často nepiíznačnou rodinnou fasádou se

může ukrývat závažné děrské urrpeni; Kempe mobilizoval
společnosc i medicinu. Dnes k]inická medicína zaměřila po-
zornost na nejrůznější formy dětského abúzu a zanedbávání.
Hledá prevencivni a rerapeulické postupy, kreré mohou na-

Pravovat duševní poškozeni, které úrrapy spojené s abúzem
zpravidla i narvalo přinášeji.

V medicině je mnoho míst, na kreqlch se můžeme setká-
vat s děrskou duší, kde se ji můžeme i dorykat. Snad ješrě pře-
vládá předsnva, že jsou ro doceky bolestiř, kde újma a srrádá-
ni, kceré přináší nemoc, je střidaná sice menším, ale přece jen
utrpením při ošeriováni, operováni a rltržením z nalyklého
proscředí. Medicína přitom dnes nabizi i tu službu, která se

snaži otevřít svou náruč duši dírěce pozitivně. Hledá ji ukry-
rou v dětských projevech a pomáhá jí při cescě do vlastního
jedinečného živora, Je rak nejen léčirelkou rkáni, údů a orgá-
nů, ale i průvodcem z dětswi do dospělosti,

Neni snad neskromné připojit uznání, že je to v naší re-
publice předevšim 2, lékařská fakulm UK, diíve pediatrická,
kterou dětswi zejména oslovuje a krerá v jeho potřebách sly-
ši a snaží se respekrovar i tóny jeho duše.

Existuje interna?
doc, MUDr. Milan Kuapil, CSc,

Pochybovar o smyslu dějů, skurečnosti, konání, cilťr a vizi .je
snad správné. Pochybno§ti vedou k př€mýšleni o podsrarě, dá-
vaji příležirosr nacházet někdy snad i správnější odpovědi na
kladené orázky; ry mohou upevnir viru pochybujícich. Mo-
hou snad i pomoci nalézr správnějši cesry, posunou vše do-
předu.

Srau kdy jsou pochybnosri o smyslu konání zakázáay, 1e
snad přinosný pouze pro překonání krizí; patrně však v dlou-
hém běhu času vede k pozasta..eni gwoje, redy ke sravu, je-
nluž lze přisoudit i název fosilizace siruace,

Úda;ně žileme v poscmoderní době. Pyšní se tím, že dovo,
lule pochybovar o všem, i o vlastních pochybách. Relacivizace
r šeho proniká do všech oblasrí lidského konání, do všech nik
společnosri, do veškerych zákoutí mysli. Mydím, že kromě ji-
ného je tato siruace důkazem jiscé rozmařilosri z nadbyrku re-
larivniho bezpečí, hojnosti sratků a lehkosti, s niž |ze nyni
uspokojir základní potřeby existence. Jistě, stav současný bu-
de mir i více přičin, nicméně nevim, jestli nyní destrukce sta-
n ch dobrych jisror a pravd nezacháni až přiliš daleko. Jak po-
soudit, kde je míra zpochybněni ješrě přinosem coby hybný
momenr pozitivního vyvoje, a kde je začátkem autodestrukce
z důvodu zrráry schopnosri věřit alespoň v náznak cesry ku-
předui Kritérii může být nemálo, nedovedu všechny ryjme-
novat, všechny rymyslet, natož pak promyslet. Nejsem filo-
zo[. Ale pokusím se najit některé, kreré by mohlo být mirou
pro relativizaci smysltr oboru zvaného vnitřní lékařswi - in-
terna.

Srudoval jsem v době, kdy medicina dospěla poprvé k zá-
kJadnímu pochopení složirosti všech proměnných a vazeb v or,
ranismu, kdy se dosrala na práh pochopení pato$ziologie
nemocí, a zejména, kdy si medicina uvědomila, že léčba cho-
rob, pokud má býc skurečně úspěšná, ne}ysračí s pouhou

empirií. Až po iadě let praxe jsem si uvědomil, že uprosrřed
druhé poloviny dvacárého stoleti se lékařská věda přerodila
z jakéhosi šamanswí, které, oděno bilým hávem, namlorrvá
samo sobě a sým pacienrům, že účinně a účelně léčí, v rech-
nologický proces, krerý v nejlepšim případě pracuje téměř
exaktně,

Ano, v inrerně jsme léčili inzulinem, kteqi, zachraňoval lid-
sk/ živor, ale byl podáván v naprosto ne§ziologickém režimu.
Ták jsme tuto situaci ryřešili rím, že se |éčbě přizpůsobil živor-
ni režim pacienta. Měli jsme prvni účinná ancihyperrenziva,
ale poměrně dlouho nebylo jasné, jesrli skutečně více pomá-
hají, než škodi. Měli jsme již diuretika, ale po delši době jsme

přišli na ro, že diuretická léčba kardiaků kvalicu jejich života
zlepší, ale život neprodlouži. Iřčili jsme antiarytmiky prakric-
ky všechny ar;,tmie, až posléze jsme zjiscili, že řada z těchto lé-
ků aryrmie lJké indukuie a živor zkracuje.

Ne, nechci rimto qičtem dávat najevo namyšlenou pový-
šenosr takzvaně vědoucich, Ostarně, jižJan Werich krásně po-
psal, jak se nám to dobře kritizuje, ry bywalé časy. Chci zdů-
raznir něco jiného, Internisté mnohem déle, než si ro obrykle
přiznáváme, léčili v podsratě symptomy nemocí, Je to ostatně
logické. Od rozpoznáni základni komplexnosti §.ziologického
fungování organismu přes odhaleni paro§ziologic§;ch lztahů
k objevu cest, jak do porouchaného sysrému lidského organis-
mtr vnésr řád, až k vpoji účinných a kauzálnich léků a jejich
dlouhodobému prověřeni vede proces skutečně dlouhý.

Příznačná pro něj je nesmírná produkce informací různé,
ho charakteru a rovněž různé validiry Schopnosti člověka po-
radir si s velikým objemem informaci, jak velmi dobře vime,
jsou limirovány. Inrerna se záplavě informací nelyhnula. Pros-
rou reakci internisrické obce je pak cesra drobení tohoro obo-
ru do menších oborů a malých specializací (snad by nějaký
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moudry matematik mohl aplikovat na tento proces poznatky
z teorie fraktálů a možná by mohl odhadnour ryólost dalšiho
štěpeni současných podoborů vnirřního lékařswi),

V době, kdy jsem začal pracovat na interní klinice v Mo-
tole, běžnY ,,druhoatesto*,aný" internista ovládal dobře celé
vnicřní lékařství, s porněrně malou pravděpodobnosrí chyby
se mohl pustit do léčby většiny internich nemoci. Doyolte mi
malou nadsázku - v současnosti je na nďi interně více specia-
listů než inrernistů. Jak romu je na inrernách vyprofilovaných
do zaměřeni na jeden jediný obori Nevím, ale lepší to patrně
nebude. Cesta je na5isována, rechnologizace mediciny, exakr-
ní postupy, superspecializace. Samozřejmě, nechat si provést
vyšerřeni od lékaře, ktery j ich provedl úspě.šně tisice, skfá věr-
ší pravděpodobnost minimalizace škod, než nechar se ryšerřir
příležirosrným diagnostikem.

Zmíaěaé jety, a ještě spousta dalších skutečností, stoji za
srále inrenzivnější diskusí, jejiž téma lze lapidárně shrnour do
otázky: patří obor vnirřní lékařswí již minulosti?

Krirériem pro odpověď brrdiž nemocný Soudím, že prová-
zanost vnitřníó nemocí na všech úrovnich jednoznačně uka-
zrrje na nurnost současné existence jak ,,superspecialisd", kte-
ří se věnu)í skurečně velmi úzké problemarice, rak na nurnosr
existence lékařů internistů, kteří jsou schopni vidět souvis-
losti jednodirr}rch nemocí, dokáži koordinovat péči o poly-
morbidni pacienry, dokáži s plnou zodpovědností a přijetím
rizika roáodnout o relativním přínosu léčby jednodiv|ch ne-
moci pro každého nemocného. Otřepaná pravda řiká, že ne-
mocní nestůňou podle učebnic. A]e nemocnívelmi často uké
nestůňou pouze jednou nekomplikovanou nemoci.

Přibývá Iéků, kreré umí púsobir kauzíJně, Skutečně, po-
dle současnýó kirérií pravdy prodluluji nemocným život,
parrně raké soucasně zlepšují jeho kvaliru. Llčíme redy na na-
ši inrerně podle nejlepšího vědomí a svědomí. Mám ale pocir,
že bychom neměli zavrhovat všechny lé§ a léčebné prosďed-
ky, o kreqich nemáme prokázáno, že prodlužují život. Neboť
nemocni přichrizejí k lékaři, prolože maji n€1akou poríž. Zř€y
mě chrějí, abyjim od réto poriže lékař ulevil. Má osobní zku-

šenosr říká, že čim vice se lékaři specializuji, rím více mají
tendenci zapomínar na ruro základní pravdu. Je pak dost smut-
né hovořit s pacientem, ktery byl přijat pro jisté poriže na kli-
niku a krery odcházi z kliniky r7.šetřen velmi podrobně, ovšem
se srejnými potížemi, pro které byl přijat. Neříká se ro lehce,
ale i na nďí klinice se to někdy srane.

Motolská interna snad v současnosti nabízí jednu z mož-
ností, jak se pokusit zmíněné rozpory řešit. Existencí jednot-
lir7ch oborů, personálně dostatečně silně obsazených, pod
jednou srřechou veliké kliniky dává možnost neus!ále inten-
zivně nawzájem spolupracovat, ovlivňovar se, informovar se.

Dává příležirost k romu, aby pro většinu pacienrů byla zvo-
lena adekvátní strategie léčby, aby se nad komplikovanými
připady zampleli odbornici jednorlivých specializaci. Ne, ne-
rvrdim, že rěchro všech možnosrí lyuživáme vždy, že je vše
ideálni. Ále pokoušime se o to. Snad pouze ča§ uldže, jeJi ta-
ro cesta správná.

Svou úvahu jsem zečal zamyšlením nad součzsnou tenden-
ci zpochybňovat vše. Nebráním se diskusi o ,,lyčpělosti a ry-
laadenosti" terminů interna, interni medicina, inrernisra. Do-
volím si ale vyslovir přewědčeni, že v réro diskusi lze najít jisté,
dle mého soudu nezpochybnitelné kritérium pro sranoveni
hranic rozumné relarivizace. Exisrenci inrerny opravňují ne-
mocní inrerními chorobami. Jestliže těmro pacientům chci
skutďnč kvalitně pomoci, musím zohlednit všechny jejich ne-
moci a všechny vztahy v jejich organismu. V té celiswosti to
nemohou umět, při vši úcré k jejich znalostem a dovednos-
tem, úzce zaměření specialisté. Myslim redy, že pokud se bu-
dou lyskytovar polymorbidní nemocní, budou existovat i in-
rernisté a interna jako obor

Pochybnosti a diskuse o interné jsou zajisré správné. Nerad
bych, aby v opojeni z toho, že v nďí době můžeme zpochyb-
nit naprosto vše, byla zapomenuu áldadní příčina a smysl
existence celé mediciny. Je jím člověk, člověk nemocný kre-
rému chceme a máme pomoci. I morolská interní klinika bu-
diž předměrem diskuse. Prosim ale, nechť není eni zde nikdy
zapomenuto na smyd a důvod jeji existence.

prof RNDr. Václau Pelouch, CSc.

Každá fakulta by chtěla přijimar do prvního ročniku pouze
nejlepší studenty střednlch škol v republice. Má ro však há-
ček - o ry bojuje každá rysoká škola. Nejjednodušši by proro
bylo při)mout kaáého, kdo o to projwí ájem. Ti dobří se po-
rom v průběhrr srudia nakonec rrkáži. Tomu však zase brání
kapacita školy. Počet srudenrů, kteři mají ljem o rlsokoškol-
ské studium, se však stále zvětšuje. Jak tedy k přijimacímu ří-
zeni přisrorrpit? Všichni, kreři jsou v přijimacím procesu anga-
žováni, si proto každý červen položí srejné orázky - co udělat
pro ro, aby k nám přišlo příště co nejvíce sudentů, jak mezi
nimi poznar nejlepší a kolik jich jďtě vzir navíci Orázlg si po-
kládám€ ihned po jednání přijímací komisc, která roáodujc

o počtu ,,podzimních" nováčků, Tedy máme zdánlivě rok na
přemýšlení. Ále jen zdánlivě.

Už v zíií musime připravit rištěné mateririJy - jak to bude
přišrě, kdy ro bude a na co se budeme u zkoušky tázar. Bu-
doucí studenri se začnou lyprávat, budou si o nás čist na in-
ternetu, pojedeme do Brna na Gaudeamus - veletrh vysokých
škol a nakonec, nikoliv na posledním mistě, začneme připravo-
vat Den otwřených dveři. To všechno jsou aktiviry, při ktery;ch
oslovrrjeme budoucí kolegyně a kolegy. Tam všude sourěžime
s dalšími lékaňkými fakultami nďí republi§. Klademe si otáz-
ky - přijdou ti scudenti na zkouš§ právě k nárn, nebo jsme )e
nedokázali zaujmour, a proro se s nimi už nikdy neporkáme?
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Přijímací řízeni je opravdu náročná činnosr. Uvědomuje-
me si, že se skutečně rozhoduje o dalšim živorě mladého č]o-
věka. Bylo by proto nejlepší a nejjednodušší jim všem řici
- ano, jste našimi studenty, tehdy a rehdy je zápis, potom bu-
de lerni sousrředěni u vody, tam se lzájemně poznáte. Na pře-
lomu září a října pak nasroupire do nďich poslucháren, labo-
ratoří i nemocničnich prostor Budete se učit a za šest let máte
promoci. Bohužel, takto to nejde. Proscory na fakulrě to ne-
dovolují. I když jsme v posledních několika lerech počry no-
vě přijat|ch posluchačů stále n7šovali, dosáhli jsme maxima
a zdá se, že už jsme i nad nim, Chceme rociž, aby i v prvním
ročníku nebylo více než l8 srudentů v jedné studijni skupině.

Jak tedy k tomu všemu přistupovari
\čršina lékařských fakulr v naší republice řeší přijímaci ří-

zeni pomocí písemného testu, ktery je složen ze tří okruhů
otázek: biologie, §zika a chemie. Diskurují proto porrze po-
čer orázek a jak ro vše rychle a objekrivně lyhodnotir. Pocom
už zbywá jenom co nejdřive q,věsit ýsledky a čekat, kdo po
lérě skurečně nasroupi. Na naší fakulrě se pokoušíme o kom-
plexnějši pohled; trváme proto na dvoukolovém systému.
V prvnim kole máme pisemný resr ze scejných piedmětů jako
jinde. Testujeme jím znalosti z předchozího srudia na středni
škole. Přihllíiení sudenti mají možnost si vše předem rlzkou-
šec; lydali jsme tři soubory orázek, V nich se vlastně všechno
najde, jsou ram isprávné odpovědi, Kririci toho!o restu na-
mitají - co to proboha testujete, to jednoznačně preferujete
u srudenrů mechanickou paměť? Nucire je o ničem nepřemýš-
let. Táto námirka má racionálni jádro, ale, na druhou stranu,
náš scudenr se bude stejně mnoho věci učir mechanicky. Již
v prvním roce srudia musí budoucí lékař proniknout do ana-
romického názvosloví, rozeznáyar desitky histologických
obrázků, orienrovar se v clusrych knihách a postrrpně oddělo-
vat podstatné od méně důležitého. Tím si rTwoři nezbyrný
základ. Těprve potom začne student medicíny dávat obtížně
získané vědomosci do širších biologických souvislosri. Tam
začíná kornplexní přemýšleni o všech souvislostech a mole_
kulárních aspekrech jednorliých nemoci. Nicméně, bez širo-

§]ch znalosd ýše uvedených předmětů ro nejde dál. od za-
čárku prvního ročniku nurně musime lyžadovar dobré znalosti
disciplin, které byly předměrem onoho prvního kola našeho
přijimacího testu. Bez nich bychom sowa mohli začit s l"lukou
lékařské bio§zilry a chemie, základů embryologie či biologie.
Tyto teoretické předměty jsou pak zase nezbyrné pro pocho-
peni §ziologie a biochemie či k odhalování pato§ziologic-
kých ákonitosli, To jsou snad jasné argumenty, proč se bez
vědomostních oázek profilov|ch předmětů u přijímaciho tes-
tu neobejdeme.

Co však musíme o našich budoucich posluchačich vědět
dále?

Není na to, bohužel, jednoznačná odpověd, ogví to přesně
ani renomovaní exp€íti. My se o ro pokoušíme dvěma nezá-
vislými přísrupy, Všem, kreří dosáhli lyšši bodové hodnoce-
ni po prvním kole, klademe proro dalši úkoly (je nutno zdů-

raznit, že tu možnost dáváme asi dvojnásobku zájemcú, než
které skutečně chceme do prvniho ročníku přijmour), Nej-
prve píší rest, krery zkoumá jejich připravenost na budouci
povolání; v něm musí napřiklad srovnávar obrázky podle růz-
ných krirérií či řešir psychologické problémy. Tim získáváme
i řadu dalšich informaci. Těstujeme proto úplně něco jiného,
než bylo ve znalosrnim cesru. Porom přijde ješrě ústní poho-
vor - ani při něm se už neptáme na faktické znalosri z dřive
restovaných předmětů. Tarn zkoumáme zase něco jiného; kaž-
dý srrrdenc, krery posroupil do druhého kola, si r/osuje dvě
otázky. Na ry nejsou jednoduché odpovědi charakreru ano,
ne. Nurí však k přemýšlení, V rámci příprary q]zadujeme, aby
si student připravil argumenry Před rříčlennou komisíje bu-
de obhajovat a formulovar závěry Přesvědčuje komisi, která
s nim vše rozebirá a diskuruje. I zdánlivě nelogický ávěr mu-
sí členové nejen lyslechnout, ale i přijmour. Nďi btrdouci sru-
denri musí své názory na biomedicínské otázky zdůvodňovat,

Je jasné, že i l}běr členů do komisí musí býr předem velmi
pečlivě připraven, Ko|egium děkana, které se na výbéru podi-
lí, v}zaduje, aby v každé komisi byli vždy zkušeni pedagogič-
tí pracovnici fakulry teoretických i kliniclrych oborů. Pů"od-
ně byli všichni členové ná}rodně losováni. Tim se však mohlo
stár, že se do určiré komise dosrávali pracovnici jednoho ústa-
vu či kliniky, Dnes jsou proro tříčlenné komise předem dá-
ny. Jejich objektivira je zajištěna tím, že komise jsou losovány
až rěsně před za,|rájenim vlasrniho zkoušení. Navíc dostávaji
seznam srudenrů, ktery byl lywořen počitačem. Koho brrde
komise zkoušet, se jeji členové dozvi jen několik minut před-
tim, než celý přijimaci proces skutečně začne. Každá komise
dosrane sestalu studentů vywořenou náhodným l}běrem, při-
čemž počirač respekcuje bodové hodnoceni z prvního kola.
Tím je zajištěno, že každá komise má jak ty nejlepší, tak ry, je-
jichž znalosti biologie, chemie a S.ziky byly horší,

Procože rento sysrém přijimaní nových studentů je uplat-
ňován již řadu ler, lze se oprávněně domnívat, že postup je
v zásadě správný Každý rok se však snažime o další zlepšení.
Změny se dělají na základě matematických postupů; počítá-
me korelace mezi předměry, sledujeme, jak se přijari studenri
ryrovnávají s požadavky během dalšího studia. Je jasné, že vše
předem konzultujeme v rámci kolegia děkana a senátu fakul-

ry Podněry jsor.t přijímány i od všech pracovníků fakulry.
Domniváme se, že napříšrě už v prvnim kole nemůžeme

rysračit pouze se znalostnim resrem. Chceme, aby se objevily
i orázky z pisemného resru dosavadniho druhého kola. Uká-
zalo se toriž, že tepwe tenro komplexní přístup charakterizu,
je studenra uceleně. Druhé kolo by mělo bn úsrni; mohlo by
mit stávajici podobu. I kdl o všem musíme ješcě hodně dis-
kurovac, počírar různé korelace, měl by být náš přistup tako,
r}, aby přivedl ke studiu dosratek kualitnich studentů, kteří
po šesrileté namáhavé práci budou mit dosratek reorerických
i prakrických dovednosrí a schopnosr srál€ se profesně i vědec-
ky lzdělávat, tak aby jejich znalosti vždy odpovídaly možnos-
rem moderní mediciny.
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Odpouědnost a odborná ultchoua lékařů
prof MUDr, Bohuslau Niederb, DrSc.

Prof MUDI Bohurlau Niedzrh, DrSc., nar 1907, bjualj před-
xosta chiru,rgiché hlinifu Fahultl dztshébo bhahní o Praze-Mo-
tole, přednesl ndsledující text 13.

hdt nu byk předána píezidlrtem
kyňoua cena. Bllo to ?ři našem l)ýu?u do nouého žiuota po pd-
da totalitního režimu. Od té doby snad býo upraueno nejedno
úshalí u pnslauu zm/něné,

Psal se rok l63l, kdyz Komens§ ve ryhnanswí dokončil
svou prvni Didakriku, psanou česky - pro národ, kterému
tehdy, za rřicetileté váky, hrozila zkáza hmotnái mravni, Zá-
chranu vidél předevšim ve výchově mládeže, qrchově obdi-
vuhodně promyšlené, ve výchově k ,,ctnosrem a moudrosri",
jak říkal, a tím i k obnovení lidské důsto)nosti. Čekal, že se
brzy vráti domů, ale k romu nedošlo a Didakrika vytištěna
nebyla. Pozdeji.ji prevedl do laciny a rozšiřil, a nové, již kos-
mopolitní ,,arrificium docendi", ryšlo v Amsrerodamu jako
tzv. Didactica magna. Původní české dílo bylo zrraceno.

A právě zde, v Pur§ňově rodišti, v prostorách libochovic-
kého zámku, rád připominám, že to byl Purkyně, krery již
dávno oželenou českou Didakriku objevil. KdP se dodechl, ie
se v Lešně naláa.ií nějaké spisy Komenského, vypravil se tam
osobně a nalezl její opis, Komenslgm ověřený v archirrr ramní
obce. Nebyl mu sice lydán, ale získal alespoň povoleni k jeho
opisu pro Národni muztum, a českou Didaktiku tak zachránil.

Je pozoruhodné, že roto dilo, staré již 3ó0 let, má stále co
řici i dnes, kdy znoru hledáme cesty jak zachánir zpustošenou
zem a qwésr lidi, ochromené padesátilerym bezprávím, falší
a strachem, z jejich duchovni malátnosri,

Všeobecnému úpadku nerrniklo ani naše zdravotnictvi,
a hrrrbě zaostalo nejen rybavenim, ale iodborně a lidsky, Vi-
díme, že právě obnovená Česká lékařská komora si lytkla
podobné cile, do jakych kdysi vkládal své naděje KomenskY.
Smysl svého poslání ve zdravotnicrví vidi rotiž především ve
rzkřišení a osrraze eriky lekarů a v prehodnocení jejich odbor_
né úrovně. Chce jim tak vrátit vážnost a přispér k lepši zdra-
vorní péči.

Ale jak křisir ry "crnosri a moudrosť' lékařůi
Prioritu má etika: 'Mores primum, mox sapie ntiam disce,

quae sine moribus, male discitrrr!" - lrlásal už kdysi Seneca. Ve-
dle mravní obrody je však nezbytné u lékařů uplarňovar i od-
povědnosr odbornou, a ro jejich lepším lzdělánim, jemuž je
lždy úměrná. V oboji ré odpovědnosri jsou zašifrovány para-
merry dobrého lékáře a neilepši služby nemocnému,

Nejsem povolán, abych mohl zawěceně hovořit o dnešní
podebné výchově lékařů. Neznám úpraly, kreré již probiha-
jí, ani plány, kreré se jisrě kupí na fakulrách a minislerstvech.
Prožil jsem však mnohé formy a reformy ve školsrvi, poznal
věci dobré i špamé, často jen s grimasou pokrokovosri, a mo-
hl jsem sledovar, jak kolísá odpovědnosr lékařů podle menra-
liry a mravních názorů doby. Rid bych rěmi prožitky, přikla-
dy i výstrahami přispěl k úvahám, jak vést lékaře, aby naplnil
své posláni. OdÝižim se i k některý.rn k_ririckým připomínkám
a námětům,

Domnívám se, že nelze čekat nějakou rychlou nápravu
mentaliry a jednání mnohých zdravoníků. Prošli dobou, kre-

rá sice stavěla kolcktiv nad ájmy jednotlivce, ale jen na zása-
dách marerialisric\jch, a bořila řadu mravních hodnot, k nimž
léta směřova]a víra či moudrosr nebo zkušenost. Násilná ideo-
logie ztoskotala, míso k sblíženi vedla k odcizení lidi, k wá-
jemné |hosrejnosri a k sobecrví až nesroudnému, a ro i ve zdra-
vornicrví. Neni snadné změnit dospělého. Už Komenský ve
zmíněné Didakrice řiká: ,,Docilir, aby člověk hříchu nar7klý
rrdělal pokání, je zázrak."

Myslím, že trochu toho sobecwí bywá již vrozeno a výcho-
va vlasrně spočivá v jeho odrykáni už od dětswí, v rodině a ve
škole. Jsem proro přesvědčen, žr k opravdové nápravě ve zdra-
vornicwí může dojít a dojde, až budou na lékařské fakulry
přicházet jen mladi lidé bez ré dnešní živomi skepse nebo až
agresivního zoufalswí - lidé se smyslem pro pocrivost, kázeň
a s opravdovým z:nícením pro povolání, v němž je především
nutno pracovat pro druhé. Klíčovou úlohu pro rakovou sa-
naci maji tedy učitelé základních a srředních škol. \édí, co se
od nich žádá, ale jen někteři to dokáží v praxi již dnes. Měl
jsem to štěsrí a kdysi jsem rakové poznal,

Již můj první učitel nás prvňáčky naučil rěšit se do školy.
Rodiče rehdy neučili předem své děli číst a psár, a rak ro byl
on, kdo nám oteviral svér. Četli jsme z jeho číranky, z jeho
klina, nikdy nepoužil rákosky, za Rakouska ješrě povolené.
A na gymnáziu náš cřídní, larinář, imponoval svou antickou
lyrovnanosti a vědomostmi, a kázeň měl bez nátlaku, Pro ry-
sokou školu nás již vedl od memorování k myšleni, podle
Čapkova ,,Nejen uměr, ale rozumět". Když jsme po matrrrirě
stáli v rozpacích, co dál, přišel s tím, co by dnes mělo být pra-
vidlem: informoval nás o nárocích vysokoškolského studia, je,
ho trvání a vyhlídkách.

Výběr srudenrů pro lékařskou fakulru je nezbytný a lý-
znamný nejen pro né samorné, ale pro kvaliru budoucich lé-
kařů. Nepochybuji, že z přijímacího řízení již lymizcla rřidni
hlediska a politický neporismus, ale domnívám se, žr by měli
býr studenti posouzeni z více aspekrů, než ro umožňuji ny-
nější pohovory Psycholog by měl testovat jejich intelekt a ly,
šerřit vždy i složku cirovou, volni a ralenrovou. Lekaři by na-
prori romu měli rypracovat stálý profesiotram, tj. přehled
náláitostí tělesných i duševnich, nezbpných pro rykon lékař-
ského povolání. Protože abiturienti nebývají ještě stejně ry,
zrálí, měl by lyšerřeni doplnir i vyvojový odhad. Pak reprve bv
fakultní komise dialekricky srovnala požadavky profesiogra-
mu a nález psychologa a dorostového lékaře s pohovory, a spo-
lehlivěji rozhodla o osudu srudenra. Snad by se i 4irazněji, ale
odpovědně snížil počer přijarych a nebylo by možná rak velké
a nemorálni ,,úmrtnosti" hned v prvnich ročnících.

Pokud jde o ýuku mediků, předevšim mravní, pokládám
soustavné přednášky o erice za nevhodné. Ztroskoraly zpra,
vidla na abstrakrnosti až naivni. Zde jsou piíklady mravniho
jednáni nezasrupirelné, Příklady nepředsdnné, provázejíci de-
monstrace, prakrika i celý pobyt mediků na klinikách. Stu-
denri musí vidět, jak jednat s nemocnými, poznar skurečný
zájem o jejich osud i oběmvost a svědomirost zdravotníků.

Studenry raké velmi ovlivňuji nehledané, přiležirosrné po-
znám§ učitelů. Vzpomínám, jak nás dovedJ nadchnour §íeig-
ner svou kalokagarhii. jak působily ry sžíravé vripy Sikloll
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a Vondráčkovy o hlouposri a chytračeni, nebo na velký vlin
ktery měl na studenry profesor Pelnář, ryzi demokrat a ne-
přícel snobsoí. Vyzbrojil nás do živora svotr známou radou
,,Mluvte a pišre o nejsložitějších věcech tak, jak k vám mlu-
vila vďe maminka!" - Jisrě nebyli naši profesoři stejnými pe_

dagogy, ani r7nikající vědec nemusi být apošrolem. Vzorné
učitele je třeba vyhledávat již mezi asistenry - medici vzory
poďebují.

Pokud jde o l}uku věcnou, zažil jsem opakovaně, že časem
váy dochází k nelyrovnanosti v roz,sahu látky a k nepoměru
mezi jednotlivými předměry Medikům se někdy přednďejí
takové podrobnosri, které rozhodně parří až do specializace.

- Mluvim ovšem jako chirurg. - Ále všechny obory by snad
měIy býr ukízněně zaměřeny na určiry profil absolvenra. Ne-
znrim nynější cíl ryu§, snad by jím mohl blt všeobecný lékař,
l'ekař dobře obeznámený se všemi obory dobry diagnostik
s dokonalou znalosrí všech náhlých hrozirych příhod, krer/ vi,
jak účelně využivat laboratoři i konzilií a umi posoudit, co do-
kíže léčir sám a koho předar specialisrovi nebo do nemocnice.

To nikterak neznamená, že by výuka měla být zaměřena
jen na klinickou praxi. Je pravda, že medici, dyótiví hned ně-
co slyšet z mediciny, se zprvu cítí zaskočeni reorii, ale ro pro-
to, že se jim vždy hned a při každé přiležitosti nerysvětlí, proč
se čemu učí a jakou roli to může sehrár v osudu nemocného.
Sudenti však musi poznat medicínu v celé jeji šíři, seznámir
se i se základy práce výzkumné a vědecké, Jen tak se naučí
hodnorir všechny druhy lékařské činnosri. Vše však musi být
časově únosné, vyvážené a podepřené mnohem vétším důra-
zem na rělesnou výchovu než dosud.

Bolavým misrem výuky jsou učebnice, dobré učebnice.
v někteqich oborech chyběji "ůbec 

nebo trpí tím, že chtějí
doužir i lékařům. Obsahuji pak mnohem vic podrobností než
do učebnic parří a mnohem méně než porřebuje odbornik,
bývaji i nesrozumitelné až nesprávné, nedbají-li dost recenzí.
A přitom psané slovo je nesmirně závazné. Autor je pro sru-
denra autoritou, krerá na něj vlastně přenáší svou odpověd-
nost, Dobrá kniha je však také kličem ke způsobrr přednášek.
\ttšinu kapitol učitel jen ukládá k domácímu srudiu. Nesríhá
však ry, kdo úkol nesplnili, ale zodpovi dorazy a doplní text.
Uspora času je veliká, jak jsme se sami přesvědčili, a zbude
vice na demonstrace a studentům na cizi jazyl<y, přičemž se
uČÍ samostatně píacovar.

Jen nerad se dorknu choulosrivých siruací, k nimž někdy
dochází při rigorózech, kdl se klidné olzduší změní v napě_
ri až utrpení. Zpravidla proro, že srudenr není dobře připra-
ven. Nepochopil, že jeho nahodilý únik je zcela neodpovědný
a mohl by v budoucnu ubližit. Bez chyby však nemusi býr ani
zkoušejíci, například ztrácí-li rrpělivost, jeJi ironický nebo
srresuje i svědomité srudenry zbnečně dlouhým a bezohled_
ným čekáním.

Vzpominám s úctou, jak kdysi profesor Mareš, již bělovla-
sÝ pán, se přizkouškích z §ziologie okamžitě vlznal a omlu_
vil před studenty ze své chyby: ,,Viděli jste, že ani šediny ne-
chrání pied chybami. Sáhl jsem prudce po peru, váš kolega se
lekl, že s ním končim a reď mlčí. Ne že by nevěděl, ale má
sevřené hrdlo"'- Examinátorem má opravdu být až člověk
zmoudřelY, § pochopením pro studenry a zdňenliwý v poža-
davcích, kreré piesahují cil l}uky. AJe člověk pevný a neúpros-
nr'v požadavcích všeho, co by mohlo nemocného v rukou
budouciho lékaře poškodir. - Kandidára, kteq/ neobsrál, ne-
brwalo dobré hned pokořit a ocejchova! nedoslalečnou, ale
poskyrnout mu dosrarečný odklad. Výsledná známka nemá

b/t průměrem, ale má se v/hradně řídit jen konečnými, dob-
ře prověřenými znalostmi,

Co bych připomněl k v/chově po promoci?
Slavnoscní zakončení studií a kouzelný pocit uvolněni ne-

znamená, že výchova skončila. Klinicky zaměřený absolvenr
by měl znovu povinně projít během dvou let ákladnimi obo-

ry pak se pro některý z lékařskych směrů roáodnour a pově-
děr, co se mu ze srudia jwí jako dobré, užitečné, a co postráďá.
Takovou zpěrnou vazbu by jisrě jeho rodná fakulra uvitala,

Souhlasim s profesorem Hájkem, že by mladý lékař měI za-
činat v menšim kolektivu, pod vedením dobrého primáře. Vý-
chova ru bpá širši než ve velké skupině věršinou už horových
odborniků, například na klinice. ZÁralje i nácvik charakre-
roých vlastností, buduje ná*7§, uči spolupráci a odříkiní.
Je tu inrimnějši dohled na slušné jednáni a lépe se ru sleduje
i pracovni pocrivosr a zručnosr. Prostě je tu možné k]áJr dů-
raz na všechna pravidla a předpoklady, bez nichž opravdu ne-
lze v medicině pracovat. A ri, kdo z:touži po specializaci, se

mohou v romro připadě opřir o radu svého primáře, krery je
dobře zná.

Připrava k atesraci a zkouš§ by mély byt náročnější, ales-
poň pro chirurga, ale přisrup k nim by měl byt váán jen na
podmin§ reálné, splnicelné, bez pochybných powrzenis nu-
lovou výpovědní hodnorou, například o počru a druhu poža-
dovaných operaci. Podsratně by měla by,t prohloubena teore-
tická příprava přednáškami odborníků a atestanúm by mélo
byt umožněno, aby opravdu pozna,livšechny risel<y wého obo-
ru, ať už na vybraných pracovištích nebo i za cenu připrary
ve více úsravech. - Za nepostradarelnou pokládám kontrolu
výchovného plánu: jednou až dvakrát do roka by vedoucí vý-
chory předložil áznamy o jeho průbéhu a hodnoril svěřence,
a ri by sdělili wou kririku a přání, napřiklad členům Komory
nebo odborných kruhů. - Jako velice prospěšné bych poža-
doval, aby rnladý odborník mohl zprvu každoročně )eden mě-
síc pracovar na výměnu v jiném podobném úsravu domácim,
a nebylo to velezradou.

Doškolováni lékařů, skurečně všech lékařů, v celém dalšim
životě po promoci, ať už povinné či stále vice a více dobrovol-
né, má být účelné, užirečné a přiražlivé. Musí dávar, ne zdr-
žovar. Pro svědomiré lékaře nemá plarir to deferistické ,,Árs
longa, vita brevis est', ale spíše l}rok ,,Život není tak krár§,
neni-li promarněn!"

Hlavním lychovatelem se ovšem po promoci každému lé-
kaři srává život sám. Učí psychologii, hromadí zkušenosri
a formuje lékaře jeho vlasrními úspěchy a neúspěchy.

Úspěchy- ry ověřuji nďe schopnosri, porzbuzují sebedů-
věru, AJe je rřeba určité mravni sily, aby sebevědomí nesklouz-
lo v domýšlivost. Chirurg nesmí dát na chvalozpěvy. Když se
operace zdařila a vše dobře dopadlo, má vždy kriticky posou-
dit, nakolik se na rom podilelo šrěsri a nakolik opravdu vlasr-
ní um, Nikdy se nemá jen ze samolibé touhy pouštět do zce-
la neindikovaných heroických výkonů nebo operaci, pro něž
nemá sám nebo jeho pracovišrě předpoklady. Ješitnosr ho však
může svádět i ke zbabělosti, kdy má jiné, mirnějši indikace
i posrupy, jde-Ii o q2namnou osobnosr, nebo když pro udr-
ženi dobré pověsti přesouvá ohrožené nemocné na iiná oddě-
leni, nebo když ze srarisrických důvodů zveličuje počet úspěš-
ných případů jejich prost/m násobenim. - Tedy kriričnost, ne
pýcha; skromnost, a ne namyšlené ego.

A jak je romu s nezdary?
Při každém neúspěchu nebo i jen komplikaci má chirurg

hledar nejprve přičinu u sebe, ne ji a priori odmírat, a pak te-
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prve zvažoval jiné vlily a okolnosti. Zde nejde jen o sebekri-
tiku, ale o zpytováni. Je neblahé, kdJz se o lékařově vině či
nevině uvažuje až na podldadě stižnosti. Vyšelřuje se ru nejen
skutková podsrata věci, ale velmi wrdě se posuzuje, zda lékař
dostál své odpovědnosri mravní a odborné, A ra má řadu od-
stínů. U chirurga je ro odpovědnost za diagnózu, za indikaci,
provedeni operace i sledováni nemocného, redy nejen odpo-
vědnosr věcná, za znalosci, a rechnická za manuá]ní doved-
nost, ale i intelektuální, za bystrost a logické myšlení.

Odpovědnosr se tedy srává jednim z hlavních měřirek lé-
kaioly úrovně, Její scupeň je však různý: jinak se posuzuje
u lékaře obecného, jinak u odbornika a jinak u pracovnika
subalterního, než u vedoucího, V někrerych zemich se mimo-
řádně přisně posuzuji a trestají ti, kteři poáduji rysoké až pie-
mrštěné honoráie, protože se od nich pochopirelně očekává
dokonalý rykon i odpovědnosr. Strach před posrihem nuti ta-
kové lékaře k mimořádné odborné ostražitosti, a přece žiji pod
stálou hrozbou časrych žalob.

Je až paradoxní, ze u nás v minulých letech, kdy bezohled,
né jednáni a nedba.losc byly na dennim pořádku a scále časrě-
ji docházelo k chybám, nebyl počet skutečných žalob velký.
Nejspiše proto, že se o některych závadách veiejnost ani ne-
směla dozvěděr, k mnohému caké již orupěla a k rydedkům
srížnosrí byla sráe skepričrější, Mnohý pacient se i bál srěžovar
si, protože stejně zůsrával váán na svého sranoveného lékaře,
na svou nemocnici,

Počet stížnosri redy nemusí být spolehli{m ukazatelem
úrovně zdravotnicwí. |e jim vedle pracovních rysledků spiše
počer chyb, ať už k nim dochází z jakýchkoli příčin. Je věcí

a povinnosti každého pracoviště, aby pátralo po každé ávadě,
projednalo sebemenší pochybení a hledalo jeho přičiny. Obje-
vi se rak najednou ichyby téch, kreří nejsou v přimém sryku
s nemocným, a proto snáze unikaji pozoínosli i rresru, Bywaji
ro věršinou pracovnici nékrerych laboratoří, kteří si dobře or-
ganizují svou práci, ale necíti tolik svou odpo"ědnosc k ne-
mocnému. Poškodi jej nikoli nepřesným ryšerřenim, ale jeho
neodpovědným zpoždovánim, rakže r7sled\<y již urari wýznalr.

Přes veškerou snahu postihnout všechny chyby a předchá-
zer jim mnohé uniknou, jsou špatně rykládány nebo zůsra-
nou nelysvěrleny; a nejednou i soud, v nejistotě, zprostí vinrl
Mnohé tedy zůstane utaieno, netíesráno. Pak je ru již jen od-
povědnosr před vlasrním svědomim. Necíri ji každý stejně.
ale bY-vá tíživější než odpovědnost před ákonem.

Odpovědnosr před vlasrnim svědomim je vlastně posled,
ní zášrirou nemocného, někdy už jen poslední ryčitkou. Prá-
vem nedává spár. Nedá se ji naučit. Mravnost a vzdělání jsou
jen jejími předpoklady, ale svědomi musi lycházec a sílit z lé-
kaře samého. B,ý.tá výrazné u lékaře, krery umí lidi nejen lé-
čit, ale má je rád. Pro rakové svědomí nenalézám lepší slova,
než kreqimi se pied půl sroletim obrácil k medikům můj uči-
rel akademik Jirásek:

,,Na vás je, abyste si lybudovali to lékařské svědomí co nej-
lépe .,. leži v ném mir a klid vašeho nicra a živora, nejlepší služ-
ba nemocnému a čest našeho stavu."

Výchova a povolání lékaře jsou náročné, Vrcholí v jeho od-
povědnosti mravni, odborné a ré lidské, Jsou pro každého lé-
kaře jeho povinnosti, povinností nejtěžší, ale dobrému lékaii
i jeho ,,chrámem a wrzi".

Jrk se rodí léhař aneb ruekoruuenční
pohled na studenta m€dicíny
doc, MUDr. Petr Zoban, CSc,

Zrozeni je v obecné rovině vnímáno jako wnik něčeho no-
vého, možná i jedinečného, co může být sr,lim charakterem
přinosné, ale srejně rak i bezg,znamné nebo dokonce škod-
livé, Tenro jev lze pozorova! v procesu §polečenského l"lvoje,
ve lzniku vlznamných instituci či objevů, a.Ie nejčastěji v jeho
nejpřirozenější podobě - příchodu nového života, dírěte, do
reality našeho světa.

v roce 1953 se na univerzirě karlově v praze zrodila lé-
kařski fakulta, které bylo dáno do vínku věnovat se výchově
nol;ch lékařů se zaměienim na děrský věk. Fakulta dětské-
ho lékařswi, před 13 lery přejmenovaná na 2. lékařskou fa-
kultu Univerziry Karlor7, mk letos slaví ,,již" nebo ,,teprve"
své padesáriny, Za dobu své exisrence se fakulra vlznamně za-
psala do dějin české mediciny, a pediatrie zvlášť, svým podí-
lem na budováni rysoké úrovně léčebně-prevenrivní péče o dě-
ti, která je pro svou koncepci a dosahované výsledky ceněna
i na poli mezinárodnim,

Při této příležitosti dovolre malé zamyšlení člověku, krery
na fakulrě nalezl přihodné klima, kreré mu umožnilo stát se

pediarrem, neonatologem a po čase i jednim z jejich učitelů.
Svorr pozornost chci věnovac srěžejnímu poďáni fakulry - ry-

chově noqich lékařů s ertrdici přinejmenšim odpovídajici
evropskému srandardu všeobecně vzdělaného lékaře. Předem
prosím za prominutí, že k popisu ,,zrodu" lékaře volim poně-
kud odlehčenou formu, navíc ovlivnčnou profesionálni defor-
mací. Možná se mnou budere souhlasir, že v procesu vzniku,
růsru a llivoje srudenta medicíny lze najír řadu velmi sugestiv,
ních analogií s vývojem lidského jedince, a ro od jeho počerí
až do porodu včetně.

Jab uznihá student medicín!
Srudent mediciny, podobně jak zárodek nového lidského ži-
vota, vzniká procesem koncepce, podle odborné mluly peda-
gogické zvládnutím přijímaciho řizeni. Aby srudenr medicí-
ny vznikl, musi dojir v průběhu přijimaciho řízení k bodové
dosratečně mohutnému splynutí výsledků pisemného resru
a úsrního pohovoru. Početím studenca se začiná jeho výwoj,
růst a zráni, kreré se odehrávají během magisterského srudia
lékařsrvi, Na rozdíl od embryonálniho a ferálniho vyvoje lid-
ského jedince rrvá proces diferenciace a malurace studenta
medicíny nepoměrně déle. Vlastní proměna studenra medi-
cíny v lékaře se děje náročnýrn a rizikorym procesem skládáni
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srární rigorózní zkoušky, krerý by se s jisrou nadsfukou dal pii-
rovnat k porodu a jeho jednodirym dobám.

Vjuojouá xadia studínta medicíny
Zjednodušeně řečeno, během studia na fakulrě prochází me-
dik třemi vlwojorymi stadii - rrimestry Během prvniho tri-
mestru proděláví svůj embryonální r,"fvoj se vznikem zá-
kladních anaromických a histologických srrukcur (znalosri)

a s lywářením příslušných bio§zikílních, chemic§ch a bio-
chemic§ch vazeb a pochodů (způsobů myšlení a komunika-
ce). Období prekliniclr|ch oborů lze nejspiše přirovnat k čas-

nému fetálnimu obdobi akcelerace růstu, a závěrečnou fázi
studia, s absolvovánim kIinických oborů, ke rřecimu rrimes-
tru, kdy oba, plod i studenr mediciny, ve svém procesu matu-
race finišují.

Rizikoué fahtory, o hrožuj ící studtnta medicín!
Stejně jako plod in urero, rak i student je během studia na fa-
kulrě ohrožován ,,na životě" iador.r rizikových Fakrorů, půso-
bících bud z jeho okolí (klima fakulry hypertrofické sylaby
předměrů a curriculum studijniho oboru, přiliš rafinovani
a náročni zprostředkovatelé přenosu vědomostí a dovednosti

- učitelé fakulry apod,) nebo ryvěrajících přimo z nirra me-
dicinsky se 9.vijejíciho organismu srrrdenra (perzisrující stře-

doškolský přístup ke studiu s příromnosrí pouze ve středu,
rozltěp osobnosti, kdy se ryuky účastni pouze §,ziclcí čásc stu-
denca, urkvělá áměna vPnamu pojmů ,,věděr" a ,,domnivat
se", spoléhání na mechanismy ,,šťasrné ruky" či ,,přízně osu-
du" nebo objekrivní poznání, že na scudium prostě nemám).

Záchouné mechanism! studenta
Akurni nebo chronic§ probihalíci zinik scudenca během stu-
dia je téměř vždy qwolán nesplněním studijnich povinností.
Na obranu organismus srudenta r7rživá přirozené mechanis-
my, časro důmyslně kombinované, krerýmijsou opakováni
ročniku, připadně přerušení nebo rozložení srudia. Organis-
mus studenta tak získává potřebný čas k regeneraci flzických
a psychic§ch sil pro zachováni svého bpí na fakultě (alias in
urero), V někrerych připadech ryto mechanismy skurečně pře-
žití studenta umožni (věršinor.r za účinné asistence, Iinak ře,
čeno ,,paradoxni reakce" učircle fakulty). \čtšinou však vedou
pouze k oddáleni zániku různě pokročilého zárodku lékaře.

Monitorouání uyuoje a zrlíní studenta
Srejně jako při prenar:ilní péči o plod, rak i během studia je tie-
ba monitorovat srav vý,voje či zralosti studenta medicíny. Při
monirorování plodu by zjištěné 5jsledky měly odpovídar dél-
ce prenarálniho 9woje, v připadě srudenta délce jeho studia.
..Exekutory" sledování a ryhodnocováni stavu zralosri (vědo-

mostí a dovednosti) mediků jsou asisrenti, docenri a profeso-
ti fakulry monirorovacími merodami tesry ápočty a zkoušky.
Na rozdil od konrroly g;voje plodu mohou monirorovací me-
tody stavu zralosti srudenra ohrozir jeho dalši existenci. Z to-
horo pohledu ro může rypadat, že se jedná o merody cilené
selekce a redy o posrupy veskrze nehumánní a pro medicínu
přímo zavrženíhodné. PIod sděluje své ohrožení specifickými
signály, kreré je možné zachytit pomoci různých monirorova-

cích metod. Srudenr avizuje pocity svého ohroženi Faktory
působicími zvnějšku prostřednictvim evaluace qu§ nebo po-
mocí kontrolnich mechanismů fungujicich v r:ímci mareřské-
ho organismu fakulry krerymi jsorr akademický senár, peda-
gogická komise nebo piislušni prodél..ani,

Jah se tedy rodí léhai
bosráváme Íe k sa-otne podstarě piedmčru uvahy. rj. k fi-
nálnimu mechanismu, jakým se rodí noý lékař na samém
konci svého pobycu na fakultě. I tady lze použit příměru se

zakončením vl,voje zralého plodu. Absolvováni přklušných
dob porodnich woří přirozený celek - porod, kteqím konči
prenarálni výwoj plodrr a současně se začiná mnohem nároč-
nějši etapa samosrarné existence novorozence. Také lékař se
rodí, a ro v poměrně rychlém dedu několika dob (porodnich),
kdy ješrč jako student musí úspěšně skládet jednotlivé části
státni rigorózni zkoušky magisterského studia lékařswi.

Obdobou hodnocení kvality živornich projevů čerswě po-
rozeného novorozence skórovánim podle Apgarové je nomi-
nální lýádření komplexních schopností absolvenra fakulry,
formálně deldarované rysvědčenim o scární rigorózní zkoušce,

Absoluent růstouě retardoaan! a přenášenj
Přiléhavé přiměry z oblasti perinatologie a neonatologie mů-
žeme nalézt také pro neobr7klou délku nebo průběh studia
mediciny. Napřiklad opoždění nitroděložniho růsu se může
hodir pro označení absolvenn s délerrvajicím a nelehlrym prů-
během studia, s rim rozdílem, že jeho znalosri a dovednosri se

nesmi nacházet v pásmu -2 SD od požadovaného průměru.
Za přenášeného bychom mohli považovat kandidáta všeobec,
ného lékařsrvi, krery z různých, ale akccprovarelných důvodú
překočil maximální délku studia, Jednu paralelu však ani při
sebevětší snaze nenajdeme. Tou je nedonošený nebo předčas-
ně ,,porozený" absolvenr. Takový se prosrě nerodí,

Ztíuěrem
Zdá se, že stejně jako no9i lidský živor, rak i noý, vzdělaný
lékař se nerodi snadno, Vlivoj a zráni studenra a jeho přerod
v lékaře jsou srejně náročné a zranitelné, jako je romu v přípa-
dě Fetálniho vioje, ukončeného narozením vitálního novoro-
zence. Jestliže se v posledních desetiletích 20. století zformo-
val noý obor perinatologie a podsrarně se inovoval v oblasri
teorericlc/ch znalosrí a prakrických postupů obor neonarolo-
gie a došlo mk k obrovskému kvalitarivnimu posunu v dosa-
hovaných výsledcich, tak i v oblasti péče o studenty medicí-
ny a ýchory nol}ch lékařů je ďeba konrinuálně inovovat či
akrualizovar obsaho"ou i formální srránku v/uky (sylaby před-
mětů, curriculum srudijnich programů a formy 4;uky). Je rře-
ba posilovar vazbu mezi studenry a falultou (fero-placentárni
jednorku) a mezi studentem a vytrčujícim jako přimým pečo-
vatelem a poskyovatelem informací. Podobně jako se naslou-
chá virálnim projevům plodu a novorozence, je rřeba rrpělivě
naslouchat názorům a potřebám srudenta a přistupovar k ně-
mu jako sice k mladému, ale rovnocennému parrnerovi pro
konscrukdvni diskusi. A tak na úplný ávěr nezbýwá než sipřát,
aby se to 

"še 
fakultě a jejim učirelům v dalšich letech dařilo co

nejlépe a aby se na fakultě rodili pouze zralí a zdarní kolegové,

143



Začínající chirurg má alespoň jednoho, ale často více učitelů,
kreří dbaji o to, aby se z nemotorného, snaživého a ambicióz-
ního operačního eléva postupně vyklubal jejich pokračovate|
nebo alespoň učeň, ktery při operaci n€překáži a později při
samostalném opelováni neškodi pacientovi, Naučit se chirur-
gické řemeslo nebo r7chovar mladého, nadšeného chirurga
k obrazu jeho učitele, ro je proces většinou zdlouhagi namá-
har7, náročný a bolesrivý Za 30 ler své chirurgické praxe jsem
prošel jižvšernistadii od začárečníka po učirele, a proro se chci
podělit o své zkušenosti pozitivní i negativní.

Srudenxhá léta: učitelé a,,učitele"
Během srudií na fakulrě jsme ovlivňováni celou řadou učirelů,
od mladých lékařů přcs asisrenry a docenry až po profesory.
\čdina se nám věnuje s maximálnim úsilim, někteří však mo-
notónně a nEáživně přednesou svůj r}klad, kreq; nemůže ve
srudentské šedé kůře mozkové zanechar neimenší sroPu. Mno-
ho pedagogů se ke srudentům chová jako k mladšim kole-
gům, což je dvousečné - někreři srudenti se ještě t/ž den, kdy
byli poprvé nazváni "kolegou", cirí býr schopnými léčir ro-

dinné příslušníky, sousedy a známé nebo opravovar ,,omyly"
zkušeného rodinného lékďe. Jiná skupina učitelů prezcnruje
z ,,opičí" lásky a bez úcry ke kolegům svů) obor rak, jako by
ostatní vyučované disciplíny byly zbyrečné a v lékařské praxi
zhola nepoužitelné. Ale našrěsri pouze málo učitelů předstu-
puje před posluchače tak suverénně, jako by měli Nobelovu
cenu za medicínu dávno v kapse.

Jsou učitelé skromni, zanícení. tkovi neruší svůj giklad
exhibicemi vlastní v,/lučnosti, které musí studenr rrpně 17-
slechnour a předsrirat obdiv. Ale jsou také učitelé, již na za-
čátkr.r přednášky nenápadně naznačí, že se právě vrátili ze svč-
cového kongresu (ten by osrarně bez jejich přítomnosd měl
regionálni charakrer), }yprávěji 

"smysly" 
i nesmysly a krárce

před koncem hodiny informrrií studenry, že látku si mohou
klidně prostudovat z jimi napsané učebnice, přeložené již do
několika svěrol}ch jazyků. Naštěstí při mých studiich půso-
bila na fakultě převaha obetavých učitelů chápajicích wou pro-
fesi jako posláni.

Fakultu všeobecného lékařswi jsem studoval v lerech
1967-|973.Y době nasrupujici normalizace jsme jako medi_
ci neměli přiliš šanci hodnocit své r7rčující. Ani red neop|Ý-
vám chutí známkovar nebo sestavovar žeb;ičky, přesto bych
rád 9rzdvihl práci a ásluhy alespoň několika ,,pozirivnich",
hluboce lidskych a odborně fundovaných pedagogů. Nikdv
jsem si nepřestal vážir učirelů z Anaromického úsravu, i kdyZ
z nich šel před ,,popitevákem" strach. Přednrišlg prof Dosko-
čila jsem - nebyloJi zb}Ťi - Ýynechával jen nerad. Jako ,,ho-
roqi" lékař jsem se mu svěřil, že na jednu jeho ranni přednáš-
ku jsem kdysi troufale nakráčel doslova z nočni ,,jizdy". Mel
smysl pro humor a iekl mi, že je to obrovská medikova oběť
a nejlyšši ocenění předníšejíciho, I někreří další profesoři, po-
hříchu jich však nebyla věršina, dokázali předávat své zna_losri
nejen rysoce profesionálně, ale raké zajimavě, krásnou češti-
nou - to plarilo napřiklad pro pány profesory Charvára nebo
Seklu. Prvně jmenovaný byl mým promotorem a já jsem na
lo stále hrdý Mimochodem, šlo o jeho posledni promoci..,
Dále musim ocenir individuální péči nďemu studijnímu kru-
hu zc srrany Dr. Neuwinha, asisrenra prof Charvára. Ostarné
s nékteqimiz rehde|šich asistentů, nyni již profesory Hachem
nebo Zivným a dalsimi, udrzuji přárelské lzrahy dodnes.

Naše generace byla vedena k úctě ke svým učirelům, přes-
to...

I medik během sudia pozná učirele přímo nehodné toho
jména, a ro předevšim v klinických oborech. Tiro ,,pedagogo-
vé" dávají hned při prvnim konraktu najevo, že medik je na
klinice od toho, aby překážrl.1ako zelenáč jsem nedokáza.l po,
chopir, proč tito lidé na rakovém pracovišti dobrovolně pracu-
jí. Později jsem pojal podezření, jestli ram nejsou zaměsmává-
ni zárněrně, aby medik názorně viděl, jak se nemá v budoucntt
chovar. I to je poučné. Dnes vidím, že podobní,,týpci" tam
nebyli drženi jako rystraha medikům, ale bohužel piedevšim
kvrili nedosratku kvalimích učirelů. Nevim, kde je je)ich mís-
to, na fakultě však určirě ne. Mám srrach, že jich brrde přibl-
vat, protože učit na fakultě se stává pliživě nepopulární.

Na konci srudia jsem u_ké netušil, jak důležirá je volba obo-
ru pro celoživorní praxi. Koketoval jsem s gynekologií a po-prof MUDr. Antonín Kostllcr@, DrSt.
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rodnicrvim, ale v posledním ročníku zvitězila chirurgie. Měl
jsem však strach, práce chirurgů mi připadala jako vrchol ma-
nuální zručnosri a jako medik jsem neměl žádné prakrické
zkušenosti. Uměl jsem si leda bez poríží a krvavých zraněni
přišír knoflík a rrlrojir chleba. Z:íhy jsem raké pochopil, že ve
fakulrním prosrředí si s chirurgii nepotykám. Štěscěna mě však
po promoci v roce 1973 odvála na rehdejší krajské pracovišrě
do Českých Budějovic...

Chirurgie je sranda, hdlž se to umí
Primářem chirurgického odděleni tam rehdy byl proí MUDI,

ce před jeho kanceláří a v hlavě se mi honila moudra, krerá
před ním rykoktám, až se mě zeprá, proč chci dělar chirrrrgii.
Vyšel z kanceláře se svým rypickým úsměvem a s cigaretou
v ruce, srdečně mi stiskl ruku a vsunul mě dovniti Hned mi
rykal, jako osrarně všem podřizeným. Uvíral mě v Českých Br.r-

dějovicích a oznámil mi, že nastupuji hned po promoci, v srp_
nu. Pak přidal něco o rom, že po lerech flákáni se ve škole red
konečně poznám pořádnou práci, a když mi chirurgie nepů-
jde, žádú tragédie, prostě přejdu po roce na někter/ méně
náročný obor, V ten momenr jsem byl ochoten pracovat do
roztrhání rěla, Prof, Kosreleckému jako jednomu z mála chi-
rurgických bohů nevadilo, že v jeho rymu ho všichni přely-
šují rělesným vzrůsrem o jednrr až dvě hlary. Byl totiž velký
duchem. A tak začalo mé skutečné a nejdůležitější studium
chirurgie...

V ré době působila na oddčlení generace chirurgů o pěr až
sedm let starších než já, kteří samostatně dělali již poměrně
složiré operace, Thro situace, pro chirurgický potěr pííznivá,
nasrala díky posrpnové emigraci nejzkušenějších operarérů zá-
padním směrem. Samozřejmě na nás nejmladši zbyly ,,jedno_
dušši" operace, ale i ry byly dobryim sranem na cestr.r do pomy-
slného chirurgického nebe. Nebylo to však snadné. Dodnes
jsem vděčen rěmm rehdy mladým chirurgům za jejich trpě-
livost při asistováni a podrobnou rl.uku základů chirurgie, By-
li ro dokonali operační derailisté. Nejvice se mi tehdy věnoval
současný primář chirurgického odděleni českobudějovické
nemocnice MUDr. Vojtěch Louda - škoda, že takoví lidé ne-
učí a nepředávají wé zkušenosci i názory mladým. A bylo by ne-
vděčné nevzpomenoul MUDr, V Baumelra, MUDr K, Ha-
louna, MUDI V Cypra a na tehdejši dobu seniora, čtyřicátníka
MUDr. V Varause.

Prožil jsem v té době opravdu intenzivní, wrdou chirur-
gickou školu, Byl jsem šťasrný kdf jsem mohl staršim chirur-
gům asistovat jako první asisrent dlouho do noci. Mnohokrár
jsem během sobotní a nedělní služby skoro nespal a v pon_
dělí jsem samozřejmě od rána asisroval, někdy až do večera,
Z tohoto pohledu nemohu pochopit současnou mladou gene-
raci, krerá se opirá o odbory aby nebyla pierěžována. Jejich
cesta na chirurgický Olymp bude delSr.

V popisované době jsem poznal dalšiho velikána chirurgie
prof. Emericha Poláka, Byl přírelem prof. Kosceleckého

a často za ním do Budějovic jezdil. Několikrát jsem ho odvá-
žel aurem do jeho bydliště v Mnichovicích a jeho dvouhodi,
nové monology o chirurgii - co jsem caky v ré době mohl ří-
kar já? považuji za jedny z nejužitečnějších přednášek.

Oba velikáni měli podobnotr filozofii: ,,Chirurgie je sran-
da, když se ro umí." Obou jsem si nesmirně vážil a oba jsem
doprovodil najejich posledni cestě, pro| E. Poláka v roce l980

v jeho milovaných Hořičkách a prof. A. Kosreleckého v roce
l983 v Českých Budějovicich,

Chirurgem a učitelem
Vůbec se mi nechÉlo z ,,Budějic" odejit. Ále stávalo se neúnos,
ným dojíždět na víkendy do Prahy, kde studovala moje man-
želka očekávajici naše již druhé dítě,

Proi Kosteleclý i prol Polák mě přewěd čovali, že na praž-
ské klinice přestanu operovat a budu jen nosit diapoziriry na
přednášky srarším kolegům. Srrašili mě a odrazovali, ale nako-
nec mi doporučili uvolněné místo sekundáře na Klinice děr-
ské chirurgie rehdejši Fakulry děrského lékařsrvi. Přiznávám,
ze moje znalosti dětské chirurgie byly tehdy chabé, jako absol-
venr jiné fakulty jsem žil v předsravě, že děri s vrozenou va-
dou se nějak odoperuji a pak srejně zemřou. Mé začátky na
dětské chirurgii pod|e toho lypadaly. Už za půl roku jsem měl
zaječí úmysly, od nichž mě naštěsd odvrátil proi Kabelka, na-
vrárivšise právě ze srudijního pobyru v USA, Um]uvil mě na
roční zkušebnidobu,z níž je rcď už celých 26 ler. Prol Kabel,
ka je dalšim velkým chirurgem, kterého si vážim. Byl rrochu
podivín, ale pro děrskou chirurgii schopný jakékoliv oběri,
se širokými znalosrmi a světovým rozhledem. Podivínswi se
projevovalo neochotou měnit asistenry při operacich. Složiré
r}kony provádél vždy s MUDr. Šincákovou nebo se mnou.
Sobec§,zato byla to r}hoda pro můj odborný růst. Proí Ka-
belka v letech 1980-1990 zavedl některé nové moderni po-
srupy v děcské chirurgii v souladu s jejím vývojem ve světě,
včetně kolemoperační péče. Zdánlivě v jeho stínu pracovala
jeho zdravornická zástupkyně MUDr Božena Šinúková. Ja-
ko jedna z mála žen měla jasný chirurgický úsudek, precizně
operovala a ještě stihla perfektně organizovat chod klinilg,, Při
mnoha operacích, i dlouhých a náročných, rrpělivě asisrova-
la mladým chirurgům a držela nad nimi ochranou ruku. Ja-
ko rrčitele chirurgie si jí nesmirně vážim, byla mou pívni
asislenrkou pii mých prubířských operacich. Dobrymi uči-
teli chirurgického potěru byli as. MUDr. Vlasta Erbenová
a doc. MUDr, Milan K-rolupper, CSc. Roku 1982 jsem se sral
odborným asisrenrem také já a začal pravidelně učit mediky.
Zpoárktr jsem měl přidělena iednodušší rémara, což bylo dob-
ře učitel má učit ro, co skurečně dělá. Poscupně jsem přešel
na složitější problemariku. Byly chvíle, kdy jsem z učeni ne-
měl dobry pocit, Přednášel jsem ste,jné věci osmkrár ročně a cí-
til jsem se časro jako kolovrárek. Scále mi zněla v uších slova
G, B. Shawa: ,,Ti, hdo xěco znají, t0 d?kjí, ti, kdo nic neznaji,
učí a ledo neumí učit, učí učitele".I podobné sarkasmy mu-
si a trmí učirel překousnout. Ale chce to praxi. Medika nezaji
má, jesrlije učirel ve formě, unavený po službě nebo má osob-
ní problém. Podle Hippokratoly přisehy musí lékař učit žáky
nezištně. Bohužel, tímto pravidlem se náš stát v současné do-
bě řidi céměř doslova.

Jako zkušený asistent jsem samozřejmě učil operovat za,
čárečníky, a tehdy na mě dolehla ra obrovská odpovědnosr za
chirurgického eléva a hlavně za pacienra. Všechny komplika,
ce roriž jdou na hlavu učirele. Na druhou strantr - učirel je
povinen vracer s9im žákům vše, co dobrého ho kdysi naučili
jeho vlastní pedagogové.

Nejryšší meta: umět a umět dát
V roce 1990 jsem se stal přednostotr kliniky dětské chirurgie
2. lékařské fakulry UK. Bylo mi 4l ler, což je věk, kdy chirurg
má většinou dosratek praktic§ch zkušenosrí, neni příliš zatí-
žen společenskou odpovědnosrí a je schopen prováděr razant,
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ni změny, Otázkou je, jesrli pozirivní. Uvědomil jsem si, že
najednou nemám bezprostředního učitele, Rádcem se mi pro-
to sraly knihy, časopisy, diskuse na kongresech a zkušenosri
scar,ších kolegů z blizkých oborů. Měl jsem zase šrěsrí. Od ro-
ku l977 osobně spolupracuji s prof. J. Koureckým, DrSc.,
přednostou Kliniky dětské onkologie. V době mého nástuprr
byl děkanem 2. LF a ciril jsem v jeho osobě morální podporu.
V chirurgických detailech už mi nepomůže, ale při rozhodo-
vání o raktice komplexni terapie děri se solidnimi nádory mě
mnohdy podpořil v radikalirě operaci, které jsme do té doby
nedělali nebo při nich měli příliš komplikací. Proi Koutecký

nikdy newdal i zdánlivě prohraný boj o onkologic§ nemoc-
né dírě a turo filozofii přenesl na mne i své další žáky. Také já

sám bych rád jednou předal svým posluchačům všechno ro
málo, co znám. A nebudu se zlobit, když mě mi áci překona-
jí - pokud ro rotiž nedokáži, bude mě rižir pomyšlení, že )sem
byl špatný učitel.

Chirurg profesor Arnold Jirásek napsal: ,,Važte si sttjcb uči-
telů, ale neuěřtejim sápá "Působil v době velikánů mnoha lé-
kařských oborů. Bohužel současná společnost uznává a pod-
porr.rje jiné ,,velikány", Nezbýwá než doufat, že v medicíné
nezvítězí,,genius průměrnosri".

srdce a láska
prof MUDr. Bohuslau Ošťádal, DrSc.

Srdce jako absrrakrni symbol lásky nejen platonické, ale i rvr-
dě realisrické, se v podobě neumělých kreseb a ryrin objevuje
po stalerí na misrech důsrojných, intimnich, avšak časro i na-
prosro nevhodných. Vyryté iniciály obrykle neoznačuji jed-
norlivé srdečni oddíly, septem nekompromisně oddělené na
pravou a levou čásr; seprum je v tomto lidovém pojetí naopak
pojírkem mezi dvěma milujícími se jedinci, v převážné věrši-
ně odlišného pohlavi. Každý z nás se alespoň jednou v rakové
zamilované komoře octl a včršinou rád vzpomíná na důvěrná
transseprálni spojení. Odvžnčjší z nás mají za svůj živor úcry-
hodnou sbirku takoých izolovaných neperfundovaných orgá-
nů a lzpominka na někreré iniciály dovede i po lerech nebez-
pečně zvýšir frekvenci srdce skurečného.

Kreslení symbolů spedá - až na řidké připady infanrilních
nebo jinak opožděných jedinců - obrykle do časného období
života, kdy je pojem srdce piedevšim synonymem krásných
prožirků našeho zamilovaného já. Existenci vlasrního, již teh-
dy wrdě pracujícího srdce, si ješrě věršinou ner-rvědomujeme;
v euforii života jsme ochorni pouze připusrit, že nám vice či
méně buši, ale zrychlený rep vnimáme jako přijemnou před-
zvěst wzrušujícího dobrodruzsrví. Srdce však neni jen náš hlou-
pý a nezničirelný pomocnik a přárelsky nakloněný svédek na-
šich mi|osrných eskapád. Zapomínáme, že i zamilované srdce
je předevšim pumpa, která musi povinně rypusrir srych 5 lit-

rů za minutu a teprve ve volném čase se může věnovat našim
často nezřizeným chourkám. Vyčerpáváno nďimi súle stoupa-
jícími požadavky na velikost ejekčni frakce i na crvání nad-
standardniho ýkonu, začne srdce rrochu mysler na sebe. Jak
čas běži, občas odmirne tolikrát poskytnutou pomoc, kterou
považujeme za samozřejmou, a za kterou dokážeme slušně po-
děkovat alespoň náznakem celibáru. Našim slibům a naléháni
však jako věrný přirel neodolá a znouu pomúže, i když už sot-
va plete chlopněmi a samo z toho nemá ani zvýšený průrok.
To však nejde do nekonečna. Jednoho dne prosrě ádné do-
mlouváni nepomůže a náš, do ré doby altruisricky se chovaji-
ci kamarád, nemůže dril. Áni nejla:ísnějši wpominky na wzru-

šujici šimrání naplněného ramus intervenrricularis anrerior či
rozkošně pulsující kolaterály ho nedovedou přimět k pořádne
ejekci. Utahané, špalně živené a bolestmi sužované svalové
buňky odmirají chodit pravidelně do práce a navic jim překá-
žejí všudypřitomni a všehoschopni vazivovi srávkokazi. Neni
divrr, že srdce má blbor.r náladu, ze kreré ho nevyvede ani mož-
nost demokatické volby nejrůznějších preparátů, Posrupně se

smiřujeme s myšlenkou, že zbudou jen růžové sny a wpomin,
ky, avšak ani při nich se nám nesmí příiemně ztyšovar sídea-
ni frekvencel ro nám zakázali.

V okamžiku největšiho zoufalswí nastupují chytré mozkv
a šikovné ruce, aby srdci znovu navrátily silu a chuť do života.
To se jim zázračně daři: ochablé a rezignujicí cér1 se zase za-

čínají dmolrr pýchou, walové buň§ vsrávaji z postele a ženou
se do práce, Po krátké dobe jii zase pumpují svých 5 lirni a mr
začínáme pomalu zjišiovar, že máme na vic než se j€n šoura(
po pokoji. Krev se postupně dostává ido mís!, kam dlouho
nemohla, a my jsme překvapeni, že paměť našich delší dobu
lenošicich tělesných komponenr je lepší, než isme předpoklá-
dali. Nic nezapomnčly! Co tomu říká srdce, náš včrný pomoc,
níki Mele sor.rhlasí a přirakává. A co víc! Slibuje, že br.rde zase

pomáhar bez nároku na příplatek a náhradni volno. Proč ro
asi dělái Zdaleka v rom neni jen alrruismus: srdce se rotiž zno-
vu rěši na dráždivé změny průtoku, lechrivé pohyby chlopni.
pružný pohyb septa a silnou ejekci. Pochopilo, že mu to pomá,
há víc než znuděné lenošeni a pesimisrické myšlenky na láher
s formalinem. Jakmile zjistíme, že náš přirel se stává opěr spik-
leneckým parrnerem, mění se náš pohled na svěr. Ošerřujíci
parrner je překvapen, že naše pohledy už nesledujijen obsah
přinášených ralířů a skleniček, ale že álibně puruií po dlou-Keith Haring
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Keitb Hating

ho odpiraných 9,šinách i zákourích. A my s radosri konsraru,
jeme, že kolem nás se postupně opět začiná rozlévar piijemná
vůně provensálských růži, načesané vlasy ozdobí rozjasněnou
wái která najednou jako by ztratila vrásky a konvežace na-
bývá netušených dimenzí. Srdce začiná tušit, co se připravuje
a radosrně se rozběhne lysokou rychlosrí, aby si dokázalo, že
to ještě umí. Jsem připraveno, hlási radostně, můžeš se mnou
zase počitat!

Začiná opět normální živor, boharši o prožirou zkušenosr,
Náš vcah k srdci je nyní vřelejší, vdéčnějši a spravedlivější.

Joan Miró

Omluvili jsme se mu za naši bezohlednosr a egoisrické požir-
kářswi, srdce nám odpustilo a slíbilo nám opět pomáhat, Vi-
me, kde jsou naše hranice a kde jsme žilijaksi nad poměry
Vzali jsme si z toho poučeni a živorni sila se jako zázrakem
vrátila, A až jednou rrnavena odejde, zbude nám znovu srdce
jako rozkošný symbol našeho plně prožitého života, symbol
splněných a nesplněných snů, symbol lásky, krerou ani sep-
tum nerozdělilo.
Přeuzato se suolením z časopisu Kapitol7 o kardiokgii, 200;
2:6j.
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Dd se žít bez srdce...?
prof MUDr. Jan Pirh, DrSc.

Na tuto otázku se dá odpovědět ze dvou pohledů. Jakožto kar-
diochirurg, kter| má srdíčka svých pacienrů doslova denně
v rukou, se mohrr na rento problém divar jako lékai ale dru-
hý pohled je pohled nelékařs§, pohled normálniho člověka
s jeho dennimi radosrmi israrostmi.

Srdce bylo po celou dobu, kterou můžcme v hisrorii lidské-
ho rodu 9nledovat, symbolem života. Okamžik, kdy přestalo
pracovar, se vžd spojoval se smrri. Pravděpodobným důvo-
dem, proč lidsrvo odpradávna přičítalo srdci zvlášrní posta-
veni a proč srdce bylo symbolem života, je patrně ro, že jeho
činnosr můžc keždý sám na sobě snadno pozorovat. Srdce dá-
vá o své aktivitě navenek zřerelné signály, kreré byly iv pra-
dávných dobách bez nesnází zjistirelné poslechem a pohma-
rem. Každl cítí, jak se mu rozbuší srdce při §zické námaze či
při rozčileni. Při spatření milované bytosti se mladým lidem

roáoři rváře a rozbuši srdce, kdežro co v takové situaci dělaji
játra, není zevně vůbec patrné. Charakrerisrické změny srdeč-
ního repu znali už staii Číňané a Egypťané, a prorože skureč-
ná funkce srdce byla dlouho lidem urajena, považovali srdce
za sídlo duše a promirali do něho řadu schopnosri, vlastnosti
a citů, kreré mu vůbec nepřísluši,

O odvěkém áimu člověka o srdce svčdči i zajimavý pozna-
tek z jazykovědy. Ta zjisrila, že pojmenování tohoto orgánu
r7chází u celé iady jazyků z téhož prasrarého základu, Je jim
indoevropské slovo ,,k}rerd" (tepar). Tento ziklad slyšime jak
z jazyků anglosas§ich, rak iralskYch i románských. U jazyků
slovanských se původní,,kh" změnilo na,,s".

I kd,7z názory na funkci srdce byly různé, již odpradávna
se vědělo, či spíše rušilo, že srdce má v organismu gjimečné
postaveni, Svědči o rom např. ifakt, že staří Erypťané, kreii
své mrrvé mumifikovali, vyjímali obsah duriny břišni ihrud-
ní s výjimkou srdce, kreré zpravidla ponechávali na misré,
o giznamu srdce svědčí i krvavé oběri indiánů, konkrétné
Mayů, kteří zaživa ryjímali srdce mladých urosdých chlapců
a jako ru nejcennější oběť je věnovali nejr,7šším bohům. Ješré
hrůzosrrašnéjší zlyk se ryskltoval ješrě v 16. a 17. sroletí v Er.
ropě, By|y zde totiž vražděny rěhotné ženy, aby zločinci moh-
li snísr srdce ješrě nenarozeného dítěre. \^ři|i, že rím získaii
věrši odvahu,

Prorože činnosr srdce byla derektovatelná jednoduchýmr
merodami a přestala být pozorovarelná po smrri, byla smrr je,

dince dlouho spojována se rjsravou srdečni činnosti a nikolir
rak, jak ji definuje současná medicina, r|. zánikem firnkce moz-
ku. Ve jthodních náboženswích, např v Japonsku, romu rak
bylo ještě do doby velice ned,ávné, a z toho dúvodu transplan,
lace srdce v Japonsku byla prakticky nemožná,

Nejčasrěji bý,vá srdce spojeno s citem milosrným. Napi.
z por.rti přinášíme pernikové srdce na důkaz lásky, či po milo,
vané osobě toužime celým srdcem. I kdyz je srdce umistěno
převážnč v levé po|ovině hrudniku, spousra lidi má srdce na
pravém mistě a jsou dokonce raci, kteří mají srdce na dlani,
Někdo má srdce z kamene, jiný z perniku či ze zlata nebo ze
železa, a dokonce se r,ysknují i lidé bez srdce!

Po objasnění funkce srdce se o něm začalo mluvit jak<l

o pumpě, a bylo ucriváno i pro svou mimořádnou výkonnosr.
Pierrože woři jen asi půl procenra hmotnosri organismu. z.l
70 let lidského života rykoná néco okolo 3 miliard pohybů
Za hodinu přečerpá kolem 360 lirrů krve - rento qikon se

však např. při sprinru réměř zdesareronásobí. Hovoří se o rom
že srdce musi pracoval neusrále a bez přesrávky. Tirro pověru
bych si dovolil ryvrárir. Srdce pracuje v sysrole, krerá je však
mnohem kradí než diastola, rj. doba, ve kreré srdce odpočíl,a.
Na druhé straně máme svaly, kreré musí pracovat prakrickr
celý den. Kdybychom nemčli určiré napěrí žgíkacích svalů.
chodili bychom s orevřenou pusou a,,slinrali si na košili."

Pravděpodobně z historického gívoje názorů bylo srdcc
ješrč na konci l9. stoleti považováno za chirrrrgicky nedo,
tknurelný orgán. Velikán rehdejší chirurgie Billrorh iekl, zc
chirurg, ktery sáhne na srdce, zllari úctu s9ich kolegů. Mvs_
lim, že kromě hisrorických kořenů měl renro názor původ
v rehdejším pohledu na způsob hojeni ran. Předpokládalo se
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lol1ž, že každá íána podebuje ke svému zhojeni klid, Vzhle-
dem k tomu, že srdce nemohlo býc " klidu, nemohla se rána
na srdci zhojit. Prvním odvážlivcem, ktery vywrátil roro rabu,
byl v roce 1896 prof Lrrdwig Rehn, Ve Frankfurtu úspěšně
ošeriil bodnou ránu srdce, Pro zajímavost uvádím, že v čes-
kých zemích referoval o prvním úspěšném ošerřeni bodné rá-
ny srdce ve,,Spolku českých lékařů v Praze" dne 3l, l0, 1910
dr, Rychlik, mimochodem dédeček současného piedsedy vlá-
dy pana Vladimira Špidly.

Nové a nejnovějši q]zkumy však ukázaly, že srdce nemůže-
me považovat pouze za pumpu, která dodává do celého těla
krev. Ukázalo se, že srdce je vlastně ižláza s vnirřni sekrecí,

Je prokázáno, že v srdci vznikají karecholaminy, a to adlena-
lin, noradrenalin i dopamin. Vlzkumy z posledni doby pro-
kázaly, že srdce produkrrje natriuretické pepridy, a lo jak v si-
ních, rak v komorách, Změny v sekreci komoroých peptidů
mohou bl,t dokonce i časnějším přiznakern bližíciho se a hro-
zícího srdečniho selháni nez nálezy při echokardiografickém
vyšerření. Pravděpodobně se v srdci produkuje i endotelin.

Zqímavé 1e sledovat, jak wnikl nám dobře známý sym-
bol srdce. Ten je zobrazován na všech vhodných, méně vhod-
ných i zcela nevhodných místech. Je součásrí emblémú i před-
ních lékařských společnoscí. Není však zcela jasné, kdy a jak
právě tenro charakceristick/ symbol se dvěma zcela souměrný-
mi polovinami vznikl. Zdá se, že symbol srdce odvodili sraři
Egypťané od podoby srdce krokodý|iho, A roro srdce hrálo
rozhodujíci roli v jednom z moderních a kontroverznich způ-
sobů léčby ischemické choroby srdečni, rakzvané transmyokar-
diáIni laserové revaskularizace, Srdce plazů nemá totiž věnčiré
céry a je ryživováno sinusoidami přimo ze srdečnich komor,
svalovina má vlasrně podobu houby, Z réro myšlenky původ-
ně rycházela snaha o revaskularizaci provrránim kanálků do
ischemické a jinak nerevaskularizovarelné oblasri myokardu
levé komory pomoci laseru.

Až do doby zcela nedávné z hledisl.a rywoje celé lidské spo-
lečnosti, byl živoc bez srdce nepředstavirelný To se změnilo
v pátek 4. dubna 1969, kdy prof, Cooley se spolrrpracovniky

provedli v USA prvni implanraci umělého srdce u jinak nelé-
čirelného pacienra, Operace proběhla v polednich hodinách,
ve večerních hodinách byl nemocný exrubován, Příšti den byl
ziskán dárce srdce biologického a následovala transplanrace.
Nemocný však zemřel 32 hodin po rransplantaci srdce ne
selháni štěpu. Po romco prvním pokusu pokračoval a stále po-
kračuje v réro oblasti inrenzivní vPkum na celém svěrě. I Čes-
koslovensko mělo v této oblasti své zasroupeni a téro proble-
matice se léra věnoval proí Vašků v Brně.

Zkušenosri nďeho pracoviště v réto oblasri jsou zatim ome-
zené, provedli jsme implanmci biventrikulární mechanické sr-

deční podpory u jednoho pacienra, krery bylv kitickém, ter-
minálním stadiu srdečního onemocnění. pacientovi se dařilo
na réro mechanické podpoře dobře a dvacárý devár/ den jsme

provedli úspěšně transplintaci srdce biologického. Že bychom
pozorovali nějaké změny v chování a psychice pacienta, ať je-

ho život byl udržován srdcem mechanickým či srdcem lrans-
planrovaným, říci nemohu.

Takže pokud se na otázku položenou v úvodu divám jako
kardiochirrrrg, musim říci, že dnes je živor bez srdce možný
AJe je to pouze mezní situace, je nesrovnatelně více pacientů,
kteři maji své srdíčko ,,porouchané" a kterým stači věrší či
menší oprava k romu, abychom srdci umožnili normální čin-
nosr. A]e kdybychom si svůj živor zúžili na pouhá racionální
konsratování mechanistického a materialisdckého náhledu na
svěc, byli bychom značně ochuzeni. Vždf ,,srdeční" záležitos-
ti dělaji lidský život živorem v celé jeho šíři. Na jedné straně
jsou to radosri pii zrozeni nového človíčka, přes radosti všed-
nich dnů, a na druhém pólu je ro zármurek nad neúspěchy
a smrtí (žalem mu pr.rklo srdce, dodouklo jeho dobré srdce).
I kdlz 1ako lékař vím, že to všechno nemá se srdcem nic spo-
lečného a je ro orázka mozku, přesro i já se svým ,,srdcem spor-
rovce" před závodem necirím chvění v mozku, ale na hrudni-
ku. Srejně rád se směji,,z celého srdce".

Ze všech rěchto i dalšich důvodů si myslím, že I kdÝ má-
me k dispozici srdce mechanické, bez skutečného srdce se žíc
nedá.

Esej o sluchu
prof MUDr. Jaroslau Fajstaur DrSc,

Nesčetněkrát opakovaný a přesto znovu a znovu zázrak: rodi
se ČLOVĚK. Ten uzlíček rkáni se hlásí: jsem ru, jsem noý ži-
voc. A nestačí mi, že mám plice, srdce, že mám hlad. Chci vi-
dět a slyšer, nechci býr v remnu a v bolestném tichu, chci po-
znar svou mámu, celý svět.

K tomuto kontaktu je již renro človiček náležirě lrybaven.
A nejen až po příchodu na svěr. Sluch vlnrživá již mnohem dří-
ve. Manželé Elliotovi (1960) prokizali, že lidský hlemPď, sid-
lo slrrchu, začiná vnimac zvuky již po dvacárém rydnu gravi-
diry. Johanssen (l960) registroval změny repové frekvence
rvořícího se človička v reakci na tóny, rysilané pies břišni srě-
nu mat§, nejméně čryři měsice před porodem. A již při naro-
zeni je dirě schopno rozlišovar hlas své mat§ (De Casper a Fi,
ler, l980), Na téro diskriminačni schopnosri se zřejmě podili
akusrická zkušenosc v prenarálním období.

Je zqímavé, že novorozenec reaguje intenzivněji na mluve-
nou řeč než na rónové nebo šumové podněry Jeden z našich
předních otolaryngologů si nahrál křik wého syna i osraních
děti na novorozeneckém odděleni. Tyro zvuky pak přehrával
svému synovi: na cizí křik nereagoval, ale při poslechu svého
vlastniho hlasu se intenzivně rozplakal. Bylo mu asi divné, že

sám sebe slyší mimo,,svůj zdroj".
Žvatlání a broukání kojenců a batolat vnímáme jako sa-

mozřejmé pokusy o koncakr s okolím, Někdy jsou ryto z"u-
lry až obdivuhodné melodické. A prvni ,,mama", ,,baba" přiji-
máme hrdě jako cilený zájem dícěre o nás, jako první projery
snahy oslovit své okolí. Normálni sluch je roriž základním
předpokladem pro rozvoj řeči, pro vnimání příjemných i ,,dě,
siých" zvuků okolniho svěra, pro poslech hudby a lidského
slova.
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Ne všem děrem je tento dar - slyšet - dán do jelich r7ba-

ry avjzbroje pro další živor. Z nejrúznějších příčin je v|voj
jejich sluchového úsrrojí narušen. V tom nejranějším obdobísi
samozřejmě dítě !,}?adek jednoho z hlavnich komunikačnich
smyslů neuvědomuje. O ro tíživěji a bolesrněji dopadá raro
zrrára na rodiče. Pro větši ditě je zuáta sluchu v pozdějšim ob-
dobí (napřiklad po meningiridě), režkým, deprimujícím zísa-
hem do jeho psychilg. A zde musi zasáhnout medicina a rech-

nika. Díky rěsné spolupráci rěchto dvou oborů jsme schopni
zjisrit srav sluchu již u novorozence. A moderní metody gene-

tiky mohou často určir i příčinu a rim nepřimo i prognózu slu-
chové poruchy, Jedním ze způsobů, jak dírěti umožnit sociál-
ni kontakr s okolím prosrřednicrvim sluchu, je podpora jeho
zbpků rysoce výkonnými duchadly. Ale ani úplná hluchora
nebo jen nepatrné, nevy,rržirelné zby,t}<y sluchu nejsou defini-
rivní rečkou za možnosri komunikovar. V poslednich lerech

přinesla své plody intenzivni lTl,zkumná práce týmu lékařů

- otochirurgů, audiologů, logopedů a techniků: vznikla ryso-
ce komplikovaná elektroakusticlcj zařízeni, krerá můžeme ói-
rurgicky zavésr do hlemlždě s nefunkčnim smyslovým ústro-
jim, Sluchové podněry se mční " komplikované elektrické
impulzy, které vyvolaji podrážděni přímo ve sluchovém nervu,
Výsledkem je schopnost dirěre vnímat nejen zvuky okoli, ale
rozumét mluvené řeči a vywinout nebo korigovat řeč vlasmí.

Sluch je božský dar. Umožňr.rje nám nejen lidsky komrrni-
kovar, lzdělávar se, ale raké bohatě rozvíjet a zjemňovat svůj
duševni svěr, vnímat krásné slovo poezie, poslouchac hudbu.
Nenechme se o ryro krásy připravovat negarivnimi srránkami
civilizace. Chraňme si rento drahokam své biologické wýbavy.

My lékaii dnes dokfieme mnoho, ale vrátit sluch v jeho při-
rozené boharé škále a košatosti, jakou nís lybavila příroda, za-
tim nedovedeme,

O derm
uidět to,
doc. MUDr, Jana Hercogouá, CSc.

Dermarologie (přesněji dermatovenerologie) parří k nejstarším
oborům mediciny. Je to dáno prosnl,m Fa_ktem, že to, co je patr-
no při konrakru s druhým člověkem na prvni pohled, je pr:ívě
naše kůže. ,,Kožni choroby jsou věršinou rak nápadné, že ne-
mohly uniknout pozorování a popisu, natož pokusům o léče-
ni," píše roku l955 přednosta L kožní klinilcy Univerziry Kar-
lory prof. Gawalowski. Proro byly prvni zpráry o kožních
nemocich (favus, lepra, ichryóza, scabies) napsány již2637 let
před Krisrem. První učebnici dermarologie sepsalv Benátkách
roku 7572 Girolamo Mercuriale. Postupně s rozvojem po-
znarků o kožních změnách byly navrženy pn,ní sprémy klasi-
fikace kožnich nemocí podle ákladních eflorescenci. Poprvé
publikoval renro nápad Joseph Plenck roku 1776 a následova-
la řada dalších, Z autorů sroji za zminku Ferdinand von Heb-
ra, brněnský rodák, jenž položil parologicko-anatomický zá-
klad systému kožnich nemocí roku 1845. Dosud, kupodivu,
neexisuje oprimální sysrém kožnich nemocí, rj. na základě
mediciny založené na důkazech. Sračí se na chvilku podívat do
rejstříku současných učebnic dermarovenerologie. Tam, kde
v osracních oborech, v souladu s patologii, nalezneme kapiro-
ly nadepsané napi "malformace, ráněry nádory", čteme v kož-
ních biblich názr7 kapitol ,,bulózní choroby, poruchy pig-
m€ntace, genodermatózy, choroby vlasů ard," Možná, že vše

klasifikovar logicky nejde, ale proč rcdy alespoň neexisruje jed-
nocný názor na popis jednorlirych kožnich změni Sami vime,
že to, co učíme studenry asi není nejšťastnější, neboť biflová-
ni kožnich eflorescenci, tedy abecedy kožnich parologických
změn, neni možná to, co dělá kůži nejdůležitějšim orgánem
v životě člověka. Á že je roro wrzeni příliš nadnesenéi Pojďme
se tedy podívar na kůži trochu jinak.

Kůži můžeme nejen viděr, pozorovar, můžeme se jí také do-

rykat, hladir ji, můžeme k ní voněr. Vyšerření kůže rotiž záhr-
nuje zejména pohled a pohmar, přirom pohled není jen ten
makroskopický ale rež mikroskopicky - pomocí mikroskopu

můžeme odhalir změny, jež vedly ke klinickým odchylkám,
Máme však dostatečnou škálu vlastnosrí pro ryšetřeni kůže
pohledem a pohmatemi

To, co můžeme na kůži vidět, nejsou určité jen chorob1,,
ale také nďe emoce či dokonce násili, kůže je nďim zrcadlem
i vsrupenkou do svěra lidi. Začneme-li, tak jak jsme zrykli
uvažovat, chorobami, potom můžeme na kůži pozorovar ne-

moci kožni nebo onemocněni jiných orgánů nebo nejspiše
onemocnění vůbec, protože si nejsem jisrá, zda existuje sku-
tečně "pouze" kožní onemocnění. Nezřídka lze na kůži viděr
i násili, jež si bud působíme sami (pokud se o kůži nevědomé
špatně sraráme či si ji dokonce sami poškozujeme) nebo násilí.
kreré na nás moholr páchar jini, Násilí a choroby nelze oddě-
lit - utrpení člověka, nejen fyzické, se zrači v pohledu, mimi-
ce, a pokud trvá dlouho, měni rzezřeni člověka, Naopak, wái
milého člověka zdobi úsměv, jenž sbližuje )edince, celé skupi-
ny lidí, a dokonce může mnohdy působit jako lék. Na kůži.
hlavně ré srarší, dokonce můžeme poznat, jaký člověk je iejim
nositelem, Dlouhodobě zamračená wái vede ke vzniku rypic-
kých vrásek, podle nichž na prvni pohled poznáme člověka
morouse - jeho vrásky nepřekryje žádný make-up a plasric-
ko-chirurgické gikony je ovlivní jen na omgzenou dobu. Sa-
morným pohledem můžeme zhodnotir většinu kožnich eflo-
rescencí, na základě jejichž konfigurace a lokalizace potom
můžeme ryslovir podezřeni na konkrétní kožni či jinou cho-
robu. Dokonce jsme se naučili klasifikovar i vrásky!

Kůži hodnorime dále pohmarem, zprostředkovaným opér
kůží. Bcz doryku by nebylo lidského konrakru, nebylo by lás,
ky, všeho roho, co dělá člověka člověkem. Doryk má mnoho
podob, od lermého, n:íhodného dotknuti, od vrouciho sdsku
ruky po pohlazeni, polibek. Je něco příjemnějšího než pohla-
zeni či polibek dětské voňavé kůže nebo kůže milované by,-

tosti? Bez doryku by nebylo nouých generací (ale důvod, proč
je venerologie nedílnou součásri dermatologie je historickl
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jiný alespoň nás to tak učili ve škole). Pro popis ryšerřeni
pohmarem máme k dispozici jen srrohé výrazy, např. kůže 

'epalpačnč mčkká, tuhá, teplá apod. Toto zhodnocení konzi-
stence kůže pomáhá při zpřesnění diagnosriky onemocněni.

Kde je redy v dnešni době mísro pro moderní, sofisrikova-
né vyšetřovací metody? V historickém kontexru se sluši zmi-
nir roli dermatologů v objevu původců nemoci, napi popis
Acarus scabieiRedim roku l687, původce favu Schoenleinem
roku l839, původce mikrosporie Grrrbym roku 1843, jimiž
dermatologie předešla objevy Pasreura i Kocha o mnoho |er.

Usmévným se může zdár povzdech Karla Ga*alo*ského:
,,Zdá se, že ani v nejnovějšim obdobi mikrobiologickém ne-
blrdou dermarologové šťasrnějšimi objevireli virů, nemajice
vlasrnich virologických laboratoři." Ačkoliv máme k dispozi-
ci téméř všechna dostupná laborálorni a pomocná ryšerření.
jen velmi omezené spekrrum provádéjí dermatologové sami,
a to včetně řady ryšetření, která v minulosti prováděli zcela
rurinně (napi ryšerření mykologické, dermatohisroparologic-
ké, imunologické, bakreriologické).

A kam se vlastně dnes dermatologie ubirái Naplní se před-
povědi skepriků, že se naše specializace změni v odnož kos-
merického průmyslu nebo že se srane, diky nízkému srupni
poznání etiopatogeneze kožnich nemoci, doménou mediciny
a]rernadvníi Nebo bude zcela rozebrána jinými, vellr/mi a agre-
sivnimi obory, kreré z dermarologie paradoxně ryšly? Jako
příklad lze připomenour alergologii, medicinu popálenin, lé-
kařskou mykologii, kožni histopatologii, kožni chirurgii, ko-
rekrivní dermarologii, flebologii. Nemplím, že je rřeba se obá-
var, ale vím, že je nurné dát o sobě více věděr. Dnes jsou již
známy údaje o nákladech na léčení kožnich chorob. Pokud je
léčí jiní odbornici, 

'sou 

samozřeimě nesrovnarelně ryšši. Ne-
boť stejnč jako v jiných oborech, nikdo, kdo není v dermaro-
logii erudován, ji neumí a nemůže uměr, pokud se ji dlouho-
dobč nevěnuje. Akcivity mezinárodnich dermarologických
společnosti maji srejný cil, snaži se vice zviditelnit a upozor-
ňovat na hlavní arribur kožní choroby - ieji g]znam pro kva-
liru živora pacienra. Je obecně známo, že ,,na kůži se neumirá",
ikdl to nemusí být vždy pravda, ale v popředi obav našich
nemocných bPá hlavně kvalirarivni změna, klerou § §ebou
nese onemocněni kůže, Dermatovenerologie, stejně jako os!al-
ni obory rnediciny, je ohrožena i nadprodukcí informaci, kre-
ré nikdo nekonrroluje. Pacienri posílají fotografie své nemoc-
né kůže ke kolegům do ciziny, kontroluji na inrerneru, zda je
správně léčíme. A srejné léčebné postupy potom ádají po nás.

V poslední době se všichni chystáme do Evropy, rřebaže
jsme ji nikdy neopustili, a mezinárodní dermatologické spo-
lečnosri, zejména evropské, se sraví do pozice ochránce úrov-
nč dermarologie v Evropě. Místo sorrsrředěni se na podsrar-
né, rj. vypracování mezinárodních doporučení, se více věnují
vlasrním problémům, kreré vnímají s rozšiřovánim Evropy

- mají najednou srrach, zda úroveň dermatologie v nogich
stárech Evropské unie je srovnatelná s úrovni v Unii. Jsme
svčdky neuvěřirelných komenrářů kolegů z bohatších (či spí-
še boharých zemí), kreií se paradoxně začínají obávar o své po-
staveni, o své pacienry. Přirom právě dermarologové ve svčtě
parří mezi ry, kteři se rěši nejvěršimu uznáni mezi ostatnimi
kolery lékaři a parří raké mezi ry, kteři posunují laťku úrov-
ně mediciny výše. Navic jsou i témi, kdo maji r7soké příjmy
(proto i získat rezidenrské misro na dermarologii je velmi ob-
tižné). Dermatologové v evropských zemich by proto měli býr
našim vzorem, neboť jsorr dále skLrrečnými, uznávanými pí-
ny svého oborrr. To je dáno historicky tím, že se věnuji nejen
praktické dermatovenerologii, ale zejména jejimu ákladnímu
wlzkumu, že mají wýzkumné laboratoie na srych oddělenich,
navíc jim nikdo nezakazuje rydělávar peníze, ale naopak, mí
kolegové, piednosrové klinik, maji části klinik pro wé privár-
ní pacienry. Nikdo se neopováži provést změny v organizaci
klinik bez konzultaci s přednosrou, nikdo neupřednosrňrrje
názory jiných oborů nad názory dermatologů. Celá medicína
je pod ekonomickým dakem všude ve svěrě, ale dermatologie
neni oborem, krer/ je krácen nejdříve, nekoncepčně a bezhla-
vě - mk, jak ro vidíme u nás.

Bylo to však u nás vždy? Za zakladatele české dermarovene-
rologie je považován právem Vitězslav Janovský jmenovaný
profesorem nemocí kožnich a pohlavnich roku l883. Janov-
ský byl prvním přednosrou české dermarovenerologiké klini-
ky ( l883- l9l8), aurorem první české učebnice dermatovene-
rologie, prvním prezidenrem Česko-slovenské dermatologické
spo|ečnosri. rektorem Univeniry Karlory. a v neposledni iadé
byl i mecenášem a prvnim iedirelem České dčrske nemocnice
v Praze. Dalši kožní kliniky v ČR nznikaly v první polovině
20. stoleri, poslední dvé kliniky jsou brněnské Bohunice (kli-
nika orevřena roku t989) a pražský Motol (klinika otevřena
l999). Největším paradoxem současné české dermarovenero-
logie je fakt, že právě největší a )ediná dětská fakulrní nemoc-
nice nemá dětské kožni lůžkové oddělení, přesněji řečeno, že
soucasné odděleni, jež je autonomni jednotkou v dospělé čóti
klinilcy, má bp z rozhodnurí nedermarologů zrušeno. Pro| Ja-
novs§ by asi rěžko pochopil, že je to forma poděkování 2a je-

ho přispění k rozvoji pediatrie, ale jeho, ani žádného z derma-
tologů, se nikdo na nic neprá, A tak asi bude opravdu nejlepší
léčir vráslg (a nedělat vnis§ jiným) a nejit do zbytečných bo-
jů, žít v harmonii a pseudodemokracii. Jak napsal jeden náš
hostující profesor, v ltá|ii během 30 let teroru, vražd a krve-
proliri pod vládou Borgiů lyrosdi Michelangelo, L,eonardo da
Vinci a renesance. Ve Švýcarsku bChem 500 let brarrské Iás-
ky, demokracie a míru r7mysleli kukačkové hodiny. A jaki je

budoucnost dermarovenerologie? Nejlepší způsob, jak odhad-
nour budoucnost, je rywořit si ji. Přeji dermarologii, aby bu-
doucnost měla dostarek odvážných a rzdělaných wůrců.
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Joh jsme se bdtalit
PhDr. Iuana Mokrošouá

Žádná moderni profese se neobejde bez pochopení vlastniho
odborného jazyka, prorože každý obor se potřebuje jednodu-
še a jednoznačně vyjádřit. U lékaře je ro obzvláši důležiré, pro-
tože na rom ávisi nejen jeho vzdělávání a konrakt s kolery, ale
bez ohledu na vědeckou orienraci i komunikace se zdravornic-
}r/m personálem a předevšim s pacienry Teoreticky a vědecky
orientované obory časro zapomínají na prostou skutečnost, že

mezinárodni spolupráce a výměna informaci neprobíhá pou-
ze na sympoziích, odborných seminářích a zasedánich, ale i na
klinikich, kde se pannerem v komunikaci stává předwším ne-
mocný.

Za caléra, co byla výuka lékařské terminologie a odborné-
lrc jazyka u,řazena do curricula lékařských fakulr, jsme měli
možnosr ověřir si možnosri, hranice a poscupy jazykového
wdělávání a jeho v/sled§. Zablwali jsme se otázkami: Co ro
je lékařs§ jazyki Jak si ho předsravir? Jak k němu kriticl9 při-
srrrpovar? Jak ho vědeclg zpracovar a prakricky aplikovati Kdo
jsou ,,odborníci" odborného jazyka a kde je najit - mezi ling-
visry mezi lékaři, při vzájemné spolrrpráci? Jaký vyznam má
odborný jazyk pro srudenra, pro lékaře, pro pacienta?Jak zpro-
středkovat mateřský a cizi odborný jazyk, když si navzájem
nerozuměji odborníci odlehlYch oborů, a dílry pokračující spe,
cializ-aci ani odbornici v oboru medicíny? Při hledáni odpově-
dí na ryto orázky jsme měli na paměri, že srary lékař hovořil
s pacientem larinsky, nový hovoří angIicky a dobry lékař ho-
voři s pacientem (Schippergers l988).

Dí§ pochopeni a dalo by se řici i osvícenosti vedení fakul-

ry jsme za poslednich třináct let existence samostaného Ústa-
vu jazyků nabídli studentům kurzy řeckoJarinské termino-
logie, lékařské terminologie a odborného jazyka anglického,
německého, francouzského, španělského a do roku 2000 jazy-

ka rrrského, Od roku l993 probíhaji kurzy českého (obecné-

ho i odborného) jazyka pro zahranični str.rdenry právě proto,
že součásrí studia mediciny (v angličrině) je i komunikace
u lůžka nemocného, redy kontakr s pacientem. Díky ájmu
jsme zahájili l}uku odborných jazyků v placených kurzech
pro strrdenry vyšších ročniků, lékaře a pracovníky ve zdravot-
nicwí. Ve spolupráci s odbornými lekrory organizrrjeme kuny
znakového jazyka, prorože i s neslyšícimi pacienry by se měl
dobry lékař dorozumět.

Jak už ro v životě chodí, pohybovali jsme se při svém hle-
dáni, nalezáni i rápaní,,jednou dole a jednou nahoře". Proto-
že jsme miilokdy dokázali přesně odhadnour okamžik ,,exacer-
bace" onoho ,,dole", rak jsme se,,bárali", 'báráme" a zřejmě
budeme ,,bátať', aby se v áplavě nor7ch lékařských informe-
cí a objevů najazyk a kultivovaný projev,,jaksi nepozapomně-
lo" a nemuseli jsme se při jazykovém vzděláváni opět ,,potá-
cet od škarpy ke škarpě" a pak znovu ,,objevovar Ameriku".
(Vzpomeňme na různá doporučeni, merodické polryny, směr-
nice, přikazy, tákazy, zjevnol nebo skrytou redukci či elimi-
naci rýkajíci se výuky (znalosti) roho či onoho jazyka, a ro
v dobách dávno i nedávno minulých). V čem spočívá ono roz-
poruplné rozhodováni o masové potřebnosti či neporřebnos-
ti někrerého jazykai Ve staré moudrosti ,,Koho chleba jíš, ro-
ho píseň zpivej"? Nebo spíše v rěch, kteří v daném okamžiku

rozhoduji podle slov k]asika: ,,Není to tim, že nevidi řešeni. Je
ro tím, že nevidi problém." (Gilbcrt Keirh Chesrenon, l935)?

I přes toto drobné polzdechnurí wpomínáme v dobrém.
\čřime, že jsme něco naučili a přiznáváme, že jsme se ároveň
poučili. Je přece půvabné, že zahraniční studenti po absolvo-
váni písemné čári zkoušky k nám chodili na ,,ry orálni záleži-
rosti" a ani se ,,nebojili, nebojeli, nebárali", že někdy nemužili
přijit vcas2. Lze vůbec odpověděr na bezelstnou odzku: ,,Po-
jdeš raky?" upřímně: ,,Ano, pojdu, ostatně pojdeme všichni."
To už je složirější problém jazykor} (jdu x půjdu), srylistickÝ
(zemřit x pojít), psychický (nékdo raději zemře, než by pošel)
i sociologick/ (v určirych společenslr/ch vrsrvách se "halr" ne-
může pojit), didaktický (jak to r7svědit), nebo psychologiclgú
(ve vzrahu k pacienrovi by rrochu eufemismu bylo na mísrě).
Ale ro bychom chrěli ,,moč". Nám stači, že "cosre chrani or-
gani", ,,lekař polpoje žalrrdek do pacienr", ,,dívka huba po va-
noce", že pacienr je ženaqi a pacienrka 

"mužará" 
(naprosto lo-

gické). Doufiim, že jsem jenom mužatá, nikoliv mužarka a už
vůbec ne feminisrka, přesto mě potěšila kouzelná věra z lékař,
ské zprávy: ,,Novorozenec byl mužského pohlavi, bez jiných
vrozených vad." Člověk se také uklidni, když se dozví, že po

,,náhlém úmrrí pacienr okamžitě zemřel." Jistora je jistota,
To taková ,,trans6!ze", ,jeli" pro"edena odborně, život prav-

dčpodobně neohrozi. A,,reflexi" snad nevymizí jen krrili ra-

kové drobnosri, vždyť odborníci vědl ,,vo code". Zpočárku
jsem se naivně domnívala, že se jedná o překlepy. Při opako-
vaném 5jskyru v jedné zprávé (6x, 4x) jsem postupně prošla
několika sradii duševního rozpoložení- od naprosrého úžasu
a ohromeni přes připuštěni možnosri překlepu a omluvu, že

ro se může súr každému, kdl to po sobě a) nepřečte nebo
b) čte mnohokrát, přcs rezignaci na jakoukoliv ryuku jazyka
až k lapid.irnímu: ,,Swořilo nás slovo, msrime se na něm." (Sta-

nislaw Jerzy Lec, l964)
Ze slovníků se dozvidáme o ,,zásravě moče" (je to vůbec 6-

ziologické?), jinde ,,přišíváme femorálku přímo k aorrě" (nora
metoda ,,pacienta v kozelci"?), půvabné jsou i české novon,a-

ry pro anatomické názvosloví: váčkobuňkový nerv, tepnožil-
ková spojka, olebeční sval, čeloslzni šev, přicenrrálni repna,
žebropřični vaz (Znar7 l985), připomínajíci někdy Morgen-
srernory,,Nové názry navržené přírodě". fui nelze nic nami-
rar prori romu, když ,,docror will rasre his urine", ostatně ,,pro-
ti gusru žádný dišpurár". Ale taková rýzva ,,Ziehen Sie den
Oberkórper aus!" (doslova: ,,Odložre si trup!") už předsravuie
vážný medicinsko-technický problém.

A co jazyk pacienrů? XY má opotřebované klouby, nenr
pod napědm a už vůbec mu nefungrr)e pumpa - překladatel
nebo rlumočnik pak neví, zda překládá zdravorni dokumenta,
ci, nebo technický průkaz, ,,techničák' (Schippergers l988,
Pacienri maji nohy z olova, " krkrr knedlík, cítí se dobiti, zbi-
tí jako pes, úplně mrrvi, zkrátka převálcovaní a navíc je ro sr,é-

di jako blázen, jako blbec atd., je jim 
"takňák,,], někrerinl

i,,měňák,,a. Srarši hospiralizovaná pacientka radostně sdělut.
lékaři a příromným zahraničním medikům, že maji doma dr.
žab|<y - přiomlý jazyka znalý odborník nezaváhá a hbirě přc-
kládá: ,,rwo froggs". Zahraniční srudenri nechápou. Přerlumo-
čit projev bezelstného dírěte z dobré rodiny rypu ,,něco rako-
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vého by se u nás neryslovilo": ,,Tulva, teto, to boli!", jde, ale
neni ro ,,salonfáhig".

V případech, že pacient }yžaduje předepsar Jericho' nebo
semtex6, už Ústav jazyků pii pochopení a piekládáni musí
překládat a konzultovar s doryčnými odborníky,

Pan Kaplan mél třídu rád, I my máme své (nikoliv naše)
rřidy rádi. Tak jako Hymen Kaplan dělal chyby, tak i my chy-
bujeme. Obousrranně. Jen si to musíme uvědomir, Á uvědo-
movat. Tak, jak pronikají za}rranični studenti do tajů češtiny,
rak i my se pokoušíme zvlád,lolt 1aqil< cízí, se stejnými potí-
žemi a púvabnými nedorozuměními. Bohužel nejsou rato ne-
dorozumění pouze půvabná. Někdy mohou totiž vést i k zá-
sadnímu pochybeni,

Mohli bychom ovšem zredukovat komunikaci s pacientem
podle woru: Der Árzt fragt: ,,§(/ie gehr'si" Der Parient antwol-
ter: ,,Es geht." Daraufder Arz r: 'Na, dann geht's ja." (K. En-
gelhart l973) Vřele doporučuji, šerří se čas i penize, jen to
zdraví ,,pokulhává",

A tak nám tiše plyne čas, a nám unikaj souvislosti, no ne-
divte se, prosim vás, v rakový l<rásný společnosti. (volně podle

J. Srrchého)

Ps.
Hovorově se řiki, že ,,náhoda je blbec". Nevim, zda to bylo je-
jí nebo jeho zásluhou, ale před odelzdáním cohoro příspěvku
jsem lyslechla rozhovor lékařky s pacienrkou, která právě dik-
rovala ,,fantastický recept na bramboráky s kysaným zelim".
Omluvila jsem se, že spěchám, prorože musím udělar esej:

,,Esej - a co do roho dávácei To mi musíre napsat." Jeji žádost
mě neohromila. Vím už, že bramborá§ se ,dělaj" a esej se pí-
še. Vpledek vždy záleží na momenrálni churi konzumenta.
Přeji dobrou chuť.

Vysaětlh,Ly h texaa1 minulj čas, 1. os. pl., iaf kít se
učal = přúbuce označující u něleterjch sndzntů časouj inter-
ual u drlce tnuíní od 30 minut přes 3 day až he j tjd,nům
ty?icbj ýjídz ?oPisujhí potíže pacienti
zkratboué skao uý1drujírí z*400tní stau ?acientL - ,,m?lě
nějah není dobře"

5,6 soutěžn/ otízh1

prof MUDr. Josef Koutecký DrSc.

Už roku l932 napsalKare\ Čapekl ,,Zdlí se mi, že ujistém ne-
bezpečí je řeč žiud, ieč lidí mezi sebou. Dnešni lilouj jazJh je
phšií, jahuějií a cbudši, než byl jazyh n,iich babiček. Podobá
se uíc a uíc ošoupanjm brucím zntímkdm; je ne?iiléhaýj, flekzfi-
kremí, pobuzážlanecbj. Rozumí se, že je to uliu nouin, liáué li,
teratary, politichich scbůzí a tah áile. (Připomínám, že proti
roku 1932 maji současné sdělovací prosrředky vliv nesrovna-
telně věrší,) Zhnítka u ahtuálním nebezpečí není naše spisouná
ieč, njbrz jaz,lh žiuj, to jest už 4efi kultara, ale stim ntbod."
Následující léra powrdila Čapkovu pesimisrickou vizi. To, če-
ho se obával všeobecně, platí i pro jazyk lékařů.

Bývalo romu jinak. Profesor Ladislav Syllaba doložil ně-
kdejší upřimný zájem českych lékařů o jazykovou úroveň od-
borného jazyka 

" Ú"odtr svého ojedinélého díla ,,Nauka o lé-
kařském poklepu a poslechu" slory:

.,Pii suim dilc hledaljsem rad a pokyů mnohjeh aiich uti-
žcnjch odborruků... Profesoii Schrazr a Šu,M pročlli nii biý
toricki, K čerd od.,tauce fisihální, weignel afiatomiché, Bdbáh

flsnlogické, Spilka oátauce patbologicko-anatomické.., Při ja-
zyhoué úprauě, které byk uěnouána ušecbna llisha a péče, byl mi
s neušední ochotou ntipomocea ptof Jiří V Klíma, kteřj pnčetl
rc mnoa celj ruhopis a přehlldl pruou korehruru. Vzícné pofol-
n! u oí.ízhách jazlhoujch dal mi tahé prof Jos. Zubatj."

Syllabova monografie nezavršila jen nauku o rěchro základ-
nich diagnosrických merodách. Její vlznam byl mnohem šir-
ší. Svědčí pro !o skutečnost, že po9hce odborné publikace si
všimnul velikán české literární kririky F X. Šalda, krery dilo
uvira] nadšenou recenzí, uveřejněnou v Kritických projevech
z roku 1918. Stojí za to ocirovat krárký odsravec:

,,Prof Sllkba nen/ odborník u hrtjtkozraleém lmltslu tohoto
sbua, odbomík ujlučnj a rylu,:ující... Prof Sýkboai uědcck,í pú-
ce postupuje zíroueň a souběžně duojím smhen, kterjm se dopl,
ňuje a kontroluje: zabírtí se l nejuětší přesnosrí d suědomitlstí dn
otdzeh odbornj,ch, ale taro Práce badatebhd děje se níb pod zor-
njm úhlem cel.houjm, pro celkouolt uědtcké koncepce žiuomé, kte-
ld m.í rhtžiti žiuotu tz obohacouati jq. Prof Sýkba jes odbomíh
u nejbpšim smyslu shua, alc uedb toho i duch uědtcfo, fbsofcbj,
bmj nezttía se zřetek posltdní otizfo aší lidshé norby: žitnt ná-
rodní a hulamí. Jemu btidiní odbomé jest cesnu a ptolďedkem
b tuořiuosti osobnosmí, lidshé i národní. A tdk dožíu!íí se fudoý-
nébo jeuu, že baáatel odboník jaho prof Sllhba khde ze suébo

odbornébo stauuiska požadauky a dochtízí přesuědtení ajistot
mraunícb, hteré rnají uelihj ujznam politicfu kulturnl. Klade
uuědoměl:j, pozlldauek uěd1 osobnosm/ a národně nořiué. Tb jest
cosi tak radosmě ákažného a u.ýznamnébo, žt musí bjt douobno,
aby i neodbomíh pozdrauil to díkem a souhlasem,"

Byli to renk-rát jedinci rynikajici, nezapomenurelní, doko-
nalí, klasičtí vzdělanci a lychovatelé vzdělanců, intelekruálo-
vé oduševnělé rovnováhy. Vywářeli školu pro duchovní elitu.
Hledali, odkrlwali a pěsto"ali lyhraňtrjici se individua.Iiry. Slou-
žili studentům a dbali o ně. ,,Vyráběli osobnosti."

Ale i mne tak ještě rychovávali mí učitelé na gymnáziu i na
lékářské fakultě, na ktefé t€nl(Iár ářily odborně i ýrazově su-
verénní osobnosri klasického národniho sebevědomi opírající-
ho se o tradice. Můj učitel profesor Václav Kafka byl členem
a pravidelným návšcěvnikem schůzek Kruhu přátel českého
jazyka, kterému vévodil profesor Vladimir Šmilauer Nikdy
mu nebudu dosr vděčný i za turo část přísné, nesmlorrvavé
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výchory, kterou poležnval za samozřejmou vzhledem k její
funkci komunikarivní, myšlenkové, expresivni, apelačni i este-

tické, s vědomím, že se v řeči uplatňuje celá inrelekruální i ci-
rová byrosr člověka, že řeč člověka uwáři, srejně jako uwáři
společnosr.

Vlznam řeči zdůrazňuje celá hisrorie. Už Šalamoun tekl, že

,,zdravý jazyk je srrom živora, převrácenost pak z něho jako
zrroskoráni od věrru." Sokrates, že ,,řeč člověka je jako jeho ži-
vor." Staroiímske přislovi pravi .sermo animi est imago, ut vir
sic oratio" (řeč je obrazem duše, jaký muž, raková řeč) a Ci-
cero zdůrazňoval, a že ,,societas vinculum est ratio e! oratio"
(poutem společnosri je rozum a řeč). Pavel JosefŠafařík na-
pul, že ,jazyk je vědomí národa, je jeho dr.rch v nejryššim svém
zjevení, je čarovně mocný svazek, jenž dírč k matce, brarra
k bratru, rodinu k rodině viže a je všechny spojuje v národ"
a JosefČapek, že,,tisiciletá minulost protéká každým: děláme
něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky."
Dám ale slovo i modernimu vědci, zakladareli kyberneriky
Norbertu tíienerovi: ,,Řeč je nejvěršim zájmem člověka a je-

ho nejvyznamnějším úspěchem," Jak to rlpadá s nďím jazy-

kemi Myslím, že už před lery ro nejrysrižněji ryjádřil profesor
Pavel Eisner: ,,Může se srár, že jazyková kultura národa po-
kulhává za jeho jazykem, To je případ váš, 17 lidé češri. Máre
v rukou stradivárky, a hrajete na nich jako šumaři."

Padesát z mých téměř 73 ler pro mne znamená přes pade-
sát ler sryku s odborným jazykem lékařským, který je samo-
zřejmě jednou dožkou českého jazyka. Nemohu jinak než kon-
starovat jeho úpadek.

Jazykové nedosratky českých lékařů je možné rozdělir do
několika skupin.

r. Cbyby gramatické. Je trapné, když kandidár vědecké hod-
nosri opakuje ve své dizerrační práci srále dokola ,,lékař§ká fa-
kulm Univerziry Karlovi", jiný kandidát opakovaně uživá ypsi-
lon v první osobě množného čísla minulého času (,,zaměřily
jsme se, prokázaly jsme, zjisrily jsme") a třeri srřidá l a 7 vice-
méně náhodně (,,osoby dodržujici dieru měli", ,,...jsme léčily
čryíi že^y", a naopak ,,výsledky nás vedli"). Když rakové á-
kladní neznalosri doplní údajem, že jeho ,,zkušenosri jsou
podobné jako Ruskinovi" a že "důležité místo mezi nimi za-
ujimá ten či onen fakror...", ubyvá churi a sil čist další texr.
Zmýlené v i a 1se nevyhnou an i rerminy odborné. Ták jsem se

seznámil s ,,kryterii" a s ,,Evropskorr společností pro hypenen-
zy". Běžné jsou chyby ve skloňování podstarných jmen, rypu
,,zájem o studium imunitních reakcich". Ani ájmena nejsou

pro nékteré české lékaře gramarickou pohodou. Jeden dčku-
je sv,vm učirelům sloly: ,,Děkujijim za to, že ve mne wbudi-
li zájem", druhý (a takoých je moc) se zmiňuje o úloze,,cy-
rosrarik, kreré", rřeri uvádí, že ,,četné epidemiologické srudie.
jejimž příkladem je,.."

Nízkou úroveň dokládaji i chyby ve skupině předložek:
,,s disrribučnich křivek je zřejmé, že i ry mohou souviset ze
změnou" či že ,,klesl počet kuřaček ze ákladním rzdělánim",

A číslovkyi Nu samozřejmě, že,,ovčřovat můžeme dvěmi
cesrami" a ,,r"f,sledek se ryká dvouch (či obouch) skupin".

VeIiký zmarek v odborné rerminologii způsobilo zavedení
rzv progresivniho pravopisu, jinými slor7 fonerického přepi-
su cizojazyčných pojmů. A rak se serkáváme s: aplasií, aplazii
i aplázií, atherosklerosou, areroslderosou, aterosklerozou a ate-
rosklerózou, můžeme analysovat či analyzovar, ale také analý-
zovar, informace ukládat do darabase, darabaze idatabáze,
zjišiovat anamnesu, anamnezu, aIe raké anamnáu, konsraro-
var menopaustr či menopauzu a stanovir hypothesu, hypote-
su, hyporezu nebo hypotézu.

Z hlediska jazykové esreriky se nemohu smiřit s nadbyreč-
ným uživánim slovesných pasiv Když je na jedné srrojopisné
stránce čtu jedno po druhém, v podsmrě vétu po větě, shledá-
vám ro ošklivYm e zcela odporujicím zr7klosrem hovorové ře-

či. Přece nikdo by neřekl ,,bylo nastoupeno do rramvaje, bylo
svlečeno, bylo lysprchováno a bylo urřeno".

l.ekařská čeština už musi bf také ,,ušlá" či ,,uchozená". Srá-

le někam či k něčemu dochází. Po ryšerření došlo k operaci.
Po zhojení rány došlo k propušrění, Došlo k průjmu, ale raké

k zácpě, dochází k uzdraveni, ale i k smrri. Došlo k porodu
a došlo ke kojeni. Pochybuji, že by někdo řekl, žr ,,po návratu
z procházky došlo k obědu, po ušpinění došlo ke koupáni, po
koncertu došlo k porlesku". V medicině také časro k něčemu
přisrupujeme, samozřejmě v trpném rodu (bylo přisroupeno
k ryšerření, k převazu, k sádrování...).

Pro někreré lékaře je zbytečné zatěžovar se slovním kme,
nem a jeho {znamem pro rvorbu a dělení slow Ve vejci je

žloutek, ale váček v embryonálnim 9;voji je žlorrdkory. Roz,
děleni rypu opr-uzení, oros-kop, chim-éra, šiš-inka, po-dvěsek
jsou osrudná. Používáni počíračů nadělá samozřejmě při děle-
ní slov mnohem vice chyb a rext dále znehodnocuje. Nesdílím
názor, že nezb,foá než se s tim smiřir.

2. Chyby v syntari
Šparná sldadba věty vlznívá jednou humorně, ale jindy měni
smysl sděleni. Třeti možnost, že totiž věra nedává vůbec ád-
ný smysl, je politováníhodná.
a) Cblb1 humomé:

- ,,Drr.rhé dírě zrelabovalo do jednoho roku v místě původ-
ního posriženi." Zrelabovar, redyvrárit se, může onemoc-
nění, rozhodně ne dírě, Místem původniho postiženi bv
ovšem mohl být nejenom orgán, ale bydliště, nemocnice
arP.

- Velmi lapidární skladbu věty použil lékař, ktery v rámci
zjišiování rodinné anamnezy napsal: ,Ákoát bratr a srn'c
zemřeli na karcinom." Kolik dalších mírvých přibuzných
doryčného pacienta pro karcinom by si dotyčný lékar

PřáI?
- Je hodné pozolnosti, jak mnoho lékařů osobně prožh,i

zmény zdravotního sravu ,,svých" pacienrů. Při vizirě re,

feruji například: ,,Močovina nám klesla, bílé krvinky se

nám zr7šily, průjem nám odezněl, konečně jsme se v1"

prázdnili."
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- Zvědavost črenáře lzbuzuje konsratováni, že v refefova-
ném souboru ,,jsou pouze rři ženy časných scadii" (ne-
vím, do jakých stadii autor ženy dělí, má do nich klasi-
fikovar onemocnění), ale srejně neparřičné je uváděr:
,,naopak osm žen s pokročilými nádory v pokročilém sra-
diu". Je rotiž nesnadné předsravir si pokročilý nádor v ra-
trém stadiu.

- Úsm&né jsou,,následné násled§", protože se marně sna-
žím představir si předcházející následky, srejně jako prak-
rickou podobu konsmrováni, že u nemocného ,,nasraly
průjmovité stolice". Ostatně proč by, ,,když nastanou deš,
rě", nemohly nascar i scolicel
Udivuje mě, kdl habilitant uvádí ,,věk menarché (prv-
ni mensrruace), věk menopauzy (rrkončeni rnenrrtračniho

ryklu) a věk prvního dokončeného rěhorensrvi". Nevě-
děl jsem, že tyto $ziologické stary mají věk. Přisuzoval
jsem ho vždy jeho nosirelkím. Stejně cak že se ,,diagnos-
rikovalo 6l žen". Jsem zlyldý diagnoscikovat nemoci.
Táké mě zneklidňuje, že na klinice provozuji ,,manage_
menr nizkého, srředního, rysokého a nejlyššího rizika",
Ubozí pacienti, zejména ti s nejlyššim rizikogim mana-
gemenlem.

- Vždycky jsem se domnival, že hodnorime pieživáni pa-
cientů. Nikoliv Přečetl jsem si, že,,relarivni přúíváni ná-
dortr árrdku je...", ale také, že ,,diererické a wýživové fak-
tory mohou pozirivně ovlivnic riziko nádorrr plic". Tak
tedy nejen pacienr, ale i chudák jeho nádor mají rizika.

Dovolre mi zminic ješrě jednu chybtr - možná spiše obsa-
hovou, ale můžeme jejím uvedením přejít ke druhé podsku-
pině jazykol}ch prohřešků. Je opravdu nesmyslné napsat, že
,,byla provedena chirurgie, z lyšecřeni parologie", že,,neexis-
ruje studie, která by srovnávala konzervarivní |éčbu a radikál-
ní chirurgii" nebo že autor podal zprávu o,,l'),skytu těchto
parologií ze své kliniky." Chirurgie, právě cak jako parologie
jsorr disciplínami, obory a nikoli metodami.

b) Změx1 oe smlslu sdtlení:

- ,,U krevniho daku nebyl pozirivni vliv vzděláni jedno-
značně prokázán," Bylo by jistě zajimavé věděr, jak se

krevní rlak lzdělává,
,,Rizikol}m fakcorem pro vznik nádoru prsu je svobod-
ný stav (nikdy nevdaná)." Jak snadná je prevence nejčas-
rějšiho zhotrbného nádoru žen - stači se vdát! Co však
chudinky svobodné marky a prosrirurky?

-,.Pomér úmrlnosli na nádory slinivky btiiní podle po-
hIavi .e v ČR zménil od roku lq'0. kdy byl více než
1,5 : 1ve prospěch mužů..." Nechápu, jaký prospěch
mají muži z ryšši úmrrnosri.

- Zajímavé 1e wrzení o ,,snížení toxiciry léčených pacien-
tů" - proč by, proboha, měli býr pacienti toxičtíi O to_
xicitě užívaných léků roho vím naopak dosc.

c) Sd.elení ztrdci smysl. Obrižně posuzovac habilitační práci,
ve které je věta: ,,Těnto aspekt je ovšem nurno dále doře-
šit klinickými a epidemiologickými studiemi, kterou před
plošnou prováděním subsriruce foláry jak co již časro dopo-
ručováno." Těměř geniálni je proti romu věta: ,,Počec kuřá-
ků klesl se ayšujicim se vzděláním, přesro došlo tez během
sledovaného období k ýrazné redukci počru i kuřaček ze
základnim vzděláním, rovněž ve spotřebě alkoholu je nej_
markanrnější pokles v réro skupině,"

3. Nedostatečná slovni zásoba
I lékařům se někdy nedostává slov Á tak neni divu, že se do-
čreme o ,,typickém nositeli karcinomu plic" nebo o tom, že

,,úprava životních náryků může vésr k odloženi prvni mani-
festace ischemické choroby srdeční." Při čecbě jedné habili-
tační práce jsem se musel smířit se stereorypním ,,na další si
musíme (ještě) počkat", což - opákováno dvacetkrát, vždy na
konci odstavce - vywolává pocit, že nejdůležicějšim místem je
v daném oboru čekárna. Analogizujte, prosim, s,,typickým
nositelem průjmu, škrkavek či tasemnice" a abych nezůstal
jen u srřev, předsravce si ,,rypického nosirele zarostlého nehtu
nebo rypickou nositelku přebujelých prsů." Thké si obrížně
představuji,,odložení" jakýchkoliv příznaků jakékolivchoro-
by. Kdyby rak šly choroby odkládat jako kabáty nebo deštni-

§ v šatně! Nepochybuji, ze by navrhovatelé nďli n&ev vhod-
nějši, ale proč si s rim lámat hlavrr?

4. Nadměrné uživáni cizích slov (nejen rysloveně medicín-
ských) prameni jak z nedostatečné slovni zásoby, tak z 1azy-
kové globalizace, Domnívám se, že určirou roli sehrává i po-
chybná snaha dát najevo vlastni vzděláni a odbornou
úroveň. ač skulečnosl je Právé opačná.
posudre sami:

-,,Z probabilitnich přísrupů ke komputerové diagnostice..."

- ,,Pokus rysvěrlit elevaci NSE v séru metasrarickým posriž€-
ním CNS nebo suprarenu (misro nadledviny) selhal; při CT
r.yšetřeni CNS a abdomenu (tedy břicha) se..." Maně mě
napadá problemarika pivního abdomenu a poricích se pedes.
Šíře lýadřovací schopnosti mezinárodního rozletu ve mně

vyvolává pocir méněcennosri, podporovaný užívánim i drob-
ných jazykor7ch perel rypu ,,urinsekrece" (ryIučování moči
= močení) či ,,pa]pabilní rumor" (od palpace, tj. pohmatu) ne-
bo rvrzení, že ,,úrnnnosrní data byla extrahována z mareriálů."
V chemii znamená exrrakce vyluhování složl9] z jeďné fáze do
druhé, v lékařswí vytžení např. zubu. Je otázkou, jakou for-
mu excrakce použil pisatel. Bylo by pozoruhodné vyjadřovar
se podobným způsobem i v mluvě obecnější - např. misto
,,boli mě nohy" řikar ,,boli mě extremity" (extremitas = kon-
četina), mísro ,,škroukí mi v břiše" hlásir ,,škrouká mi v abdo-
menu" (abdomen = břicho) a místo ,,v těle se mi rozlil pocit
blaženosri" sdělovar ,,v korpusu se mi rozlil pocir blaženosci"
(corpus = tělo).

5. Novoworba slov
Nevím, zda prameni slovní novorvorba z chudé slovni zásoby
nebo ze snahy pochlubir se vlasní wůrčí schopností. Z mimo-
medicinské oblasti je pravděpodobně nejznámější opočenský
spěšnoved Sýkora z Jiráskova F. L. \čka (kupecrví = prodárna,
švagr = sestromuž, papir = popisnice, srudenc = knihovripník,
náplast = ránokladka, salát = zelenochrupka atd). Pochybné
jsou lékařské cermíny někdejšího přednosry I. inrerní kliniky
pražské lékařské fakulry, profesora Miloše Netouška. On je
opravdu používal a vnucoval svým spolupracovnikům a sru-
dentům! Mám schovaný chorobopis, krery jsem v rámci pra-
xe lypracoval a kreqi mi v tomto smyslu pan profesor opravo-
val. Bylo ješrě únosné, když rekonvalescenci přejmenoval na
úzdravu, ale už méně, kdl jsme museli řikat streptokoku ře-
rízkovec, Scaphylococcus aureus byl zlarisrym hrozničkovcem
a ascendenrni pyelog nfie, což je znázornéni vlwodných močo-

ých cest na rentgenu násriikem kontrastni látky zdola, zpěr-
nou ledvinomalbou. Vlasreneclry a rysoce odborně znělo ,,při-
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činosloví počasné močokrevnosri," rj, příčiny chronického mozku, cožjsem nedávno slyšel na vlasrní uši na vlastní kli-
kwácení do moči. nice!

Ovšem slovorepců, byť ne rak exrrémních, neubýrá, Ne-
vím, kde se lzal termín ,,prenádorová" změna (ne latinsky 7. Mrzačení latiny
prae-), kdl přece uživáme české př€dnádorová. Jak by nám Mladši generace bohužel, posrrá-

inělo presmrrný preléčebný preoperační, a naopak napi před- dá klasické vzděl ě. Mnozí ani ne-

morbidní .,ebo piedvalence! Opravdrr romanticky rlznivá, vědi, zda slovo č terminů ie latin-
kdl si v programu kongresu piečreme, že mezi dvěma bloky ský či řec}r/. Substantiva neumí skloňovar, plerou si je, neznaji

přednášek bude ,,kávová" přesrávka. Mohla by podle roho blt čklovky ani předložky a pády, se krerymi se pojí, a špacně vy-

přestávka gulášová, vepiová, řízková, pivni či vinná. Živě si dovují, Vznikají směšné jazykové koláže, ve kterych zní sklo-

predstalr,rli, že lze přesiá"ku využit i k jiným účelům či úko- ňovaná slova ve šparných (převážně prvnich) pádech a navic

nům. jsou casro chybná. Někteři chycráci ro řeši tím, že používaji,

Ne.vywářejme bez rozmyslu nová slova. Pamaruji se, jak např. v operačnich proroko|ech nebo v průvodkách k bio-

kdysi rázhlaso.v7 hlasatel informoval o povodních a hovořil prickému lyšerřeni nebo ve zprávách o úmrti - zkrarek. Tak
o rom, že ,,vodase n7břežila". Uvědomil jsem si s hrůzou, co jsou pacienti posíláni ke konziliárnimu ryšetřeni ,,ad interna"

by řekl, kdyby voda přerékala z kídě, či ,,ad chirurgia", ač předIožka ad. se poji s akuzativem a má
proro být,,ad inrernam" či ,,ad chirurgiam", diagnostikuji

6. Komoleni ,,cysris coli", ač máblt,,colli", protože si p|etol collum krk
]e do určité míry přirozené, že každá pracovni nebo zájmová
skupina si ryrváří zvlášrní mluvu, tedy slang. Všechno však
musi mir své meze e napi. komolir terminy, kreré označují
onemocněni závažná a ohrožujicí život pacienta, je nevkusné
a nemocného ro degraduje. lřkař, krery odbyde osud pacien-
ta s karcinomem konstatovánim ,,má karasa" (tedy karcinom),
by se asi rak neryjádřil o onemocnění své marky, manžellry ne-

bo svého dirěre, Á o něm by už vůbec neřek], že stůně,,me-
duláčem", rj. meduloblastomem, druhem zhoubného nádoru

s colon vačnik.
Je nepřijacelné, kdl někdo g,slovuje latinské ,,super" jako

"supr", Slyším to nejenom v relevizi, ale, bohrržel, i od někte-
rých lékařů. JsouJi něčím uneseni, je ro,,supr", Ale oni sami
by přece jenom nehovořili o suprspecializaci, suprinfekci,
suprváze či suprpozici. Bylo by ro stejně směšné, jako kdyby
nelyslovovali ,,e" v předložce inter (inrrcrigo, r/ha inrrgluteál-
ní, inrrmediální, intrkurentní acp.) a v řecké piedponě hyper:
hyprtrofie, hyprplazie, hyprfunkce, hyprsekrece, hyprtermie,
hyprrenze.

8. Amerikanizace jazyka
Dokážu pochopit, že během času se měni i způsob ryjadřo-
vání. Kdysi univerálni latinu nahradila v současnosri anglič-
cina, spiše však ,,američtina". Je tu však zásadni rozdíL Těn-
krát, za dob lariny, se hovořilo a psalo latinsky. Dnes se u nás
jazyk jen prošpikovává amerikanismy, takže se stal nedosrareč-
nou angličrinou v ještě nedosracečnějši češrině. Plací to obec,
ně (my napi nepředsedáme, ale čétmenujeme, neřídíme, ale

menedžr.rjeme), ale v medicínské češtině mnohem více.
Už ne máme nemocné či pacienty, ale ,,kejzy", přtčemž

i české ,,případ" je nevhodné, protože jedinečný, rrpicí človčk
nemůže býr případem. My pacienra nesledujeme, ale observu,
jeme, nepřekládáme ho k operaci, my ho k ni ,,referujeme".
hodnorime ,,benefiť' provedené léčby a cílem našeho sledová-
ní býwá,,survey". Velice oblibeným terminem je,,survival".
Např.: ,Je nutné přiznat, že současný způsob určování účin-
nosti anrineoplasdcké léčby na zíkladě údajů o bezrelapsovénl
či celkovém survivalu je zdlouhar./." Nebo: ,,...je neryhnuce|,
né věc přehodnorit z aspekru konečného l}sledku, tj. suni-
valu a kvaliry živora," V jedné práci jsem na jediné strojopis-
né srraně našel 13 ,,survivalů", rj. zhruba jeden na dva řádkr,.

Naši pacienri pro§tě přestali přežívat, oni jenom ,,survivaluji".
V některých českých publikacich pravděpodobně autor kom-
penzuje předpokládanou hloupost čtenářeJékaře lim, že čeý
ká nebo odborná slova doplňuje v závorce anglickými, napi,:

,,...nádory rozdělujeme na ktrrabilni (curable), subkurabilni
(subcurable) a prekurabilni (precurable)." Mohu posloužit
i jiným přikladem: ,,tto pravděpodobnost se nazýwá aprior,
ní probabilira (prior or preresr probability)." Nebo: ,,Bayerůr
teorém je postup, kre§i umožňuje posreriorni pravděpodob-
nost (post-resr probabiliry)..."

Všechny příklady, kceré následně uvedu, jsem sám slyšel c'i

čerl:
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- Ameri&sné pLrblikovali ,,guide lines", Na rato guide lines na-
vazovala i česká,

- Máme nemocné s ,,limited disease, excensive disease, s hea-
ly-chain disease, s velmi nizkým relative risk."

- Zajimaví jsou nepochybně ,,heavily preueared parienrs" s po-
kročilým karcinomem a skupiny nemocných lišících se z hle-
diska tzv,,explanatory variable information".

- Tzv. ,,trial time' začínj datem randomizace.

- Tzv ,,sropping dare" se určuje ke konci měsíce.

- Exstirpujeme ,,bul§" uzliny.

- Dosahujeme ,,response rate".

- Biochemické merody derekujíci labilní ,,esrrogenbinding si-
tes" r7žaduji...

- ,,Decision maker" musi operovar na křivce ýše.
- Zvláštní vfu.nam má určování CEA .., v průběhu ,,follow-

up".

- Podáváni rzv ,,calcium channel blockers".
Podle R. A. Fishera je maximum ,,likelihood" marematic-
kou základnor.r pro všechny odhadovaci funkce,

- Všeobecně ,,decision maker" může zaujímar ,,stricr modera-
re. lasr atrirude".
Problémem pro posuzovatele je udržet si ., mysli fixni ,,con-
fidence threshold".

- ,,Cell killing" exponenciálně rosre s dávkou onkosrarika.

- Jde v podstacé o ,,oprášeni" snu Paula Ehrlicha rykajicího se
tzv ,,magic bul|et, guided missile"; tuto možnost Cesar Mil-
stein delinoval jako,,excitig possibiliry". Předsravuju si jak
patolog, když popsal spindle cells, si převlékl trousers, obul
boots a šel home.

- V poslednich l5 lecech je možné považovar pojmy senziri-
vita, specilrcita, koelrcient věrohodnosri, va]idita za tzv ,,hor
items" medicinské literarury
Použít anglickou rerminologii ve snaze se blýsknout vede

k až nesmyslnému nakupení: ,,Z metod in vitro je třeba připo-
menoLrr postupy tkáňoých kulcur a klonováni nádorových
buněk, computer assisted imaging, enhancement of biologi-
cal and biochemical elemenrs, molecular and nucleid hybri-
dization, challenge of reference (standardized) indicator cells

in culnrre wirh specimen tissues and biofluids, chalenge ofpa-
tient rissues and cells for identification and producrion oFpo-
sitive or negative responses", Oči nestači přecházet při četbě
takového vpravdě mgzinárodního textu. Téměř jsem zapome-
nul zavřít údivem otevřená ústa, když se mi jeden kolega chlu-
bil, že ,,získal opinion ze treatment failure".

Je ovšem vrcholem zhovadilosti, kdl dizenanr ciruje výro-
L7 davných osobnosti v české práci anglicky, ač jde o Ře§,
Francouze a Nora. Napiíklad: ,,Je však možné s určirymi gi-
hradami přijmout diktum Aristotela: ,,,Atr (techné) is rhe good
use ofscience," Nebo: ,,Vzrah poznáni, zkušenosti a rozhodo-
vání před více než 20 stoletími j]stižně charakrerizoval Hippo-
krares:

Ltfe is short and art is hng
the crisis /beting
experience perilous
and decision dfficult,"

Překladu do angličtiny netrnikl ani jeden z nejq,znamněj-
šich francouxk/ch §ziologů Claude Bernard. Cituji: ,,Sirua-
ci výstižně charakterizuje znáný výrok Claude Bernarda:
,,Medicine is a science forced ro pracrice before it is ready."
A konečně: ,,Složitosr problematiL7 referenčnich hodnor cha-
rakterizuje ýrok norského b:isnika Grrnnara Reiss Aldersena
(1896-1964\:,,The reference is the girl you never met.ll

Žijeme, bohužel, " období amerikanizace (macdonaldiza-
ce) světové kultury a americký živorni sryl se stále více stává
(nebo už stal?) z&isti imirovaným a zčásti importovaným mo-
delem. Řjlcjme tomrr globalizace. Je z věrší čásri procesem me-
diálním, krerému se přizpůsobujeme ochotně, věršinou bez
zásadnější úvahy.

Vlznam jazyka pro uwáieni kulrury je ovšem zásadni a je-

ho podil na živornim sryIu nezanedbatelný Cesra falešného
a věršinou směšného přizpůsobování z nás Ámeričany neudělá.
Osobně o to nestojím. Círim se býr Srředoevropanem. Když
!o nenapravime, sraneme se nanejvýš nerovnoprávnými při-
sluhovači. Ztráta idenriry by byla rragédii a zradou na náro-
du, na minulých generacích, na sobě samých.

Jak se
zpráua
doc. MUDr. Pauel Kasal,

Druhá lékařská fakulta již po léta sponzoruje v pražské zoo
své erbovni zviře - pelikána. Návšrěva ryběhu a ryprávéní
ošetřovatelky Arrety Kr.tochvílové přinesly malé nahlédnu-
tí do zcela jiného svěra.

chou a ošeďouání
Vedle plameňáků patři pelikáni nesporně k nejacrakrivněj-
šim členům vodní pcačí říše v pražské zoo, Jejich sponzoro-
váni není zrovna nejlevnějši, roční poplatek čini 8 risíc Kč
(např. orel ,,stoji" 3 risice a pštíos 5 risic korun), Dráž ryjdou
sponzory jen velcí savci (velbloud ,,srojí" 10 tisíc ročně, ja-

m-
o

guár 20 tisíc, medvěd a gorila po 30 tisícich, hroch, žirafa
a slon po 50 risicich),

Oprorijiným zahradám v Cesku má ra pražská hodné pe-
likánů - kolem 40. Vyrovná se ji jen zoo v Plzni, kde chovají
i pelikány rudohřberé. Takory pelikán totiž docela dosr seže-
re a chov je poměrně nákladný Ále jsorr ro práci hejnoví, ve
skupině se lépe množí a přirozeněji chovají.

Pelikáni jsou sice jedlici, ryhraněni ,,rybožrouti" (a ryby
jsou u nás drahé), zato na replotu wduchu nemaji lysoké ná-
roky - snesou i minus 4 srupně Celsia. Spokojí se s výběhem,

rybničkem a nějakým přístřeším na zimu. Ted se jim bude
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stavěr nový ,,baráček", zimu po povodnich rotiž museli §uá-
vit v provizoriu - pavilonu goril. Nic lepšiho se zkrátka ne-
našlo.

Aby neuletěli, mají někteři amprrrované chrupavky na kon-
cích kiídel - zbyvajici práci mají křídla jen zá5rřižená. Ampu-
tace se provádi už dvoudennim mlád'atům. Rána se zhoji bě-
hem pár dnů, ale do konce života už mají s léráním ,,urrum".
Lepši je perutě jen zasrřihávat, samozřejmě s větším rizikem,
že ptákovi peří doroste a on ufrnkne. Ale je to vhodnějši raky
kvůli páření a vůbec - rypadá ro přirozeněji.

Kdo je kdo
V hejnu žijí dva druhy pelikánů - bílý a kadeřal}. Pelikán bi-
lý má růžovou lysinku kolem oka a růžové nohy, kadeřal} má
peři šedé. Samička pelikána je menší a má kratší zobák než
samec,

Maji i pražští pelikáni mezi sebou qirazné individualiryi
Samozřejmě! Například ,,Slepejše" - nejstaršího pcáka chova-
ného v Evropě. Je ro pelikía kadeřa,v} a ,,vihne" mu na čryřicít-
ku, což je na pelikána požehnaný věk. Až na zákal na jednom
oku je naprosro zdragi Svědči o rom i jeho aperir - spořádá
při jednom krmení i dvanácr pIoric. Vlasrní jméno maji téměř
všichni pražští pelikáni. Někreři znají i své piedky podle ro-
dokmenu. Nejsrarši samice z kadeřaých je Kádina, to je mat,
ka Kena s Kelly a Bručouna s Bručou. Ken s Kelly jsou rodi-
če Broučka, Teplouše a mladého páru, ,,Mladí" zatím nemají
jména, protože se počítalo s jejich prode.jem. Znáte to, kdl
dáre nějakému zvířárku jméno, obrižně se s ním loučíre, Me-
zi bilými pelikány najdeme Zeleného s Bílou (jména dostali
podle bany kroužků), to je pár, Žlurého se Žlurou, Oranžo-
vého s oranžovou a prcka.

Pelikíni v pražské zoo žiji v párech. Před čryřmi lery piibyl
k hejnu francouzslr/ pár Franc s Franry Táky Ken s Kelly ži-
li spolu, ale jejich svazek nerydržel šok z povodní. Pár se roz-
crhnul a KelIy se pak spárovala s ,,Polkou" Poldinou, rakže
wnikl mezinárodni lesbicky pár, Jinak samcivětšinou stačí jed-
na samice stejného druhu, i když... jednou se samička peliká-
na bilého zabéhla s kadeřarym fešákem - l}sledkem je samo-
zřejmě křiženec. Ovšem pářeni se v zoo hlídá kamerou, i přes
noc - osobní monitoring by ptá§ rušil při hnízdění. Bohužel
velká voda wala iruro rechnickou rymoženosr.

Choudní a uztahy
Pelikani údajné parří Řzi nejchyiejši práky. Z historie víme.
že napřiklad cisař Maxmilián IL mě| ochočeného pelikána,
krerý je; prý následoval na každém kloku.

Hlas pelikána, ro je troubeni k roku, výsrražné chrčení, kej,
háni k porravě; při hnízděni rydává rysoké ró, ró.

Pelikáni jsou kontaktní zviřata, jsotr velice hraví, Reagují
vsrřícně na lidi, nebojí se jich a neúročí na ně, pokud nehníz-
dí. Návštěvníci zoo jsou pro ně zpestřenim. Vymyslí tisice vě-
cí pro jejich pobaveni, třeba si pohazuji s věrvičkou, která se
jim libí svojí velikosri, nebo si nadšeně hrají s nalezeným cizím
vajíčkem. Tirhle byli návštěvníci pohoršení: pelikini si házeli
žábou. Než byla ába \ysvobozena zaměstnanci zoo, byla už
sarnozřejmě mrwá. Jinakjsou relativně snášenliví i vůči osrat-
nim ptákům, jenom káčara březňaček co bohužel odn:íšeji; dva
pelikáni si jimi s oblibou zpesrřují jidelníček, Jak kachničky
plynou po vodě, pelikáni ,,jedou" za nimi a zobáky je jedno-
duše ,,sbiraji" z hladiny; likvidují i va;íčka. Jakmile nějakí na-
jdou, rak si s nimi začnou hrár,

Pelikáni jsou vůbec komičti: kd}z je chyráte, nafouknou
podkožní vzduchové vaky a pod kůží jim r7skoči takové bub-
lin§, že kdl je pohladíre, tak to úplně šumí; a nafouknou se

cak, že se nedaji ani pořádně uchopit.
Každý pelikán je osobnosc, dokonce s vlasrnim výrazem

v ,,obličeji". Třeba Brouček, ten se ke každému hned nadšeně
žene. Ptáci vůbec nejsotr hloupi, a pelikini zvlášť. Slepejš se
kvrili svému sráři a handicapu musel chtě nechtě naučit komu,
nikovat s člověkem. Neprosadil se rotiž mezi osratními a u kr-
mení přicházel zkrárka. Teď jen otevře zobák na ošetřovatele
a plotici má jistou.

Někdy se pelikin do člověka dokonce zamiluje, zvlášť když
přijde o druha nebo ho rychovali lidé, Napřiklad paní Kiíža-
la, krerá bohužel nepřežila povodně... to bylo uměle odchova-
né nemocné mládě, které se nikdy nepodařilo inregrovar do
skupiny pelikánů - hrozně se jich bála; snad se považovala za
člověka. Právě proto umělé odchory nejsou samospásné,

V hejnové hierarchii se pozice měni podle kondice prálů.
ročni doby a hlavně podle toho, kdo je s kým spárovaný Kdlž
se spáruji tři silní samci, rytvoří rriumvirát, na který nikdo
nemá. Bíli pelikáni jsou o dost méně konfliktni nez kadeiavi,
jsou i plašší vůči lidem, srejně jako samičky obecně, a lépe se
snášejí i mezi sebou.

Potraua
Pelikáni v přirodě nahánějí ryby ke břehu rlučením křídel
o hladinu; na mělčině je lylovi do vaku. \čtšinou při tom spo,
lupracuji ve skupinách, jen pelikini hnědi se spoušd do vodr,
střemhlav V zoo dosrávaji ryby bud živé, nebo zmrazené, slad-
kovodni s váhou do 2 kilogramů. Nejvíc jim chutná cejn, ale
nepohrdnorr ani kaprem, karasem nebo ploricí. Více je bavi.
kdl si ryby mohou sami ulovir. Polykají je celé od hlary a vo-
du přitom lypouštěji mezi ,,zoubky" (lamelami) po stranách
zobáku, Filéi Ne, to by odmidi. Makely a sledi jim raké moc
nejedou, to je bašta pro lachtany. Pelikáni žerou dvakrát den,
ně, ale rřeba Slepejš, ten má protekci - dosrává prúběžně po-
dle chuti, Přece jen je ro starši pán a,vyžaduje ohledy.

Hnízdění
Hnízda si pelikáni staví z věwi a měkčich swolů rákosu. Vv-
srylají je lisrim, dámou a mechem dodaným ošerřovareli. Pe-
říčka si sami nevytrhávají, spiš si nanosí do hnízda peři, které
jim qpadalo. Jinak nejk-rásnější a nejvěrši přirozené hnízdišre
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pelikínů nejblíž České republilcy leži v delrě Dunaje, kde hníz-
di oba druhy. V sezeni na vejcich se samec a samice srřidaji po
dobu 30 až 33 dnů. Společné raké krmí r,7lihnutá mládbta

- nalrávenou potravtr r.ywrhují do hnízda a mládě si ji bere,

Jedna zajímavosr: v proc€str tfáveni se nejdřiv rozkládaji ků_
že a šupiny ryb. Obnažené maso je pak jasně červené, z čehož
vznikla pověra, že pelikáni krmí mládata vlasrni krvi. Péče
o mládhra trvá rak dlouho, dokrrd mladý pelikán nedospěje
a neni schopen postarat se o sebe sám. Lepšimi rodičijsotr bí-
lí pelikíni, takže jim v pražské zoo občas ,,podsouvají" k ry-
chově i mládhra konkurenčniho kadeiavého druhu.

zdrauí a nemoci
Hlavnim problémem jsou parazitární infekce, u sraršich práků
i potiže s klouby a ýrůst§ na nohách. Po povodních všichni
pelikíni bohužel ,,chytili" škrkavlg a zle jim zacápi raké para-
zit perožrout. Jedinou pomoci je dezinsekce každého ptáka
přípravkem Cadox, což obnáši chltir, postříkat a promnout
peří. Jako kdfl, scřikáre kočku prori blech:ím. Tiápí je raké úra-
zy nohou a občas, kdl se mezi sebou ,,chpí", mívají ,,obliče-
je" posekané zob:íty. Kiížala umřela na plicni mykózu.

AJe jinak se pelikánům v pražské zoo daií dobře a pod par-
ronaci 2. LF UK to tak snad i zůstane.
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úuod

Násbdující čdst bniby o 2. lékařshé fakultě je poměrně rozsáhljm souborem
hráthých charahteristik osobností, hteré se ulznamnym způsobem podílely
a podílejí na rozuoji fakulty. Pouažuji za nezbytné uuést ji hrátbjm homentářem:

1. Soubor není přehledem ušech lidí, hteří na fahultě pracouali.
2. Vlběr prouedli na moji ujzuu přednostoué ústauů a hlinih fakulty.
3. Pohud členoué kolegia děhana do tybáu zasahouali, pak ue smyslu pozitiuním,

to jest upozorněním, že něhterlí osobnost schází,
4. Je samozřejmě choulostiuou otázkou, kdo je osobností. I hdyž mlím qthraněqý

osobní názor připomínrím defnici z Enqklopedichého slouníhu z roku 1993
(Encyhlopedick! dům, Odeon), hterá říbá, ze ,,osobnostje hypotetick! souhrn,
sllstém psychichých ulastností, hteré jsou biologichy determinouány ale utuářejí se
u průběhu žiuota jedince u interahci s oholím."

5. Definice neuysuětluje, proč něhteří pracouníci fakulty u souboru uýznamných
osobností nejsou.

6. Nepochybuji, že určitou roli sehrdfi při ulběru osobní uztahy, ale i staré česhé příslouí
,,sejde z očí, sejde z mllsli".

7. Něhteré osobnosti jsem doplnil slím, pobud jsem přesuědčen, že do ujčtu uýznamnlch
pracounihů fahulty patří. Všechryl jsem osobně znal, i hdyž jsem s nimi přímo
nepracoual.

8. Rozdíly mezi laudacemi a medailony jsou nasnadě. Medailony jsou uýsledhem zaůíní,
ušechny laudace jsem ,,žiuě" proslouil na zasedáních uědecké radlt při žiuotních
jubilejích. Jsou spontánnější a osobnější,

9. Smyslem poměrně obsáhlé infolmAce o osobnostech fahulty je připomenout
ncísledouníbům t7, najejicbž úsilí nauázali a ujejicbž díle bud,ou pohračouat.
Současnost je, bohužel, dehistorizující. Zapomínat na tradici a předhy je barbarshé.

l0. V mém pojetí naplňuje tato složha hniby přesuědčeníjednoho ze slaunlcb profesorů
praž,shé léhařshéfahul4l - chirurgaArnoldaJirtíska: ,,Bez tradice se nelze d.tít do žiuota
s noulm, bez hterébo nemůže odborný žiuot spráuně pokračouat, Třadice je ušechno to,

co nám zaclloualy předchozí generace - uědomosti (i hdyž ty nejméně), zhušenosti,
mrauní přesuědčení, postoj h člouěhu, uztah spolupracouníků h sobě nauuíjem
a h pracouníhům uedoucím, britismus ulastní prdce, slauné činy uelkjch předchůdců
i celého souboru,' Tiadice - to jsou lidé, jejicb ideje a jejich činy procházející časem,
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Medailony

C 1958)
aanrůŇrouÁJiřina

Profesorka MUDr, Jiřina Banůňková, DrSc. je v současné do-
bě jednou z nejýraznějších postav české imunologie. Imuno-
Iogie je jednou z nejmladších a nejvice dynamic}cy se rozvíjejí-
cích oblasri medicíny, Je ároveň oborem, ktery přinášízásadni
a nové poznat§ do celého souboru věd o živé přirodě. Profe-
sorka Bartůňková svým nevšedním a originálnim přísrupem,
se svou vizí do budoucna představuje w,ácnou sirrraci ideál-
niho spojeni ralenru a obrížného, ale fascinqiciho a vy.tfuají-
ciho vědeckého i klinického oboru,

Profesorka Jiřina Bartůňková se narodila v Praze, v obrížné
době padesárych ler nyní již minulého století. Přes omezení
daná tehdy platným režimem získala hlavně sg;m aktivnim
přistupem široké vzděláni. Podporována lysoce kulturnim
prosrředím význačné pražské rodiny "ysrudovala základni
a sdedni školu s výsledky daleko přesahujícími béžný rozměr
tohoro rzděláni. Fakultu všeobecného lékařswí absolvovala
v roce 1983, Již v ré době měla zkušenosri z praxe v zahraničí,
které raké přispěly k jejímu nebývalému rozhledu v celé oblas-
ri medicíny. Obor imunologie si cíleně lybrala hned v počát-
ku své medicinske kariéry. Pod vedenim zakladatelky oboru
.,Klinická imunologie" v původním Československu. profe-
sor§Terezie Fučikové, ryrosda rychle v erudovaného imuno-
loga. Změna režimu v devadesárych lerech přinesla nové mož-

nosd, kreré Dr. Barrůňková velmi dobře využila. Diky svému
gibornému lzděIání mohla rěžir z nabidky záfiraničních stáži
a rzdělávacich pobytů. Získané zkušenosti přispěly k jejímu

ryclrJému profesnímu nlsru a umožnily ji prelzerí Úsrarrr imu-
nologie na 2. LF UK v roce 1995. Těhož roku se na 2. lékaňké
fakultě habilirovala a v následujicích lerech posrupně lybu-
dovala renomované pracoviště, současný Úsrav imunologie
2. LF UK a FN Morol. Budování moderního úsravu s mezi-
národní reputací je dJouhodobá a cílevědomá p.áce, která se

sk]ádá z mnoha drobných kroků a ryžaduje nesmírnou rvoři-
vost, jasnou vizi, dále i rrpělivosr a překonáváni dílčích obtíží,
Vše se paní profesorce Bartůňkové daři. Drrrhá lékařski fakul-
ra se nyni může pochlubir jednim z nejvice uznávaných imu-
nologických pracovišť v České republice, které si udržuje svou
dobrou pověst i v zahraniči. Mdecká i klinicki úroveň jí vede-
ného úsravu je rynikajici a je v současné době zabezpečena
stabilním t/mem s velkým porenciálcm mladých odboíníků.
Yýrazných úspěchů dosáhla i v činnosri pedagogické. Je jeji

ásluhou, žc pro obor ,,Imunologie" jsou nl,ní k dispozici mo,
derní české studijní mareriály. Dlouhodobé úsili na poli imu-
nologie bylo zalončeno jmenovánim Dr Bartůňkové profe-
sorkou v oboru imunologie v roce 2003.

Kromě nárďné práce přednosry Úsralrr imunologie se pro-
fesorka Barrůňková věnuje jako proděkanka pro rozvoj fakul-
ry práci v kolegiu děkana 2. LF UK. Jmenováni profesorkv
Barrůňkové proděkankou právě pro rozvoj fakulry je příznač-
né, nebod jak imunologie, tak rozvoj fakulry r7žadlqi wýraz-
nou a dynamickou osobnosr hledici do budoucnosri. Úspéchr
profesorky Bartůňkové na poli imunologie i na poli univerzir-
nim dokládaji, že takovou osobností je.

Vynikajicí výsled§ profesní jsou neoddělirelně spojeny s je-

jími osobními vlastnostmi. Neobrykle širo§ kulrurní rozhled
si nese již z obdobi srudií, v současné době jeji osobnosr krys-
talizuje spolu s dynamickým rozvojem společnosri. Své vidé,
ni wěra předává dále wým dcerám a dokládá ta_k, žc přes stále
obtižné posravení žen v současné společnosti je možné dosáh-
nout sých ružeb a cílů.

Je málo osvicených profesorů, a velmi málo žen, kreré ma-
jí své vize a cile a ároveň nadh]ed a toleranci, Je skvělé, že pro-
fesorka Barrůňková je jednou z nich.

doc, Mt]Dr. Ánxa Šediuá, CSr
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Narodila se v Semilech 17. l0. 1906. Již v posledních lerech
studia na pražské lékařské fakulré přitahovaly její zájem dva
obory kde ve volném čase vypomáhala: porodnicwí a pato-
logická anaromie. Přednostovi porodnické kliniky Jeriemu
se sice zvídavá a pracovirá srrrdentka zamlouvala, ale neviděl
pro ni v silné konkurenci mužů ve svém oboru dobré uplar_
nění. Po promoci (l932) proto nastoupila v Hlavově ústavu
jako honorovaná asisrenrka. V ústavu ji nejvice zaujal svou vě-
deckou auroritou profesor Šikl, kreryijí byl vždy vzorem i pří-
relem v nadcházejícich réžkých dobách. Za války, i když byl
ústav z velké óá§ti okupován pro armádní účely, se pokračova_
lo ve vědecké práci a jedním z hlavnich směrů vl,zkumu byla
patologie novorozence. Když byla otevřena nemocnice v Mo-
role, dojižděla provádět piwy i ram. Po osvobozeni se jako Šik-
lova prvniasisrentka vložila s plnou energiido obnorl úsravu,
krery dokonce vedla po dobu půlrotni Šiklol7 sr udijní cesry do
USA. Nadšenou činnost pierušil v polovině roku l948 výnos
akčniho ryboru fakulry, respekdve jejího předsedy Hďkovce,
osobniho lékaie prezidenta Gotwalda, ktery ji přeložil do Plz_
ně na nedávno založenou pobočku fakulry Nastoupila jako
vedotrci špatně lybaveného úsravu, ve krerém byla oddělena
r}uka a školský provoz od provozu zdravotniho. S neuvěřitel-
nou energií, věršinou sama, jen s pomocí studenrských asis-
centů, postupně zlepšovala a zdokonalovala úroveň provozu
i qiuky, cakže si lydobyla všeobecné uznání, zvláště mezi me-
diky. Ti oceňovali nejen úroveň její ryuky a odborné znalosd,
ale i jeji otevřenost a nebojácnost - i v době nejvěršího údaku
wobodného projevu, Ačkoliv jí Plzeň nabízela habilitaci a pod-
srarné rozšiření ústal,u, přece jen toužila vrácic se do Prahy. Při-
jala proro v roce l95l místo primáře patologie Thomayerory
nemocnice v Praze_Krči, Kromě nemocniční praxe a spolu-
práce s noglmi vyzkumnými ústar7 se ujala ojedinělé akce,
pitev všech dětí ze Scředočeského kraje v rámci boje proti ko-
jenecké úmrrnosri. Po založeni Fakulry děcského lékaiswí by-
la v roce l954 povolána na misro vedoucí katedry parologické
anatomie a mikrobiologie, Pracoviště bylo ziizeno provizor-
ně se souhlasem profesora Šikla v Hlavově ústavu, V rémže ro-
ce byla habilirována, mimořádnou profesorkou se stala roku
1965 a řádnou v roce l968. Proděkankou fakulty pro peda_
gogickou činnost byla v letech l9ó3-65, Po odchodu do dů-
chodu (l973) pracovala ještě čtrnáct ler jako ordinářka pro
děrskou patologii ve FN Morol. Stále ješcě měla dost energie
pro veřejnou činnosr: byla zakládajíci členkou Společnosci pa-

cologů a první ženou, která předsedala pražskému Spolku lé-
kařů českých. Ziskala řadu oceněni. Profesorka Benešová oplý,
vala širokými kulturními zájmy (krásná lirerarura, divadlo)
a láskou k přirodě, Legendárni se srala její kočka Renata.

prof MUDI Jolef Stejskal, CSc.

BENEŠOVÁ Wronika
(- 1944)

Docentka Benešová pocházi z rodiny lysokoškolského profe-
sora a rato skutečnosr snad měla vliv i na volbujejiho povolá_
ni. V letech l961 1967 absolvovala llkařskou fakulru hygie-
nickou Univerzity Karlory a nastoupila na Hygienickou stanici
hlavního měsra Prahy, kde pracoviště docentky Krásné zajiš_
ťovalo 9;uku hygieny na Fakulrě děrského lékařsrví. Bny poré
přecházi jako interni vědec§ aspirant v oboru §ziologie a hy-
gieny na Fakulru děrského lékařswi a sem spadají počát§ jeji
pedagogické dráhy,

V roce l971 získala tinrl kandidáta lékařs§ch věd obhajo_
borr práce Použiti nyktometrie v hygienické praxi. Dalši od-
borný růsr powrdila složením první atesrace z hygieny a epide-
miologie v roce l979 a druhé acestace z hygieny obecné v roce
1985, V rémže roce ziskává rirul docenr v oboru hygiena.
Své široké znalosri uplamila jako autor řady kapitol srudijních
rextů z hygieny a prevenrivniho ]ékařstvi a desitek odborných
i popularizujicích článků. Dlouholetá orientace na problema-
riku hygieny práce, záření a duševniho zdravi čini jeji pied-
nášky velmi atraktivni. Ve vědeckog;zkumné práci se postup-
ně zabý,vala akruálnimi problémy sravu životního prostředí
a jeho dopadu na lidské zdraví. Od zdravotnich aspekrů velko-
měsrského bydlení, rekreace a školswi se postupně zamčřuje
na otázky menrální hygieny a působeni stresogenních fakto_
rů na děti a mládež. Mezi prakrické rysrupy jejích l7zkum-
ných akrivir patři zavedení 9iukového programu primárni
ptevence onemocnění srdce a cév, jehož součásrí je i vsrupní
hodnoceni zdravorniho stavu nastupujících studenrů a sledo-
váni riziko5;ch jedinců po celou dobu studia.

V prvni polovině devadesárych let se při svém dlouhodo-
bém pobycu ve Španělsku zabýwala programy prevence a pod_
pory zdravi ve spolupráci s karedrou prevencivniho lékařsrví
Universidad Autonoma de Madrid. Absolvovala specializač-
ní kurz v comro oboru a po návraru své poznatky ryužila při
v7wáření nové podoby učebniho předměcu Veřejné zdravor-
nicwi a prevenrivni lékařswí.
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Je členkou oborové rady dokrorského studia biomedicíny
pro obor Preventivní lékařswí a jako školirel vede nékolik post-
graduálních srudenrů.

Po zahájení v/uky v jazyce anglickém na naši fakultě byla
vedenim fakulry po"ěřena podiler se na komunikaci se zahra-
ničními srudenry Díky ryborným r}dedkům byla jmenová-
na proděkankou pro problematiku zahraničnich studenrů.
TEto práci věnovala značné úsili a úspěšně řešila řadu problé-
mů, kreré zavedení výuky doprovázely.

Od poloviny devadesárych let se věnuje práci v oblasti úra-
zové prevence. V roce l997 se podílela na vzniku Cenrra pre-
vence a epidemiologie dětskych úrazů, kde působí jako zástup-
ce vedoucího. Centrum slouži jako koordinační pracovišrě pro
řešeni problemariky zejména děrskych úrazů a je uznávanou
auroritou nejen v ČR. a]e iv zahnniči. Důkazem bylo ipové-
ření uspořádat v roce l999 seminář'WHO o hodnoceni nákla-
dů a ekonomické efektiviry úrazové prevence, a to za účasri od-
borníků z patnácd zemi čryř kontinenrů. je členkou Pracovní
skupiny pro prevenci děrsl9ch úrazů Č-eské pediarrické společ-
nosti JEP Podilí se na práci národni sítě ZdraDjch měst a Zdra-
r}ch škol a na projekru Bezpečná komunita. Je členkou Euro-
pean Consumer Safery Association, spolupracuje s European
Child Safery Álliance a s VHO Collaborarive Cenrre for Inju-

ry Prevenrion. Mezi prakrickými rysrupy rěchro akrivit je rře-
ba vyzvednour podíl na \ywářeni legislatit7 t/kající se ryklis-
tických přileb a bezpečnoscních pásů v auromobilech.

Docenrka Benešová rychovala dvě dcery obě absolvovaly
ryrcké školy a jsou stejně jako jejich marka mimořádnějaryko-
vě rybaveny. Je wornou babičkou a rodina pro ni předsravuje
významnou prioriru. Manžel je člen diplomatického sboru
a docentka Benešová rak může uplatnir svoji pověsr l"y'borné
hosrirelky, což ji umožňují ivynikající jazykové schopnosri,
Cesrování je další oblaslíjejích širokych ájmů. Zami|ovala si
předevšim Španělsko, kde několik let pobývala, a země larin-
ské Ameriky. Její znalosli součásného živora, hisrorie a kulrury
jí umožňují pracovat jako průvodce a vracer se na svá oblibená
místa. Žije boharym kulturním živorem, sleduje výwarné umě-
ni, architekrunr, je čast/m návštěvnikem koncenních síni a mů-
žere se s ni setkat na koncenech Pnžského jara i Rolling Srones,

Docencka Benešová si zaslouží respekt a uznání dílcy sr}m
odborným ználostem a pedagogickým schopnostem. Obdi-
vovar je třeba i energii, s jakou se v poslednim období věnuje
úrazové problematice a výchově postgraduálních srudentů. Má
výjimečnou schopnosr komunikovar s Iidmi, dovede překle-
nout nejeden spor a v;tvořir přúemnou armosferu jak na pra-
covišti, rak ve společnosri.

doc. MUDI Karel Dohnal, CSc.

BIÁHOŠ Jaroslau( 1930)

Narodil se 30. 6. l9J0 v Horaždovicích, kreré ho před několi-
ka lery jmenovaly česrným obcanem. Zde, v kásném Pošuma-
ví, ziskával nejen prvni školní vědomosri, ale i lásku k tomrrto
kraji a k přirodě. Jeho orec advokár ho naučil milovat hudbu
(Blahoš je dobry pianista a harmonikář_šumal jak říkává),
mluvit cizimi jazyky, ale hlavně umění jednat s lidmi, mír je
rád a vžir si každého slušného člověka. Po gymnaziálnich sru-
diích ve Strakonicich a v Praze-Karlíně vysrudoval lékařskou
fakultu Univerziry Karlovy v Plzni. Jeho medicinské újmy by-
ly celkem lyhraněné již od dob studií. S primářem Lavičkou
z Plzně publikoval práce rýkající se kloubní a kostni proble-
matiky, Poré, jako vedoucí $ziologické laboratoře Endokrino-
logického ústavu v Praze, se zabywal endokrinologii v celé jeji
šíři, ale zejména endokrinologii kosti a menbolismem kyselinv
močové, V té době napsal významnou monografii o kalcitoni-
nu, Blahoše však láka]a klinika a široká interna. Proro přešel na
interní kliniku Fakulry děrského lékařswí ve Fakultni nemoc-
nici pod Petřinem, Tam pracoval od roku l969 jako asistent.
pozdéji docenr, profesor a nakonec jako přednosm kliniku
V roce l992. po zrušení fakulrního sraturu nemocnice pod
Petiinem, přerzal vedení inrerni klini§ Usriedni vojenské ne-
mocnice v Praze-Srřešovicich. Tam raké založil první osteocenr-
rr.rm v České republice, Publikova] přes 300 praci a devět mo,
nogí^fr|, Z ílch nqviznamnějši je Endohinobgte (s O. Bleho,-r),

Téměř dva roky působil v etiopském Harare, kde se mimo jiné
zabywal ramnim pobytem Anhura fumbauda, o kterém publi-
koval několik originálních prací. Dva roky pracoval na endo,
krinologické klinice profesora Klorze v Pařiži, k-ratši dobu po-
byl srudijně v Leedsu, Tokiu a Uppsale. Od roku l990 je

předsedou České lékařské společnostiJ, E. Purkyně, do jeji,
hož čela byl zvolen již počNrré. Dále je přednosrou vědecke
sekce Nadace lirerárni fond, členem mnoha vědeckých a re-

dakčnich rad, mezinárodních společnosti i jejich výborů. Bvl
poclěn řadou v}znamenáni domácích i mezinárodních, Pro-
fesor Blahoš je známý frankoíil, jeho zvolení zahraničnim čle,
nem Francouxké lékařské akademie je druhou volbou Čecha
(po J. E, Purkyně) do réro prestižní insriruce. Nakonec něko,
lik osobních wzpomínek. S Jaroslavem Blahošem jsme prožili
dlouhou dobu na klinice, krerou jsem rehdy vedl. Z původnr
wájemné úcry se gwinulo rrvalé přátelswí. Začalo snad tehdl'.
kdy jsme navrizali jakousi nonverbálni komunikaci. Při ranních
hlášeních jsme seděli u dlouhého stolu, vždy na opačných
koncich. Stačil letmý pohled a oba jsme si rozuměli. Oba jsme
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sdíleli i přání ryjadřovat se jasně a stručně, a to i v cizich ja-
zycích, krerymi jsme spolu hovořili jaksi pro cvik. Nevidáme
se ted často. Máme-li šrěstí, že jsme oba ve stejnou dobu v re-
publice,,,navšrěvujeme" se alespoň relefonicky,

prof MUDr. Ota Gregor, DtSc.

(" 1938)
BOUSKA luan

Přednostou Úsra*.u soudního lékařswi 2. LF UK je profesor
MUDr. Ivan Bouška, CSc. Jeho cesm k tak 1hnamnérnu po-
scavení si lyádala hodně Lrsilí, mnohá sebezapření a silnou vů-
li. Ivan Bouška rím vším disponoval a stal se jak lznávaným
šéfem úsravu a členem pedagogického sboru fakulry tak širo-
ce respektovaným soudnim lékařem - i v zahraničí.

Narodil se 6. řijna 1938 v Praze.
Po absolvování áldadní a scředníškoly (maruroval 29. kvěr-

na 1956) se zapsal ke studiu mediciny na falultě všeobecného
Iékařswi Univeniry Karloly, Promoval po šesrilerém úspěš-
ném studiu 4. července l962. Kariéru zahájil na Oddělení pa-
tologie nemocnice v Mostě (l962-1964), odkud přešel jako
řádný aspiranr na cehdejší oddělení soudniho lékařswi pii ka-
redře patologie a mikrobiologie Fakulry děrského lékářswí, Po-
strrpně složil atesraci l. stupně z patologie (l965) a atestaci ze
soudního lékařstvi v rcce 1967, kdy byl rovněž uslanoven
soudním znalcem pro oblasti zdravotnicwi a soudniho lékař-
swí, Roku l968 obhájil kandidárskou dizerrační práci na ré-
ma Pňkaz suolhy ue shurruích.Po obhalobě se stal regulérnim
pracovníkem oddělení a rokr-r l979 jeho vedoucím.

Habilitační řízení Dr Boušky proběhlo na Lékařské fakul-
tě hygienické roku 1982, ovšem docentem soudniho lékařswí
byl jmenován až v roce l986, Po lisropadových změnách roku
1989 nastaly mnohé změny i na falultě. Nejenže se stala z Fa-
kulry děcského lékařsrví 2. lékařskou fakulrou, ale k-romě mno-
ha dalšich změn byl z odděleni soudního lékařsrví zřízen Úsrav
soudního lékařswí, Docenr Bouška se stal jeho přednostou
a současně i vedoucim oboru. Aby bylo učiněno právu zadosr,
obhájil Dr Bouška roku l996 před vědeckou radou 2. lékařské
lakulry habilitační práci (Ná}rlá smrt v děmkém věku) a téhož
roktr proběhlo i profesorské řizení. Inaugurační přednáška nes-
|a název Soudněly'kařsktí probbmaúha dtrhého uěhu. Proťesorem
soudniho lékařswi byl lvan Botrška jmenován rokr.r l997.

Profesor Bouška uči sudenry fakulry od roku 1964, je uči-
telem velice oblibeným. Kromě výrr§ soudního lékařswi par-
ticipuje na ťuce oboru veřejného zdravornicrví tématem
,,Právní odpovědnost ve zdravotnicwí". Podíli se i na posrgra-
drrálni gichově v rámci krrrzů IPVZ.

\tdeckovlzkumná činnost zahrnuje od roku 1981 řešení
q;zkumných úkolů a později grantů. v minulosti se rýkala
hodnoceni morfologických nálezů na srdci ve vzcahu k náhlé
smrri; morfologie a hiscochemie pracovni svaloviny a převod-
ního systému srdce; korelace kliniclrych a moďologickych ná-
lezů u náhlé smrci kojenců a frekvence deficitu MCAD u náh-
lé smrti kojenců a ReyeJike syndromtr. V současné době se

profesor Bouška podílí na řešeni rří vlzkumných záměrů při-
dělených fakulrě (Mechanismy tkáňové adapnce na plolraho-
vanou hypoxii; Moďologie a epidemiologie náhlé smrti v rám-
ci Programu komplexni prenarálni a posrnarální péče;VJzkum
a funkce onemocněni mozku),

Poznatky, které profesor Bouška v průběhrr své vědecké
činnosti ziskal, zveřejnil ve zhruba osmi desíckách časopisec-

§;ch publikací, v monografiích a učebnicích, a v přednáškách
v Čechách i v zahraniči (bylo jich ke dvěma srovkám). Pan
profesor je roriž už od roku 1967 pravidelným účasrníkem
praktic§ všech sjezdů, kongresů a konferenci České společ-
nosri soudního lékařství a soudni roxikologie a od roku 1990
i odborných akcí v zahraničí,

Kromě toho absolvoval srudijní pobyty v Berlině (l988),
Innsbrucku (l9!2), Ženevě (l996), I,ondýně (l997) a Edin-
burgu (l998

Profesor B
srvi a soudni
nosti hisro- a
ternational Academy of lrral Medicine, Deursche Gesellschaft
fúr Rechrsmedizin a European Council of Legal Medicine.

Zastával a zastává i mnoho volených funkcí v odborných
společnostech, odborných komisich a redakčních radách,
Z nejryznačnějších zmiňuji předsednicrví v Čs. společnosti
sotrdniho lékařswí (od roktr l99l dvě funkční období, pak vě-
decký sekrerář) a funkci korespondujicího člena giboru Ně,
mecké společnosti soudniho lékařsrvi. Proí Bouška je členem
redakčních rad casopisů Soudni lékaisrví a Rechrsmedizin. Od
roku l990 je členem vědecké rady 2. LF UK. Je čestným čle-
nem Čs. společnosri soudního lékařsrvi a sor.rdni roxikologie.

V osobnosri profesora Boušky má fakulra spolehlivého,
uvážlivého člena pedagogického sboru, poctivého účasrnika
zasedání jeji vědecké rady, zasvěceného diskutéra, výborného
učitele a charakterniho muže, ktery zaujímá přední mísro me-
zi soudními patology.

prof MUDI Josef Kouteckj. Dóc,
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sdileli i přání vyjadřovat se iasně a stručně, a ro iv cizich ja-
zycích, ktenimi jsme spolu hovořili jaksi pro cvik. Nevídáme
se reď časro, Máme-li šcésci, že jsme oba ve stejnou dobu v re-
publice,,,navšrěvujeme" se alespoň telefonicky.

prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.

BOUSKA luan
(* 193B)

Piednostou Úsravu soudniho lékařswí 2. LF UK je profesor
MUDI Ivan Bouška, CSc. Jeho cesra k cak r,liznamnému po,
sravení si lyádala hodně úsilí, mnohá sebezapření a silnou vú-
li, Ivan Bouška rim všim disponoval a stal se jak uznávaným
šéfem ústavu a členem pedagogického sboru fakrrlry tak širo_
ce respektovaným soudním lékařem i v zahraničí.

Narodil se 6. října l938 v Praze.
Po absolvováni zjkladní a střední školy (marurova] 29, květ-

na l956) se zapsal ke srudiu medicíny na fakulrě všeobecného
lékařswi Univerzity Karlovy. Promoval po šesrilerém úspěš-
ném srudiu 4. července 1962. Kariéru zahájil na Oddělení pa-
rologie nemocnice v Mosrě (l962-1964), odktrd piešel jako
iídný aspirant na tehdejší odděleni soudního lékařswí při ka-
redře patologie a milrobiologie Fakulty dětského lékařswi. Po-
stupně složil atesraci I. scupně z parologie (1965) a arestaci ze
soudniho lékařství v roce 1967 , kdy byl rovněž uslanoven
soudnim znalcem pro oblasci zdravocnicrví a soudniho lékař-
srvi. Roku 1968 obhájil kandidárskou dizerračni práci na cé-

ma Pnihaz smolful ue shumácb. Po obhajobě se sral regulérním
pracovníkem odděleni a roku l979 jeho vedoucim.

Habiliračni iízeni Dr. Boušky proběhlo na Lékařské fakul-
ré hygienické roku l982, ovšem docencem soudního lékařswi
byl jmenován až v roce 1986. Po lisropadových změnách roku
1989 nasraly mnohé změny i na fakultě. Nejenže se stala z Fa-
kulry dě§kého lékařswi 2. lékařskou fakultou, ale laomě mno-
ha dalšich změn byl z odděleni soudniho lékařswí zřizen Úsrav
soudniho lékařsrvi. Docenr Bouška se sral jeho přednosrou
ir současně i vedoucím oboru, Aby bylo učiněno právu zadosr,
obhájil Dr Bouška roku 1996 před vědeckou radou 2. lékařské
|akulry habiliračni práci (Náhlá smrc v děrském věkrr) a réhož
roku proběhlo i profesorské řízeni. Inaugurační přednáška nes-
la lázev Sorulněléhahhí problematiha dltského uěhu. Profesorem
soudního lékařswí byl Ivan Bouška jmenován roku l997,

Profesor Bouška uči srudenry fakuIry od roku l964, je uči-
telem velice oblibeným, Klomě l"lu§ soudního lékařswi par-
riciPuje na výuce oboru veiejného zdravo!nicrví !émarem
,,Právní odpovědnost ve zdravotnicwi", Podilí se i na postgra-
duálni ýchově v rámci ktrrzů IPVZ.

\tdeckoq2kumná činnosc zahrnuje od roku l981 řešeni
qtzkumných úkolů a později tranlů. v minulosti se qikala
hodnoceni morfologických n:ilezů na srdci ve lzrahu k náhlé
smrti; morfologie a hiscochemie pracovní svaloviny a převod-
ního systému srdce; korelace klinic§ch a morfologic§,ch ná-
lezů u náhlé smrci kojenců a frelolence deficiru MCAD u náh-
lé smrti kojenců a Reye,like syndromu. V současné době se

profesor Bouška podili na iešeni rří výzkumných záměrů při-
dělených fakulrě (Mechanismy rkáňové adaprace na protraho-
vanou hypoxii; Morfologie a epidemiologie náhlé smrti v rám-
ci Programu komplexni prenatálni a postnarlilni péče; Vlhkum
a funkce onemocnění mozku).

Poznatky, které proFesor Bouška v průběhu své vědecké
činnosri ziskal, zveřejnil ve zhruba osmi desítkách časopisec-
kych publikaci, v monografiích a učebnicich, a v přednáškách
.l, Čechách iv zahraniči (bylo jich ke dvěma stovkám). Pan
profesor je loliž už od íoku l96- pravidelným účáslnlkem
prakticky viech sjezdů. kongresů a konferenci České společ-
nosti soudního lékařsrví a soudni toxikologie a od roku 1990
i odborných akcí v zahraniči.

Kromě roho absolvoval scudijni pobyry v Berlíně (l988),
Innsbrucku (1!!2), Ženevě (1996), Londýné (1997\ aEdtn-
burgu ( l998).

Prolesor Bouika je clenem Česke společnosli soudniho lékai-
swi a soudni roxikologie, Společnosri parologů, České společ-
nosri hisro- a c}tochemické, České pediarrické společnosti, In-
rernational Academy of l-etal Medicine, Deutsche Gesellschaft
fůr Rechrsmedizin a European Council of lrgal Medicine.

Zastával a zastáyá i mnoho volených funkcí v odborných
společnostech, odborných komisích a redakčních radách.
Z nejwýznačnéjšich zmiňuji předsednicwi v Čs. společnosci
soudního lékařswí (od roku 1991 dvě funkční období, pak vě-
decký sekrerář) a funkci korespondujíciho člena qiboru Ně-
mecké společnosti soudního lékařswi. Proi Bouška je členem
redakčnich rad čásopisů Soudní lékařsrví a Rechrsmedizin. Od
roku l990 je členem vědecké rady 2, LF UK. Je česrným čle-
nem Čr. rpolečnosti soudnrho Iékaisrvi a soudni roxikologie.

V osobnosri profesora Boušky má fakrrlta spolehlivého,
uvážlivého člena pedagogického sboru, poctivého účastníka
zasedáni jeji vědecké rady, zasvěceného diskuréra, výborného
učitele a charakrerního muže, ktery zaujímá přední místo me,
zi soudnimi parology.

prof MUDx Josef Koutechý, DrSc.
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BRACHFELD Karel
(1914_2002)

Doc. Karel Brachfeld je jednim z nejvyznamnějších předsravi-
telů dětské neurologie druhé poloviny dvacárého století. Na-
rodil se 12. 12. l9l4 v Golčově Jenikově, srudoyal na brněn-
ské lékařské fakultě a po promoci v roce 1945 nastoupil na
Il. děrskou kliniku prol Brdlika. V dalších letech se pod ve-
dením prof Houšťka věnoval kojenecké netrrologii. Z děrské
neurologie atesroval v roce 1958 a v roce l97l nasroupil na
nově zřizenou Kliniku děcské neurologie. Kandidárem věd se

sral v roce l9ól, v roce 1965 se stal docencem pediatrie. Jeho
hlavním zájmem byla děrská neuroradiologie a problemarika
kojeneckých subdurálních hematomů. Mezi nejvěrší koníčky
parřila myslivost a toulky přirodou, s velkou oběravosti se na
sklonku živora staral o vážně nemocnou manželku, děrskou
lékařku morclské nemocnice. Doc. Brachfeld měl velmi lásky-
plný vzrah k pacientům, kolegům i scudenrům a byl všemi
upiimně milován a obdivován, Zemřel 20. 5.2OO2,

doc. MUDr Vkdimh Komdreh, CSc.

BRDLIK Jiří
(1BB3_1965)

Nesror československé pediatrie byl nejljznamnějším předsta-
virelem dětského lékařswi v hisrorii Karlory Univerziry v prv-
ni polovině minulého sroleti. Jeho život byl nesmirně bohary
jeho průkopniclci práce méIa zásadní vfunam pro péči o dirě

v novém československém státě po l. svěrové válce. Z celé je-

ho činnosti rlzařovalo kouzlo skurečně humanistické a vědec-

ké osobnosri, Prol Brdlík se narodil v Přerově, po absolvo-
vání Lékařské faktrlry v Praze se sral roku 191 1 asisrenrem na

Děrské klinice v České děrské nemocnici v praze. Habilitoval
se v roce 19]6, profesorem děrského lékařswí se stal v roce
19l9. Již v době l. svěrové války a krátce po ni byl zcela mi-
mořádný srym neobyčejně jemným klinickym posrřehem, á-
běrem wých představ a cílů v dosr.rd opomíjeném obortr pediar-
rie. V roce 1919 byl rovněž pověřen vedenim děrské kJiniky
v Brarislavě, byl prvnim profesorem pediatrie na nově založe-
né slovenské Univerzitě Komenského. S velkým zanícením r,y-

budoval děcskou ldiniku a rywořil ko]em sebe pediatrickou
školu, krerá vlznamně ovlivnila rozvoj pediatrie v cehdejším
československém stárě. Jistě mu bylo zaslouženou poctou, že
byl zvolen rekrorem Univerziry Komenského v letech 1927J8.
V roce 1930 se profesor Brdlík vraci do Prahy a poklačrrje se
svými á§ ve svém promyšleném díle, Bylo jeho zásluhou, že

na pražské lékařské fakultě byla zavedena skr:tečně moderní

ýuka pediarrie a podstarně se rozšiřilo pochopení řady ne-
mocí dětského vékrr, piičemž nikdy nezapominal na preven-
tivní úkoly a na sociální a mravni aspekry činnosti dětského
lékaře, Prol Brdlik nebyl jen zcela mimořádnou osobnosri
v lékař§kých kruzich a mezi akademickými funkcionáři Kar-
lor7 Univeniry, byl raké humanistou v nejlepšim slova smys-
lu. Měl neobyčejný ájem o historii, přirodu a kulturni dění,
krenf,m dobie rozr.rměl. Knihy, Lvěriny, živi prači worečkové
v ordinaci a sbirka stále přesně nařizených násrěnných hodin
parřily k jeho soulcomým zájmům. Posilou mu vždy byly ve-
dle milované a ušlechtilé rodiny zejména naši předni umělci,
pěvci a herci, kteří patřili k jeho nejlepším přátelům. Sám byl

rynikajicim rypravěčem s pozoruhodnými schopnoscmi plně
zaujmour vlascními zkušenostmi a názory Odešel 6. červen-
ce l9ó5 a zanechal obrovské celoživorní dílo, kreré lzbudilo
pozornosr celého rehdejšiho pediatrického světa.

prof MUDI Otto Hrodeh, DrSc

BROZEK Gustau
(1943_2002)

Od založení Ústavu §ziologie az do své nečekané smrri v roce
2002 působil na fakulrě přední neuro§ziolog prol MUDr.
Custav Brožek, DrSc. Pan ptofesor Brožek začal svou vědec-
kotr dráhu již jako srředoškolák v Laboratoři §ziologie CNS

168

\

"ila
,i LĚ,B- 

-'
I



Flziologického úsravu lehdejší ČSAV Neuro§,ziologii se vě-
noval i při srudiu mediciny a od své promoce pak pracoval ve
Fyziologickém ústavu A}tademie. Byljednim z nejbližjich spo-
lupracovníků Dr, Jana Bureše, DrSc,

Skvčlé základy v maremarice a l)zice mu umožnily g]znam-
ně se podílet na rozvoji elektro$ziologických merod. Již jako
vědecký aspiranr v šedesárych lerech registroval kapilárními
mikroelektrodami membráno4i porenciál korowých a gliových
nervol"fch buněk, V 70. letech byl jednim z prvních u nás,
kdo k elekrro§ziologickým anal,fuám začal používat ýpočer-
ni techniku. O jeho znalosrech v réto oblasri svědčí spoluau_
rorswí knihy Practical Guide to Computer Applications in
Neurosciences (nakladatelswi Academia a'§ťiley, l982). Po_
stupně se koncentroval na studium mororiky pokusných zví-
řar a jejich operantniho a kognitivniho chování.

Po přechodu do Fyziologického úsravu naší fakulry velmi

rychle n7budo"al mezinárodně respektovanou laboraroř expe-
rimenrální neuro§.ziologie, která se rychle zaplnila jeho áky,
postgraduálnimi studenry a studenrkami. Práce v réro Iabora_
roři přispěla k řešeni orázek motorického učení, kognirivnich
poruch vyvolaných protrahovaným srarus epilepricrrs a k hod_
noceni kognirivnich důsledků láí navozených u laborarorních
porkanů Leksellogrm 8amma nožem. Umě| skvěle experi-
mentovar a skvěle učil. Byl obliben jak u mediků, tak u post_
graduálních studentů, Byl klidný, laskav/ a vždy ochorný vě-
novar svůj čas druhým. Byl přikladem skromnosri a zaníceni
pro věc. Kdl neexperimenroval, seděl v kiesle a četl. Na prv_
ni pohled to lypadalo, že čte nějakou zábavnou knížku. Texr
se však hemžil rovnicemi a graý. Ze črenáře ale rlzařova| klid
a .adost. Žádné úporné srudium odborného cexru, ádné pod-
rrhávání a poznám§. Své obrolské znalosti nikdy nestavěl oká-
zale na odiv Vždy byl nad věci. Škoda ieho piedčasné smrli,
mohl udělat ješrě mnoho dobrého.

prof MUDI Jal Hefget DíSc.

ní souhrou náhod (nebo ro bylo příznivé znameni osudu?) ji
přijímal ředitel nemocnice ve wé pracovně, přebudované z po-
rodniho sálu, kde nová sekrrndářka před 25 lery sparřila svět-
lo světa. Dr. Brůnová pečovala o zrak oblvatelů Liromyšle
a okoli čryři ro§. V roce l960 byla přijata jako sekundární lé-
kařka na IL oční k]iniku FVL UK v Praze, kde si doplňovala
oftalmologickou erudici pod vedením akademika Kurze a jeho
násrupců, prof. MUDI V Kadlecové, DrSc. a doc. MUDI
J, Voročkové, DrSc. Piirom byla od roku 1965 zapojena do
oftalmologické konziliárni dužby na dětslcych klinikách. V ro-
ce 1968 získala misro odborné asisrentky na FDL UK (nyni
2. LF UK) a v roce l979 přešla na nově zřízenou děrskou oč-
ni kliniku FDL UK do FN Morol. Hodnosr kandidára lékař-
s§ch véd dosáhla v roce 1975 a hodnosr doktora věd v roce
1990. V roce l98l byla jmcnována docenrkou a v roce l990
řádnou profesorkou oftalmologie. V lerech l986-1998 byla
přednosrkou děrské očni kliniky 2, LF UK, Prof. Brůnová
plnila s velkým ájmem pedagogické povinnosti - snad se ru
projevily zděděné vlohy po otci, středoškolském učiteli. Srej-
ně intenzivně se věnovala konzervativni ichirurgické léčbě
dětslgch pacientů, kteří jí la§ka9' přístup opláceli bezmeznou
důvérou. Je však nurné se zasravit i u ieii dalši činnosri. Proí
Brůnová se začala brzo po nástupu na II. oční kliniku zabý-
vat problematikou měklo/ch konuktních čoček a zfutala jí věr-
ná. Promírlo se to i do je)í publikačni činnosri, z niž vellrá čÁr
je věnována problemarice konrakrních čoček, Táké ve svém
kandidárském a doktorském elaborátu i v habilirační práci
řešila možnosri uplarnění konrakrních čoček u stavů stěží ko-
rigovarelných bry;lemi. Své rlisledky prezentovala na našich
izahraničnich setkáních konrakrologů. Je členem iralské kon-
rakrologické společnosti AlCON. Často byla zvána do zahra-
niči oftalmology a optometristy k insuuktážim v aplikaci kon-
rakrních čoček. Její dokonalé rysrupoválí a jazykové znalosri
(zvlášrě si oblibila šPaně|štinu) ji pomáhají v propagaci kon_
takrních čoček, takže je.ji jednáni jsou úspěšná, přestože sama
bryle nikdy neodkládá. Dobře seznámena i s porřebami nďich
opriků a optometristů, založila pro něv roce 1994 při 2. LF UK
v Praze bakalářské srudium, jehož byla garanrem. Prof. Brů-
nová má i nesporný technický talent, rakže oprava relwizoru
nebo aura pro ni většinou neni problémem. S rim souvisí i je-
jí řidi&ké schopnosri, kreré uplarňuje na nďich i zahraničních
silnicich, ale nejraději na cestě do Chrudimi, kde v přivětivé
atmosféře rodinného domu čerpá sily k dalši práci.

prof MUDx Hebna Loníčhoud, DtSc.

C
aaŮNouÁ Blanka

1931)

Narodila se 14. 3, l93l v Litomyšli. Školní léca prožila v Chru-
dimi. Po maruritě na reálném Bymnáziu v roce l950 absol-
vovala srudium medicíny na LF Palackého univerziry v Olo_
mouci. Po promoci nastoupila roku l956 jako sekundární
lékařka na očnim odděleni nemocnice v Liromyšli. Tady, zvlášt_
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DOBIASOVA Zuzana

Zuzana Dobiašová se narodila 3. l l. 1950 ve světoznámých
západočeských láznich Karloly Vary Po maturitě na středni
všeobecně rzdělávací škole v roce 1969 odešla studovat do pra,

hy obor Knihovnicwi a vědecké informace na Univerzirě Kar-
lově. Ke studiu knihovnicwíji původně inspiroval její zájem
o historii a předsrava, že se ve své profesní kariréře bude věno-
var hisrorickému knihovnicwí, že bude bádat ve stanfch ruko-
pisech v zámeclg,ch knihovnách, Již během studia ji však zce-
la zarrjaly rehdy nové piedrněty, přinášejici poznatky z oblasti
automatizace zpracování a pořádání informací. I kdl ryuži-
ti auromatizace a počitačů bylo ještě v plenkách, zvolila si již
tehdy Mgr Dobiašová zavádéní no{ch rechnologii do kni-
hovnicko-informačních procesů jako svůj celoživotni profes-
ni zájem.

Po promoci nasroupila v roce 1975 do Porravinoprojektu
Praha, projektového a inženýrského podniku, kde pracovala
v zá}dadnim informačnim středisku (ZIS), jehož součásti by-
la také odborná knihovna. V následujicim roce byla jmenová-
na do funkce vedotrci rohoto srřediska. V 80. lerech, kdy na_

sra| prudký rozvoj nových rechnologii, předevšim počíračů,
začala se o tyto nové technologie živě zajímat, Participovala na
projekru ryužíváni prvnich elekrronických bibliografických
darabázi pro re(er(ni činnost. tehdy zcela revolučni rIužby.
Cinnost slibné se rozvijejíciho pracovišre ukončil rok l 09l,
kdy byla knihovna zrušena,

V lednu 1992 nastoupila Mgr, Dobiďová do Ústa*.u vědec-
kých informaci l, lékařské fakulry UK do organizačně-meto-
dického oddělení; později byla jmenována do funkce vedouci
rohoto oddělení. Knihovna ÚM bylo pracoviště s klasic\imi
pracovnimi posrupy, bez jakékoli automarizace a počíračové
sítě. Tehdejši ředitel ústavu ji pověřil automarizací knihovny
IJVI, krerorr úspěšně provedla. lniciovala napojení knihovny
na unixovou počíračovou síť umožňujíci přiscup na internec.
Z. Dobiašová projevila nejen dobré organizační schopnosti, ale
uměla jednar i s kolekrivem s5ich spolupracovníků, Dovedla
překonar jejich strach a ostych z používání nové rechniky a zce-
la noých pracovních posttrpů.

Prováděla školeni nejen srych spolupracovníků, ale i r7trktr
srudenrů.

V rámci lékařských knihoven UK byla iniciátorem úzké
spolupráce v oblasri automarizace knihovnických procesů s os-
tatnimi lékařskými fakultami UK, ale i mimo UK. Taro spo,
lrrpráce lyúsrila v úspěšnou společnou ,,grancovou akrivitu"

mezi l,,2.,3. LF a FTVS UK. Jako spoluřeširelka se podíle-
la na řešeni granroých projekrů, kreré umožnily nejen uvést
do automatizovaného provozu jednotlivé knihovnické agen-
dy, ale raké r7bavir knihovny moderni technologii.

V roce 1998 odešla z 1. lékařské fakulry a nestoupila do
Srřediska vědeckých informací 2. lékaiské faktrlry UK a Fa-
kultni nemocnice v Motole, kde se o rok později srala vedou-
ci nově \,zniklého Ústa"u vědeckých informací.

Jedním z důležigth úkolů byla koordinace činností fakulc-
ní čásri knihovny a úsravni knihovny nemocnice. Zarímco fa-
kulrni knihovna byla plně automatizována, klihovna nemoc-
nice byla dosud vedena klasicky. Mgr, Dobiďová lzhledem ke
svým odborným znalostem a boharé praxi ýborně zvládla
problematiku integrace knihoven ze dvou rezonů do jednoho
funkčního celku a ryrvořila podminky pro plnou automatiza,
ci nově lzniklého subjekru.

Své odborné znalosti dále rozvijela nejen účasri na domá-
cich odborných akcich, ale zúčasrni]a se mnoha srudijnich cest
do zahraniči, včetně srudijnich pobl,tů v knihovnách v Berlí,
né v rámci dvoustranné spolupráce mezi univerzitami,

Energii pro další odbornou práci čerpá ve svém volném ča-
se na zahrádce se srl,m zrzarlim pomocníkem kocourem Zik-
mundem, Její velkou zálibor.r je čerba literacury fakru, zajimá
se o veškeré kulturni dění. Se svojí dcerou, krerá studuje uži-
ré uméni, cesluje za plmátkami J uměnim.

Ing Eua Kužehud

DOHNAL Karel
(- 1949)

Docent Dohnal pocházi z karlogich varů, ale od dob studií
na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlory žije v Pra-
ze, Po promociv roce l973 nasroupil cřilerou vědeckou přípra-
vu jako řádný vědecký aspirant v oboru komunální hygien,v
v odděleni hygieny vody Instiruru hygieny a epidemiologie
v Praze. Od roku 1975 pracoval jako odborný asistent kated,

ry hygieny, později karedry infekčnich nemoci, hygieny a epi-
demiologie Fakulry děcského lékařsrví. V roce l980 složil ates,
raci I. srupně z hygieny a epidemiologie, v roce 1987 arestaci
II. srupně z hygieny všeobecné a komunálni. \ědecká přípra-
va byla dovršena získáním rirulu kandidáta věd za práci o sta-
noveni nej\,yšši přípustné koncenrrace N-anilinu ve vodě v ro-
ce 1981. Habilitován pro obor hygiena byl v roce 1990. Prošel

(* 1950)
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několika kurzy zaměřenými na veřejné zdravi, problemariku
kouieni a prevenci hromadně se r7skyrujících onemocněni
neinfekční povahy.

\frnuje se především činnosri pedagogické, přednáši stu,
denrům 2, lékaiské Fakulry, a to v předměru Veřejné zdravor-
nicwi a preventivní lékařswi a ve volirelném předmětu Eko-
logie člověka. Dále lyučuje hygienické minimum pro nižši
zdravocnický personál FN Morol, pravidelně piednáši pro
Univerzitu třetího věku a ryšší zdravorni školy. Jeho přednáš-
ky jsou zaměřeny na primární a sekundární prevenci kardio-
vasku]árních a nádorových onemocnění, srředem jeho zájmu
jsou otázky zdravého živorniho srylu, zejména úloha v/žiry,
tělesné aktiviry a kuřácwí. Podílel se jako spoluauror na řadě
učebnich textů pro studenry D tou byla
spolupráce na rl.woiení nového praktic-
kého lékařswí", podporovaného obě spo-
lupracuje na připravě nově koncipovaného univerzirního stu-
dia Veřejného zdravotnicrvi a managementu, kde předměry
jako hygiena, sociálni lékařswi, organizace zdravornicwi, epi-
demiologie a prevence maji pomoci ve výchově nového typu
zdravotnického profesionála ve veřejném zdravi.

Docent Dohnal pracoval v průběhu ler na řadě vědeckých
v}zkumných úkolů, S]edoval vliv hluku " životním a školním
proscředi na děcskou populaci a prok,ázal závažnost vlivu hlu-
ku na psychiku dětí a jejich ýkonnosr. Proscřednicwím gran-
ru uvedl do r,"lu§ problemaciku vlivu kouření na zdravi a pra-
videlně deduje vyvoj a výs§t kuřácwi u srudentů nďi fakulry;
pomáhá také při odnykáni v prorikuřácké poradnč. Spolupra-
coval a prakricky organizačně umožnil uskurečnění studie ve
spolupráci s Johns Hopkins Univerziry School oF Medicine
o g;skytrr sexrrálně přenosných nemocí v rizikol}ch populač-
ních skupinách v ČR a na Slovensku. Dále spolupracoval na
studii o působeni olova na reprodrrkci, krerá přispěIa ke zhod-
nocení rizika naši populace.

Primární prevencí v rodinách kardiaků se zabýval v rámci
grantu Podpory zdravi a v téco souvislosci spolupracuje s pra-
covníky ldinické biochemie, tělog;chovného lékařswí a dieto-
logické poradny, Sotrstavně se zabývá zdravornimi riziky sru-
denrů 2, Iékaiské Fakulry, a při zahájeni studia i v jeho závěru
hodnoti, jak studium mediciny ovlivňuje jejich rizikové skó-
re kardiovaskrrlárniho onemocnění.

Docenr Dohnal je členem Společnosri pro komunálni a ko-
munitni medicinu ČSL JEP Společnosri pro nemocnični
hygienu, České komise EMASH European Medical Asso,
ciarion Smoking or Health, České koalice proti rabáku, po-
radního sboru pro hygienu děri a dorosru Srárního zdravot-
ního úscavu, členem oborové rady doktorského studijniho
programu Hygiena, prevenrivni lékařswi a epidemiologie na
Vojenské lékařské akademii JEP a Lékařské fakulry v Hradci
Klálové. Je školitelem pro doktorslry srudijní program biome-
diciny a obor Prevenrivní lékahrvi. Posuzuje projekry pro lCA
ČR. CAČR, GAUK a projekry programu ,.Podpora zdravi"
MZ ČR.

Je vedoucim úsravu se značným záběrem, ktery pokryvá
obor veřejného zdravotnictví e preventivniho lékařswi. Během
posledniho desetileti prodělal úsrav řadu změn, v zaměřeni ý-
uky od hygieny k veřejnému zdraví. Těměř třicet let pedago,
gické a vyzkumné práce věnoval docent Dohnal naší fakrrlré.

Jeho mírná a přátelská povaha mu získala mnoho přátel a je-
ho pečlivosr a cílevědomost mnoho obdivu.

doc. MUDr. Veronika Beneioud, CSc

DOUTLÍK Stanislau
C 1927)

Narodil se 16. 10, l927 v Pečkách, kde také rychodil obec-
nou školu. V letech l938-1946 absolvoval reálné gymnázium
v Kolíně. Po marurirě se rozhodl pro medicínu a srudium na
Lékařské faku]rě UK v Praze ukončil v roce l95l. Po promo-
ci nastoupil jako sekundárni lékai nejdříve v Aši a po vojen-
ské službě v nemocnici v Teplicích, kde ziskal své prvni zku-
šenosci v oboru, kterému pak zasvětil celý živor - neurologii.
Po šesti letech praxe byl v konkunnim řizení přijat na v;zkum-
né pracovišrě Fakulry děrského lékařswí Karloly univerziry
v Praze, rybudované profesorem Procházkou pro vlzkum dět-
ské obrny a později pro g2kum ánětů mozku. Dovedl doko-
nale skloubit práci vědeckou a klinickou s prací ve gizkumné
laboratoři. Ťadice diagnostiky a léčby neuroinfekcí v celém
roxahu trvá po celou dobu exisrence infekčni klini§ od roku
l939 a profesor Doudik ji po dobu réměř čryřiceri ler úspěš-
ně rozvíjel i v zahraniční spolupráci. Díky němu wešla prvni
prrblikovaná informace o případu neuroborelióry z nďi kliniky.
zablival se patogenezi parainfekčních encefalirid, auroimunit,
nimi mechanismy u neuroinfekcí, možnostmi imunomodu-
lačni léčby u demyelizačnich encefalomyelirid a polyradiku-
loneuritid. V roce 1958 ziskal specializaci v neurologii, v roce
1963 obhájil kandidárskou dizerračni práci Neruoué pmjety
morbil a uartely, v roce l 968 se habilitoval z neurologie a v úno,
ru l969 byl jmenován docencem, Dokrorát věd ziskal toku
1 976 na podkladě m onografie Neruoué priety d,ixbjch infekč-
nícb nemocí ay roce l983 byl jmenován profesorem,

Práce však není jeho jediným koničkem. Při různých od-
borných sjezdech či konferencích, krerych se zúčastňoval ob-

rykle se svojí ženou, raké lékařkou, předváděl složité raneční
figury - ve volných chvílích se totiž věnoval společenskému
tanci. Vždy byl důsledný jeho žena kdysi pravila, že má úko,
ly rozdělené do okének a pokud nemá každé okénko zaškrt-
nuté, není spokojen. Systematičnost se však ýká i jeho volné-
ho času. Po listopadu 1989 se profesor DoutJík vrátil k práci
v obnoveném Sokole a v letech l993-199! ve funkci starosry
České obce sokolské organizoval XII. všesokolský slet. V roce
l994 byl jmenován akrivnim členem newyorské akademie věd.

l/,I

doc. MUDx Vilma Marešoud, CSc.
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Pro| MUDI JosefDvořák, CSc. se narodilvPrur13,8, |943.
zde raké absolvo"a] základni a střední školu i studium na Fa-
kulrě všeobecného lékaiswi UK, kreré zalončil promocí v ro-
ce l968. Pak pracoval v nemocnici v Písku.

Sám jsem jej poznal na podzim roku l969, kdy nasroupil
jako mladší sekundář na chirtrrgickou kliniku nemocnice
v Motole. To znamená, že jsem měl možnosr sledovar jeho růsr
réměi od samého počátku. A byl to qwojjednoznačně přimo-
čaře rzesrupný K zvládání celého roxahu chirurgických zna-
losri i operační techniky mu pomáhala nesmirná pile živená
až zarpucilou wrdohlavosti a touhou po dalši dokonalosti. A tak
se dostavily výsled§ nejen v léčebných úspěších, ale i v dosa-
ženém služebnim postupu, kde v poměrně krátkých intervalech
dosáhl zařazeni jako srarši sekundář, ordinář, odborný asisrent
a docent, i kdl poslední jmenovaná hodnosr mu byla (parr-
ně ze závisri) ještě pozdržována. Nemohu ovšem opomenout,
že tehdy ještě mladý MUDI Dvořák ve vzcahu k nemocným
a raněným a při sryku s nimi lysnrpo"al váy s vel§m, až ne-
oblyklým porozuměnim k jejich bolestem, obrížím i sraros-
tem_. A přitom nečinil mezi pacienry rozdíly,

Zivor však není jen práce; i prof. Dvoiák měl vždy také mi_
mopracovní zájmy či záliby: maloval a sporroval. Vždy jsem
obdivoval, až mu snad trochu zá"iděl, jeho maliřské umění,
kreré jsem mohl poznat podle lehce impresionisricky laděných
krajinek, kte5;mi si rlzdobil svůj služební pokoj. A pokud
jde o spon, nezapomenurelné je jeho účinkování v útoku ho-
kejového rymu chirurgické klinilry, krery nesl hrdý název ,,Mo-
tolští Kohouti". A byla to ovšem i turistika spolu s absolvova-
nými llařskými běhy na Šumavě.

Vždy ovšem převažovala poctivá pnice, j íž si získal úccu spo-
luzaměsrnanců, ať již šlo o kolegy, sestry anebo ostatni pra-
covníky. Proto nebylo pochyb, koho si přár jako přednosrrr
kliniky od roku l990. V konkurzu r.yhrál tehdy ještě docenr
Dvořák a všichni jsme ro přijali s povděkem, A srejně mohu
srvrdit, že s přijatou novou funkcí se náš ,,Pepča", jak jsme mu
zajeho záďy řikali, nijak nezměnil, ani ve r,zrahu k práci, ani
v jednáni s pacienty i se zaměsrnanci kliniky,

Pokud jde o náplň púce, jistě se mnoho změnilo, ProFesor
Dvořák zavedl na morolské pracoviště neinvazivni (endosko,
pické) operování, zvýraznila se užší specializace jednodil}ch
pracovníků či jejich skupin v rámci chirurgie. Sám profesor
Dvořák se kromě operací na žlučol}ch cesrách věnoval hrud-
ní chirurgii a zvláště pak chirurgii štirné žlázy, kreré věnoval

i své publikace, kreré byly opakovaně oceněny Maydlovou
cenou.

Nové léčebné merody a jejich indikačni rozšiřeni si však
vyžádaly zvýšeni invesric. K tomu přisroupilo i zr,7šeni cen lé-
čiv a ostatniho mareriáIu v devadesárych letech, zvlášrě kdl,
jak jsem již zminil, profesor Dvořák nedělal rozd,íly mezi pa-
cienry a všem se snažil poskytnour dokonaloLr péči prvociíd-
ními prostředky, Důsledkem coho byla ekonomická kolize
s rehdejšim vedením nemocnice. Všichni zaměstnanci klini-
ky jsme se jednorně postavili za profesora Dvořáka a i nový
konkurz na přednostenské místo dopadl v jeho prospěch. Přes-
ro jsme se s ním s lirostí museli rozloučir.

Svět je malý, a tak jsem se náhodou setkal s lidmi, kteří mi
s nadšením a vděkem 1,1právěli, jak u nich na Karlovarsktr, kde
nyní profesor Dvořák působí, se o ně vlhečně chirurgicky i lid-
sky postaral. Tak jako jsem onehdy profesoru Dvořákovi zá-
viděl jeho malováni, tak by snad i větši města s širším okru-
hem potřebných pacienrú mohla Karlojim Varům záviděr.

MUDx Vkdimír Endt

FAJSTAVR Jaroslau
(- l929)

Narodil se 23. 7. |929 veYrchlabí. Primum non nocere.Ně,
kdo se musí k rakovému poznáni rěžce dopracovat, někdo se

s takovým wztahem už narodí. Jeho prvnimi a nejlepšími uči,
reli byli děd a otec. Do školnich lec pak zasáhla válečná léta,
Rodina musela s majetkem na malém voziku opusrir Vrchlabi
a zakowila v Opočně u Náchoda. Klikatá cesta za lzdělánim
se napřimuje v roce 1948, kdy byl Fajsta"r po marurirě při-
jar na Lékařskou fakulru UK v Hradci Králové, Učili jej ry-
nikající profesoři: Fingerland, Bedrna, Petr, Lukl, Vanýsek
a řada dalších, Proro secrval na hradecké fakulrě i po jeji pře-
měně na Vojenskou lékařskou akademii. Pracoval jako ,,pom-
věd" na $ziologii a otorinolaryngologii a publikoval svotr prv-
ní vědeckou práci Kalorichá kupuhmetňa Po promoci v roce
1953 měl jako vltečný absolvent právo r,ybrar si obor Nastou-
pil na otorinolaryngologické klinice v Hradci Králové u pro-
fesora Hyb:íška, ktery byl přísný, nesmlouvary, ale velkoryse
spravedliry pedagog ýjimečných kvalir. V roce 1960 - |"iž

Prl-
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a vesribulologem. Habilirační práce na téma Meniérova cho-
roba a zejména její léčba pomoci ultrazvuku, jmenování do-
centem pro obor otorinolaryngologie a převzetí přislušného
odděleni v motolské nemocnici byly jen logickým pokračo-
váním profesionální drrihy. Od roku 1980, kdy se stal před-
nosrou děrské ororinolaryngologické kliniky, obraci svou po-
zornos! k nemocným dětem, Zavedl řadu nových operačních
postupů, zejména u dětí onkologicky nemocných, ale i v ušní
mik-rochirurgii. Jeho excelenrni chirurgické l}kony jsou jako-
by zwárněnim životni filozoíie. Pomoci a neuškodir. Cidi9im
vedenim operačnich nástroiů připomíná hru na housle. Ne
náhodou. Miluje hudbu, krásně zpivá a sám hrál v několika
smyčcog;ch kvarretech na violu. v tělesné kondici se udržu-
je sporrem, ýlery do hor nebo praci na chalupě v romantic-
kém prosrředi Blacenska. K jeho krásným povahovým rysům
Patří schoPnost nelzdávat se. A také úpornost při prosazování
roho, co považuje za správné, Dokrorski dizerrační práce v ro-
ce 1982 Léčebné ryužití ulnazwhu u ORLbyla z dnešniho po-
hledu jen zastavenim před jmenováním profesorem pro obor
otolaryngologie, Samo za sebe mluví více než devadesác pub-
likovaných vědec§ch prací, téměř dvě stovky přednášek, zvo-
Ieni do předsednicrva Evropské společnosri děrských orola-

ryngologů i členswí v redakčni cad,ě International Journal of
Pedianic Otokryngolag1 Přes obrovské pracovni úsilí nikdy
nebyl morous. Naopak, milován pro svůj úsměv a přívětivé
jednání, jakoby chrěl říci, že nežijeme svůj živor pro sebe, ale
v druhých a pro druhé.

doc. MUDI Zdtněh KabelÉa

FISCHERJan
(19]3_I976)

Profesor Fischer parří k vel§m postavárn naši poválečné psy_
chiatrie. Nejýraznější ocisk jeho působeni spočivá v eman-
cipaci dětské psychiarrie jako wébltného oboru. Jeho živorni
pouť vedla všemi dramarickými událostmi minulého století
i různými oblasrmi naší republiky,

Narodil se 24. 12, 1913 v Lomnici nad Popelkou v rodi-
ně lékaře. Maturoval vJičíně, medicínu studoval v Bratislavě
a ukončil ji v Praze na prahu dalši války v roce 1938. Po pro-
moci se orienroval pediarricky, Pracoval jako nehonorovaný
asistent na klinice profesora Brdlika, v roce |942 získal pe-
diauickou specializaci. Jako zasrupující pediarr pak působil do

konce války v Praze i na venkově. Jeho další profesni kariéra
začala po owobozeni v roce 1945 na pražské psychiatrické kli-
nice, kterou tehdy vedl profesor Mysliveček. Jeho pediacrické

"zděláni ho logicky směrovalo k dětské psychiatrii. Na réro
cestě se serkal s další velkou osobností naší pedopsychiarrie

- docencem Aperauerem. Po jeho smrri v roce 1955 přewal
vedení jím založeného dětského oddělení psychiatrické klini-
ky, kde od roku 1956 působil jako odborný asistenr Fakulry
děrského lékařsrví, od roku 1959 jako docent a od roku l962
i jako vedouci nově založené subkatedry Ústa*.u pro doškolo-
vání lékařů pro děrskorr psychiarrii. V roce 1969 byl docent
Fischer jmenován profesorem a v souvislosri s otevřením no-
vých nemocničnich prostor v Morole se sml prvním přednostou
samosrarné Klinilry dětské psychiatrie, jediné v naši republice.
Fischer byl klasickým představitelem erudované generace vý-
znamných medicins§ch osobnosti, jejichž lzdělání i osobnosr
formovala armosféra a podmínky prvni republiky, Do profese
v§tupoval všeslranně připravený schopný integrovat všechny
dúležité vědecké proudy, které se v psychiarrii tak složitě uplar-
ňuji. Do oboru, ale i do společenského a pracovního klima-
cu dovedl vnášet důsrojnosr, lystupoval s noblesní laskavos-
ú. V rižirych 50. lecech, kdy byl obor psychiacrie vice než jiné
lékařské obory deformován různými pseudovědeckými dok-
rrínami, dokázal uplatnit otevřené myšleni a piistupy. Profil
jeho vědeckého ájmu byl širolg, významné mísro v něm zauj!
maly mechanismy intrapsychick/ch procesů. Jeho doktorská
práce (l968) zpracovala otázku vlivr.r temperamentu na soci-
ální vztahy a srrukturu osobnos!i dítěte. Další cenné ýsled-
ky své práce vložil do zhruba stov§ publikací. Odborně pů-
sobil v mnoha společnoscech, prescižní bylo jeho členswi ve
výboru Unie evropských pedopsychiatrů. Sílu svého působeni
a pracovni rozmach mu politovánihodným způsobem nebylo
umožněno uzavřir. Dusná armosféra 70. ler s rora]irními prak-
tikami tr}znivě útočila na jeho duši a zhoubné onemocněni
mu nakonec lzalo živor. Nďtěsri půdorys zikladů oboru, kre-

ry načrtl, přetwal a snadlzei řici, žeby z jeho současné podo-
by měl radost.

doc. MUDI Vladimír Hort, CSc.

173

I_



tenis. Do důchodu odešel roku l970 a o tři roky později ze-
mřel. Jeho jméno je navždy spojeno s československou diabe-
tologii i interní medicínou.

prof MUDI Zdeněk Suoboda, DrSc.

FOIT Richard
(1897_1973)

Narodil se 7. 3, l897 v Budarině u Žiliny a po absolvování
gymnázia se zapsal na lékařskou fakulru univerziry v Buda_
pešti. O jeho snaze ziskar co nejlepši vědomosri svědči ro, že
ze šcsri let studia srrávil dva roky na Sorbonně v Paříži. Tám
si také zřejmě owojil společenskou noblesu a džentlmenswí,
které ho pak provázelo po celY živor. Studia dokončil na bra-
tislavské univerzirě, Pak pracoval několik měsiců u profesora
Formánka v ústavu lékařské chemie v praze a u věhlasného
profesora Embdena ve Frankfurtu nad Mohanem. Od ré do-
by se daroval jeho ájem o biochemii a merabolické choroby.
Svoji klinickou drlíhu začal jako asisrenr na interni klinice
profesora Hynka v Brarislavě. Po habilitaci v roce 193l přešel
do Prahy a sral se přednosrou inrerniho oddělení v nově ote-
vřené nemocnici na Bulovce. Vzhledem ke sgrm všestranným
schopnostem byl současně pověřen vedenim plicniho oddě-
lení a centrálnich biochemickYch laboratoři. Celoživotní Iás_
kou profesora Foita se po odborné srránce sral diabetes mel-
lirus. Společně se svým přitelem profesorem Syllabou se stal
zakladatelem československé diaberologie a jejím horliv/m
propagárorem doma i v zahraničí. V roce 1958 přešel již jako
profesor Fakulry děrského lékÁřsrví do Fakultni nemocnice pod
Petřínem. Zde z interni kliniky vywořil celos!árni centrum pro
l"lkum a léčbu diaberu, Sepsal několik základnich monogra-
fií o cukrovce a podilel se rozhodujicim způsobem na vJ.voji
a výrobě československých inzulinů. Byl raké prvním, kdo
u tidiabetiky. Dlouhou řadu
le diabetologické společnosti

]. Ženevě a osobní přátelské
vztahy ho spojovaly s četnými svěrogimi diabetology. Parřil
k čelným představitelům fakulry a v lerech l958-60 zasrával
funkci proděkana pro výzklrm. Jeho přednášky pro mediky
byly mimořádně oblíbené pro šarm přednášejicího i pro racio-
ná|ni obsah zdůrazňujíci propedeutické znalosri a erický pří-
stup k nemocnému. Byl ryborným diagnosrikem a propagá-
rorem všeho nového, co mohlo přispěr ke zkvalitnéni péče
o nemocné. Vychoval řadu v/borných lékařů a jeho žÁc| z_astá-

vají vedouci místa na klinikich a v nemocnicích. Profesor Foir
rynikal vždy pracovním elánem. Byl příkladem člověka, kre-

ry rzdy věděl piesně co sleduje, a sledoval to houževnatě a ry-
rrvale od první inspirujici myšlenky až k dokončeni dila. Ve
svém jednání byl vždy přimý, laskary, nenáviděl inrriky, byl

ryborným společníkern se zájmem o r.rměni, zvláště o hudbu,
zdatným tanečnikem, v mladších lerech pak pěsroval akrivně

(- l922)
FUCHS Vladimír

Narodil se 15, 6. |922 v Prr.e, kde také maruroval na Akade-
mickém gymnáziu. Za války byl vězněn v koncentračním rá-
boře. Po znovuorevřeni vysokých škol }ysrudoval v nejkrarším
rermínu Lékařskou fakulru UK. Záhy po promoci byl ná-
silně povolán na čryři roky na vojnu. Našrěstí se dostal na

rynekologii ve Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové
a v Usrřední vojenské nemocnici v Praze. Od roku l955, kdv
se mu podařilo svléci khaki sukno, pak již definirivně zakot-
vil na gynekologické a porodnické klinice v l,ondýnské r.rlici.
vedené profesorem Peterem, Za přednosry profesora Koráska
přešel na rehdejší Fakulru dětského lékařswí UK jako vědeck1'
pracovník. Již v roce 1959 odevzdal kandidárskou dizerrační
práci. Přes značný ohlas prací publikovaných doma a hla"né
v zahraniči mu bylo povoleno obhájit tuto dizertaci ažza pl-
né čryři roky! Podobné, rři roky rrvajíci průrahy, motivované
ovšem pouze politickými důvody, se opakovaly později i po
podáni dokrorské dizerračni a habilirační práce. Když už se
jeho dizertace konečně dosraly před odborné komise, proš|l,
samozřejmě jednohlasně. Badarelská práce profesora Fuchse.
ač na r,ysoké vědecké úrovni, nebyla nikdy dělána od zeleného
stolu či ze stcrilni laboraroře. Naopak, vždy rycházela z pet-
fektní, nadšené a zodpovědně pojaré činnosri léčebně preven-
tivní. Veškerá jeho vědecká a publikační činnost je zaměřena
na rěhorenskolr patologii a perinarologii. Zn:imé jsou jeho prá-
ce o roxoplazmóze a žlourenkách v graviditě, o pozdní gesró-
ze, ale i o imunologických aspektech a endokrinologii těho-
renswí. Proro lze Madimíra Fuchse bez nadsázky považovar za
spo|uzakladatele perinato|ogie v celostátním měřitku. Také
Fuchsova pedagogická činnosr byla vždy rozsáhlá, nadšená
a rysoce kvalifikovaná. Učil nejen mediky, ale i mladším kole-
gům sviril pochodní svého elánrr a odbornosti na cesru svého
zamilovaného, byt náročného oboru. V roce l982 byl jmeno-
ván docentem, v roce 199l proběhlo řádné habilitační řizení.
Prorože politické důvody přesraly být důležiré, mohl se docenr
Fuchs v roce 1992, rii dny po wých 70. narozeninách, konďné
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dočkat jmenovacího řízeni profesorem. I kdyz jeho hlavnírn
koníčkem je porodnicwí, má spousru dalších ušIechrilých á-
jmů: miluje hudbu, výwarné umění i beletrii. Je skromný,
vlídný a vždy usměvary. LzeJi v současné době ješrě hovořir
o renesančních osobnosrech, pak profesor Fuchs ji rozhodně
je. Jeho kariéra byla nepřelžitě rušena a ztěžována proli.ren-
swími a překážkámi. Mnohého by ro zlomilo, orrávilo či od-
radilo od dalšího usilování. Ne rak profesora Fuchse.

prof MUDI Jan Hořejší, DrSc.

Doplněk děkana fakulty
Člověčl proffll Noblesa, rovná páteř, laskavosr, vlidnosr, mi-
rumilovnost, odbornosr, široká vzdělanosr, nadhled.
Punc kvďity Marurira na Akademickém gymnáziu v Praze
s qznamenáním (roho si cenim ztjména proto, že jsem na něm
maturoval i já).

Válďné putovIínil Abiturienrský kurz Obchodni akademie
s maturitou, kancelář s klotovými rukály, dva roční§ konzer-
vatoře - vzdělával se v houslích, rok v koncenrračním ráboru.
Popromočni putováni! Historicky vyznamné měsro Slaný,
které za srany'ch dobrych dob mivalo vlasrního kara. Hradec
Krá]ové s dávnou rradicí kanonýraJabůrka (ač hisrorické zbra-
ně sbirá, ke sběru kanónů se zatím nedopncoval). Praha - Lon-
dýnská - Morol. Jezdit po ostarním světě moc nesměl.
Posedlose Parologickými sravy v rěhotenswi a perinarologií.
Důkazem je téměř 400 publikaci a 9 monografií, poslcdní
z roku 200I -Vybrané l..apiroly z perinarologie", společné se
Zobanem, Tomášovou a Cerným.
Usedlost: Chalupa v Jizerských horách.
Další charalaeristika: Sběrarel - historiclr/ch střelných i bod-
ných zbraní, starého porcelánu, w,ácných tisků a starožicnos-
rí Ýůbec, ale raké sběíarel kíásných ážirků v rónech a slovech
literárů. Právě rak sběratel osudových, resp, politickych křivd
- od zavření vysokých škol za 2. svěrové války přes násilnou
čryřletou vojenskou službu a po ní čryřleté pozdrženi kandida-
rury rřileté pozdrženi práce dokrorské, neplarnou habilitaci
z roku l982, kterou si musel zopakovar na stará kolena v íoce
1991, až po (v sedmdesáti letech) jmenovací řízení profesorem
se zdržením jmenováni o další dva roky.
Paradox Bytosr rak mírumilovná se kochá zbraněmi, bf sra-
rými. Co mu jde asi hlavou, když je hladí očima i dlaníi
Zaóování rodu: Dvě dcery lékařky, jeden syn rynekolog, čry-
ři nezaměstnaná vnoučata.

prof MUDr Josef Koutecbj, DrSc.

(*
GOPFERTOVA Dana

1951)

Narodila se v Přibrami a v lerech l969-1975 absolvovala Le-
kařskou fakulru hygienickou v Praze. V Příbrami rovněž začiná
jeji profesionálni kariéra na okresní hygienické scanici, ziská-
vá aresraci prvniho srupně v oboru hygiena a epidemiologie
a Polé se ujímá vedeni protiepide mického odboru a působi ve
funkci zásrupce okresního hygienika. V roce l98l přijimá na-
bídku Insrirutu pro další r,zděláváni lékařů a farmaceurů a na-
stupuje jako asistenr na katedru epidemiologie. Nástavbovou
aresraci z oboru epidemiologie rykonala v roce l984. V tém-
že roce zakončila vědeckou přípravu, obhajuje kandidárskou
dizerračni práci a ziskává hodnosr kandidára věd v oboru epi-
demiologie. Zde se opět projevuje její pile a pracovitost, neboť
plnění pracovních a studijnich povinnosrí musi navic §kloubit
s péči o rodinu.

Sl}m přichodem na lékařskou fakulru pomohla vyrešit v ro-
ce l99l kririckou situaci wniklou náhlým odchodem dr. Ka-
vana, Za poměrně krárkou dobu dává jasné najevo, že bude
důsrojným násrupcem wých předchůdců ve vedení epidemio-
logickeho pracovišré, kreré založil proíesor Skovránek.

Pochází z učirelské rodiny a tam maji kořeny její pedago-
gické ambice. Rodinná tradice tedy zřejmě vedla její kroky při
výběru učirelského povollíní, ale úspěchy, krerých dos:ihla, jsou
výsledkem jejiho nevšedního nasazení a každodenní práce.

Peda8o8ické akíivitě se věnuje již čwrt sroleti, zahrnuje v/-
uku a výchovu studenrú od středoškoláků až po posluchače
Univerziry tietiho věkrr. Výrrka epidemiologie je pod jejim ve-
denim směrována k modernimu přístupu ve smyslu výuky
obecné epidemiologie a e pidemiologic§ch merod a jejich apli-
kace v klinické medicině. Srudenry učí, jak posuzovat metodi-
ku a rysledky epidemiologiclgch srudii, Darabáze prakdckych
příkladů a simulovaných modelor7ch situací dává prostor pro
aktivni přístup studenú k výuce. Na zr7šováni kvaliry ryuky
epidemiologie se podilela i angažovánim předních odborníků
v oboru a vynikajicich pedagogů, mezi Iinými prolesora Sej-
dy a profesora Janoura. Výsledkem bylo zr7šení presriže obo-
ru natolik, žr v roce 2002. dosáhla osamostacnění pracoviště
a lzniká Ústav epidemiologie.

Za povšimnurí stoji také její publikačni aktivita zaměřená
zejména na připravu učebnic a rexrů. Charakrerisrické pro
její publikačni aktiviry jsou rexry a učebnice zpřehledňující,
zobecňující, synretizujicí a hlavně zpřístupňujici epidemiolo-
gickou problemariku srudenrům pťegraduálního i posrgraduál-
ního srudia. Další skupinu publikací woří populární přlručky,
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kreré přibližují lybraná témata z epidemiologie široké veřej-

nosri, přikladem jsou publikace o očkováni nebo problemati-
ce cescovní inedicíny.

Sl}m odpovědným přísrupem a náročnosti ke studenrům
může lzbuzovat dojem, že kromě práce nemá jiné zájmy. Asi
by bylo pro mnohé překvapenim vidět pani docenrku skládat
cihly nebo překládac srřechu na cha-lupě. Jeji pýchou je okas-
ná zahrada, kde může uplatnit své wůrči akri"ity a smysl pro
kásu, Dlouhá léta se věnovala závodnímu baskerbalu a kano-
istice a láka ke sponu přetrvává i do sorrčasnosti. Blaždoročně
lyráíi za lyžoláaím mezi alpské velikány, potkar ji můžere
i při sjižděni nďich řek nebo při cykloruriscice. Zálibu v ces-

tování naplnila zejména při dlouhodobých pobyrech " Me-
xiku a Španělsku, kam doprovázela manžela zaměsrnaného
v diplomarických službách.

doc. MUDx Katel Dohnal, CSc.

GREGOR Ota
C 1916)

Profesor Gregor se narodil 4. 12. 1916 v rodině pražského
inženýra chemie. Jeho mládi patřilo k šťasrným obdobim ži,
vota, Kultivované rodinné prostředí, liberální poměry první
republi§ a svobodomyslná atmosfera gymnázia i fakulry při-
znivě ovlivnily vývoj jeho osobnosri. Srudent Gregor byl však
zoon poliihon, rrimo jiné se zapojil do pomoci nčmec§im an-
tifašisrick/m běžencům, a tak si včas uvědomil, co mu z raso-

ých důvodů hrozí. Proto odešel na jaře rokrr l939 pies Pol-
sko do Ánglie. Tam nejprve studoval chemii a pak vstoupil do
rvořícich se československých vojensk/ch jednotek. Jako vo-
ják tankové pěchory se zúčastnil v druhé vlně invaze, bojoval
o Dunkerque a v k,ětnu l945 se vráril do Prahy s dvěma an-
glic§mi a dvěma československými rlznamenáními, Po ná-
vraru našel, čeho se obával: domov neexisruje, oba rodiče za-
hynuli v Osvětimi. Dokončil studia medicíny a po promoci
nasroupil na IV interní kliniku a brzy pak na L incerní kli-
niku pražské lékařské fakulry, kde se věnoval interně. Těžiš-
cěm jeho práce - předevšim glzkumné se stala gastroente-
rologie. Někreré jeho práce o problemarice nádorů žaludku
byly tehdy průlomové. Systematická l12kumná činnost ved-

la Gregora brzy k habilitaci a později k profesuie. Počárkem
60. ler přišel na I. inrerní kliniku tehdejši Fakulry dětského
lékařswi v nemocnici pod Perřínem jako zástupce přednosry

Vladimíra Jedličky a jako jeho designovaný násupce. Již v té-

to době, a zejména pak po přerzeri ldini§v roce l970, budo,
val pracovní rym na dvou hlavnich principech: lysoké kvali-
tě zdravotnické péče a dobryich mezilids§ch lztazich. Pevné
vedení vyvolávalo rehdy respekr, dnes - s odsrupem let "děč-
nosr a piácelswí. Organizoval vý,uku scudenú, rád a výborné
předniišel a pečlivě kontroloval úroveň výuky asisrenrské, Ne-
přízeň doby v roce 7977 zprostl|a profesora Gregora vedeni
kliniky, kcerá byla přemístěna do Mocola. Po odchodu do dů-
chodu (l981) pracoval na různých místech jako ambulanrni
inrernisra. Nemohl vědecky pracovat na klinice, a tak se vě-
noval soustavně disciplíně, která jej 1iž dřive zajímala: psy-
chosomatické medicíně, Také v tomto oboru přednášel, léčil
a publikoval. Široká veřejnost ocenila volnou trilogii zamě-
řenou na živorni sryl /a k zdrauě žít, Jak nimout a Jah žít se stre-

rerz. Dosrává iadu ocenění za celoživotni práci - snad nejvice
si ceni Purkyňory ceny a jmenováni emerirnim proíesorem
2. LF UK, Profesor Gregor je v pravém slova smyslu akcivni
čIověk. Nežije vzpomínkami, nýbrž piítomností a budouc-
nosti. Miluje život, váží si ho, je jeho crirelem, ba milencem.
Pracrrje aktivné pro své zdravi - dlouhá léra běhá, cvičí jógu,
rád se pohybuje v přírodě. Cti uměni: potkáre ho v Rudolfinu
stejně jako ve ýstavnich síních či Foyeru dtvadla, Zvedá-li čí-
ši k přípitku, pak obrykle na život. Na ži"ot s "elkým Ž, kre,
rý ptožil a prožívá.

doc. MUDI Jitha Zelenkoud, CSc.

HAMPL Václau
(" 1962)

Pan profesor Václav Hampl se narodil v roce 1962v Ptaze. Po
maturitě na gymnáziu v Praze 7 v roce 1980 r7studoval na
Přirodovědecké fakuIcě Univerzity Karlory biologii se zamě,
řením na §.ziologii. Diplomovou práci o termotenním účin,
ku noradrenalinu v kosrernim svalu rypracoval pod vedením
(dnes profesora) Jiřiho Mejsnara. V roce l985 složil státní ri-
gorózni zkoušku a stal dokrorem přirodních věd. Po ročni po-
vinné vojenské službě nastoupil do vědecké přípraly do Usra-
vu patologické $,ziologie tehdejši Fakulry dětského lékaisr.r
UK (dnes 2. LF) pod vedením proi Jana Hergeca, Dizerračnr
práci o reakrivitě plicnich cév na hlpoxii obhá)il v roce 1990,
V roce l 99 ] se stal odborným asisrentem v právé vzniklém
Úsravrr §ziologie 2. lékařske fakulry UK.
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Ve stejném roce získal sripendium Proshko\T nadace a od-
jel na ročni stáž na Minnesotskou univerzitu v Minneapolis,
USA. Zde se věnoval lýzkumu ýzilogie plicnich cév ve sku-
pině prol Kena'Veira a Srephena Archera. Po uplynutí roč-
ního stipendia pokačoval pan profesor Hampl v práci ve stej-
né skrrpině jako D;zkumný pracovnik až do roku l996, kdy
se vrátil do Usravr-r §ziologie 2. LF.

V roce 1998 se habiliroval, v roce 200l se stal dokrorem
věd a vroce 2002 byl jmenován profesorem. Od srejného ro-
ku je předsedou Akademického senátu Univerzity Karloly
v Praze.

Vl2kumná práce profesora Hampla podstatně přispěla ze_
jména k objasnění podílu oxidu dusnarého na rozvoji chro-
nické hypoxické plicní hypertenze, Podilel se také na rozpo-
znání kličové úlohy kanálů pro ionry drasliku v mechanismu
akutní hypoxické plicní vazokonsrrikce, krerá je hlavnim me-
chanismem regulace plicních cév ve zdraví a nemoci. Obdob-
ný mechanismus prioritně popsal i v lidské placenrě. Spolu
jsme objevili trvalý vliv perinarální hypoxie na plicni cér7, kte-

ry je dnes dále scudován několika předními svěror'fimi labo-
racořemi. V pokusech na zviřarech srudoval i možnosri připad-
né budouci aplikace sgich zjištění v terapii plicní hypercenze,
napi podáváním sreroidniho hormonu dehydroepiandrosre-
ronu nebo inhalaci ]átek uvolňujících oxid dusnary.

Pan profesor Václav Hampl je mezinárodnč uznávanou au-
toritou ve svém oboru. Je rysoce rytížen jako recenzenr pro
většinu hlavních periodik věnovaných $ziologii krevniho obě-
hu. Pracuje s nim několik postgraduálnich studenrů. Nespor-
ně pálii k le skupiné česlrych védců. krerá svoji pili a inrelek-
rem piesáhla hranice Ceské republiky a ie součásri pomérné
malé mezinárodni skupiny, krerá vede vpkrrm §.ziologie plic_
ních c&. Je rysoce integrovanou osobností, se krerotr se snad-
no vědecky spolupracuje.

prof MUDI. Jan Helget, D$c.

HANZAL František
(- 1916)

Narodil se l4, 4. 1916 v Plzni v rodině drážního skladového
manipulanm. Maturoval s rlznamenánim a zapsal se na [ikař_
skou fakulru UK. Během srudii mediciny dva roky ,,fišktrso-
vll" na Hennerově neurologické klinice. Neurologie, mladý
a dynamický obor, mu učarovala na zbyrek živora, Bylo redy

logické, že po násilném uzavření českých rysokých škol v lis-
topadu l939 začal pracoval jako pomocný lékař na nervovém
oddélení plzeňské nemocnice. Promoval záhy po osvobozeni,
l0, 8. 1945. Nadějnému neurologovi, ktery již během protek-
rorácnich let přednášel a publikoval, nabídl profesor Henner
misro odborného asisrenra. Hanzal se áhy zaměřil na ryšerřo-
vání mozkomíšního moku a neuroinfekce. stážoval několik
měsiců v Londýně, své zkušenosri rytržil jako vedoucí lékai
likvorologické laboraroře. Dosáhl pak založení neuroi nfekční-
ho oddělení na Hennerově klinice, jehož se v roce 1950 sral
vedoucím, Záhy poré se g/znamně zasloužil o zavedeni účin-
ného diagnostického a léčebného posnrpu u rehdy epidemicky
se ryskycujicich závažných neuroinfekci. ZaměřiI se zejména
na problemariku ldisťové meningoencefaliridy, poliomyeliri-
dy a enteroviróz. Přednáiel á \,Trčoval po (elém Ceskosloven-
sku. V lerech 1948-1957 sysrematicky pracoval jako neuro-
logický konziliář pro morolskou nemocnici. Hanzal se stal
i zakladatelem rehabilitačně zaměřeného střediska na doléčo-
vání osob po neuroinfekcich ve Lnářích. Vedle rozsáhlé kon-
ziliární a klinické činnosri publikoval pilně a cilevědomě, tak-
že ve 42 lerech obhájil titul kandidáta věd. Ve 47 letech byl
habilirován na základě s{ch prací v oboru likvorologie. Na
podzim 1972 opoušri milovanou kliniku a lydává se do mo-
rolské nemocnice, kde si ho ještě mnozí pamatovali z jeho
konziliárního působení, Srává se přednostou neurologického
oddělení. Usiluje o lybudováni plnohodnorné neurologické
kliniky Fakulry deského lékařswí, což se mu jako přesvědče-
nému nestranikovi zprvu nedaři, Profesor Hanzal se zaslou-
žil o polzneseni klinické i pedagogické úrovně motolské neu-
rologie, která se záhy po ukončeni jeho působeni srává třerí
pražskou neurologickou klinikou UK. Hanzal těžce nesl, ze
mnohé z jeho původních plánů a předsevzetí nebylo možné
uskurečnir, napřiklad bylo po léca odkládáno jeho jmenová-
ni iádným profesorem, Sral se jím až v roce 1979. V ré době
již čcyři roky působil jako piednosta neurglogické kliniky In-
stitutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů v Krči, Odešel do
důchodr_r ve věku dvaasedmdesáti let. Milované neurologii se

však věnoval až do roku l996 jako uznávaný konztrltanr ze-
jména na problematiku Parkinsonory choroby, neuroinfekcí
a demyelinizací, a caké jako zkušený soudni znalec. Stále čas-
rěji však profesor Hanzal dává přednost venkovskému živoru
a pobýruá v Nezvěsticich pod Plzní.

doc. MUDr. Martin Bojar CSc.
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HAVLIK Jiří
(* 1928)

Profesor Havlik se narodil 22. l0. l928 v Zámostí na Mla-
doboleslavsku v rodině úředníka finanční srráže. Parří k prv-
ním ákům zakladatele infekčniho oboru u nás - profesora

Jaroslava Procházky. Během okupace byl rotálně nasazen, po-
slán na zákopové práce a pro pokus o útěk vězněn v kárném
ráboře. Maruroval až po válce na vršovickém gymnázfu. Již za
srudií na lékařské fakulrě pracoval jako vědecká síla v chemic-
kém úsralrr profesora l(ácla. Po promoci nastoupil na infekčni
oddělení nemocnice v Českých Budčjovicích k primáři Mar-
zovi, kde ziskal prvni praktické zkušenosti v podmínkách, kre-
ré jsou pro nás dnes již nepředsravicelné, Po dvou lerech pak
nastoupil jako řádný aspirant lékařske fakulry hygienické na in-
fekčni kliniku na Bulovce. Ještě během aspiranrury složil ates-
raci [. srupnč z pediarrie (l955), roku l958 pak násravbovou
specializační ateslaci pro obor infekčních nemocí a ještě ve
srejném roce obhájil kandidátskou dizettačni prácí Diagnot-
tiha a léčba břišního tyftt a sral se odborným asisrenrem LFH
UK, Po smrri docenra Sranince (l967) přešel již jako docenr
na Fakultu děrského lékařswí, aby po smrti profesora Procház-
ky přerzal vedeni infekčni kliniky nejdřive jako mimořádný
a od roku l979 jako řádný profesor V roce l983 obhájil dok-
torskou dizertační práci Salmonebué bacibnuiáaí a jeho bčba.
Vlasrni vědeckou a odbornou prací navázal na své předchůd-
ce a učirele, profesory Procházku a Kredbu. I když zpočárku
byly jeho doménou střevni infekce, směřoval jeho ájem k dal-
ším infekčnim nemocím. Rozvíjel zejména pediarrickou čásr
infektologie. I po odchodu do důchodu zůsral členem tří od-
borných společností, řadu let byl členem, mísropředsedou
a piedsedou Společnosti infekčního lékařswí J. E. Purkynč
a od roku l988 členem výboru Mezinárodni společnosri pro
infekčni nemoci. Byl náročný k sobě, ale i ke sr"/m spolupra-
covnikům. Ráno oblylde bywal na klinice pwní, aby již na ran-
nim hlášeni měl přehled, co se během slr.ržby událo. Pokud byl
během dne mimo k]iniku, určirč si našel čas na pacienry ve
večernich hodinách. Pod jeho vedenim proběhlo na klinice
jedno profesorské řízeni, čryři habilirace, vědeckou hodnosr
doktora věd ziskali dva a kandidáta věd pěr pracovníků. Pub-
likoval přes 180 prací, z toho 45 v zahraničí. Přednášel se za-
ujerím a v jeho přednáškich bylo vždy něco nového. Jeho za-
ujetí zeměpisem a přirodopisem se projevovalo i ve qiuce,
nejednou se zapotili studenti, ale i jeho asisrenri, kdP zejména
při zoonóách ryžadoval již zapomenuté znalosri z lěchro obo-
rů. Jeho dalším koníčkem je cestováni, zná řadu zemí, jeho

obrázky z cest jsou vénovány přírodě, kvěrinám i broučkům.
Profesor Havlík je pořád plný energie a elánu, nadále si udr-
žuje konrakt se sým oblibeným inFekčním oborem.

doc. MUDx Vilma Marešouá, CSc.

HERCOGOVA Jana
(- 1959)

DocentkJ Hercogová dokonale naplnila obsah sralého české-
ho přislovi, kreré řiká, že ,,jablko nepadá daleko od stromu".

Je dcerou lékařských rodičů (matka pediatr, otec internista),
kterym se narodila během jejich působeni v átci. Tam žila do
sr7ch l0 ler, pak v Poděbradech. Thm roku l978 maturova-
|a. Učeni jí šlo hravě, jejimi nejoblíbenějšími předměry byl1.
marematika (dva ro§ ji dokonce dálkově srudovala na l,omo-
nosově univerziré). chemie a biologie.

Předpokládalo se, že za}ráji lysokoškolské sludium na ma-
rematicko-§zikální fakulrě, Pracovnici pedagogicko-psycho-
logické poradny jí ale doporučili studium mediciny.

Poslechla je. Jeji lzrah k dětem a profese marky rozhodl1,
o preferenci Fakulry dč§kého lékařsrvi,

Během studia pracovala jako pomocná vědecki síla v Ústa-
vu hisrologie a embryologie a od 4. ročníku na alergologickém
pracovišti I. děrské kliniky v Motole. Ták jako v děrství, i v ré-

ro době inrenzivně sporrovala. To jí zůsralo dodnes. Promo-
vala s vyznamenáním (1984) a cenou děkana a l. zájí 1984
nastoupila ke srudijnimu pobltu na I. kožni klinice Fakulq,
všeobecného lékařswi. Po prvni mateřské dovolené přešla do
Fakultní nemocnice na Bulovce, kde ne)prve absolvovďa po-
vinné předaresračni ,,kolečko" a pak zacala pracovar na lamni
Dermatologické klinice (srudijni pobyt l987_89, odborný
asisrent 1989-94, docent 1994-95). V kvěrnu 1995 se srala
docenrka Hercogová přednosrkou kliniky, Začárkem roku
l999 se klinika i s paní docentkou přestěhovaly do Modrého
pavilonu morolské nemocnice.

Arestaci L stupně z dermarovenerologie složila roku l988,
I[. stupně roku 1993. Kandidárskou práci ,,Kožní formJ t7-

meshé borelióz1" obhájila v roce 1990 a v roce 1994 se habili-
rovala po obhajobě p ráce ,,Dbuhodobé sbdoudní pacienni s hož-
ními projeu1 |meshé botelióz1", Na přelomu Iet 199|-92
absolvovala sedmiměsiční stáž ve vídni a roku l994 měsiční
sráž na Dermatopatologickém instiruru Univerziry ve Fila-
delfii.
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Hlavnimi oblasrmi odborného zájmu docentky Hercogo-
vé jsou, kromě už zminěné problemarilry lymeské boreliózy,
dermaroparologie, excrakorporální forochemoterapie u myco-
sis fungoides a vliv exogenně podávaných korrikoidů na struk-
curálni změny hipokamptr. Čásr z nich řeši v rámci přiděle_
ných grantů,

Docentka Hercogová čile publikuje a přednáší, Sepsala
a rydala jednu monografii, pět da]ších (v angličrině) je v tisku,
l6 kapitol v monografiich a 73 odborných článků (38 anglic-
k1.,29 v časopisech s 1F). Na českých izahraničních kongre-
sech přednesla 78 přednášek (37 vyzvaných, 43 anglicky). Sa-
mozřejmě plni ryukové penzum pro studenry fakulry přednáší
poslrrchačům Univerziry detiho věku, postgraduantům v rám_
ci kurzů pořádaných IPVZ a raké v Cenrro Interuniversimrio
di Dermarologia Biologica e Psicosomatica (Firenze, Siena,
Milano).

Kromě funkce přednosrky kliniky je členkou vědecké rady
2. Iékařrke lakulry a prodekankou pro zahranični studenry
a ce|oživornívzdélávání. členkou vědecke rady Ceské léka;-
ské komory odborné komise ,,Ostarni lékařské obory" vědec-
ké rady Inrerní grancové agenrLrry MZdČR, členkou 12 od-
borných společnosrí (z roho osmi zahraničních) a členkou
ryborLr osmi z nich (rří českých, pěri zahraničnich), Je editor-
kou či členkorr redakčních rad 14 odborných časopisů,

Ale ani tim nejsou t7čerpány její aktiviry. Byla organizá-
torkou šesti českých odborných serkání, péri velmi populár-
nich českých s mezinárodni účastí (Prague Dermatological
Meedngs) a byla prezidenckou sedmi mezinárodnich setkáni
(šesri v Praze a jednoho v Terme di Comano v ltálii).

Docenrka Hercogová získala v roce l992 sripendium Ame-
rican Academy of Dermatologr, v roce l999 byla jeji přednáš-
ka na Kongresu Slovenské dermatologické společnosti hodno_
cena jako nejlepší. Roku 2002 získala česrné čIensrvi Rrrmunské
dermacologické společnosti.

prof MUDr. Josef Kouteck!; DrSc.

HNEVKOVSKY Otakar
(1901_1980)

Profesor Hněvkovslry se narodil 25. 7. 1901 na Karlově u Spá-
leného Pořiči. Gymnázium absolvoval v Pardubicích v roce
l920. Rozhodoval se mezi diihou uměleckou nebo lékařskou,
nakonec se jeho životni náplni srala medicina. Jistě však ne-

jsou bez spojitosti jeho sklony malířské a sochařské s ortope-
dickou snahou o správnou funkci a dokonalý rvar lidského
těla. Srudoval na lékařské fakultě UKv Praze, jako zručný pre-
parátor se sral pomocnou silou anacomického úsravu. Měl šrěs-
tí na učitele, a tak vedle anatoma \Ý'eignera mu byl ušlechti,
lým vzorem i profesor chirurgie Jedlička, ke kterému přišel
,,fiškusovať' ješrě jako medik. Promoval v roce 1926 a po pů-
sobení na ll. chirurgické klinice přešel roku 1931 na orlope-
dickou kliniku profesora Zahradníčka, kde byl v roce 1937
habilitován. Jeho první vědecké práce byly anaromické a ana-
romicko-chirurgické. Anaromie ho přivedla ke kineziologii
i k účasti na rozpracování základů svalového resru. Svou r7-
sokotr chiturgickou erudici dokázal ještě po letech při opera-
cích mladých lidi s průsrřely břicha v srpnu roku 1968, Maje
příklad v proFesoru Jedličkovi, stal se profesor Hněvkovský
pokračovatelem jeho snahy o rehabilitaci tělesně postižených
(od roku l940 pořádal tábory pro tělesně postižené). Moder-
ní operační ortopedii podle Zahradníčkova lzoru rozvijel oso-
biqim způsobem předevšim v oblasri kostních nádorů, sravů
po poliomyeliridě, u opelaci páteře a vrozených onopedických
vad, včetně vrozeného rykloubení kyčlí (sesrrojil v]ascni re-
renční aparárek). Nelze nelzpomenout jeho nejslavnější práce
Patelk alta congenita tatda - nouí nosobgickd jednotha (1956,
v anglosaském písemnicwí známa jako Morbus Hněvkovský).
V roce 1945 lybudoval Hněvkovský z původně německé or-
topedické kliniky II. kliniku pro děrskou chirurgii a orcope-
dii, dnes v rámci 2. LF UK. Hněvkovský byl vedle Zahrad-
níčka čelným představicelem naši orropedie v mezinárodním
měřitku, byl členem SICOT a v této oblasri byl považován
za předního odbornika na orázky vrozeného ryklotrbení kyč-
lí, jak svědčí hlavni referáry přednesené na zasedání réco orga-
nizace v roce 1957 v Praze a 1966 v Pařiži. V roce 19ó8 byl
zvolen děkanem lékaiské falulry jeho zvolení nebylo však ofi-
ciálními misry uznáno, Svou klinikLr vedl od roku 1945 do ro-
ku l97l , tj. 26 let. Osobně byl profesor Hnévkovskf,člověkem
plachým a cidirym. Miloval myslivosr a toulky piirodou. Ne-
snášel útlak a násilí, kterym se byrosrně vzpíra|, Miloval čes-
kou i svěrovou historii, Jako své živorni krédo ryznával hes-
lo: ,,Unius libri hominem rimeo". Jeho nejvěrši zálibou bylo
malováni, kreslení a grafické lisry Zemřel v plné duševní i tě-
lesné aktivirě 9. 6. l980. V jeho osobě odešel jeden z velikínů
české válečné a poválečné generace učirelů lékařské fakulcy.

doc. MUDr. Vtichu Smetana, CSc.
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Profesor Homolka, kter/ patří mezi zakladatele moderní kli-
nické biochemie v našem srárě a krerý ji dlouhá léca formoval
a reprezentoval na zahraničním fóru, se narodil 2. l. l9l6
v Brodcich nad Jizerou, Za 2. světové války byl nucen přeru-
šir studium na Lékařské fakulrě UK a pracovar jako labora-
rorní rechnik v cukrovaru. Tato praxe v něm vzbudila zájem
o lékařskou chemii, takže po promoci nascoupil na dětskou
kliniku nejprve v Hradci Králové a poté na l. derskou kliniku
profesora Švejcara v Praze, kde mohl uplarnit svoje laboraror-
ni zkušenosri. V té době zavedl a pro naše podmínky upravil
a prověřil mikromerody potřebné k analyze biologických te-
kutin, méně náročné na množsrví odebrané krve. své zkuše-
nosri publikoval v malé, ale velmi d,ůležité brožuře Chemickd
d.iagnostiha u detskén uéku (1950) , kterol pozdli (|956) roz-
šířil na ucelenou monografii, krerá se smla zikladni přiručkou
k]inicko-biochemické laborarorní diagnostiky nejen u nás, ale
i ve středni a l"fchodní Evropě. Laboratorni metodikou, která
profesoru Homolkovi učarovala a srala se jeho láskou, byla
polarografie, Homolka rozpracoval tuto techniku pro diagnos-
riku změn v bílkovinách séra a mozkomišního moku za paco-
logiclrych stavů. Za ryto objevné práce obdržel už v roce l948
Jedličkovu cenu. Nebyla posledni. O jeho píli svědči úcry-
hodný seznam téměř 300 odborných sdělení publikovaných
v risku i na přednáškách doma i v zahraničí, dále osmnáct mo-
nografií překládaných i do cizích jazyků. V laboraroři byl pro-
fesor Homolka cílevědomý, houževnary a pořádkumilovný
pracovník s velkou manuální zručností. Byl nápadigi ale vel-
mi reálně uvažující a zejména přísně krirický k r7ďedkům
práce wé i svých spolupracovniků. Byl r"r;borný řečnik a po-
horog; diskurér. Ale po práci se z něj srával miIý společník,
výborný r7pravěč, ktery byl vždy srředem celé společnosti.
Zdaleka jsem ner7čerpal seznam jeho záslr.rh o rozvijejici se

obor klinické biochemie. Neměl bych však zapomenour najím
založenou sekci zdravolnich laborantů, krerá "elmi pomohla
po.zbudir činnosr nejpočernějši skupiny pracovníků nďich
laboratoří. Bez něj by rato pracoviště nikdy nedosáhla dnešní
úrovně. Laboranti ho milovali, i kdlz, jak mi ženem vypíávě-
li, je učil zacházet s van Slykeogim manomerriclgm přísrrojem
na stanoveni alkalické rezer,"y svérázným způsobem, s rákos-
kou v ruce. Měl rád humor a nenáviděl posrranni nebo dokon-
ce ákeřné jednáni. Proro byl sám až rvrdě upřimný, což někre-

rym lidem nebylo po chuti. My všichni, kteří jsme ho znali
blíže, i ri, kreří se s nim setkívali na kongresech a sympoziích,

věděli, že je skutečně nejvěrším klinickým biochemikem, jak
sám o sobě s úsměvem říkával, prorože měřil 19ó cm. Proto
nás jeho nenadálý odchod v roce 199l, ve věku 76 |er, ale v pl-
ném pracovním nasazení, všechny překvapil a velmi zarmoutil.

ptof MUDr. Jaroslau MasopusL DrSc.

HORT Vladimír
C 1930)

Vladimir Hort se narodil v Praze 2. 8. l93O jako nejsrarši
syn v rodině se dvěma sourozenci. Ve svém pozdčjším odbor-
ném zájmu byl zaujar g,znamem sourozeneckého pořadí pro
vývoj osobnosti i volbu profese. Často u"áděl, že medicinu
volí nejcasrěji děri, kreré se narodily jako první. V době, kdv
studoval gymnázium, ho zajímala chemie. Byl to zá)ern, kte-

ryi předznamenáva| orienraci na všechno, co v sobě slučova-
lo rajemswi iexaktnost. poriebu poznat ro, co na první po-
hled není vidět. Ve volbě vysoké školy zvítězila medicina,
kterou ukončil v roce 1955. Nasroupil do psychiatrické léčeb-
ny v Kosrnonosech, kde poprvé poznal utrpeni duševně ne-
mocných. Přes všechnu lidskou bidu, krerou ram spaďil, ie
dodnes porěšenim čísr jeho dekurzní áznamy o pacienrech,
plné poelických metafor. U jedné schizofrenické pacienrky
napsal: ,,Přestože je zima, ona má léro a vidi zlaté zrajíci obi-
li." Na psychiarickou kliniku v Praze přišelv roce 1963, kdv
r7hrál konkurz na misto sekundárniho lékaře. Jeho učitelem
byl profesor Vondráček, ktery měl Madimíra Hona velmi
rád. občas se žerrem tradovalo, že si profesor vondráček ne-
chá píchar injekce pouze od Horta. Na psychiatrické klinice
se pěsrovala převážně biologická psychiarrie a to, co souviselo
s psychorerapií a psychoanalýzou, se oparrně obcházelo. Horr
se zaméřil tímro směrem a stal se nďím 9iznamným předsta-
virelem dynamické psychiatrie. V roce l969 mu profesor Fis-
cher nabídl asisrenrské místo na Fakulrě děmkého lékařswi
s výukou dospělé psychiatrie, kde setrval po další obdobi své
profesionálni kariéry. V roce 1978 získal rirrrl kandidára lé-
kařslo,,;ch věd a stal se zakládajicím členem Evropské spánkové
asociace. Od roku 1986 je docentem a vedl Dětskou psychia-
rrickou kliniku Fakulry děrského lékařswi (dnes 2. LF UK)
do roku l998. Je vyznamným soudnim znalcem s jemným
smyslem pro detaily, kreré jiným rrnikají. Je schopen vidět
věci nebo siruace z různého, někdy neobryklého a překvapu-
jiciho pohledu. Jeho vnitřni svěr je málo omezen obvyklými
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konvencemi. Zvnějšku může býr viděn jako mirný a přizpů-
sobiý, avšak zevnirř neustupuje od sl"r/ch předscav a lytrvale

1e naplňuje. Má rád studenry a stále ho zajímá svěr mladých
lidí. Přes postupujícívěk mu zůstala mladiswost názorů i zje-
vu, Je psychiatrem, kterého nikdy neopusril zájem o duševní
pochody druhych lidí. Je ro dar, ktery není v oboru psychiar-
rie dán každému.

doc. PhDx Jana Kocourkouti

q2namně přispělo ke srovnatelnému standardu péče o dírě
v jiných lyspělých evropských zemich. Profesor Houšcěk měl
nesmírně ciclivý vzrah k dětským pacientům, byl přísný ale
spravedliý ke sým posluchačům, neobyčejně se těšil na schůz,
ky s absolvenry po 20 a po 30 lerech, Byly to pro něj šťastné

chvíle, kdy se mohl podiler na jejich zkušenostech, ale i z jejich
zkušenosti ziskívar nový e]án a nové myšlenky, Jisrě mu zbý-
valo málo času na jiné záliby. Tim více miloval svou rodinu,
svou zahrádku, dché chvíle strávené v lese či u vody se sgimi
přáteli a dřivéjšími žáky. Zemřel22,9. 1994.

S osobnosrí profesora ]osefa Houšťka je úzce spjata neopa-
kovarelná historie dětského lékařswí, moderni ýuky pedia-
Irie a rozvoje péče o dítě v našem srátě po 2. světové válce a ve
Jruhé polovině 20, srolerí, Jako ák profesora Brdlíka, zakla-
datele české a slovenské pediarťické školy, stál v první řadě
budováni rnoderniho qukového sysrémtr, vyzkumu a léčebně
prevenrivní péče v těžkém obdobi po šesrilerém uzavření ly,
,okých škol, v době hlubokého nedostatku odborně r,zděla-
nÝch dětských lékařů lůžkog,ch a ambulancniclr zařizeni,

Profesor Houšrěk se narodil 25. 7. 19|3 ve Zbečniku
, okrese Náchod. Vyšel z chudých poměrů, které ho však ly-
:hovaly k velké houževnato§ti a cílevědomosci. Absolvoval lé-
iařskou fakultu Univerziry Karlory v Prazrv roce |937 a od,

;oku l939, s ýjimkou let 1942-1945, působil na II. děcské
.ilinice v Praze. V roce 1948 byl jmenován docentem a,, roce
l9!3 profesorem děcského lékařswi. Roku l954 převzal klini-
iu po profesoru Brdlikovi a zůstal jí věrný až do konce svého
života. Profesor Houšrěk byl lékařem, vědcem a pedagogem,
irery měl na myslistále dokonalejši merody v připravě norych
.ékařů a v jejich lepší připravenosci pro praxi, Proto se stává
,polrrzakladatelem pediatrického směru a později samoscacné
t,kulry denkeho lek řswr Univerziry Karlory ll95J) J Ú5|a-
l u 9lzkumu 1jvoje dírěre při téco fakultě. Byl prvnim děka-
:lem fakulry a později ji řidil znovu v letech l970 l980. V le-
:ech 1966 1970 byl prorekrorem Univerziry Karlory, sral se

:kademikem ČSAV a 1znamně se podílel na řízení vědy v lé-
<aiských oborech. Celoživotní cesta profesoía Houšťka ne,
j.la cescou snadnou. Sám dobře věděl, kde jsou limiry dané
Jobou, ja§ tlak a jaká úskali musi překonat, aby zajisril péči
r ditě a pediarrii náležitě důstojné misro v ájmu zdravého vý,
,.oje nogich generaci. vywořil ucelené celoživotni dílo, které

prof MUDI. Otto Hrodtk, DrSc

HRDLIČKA Michal
( 1965)

Byl ro rok 197l , který je nasměroval na ceslu, na kreré se po
desetiletích setkali, Toho roku ry,šel on, žák Hrdlička, z rodiny
poprvé do školy, a ona, Dětskí psychiarrická klinika, vsrou-
pila jako benjaminek do rodiny klinik ve Fakulrní nemocnici
v Morole, jako samosrarná a v nďi tepublice jediná pedopsy-
chiacrická klinika. Spolu se ale serkali až v roce l996, kdy Dr.
Hrdlička na kliniku nastoupil jako asiscent a nadějný kandi-
dát profese. Hodnora jeho práce mu pak v roce 1999 otevře-
la dveře do pracovny přednosty kliniky, Cesta, která ho na je-

ho současné místo posravila, má znaky svédomiré pečlivosti
a scudijního nadání, i podobu píle a cilevědomosri. Od sých
g7mnaziálních ler byl rynikajícím srudentem, Od svých me-
dicínských studii, které ukončil v roce 1989 ve slých 24 le-
tech, se rozvijel jeho ralenr pro komplexní chápáni problémů,
před kterymi medicina stoji ve své složité zakowenostive svě,

rě přirody i životě lidí. O rozsahu jeho zájmů již jako mladé-
ho lékaře rydávají svědecrví jeho cerrifikace, nejen z oblasci
biologické psychiatrie, ale i psychoterapie a komunikace,

základni stavbu své odborné mohucnosti Dr Hrdlička za-
ložil na Moravě, je rodem Brňan, Ve svém pražském posláni
ji logicky jen dále rozšiřuje. Při pohledu na tuto aktivitu lze
až váhar, zda může byt tak mlád, jak skutečně je. Je schopen
řešir a obhajovar grancové projekry mezi krerymi je aktuálně
nejlznamnější projekt 1lzkumu děcského aurizmu, Byl scho,
pen autorsky participovar na našich nejr./znamnějších psy-
chiarrických učebnicích. Prošel iadou inspiradvnich stáží na
kJinikách německy mltrvicich zemí i v USA.
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Výdedky jeho práce našly odraz v různých cenách a nepií-
mo i uznání v povoláni do orgánů odborných společnosrí a re-

dakcí časopisů.
Doc, Hrdlička vsroupil do plodného období svého života

i diky událosrem po roce l989. Představuje reprgzentan(á na-
srupující generace, kreťá se může a dokáže inspirovar nogimi
obzory Doc. Hrdlička se přitom dokázal odpovědně posravir
do drržeb dětské psychiatrii a v"fnamně ji obohacovat. Jeho
profesní vizitka přitom nezasriňuje jeho osobni, bytosrnou po-
dobu. .|ako manžel a otec je zjevně milující osobou, důstojný
i přárelský jeho mládi pod poctami nezestárlo.

doc. MUDx Vkdimir Hort, CSc.

HROBONOVA Věra
(- 1944)

Narodila se 26, června 1944 v Praze. Otec byl úřednikem,
maminka pracovala jako učitelka. Sama oceňuje, že ryrůsta-
la v klidném a ryroynáném rodinném prostředí. Dodává, že
i když byla jedináčkem, byla rychovávána dosr přísně, spíše
k sebekriričnosti než k sebevědomi,

Od dětswí ráda čeda, neiraděii knihy z hisrorie, hlavnč
z období antiky, ale i dobrodružnou lireraruru. Ve škole jí dě-
lal problémy jenom tělocwik, jinak bez věrší oámahy absolvo-
vala srředni školu a maruriru na libeňském gymnáziu v roce
l96l.Váy měla silnýlztah k humanitním předměúm a roz-
hodnuri jír srudovat medicinu bylo spiše přiieri v}zvy - stu-
dovat méně snadné předměry a couha ,,býr užirečná lidem".
I když svého rozhodnutí později časro litovala, protože při je-
ji úzkostlivé povaze bylo pro ni studium i samo povolání léka_
ře rěžlým chronic§m srresem, po letech dospěla k závěru, že
by s jiným povolánim neménila.

Fakultu dětského lékařswi absolvova,la v roce 1967. Během
srudia přišlo do jejiho ločniku v roce l965 několik studentů
ze Slovenska a jednim z nich byl jeji manžel, krery se věnuje
ORL. Po promoci pracovala téměř rok v nemocnici v Kutné
Hoře, což byla dobrá škola života. V květnu 1968 se jí tam
narodil syn Pavel. Již zá 4 měsice poté nasroupila opět do za-
měsrnání, protože se naskytla přiležitost pracova! v Praze, na
I. inrerni klinice profesora Heřmanského. I kdl se 1í na kli-
nice moc libilo, přesro neodolala nabidce akademika Houšťka
a přešla od dospělých pacientů rovnou k nedonošeným dro_
bečkům.

Od ledna l969 se stala Il. dětská klinika jejím osudem
a doslova druhý,rn domovem. ZpocárJru pracovala posrupně na
všech odděleních a nejvice ji zau)ala endokrinologie, Pan pro-
fesor však roáodl jinak, a rak zakowila na dě§ké kardiologii,
čehož nikdy nelirovala. Měla roriž skvěle učitele - docenrku
Padovcovou a profesora Šamánka. Pro jeji další ldinickou pra-
xi však byla největšim přínosem spolupráce s primářkou Vo-
říškovou. I když coro období nebylo vůbec jednoduché, dnes
je vnímá docentka Hroboňová velmi pozitivně. V roce l970
se jí narodila dcera Eva a velkým nárokům práce na klinice
mohla dosrár jen za *ydatné pomoci srych rodičů.

Od roku 1977, kdy se as. Dr. Vořišková stala primářkou
v Kardiocenrru, získala školské misco a začala se věnovat i pe-
dagogické práci. Učí moc ráda a dobře, a§i také díky rodinné
rradici. Má velkou radost, kdl se na ni obracejí i po lerech
bYvalí žáci. Opakovaně školila zájemce o srudenrskou vědec-
kou činnosr, z nichž někreří dnes pracujíjako dětští kardiolo,
gové, napřiklad v Kardiocenrru Motol.

V zimě 1980-198l byla na srudijním pobytu v proslulé děr-
ské nemocnici v Grear Ormond Srreet v Londýně, v tamním
kardiocentru, pod patronaci profesora Starka, Byla to pro ni
mimořádně přínosná doba jak po odborné, rak i krrlrurně-spo-
lečenské stránce, V Londýně se seznámila mké s kardiology
z dalšich zemi, s nimiž stále udržuje kontakry Opakovaně by-
la na studijních pobnech v Lipskrr, kde rovněž přednášela,
a v roce l992 ve Vídni,Všechny zahraniční cesry a pobyry po-
važuje za zajímavé a užitečné.

S manželem a dětmi nídi cestovali, pokud ro poměry za mi-
nulého režimu dovolily, hlavně k Jadranu. Polovina rodiny
trpí polinózou, a proro docenrka Hroboňová trávila deser ler-
ních sezón v Dalmácii jako vedoucí dětských léčebných ziqez-
dů Balney v letech l980-1990.

V posledních lerech se stari o otce polcočilého věku, a pro-
ro raké odešla před dvěma roky do důchodu. I kdl pracuje
již jen na částečný úvazek, citi se podle vlastniho ryjádřeni na
IL dětské klinice stejně dobře jako dřív,

Mní ji jen, že se nemůže vice věnovat svým dem vnouča-
tům, kte rá rychle ryrůstají. Je dost váána domácími povin-
nostmi, ale snaži se i doma sledovat odbornou literaturu, pře-
devšim časopisy. Neodpusrí si raké věnovar každý den chvili
internetovým zprávám, zvlášrě Euronews, protože polirika je
od mládi jejim koničkem.

prof MUDr. Jan Vaařinec, DrSc.
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HUČÍN Bohumil
(* 1934)

Proi MUDr. Bohumil Hučín, DrSc., primář kardiochirurgic-
kého odděleni Dětského kardiocenrra při Fakultní nemocni-
ci v Praze-Morole, je vedoucím představitelem moderni dětské
kardiochirugie v našem státě.

Prof. Hučln se narodil ve Velkých Popovicich, okres Praha

rychod. Po absol"ováni Lekařské fakulry Karlory Univerzity
v Praze v roce l958 pracoval na chirurgickém oddělení ne-
mocnice ve Vlašimi a arestoval z chirurgie v roce 1963. V le-
tech 1963-1977 pilsobil na Klinice děrské chirurgie Faklrlry
dětského lékařsrví Univerzity Karlovy v Praze u prof. MUDI
Václava Kafky, DrSc., jako aspiranr, vědecký pracovnik a od-
borný asistenr, Atestoval z dětské chirurgie a v roce 7967 ob-
hájil kandidátskou dizerrační práci. V roce 1970 byl pověřen
vedením kardiochirurgického odděleni na K]inice dětské chi-
rurgie v Praze, kde začal budo"at základy kardiochirurgie no-
vorozeneckého a kojeneckého věku. V roce l977 byl spolu-
zakladatelem Děrského kardiocentra ve Fakultní nemocnici
v Motole v Praze.

V lerech l968-ó9 na sripendium British Council a v roce
1978 na stipendium WHO absolvoval srudijni pobyry v obo-
ru dětské kardiochirurgie u Mr. D. J. \řaterstona v Hospiral
for Sick Children Great Ormond 5treetv l.ondýně. Na dalšió
studijnich pobltech byl v roce 1985 v Columbia Presbyterian
Hospital New York u Dr J. Malma a v roce 1987 v Children\
Hospital Medical Cenrer, Harvard Medical School v Bosronu
u Dr. A. R. Casranedy.

Vybudoval moderni praco"iště dětské kardiochirurgie a za-
vedl nové metody operace srdce u novorozenců a kojenců na
otevřeném srdci, jako jsou $ziologická Mustardova a Sennin-
gova operace, Jateneho anatomická korekce rranspozice, dále
korekce Falloroly rerralogie u kojenců, rekonsrrukce komplex-
ních vad pomoci homotransplantátů chlopni, Fonranova ko-
rekce univentrikulárního srdce, náhrada kořene aorry u no-
vorozencú aurorransplantací chlopně plicnice podle Rosse,
operace ektopie srdce, anomálních odsrupů koronárních arte-
rií, operace aortoventrikulárního runelu u novorozenců, aor-
tovenrrikuloplasrika podle Konna, Kawashimona korekce dvoj,
výrokové pravé komory, operace srdečních nádorů atd., které
v nďem stárě provedl a publikovd poprvé, Pracoviště budoval
zaváděním zkušenosrí z předních světových center pediarrické
kardiochirurgie do specifických podmínek děrského kardio-
centra v Praze a za rydatné pomoci Dr Jaroslava Srarka, své-

ho spoluáka z lékařských studií a pozdějšího přednosryTho-

racic Unit, Hospital for Sick Childrcn v Great Ormond Srreer
v Londýně, ktenf,pomohl postupně ryškolit v Londýně ce-
lou skupinu pražských mladých dětslcých kardiologů, kardio-
chirurgů, kardioanesreziologů a intenzivisrů. Podařilo se mu
v přátelské a dělné atmosféře nybudo"at velmi dobry a zdaný
r|m děts§ch kardiochirr.rrgů, jehož operační r}sledkyjsou pl-
ně srovnarelné s výsledky velkych světor^l,ch pracovišť a z ně-
hož lyšli i samostarní vedoucí kardiochirurgických pracovišť
doma i v zahraničí (Lipsko).

Profesor Hrrčin je členem řady mezinárodních odborných
lékařských společnosti, ve kterych akrivně zastával funkce ve
l"f,borech a mezinárodních pracovnió skupinách: British Asso-
ciarion ofPaediatric Surgeons, Socieré Internationale de Chi-
rurgie Cardiovasculaire (Francie), Sociery of Thoracic Sur-
geons (USA), Sociedad Cubana de Cinugia, Sociedad Cubana
de Pediarria, European Associarion for Cardiorhoracic Sur-
gery Inrernational Sociery of Cardiothoracic Surgeons Qa,
pan), Ássociation of Cardiovascular Surgery ofUkraine, Ás-
sociarion for European Paediarric Cardiolory. V roce 1996 byl
prezidentem X. mezinárodního sjezdu European Association
for Cardiorhoracic Surgery (EACTS) v Praze, l998 vedoucim
organizátorem mezinárodního sympozia v Tomsku, Rusko
a 2002 vedoucim organiárorem sympozia v Bishkeku, Kyr-
gyzstán, Srředni Asie, oba pořádané společnosci MCTS.

Docentem chirurgie byl jmenován v roce l984, doktor-
skou dizerračni práci obhájil v roce 1987 a v roce 1990 se sral

profesorem chirurgie. Publikoval 175 vědeckých prací, napsal
l0 kapitol do monografií, učebnic a lysokoškolských skripc.
Monografii Dětski kardiochirurgie r7dal v roce 200l. Proslo,
vil 230 přednášek doma i v zahraniči,

Roku l981 získal cenu Národniho výboru hl. m, Prahy,
v roce 1984 Srární cenu (společná), v roce 1987 gznamenání
za rynikajicí práci (pro kolekriv Kardiocenrra), v roce 1980
medaili Padovské univerziry, v roce l984 paměrní medaili Fa-
kulry děrského lékařswí UK Praha, v roce l998 pamětni me-
daili Univerziry Karlory. Ceny llkařské společnosti J. E. Pur,
kyně za odbornou publikační činnost dosral v lerech l972,
|976, |980 a 1983.

prim. MIJDI Jan Šhourdneh, CSc.
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kou ldiniku i pro celou odbornou lékařskou veřejnost. Ješté
dnes je řada lékaiů, kteři na něj nejen vzpomínaji, ale i rěží
z jeho hlubo§ch lékařs§ch znalosri a chirurgick/ch rechnik.

prim. MUDI Jiři Kanta

l

\

Narodil se 22. 7, 1909, Na rozdíl od většiny přednich ocola-

ryngologů z meziválečného obdobi, še] renro moravs§ rodák
z Napajedel cilevědomě za kariérou odborného lékaře v oboru
ORL. Hned po promoci a návratu z vojenské základni služ-
byv roce 1936 nastoupiljako nehonoto"aný externí lékař na
kliniku profesora Přecechtěla, kde se sral nejdříve demonsrrá-
torem a potom - již v roce l938 - *istentem. Po uzavření r,yso-
kých škol v roce 1939 zůstal na klinice (přeměněné v ré době
na odděleni Všeobecné nemocnice v Praze) a po znovuotevře-
ni kliniky v roce 1945 zůstal zde jako klinic§ asisrenr. Byl po-
věřen qrrkou posluchačů všeobecného lékařswi a navic i před-
náškami pro srudenry stomarologického směru. Jako asisrent
a od roku l948 státní docent byl pravou rukou velkého chirur-
ga profesora Přecechrěla, což se brzy projevilo na jeho chirur-
gické zručnosti a zkušenosri. Operoval lždy tak, jak odpovída-
lo jeho mimořádně cidivé, vnímavé a pečlivé povaze: každý
výkon se v jeho rukou sral koncerrem §ziologické operatir,y,
krev se objevovala jen zřídka a v nepacrném množswí, všechny
struktury které nebylo nurné odstraňovat, zachováva] nerknu-
ré. Své operační posrupy a především způsoby provedení se
snažil přenášet na své žáky a řada z nich na něj dodnes vzpo,
míná jako na nedostižný vzor, Svou činnost na ocorinolaryn-
gologické klinice ukončil v roce 1953, kdy byl pověřen vede-
ním děrské otorinolaryngologické kliniky na Karlově. Tirto
funkci zastával do roku 1960, Zde uplarnil své zaměřeni na
děrskou orolaryngologii, především boj prori zbyrečné bolesri
a šetrnou otochirurgii. Boj prori bolesti byl u Chvojky vůbec
jedrrím z hlavních problémů oboru, Na jeho počest pořádané
rzv Chvojkoly dny v Olomouci mají toto téma časro na pro-
gramu přednášek. Posledním působištěm profesora Chvojky
(nepočítámeJi jeho expertizní pobyr na klinice v Alžiru, kde
také náhle v roce 1969 uagicky zemřel) byla právě ororinola-
ryngologická klinika Lékařské fakulry v Olomouci.

Zájmy profesora Chvojky se nikdy neomezovaly porrze na
medicínu. Měl velké hudební vzdělání, miloval obrazy, krás-
nou liIeratulu. Kdyz byla jeho klinika pověřena uspoiádáním
odborných Dnů orolaryngologické společnosti, byl v popředi
yždy také zůi:ek \rměleck/, především hudebni večery O tom-
ro témaru byl vždy ochoten diskucovac srejně fundovaně jako
o problémech rnedicínských. Jeho odměřených 60 |ec živoca
bylo mírou opravdu macešskou, Bez nadsázky se dá řici, že
právě na sklonku života byl na vrcholu sr.lth schopnosci a lid-
slg,ch vlastnosti: jeho odchod byl velkou ztrárou pro olomouc,

JEDLrCI{A Vladimír
(1896_I973)

Profesor \4adimír Jedlička, přednosta I. inrerní ldinilg, Fakul-
ry dě6kého ]ékařsrví v nemocnici Pod Perřínem, se narodil
24. 9. 1896 v Praze. Maturoval na pražském Ákademickém
gymnáziu, promoval v roce 192l na Lékařské fakulrě Univer-
zity Karlovy, Ihned po promoci se stal demonsrrátorem, o ne-
celý rok později asistenrem I. lékařské kliniky profesora Syl-
laby. Habiliroval se roku l929, mimořádným profesorem se
sral v roce l948, řádným v roce 1967. Dovoluji si čtenářům
sdělir několik osobnich lzpominek na cohoco jemného, vše-
obecně r,zdělaného lékaře, krerý dovedl žit opravdu kulturním
živorem. Po skončeni ranniho hlášení odcházeli lékaii z pra-
covny pana profesora za sými povinnostmi, Poré, co jsme se
v průběhu doby lépe poznali, rlvinul se mezi námi - tehdy
jsem byl zástupcem přednosry kliniky _ velmi dobry troufal
bych si iíci čím dál rím lepši lzrah a lzájemná důvěra. Jedno-
ho dne mi profesor Jedlička řekl: ,,Pane kolego, zůsraňte ješ-
tě chvíli, dáme si spolu kafičko, abyste mi pomohl zahnar mé
ranni černé koč§." Od té doby jsme si spolu rl.wořili ukovou
pěknou rradici rannich dialogů, jejichž témata bpala různá.
Medicinská, provozni, ale čím dál tim časrěji jsme si povída,
li ,,o živorě". Parr profesor zůstal ve své pracovné i po odchodu
do důchodu, aby se zachovala i lokálni tradice, aby se i nadá-
Ie citil ve svém léry ,,r,ysezeném" kiesle ,,jako doma". Naše
stanoviska se lišila vlasrně pouze v jednom pohledu. Profesor
Jedlička byl silný kuřák cigarer. Bohužel se stala ona zdánlivá
slabůsrka definitivni tečkou jeho živora. Jak si starši lékaři
jisrě pamaruji, učili na pražských lékařsL7ch fakultách tři pro-
fesoři jménem Jedlička, Náš Vladimir Jedlička byl internis-
ra-hemacolog, V odborných kruzich dostal epiteton ornans et
cOnstdns ,,krýaý-ý Jedlička", na rozdíl od Jedličky-patologa
a Jedličky-pneumologa. Profesor Vladimir Jedlička přešel ro-
ku 1932 zL incerni kliniky na interní odděleni nemocnice
Na Franrišku v Praze jako primář a v roce l9r8 se sral před-
nostou Inrerní kliniky Fakulry dě6kého lékaiswi v nemocnici
Pod Petřinem. Publikoval 80 vědec\ych praci převáně v oboru
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hemacologie a uveřejnil pěr monografií. Jeho práce položily
základy klinické hematologie v Československu. Byl prvnírn,
kdo u nás věnoval svůj vědecký zájem perniciózní anémii. Ne-
ni všeobecně známo, že v mládi se pod vedenim profesora
Václava Šrěpána věnoval srudiu klavirni hry Jeho celoživorní
odborná práce inrernisry hematologa a profesora Univerziry
Karloly zanechala v análech lékaiské vědy tfvalou sropu.

rad vl]zkumného ústavu mlékárenského a vyzkumného ústa-
vu porravinářského a Rady wýžily MZČR, Řadu ler věnoval
propagaci noých směrů kojenecké a dětské vfil7, spolupra-
. ovJ inrcnliuně s n7robci 9žiry a byl ilene- ,ybo.u Č,. ,po-
lečnosti pro racionálni v|živu,

Vliznamná byla aktivita Jiřiho |odla na fakulcě. Měl "elký
podíl na výuce mediků a byl členem vice fakultnich komisi
(pedagogické, sripendijní, vědecké, knihovní, pro zahranični
sryL7). V polisropadovém období zastával rok (1990) funkci
proděkana pro {uku. V roce 1991 nasloupil na mísro před-
nosry Dětské kliniky Fakulrní nemocnice Pod Perřínem a ro-
ku 1992 byl jmenován profesorem pediatrie. Vývoj událostí
zavinil, že přednostou kliniky byl jen kácce, do roku 1994,
kdy byla Fakultní nemocnice Pod Pecřínem v rámci resrituci
zrušena. Krátkou dobu pak působil na Pracovišti pro vlživu,
zřizeném fakulrou v Motole ad personam,

Profesor Jodl měl v poslednich lecech živora smůlu, Měl
vážné stdečni poriže, pro kr€íé musel být náročně operován,
prožil rěžkou a komplikovanou dopra..ni nehodu a ani konec
odborné činnosri nebyl takoql,, jaký si ho předsravo"al. ]eho
podíl na vlvoji 2, lékařské fakulry pediatrie, a zvláště děrské
gastroenterologie a wýžíry, je zásad,ni a zaslouží si úcry

prof MUDr, Josef Koutecbj, DrSc.

KABELI{A Miroslau
(1924_I995)

Miroslav Kabelka se narodil l1. srpna l924 v Praze, Po ukon-
čení sďedni školy nemohl, lzhledem k uzavřeni čes§ch lyso-
Sích škol, dále srudovar, Po skončení válL7 absolvoval srudium
na Lékařské fakulrě Univerzity Karlol,y v Praze, kreré ukon-
čil v roce 1951, Po promoci nasroupil na všeobecné chirurgii
v Litoměřicich a poté jako asistent na ll. chirurgické klinice
profesora Diviše, V roce l955 začal pracovar na Klinice dět-
ské chirurgie Fakulry děcského lékařsrvi UK v Praze u světo-
známého chirurga profesora Václava Kafky, Pod jeho vede-
ním se zaměiil na kardiochirurgii a hrudni chirurgii, Díky
svému rechnickému talentu se podilel na konscrukci mimo,
télního oběhu, a diky romu mohla Klinika děrské chirurgie
jako jedno z prvnich pracovišť v Evropě řešit vrozené srdeč-
rri vady v dětském věku. Současně se Kabelka věnoval v plném
rozsahu děrské hrudní chirurgii, především řešení deformic
hrudni srén1,, acrézií jícnl a bráničních kýl, V cizi literatuře
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prof MUDr. Ota Gtgor, DrSc.

Profesor MUDr, Jiří Jodl, CSc,, někdejší přednosta Dětské
kliniL7 2. lékařské fakulry ve Fakulrni nemocnici Pod Petří-
nem, se narodil v Praze 29. dubna 1930. Byl nejstarším ze čryř
sourozenců, Po maturitě s qznamenáním (1949) zahájil stu-
dia na pražské lékařské fakulrě, ze které přesroupil v roce 1953
na nově zřizenou Fakultu dětského lékařswí. Promoval opěr
s \,yznamenáním v roce l955. Minisrerskou discribuční ko-
misí byl přidělen do Zlína s působištěm v kojeneckém ústa-
r u v Kyjově. Po roce se vrátil na základě konkurzního řizeni
do Prahy. Nasroupil jako sekundárni lékař na I. dětskou kli-
niku profesora Svejcara do Děrské fakultní nemocnice.

Tak jak to má blt, prošel všemi oddělenimi kliniky. Od ro-
ku 1959 už jako scarši sekundář pracoval na odděleni patolo-
giclych kojenců se zaměřenim na problemarikrr děrské 9žir7
a metabolických onemocněni. Acestaci I. stupně z pediarrie
složil roku l957, II. stupně po 10letech (l967), ale mezirím
už byl zařazen do externí aspirantury (od roku 1962), kterou
ukončil obhajobou dizercačni kandidárské práce v roce 1968.
Odborným asistenrem falulry se snl roku l963. Současně pře-
vzal vedení jednoho z kojeneckých odděleni kliniky.

Odborným údělem profesora Jodla se srala dětská gastro,
enterologie. Začal ji budovar při karedře nemocniční pedia-
tie r okl 1 9 64. ZaIožil specializovanou gasrroenrerologickou
laboratoř a postupně zaváděl se spolupracovniky nové ryšerřo-
l aci merody. V roce 1969 se scal zakládajicím členem Evropské
pediarrické společnos!i pro 8a5lroentelologii a v|žilu. Habili,
rační řízení Dr. Jodla proběhio roku 197ó, jmenován docen-
tem pediarrie byl ovšem až v roce 1978.

Od roku 198l začal docent Jodl rozvijet do velké šiře také
problematiku dětské 1,žily. V roce l983 se sral experrem MZ
CR pro děskou vlivu a gastroenterologii a členem vědeckých
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publikoval vlastní modifikaci spirální anasromózy u arrézie
jicnu. V letech 1976 1977 byl na dlouhodobém studijnim
pobltu u profesora Koopa ve Filadelfii (USA). Po návratu pro-
gresivně prosazoval novinlg, v pediauické chirurgri, předevšim
v novorozenecké, a jeho snahou bylo zřidir na klinice samo-
starné odděleni novorozenecké chirurgie, což se mu podařilo
až v roce 1988. V roce l979 převzal vedeni Klini§ détské chi-
rurgie v Mocole po profesoru Václavu Tošovském, V roce 1987
byl jmenován řádným profesorem chirurgie Univerziry Kar-
lory v Praze. Listopadové událosri v roce 1989 přivítal s vel-
kvm nadSenim. nikdy se nechrél smíiir s dikutem méné \chop-
ných lidi, Cas byl však neúprosny. V roce l900 byl profesor
Kabe|ka penzionován, ale nadále pracoval jako profesor-kon,
zulranr a ambulanrni chirurg a akrivně se zapojil do činnosri
nově vzniklé samostatné České pediacricko-chirurgické spo_
lečnosti jako její první předseda. Profesor Kabelka se podilel
na 9iuce celé generace děcských chirurgů naši republiky, Na-
psal skripra a učebnici Dětll?á chirurgle a rĎonografii Chirur,
gické příbod1 hrudni u nouolozaců a Pojenců. Od roku, 7982
byl členem Brirské asociace dětských chirurgů. Zemřel náhle
v prosdedí své milované zahrád§ v l,etech u Prally dne 16. čer,
v€nce l995.

prof MtJDx Jiři Šnajdauf, DrSc

I{ADLECOVA Věra
(l9I3_2002)

Profesorka Kadlecová se narodila 3. 3. l913 v učitelské rodi,
ně v Kneževsi u Rakovníka. Mládí prožila v Křivokláru, maru-
rovala 1931 na gymnáziu v Berouně, Po promoci na LF UK
v Praze (l9J7) se rozhodla pro okulisriku. Dne 1, 7. 1938 na-
sroupila jako neplacená externisrka na očni kJiniku profeso-
fa Kadlického. V květnu l945 přešla jako odborná asistentka
na nově ziizenou ll. očni kliniku profesora Kurze. Roku 1954
byla jmenována scátni docentkou, l959 profesorkou, l961 do-
sáhla hodnosti dokrora věd a l966 se stala řádnou profesorkou,
V lerech 1963-1965 zastávala funkci proděkanky FVL UK,
Y roce 1964 6ylalyznamenána medailí J, E. Purlq,ně. Zvlášr,
ní pozornosr si zaslouží podil profesorky Kadlecové na ofral-
mologickém lzdělání srudenú détského lékařswi. Roku 195l
byla povéřena r,ýukou na nově zřízené pediacrické věrvi, po,
zději na Fakultě děrského lékařswi. Osmnáct ročníků pediar-
rů na ni dodnes r,zpomíná s úc!ou.

ra Kadlecová byla předurčena pro védeckou práci nadá-
ním, rytrvalosú, invenci a znamenitou pam écí. Zab,foala se ze-
jména §,ziologií a patologií zornice, enroprickými lenomény
a gonioskopii, které věnovala monografii. V její bohacé pub-
likační činnosti najdeme i některé prioritní práce z očni pro-
blemadky dětského věku. Stejně inrenzivné plnila své poslání
lékařlg, a lynikajíciho očního chirurga. Je těžko pochopirelné,
odkud rato kiehká. rkomna byost čerpala energii k romu. aby
zvládala všechny úkoly profesionálni tredigovala i Čs. ofulno-
hgii a zastávala tůzrté funkce) a byla kromě toho i srarosclivou
manželkou a matkou. profesorka kadlecová dosáhla vrcholu
své kariéry v roce 1966, kdy se po smrti proFesora Kurze sca-
la přednostkou IL očni kliniky, Bohužel ne nadlouho. Ne-
příznivý zvrar ji píinesl 21. srpen 19ó8, jednak jako manžel-
ce ministra školswí z období ,,pražského jara", jednak jako
srarečné ženě, která se nerajila negativním postojem ke vstu-
pu vojsk a podepsala ,,2000 s]ov". V důsledku roho dostala
k 1. 9. l970 wýpověd, nemohla publikovar, nesměla byt cito-
vána a jeji jméno muselo zmizet i z titulní suany skripr, jichž
byla spoluautorem, Její mravní síla se projevila i v tom, že pak
bez trpkosti pracovala dál na II. oční |dinice jako zdravotnický
zaměsrnanec ž do roku l978, kdy odešla do důóodu, ne však
na odpočinek. Zabllvala se hisrorii oftalmologie a v pouragich
publikacich přinášela zapomenutá i nová fakta, Po roce l989
přišel čas, kdy současni představirelé obou fakulr směIi profe-
sorce Kadlecové veřejně poděkovat. V roce l9941í byla udě-
lena Zlará medaile 2, LF UK a v roce 1995 medaile l, LF UK,
]e nesnadné napsat krátk| medailon o ženě, která celý živor
prožila ve smyslu hesla ,,Salus aegroti maxima lex". Snad,
nejlépe rystihl její osobnosc profesor Kouteclcý ktery ji při pře-
dávání medaile nazval prvni dámou české oftalmologie.

prof MUDr He lena Lomíčhouá, DtSc

KAFI{A Václau
(I902_199I)

Dne 30, 3. 1902 se v Praze na Berlémském náměstí narodil
zakladarel moderní české školy dětské chirurgie, profesor Vác-
lav Kafka, Mnoho mimořádných vlasrnosri zdědil. Jeho otec,
žák Maydlův, byl primářem chirurgického odděleni České
dětské nemocnice, Marka, noblesní žena s uměleclgrmi sklo-
ny, byla dcerou profesora soudního lékaiswi Reinsberga. Při
jeho narození nakreslili chirurgové Maydloly klinilg, na velký
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šedý kartón vejce, ze krerého se klube do jasu nadepsaného
dne malé kavče. Pod ním jsou dvě řady podpisů - mezi nimi
R. Jedličky, O. Kukuly a B. Niederleho. Gratulanti mkového
rozměru předurčili jako pohádkové sudičky osud novorozen-
ce. Kafka žil od úrlého děrswí ve lysoce kulrurním prosrředi,
Vynikajíci pedagogové gymnázia v Křemencově ulici ho r7ba-
viIi dokonalým klasic§m lzděláním. Po maturirě (l92l) za-
hájil srudia na Lékařské fakultě UK. Učila ho plejáda legen_
dárnich postav české medicíny období první republiky, Na
svárek sv. Josefa 1927 (19.3.) promoval a l. l0. se stal elévem
II. chirurgické kliniky profesora Diviše, kde pak byl v letech
l931-1939 nehonorovaným asistentem. A znovu na sv Jose-
fa (rentokrár l939) se habilitoval a nastoupil jako ordinář
v,,České děrské", K]iniku dětské chirurgie DFN a FDL ved|
v obdot>í |952-|970. K l. 10. 1960 byl ustanoven prvním
profesorem děrské chirurgie v republice, o rok později obhájil
doktorár věd. Po čryřicet ler jsme šli živorem ved|e sebe. Po-
znal jsem ho jako mimořádného chirurga i člověka. Vždy se
hrdě hlrisil ke školeJedličkově a Divišově. Byl chirurgem pev_

ným v každé císri složirého chirurgického konání, odolným,
s jemnou až něžnou, jisrou a oduševnělou rukou. Příkladnč
§ziologické operováni rycházelo z dokonalých znalosri ana-
romie a fyziologie a vyrříbené operačni techni§, opírajici se
o chirurgii experimentální. Chirtrrgii miloval. Největších úspě-
chů dosrihl " dětské urologii, hrudní chirurgii a zvlášrě v dět-
ské kardiochirurgii. S českou dětskou chirurgií seznámil ceIý
svčr a sám získal uznáni po celém svěrě. Byl členem a česrným
členem mnoha odborných společností. Byl přisný, krirický
učirel a zanicený pracovnik, pocrivý a přesný. Vysokou od_
bornost doplňovaly kultura ducha a kulrura srdce, Ve chví-
lich relaxace byl lynikajícím společnikem. Byl přímý, pevný
v postojich, nesmlouva5i, pracovirý oběralfi a skromný Měl
upřímnou lásku k češrině, k umění slovesnému, výrvarnému
.r zvláště k hrrdbě. Hrával rád na klavír a zpíval. Setkání nej-
bližšich přátel v jeho domě zúsrávají nezapomenurelná. Mi_
loval přirodrr (chodil po ní a jezdil na kole, lyžích i lodích), byl
rrmirněným myslivcem. Stal se moudrym - obdarovával i bral.
Pod zdánlivě tuhou slupkou či rozvernou veselosrí byl hlubo-
ce zranirelným. Věděl todž, že izevně nejdokonalejši lidská
konání nejsou jen záležitosrí inrelekru, nýbrž i mravnosri.

prof MUDI Juef Koutechi, Dóc

KAWACIUK luan
(- 1944)

Promoval na Fakultě všeobecného lékařsrvi UKv P.aze 9.7 .

1969. Hned po promoci (15,7, l!6!) nastoupiljako sekun-
dární lékař na Chirurgické klinice FDL UK v Praze-Morole,
Fakultní nemocnici zasvěril celkem 34 ler, z toho 26 ler s pl-
nou odpovědností za obor urologie.

V roce 1973 složil atesraci I. srupně z chirurgie a začal se vě-
novat urologii. Stal se členem České urologické společnosti
(1975) a v roce 1976 složil atescaci l[. stupně z urologie, Od
roku 1976 byl členem poradniho sboru krajského odborníka
pro r-rrologii. Ve swých 33 letech byl 1. 7, |977 jmenován do
funkce ordináře pro urologii na Chirurgické klinice FDL UK
v Praze a |, 6, 1984 na ákladě konkurzního řízeni přednos-
rou nového urologického oddělení FN Morol. Pracoval jako
člen poradniho sboru hlavního odborníka MZSV ČSR pro
klinickou onkologii (l98ó) a |ako člen poradního sboru hlav-
niho odbornika MZSV CSR pro urologii (l988). V roce Iq89
obhájil dizertačni Práci aa téma ,,Prognostické faktory u karci,
nomu led,uin1" a \Edeckou radou FDL UK v Praze mu byla
udělena vědecká hodnosr kandidára lékařskych věd. Od roku
l990 je s krátkou přesrávkou členem \čdecké rady 2. LF UK.
V roce 1995 obhájil habilirační práci na réma ,,Cbirurgtch,i
bčba benigní byperplazie prostaty" a byl rektorem UK jmeno-
ván docenrem pro obor urologie, Kdl byla v roce l996 usta-
vena Uro|ogická klinika 2. LF UK v Praze, byl po konkrrrzním
řizenim jmenován jejim prvním přednostou.

Docenr Kawaciuk je vědecky velmi akcivní. Od roku l994
je členem SIU (Sociéré lnternarionale d'Urologie) a od roku

komory Plrblikoval94 vědec§ch praci a přednesl l57 odbor,
ných přednášek doma i v zahraničí.

Je velmi náročný v první řadě sám na sebe. Nedokáže se
smiřir s nepravdou či polopravdou. Umí trpělivě vysvětlovar
své argumenry a dokáže přijmour argumenry cizí.

Sysrém práce na Urologické klinice založil na zkušenostech
získaných v prvni řadě od svého učircle, proFesora Niederleho.
(Profesor Niederle mu lak důvěřoval, že se od něj nechal poz-
ději operovat,) Druhým podsrarným zdrojem jsou jeho vlasr-
ni dlouholeré zkušenosri. Z urologického ordinariáru na chi,
rurgické klinice mk rybudoval špičkové urologické pracovišrě.
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Jím zavedený sysrém dodržuje všechny medicinské a chirur,
gické zásady, a zvažLtle i zdánlivě nedůležité prvlry diagnosric-
kého procesu. Udržuje sys!ém odpoledních porad, ktery ie vel-
misofisrikovany' Diskusi na poradě projdou kždý den všichni
pacienti kliniky a nejedná se o pouhé konsratováni stavu, Jed-
nor]ivá onemocnění jsou často piedmětem hlubo§ch teoretic,

§ch rozvah, ve kreryth má docent Kawaciuk absolucní převa,
hu. Pro všechny členy kliniky je každá raková porada ja§?msi
odborným seminářem, Jinde se podobné semináře na4ivaji
kurzy a mladší kolegové za ně musí platit,

Docenr Kawaciuk překvapuje sqimi hlubo§rni literárními
znalostmi, jeho argumenty jsou podloženy konkrérními úda-
ji a citacemi. Vychází z neobyčejně hlubokých reoretických
znalosci anaromie, §ziologie a farmakologie, o kceré opirá kaž-
dou diagnostickou rozvahu a indikaci k léčbě, jakož i hodno-
ceni jejich yledků ci ieSenr komplikaci.

Docenr Kawaciukje r,7nikající operarér Operuje nesmírně
precizně, uči tak pracovar i své žáky, Bravurně operuje orevře-
nou cestou srejně jako endoskopiclg,, Je úzkosdivě pečliý a tr,
pělir.li, neponechává nic náhodě; každým krokem operačniho
postupu si musí být absolutně jisq/, V jeho operačni technice
se snoubí klasická česká chirurgická škola s nejmodernějšimi
chirurgickými postupy, Přinesl sám řadu originálních mecod,
jako je rechnika rektosigmoidá|ní derivace moči s účinnéjším
oddělením pasáže stolice a moči. Jeho rechnika rransperito,
neální nefrekromie je ýsledkem dokonalé znalosti anacomie,
dIouhoIerých,,kušenostr a operačni virtuoziry,

Iako chlapec a mIadý muž byl úspěšný koncertni houslis-
ta. Protože se však věnuje každé činnosti s maximálním na-
sazením, musely housle ustoupit urologii. Při práci na klinice
dokázal se svou manželkou, MUDr. R, Kawaciukovou, r,ybu-
dovat privácni urologi cké zaiizelí, kreré funguje již přes 10 ler,
Docent Kawaciuk je hotrževnatým kuřákem cigarer, avšak
myslim, že kouření mu vlasrně ani nechutná, Kdysi kdesi se ro
prostě naučil, a tak si za tim stoji,

Docenr Kawaciuk je obdivuhodně skromný, neporiebuje
rotiž nikomu dokazovat, že je lepši. Má přirozenou autoritu
nejen mezi srrymi spolupracovníky, ale i v celé české urologic-
ké obci,

doc. MUDI. Ladislau Jarolím, CSc.

KLIMA Tbmáš
(- l931)

Narozen l0. ziii l931 v Ba]rimore, USA, Působi v Těxas Heart
Insritute, Cardiovasctrlar Pathology, Houscon, Texas, USA,

Poch:izi z lékařské rodiny (otec, matka i dédeček z marčiny
strany byli lékďi). Otec MUDI Jaroslav Klíma, narozen 1897
v Praze, lékařskou fakultu v Praze absolvuje v období 1. svě-
rové války. V roce 19l8 odcházi jako dobrovolnik pomáhat
na Slovensko, do roku l931 je vedoucím lékařem v nemocni,
ci v Košicich. V roce 1931 přichází do Prehy, aby převzal po
prof, Pelcovi vedouci mísro na Odděleni pro sociálni hygienu
ve Srátnim zdravotním úsravu - do roku l939 je vedoucí, po
okupaci ve Árnkci usrupuje do pozadí, nikoliv však v odborné
činnosri, V lerech l93l 32 absolvuje DrJ, Klima srLrdijní po-
byt v USA vJohn Hopkins Hospital School of Hygiene, což
pomáhá přispět k zavádéní programu očkováni dětí v naší re-
publice, V roce 1942bylDr.l. Klima za heydrichiády zarčen
a v červenci popraven,

Macka MUDI. Klímová, děrská lékařka, byla za 2. světo-
vé války vězněna od roku 1942 až do roku 1945. V době vál_
ky a rragických rodinných událosrí Tomáše Klimtr lychovával
stryc, Ing. Václav Klíma,

Tomáš Klíma maruroval v roce l95l, z oktály byl lylou,
čen, kdlž r.rvedl, že je občanem nejen Československa, ale ta-
ké USA. Poté rok pracoval v lesním hospodářswi jako dělník,
pak jako laborant, oktálrr dokončil a maturoval ,,externě". Na
lékařskou fakulru byl přijat také s komplikacemi.

Vyscudoval Fakultu všeobecného lékařsrví v Praze, promo-
val l957. Od počáckrr pracoval v Ústar,,rr patologie Fakulry děr_
ského lékařswí pod vedením prof, MUDr, Dagmar Benešové,
a to do roku 1968. Karrdidaturu na céma parologie plic Lr děrí
obhájil v roce 1962. Na jaře v loce l968 odjíždí na sripendium
v Texas Children's Hosoital.

Po .rpnoue oLupaci Českotlovenska v ro.e l968 za Dr K]i-
mou odjiždí maminka, manželka - Dr. Marcela Klimová, pa-
roložka do té doby zaměstnaná na odd, pacologie nemocnice
na Btrlovce a dcera Eva (nar. l963), jediné ditě Klimor,}ch
(nyní úspěšná praktická lékařka v soukromé praxi ve městě
Dallas, TX, USÁ); rnaminka Dr Klímy krátce po přijezdu do
Houstonu umirá (ješcě v roce l968),

Rodina Klímolich se rozhoduje zůstar ve Spojených scá_

rech, Dr. Klíma si doplňuje přislušné zkoušky, atestuje z obo,
ru parologie a stává se členem cýmu parologie v Texas Hearr
Institure v Sc, Lukes's Episcopal Hospiral v Housronu (od
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l970). Stal se profesorem na lékařskych fakulrách Baylor Col-
lege of Medicine a Universiry ofTlxas Health Science Cenrer.

Je mimořádně aktivní, všeobecně lzdělaný a erudovaný pa-
rolog - bioptik, specialista na transplantačni patologii srdce.

Jeho rada je ádána i dnes, kdy pracuje již jen na čárečný úva-
zek.

Klomě své odbornosti v medicině a v patologii je rynikaji_
cí muzikolog. Je předevšim znalec opery a pravidelný návštěv-
nik světo9ich opernich domů v Londýně, Bayreurhu, v New
Yorku a dalšich; milovník '§řagnera, 

ale raké Antonina Dvořá_
ka a dalšich světorych sldadatelů. Je také sportovec, donedáv-
na především akrivni renista. Je známý jemným smyslem pro
humor Výborně vaří a je srřidmým labužnikem. Vyznačuje se
nezišrnou obětavosci, jdoucí za hranice běžné lidské pomoci
v každé siruaci. Srále rrdržuje mimořádně silné přátelské vzta_
hy se spolužáky z gymnázia, z fakulty, srará se nejen o ně, ale
raké o jejich rodiny, Je proslulý kultem k ,,oživlému" kameni
získanému v gymnaziálni době. Kámen nese označeni ,,Bůh
Karel", což se lztahuje k recesistni epizod ě z gymnáaia. Přátel-
ské společenswi gymnazisrů srejného zaměřeni je živé i dnes.

Od roku l990 je iniciátorem a hlavnim organiárorem vý-
měnného odborného programu mezi l. a 2. lékařskou fakul-
rou a Texas Medical Cenrer.

prof MUDr Roman Kodtt, CSc.

(l9l2_1984)

ProfesorJan Klos se nalodil20. kvěrna l9l2 v Červenérn Kos-
relci. Jeho otec byl učirelem a uznávaným pražským malířem.
Svá srudenrskí léra prožil ve Fráncii, v Bratislavě a v Praze, kde
v roce l937 promoval. Zpoárku se chrěl věnovat obecné chi_
rurgii, ale osudem se mu stala otolaryngologie, které se věno-
val od roku 1943 celých §iicer let. Jeho prvními učiteli byli
prof. Koryza a prof. 

'Wiškovský, prvni přednosra Děrské ORL
kliniky. Klinika vznikJe2, |. 1946 na návrh profesora Přece-
chrěla. MUDr. Jan Klos na ní začal pracovar od jejiho založe_
ni, V roce l951 prof. §(/iškovsky vážně onemocněl a asisrenr
Dr. Klos byl pověřen dočasným vedenim klini§. V obdobi
1954 až 1959 pracoval jako zistupce dalšiho přednosry klini-
L7 doc. Jana Chvoj§ a po jeho odchodu do Olomouce půso-
biljako přednosra ORL klinilg a karedry na Fakulrč děrského
lékařswí až do své penze.

Dr Klos byl velmi pracovigi, houževnaof,, nenechal se od,
radir dilčími neúspěchy a dokázal, sloÝy R. Kiplinga ,,,..zas
po prohře se vracet k l}chodisku...". V roce l957 obhájil kan-
didatrrru lékařských věd, v roce |963 ziskal venia docendi,
v roce l9ó7 obhájil hodnosr dokrora věd a v roce I968 rirul
profesora.

\tnoval se víc než l5 let nevděčnému problému papiloma-
rózy hrranu u děrí. Neusrále experimenroval, prokázal (1955)
qtopatogenní agens z dětských papilomů, v roce l960 se mu
zdařil přenos na člověka. Vypracoval raké originálni léčebnou
metodu s použitim zředěného vakcinálniho viru.

Hlavni odbornou pozornost věnoval chronickým středo-
ušnim zánětům u dětí a jejich komplikacím. Byl zasráncem

rympanoplastic§ch ýkonů na tekoucím uchu a giznam re-
konsrrukčni operace viděl předevšim v prevenci dalšího zhor-
šováni sluchu, niko]iv efektu zlepšení. V/sledky své práce pre-
zentoval v řadě publikaci, v kandidátské i doktorské dizertační
práci. Vypracoval mimo jiné i metodu náhrady parologicky
změněné srředoušní sliznice štěpem ze sliznice dutiny ristní,
krváceni z cévek na promontoriu stavěl elektrokoagulací na
ákladě své experimenrálni práce na morčarech, kdy prokizal,
že po elektrokoagulaci se nemění intenzira mikrofonnich po-
renciálů hleml2dě.

Zvlášrni pozornosr zasluhuje vyzkumná práce o vlirr.r lybo-
čení nosní přepážky na funkčni stav dýchacích cest, kdy proi
Klos obhajuje oprávněnost operaci již od 6. roku věku dírěre.

Mnohostranné vědecké ájmy profesora Klose a jeho pra-
covni merodika pramenily z hlubokého ájmu o obor a z ieho
charakrerogich vlastnos!í - soustavnosc, důkladnosr, ryrrva-
losr, neokázalost a klid. K jeho dalším pozitivním vla§tnostem
je nutno přičist schopnost nechat ,redle sebe lyrůst dalši spo-
lupracovniky, jako prim. MUDI Jiřiho Kantu, rysoce uzná-
vaného děcského endoskopistu.

Pracovní bilance prof. Klose je velmi úspěšná. I po svém
odchodu z čela kliniky ješrě dlouho pracoval v ambulanrní
části a vedl mladší lékaře k vědecké práci, ale vždy si dokázal
udělar čas na cesrováni, na tenis a nikdy se nezřekl sých pra-
videlných šachoých seanci, které tak miloval,

doc. MUDI Zdcněh Kabelka
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KOCOURKOVA Jana( 1948)

Jeji profesni uplarnění předstalrrje patrně jeden z nejzřetelněj-
šich dokladů změny, ke kreré na Univerzirě Karlově v posled,
ních 14 lerech došlo, Jeji nej,vyraznější profesni charakteristi-
kotr a kvalifikaci byla a je vedle psychologie i psychoarralltickí
erudice. Tedy erudice, která až do pádu tocaliry byla v rehdej-
šich akademic§]ch kruzich spiše podezřelá než uznávaná. Dnes
je nejen ve fakulrních, ale i mimofakultních kluzích respekro-
vaná, a i díky ni se doc. Kocourková sta]a odborně a společen-
sL7,vyhledávanou expenkou. Jako jedna z prvních v medicín-
ské vý,uce otevírala dveře do svěra moderních psychologickych
a psychosociálních teorii a merod v klinické i pedagogické ob-
lasti. Jako jedna z prvních na pražs§ch lékařských fakulrách
byla v roce 1996 habilitována pro obor lékařské psychologie.

Na úspěšnou odbornou a vědeckou dráhu doc. Kocourko,
votr lyslala Morava. Narodila se v Novém Městě na Moravě.
V Brně v roce 197l ukončila srtrditrm psychologie na Filozo,
fické fakLrltě. Po několikalerém klinickém působení v Třebíči
odeSla v roce |974 narrvalo do Prahy.

Cesttr k vrcholnému uplarnění svého talentu k porozumě-
ní lidské duši, ale i pedagogiclrych vloh, zahájilav roce 1976 po
nástupu na místo klinického psychologa Děrské psychiatrické
kliniky ve FN Morol. Specializovala se v oblasti psychoterapie
a dokončila svůj psychoanalytický Ticvik. NašIa uznáni pre-
stižni mezinárodni psychoanalltické společnosti a nďi národ,
ni pobočku v ni ve svém volebním období reprezenrovala jako
prezidenr.

Velmi se zasloužila o piibližení psychoterapie medicínské-
mu vědeckému uznání. Je vedoucím členem kolegia povéřené,
ho řízenim pro uznáni psychorerapeutického r,zděláni v rám-
cí |PYZ.

\čdecká a publikačni práce doc. Kocourkové nacházi místo
v granrogich úkolech a oponenrurách, v psychiatric§ch a pe-
diarrických učebnicích, Své zkušenosti je schopna si ryměňo,
vat s odborníky na univerzirách od kodaně po Boston, od Lon-
dýna po TeI Aviv Z jejích monografií poslední doby velmi
zaujala kniha ,,Menrální anorexie a menrální bulimie v dětswí".

Výraznou vlasrností a zároveň přednosrí doc. Kocourkové
je ro, že množswi úkolů ve svém širokém odborném záběru
zvládá pružně, bez prezentované nelibosti nebo nadřazenosti

- i když se zdá, že je jich na ni opravdu mnoho. Jeji elán je stá-

le mladý - přesro, že její soukromou vizitku nedávno oboha-
rila její dcera i o titul ,,babička".

doc. MUDr Vladimír Hort,CSc.

KOUŘ Pauel
(- 1963)

Je rypickým předsravirelem dnešnich čryřicátníků, Absolvent
gymnázia v roce 198l byl již od mládí zaníceným qznavačem
a propagátorem a hlavně pak urilizárorem cílených pohybo-
r7ch aktivir. Mnohá piikoří ve formě traumat i mil§orrauma!
ho přivedla k zájmu o svalswo a hybný systém a jejich funkci
i poruchy. Ovládnul většinu sporrů již pied tim, než začal stu-
dovar Fakulru tělesné l}chory, Vynikajici gymnasra i srudent

$,ziocerapie se ješcě před absolutoriem a dokrorátem z peda,
gogiL7 (1987) začal zvláště zajimar o speciální otáz§ pohybu.
jeho působeni na mladý organismus a možnosri jeho ovlivňo,
váni a ryužiri v diagnostice. Tenco zájem také prowizi jeho dal-
ší odbornou i osobní kariéru. Začď jako $ziorerapeur-asisrenr.
pak odborný asisrent a docent (1997) ve Fakulcni nemocnici
Morol a na 2. lékařské fakulrě. Zde pak postoupil jako prvnI
nelékař do funkce piednosry kliniky (1999).

Manuálni schopnosri a cit v ruce ideálně propojuje s osob,
nimi vlastnosrmi, v nichž dominuji pracovitosr hraničíci až

s workoholismem a schopnost komunikovat s pacienty i zdra-
l]mi lidmi. To mu získalo uznáni nejen v rehabilitaci, aIe

i v medicinských oborech, a nakonec i mezi sporrovni veřej-
noscí. Ovládl obor a začal se speciálně zajímac o problemariku
svaloých adaprací i maladaptaci. Hlavni náplní odborné ak-
civicy je qlvojová kineziologie tedy kineziologie rané onro-
geneze, kde ryšel z evolučni neuro§.ziologie. Úzká spolupráce
s odborniky v téro oblasri mu otevřela dveie do svěra, Václal
Vojta i Karel Lewit r}razně ovlivnilijeho myšlení a srimulo"a-
li ho k noq.m racionálním přisrupům jak v diagnosrice, rak
zejména v terapii. Klinické zkušenosri s dětskou mozkovou
obrnou a její rerapii ho zákonicě přitáhly k pravidelným před
operačnim konzulracim. Je uznávaným a časro zvaným hos-

rujícim řečníkem, ale i žádaným instrukcorem kurzů i pra,
covnich zasedáni, Výčet zemí, kde vedl kurzy, je nesmiíni
boharý a zahrnuje jak Čechy a Slovensko, rak Icálii, Německo
a Rakousko, ale i Ameriku a Auscrálii. Jeho ruce i jeho pojerl
rehabilirace je uznáváno, o čemž svědčí spekrrum jeho pacien,
tů od nejr,yšších představitelů stáru až po novorozence a ko,
jence. I kdlz erikera velí uvésr toro pořadí, myslim, že u Par4a

Kolářc jsou prioriry obrácené.
Sport je pak druhou velkoLr sférou Kolářory činnosti, Ne,

jen jako akrivni renisra a golfista (těmto sportům se ale nevé,
nuje pro jejich módnost), ale zejména jako léčirel a Sziore-
raPeut se stává neodmyslirelnou součásri rymů zajišťujících
komplexní péči o vrcholové sporrovce všech odvěrvi. Prakric-
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lry od roku l995 se bez jeho přitomnosti neobejde ádná naše
olympijská ýprava nebo misrrovsrvi svěra, Je nesmírně zaji-
mavé, že i profesionálni hokejisté kanadsko-americké Národ_
ní hokejové ligy spěchají za ním se svými problémy a nejed-
nou jej volaji i přes oceán. Nelze se tedy divit, že čekárna před
jeho ordinací je permanentně plná jak maminek s vrnicími
kojenci, tak idolů sporrovnich i uměleck/ch, muzikanrských
i rytvarných, ale i představitelů politické sfery K charakteris-
rice jeho osobnosri parří i rozýíhlá \.ýuková akrivira, bohará
publikační i přednášková činnost, podil na výukových mare-
riálech a v neposledni řadě pak i zájem médií jak seriózních,
rak bulvárních.

Závěrem je nutné vyzdvihnout i organtzačni schopnosti
docenca Koláře jako šéfa a manažera kliniky. Otevření a plná
funkčnost rozsáhlého komplexu ambulantních i lůžkol,rl,ch
čásrí s nejmodernějšim lybavením a rysoce kvalifikovaným
personálem je zasrřešenim i zázemím jeho dosavadní odbor-
né §.zioterapeutické, pedagogické i vědeckov;zkum né práce.

prof MUDI Mirosllu Kučcra, DrSr,

KOLBEL František
(* 1933)

Profesor František Kólbel se narodil 13. 7. 1933 v rodině úřed-
rika, později ředitele první České r,zrijemné pojišťovny. tlra
Ťládi na pražském gymnáziu v Tiuhlářské ulici zkalila před_
aisná smrt otce na srdeční infarkr. patrně tato smurná skureč-
rosr přispěla k jeho rozhodnud studovat medicínu a k pozděj-
lrmu zájmu o kardiologii. Za studií na lékařské fakulrě se již
cdborně angažoval: nejprve jako demonstátor na hisrologic-
<ém ústavu a u profesora Frankenbergera a rehdejšich asisten-
:tLZ.I-nldy a J, E, Jiráska se učil záldadům vlzkumné práce,
V klinic§ich ročnícich byl demonstrátorem na lII. interni k]i-
:rice pro| Charváta. Kombinace experimenrálni a ldinické prá-
:e, s níž se seznámil za srudii,.iej provázi celý život. V roce
i957 promova,l a po roce v čáslavské nemocnici se v konkurzu

vráril na IIL interní kliniku jako sekrrndární lékař. Na réto
klinice pracoval 32 ler, soustavná rutinni i grzkumná práce
mu přinesla v toce 1964 misro odborného asistenta. V lerech
|965-1967 sbia] zahraniční zkušenosri jako research fellow
vexperimentální kardiologické laboratoři proi Momaertse
v l,os Angeles, Po návratu pracoval s€ znásobenou intenzilou,
byl jedním z mála našich kliniků, kteři při plné zÁrěž1 prací
u lůžka a pedagogickou činností scihl soustavně pracovat v la-
boratoři, včetně experimenrálnich prací na zviřarech. Je plně
oddán kardiologii, ale průkopníkem se stal v oblasd moleku-
lárni kardiologie. Byl ;ákem a pozdeji plnohodnorným spo,
lupracovníkem dvou velkých osobností: akademika Charváta
a pro| Schreibera, Vážil si jich a oni si cenili jeho práce a mčli
ho rádi. Piiblvalo publikací a přednášek: dodnes publikoval
více než 230 článků, přednesl více než 200 přednášek, je arr-

torem monografii a sk-ripr. Rád a úspěšně připravoval vědec-
ká serlráni, mezinárodni sympozium o vroz€ných srdečníó va-
dách v dospělém věku (konalo se v roce l998) má v něm svého
spiritus movens. I,ogic§m důdedkem byla habilitace, dokto-
rár věd a členswí v řadě odborných společnosri a iejich výbo-
rech. Ze z,a\raničních si cení zvláště členswí v Internationa]
Sociery for Heart Research a roho, že ie Fellow of American
College of Cardiolory, Podzim roku l990 znamenal přelom
v dosavadním životě profesora kólbela - stal se přednostou
Inrerni kliniky 2. LF UK v Motole. Od začárku systemaricky

rywářel nové klinické pracovišrě, cilené především na kardio-
logii, gastroenterologii a problematiku merabolic§;ch chorob.
Sousravná práce přinesla ovoce: klinika je dnes na výši v oblas-
ti neinvazivní i invazivní kardiologie, na poli invazivní gastro-
enrerologie patři ke špičko5im pracovištěm, má dvě kvalirni
jednotky inrenzivní péče, Us$chy přin:íšejí nejen pocry - jme-
nování řádným profesorem, čestná členswí Internistické a Kar-
diologické společnosti - ale i dalši povinnosri: dvě obdobi
ve ýboru České kardiologické společnosri, zkušební komise
pro e
MZ í.

luje l
kych lékařů v Praze, kde svou organiárorskou prací v}znamně
přispěl k postgraduá|nímu vzdělávání pražských lékařů růz-
ných oborů.

Z uvedeného ryplývá, že proí KOlbel nemá koníčka, ale
velkého koně: wou práci. Měl nelehký úkol - na velké klinice
se snažil o produktivní spolupráci problémově orientovaných
pracovních rymů, rychoval srudenry, kreří oceňovali instruk-
rivnost jeho přednášek a možnosc získar cenné praktické zku-
šenosti přijeho velk/ch vizitách. Jeho klidná a roleranrní po-
vaha a'alor;si živorní jas, ktery z něj vyzařuje, ovlivňuje klima
kliniky a zejména mladší spolupracovní§. Najde si volnorr
chvíli i na milovaný sporr - porkáre ho na renisovém kurru,
na cyklisrických stezkách nebo s puškou v mpliveckém reviru.
Vděči za mnohé své ženě, krerá si zrykla, že po pozdním pří-
chodu z kliniky následuje vice než časro pracovní večer 2a psa-
cim srolem.

doc. MUDr. Josef Oxen, CSc.
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seminářů pediarrické radiologie na pravidelné výroční dnr
zobrazovací rechniky v děrském věkr.r. Konají se pokaždé v ji-
ném městě a pravidelně uváději zobrazovaci novinky v oboru.
Ve všech činnosrech uplarňovala §vé výwarné círčni. zosriene
jistě i dlouholerym šťastným soužirim s manželem-výwarni,
kem. Výwarný cit pro celek obrazu a umístění podsrarného
detailu v něm pěsrovala i u svých lékařů a lyžadovala jej. Renc
genový snímek byl v jejim podáni nejen dokumentem, a|e

i esrericky l"r;razným dilem lyzdvihujícim podstatný detail
vlasrního nálezu. Má neobyčejně ryvinuqi reflexní posrřeh.
krerým dokáže v mžiku zachytit na objektu - člověku nebo
skiagramu - ro podsrarné. Vždy udivovala své okoli blesko-
vými diagnózami. Jejím žákům z motolského pracovišrě se
stal jeji pracovni sryl školor.r i po jejim odchodu do důchodu
30. l0. 1990.

doc. MUDr Jarouír Hoidb, CS;
prcf MUDr. Stanishu Tůma, CSc

KOLIHOVA EUa
C 1928)

Do Děrské fakulrní nemocnice v Praze nasroupila jako před-
nosrka do té doby neexistujíciho Ústředního renrgenologic-
kého oddělení sebevědomě, s odzbrojrrjicim púvabem mládi
sv/ch 34 let, nabitá vědomostmi a pracovnim srylem švábov-
ské rentgenologické školy a vyzbrojená znalosli právě nasru-
pujíci éry angiografických lyšerřeni. Suverénně vstoupila do
historiclr/ch prostor byvalého Nalezince a s podporou ředicel-
ky nemocnice MUDr V Kazimourové soustředila radiodia-
gnostické služby v rukách odborniků na diagnosriku děského
věku. Uspořáda-la archiv, modernizovala přístrojové lybave-
ni, rozšířila paleru r7konů o akruálni novinky včetně angio-
grafických lyšetřeni a kinematografických záznamů a hlav-
ně - obklopila se mladými nadšenci, které soustavně vedla,
rychovávala, učila a podporovala jejich objevné lýboje do no-

rych oblastí radiodiagnostilry, podněcovala jejich snahu o vlasr-
ni projev a prezenrace odborné práce na širokém fóru zdravot-
nické veřejnosti,

Pocházi ze Žižkova - rmtodila se 4. 
'. 

1928 - a žije tam
dodnes. Těro skutečnosti lze paríně přičist jeji úpornou život-
nosr, se krerou překonávala pracovní a organizačni překižky
a která ji umožnila ryrovnat se i s problémy v osobnim životě.
Promovala l5. l2. l952 na Fakulrě všeobecného lékařswí UK
v Praze a l. ledna následujícího roku nastoupila ve Fakulrní
nemocnici I v Praze, zprvu jako sekundární lékařka, od 1. 8.
l960 jako_odborná asistentka, Dnem l. 8. l9ó2 se srala pied-
nosrkou Usrředniho renrgenologického odděleni Dětske la-
kultní nemocnice v Praze, poz,Jěji - od roku l973 - Fakulrni
nemocnice v Morole. Složila ateslace z renttenologie v roce
|955 a 1968. Kandidárem věd je od l7. 6. l965, docenrem
pro obor radiodiagnostiky od l. l0. l98l , Po přesréhováni od-
děleni do morolského areálu začala nová fáze jelího ž|wota.
Dnem l. l. l984 se srala vedoucí renrgenologického oddě-
lení na katedie fakultní pediatrie Fakulry dětského lékďsrví
v Praze a od l, 9. 1986 vedoucí karedry renrgenologie a on-
kologie Fakulry dětského lékařswí UK v Praze, lnrenzivně se

zabý,vala diagnostickou problemarikorr dětské onkologie.\ě-
novala jí podstatnou část své vědecké činnosri, což se ploje-
vilo jak v množsrví publikovaných prací a přednášek, tak
v množswi v,fkumných úkolů, na nichž se podilela. Druhou
čásri morolského živora byla výuková činnosr, Prosadila sy-
stém vn§ pediatrické radiologie a dokrizala ji přiblížit sruden-
ďm. Byla aurorkou skript a celé série progresivnich v"luko4kh
6lmů a diafilmů. Výukovou činnost rozšiřila od ,,morols§;ch"

KOMAREKVkdimír
(- 1949)

Doc. MUDI \4adimir Komárek, CSc., lékai milovník mu,
ziclolch i dramatických umění, raké však jejich akrér, jmeno-
vec nedávno zesnulého známého grafika, s nímž se nakone:
nejen kvůli srejnému jménu spřáreli|i, ie důsrcjným násrup
cem svého učirele a zakladatele dětské neurologie. Podobně ja,

ko prol MUDr. L Lesný DrSc., proslulý šíří srych zájmu
a literárnimi ambicemi, má i Komárek řadu dalších, neier
medicínslgch w:iií. Jako prof. MUDr. l. tesný přilnul i doc
MUDI V Komárek k děrské neurologii akPraze.

Do poúnorové Prahy se osratně v květnu roku l949 Vladi-
mír Komárek narodil. Pamatuje si jeji remná i světlá obdobl
Těši ho proměna měsla nad \4mvou v €vropskou merropoli
v měsro kultrrry kongresů i pozoruhodných se&ání.

Na Vinohrady a do Morola na Kliniku děrské neurologie *
doc. V Komárek rád vracl z četných kongresů a zahraničniď
pracovnich cest, které konečně může po desedlerích cesrovnic:
doložek a ákazů svobodně navšrěvovar a rvůrčím způsober
prožívar.

Je více než pravděpodobné, že malý \4adimír ani jeho rc,
diče netušili, kdl jako školák "chodil" do ,,Tiuhlárny", ia}*
překvapeni mu život uchystá.
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Tím méně pak nernél V Komárek jako srtrdenr srřední vše,
obecně vzdělávaci školy ve Šrěpánské ulici pocuchy o neuro-
logii, nekonltrlzivnich áchvatech či limbické epilepsii. Po ma-
ruritě na uznávaném gymnáziu v roce 1967, kdy se v lerech
prvniho pražského tání věnoval studentskému divadlu, sepi-
soval scénáře a hrál košikovotr, se rozhodl poněkud překvapi-
r,é pro sudium pediacrie, Zdá se, že podobně jako na mnoho
dalších absolventů gymnázia ve Štěpánské měl na Komárkovu
volbu rozhodujici vliv pozoruhodný profesor Tesařik, ryuču-
jicí biologii. Ani v nejbujnějším snu se nemohlo srudenrovi
Fakulry dětského lékařstvi a později mladému nadějnému pe,
diacrovi, pracujícimu v Teplicich, zdár v šedivých sedmdesá-
Ňch a osmdesárych lerech o tom, jakých metamorlóz české
společnosri i mediciny bude účasren. Čeho se po deseriletich
normalizace začínajici odbornik na morbus sacer a jiné nedu-
hv dětského těla, mozku a duše ,,dožije".

Na Fakr- tě děrského lékařsrví Univerzity Karlon7 prornoval
v rore l97J, láhy nasroupil jako sekundárnr lékai do okesni
nemocnice v TepIicích. V severnich Cechach po (est let pů>o-
bil jako děrský lékař. Srále více však inklinoval k neurologii.
Proto nezaváhal a v roce 1979, kdl se mu naskytla přiležitost,
na krerou čekal nepochybně iadu let, přešel na misto samostat,
ného dětského neurologav Praze 4. Po pěti letech r,yužívá ne-
očekívanou šanci a nastupuje ač přesvědčený nescraník na
Kliniku dětské neurologie Fakulry děrského lékařsrvi v Mo,
role. Pracuje jako sekundář a později se na Lesného a Lehov-
,kého klinice stává výlučně dílg, znalostem EEG a hlubokému
zájmu o epileprologii, raké však diky Gorbačovovtr tání, ve-
doucim neuro$ziologické laboratoře.

Ještě v roce 1989 pob}jvá na třiměsíčnim srudi.jnim poby,
ru ve známém Epileptologickém centru v Heemsrede v Nizo-
zemí. Thm se definirivně dowáři Komárkova v pravém slova
myslu evropská a moderní epileprologická orienrace. Dalši

kratší pobl.ty v Bielefeldu a v Clevelandu rozšířily jeho pohled,
neměly však cak ghazný formativni vliv V průběhu roku 1990
ln,rzuje V Komárek wůj občanslg, ájem o zdravotní péči chá-
panou v širšich celospolečenských souvislostech, podílí se na
;innosti občanského fora zdravorniků i občanského fóra pra,

hv 2,
Proco nepřekvapuje, že \4adimir Komárek riskuje, Opouí

ri - na přechodnou dobu děrskou neurologickou kliniku.
V lerech l990 až 199l vrchovatou mérou naplňuje své krédo
- Hledej, pochybuj a miluj!

V pohnuté době devadesátého roku je rlzván ke spolupráci
ra rransformaci českého zdravornicrví, Nasruptrje po krátkém
rozmýšlení na Ministerswo zdravornicwí České republil9, kde
působí jako poradce ministra. Záhy je jmenován ieditelem
odboru zdravotně-sociální péče. MUDr, V Komárek se podi-
,el velmi aktivně a s neobryklou mírou invence na proměně
zdravorně-sociálni péče v České republice. Zasvěceni a odbor-
rici se dodnes shoduji v rom, že za velmi krárkou dobrr ly-
.lonal V Komárek, ktery nebyl ani v nejmenšim ohledu rypic-
irm úředníkem orgánu scární sprály, se sgimi spolupracovniky
rrnoho dobrého pro zdravotně a mentá]ně postižené spoluob-
:any. Podařilo se mu položit základy spolupráce Ministerswa
ldravotnicwi s občanslq,mi sdruženími pacienrů, organizace-
ni zdravotně postižených i nejrůznějšimi nadacemi.

Redirel MUDr. V Komárek ,,zvednul sravidla a otevřel

"knl", naslouchal zdravorné po.riieným a ieiich piibuznym.
riedstavitelům nadat r i obcanskych tdruženr. CertovJ po Čes.
-é republice i Evropě, přednášel v zámoři. Nikdy nezapřel
rkušenosti vnímavého dětského neurologa, ktery se řadu let vě_

noval pacienrům s děrskou mozkovou obrnou, epilepsií a de-
generarivnimi chorobami.

I po lerech lze jen litovat, že započatou práci musel V Ko-
márek opustit, protože dosral nabidku, která se neodmítá. Byl
qzván děkanem fakulry prol MUDr. Kourec§;rn, DrSc,, aby
se vráti] na }diniku do Mocola a podilel se na činnosri 2. lékař-
ské fakulry V roce 1991 byl MUDI V Komárek na základě
r,ýběrového řizení jmenován přednostou slavné ,,Lesného" Kli-
niky děrské neurologie 2. lékařské lakulry Uni"erzity Karlo,
ly a FN Morol. Dvanáct/m rokem se věnuje malým i většim
pacientům a jejich rodičům, scudencům Univerziry Karlory
- jak v magisters§ch programech lékařswí a §zioterapie, rak
srudentům na humanirnich fakulcách Univerziry Karloly. Byl
hlavním řešicelem sedmi granrů řešících předevšim otázky
epileptologické a epileptochirurgické, Věnoval se však i pro-
blematice apalického syndromu. V posledni době upourala
jeho pozornosc záhada zvaná autismus, kreré se věnuje spo,
lu s doc, MUDI M. Hrdličkou z klini§ dětské psychiatrie.
V roce 2002 obháiil doc, MUDr, Komárek svorr dizertační
práci a byl mu udělen ricul CSc,

V roce 199l byl doc. MUDr. Komárek zvolen předsedou
České společnosti děmké netrrologie a od roku 1999 je jejím
misropředsedou. Uplynulé deseriletí se akrivně podílel na čin-
nosd České Lity proti Epilepsii nejprve jako vědecký sekre-
rář, pakjako mísropředseda a od roku 1999 je jejím piedsedou,
Své zkušenosti na půdě epilepco|ogie zúročilv evropském kon-
texru, Proro byl jmenován Ambassador for Epilepsy a učire-
lem European Academy ofEpilepsy. Výčer by mohl pokračo-
vat ještě dlouio, neměl by však být s ot edem na ýroči fakrrlry
opomenuc Komárkův podil na živorě akademické obce.

V lerech l997 až 1999 byl proděkanem pro studijní otáz-
ky 2. lékařské fakulry a aktivně se podilel na připravě progra-
mu Fakulry hrrmanitních srudií Univerziry Karlory, Přispěl
k dorváření programu bakalářského i magisrerského studia
fyzioterapie na 2, lékařské fakultě a dalších pregraduálních
i poscgraduálnich programů. Výčec jeho činnosri by nebyl úpl-
ný kdybychom nezmínili jeho třináct let trvající působení
v čele nadace Děrský mozek, krerá se iadí mezi několik desí-
tek největších a nejuznávanějších nadaci v České republice,
S rim souvisejí i Komárkoly každoroční akriviry pii přípra-
vě přednáškoních odpolední k mezinárodnimu Dni mozku
a jeho dlouhodobá spolupráce s Rádiem Classic, kde rl.rrživá
sých dramatických schopnosrí a vloh. O hodnotové orienŘ-
ci MUDr. Komárka 9povidá nad jiné okolnosti i skutečnost,
že celé Komárkově rodině se péče o zdraví a prevence nemocí
stely osudem, posláním a údělem, Manželka doc. Komárka pa,
ní Dagmar pracuje jako echokardiografická laborantka v mo-
tolské nemocnici, dcera Petra je l1.ziorerapeutkou a syn Tomáš
lysrudoval Fakulru zdravocně-sociálni v Českých Budějovi-
cích.

Jablko nepadá daleko od stromrr, a rak můžeme prozradir,
že docenta Komárka takové zaměřeni jeho nejbližších těši, ba
přilno že lahodi jeho duši. Přinejmenšim tak, jako ho rěší hud-
ba Janáčkova nebo barbarské iarcistní opusy Stravinského,
Docent Komárek se nerají tím, že miluje jihočeská blara, Má
však raké velice rád zelený osrrov s jeho kelcskou rradicí a pa-
radoxně i poušť Megev, dodeime celý Izrael, kde se mu líbilo
a kam by se rád opět, v méně pohnr.rcých časech, vydal, Přá|
bych mu, aby rnu na pobřeži Tiberiadského jezera či Mrwého
moře rybyla chvile na pár partií šachu. V romto ,,koničku" či
spiše |fuce se odráži Komárkův smysl pro řád, pro kombinaci,
raké však pro řešení zápletek a nabízeni nez\,yklých řešení,
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\4adimir Komárek si rád čre ve Skícelových a Holanových
sbírkách veršú, Mohli bychom podotknout, že s léry se srává

přece jen tak rochu smromilcem, i kdl jeho další oblíbenci

- poera a vý.warnik J. Kolář a Max Ernsr - svédči o larentni
inklinaci k moderně. A rojak v medicině, kterou chápe ne-
obyčejně celosrně a mnohovrsrevnatě, tak ve slovesném či vý-

warném umění. Komárkovu srdci jsou nejbližii umělci nada-
ní nespoutanou imaginací, majici radosr ze svobodné worby,
wůrci, které za ,,zvrhlé" považovali totalitní národni socialis-
cé, a které do exilu a do Gulagů posílali bolševici a jejich po-
romci.

Proro nepřekvapuje, že aktiviry doc. MUDr. V Komárka
podporuji v posledních d"ou deserilerich jak v oblasti rnedi-
cíny, tak na poli občanské společnosri neokázale, ryrrvale
a slcomně liber:ílní, protirotalitní a proevropskou linii ve vý-
voii českého lékařsrví ičeské společnosti.

doc. MUDr. Mattin Bojar, CSc.

Zak]adarel moderní dětské stomatologie profesor Jaroslav Ko-
mínek se narodil 4. listopadu |92O t Praze-Dejvicích. Zde
také navštěvoval obecnou školu zřizenou při arcibiskupswi.
Výchova v rodině i ve škole mu přibližila mravní náboženské
imperativy jako celoživorni normu slušných a čestných lidi.
Humanirni vzděIání na klasickém gymnáziu v Resslově ulici
jej přivedlo na myšlenku srudia mediciny. Proro se po maturi-
tě v roce 1939 zapsal mladý Kominek na lékařskou fakulru.
Krátkodobé nadšeni ze studia bylo lysďidáno zklamáním,
neboť nacisté zavřeli české rysoké školy. Nastoupil tedy jako
zubni laboranr a pětiletá praxe mu poskpla dosratečný pře-
lrled o oboru stomatologie. V lérě l945 již opět studoval, pro-
moval v roce l949, Byl přijat na l[. stomarologickou kliniku
prof. Neuwirta, kteq; sq;mi vynikajicimi pedagogickými
schopnostmi a wůrči činnosti 92namně ovlivnil jeho odbor-
ný vývoj. Dovedl ocenir cílevědomost, pracovitosr, houževna-
rosr a vědecké předpoklady, Proto mladého nadšence jmenoval
vedoucim asistentem děrského oddělení, Toro moudré roáod-
nutí přeměnilo nenápadné oddělení na centrr.rm specializova-
né pedosromarologické péče. V roce l959 přešelJ. Komínek
na Fakulru děrského lékařswí a tak zahájil i novou erapu ve
svém odborném životě. Kromě léčebné a pedagogické činnos-

ti raké publikoval azahát1ll púce na projekru děrské stoma-
rologické klinikyv areáu Fakultni nemocnice v Motole. V ro-
ce 196l obhájil habilimční docentskou práci, pet let poré získal
dokcorár věd a krátce naro byl jmenován řádným profesorem
pro obor dětské sromatologie. V roce l970 se ujal vedeni no-
vé kliniky v Morole, krerou pak opustil ve smurný březno{
den roku l986, Po celých šesrnácr ler, kdy jsem pracoval pod
jeho vedením, jsem v něm poznával nejen vácného člověka

- odborníka, ale israršího přirele. Po celý sl,uj živor se hlásil
k odkazu svého učirele prol Nelrwirra. Plně prokázal, že sto-
matolog nemůže by,t jen úzce specializovaný odborník, ale

musi mir, kromě širokého rozhledu ve svém oboru, i dobrou
erudici ve všeobecné medicíně. Děrskou stomarologii dove-
dl na rakovou odbornou úroveň, že se srala respekrovaným
medicínsk/m oborem. Jeho záady a posroje v občanském ži-
vocě mu přinesly i nepřízeň: málokdo ví, že několik let b;"l

předrrostou kliniky v zasroupení, Vyrovnával se s tim houžev,
narě, čestně a důsrojně, Práce a rodina byly pro něj všim, rád
učil a srejně tak rád předával své zkušenosri všem, kreří o to
projevili ájem, rychovával i pomáhal. Vfado"al a podporo-
val dalši \"zděláváni, publikoval úcryhodný počet - více než
l00 prací, řadu monografii a l1 lysokoško]ských učebnic,

Miloval jarošovskou chalupu icelý iihočeský klaj, kouzlo
jeho řek i rybniků rychutnával s rybářským prutem v ruce.
Byla radost pozorova! ho při každoročním výlovu rybníku
Damián. I ve funkci brakýře prokazoval stejné zaujeti a peč-
livosc, kreré mu byly vlastni v celém živorě, J. Kominek patřil
mezi ry na než může být pražski Alma mater hrdá - a srejné

tak i on ji cril jako priorirni vědeckorr insriruci nejen u nás, ale
i v Evropě, Pro jeho následovniky pak znamená Kominkova
osobnost n7sokorr normu jak v pedagogické, tak vědecké prá-

ci i v přisruprr ke spolupracovníkům, pacienrům i celé společ,
nosri,

doc. MUDI tiří Ramba, DrSc

KoRYNru Jiří
C 1957)

Narodil se 5. 2. |957 vPrnev lékařské rodině. Jeho otec pra-

coval do rokrr l988, kdy odešel do důchodu, jako přednosta
anesreziologicko-resuscitačni kliniky v rehdejší lI. fakulmí ne-

mocnici UK na Karlově náměstí. Matka pracovala jako inter,
nisrka a posléze primářka interní nemocnice.
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Jiři Korynta Drstudoval g;,,rnnázium (matutoval v roce l97 6)
a ve srejném loce nasrotrpil ke srudiu mediciny na Fakultu vše-
obecného lékařsrví UK v Praze. Promoval v roce l982, Poré
nasroupil na rehdejši L očni kliniku doc. MUDI. Jiřího Mal-
ce, CSc., kam docházel po rři roky již během srudia jako po-
mocná vědecká síla (tehdy se mu věnoval asistent Vróec). Již
od násrupu na kliniku se zajimal o očni chirurgii a ješrě nyní
rád vzpomíná na své první asistence profesorovi Dienscbiero-
vi, Prof. Dienstbier byl renomovaný oftalmolog a v ré době
velmi známá posrava pro svůj svérázný přisrup k pacienrům,
věčně zapálené viržinko (i během vizit) a věčně a všude zapo-
minaný klobouk. Byl velmi přísným učicelem, se krerym ni-
kdo nechrěl operovac, prorože na sále lyvolával hrůzu a ne-
ovladatelný rřes rukou. To byla pro mladého sekundáře dobrá
škola pevných nervů. V roce 1985 odešel doc. Malec do dů-
chodu a na k]iniku natroupila do vedouci funkce doc. MUDr,
Sarka Pirrová. C5c. Ta ptinesla na k]iniku zcela nove trendy,
zejména v chirurgii katarakry Na jaře roku l986 provedla prv-
ní implantaci zadněkomorové čočky v Praze. Tím byla od-
startována nová éra očni mikrochirurgie na klinice. Příleži,
rost dostali všichni, kteři se nebáli pracovat s novými přisrroji
a noými technikami. Jiři Korynta se do noD;ch trendů na
klinice zapojil v oblasri měieni oprick|ch parametrů oka a 1i-
počtů paramecrů nirroočních čoček před operací šedého záka-
lu. Toro pole oftalmologie bylo v té době v našich podmín-
kách zcela neorané. V roce 1993, již po složeni 1. a 2. atestace
z oboru oftalmologie, obhájil kandidátskou dizerrační práci
na téma Biomerrie nitroočních čoček a chybyq;počtů. V ro-
ce 1995 nastoupil na Dětskou očni kliniku v Morole, krerou
vedla prol MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Na tomto praco_
višti se zapojil do kolekrivu stávajicích pracovníků a díky s4lm
zkušenostem chirurga katarakry, které získal na svém předcho-
zim pracovišti, vhodně doplnil spekrrum prováděných chirur-
gicl9ch ákroků, zejména zavedenim implancace nitroočních
čoček u dětí. V následujicím roce 1996 obhájil habilicační
práci Stabilita ninooční čočfu u oÉu, Na svém novém praco,
yišri zahájil s pomocí pro| Brůnové chod očni ambulance pro
dospěIé a záhy začal s chirtrrgií dospělých, zejména s implan,
racemi nitroočních čoček při operaci katarakry V roce 1998,
po odchodrr proí Brůnové z vedoucího místa, byl po ýběro-
r,ém řízení pověien vedením kliniky. Kliniku se podařilo ly,
bavit některymi no9,mi přístroji, které odrážejí nové rrendy
a pokoky v oftalmologii. V roce 2001 se klinika přestěhovala
do nog;ch prosror ,,modrého pavilonu" a změnila název na
Oční kliniku dětí a dospělých. V této době byli dospěli pa,
cientijejí nedílnou součásri. Na klinice se provádějí všechny
chirurgické zákroky, které patři do spektra lrkonů fakulrní
nemocnice, cj, implanrace nitoočnich čoček, operace glauko,
mu, vitrektomie a operace skliyce a sírnice a lransplanlace ro-
hovky jak u děri, tak u dospělých. Doc. MUDI Jiří Korynta,
CSc. vede v současnosci cři posrgraduáIní srudenry Tématem
iejich práce je problematika sekundární katarakry po implan-
taci nirroočni čočIg,. Spolu s doc. Filoušem practrje na proble,
marice chirurgického řešeni dětské katarakry v rámci projekru
Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem.

doc. MUDr. Akš Fikuš, CSc.

KOTASEK Alfred
(19] l_]99])
Profesor MUDI, Alfred Korásek, DrSc. se narodil na Moravě
v roce l9l1. Vystudoval v Brně, ale celá jeho odborná katiéra
byla spojena s Prahou; od roku l936 pracoval na I. gyneko-
logické a porodnické klinice Univerziry Karlo,vy, kde prošel
všemi srupni lékařské a učitelské kariéry včerně jmenováni
profesorem gynekologie a porodnicwí v roce 1960. V roce
1967 Korásek přelzal po zesnulém profesoru Pererovi vedeni
katedry porodnictvi a gynekologie dospělých a děti a gyneko-
logické a porodnické kliniky tehdejší Fakulry děrského lékař-
swí Univerzity Karlor,y v Londýnské ulici, kterou vedl až do
roku l984. I jako důchodce však docházel na drr-rhou gyneko-
Iogicko-porodnickou kliniku 1, LF UK a na wé bývalé praco,
viště až do konce života. Od počátku své kariéry se Kotásek
vždy více zaméřoval na porodnicwi, proslul jako ,,misr klešti".
Porodnické problemacice zasvěcil raké veškerou svou vědec-
kou a publikačni čin nosl. Jeho ,,Pozdní gesrora "v době svého
vzniku vzbudila mimořádný ohlas a svým modernim poje-
rim posunula porodnické 

"ěděni o "el§ kus dopředu. Napsal
i rrčebnice porodnicwi a monografii o porodrrid</ch operacich,
v nichž dokáza], že je důsrojným pokračovalelem Pawlikory
a Klausoly školy. Seznam jeho publikací obsahuje l7 mono-
grafii a téměř 300 vědeckých sděleni v odborném tisku doma
i v zahraničí. Byl prvním gynekologem, ktery se sral členem
Československé akademie věd. Jméno Kotásek bylo po léta
spjaro s naší Gynekologickou a porodnickou společností: byl
jejírn předsedou netrvěřitelných 24 ler (l961-1985) a bylo
nepochybně i jeho zásluhou, že ČGPS pořádáním svých celo,
srátních vědeckých konferenci usměrňovala a rozvíjela vědtr
a vyzkum v oborrr, ale i rozšiřovala a prohlubovala odbornou
úroveň slých členů. Od roku 196l byl profesor Kotásek čle-
nem exekurir,y FIGO. Z titulu této funkce systemaricky na-
všrěvoval mezinárodní a světové kongresy, kde prezenroval
úspěchy nďí vědy a získával čené a vlznamné konrakty. Do-
dnes se serkiváme v za-hraničí s lidmi, kteii na něj lzpominají
s úctou a s obdivem, V osobnim sryku byl piímý nesmlouva-
l}, někdy až drsný, ale vždy spravedli{. Měl rád společnost,
při takor}ch přiležitostech se rozhodně neryhýbal alkoholu,
ctil vý,rverné umění, velmi rád cestoval a z cest vozil krásné fo-
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Jiří Korynta rysrudoval g,,rnnázium (marurovď v rocr 1976)
a ve stejném roce nasloupil ke srudiu mediciny na Faktrlru vše,
obecného lékařswi UK v Praze. Promoval v roce 1982. Poré
nastoupil na rehdejši I. oční kliniku doc. MUDI Jiřiho Mal-
ce, CSc., kam docházel po tři ro§ již během studia jako po-
mocná vědecká sila (rehdy se mu věnoval asistenr Ýabec). Již
od nástupu na kliniku se zajimal o oční chirurgii a ještě nyni
rád r,zpominá na své prvni asistence profesorovi Diensrbiero-
vi. Prof. Diensrbier byl renomo"aný oftalmolog a v té době
velmi známá posrava pro svůj svérázný přiscup k pacientům,
věčně zapálené viržinko (i během vizit) a věčně a všude zapo-
minaný klobouk. Byl velmi přisným učirelem, se ktery?m ni-
kdo nechtěl operovat, protože na sále ryvolával hrůzu a ne-
ovladacelný třes rukou, To byla pro mladého sekundáře dobrá
škola pevných nervů, V roce 1985 odešel doc, Malec do dů-
chodu a na kliniku nastoupila do vedouci funkce doc, MUDr.
Sárka Picrová, CSc, Tá přinesla na kliniku zcela nové trendy,
zejména v chirurgii katarakry Na jaře roku l986 provedla prv-
ni implantaci zadněkomorové čočky v Praze. Tím byla od-
starrována nová éra oční mikrochirurgie na klinice. Přileži,
rost dosrali všichni, kreři se nebáli pracovat s noqimi přísrroji
a no,vlimi rechnikami. Jiři korynta se do nových trendů na
klinice zapojil v oblasti měření opticlcých paramerrů oka a {-
počrů parametrů nitroočních čoček Před oPerací šedého záka-
lu. Toro pole ofralmologie bylo v té době v našich podmín-
kách zcela neorané. V roce 1993, již po složeni 1. a 2. atestace
z obortr oftalmologie, obhájil kandidátskou dizerrační práci
na réma Biomerrie nirroočních čoček a chyby 9/počtů. V ro-
ce l995 nasroupil na Dětskou očni kliniku v Morole, krerou
t,edla proí MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Na tomto praco-
l išri se zapojil do kolekrilrr stávajicích pracovníků a diky slim
zkušenosrem chirurga katarakry které získal na svém předcho-
zim pracovišci, vhodně doplnil spektrtrm prováděných chirur-
gických zákroků, zejména zavedenim implancace nirroočních
coček u děti. V následujícím roce 1996 obhájil habilitačni
prác| Stabilita nitrooční čočky u oku.Na svém novém praco,
višti zahájil s pomoci prof Brůnové chod očni ambulance pro
dospělé a záhy začal s chirurgií dospělých, zejména s implan,
racemi nirroočnich čoček při operaci katarakry V roce 1998,
po odchodu proí Brůnové z vedouciho mista, byl po ýběro-
r,ém řizení pověřen vedením kliniky. Kliniku se podařilo ,v7,

bavir někre4/mi noými přistroji, které odrážejí nové crendy
a pokroky v oftalmologii, V roce 200l se klinika přestěhovala
do noých prostor ,,modrého pavilonu" a změnila název na
Oční kliniku děrí a dospělých, V téro době byli dospělí pa-
cienti její nedílnou součásrí. Na klinice se prováději všechny
chirurgické zákroky, kreré parří do spektra Ýkonů fakulrní
nemocnice, tj. implanrace nirroočnich čoček, operace glauko,
mu, vitrekromie a operace sklivce a sítnice a rransplanrace ro-
hov§ jak u děrí, rak u dospělých. Doc. MUDI Jiří Korynra,
CSc. vede v současnosri rři postgraduální srudenry Témarem
iejich práce je problematika sekundární katarakty po implan-
raci nirrooční čočL7. Spolu s doc, Filoušem pracuje na proble-
macice chirtrrgického řešeni dětské kararakty v rámci projekcu
Komplexní péče o děti s vrozeným šedým zákalem.

doc. MUDI Aleš Filouš, CSc.

KOTASEKAlfred
(I911_]991Í

Profesor MUDr. Alfred Kotásek, DrSc. se narodil na Mora*.ě
v roce l9l1, Vysrudoval v Brně, ale celá jeho odborná kariéra
byla spojena s Prahou; od roku 1936 pracoval na I. gyneko-
logické a porodnické klinice Univerzity Karloly, kde prošel
všemi srupni lékařské a učitelské kariéry, včetně jmenováni
profesorem gynekologie a porodnictví v roce 1960, V roce
19ó7 Kotásek přelzal po zesnulém profesoru Peterovi vedení
katedry porodnicwi a gynekologie dospělých a děti a gyneko-
logické a porodnické kliniky tehdejší Fakulry dětského lékař-
swí Univerziry Karlory v Londýnské ulici, kcerou vedl až do
roku 1984. I jako důchodce však dochr2el na druhou gyneko,
Iogicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a na wé bývalé praco-
viště až do konce živoca. Od počárku své kariéry se Kocásek
lždy více zaměřoval na porodnicwí, proslul jako ,,misu kleští",
Porodnické problemarice zasvěril raké veškerou svou vědec-
kou a publikační činnosl. Jeho ,,Plzdní gesrara "v době svého
vzniku vzbudila mimořádný ohlas a svým moderním poje,
tim posunula porodnické věděni o velký krrs dopředr.r. Napsal
i učebnice porodnicwí a monografii o porodnických operacich,
v nichž dokázal, že je důsrojným pokračovatelem Pawlikovy
a Klausor.y školy, Seznam jeho publikaci obsahuje 17 mono-
grafrí a téměř 300 vědec§]ch sdělení v odborném risku doma
i v zahraniči. Byl prvním gynekologem, který se sral členem
Československé akademie věd. Jméno Kotásek bylo po léra
spjaro s naši Gynekologickou a porodnickou společností: byl
jejím předsedou neuvěřitelných 24 Iet (1961 1985) a bylo
nepochybně i jeho zásluhou, že ČGPS pořádálim sých celo-
stárnich vědec\ich konFerencí usměrňovala a rozvijela vědu
a 5izkum v oboru, ale i rozšiřovala a prohlubo"ala odbornou
úroveň sr,]ch členů, Od roku l96l byl profesor Kotásek čle-
nem exekutily FIGO. Z tirulu réco funkce syscemaricky na-
všcěvoval mezinárodní a světové kon8resy, kde prezentoval
úspěchy naši védy a ziskával četné a 9,znamné kontakry Do-
dnes se serkáváme v zahraniči s lidmi, kteří na něj lzpominají
s úctou a s obdivem. V osobnim sryku byl přímý nesmlouva-
r.li, někdy až drsný ale vždy spravedlivý, Měl rád společnost,
při cakor7ch piíležitosrech se rozhodně neryhýbal alkoholu,
ctil ýrvarné umění, velmi rád cesroval a z cesc vozil krásné fo-
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rografie. S manželkou magistrou falmacie - měl dvě dcery
lékařl9 a dočkal se jednoho vnuka, kterého vroucné miloval,
Profesor Alfred Kocásek zemřel v roce 1991. Byl ýznamnou
osobností českého porodniccví. Jeho živorní dílo bude jisrě
dlouho ovlivňovar myšlení i konání všech, kteří ho znali, uči-
li se od něj a spolupracovali s ním, ale i další generace našich
porodniků.

prof MUDx Jan Hořejší, DrSc.

KOUTECKÝ Josef
(- l930)

Vznik oboru dětské onkologie si ve druhé polovině 20, scole-

ti vyzádala okolnosr, že se ve ryspělých zemich staly zhoubné
nádory druhou nejčasrější přičinou úmrtí děti a mladisl",ých.
Samosrarnosr oboru byla opodsratněná i cim, že nádory děrí
a zhusra i dospivajicích se značně liši od nádoroých onemoc-
něni dospělých.

Zakladatelem samostacného oboru děrské onkologie a čes-

ké (pražské) školy děrské onkologie se sral v naši republice,
resp. tehdejším Československu, profesor Josef Kourecký, 1é,

kař, krery od samého počárku své odborné praxe začal, jako
mladý chirurg na Klinice dětské chirurgie, ryro okolnosri vel-
mi dobře vnímat a chápar. Piesrože onkologie nebyla v té do,
bě zdaleka v popředí ájmu osratnich lékařů (léčba pacientů
s nádory končila většinou neúspěchem), začal se profesor Kou,
recký s velkým úsilim a nadšením zabý,vat onkologickou pro-
blemacikou, Sousravným studiem a na podkladě vlasrních
zkušenosti i rěch, kreré ziskal při relarivně krátkém srudijním
pobyru v zahraniči (v době uvolnění na konci 60, ler), pocho-
pil možnost lysoké r7léčirelnosti onkologicL7 nemocných dě,
ti, a ro zejména při dodržení principu centralizované kom-
plexni péče na specializovaném pracovišri děrcké onkologie
s erudovanými odborníky, Postupně rak wbojoval mísro na
slunci novému oboru a stal se naději pro mnoho malých pa-
cientů. V průběhu let se mu podařilo obor poscupně insritu,
cionalizovar a ve spolr_rpráci s řadou interních i exrernich spo-
lupracovniků dosáhl pak na Klinice děrské onkologie " Praze
úrovně, krerá je srovnatelná s úrovni předních světogich pra,
covišť. Dokládá ro skurečnosr, že oproci pouhým 3 o/o ryléče-
ných dětí v roce 1964 se jich v současném období vyléčí více
než 70 o/o.

Pan profesor Koutecký se narodil 31, 8. 7930 v Praze, Zde
raké absolvoval Alademické gymnázium (l949) a srudia na
lékařské fakulrě UK (Fakultě děrského lékařswí, nynější 2. lé-
kařské fakultě, 1949-1955), Promoval s rlznameaáním. Za-
jimala ho parologie (pro[ Šikl) a dětská chirurgie (prol KaÉ
ka). Po dvou letech působení v Novém Bydžově a Janských
Láznich byl přijar na děcskou chirurgickou kliniku profl Kaf-
[<y, S problemarikou děrské onkologie se začal serkávat od ro,
ku 1957, kdy nastoupil na kliniku děrské chirurgie.

Systematicky se děrskou onkologií začal zabývat od roku
1964. Zpočáku měl pro svou práci přiděleno pouze několik
posreli. V roce l971 byl jmenován ordinářem pro dětskou
onkologii a v roce 1974 vedoucím sranice dětské onkologie
v rámci kliniky dětské chirrrrgie, až po samostarné odděleni
(v roce 1978) a konečně Kliniku dětské onkologie v roce 1983.
jejimž přednosrou je doposud.

V roce 1978 lydal se spolupracovniky kaihu N,ídory fut-
shy'ho uěhu, krerá je první monografií onkologie u nás. Jeho
dalši odborná, vlzkumná i pedagogickí činnosr je rozsáhlá.
odděleni a později klinika se v průběhu 80. let rozrůstá jali
do počrrr lůžek, cak do počcu personálu. V oboru se posrup-
ně začali školit další lékaři. Škola dětské onkologie profesora
Koureckého vždy zdůrazňovala neodkladnost, komplexnost
a interdisciplinárnost péče o nemocné, včetně péče o pacien-
ty nelyléčitelné. V mezinárodnim měřírku zviditelnil Klini,
ku dětské onkologie jako prezident )C(L Světového kongresu
dětské onkologie v roce 1989 v Praze. Od té doby se dauje ia-
da mezinárodních spolupraci v rámci mezinárodních léčeb,
ných protokolů a scudií, V obdobi po roce l989 inicioval na
klinice rozvoj laboratoři.

Zasadil se o vysravbu nového pavilonu pro radioterapii a la,
boraroře kliniky,

Profesor Kourec§ získal hodnosr kandidára a doktora lé,
kařslych věd. V únoru 1987 byl jmenován vůbec prvním pro,
fesorem pro obor onkologie v naší republice.

V roce 1990 byl zvolen a jmenován děkanem 2. lékařske
fakulry Univerziry Karlory v Praze a tuto akademickou funk-
c1 zasrivá znovu již páté funkční období, V letech 1997 az

2000 byl prorektorem UK pro vnějšívztahy. Byl hlavnim or-
ganizárorem oslav 650 let založení UK.

za s*,ou rozsáhlou odbornou i společenskou činnost získel
profesor Koutecký černá rliznamná domáci i zahraniční oce-
něni, včetně medaile J. E. Purkyně, Zlaté medaile 2, LF UK
a Zlaté medaile UK. Mezi oceněními nejcennějšími je rake
prezidentem republiL7 udělené prestižní srární qznamenáni
,,Medaile za zásluhy", kterou ziskal jako vůbec první český le-
kař po roce 1989 (v roce 1996).

Profesor Kourec§ je členem členem

ryborů odborných rpolečnosti v spolei-
nosri J. E. Purkyné, Česke onko Čs. pe
diatrické společnosti, Společnosti klinické mediciny) i v zahra,
ničí (International Sociery of Pediarrie Oncology, American
Sociery of Pediatric Hemarology/Oncolo5y, Deursche Gesell,
schafr fúr Kinderchirurgie, New York Academy Association
for rhe Sciences, American Society for Advancemenc of rhe
Science). Je rovněž členem Umélecké rady Národního divad-
la, správni rady Ákademie výwarných umění a členem nada,
ce Sdruieni cesk7ch grafiků Hollar, Je zakládaiícim ť|enem

Učrne společnolriČR. a v lerech l998 2002 byljejim pied
sedou. Nyni rykonává funkci mísropředsedy.

Uveřejnil téměř 300 publikací, z roho sedm monografií.
dvě učebnice a dvoje skripta. Přednesl réměi 700 sděleni. K je,
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ho publikačni aktivitě nutno přičíst četné populární publika,
ce, včecně úspěšné knížky pohádek pro děri (V'odniček Buliž-
níček).

Pan profesor věnoval věcšinu své energie medicině a onko-
logii, ale přesto nikdy nezapomněl těšit se z uměni literacu-

ry malířswí a hudby. Hudbě se stále věntrje i akrivně, pořádá
pravidelné koncercy Kocianova kvarle!a v Karolinu, hraje na
klavir a jak sám řiká, hudba je pro něho drogou.

Jím pořádané koncerry, ale nejen ry, provází vlastnimi úva,
hami o různých srránkich živora a úvahami o čIověku, Z nich
je zřejmá velká vnímavost k lidské radosti i utrpení a víra ve
lyšší principy mravni.

prim. MUDr. Vtatislau Šmelhaus

šenoscí, kreré získala na zmíněné stáži v USA, dále pak bě,
hem pobltu na neuro§ziologické klinice ve Freiburgrr v ro-
ce 1966. Dokázala se obratně orientova! v normalizačních
časech a akrivitách, vědoma si ceny úspěchu, *,;trvale v rom-
ro smyslu pracovala a společensko-poliricky se i angažovala,
Svého vlivu ryužívala k budování své profesionální kariéry
rozvoji vestibulologie i pro zajištění sých výjimečně rozsáh-
lých zahraničnich konraktů. Nepochybně díky réco obratné
polirice a díky dobrym stykům zejména s prof. Benderem,
prof. Cohenem a s japonskými odborníky, rybudovala pro|
Krejčová pocé, co v roce 1981 byla jmenována profesorkou pro
obor neurologie na Neurologické klinice pro dospělé Fakulry
děrského lékařsrvi UK, kvalirně rybavenou vestibulolotickou
laboraroi Záhy se stala uznávanou odbornicí na nystagmogra-
fii metodu, která v té době byla nedoceňována. Zab}jvala se

lytrvd.e zelména wýzkumem závraci, rozporuplného a různě
popisovaného fenoménu, Závrati jsou někdy provázené poci-
tem podobajícim se libosti a zvláštnímu opojeni, které milov-
níky ávrati ženou na kolotoče a horské dráhy, jindyjsou však
nepříjemným projevem závažné choroby, Podobně rozporupl-
ně může být hodnocena role proi Krejčové. Z:ileži na úhlu
pohledu a zaměření pozorovatele. I její kririci však přiznávali
proi Krejčové velkou pracovicosr, schopnost prosadit se a usi,
lovat o úspěšné řešeni nejrůznějšich problémů. Po vice než dvě
desetiletí přednášela s entuziasmem neurologii srudenrům fa-
kulry a vlznamně se zasloužila o postupné dobudování neuro-
logické kliniky pro dospělé. V osmdesát|ch i devadesárých
lecech dokázala, diky své obrarnosci v rozvíjeni zahraničních
kontaktů a dílg, "elké 

přednáškové a publikačni aktivirě, pro-
sadit českou vestibtrlologickou školu, krerou wiskla do pově-
domí svěrové odborné veřejnosri. Proi Krejčová je autorkou
dvou monografií věnovaných problematice fyziologie a pato-

§.ziologie rovnovážného úsrroji, přičemž monografie o vlivu
sporru na CNS byla v roce 1988 oceněna cenou Čs, neurolo-
gické společnosri, Kromě toho, že lykonávala po deset let funk-
ci vědecké sekretářky Čs, neurologické společnosri a věnova]a
se práci v řadě odborných společností ČLS JEP byl^ ".l-iaktivní v několika odborných neurologických a otoneurolo-
giclých společnoscech, Ocenění zaslouží její přínos pro rozvoj
Bárárryho společnosti, jejiž viceprezidentkou byla v roce l990
zvolena, Ke zlepšení konraktů našich odborniků se zahraničím
přispěl nepochybně i sjezd Bárányho společnosti, krery se sl1;-
mi spolupracovníky na jaře 1992 zorganizovala v Praze, Na
sklonku roku 1992 odchází z neurologické klinilry v Motole
a záhy začíná působit na neurologické ambulanci nemocnice
sv, Alžběry. nuje se tam sým velmi početným pacientkám
a pacientům, kteří ji lyhledávaji s nejrůznějšími chorobami
nervového sysrému jako uznávanou neuroložku. Prol Krejčo-
vá se nadále věnuje problemarice vesribrrlologické, demyelini-
začním onemocněním a nejrůznějšim bolestivým sravům s psy-
chosomatickou komponentou. Zb)"vá jí však dostatek času
a energie na jeji koníčlg, z nichž je nutno zminir zejména jeji
lásky mineralologické, lg,nologické a cestovatelské, které osrat-
ně nezanedbávala ani v dobách minulých.

doc. MUDx Mattin Bojar, CSc.
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KREJCOVA Hana
(- l93l)
Dne 29. července l931 se v rodině pražského právnika naro-
dila dcera Hanka, o niž jeji rodiče nepochybně netušili, že se
stane významnou českou neuroložkou. Nevěřili by, že bude
jednou z mezinárodně uznávaných osobností české neurooto-
logické a vestibulologické školy. Nevime, zda malá Hanka rr_
pěla kinetózou a záyratémi, nebo naopak milovala kolotoče,
balet a tanec. Je však jisté, že patřila mezi školačky pilné, cí-
levědomé a usilujíci o úspěch. Po obecné a měšťanské škole
navšt&ovala nejprve známé divčí reálné Eymnázium ve Vodič-
kově ulici a v roce 1950 maturovala s rlznamenánim na an,
glickém reálném gymnáziu v Charvácově ulici. Po úspěšných
srudiích na Fakultě všeobecného lékďswi promuje v roce 1956
a nastupuje na gynekologicko-porodnické oddělení v Hoři,
cích. Po dvouletém působení se vrací do Prahy, kde se již de-
f-inicivně přiklání k neurologii. Powrzuje, že jí učaroval feno_
mén závrari, který od sedmdesárych lec zprvu pod vedením
docenta Širokého, později sama - studovala. Ve 31 letech by-
la na záldadě konkurzu přijara na proslavenou Hennerovu kli,
niku, kde se po návratu z ročního studijního pobltu na vě-
h]asné Mount sinai school of Medicine v New yorku srala
v roce 1970 odbornou asistenrkou. Cilevědorně rěžila ze zku-
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rulaÁr t<a-ll
(l913_I996)

Prof. Kubát se narodil jako Jihočech v Kamenici nad Lipou.
Po maruritě studova] na pražské lékařské fakultě a promoval
ješrě před válkou. Jeho pediatrická dráha začala za války v ro-
ce 1940 na dětském odděleni nemocnice v Krči, kreré tehdy
vedl profesor Blažek. Po válce nasroupil na I. děrské klinice
a habilitoval se v roce l948. Byl pověřen lybudováním dětské,
ho pracoviště v pražském podolském sanaroriu a ujal se roho
s velkou chuti, shromáždil ram řadu schopných spolupracov-
níků. Vzniklo renomované pracoviště, kde se prováděl klinic-
ký l,yzkum v rámci neonarologie a kojenecké medicíny, Čle-
nové podolského t/mu pak později šířili dávu české pediatrie,
biochemie a psychologie i jako ernigranri v zahraniči (např,

Hahn, Koldovslr|, Papoušek). Pracoviště se později stalo sou-
částí Výzkumného ustalu pro péči o matku a útě. Y roce |957
odešel Kubát na tehdejši Fakulru dětského lékaiswí a jako pro-
fesor vedl karedru preventivní pediauie v nemocnici Pod Pet-
řínem. V čele fakulty stál jako děkan 

" 
letech |957-1962,Y ro-

ce l973 nasroupil po profesorovi Poláčkovi jako přednosta
znovu na l. dětskou kliniku, renrokrár již do Motola, kde zů-
sral až do svého odchodu do důchodu v roce 1978.

Jeho vědecká činnost byla zaměřena na problematiku děr,
ských infekci, neonatologii a děrskor_r vfivu, Později se pak
zabýval spoIu s prol Houšťkem problemacikou organizace
komplexní péče o děti v nďem státě a rizce spolupracoval s mi-
nistersrvem zdravornicwí. Byl spoluaucorem řady učebnic děr-
ského lékařswi, především pediauické propedeuriky. Stál i pii
zrodu odborného časopisu pediacrické společnosri Pediarrické
lisry v roce ] 946, ze krerého se později stala Českoslo"enská
pediatrie. Dlouhá léta byl jejím vedoucim redaktorem, měl
velkou zísluhu na kontinuirě časopisu a jeho vždy slušné úrov-
ni. Stď i při zrodu populárního periodika Děti a my, jehož byl
také léra hlavnírn redaktorem. V rámci odborné společnosti
pediatrické zasrával ve výboru řadu funkci. Jeho záduhy byly
oceněny čestnými člensrvimi v řadě zahrarričnich pediarric-
kých společnosri (polské, madárské, německé). Osobně byl
profesor Kubát velmi skromný čestný, plně oddaný svému
oboru. Spolupracovníci a přátelé jej znali jako vášnivého fila-
telistu, přes své oblíbené známky získal i vztah k v"f,warnému
umění a zeměpisu.

doc. MUDr. Jan Janda, CSc

C
KUCERA Miroslau

1932)

Začínal jako sekundář na ortopedickém odděleni nemocnice
v Mosttr. V roce 1960 se piihlásil do konkurzu na asistentské
místo na oddělení cěloýchovného lékařswí katedry pediatrie,
kde se začala formova! budouci samostatná katedra a později
klinika. Byl jejím druhýrn zaměstnancem, prvním byl jeho
tehdejší vedoucí MUDI M, Máček, Pracovní kolektiv se po-
srupně rozrůstal, objevilo se nejdiíve základni a později lep-
ší lybavení, a během pár ler r7rosrlo pracovišrě, na kterém se
sešla skupina nadšenců, která nejen že ovládla noq? obor, ale
dokonce jej začala nově uwářet, Orienrace na děri a mládež se
ukázala jako velmi přínosná, protože to bylo nejen společen-
sky záslužné a nutné, ale také se nikdo touro problematikou
u nás nezabial, A Kučerovou zásluhou bylo, že do tohoro
spektra piinesl svoje osobní živorní téma, které je jeho hlavnim
rématem dodnes, a sice reakci a adaptaci pohybového sysrému
děri na rělesnou zátež. Spolu s M. Máčkem publikovali v roce
1967 prvni monografii v tomto oboru ,, ?7ásná zdamost díuek
u obdobi dospíudni", Později se věnoval scudiu motoriý bato-
lar a malých děti (začárkům chůze) a objevil uzlory bod ve ry-
voji pohybového systému jako letovotr fázi kroku, když dítě
je schopno začir běhar, Jako jeden z prvnich začal studovat
spontánní aktivitu předškolnich děti a zjistil, že je mnohem
inrenzivnější, než se předpokládalo.

\tnoval se iparologick/m projevům souviseiicím s přetiže-
nim nebo naopak nedosrarkem pohybrr. Začal srudovac vzca-
hy mezi Scheuermannovou chorobou a tělesnou árěží. Vypra-
coval projekt aparátu, kte!; objektivně posoudí a registruje
různé delormace páteře. a ieho proroqp uplarnil u praxi. Mno-
ho ler tídil komisi zdravotnické radv CSTV, která registrova-
la a anallzovala .,znik sporro,,.ních úrazů s cilem zlepiit jejich
prevenci, Vydával Směrnice pro ávodění mládeže a jako orga,
nizátor se účastnil mnoha dalších projektů a studii. Neni di-
vu, že počet jeho publikací dosáhl vice než 200, z roho 10 mo-
nografii a kapitolyv 7 celostátních učebnicich. Celou tu dobr-r

současně rytrčoval, přednášel rr nás i v cizině. Vedle roho byl

ryborným organizárorem sjezdů i nejrůznějších setkání, sta-
či jmenovat dvě mezinárodní sympozia Pedianic Work Phy-
siology v lerech 1969 a 1975. Působil raké ve funkci generál-
ního sekretáře 5. Evropského kongresu FIMS (l985).

Několik let po převzerí ftrnkce přednosry Klinilry tělol},
chovného lékařswí (1. 10, l988) se musel z personálních dů-
vodů ujmout i vedeni KliniL7 rehabilirace ( 1 , 10. 1992), tak,
že navic ovládl i curo problematiku, Jeho neúnavná akrivira
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a schopnost diplomatického jednáni jej dovedla do velkého
pocru funkci: stači jmenovar řadu ler trvajici piedrednicwi
Ceskoslovenske a Ceské společnosti réIorychovneho Ieklisrvr,
členswí ve zdravocnických a vědeckých orgánech ČSTY ra-
dách FTVS, mnoho let ve výboru a posléze i předsednicwi
Sparry (1990) ard. Je čestným členem České společnosri tělo-

ýchovného lékařswí (1988) a srejně cak i Slovenské společ-
nosti těloúchovného lékařsr"i (1992). Odchod do důchodu
zdaleka neznamenal pokles jeho aktiviry neusrále ptrblikuje,
oponuje a posuzuje. Jeho autorita je mezinárodni, byl pozván
k posouzeni návrhů na podobu tělesné výcholy dětl jako člen
odborné komise při Radě Evropy,

prof MUDr. Miloš Mdťek, DrSc

KVAPIL Milan
(" 1956)

Docenr Kvapil se narodil 3. června 1956 v Praze. Ještě před
začátkem školni docházky však s celou rodinou přesídlil do
Brna, kde jeho otec ziskal misro lysokoškolského pedagoga
na jedné z brněnských ryso§ch škol. Z tohoto důvodu se na
dvacer dva ler sra]o Brno jeho noq,m domovem, mísrem ne,
jenom děts\rch her, ale i lzdělávání. Zde rysrudoval gymná-
zium, kreré trkončil matrrritou s rlznamenáním v roce 1975,
a zde také lysrudoval lékařskou fakulru Masarykoly univer-
zity, na kreré promoval sub summis arrspiciis v roce 1981. První
dva roky popromoční praxe strávil na inrerní klinice ve Fakult-
ní nemocnici U Sv Anny v Brně. Pak se však rozhodl, tenro-
krár již samostarně, vrácir se zpěr do Prahy, kde ziskal místo
sekundárniho lékaře na inrerni klinice nynějši 2, lékařské fa-
kulry UK. Tomuto pracovišti zůstal věrný dosud. V letech
1983 92 zde pracoval jako sekundární lékař, poré jako od-
borný asisrent, a od roku 1996 jako docent vnirřniho lékařswí.
Zde také složil pocřebné arescačni zkoušky z vnirřniho lékai-
swí, v roce 1985 prvniho stupně a v roce 1989 druhého stupně,

Na klinice si uvědomil ávažnost a perspektiry problemati,
L1, merabolických chorob, zejména diaberu mellitu, a zaměřil
se na toto onemocnění. Stal se velmi aktivním diaberologem,
krery byl členem přípravného r."y'boru Evropského kongresu
diaberologie, jenž se konal v Praze v roce 1992,Y roce 1995
završil i po formá]ní srránce své lzděláni v diabetoloii a složil
arestaci v obortr diabetologie. Nezůstal ovšem jen r.r diabetolo-
gie. Správně odhadl potřebu intenzivni diagnostické a léčebné

péče o diabetiky, a se dvěma sr,]mi blízkymi spolupracovni§
i osobnimi přáreli, MUDr. T. Vaněčkem a MUDI P Lun-
dou, zacali připravovat provoz Jednorky incenzivní metabolic,
ké péče. Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu jako jedno
z prvních v Praze i v celé tehdejší Československé republice
v roce 1990, a pod vedením rehdejšiho asisrenta Kvapila se

velmi rychle stalo po všech stránlrách a v nejlepším slova smys-
lu elirním oddělenirn kliniky. Vzpomínám a pamatuji si, jak
pečlivě Dr, Kvapil školil své spolupracovni§ lékaře, ale ta-
ké sestry ve všem, co s sebou inrenzivní merabolická péče pii-
n:íšela, a co bylo před dvanácci lery zcela nové, neayklé a z větši

části neznámé; od ošetřováni kanyl až po náročné energetické
bilance a propočcy oprim:ílniho složeni dlouhodobé parenre-
rální qžily, včecně zavedení rehdy zcela nové metodiky all in
one. Pamatuji se, jak jsem už jako přednosca kliniky žasl nad
jeho zvidavosti a neúnavnou snahou o zaváděni novinek, od
lůžkol}ch vah až po moderni eliminační metody nezbltné pro
péči o intoxikované. Ta tehdy byla 1aksi samoziejmě a auro-
rnaric§ na kliniku delegována sysrémem ,,pomoz si jak umiš",
a pracovní nadšení MUDr, Kvapila i r"lsled§ jeho oddělení
byly optimálnim doporučením. Nebyla to však jen intenzivni
merabolická péče, co zaujalo Dr Kvapila, ale i lyužirí výpo-
četní rechnilry. Snažil se o jejíryržiti jak při nezbltných r}-
početních operacich v rámci svého odborného zaměření, rak
ve prospěch celé kliniky při sledování záldadních provoznich
údajů. Jako jeden z prvních na klinice používal počítač pro
dokumentaci a prezentaci výsledků odborné činnosri, V roce
1996 obhájil Dr Kvapil svou kandidátskou dizertaci na téma

,,Kuantifhace inzulinoué senzitiuit1 a inzulinoué sehrece s qt-
užitím intrauenózního glahózouého tokrančníbo testu s fek-
uent ím odběrem uzorhů", av roce 1997 se habilitoval, Bylo
přirozené, že se v roce 1999 při mém odchodrr do důchodu
přihlásil do konkurzu na mísro piednosry kliniky, a klinika
přijala jako samozřejmé, že tento konkurz lyhrál. Buduje, a já
zde rád konsratuji, že již lybudoval moderni inrerni kliniku,
jediné pracovišrě hodné cohoro jména, které rywáři podmín,
ky pro činnost diabetologie a metabolických porr-rch, kardio-
Iogie, gasrroenterologie a nefrologie pod jednorným vedenim,
které dává dosratek prostoru pro existenci a rozvoj jednodi-

{ch subdisciplín vnirřního lékařswí, a současně zajišťuje op-
timálni péči o současného rypického inrerního pacienta. Ten
je v převážné většině stary, polymorbidní, s rychlými změna-
mi a hlavně s rychlými propady zdravomího scavu, kreré ry-
žadují rychlou a přiměřeně specializovanou, ale současně jed-
nocně vedenou léčebnou i ošerřovarelskou péči,

Docent kvaoil ie velmi aktivni i v odborných lekaiskvch
spoleťnostech. Ě el"n.. C".ke inL"rnisricke spoletnorri. Čes-
ké diabetologické společnosri a České společnosri pro enterál,
ní a parenterální wýživu a intenzivni terapii. V roce 2002 byl
zvolen piedsedou České diaberologické společnosti.V zahrani-
či je členem Evropské asociace pro studium diaberu (EASD)
a Evropské společnosti pro parenterálni a enterálni výživu
(ESPEN). Kromě ryuky posluchačů 2, LF UK přednáši na
řadě postgraduálních školicích akcí pořádaných Institutem pro
postgradrrálni lzděláváni lékařů a farmaceutů v Praze i mimo
něj. Je školirelem lékařů v doktorandském studiu, a úspěšným
řešitelem grantových úloh.

Vznikí logická orázka: má vůbec doc. Kvapil čas na rodinu
a koníč§? Jakkoliv je to neuvěřitelné, má, Má klidné rodin-
lé zázemi, kreré rywáří jeho manželka, lysokoškolsky vzdě-
laná ekonomka, Je pečlirym otcem dcery-gymnazistky, rád
čre, ze sponů provoztrje zejména cyklistiku a plaváni, Předpo-
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kládám, že z uvedeného je nicméně zřejmé, že medicina a prá-
ce na klinice jsou pro docenta Kvapila nejen zaměsrnánim
a hlavnim smyslem života, ale i jeho nejvěrším koničkem.

prof. MUDr Franišek Kólbel, DrSc.

LESNY luan
(1914_2002)

Profesor Lesný se narodil v Praze 8. l t, 1914 jako syn indo-
loga V. lrsného a M. Lesné, překladatelky ze skandinávských
jazyků. Macuroval v roce 1932 na Smíchovském gymnáziu
a v roce 1938 promoval na Lékaiské ňkultě UK. Dalších 32 lec

pracoval na neurologické klinice profesora Hennera. V roce
l947 se habiliroval, docentem byl jmenován v roce 1955 a pro-
fesorem v roce 1968. V roce 7953 založil v Železnici u Jičina
první rehabilitační léčebnu pro děti posrižené cenrrální hyb,
nou poruchou, a téměř do konce živora byl konzultantem lé-
čebny. Jeho zásluhou vzniklo v roce |949 prvni samosratné
pracoviště dětské neurologie na neurologické klinice, roku
l971 založil l(iniku dětské neurologie FDL UK, jejimž prv-
ním přednosrou byl až do roku l98l . Jeho vědecké zájmy se

zpočátku rykaly různých oblasri, později se však věnoval vý-
Iučně své největší lásce - děmké neurologii. Popsal originálni
r1ruojové neurologické syndromy a jeho práce rykajicí se vě-
kově vázané symptomatologie posriženi mozečku je svérově
uznávána, Objevil několik norych jevů, například fenomén
horního předlokri, dlaňočelistní jev (Babkin,Lesný), břišní ak-
rivaci fenoménu rozcažených paží, navrhl specifické cesry na

ryšetřování dyspraxie u děti a byl tr zrodu řady dalšich origi-
nálnich praci v dětské neurologii, Známé jsou jeho publika-
ce věnované neurologické elektrodiagnoscice, Popsal biokci-
pirálni ostré a pomalé synchronie v děcském EEG a zavedl do
neurologie metodu ryšecřováni kožní vodivosci. Souhrn jeho

publikační činnosti je úcryhodný Napsal na 380 vědeckých
i populárnich prací, z roho čtrnáct monografií. Z mnoha kniž-
nich publikaci je rřeba rlzdvihnout práce: Obecnd ujuojoutí
neurologie (1971, 1987), Dětská neurologie (1980) a Děxhá
mozhouti obma (1960, 1972, 1985), Je čestným členem něko-
lika českých i zahraničních odborných společnosri. V letech
1983-1988 byl prezidentem Evropské federace společnosti
deLlke neurologie. Roku lq6b obdržrl mezinarodni cenu Svéd ,

ského Cerveneho kirže zl vyzkum u oblatci dctske mozkove
obrny. Je nosirelem Purkyňory medaile, zlaté medaile UK,

Jedličkory medaile a zlaté medaile 2. LF UK. Profesor Irsný
se proslavil nejen srlrmi vědeck/mi pracemi, ale - podobně ja-

ko profesor Vondráček i beletristickými publikacemi. Jeho
knihy o nemocich mocných a slavných si ziskaly mnoho obdi-
vovatelů a lze s mirnou nadsázkou wrdit, že profesor Lesný je

nejen zakladarelem dětské neurologie, ale i paleoneurologie.
Lesný byl rynikajícím pedagogem a jeho přednášky se těšily
zájmu studenrů 2, lékařské Fakulry. Na setkáni dětslrych neu-
rologů doma i v zahraničí byl vždy obávaným, ale korekrním
diskutérem. Profesor Lesný byl současně neuvěřirelně vitálni
společnik, ktery měl rád dobry hrrmor a vítal i úsměvné his-
rorky rykajici se jeho osoby.

doc. MUDr. Vkdimír Komdrek, CSc.

LOCHMANN Otto( 1939)

Doc. MUDr. Otto Lochmann, CSc. si nelybral šikovně dobu
svého narození, ale ra mu zase naopak umožnila rlzkoušer si,
jak nepřízeň osudu může prospěr vývoji mimořádné osobnos,
ri. Vyrůstal v rodině faráře Českoslo"enské cirkve husitské,
ktegi se znelíbil vládnoucímu režimu. Rodina se musela,vy-
stěhovat z Prahy a lyhlíd§ malého Otry na lysokoškolské stu-
dium byly velmi špatné. Brzy pochopil, že musi rynaložit
mnoho vlascního úsilí, aby mohl realizovat své sny: lysrudo-
vat lékařskou fakulru a věnovat se mikrobiologii. Rodinné á-
zemí qznačně formovalo Onův charakrer, ktery nerrhýbal da-
kům a naopak mu umožni] rozvinout osobnosrní znaky dnes
už poněkud nevšedni: skromnost a schopnosr vcítit se do du-
še rrpicích bližnich; sral se z něj wdělaný ale hlavně dobry čIo-
věk a mnohým i spolehlil} přitel.

Ve své profesionálni kariéře rozvinul všechno, co mu osud
nabízel: lyučil se skvěle řemeslu diagnostické lékařské mikro,
biologie, zejména v době s{ch učedniclcých a rovaryšs§ch ler
v Úsri nad Labem u primáře Stehlika. \čdeckou práci v obo-
ru začal v tehdejším Insriruru hygieny a mikrobiologie, kde
pracoval jak v oblasri problemaciky parogenity bakrerií, rak
v důležicém úseku anribiotik. Vyzbrojen znalosrmi a zkuše-
nostmi nasrorrpil v roce 1979 na misto primáře v Usravu pro
lékařskou mikrobiologii Fakultni nemocnice Morol a Fakulty
dětského lékařswi. Ve spolupráci s přednosrou ústavu prof,
Potužnikem položil základ modernimu mikrobiologickému
pracovišri s důrazem na klinické aspekry oboru. Morolský
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úsrav se sral v našich poměrech uznávaným pracovištěm dia-
gnostickým se slušnou vědeckou praci v oblasti klinické mik-
robiologie. Doc. Lochmann se zasloužil zejména o rozvoj an-
tibiotického střediska s jeho laborarorni a zejména konziliárni
službou. Lochmannův podil na koncepci racionálnich posru-
pú anribiorické rerapie byl v;2namný nejen pro klinická pra-
coviště motolská, ale pro práci všech antibiotických srředisek
ve státě. Byl autoritou mezi milcobiology, ale zejména ryhle-
dávaným konziliářem pro všechny klinické pracovní§ ve chví-
lích rozpaků a nesnázi. Dlouhodobě spolupracoval s lékaři,
kreří ošetřovali &sto nemocného prezidenra Havla. Bez námi-
rek pracoval i v noci, v neděli a o dovolené, a pokračuje v réto
službě i nyní po odchodu do důchodu.

Stejně spolehlivě, jako pracoval v oblasti diagnostické, vé-
noval se i rliuce lékařské mikrobiologie, kde mohl suvět na
sv/ch dlouholerych osobních zkušenosrech. Své zkušenosri
shrnul v celé řadě skript pro srudenry, monografii pro milao-
biology a pro lékaře. Přes rychlý vywo.i oboru jsou ryto krrihy
stále zdrojem poučeni a inspirace pro čtenáře.

Je odbornikem v lékařské mikrobiologii a člověkem, jak má
byic. Škoda, že se rozhodl odejír do důchodu, mohl ješrě déle
působir na své spolupracovniky a vésr je rak, aby lékařská mik-
robiologie dobře sloužila ldinickým pracovnikům k prospěchu
nemocných.

A na ávérješrě jeden podscatný rys povahy doc. Iochman-
na: přes zdravorní obríže, které ho v některych obdobích čas-
to sužovaly, vždyc§ kolem sebe šířil dobrou náladu - každý
den prošel všechny laboraroře a vždycky našel něco, čemu se
hlasitě zasmát, l proto ho měli a dosud mají rádi všichni, kte-
ři s nim pracovali.

doc. MUDI Anna Soačkoud, CSc.

LOMÍČKOVÁ Helena
C 1919)

profesorka Helena Lomíčková se narodila v praze, Dětská lé-
ta prožila v Kolině a v Mladé Boledavi, kde v roce 1938 matu-
rovala na klasickém gymnáziu. Poté nasroupila na Lékařskou
la}ulru Univerziry Karloly v Praze, kde promova_]a v roce l948,
neboť jeji srudia přerušilo uzavření českých r.ysokých škol za
nacistické okupace. Po promoci působila krárce na inrerním
odděleni nemocnice ve Srrakonicích, potom na očním odděIe-
ni nemocnice v Kladně. Odtud přešla v roce 1950 do Prahy na

II. očni klinikrr, kde se v roce l951 stala asistentkou pro 1juku
mediků pediatrické věwe. Na klinice pracovala pod vedením

rynikajicích oftalmologů - proflesora Kurze a profesor§ Kad-
lecové. Od roku l960 byla odbornou asisrenrkou Fakulry děr-
ského lékďswí a od roku l970 docenrkou pro obor oftalmolo-
gie. V prvni polovině roku 1979 byla jmenována profesorkou
a o několik měsíců později se stala prvni přednosrkou nově za-
ložené Dětské očni kliniky ve Fakultní nemocnici v Motole.
Kliniku vedla sedm ler, i později na ní pracovala ve funkci pro-
fesora-konzultanta. Za dlouholetou pedagogickou práci byla
profesorka Lomíčková oceněna fakultním i celouniverzirním
čestným uznánim a stříbrnou a zlarou paměrní medailí Fa-
kulry dětsktho lekařswí, později 2. lékařské fakulry Vědecki
činnosr profesorky Lomíčkové byla zaměřena především na
problematiku pedooftalmologie. Přednášela na řadě setkání
nejenom u nás, ale i v zahraniči. Nejvěrší pozornosc věnovala
problemarice očnich změn u nejmenších dětí, otázce retino-
parie nedonošených a očním změnám u děrí s nizkou porod-
ní hmotnosti. Tato témara se srala i náplní jejich dizenačních
prací .- kandidárské (1960) a dokrorské (1976),Za péčí o tak-
ro posrižené děti obdržela cesrné uznání Usravu pro peci o mar-
ku a dírě, medaili profesoraTrapla a v roce l979 ritul Zaslou-
žilý lékai Vedle své odborné činnosti si profesorka Lomičková
dovedla vytvořit i dokonalé rodinné zázemi. Byla nejen vzor-
nou dcerou, ale raké nzornou manž,elkou, maminkou i babič-
kou. Časro ji vidáme v koncertnich síních, miluje přirodu, kde
při oblibených dloulrých proch:izkích, ať už v okolí Prahy ne-
bo v ]izerských horách, čerpá posilu pro svou další práci.

prof MUDx Blanha Búnot á, DtSc.

C
ptÁčrr ullor

l922)

Vůni podkrkonošské krajiny v rodných Hoiicich poprvé uci-
til na Tři kále v roce 1922, ale většinu živora prožil v Praze.
Tady raké maturoval (194l) ipromoval (28, l0. 1949), Po-
cirky lékařské činnosti ho přivedly opět na sever do Jilemnice
a později do Liberce, kde sloužil na pediarrii a inrerně. Odcud
býl poslán na sráž na L děrskou kliniku profesora Švejcara,
krery si ho lybral jako vedouciho nově se wořícich oddělení
rehabilitace a těloýchovného lékařswi. Tyro obory rociž poklá-
dal za vý,znamné pro vzděJání pediatra. Máček se jako mladý
nadšenec vrhl do práce a podařilo se mu raro pracoviště rywořit,
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Náplň činnosti spočívala hlavně ve lypracování rehabilitač-
nich programů v pediatrii. Byla zde například poprvé prová-
děna rehabilirace u děcských kardiaků a asrmatiků. Vedle to-
ho započal se srudiem vlivu pohybu na zdravé děri. Zbourání
české děrské nemocnice na karlově a stěhování do Moto]a
piineslo další rozvoj obou oborů. Zákonirě lznikly dvě samo,
starné kliniky, kreré mělyjedenáct lékařů a 50 flziocerapeutů.
Miloš Máček a skupina okolo něho se také soustředila na scu-
dirrm zátěžové §,ziologie děcského věku. Pracovišrě ziskalo
odborný k_redit nejen u nás, ale bylo uznáváno i v cizině. Pro-
kazuje ro ýz,namný podil na Mezinárodnim biologickém pro-
gramu a úzkí mnohaletá spolupráce s Uscavem pracovni fyzio-
logie v Dorcmundu v řešeni problemati§ rizikoých fakrorů
ischemické choroby srdeční v děrském věku. Řada publikaci
jak z oblasti rehabilitace, tak pediarrické zárěžové mediciny,
svědči o jeho lysoké pracovni aktivitě. Máček byl prezidenrem
dvor_r sympozii Pediatric group oflWork Physiology v letech
|969 a I974, Mezinárodni organizace sporcovni rnediciny
(FIMS) jej jmenovala členem vědecké kornise a pověřila ho
organizaci lV Evropského kongresu v roce lO85, Byl dvě ob-
dobi p;edsedou Ceske rpolečnosri réloryt hovneho lékairrvi.
předsedou Zdravotnické rady české rělor,lichovné organizace.
Vljznamná je i jeho činnostjako hlavního odborníka. Více než
200 publikaci je powrzenírn jeho kvalit, srejně jako četné po-
cty: česrné členswi Americké společnosri pro pediatrickou
fyziologii i českých společností, doscal i Purkyňovu medaili.
Svou aktiviru věnoval i Fakulrě dětského lékařswi, byl děka-
nem od roku 1963 až do svého odvoláni roce 1969. |eho ma,
reřská fakulra mu za curo činnost udělilav roce 1997 zlatou
medaili. AJ<tiviry Miloše Máčka doplňtrje ještě jedna, krerá jej
více charakrerizrrje, Je to malování a z něho plynotrci lztah
k české krajině, kcerou vidi jako krásnou, ale i zasmušilou.

prof MUDr. Miroslau Kučera, DrSc.

MASOPUST Jaroslau
C 1929)

Dne 28. ledna 1929 se v Liberci narodil ve znamení Vodnáře
Jaroslav Masopust, budotrci věhlasný učitel klinické bioche-
mie a patobiochemie - oborů, kreré rysvěrluji merabolismus
lidského organismu a jeho změny v nemoci, Maruroval na
gymnáziu v Děčíně rokr_r l948 a pak následovala studia na Lé-
kařské fakulrě UK v Hradci Králové, kde od roku 1950 pra-

coval jako asistent v Úsravu pro lékařskou chemii, Srudium lé-
kařswi dokončil v roce 1953 v Plzni a promocí v pražském
Karolinu Univerziry Karlory 28. listopadu réhož roku uza,
vřel hlavni kapitolu připrav na své budoucí posláni, Plzeňské
lékařské fakulrě zůsral věrný ještě tři ro§ jako odborný asis-
rent Ustavu pro lékařskou chemii. Avšak již následujíci rok
1957 počiná svou magickou sedmičkou profesionální osud bu-
douciho mimoiádně respektovaného univerzirního profesora
klinické biochemie: v roce 1957 úspéšně složil atestaci z labo-
rarornich ryšerřovacích metod, po deseti letech (v roce 1967)
se stává docentem na Fakulrě dérskeho lekařsrvi a přesně dva-
cer lec poté (v roce l!8/) byl jmenován profesorem pro obor
klinické biochemie na téže fakultě Univerzity Karloly. Profe-
sor Masopust zosobňuje wůrči činnosc, je nezávislý netrvá na
tradicich a konvencích. V letech l961-1997 byl vedoucim od-
dělení klinické biochemie dětské fakultni nemocnice a Fakulr-
ní nemocnice Motol, a navíc byl také piednostou Ústa..u kli-
nické biochemie a parobiochemie 2, lékařské fakr.rlty, kteď
založil a rybudoval, Své roli učitele a vědce dosráJ pan profesor
napřiklad trojici vyznamných praci: Séroué bílhoain1 u děn za
ujuoje a u pnžběbu xemoci, Fyziobgie a patologte fetoprouinu,
Požadouání a hodnocení biochemichjch ryšetření (L a 2. dil).
Celých sedm let (1990 1997) byl proděkanem 2. LF UK.
K vlohám védeclým a pedagogick/m dosral dalši cenné vlohr.

- smysl pro všelidskotr rovnost a respekt pro každou odlišnosc.

Je znám tím, že se mu z duše přiči každý útlak, že nikomu ne-
vnucuje svou vůli, ale naopak předkládá důsledně svůj vlastni
názor Nechce vládnouc, rouží pouze poučir. Zdá se také, jako
by byl menrálně dalekozraký Jeho slavná vizionářská triáda
sestává z předstar,7 uplarnění biochemických automatických
anallzátorů, počítačů a počíračoých síri a molektrlárni DNA
diagnosci§, o které s nadšením říká, že co je metoda derího ri-
sícileti. To je práce. Ovšem nesmíme zapomenout na ru druhou
suanu života odpočinek, Pan profesor Masopustje raké pro,
slaven jako r,liborný a neúnavný ranečnik, crirel umění a žen
a milovnik cesrování; na cesrách jej věrně doprovází jeho pani,

Jeho osobnosr je příslibem do budoucnosti, že člověk bude
jednou svobodný Prof. Masopust je pověstný svou velkorysos-
rí. Vidi dál než druzí a srlim sněnim posouvá náš obzor

doc. MUDr Richard Pniia, CSc
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Morgensrerna, sraré lékařské knihy a rexry, ale také ,,;iklnky"
Halase, Hrubina či Žáčka, které přenesla od dcer k vnukům.
Pokud jí co ,,hybný" aparác bývalé gymnas*y dovoli, ráda si
za}rraje stolní tenis nebo 

"olejbal, 
miluje derektiv§ a nesnáši

,,nabiflované" srudenry Svým osobitým humorem a vědo-
mostmi je vede k samosratnému odbornému kultivo,,.anému
projelu, ktery;m by měl bn lybaven každý budoucí lékař, a ro
nejen ve svém mateřském jazyce.

Mg, Věrollaua Ti?pmdnouá

MOKROSOVA luana( ]946)

PhDr Ivana Mokrošová se narodila " Pelhřimově, CeIé dět-
swí až do maturiry však prožila v Tirrnově a jeho malebném
okoli, O tomto kraji s láskou lypráví i dnes, přestože trž od ro,
ku 1964 žiLle v Praze, kde v romcež roce začala srudovar na Fi-
1ozoíické fakultě UK obor němčina,čeština. Hned po absolvo-
váni fakulty nastoupila jako středoškolski profesorka na Státní
jazykovou školu v Praze. V roce 198l začala pracovac jako od-
borná asistentka na katedře jazyků FW UK, kde se plně věno-
vala lékařské němčině, Kromě qr_rlry srudenrů napsala sk_ripra

Lékařské němčiny, je spoluautorkou a pořadarelkou němec-
ko-českého a česko-německého lékařského slovniku, překláda-
la články s různou lékařskou remarikou. V roce 1983 složila na
Filozofické fakultě UK státni rigorózni zkoušku, v roce 1986
si svou jazykovou r,ybavenosr rozšířila o zkoušku z ruského ja,
zr ka a o rři roky později připojila zkoušku z odborného němec-
keho jazyka.

Od roku l990 dosud vede Usrav jazyků 2. léka*ké falul_
n UK, kde přednáší odborný lékařs§ jazyk, jednak němeclori
pro české sudenry jednak česlry pro srudenry zahranični. I na,
dále se věnuje odborným překladům, které po více než dvace-
rilecé praxi svědčí jak o jejích hlubokých znalosrech lékařské
terminologie, tak o hlubokém pochopeni lékaiských oborů.
Skloubení těchto dvou znalosrí je vždy aírukou kvalitního od-
borného překladu. Profesionálni zkušenosri předává PhDr
\1okrošová nejen sým kolegům a spolupracovnikům; posky-
luje raké odbornou jazykovou pomoc zaměstnancům FNM,
kreři si nejsou jisri např českou orrografii. Snaži se vždy r.rdě-

iar maximum, aby přispěla ke stále profesionálnějši úrovni za_

měscnanců Úsravu jazykú v oblasti lékaiské terminologie.
Učasrní se jako přednášejicí různých odborných přednášek
..Némecký lékařský jazyk" pro soudni tlumočníky a překla_

Jatele), v roce 1995 obhajuje habilirační práci, v roce l999
:polupořádá mezinárodní konferenci,,lntegrace jazykové qi-
.,rl*,do srudia na VŠ nehumanirního směru", je řďirelkorr gran,
:u ,,Inovace ýuky jazyků na lékař§kých fakulrách", V roce
l001 publikovala slcipra lékařské češriny pro zalrranični stu_
Jenry v roce 2002 doplněné lydáni německého a českého lé-
iaiského slovníku. Dále pracuje na rerminologickém 1zkumu
.r překládá pro různé instituce.

Při své pracovní rytiženosri doved]a PhDr. Mokrošová
< úspěšnému dokončeni studia na fakultách s lékařským za-
:néřením raké své dvě dcery z nichž jedna je dermaroložka,
Jruhá farmaceurka. Má ráda slovni hříčky a poezii Chrisriana

M
(*

Docent Jaromír Musil se stará (od l. července 2003) o nově
uslavenou Pneumologickou kliniku, caké o dřive uslavenou
vlastni rodinu a raké o Bosse, což je jeho labradors§ retrivr.
Od jara do podzimu pečuje také o chalupu u Slaného, kam
denně z Prahy dojíždí. Na chalupě se scává časro údržbářem,
rád natírá a obstarává drobné zednické práce.

cesca. která vedla docenta Musila od mikulášského naroze-
ní roku 1953 v Praze až do kanceláře přednosty Pneumologic,
ké klini§, byla neoblykle přímoárá. V roce l979, kdy ukon-
čil úspěšně studia na tehdejši Fakulcě všeobecného lékařscví
Univerziry Karlory a promoval, nastoupil na oddělení tuber-
kulózy a respiračnich nemoci FN v Morole. Serrval na něm ne-
přetržitě do 3l. ledna roku 1998, tedy úctyhodných 19 let, ve
krerych stihnul složit arestaci I. stupně z vnirřniho lékařství
(1983), násravbovou alesraci v oboru uberkulóza a respirační
nemoci (1986), roku 1992 absolvovat odbornou stáž v Nor-
derney (SRN), zaměřenotr na léčbu cystické fibrózy u dospě-
lých a v roce l994 seminář ve §(/'úrzburgu (SRN), věnovaný
provádění bodyple ryzmografic§ch ly,šetření. V roce l997 se

raké habilitoval praci ,,Zisady intenzioní péče 0 nemocflé s těž-
hou exacerbací cbroniché obsnuleční plicní neuoci".

Odborné zájmy docenra Mrrsila v motolském období se qí-
kaly od roku l985 problemarilry funkční diagnostiky dýchá-
ní - celorělové pletyzmografie a bronchomororických restů,
od roku l987 diagnosriky a léčby cysrické fibrózy u dospělých,
Roku 1987 se sral Dr. Musil zástupcem přednosty oddělení
a po orevřeni jednorky intenzivni péče v roce 1993 i jejím ve-
doucim lékařem. V obdobi 1990 1997 byl také exrerním uči,
telem naší fatulry

Okolnosti přinucily docenca Musila odejír ke konci ledna
1998 z oddělení, Od 1, února 1998 nastoupil ve funkci od-
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bomého asistenm na Subkatedru ruberku|ózy a respiračních
nemocí [PVZ při Klinice pneumologie a hrudní chirurgie Fa-
kulrní nemocnice Bulovka a 3. lékařské fakrrlry UK, s malým
zdravotnic}</m úvazkem navíc. Na ní pracoval docent Musil
do 30. června 2003, aby na motolském pracovišri navázal po
pětileré přesrávce na prvních l9 let úspěšné práce. Na Bulov-
ce byl vedoucím lékařem lůžkového odděleni, věnoval se pro-
blemarice chronické obsrrukční plicni nemoci, zejména wra_hu
zánětlirych markerů měřených v kondenáru rydechovaného
vzduchu a jeho vztahu ke klinickému průběhu réro choroby,
a učil srudenry 3. lékařské fakulry UK.

Docent Musil publikoual 7l článků v odborných časopi-
sech, napsal jako hlavní auror dvě monografie, je spoluaurorem
dalši a spolupřekladatelem monografie zahraniční. Alespoň jed-
nou kapitolou přispěl do peri monografií a je aurorem pěti ka-
pirol učebnice Vnitřní lékařswi (dil IIIa) pro studenry 3. lékař-
ské fakulty, Na odborných akcich přednesl 136 přednášek
a prezentoval 1l posterů, V rámci lGA byl hlavnim řeširelern
jednoho a spolrrřešitelem čryř grancú.

Docenra Musila samozřeimě neminuly ani úkoly v odbor-

redakčni rady časopisu Srudia pneumologica a časopisu Respi_
ro, členem Evropské respiračni společnosti a od roku 2000
česrným členem Slovenské pneumoftizeologické společnosti.
Na padesátnika je roho ž až a dalši iisrě bude následovac.

Ještě se hodí dodar, že docent Musil má čas racionálně roz-
fázovaný V letni sezóně plave, v zimni sezónělyžqe,každý ťý'
den si za}rraje košíkovou a každý den chodi do přírody se svým
psem. Otázku, kam zafázoval manželku, přešel bez odpovědi.
Teorericky lze odvodir, že někdo se musí starat o domácnost
a vařit.

prof MUDx Jolef Koalechi, DrSc.

MYDLIL Václau
C ] 9I8)

Václav Mydlil se narodil2l,7. l9l8 v Hoříně v učitelské ro-
dině. Marrrroval na kralupském gymnáziu (l937), Srudia za-
hájená na pražské lékařské fakultě musel pro válečné udáosti
přerušir a promoval až rcku 1,947 , Už v roce 1948 nasroupil

na I. dětskou k]iniku na Karlově a pediatrii pak už zůsral věr-
ný stejně jako tehdejší Fakultě dětského lékařswí a klinice,
na které scrávil celkem 43 let| Bny po násrupu na kliniku se
začal podrobněji zabývar problemarikou novorozenců a nedo-
nošených dětí, na přislušném odděleni se později stal vedou-
cím. Díky jemu a přednostovi kliniky profesoru Švejcaro"i
parřilo odděleni vždy k průkopnickým pracovištím moderní
neonarologie a péče o děri s nízkou porodni hmorností v bý_
valém Československu. Mydlil se po aresracích z pediarrie stal
kliniclofm asisrentem (1952), docentem pakv roce l969. V le-
rech l960-196l pracoval ve Vietnamu na děrském odděleni
nemocnice v Haiphongu, v lerech 19ó7-68 v Alžírsku na le-
kařské fakultě v Oranu, kde byl vedoucim katedry pediatrie.
Do Alžírska se vrátil ješrě v letech 1980_1983. Pobyry v cizi-
ně byly zarněřeny předevšim na zlepšení úrovně vyru§ domá-
cich pediarrů. Tato jeho činnosr byla opakovaně oceněna udě-
lením r,l,soh/ch rynamenáni v zahraniči i po návraru do vlasri.
Vyrrka a vlzkumná práce provázely Mydlila po celou dobu je,
ho činnosti na fakultě a byl v romro smyslu mimořádně plod-
ný Opakovaně školil domácí i zahraniční aspiranry jak na svém
odděleni ve staré nemocnici na Karlově, tak později v Moro,
le. Jeho g2kumná činnosr méla vždy širol<ý zÁběr, zdfuazho-
val multidisciplinárni spolupráci, Je rypickým reprezentanlem
pediarra zaměřeného na klinický vyzkum, kreg/ si klade oráz,
ky, jejichž úspěšné řešeni se časro projevuje bezprostředné
v praxi. Sám dobie poučený literaturou opakované oslovoral
pracovniky teore(ických úsravů rysokých škol iČsAV kteh
s ním rádi spolupracovali. Své výsledky pilně publikoval a po-
kračuje v tom i po odchodu do důchodu. Krery klinik se mů-
že pochlubir sedmi monografiemi (předevšim z oblasti neona-
rologie), nepočítaje v ro řadu učebních rexrů a samozřejmé
vice než stovku článků v domácich i zahraničnich č-asopisechi

Je rřeba vzpomenout i Mydlilory práce v odborné společnosri
J. E. Purkyně, ať už v rámci pediarrické nebo neonato|ogicke
společnosti. Na fakulrě byla jeho pedagogická činnosr oceněna
i jmenováním do funkce proděkana pro v,fuku (l968-1969J.
ve xejné době byl ičIenem rektorátní rady UK. Přes všechnr.
uvedené akriviry nemohl bYt před rokem 1989 jako nestraník
jmenován profesorem, dm se stal na 2. LF ažv listopadu l993.
Odchod do důchodu se ovšem nerovnal v žádném případé
odchodu na odpočinek, profesor Mydlil je přes svůj věk mi-
mořádně čilý a sesravil řadu publikaci v době, kdy ostatnr
mají už časro dost starostí, aby se postarali jen o svou rělesnou
schránku.

doc. MUDx Jan Janda, CSc
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Dne 1l. srpna 1932 přibyl v Plzni prvni reprrblice nový občá-
nek a jeho prostí, šťasrní rodiče nerušili, že se jednou srane
chloubou nďí země, Profesor Němec je dnes přednim ryroi-
dálním endolainologem, znalcem nrrkleární medicíny a svě-

rově uznávaným expertem v diagnosrice a léčeni zhoubných
nádorů štítné žlázy. Když ve rřech letech ztraril svého orce,
ocitl se v Ostravě, kde prožil dětswi a studentská lém v době
hrůzné okupace a pozdějiv době spourané ž nenávistnou ideo-
logii. Chlapec však ryrůstal v něžné lásce své marky, chráněn
její starosrlivosrí. Byl studijni ryp. Jeho nadání a houževnatá
pile mu přinášely osobiré radosri a spolu s citoqim nábojem
jej přivedly na medicinu. V Praze poznal vynikajíci učirele,
Charvátory přednášky jej zlákaly k ,,fiškusování" na jeho kli-
nice, krerá se stala odrazovým můstkem do dalšího živora, Sru-
doval qjtečně a v roce l957 promoval s cerveným diplomem.
Na přikaz "umísrěn§" 

nasroupil do budějovické nemocnice
a primář Baúmelr, qtečný internisra, jej zasvěril do prakrické
medicíny. Kdl po dvou lerech ryhrál konkurz na místo v En-
dokrinologickém úsravu, vrátilse již natrvalo do Prahy. Docenr
Šilink, ř€ditel úsravu, dobře odhadljeho schopnosti a pověřil

iej srym průbojným plánem propojit qzkum a léčeni ryroidál-
nich poruch s rerapii radionuklidy. V barákové morolské ne-
mocnici jsme uvítali mladého předsravirele nea7klého oboru
s nezlomnou vůli splnit svůj úkol. Byl odv:ižný i uv:ižlivý bo-
jovný i zdrženli9i rozený organiáror Poznali jsme jeho ši-
rokou erudici a zjhy i velikou mravní ušlechtilosr, když po řa-

du měsiců pečoval o svého učirele, upouraného na lůžko. To
již sám vedl izotopové oddělení, svědomirě a pevnou rukou.
K sobě přísný a neúnavně pracoviqi byl náročný na přesnou
práci a vlídné chováni, A nebyl jen epigonem, přicházel srále
s nogimi myšlenkami v aplikovaném i základním vyzkumu.

Jeho sousravné, kritické sledováni všech nemocných logicky
vedlo k novým postupům v diagnostice a terapii. Byla ro na-
přiklad lcoková diagnosrika a racionálni poscup v indikacích
a {běru terapeutických merod. Široké spektrum úkolů pak
cileně zaměřil na maligniry šritné žlázy, což patři k jeho nejvěr-
šim úspěchům. Přikladné je, jak ihned předává každý svůj no-
r} poznatek a zkušenosr, a srovky publikaci a přednášek jsotr

zpovědnicí jeho díla, jehož hlavni motivací byl vždy zájem
o nemocného člověka. Dostalo se mu mnoha uznání, ale repr-
ve v roce l991, po pádu zrůdného kádrování, směl být habi-
litován; tehdy byla usravena Klinika nukleární medicíny a po
dalších rřech letech byl Němec jmenován profesorem Univer-

ziry Karloly. Ze ťcch jeho zálib zůsrávají jen rrosky, ale úko-
lů přibývá a práce pokračuje. Nejkrásnější odměnou každé
práce jsou její r7sledky a již dnes z Němcoua dila vane pravda
a v každém jeho úspěchu je ukryta i láska.

prof MUDI Bohuslau Niedeth, DrSc,

NEUWIRTH Jiří
(* 1960)

Prof. MUDI Jiří Neuwirth, CSc. je výraznou o§obnos!i mo-
derní wropské radiologie. Mistrné ovládáni diagnosti§ v celé
široké palerě současných modalir diagnosrických zobrazova-
cích metod uplatňuje 5]znamným způsobem zvlďrě v neuro-
radiologii, ale i v pediarrické a intervenčni radiologii. Ve vedení
kliniky zobrazovacích metod 2. lékařské fakulry Univerziry
Karloly v Praze prosazuje záady zdravotnického managemen-
ru podložené ekonomickou rozvahou. Rozvijí pedagogickou
a spolkovou činnost, krerá má srymi ohlasy dopad i na lzdě-
láváni mezinárodní evropské radiologické komuniry. Cílevě-
domosr vzdělávání profesora Neuwirrha v jedné z nejrychleji
se D.víjejícich medicinských disciplín současnosri je obdivu-
hodná a příkladná.

Narodil se l4, 8. l960 do významné Praž§ké lékařské rodi-
ny. Srudijní přípravu s výtečnými ýsledky zakončil promocí
na Fakulrě všeobecného lékařswi Univerziry Karloly ,,cum emi-
nentia" v roce 1985. Nastoupil na Radiodiagnosrickou kliniku
Insriuru pro posrgraduální lzděláváni zdravotniků ve Fakulrni
nemocnici Bulovka jako inrerní vědecký aspinnt. Deser let strá-

vených na klinice plně ryužil. Prošel specializačními aresrač-

ními zkouškami z radiodiagnosriky, obhájil kandidárskou di-
zerrační práci a v roce 1992 na l. lékařské fakulrě Univerziry
Karlory i habilirační práci, Praktické lzděláváni doplnil dvou-
lerym působením ve vedorrcí funkci na Klinikum Hoyerswerda
v Sachsenu ve Spolkové republice Německo. Od roku l995 byl
zisrupcem přednosry Radiologické kliniky 3, lékařské fakulry
Univerziry Karloly pro výuku, V záií l999 nastoupil na zákla-
dě výbětového řizeni na místo přednosty Klinilry zobrazovacich
merod 2, lékářské fakulry Univerziry Karloly v Praze, Na této
fakultě, na níž se sral v roce 2002 profesorem pro radiologii,
rywáií s obrovským rozlerem kliniku moderniho rypu s pro-
pojením zobrazovacich moda]it a plným využirím možností
daných digiúlní technikou zobrazováni, archivace a spojeni.

Srymi vědeckymi přispěvky směruje profesor Neuwirth ra-
diologii - v konrexru s givojem evropské zobrazovaci diagnos-
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dky k praktickému ryústěni a aplikaci pozna*ů, Byly cak
přijary a v praxi jsou obecně uplarňovány jeho závěry které
vedly ke sníženi radiace pii HRCT plic u děci, k inrervenčni-
mu označování ložiskoých expanzivnich procesů plic před
operací či k ozřejmení axonálních poraněni mozktr, což bylo
i předmětem přednášky při profesorském řizení,

Přístup profesora Neuwirrha k pedagogické činnosti je sys,
lemarický. Přepracoval scrukruru náplně scudia radiologie ry-
volanou nástupem noých zobrazovacich modalit a bezpro-
srředně ji doprovodil ryd.írrim porřebn/ch studijnich podkladů
v klasické knižní formě i na digitálních nosičich. Jeho podíl
na g;uce radiologie zabírá pregraduálni g;uku radiologie v ba-
ka|ářslrych a magiscerských srudijních programech studenrů
2. lékařské fakulry Univerzity Karloly v Praze i postgraduální
specializačni gichovu radiologů se zvlášrnim zaměřenim na
pediarrickou radiologii. Je vedoucim subkaredry pediatrické
radiologie Institutu pro postgraduální lzdělávání zdravorníků
v Praze. Je autorem či spoltrautorem devíti knih a skript, mimo
jiné i učebních skripr pro radiologické laboranry pro srudenry
oboru péče o nemocné na Filozofické fakulrě Univerzity Kar_
loly v Praze aj. Řada z nich byla oceněna cenami a diplomy
oficiálnich společnosrí za přínos k g;chově radiologů. Je mimo
jiné aurorem knihy,,Kompendium diagnostichého zobrazoaá-
ní", vyznamenané cenou Nadace Josefa Hlávky za rok l998
v obortr mediciny. Profesor Neuwirrh své poznatlry a zkuše-
nosri inregruje i mezinárodně v rámci evropské radiologie.
V letech l992a l99J byl členem ryboru pro organ izaci meri-
národního lzdělávaciho kurzu v r:imci akce ,,Conrinuing Edu-
cation in Radiology in Easr Europe" (C.E,R.E.E,) - rzv Hal-
ley Project ve spolupráci s Evropskou radiologickou asociaci.
Byl sekrerářem (l993) a pak předsedou (l995) Výboru mla,
dých radiologů při Evropské radiologické asociaci a členem
širší exekurir,7 réro asociace. Od března l995 je členem evrop-
ské komise European College ofRadiological Education. Po
několik let byl členem Publicarion Commitlee a Programme
Planning Commitree Evropského radiologického kongresu.
Opakovaně byl qzván prestižnimi evropslrymi odbornými ra-
diologick/mi společnosrmi k přednesu souhrnných přednášek
zásadního vyznamu,

mise pro kvalifikační atesrace z radiodiagnostiky.
Osobnost profesora Neuwirtha, s obrorslym rorahem od-

borných zájmů v celé šíři i hloubce moderního diagnostického
zobrazováni včetně techniclr|ch znalosri a ekonomických do-
padů a jejich praktického uplatněni, r,ycházi z pevného stimu-
lujícího hluboce kultr.rrního rodinného zázemí, |e založena na
systematickém studiu a přináši mu respekr spolupracovníků
a obdiv odborníků. Vhodně rozviji a prohlubuje spolupráci
s odborníky jiných oborů ku prospěchu vzájemného podně-
cování a rozvoje medicíns§ch disciplin. V přátelské konfron-
taci dokáže uplarnit své názory i v rámci mezinárodní spolu-
práce. K hlubšímu a etickému pohledu na činnosr radiologa
vede i své spolupracovníky s prakrickými jidedky v podobě
inspirujicich mezinárodnich konrakrů. Profesor Neuwirrh se

nesmirně zasloužil o přesravbu a rozvinutí moderni rlulry dia-
gnosrických zobrazovacich metod v celé jejich šíři a v české ra-
diologii zaujimá ryznamné postavení,

prof MUDr. Stanislau Tiima, CSc.

OšŤÁo,,qt Bohusku
C 1940)

I kdl ;ako rodilý Moravál< žil v Kroměříži jen pět lec, morav-
ské kořeny nikdy nezapiral a naopak se k nim hrdě hlá§í; k Mo,
ravě se váží i jeho nejkásnější wpomin§ z dětswi, hezčí prázd-
niny než u babič§ na Moravě pry; nikdy nezažil, Zivot však
zavál po válce rodiče do Prahy a té zůstal věrný ž do dnešních
dnů. Moravu,vyměnil poscupně za pražské Holešovice a Smi-
chov, aby posledních 40 ler srrávil se svou ženou na Proseku,

Rozhodntrti studovat rnedicínu povazuje za jedno z nejšťast-
nějších v živorě: bylo jistě ovlivněno rodinným prostředim, ale
hlavní zásluhu měl r,ynikajici profesor biologie na rehdyjede-
nácrileté srřední škole, Na učicele měl konečně vždycky velké
štěsrí: .jeho životní dráhu určila již ve rřetim ročníku na Fakul,
tě děrského lékařsrví chalizmatická osobnost profesora Poupy.
Na jeho llzváni zaklepal na dveře Úsravu patologické §zio-
logie a oboru íi.ziologie zůstal věrný po celý další odborný ži,
vot. Poupa určil i jeho odborné zaměřeni: experimenrálni kar-
diologie se zvláštním zřerelem k qvíjejícímu se srdci. Prvni
práce se rykaly ljvoje kevního zásobeni srdečniho svalu; ty
vznikaly pod odborným vedenim dalšiho lynikajiciho učire-
le, vědce a člověka, Dr Rychtera. Po nuceném odchodu prof.
Poupy do ciziny převzal Ošťádal zodpovědnosr za další osud
skupiny mladých 9ízkumniků z Poupor,y líhně. Vznikl ko]ek-
tiv nadšenců, ktery rěžil z Poupoých nápadů, které, jak se po,
zději ukázalo, značně předběhly svotr dobu. V tomro kolekti-
vu se k iešeni vědedg;ch úLkolů přistupovalo vždy komplexněji

- morfologické, biochemické i funkční merodiky přinášely šir-
ší pohled na studovanou problematiku. Základní vědeckou
otákou bylo, jak a7šic odolnosr srdečního svalu k nedostatkrt
kyslíku; jako experimentálni model byla lyužívána adaptace
na simulovanou rysokou nadmořskou ýšku v barokomoře.
Byl to přísrup, krerý měl wou svěrovou kolébku již koncem pa-
desátých let minulého století právé v Praze, V rámci rohoco
úkolu jrme se nespokojovali pouze s laboratornimi zvíiary ry-
stavenými chronické hypoxii v barokomoře, ale časro jsme
studovali i zviřara, kteá byla kratši či delší dobu vysravena nad-
mořské \išce 1350 merrů v našich bywalých velehorách - v la-
boratořich Vl,zkumného ústavu humánní bioklimatologie na
Strbském Plese. Je zajimavé, že taro problematika za všechna
ta léra neztrarila nic na své akruálnosri; naopak, s tím, jak by,
lo vic a vic zřejmé, že na kardiovasku]ární choroby připadá nej-
méně 50 procent všech úmrci, sili na celém svěrě snaha ob-
jevit účinné protektivní mechanismy. Vý,vojol1; aspekt téro
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problematiky (jak ovlivnir odolnosr nezralého srdce k nedo,
starku kysliku), je českou priorirou.

Neodmyslitelná je Ošťádalova činnost pedagogidci: učit za_

čal 1tž jako pomocný asistent na FDL a pokračuje v pregra-
duálni ýchové až do dnešních dnů, tj. vice než 40Iet. Je za-
jímavé, že po celou ruro dobu je vérný jednomu prácovišli.
Usravu parologické §ziologie dnešní 2. lekaiské fakulry UK
v Praze.

Prol Ošťádal si vždy uvědomoval, že kardiologie je vědní
disciplínou, kde spojeni teorie s praxí neni jen proklamovanou
frázi, ale nezbytnosri. Zcela v duchu rohoto přesvědčení stál
spolu s prof. Braveným (Lékařská fakulra MU, Brno) u koléb-
ky vznikr_r Komise experimentálni kardiologie, která přivedla
již v první polovině sedmdesárych ler klinické a experimentál-
ni kaldiology ke společnému zamyšlení a užitečným diskusím.
Oddělení vl.vojové kardiologie navázalo rozsáilou spoluprá-
ci s pracovišti kJinic}rymi (předevšim IKEM a Kardiocenrrum
Morol), korunovanou množswim společných publikaci. Čas
neúprosně běžel a Ošťádal byl vrahován do dalšich činnosti:
byl ředirclem Flziologického ústar.rr AV ČR, stál u zrodu posr-
graduálního dokrorského srudia biomediciny pii Univerzirě
Karlově a v této gichově postgraduálních studenrů stále pokra-
čuje a přináši dalši nápady ke zlepšení znaloscí nďich pokra-
čovatelů. Scal se členem ýboru Mezinárodni společnosti pro
r.lzkum srdce a v roce 1995 organizoval svěrory kongres této
společnosti v Praze. .|e členem vědecké rady naši fakulcy, ale
i řady dalších vědeckých organizací - qičer všech jeho funkci
by byl dlouhý

Na živorni pouci provázi Ošťáda]a netrvěiirelných 40 let je_

ho manželka, rovněž lékařka a posledních dvacet let i nejbliž-
ši vědeckí spolupracovnice. Na medicínskou dráhu vstoupili
i oba jejich synové: jak sám orec Boja Ošťádal řiká, moji syno_
vé si r.7brali pro podzim života sl"lch rodičů nanejryš porieb,
né obory: kardiologii a orropedii.

prof RNDx Várlau Pelouch, CSc.

PADOVCOVA Hana
(l913_1985)

Bvlo by vel§im prohřeškem, kdyby v souboru osobnosrí, kte,
ré se v různé době, různým způsobem a různou měrou podile-
lv na rozvoji Fakulry děrského lékařswí, resp. 2. lékařské faku|-
w Univerzity Karlor,y, scháze|a paní docenrka MUDI, Hana
Padovcová, CSc. Bylo by to velkým prohřeškem proto, ze její

podíl na rozvoji dětského lékařswi, konkrétně děrské kardio-
logie, byl úcryhodný Přesrože moje odborná cesca se ubírala
úplně jiným směrem, dovoluji si paní docentku připomenout.

Jednak mě učila, jednak jsem se s ní po léla serkával na Klini-
ce děrské chirurgie, na které s profesorem Václavem Kaf-kou
vywářeli áklady české dětské kardiologie a kardiochirtrrgie, ze
kterych wniklo po lerech současné Cenrrum děrské kardiolo-
gie a kardiochirurgie ve FNM.

Docencka Padovcová se narodila 9. března l9l3. Jeii otec
Dr. Ing. Arur Lederer byl sravebním podnikarelem. Zemřel
v roce l938, a nemusel tak bf svědkem toho, že srým podni-
kánim vlasrně politicL7 uškodil odbornému růstu své dcery

Hana Padovcová marurovala na pražském gymnáziu roku
l932 a zahájila studium na pražské lékařské Fakulcě, Promova-
la 3. září 7938 a necelý další rok pracovala jako externí lékař,
ka na I. inrerni klinice profesora Kristiána Hynka, ve skupině
kardiologa profesora Vracislava Jonáše. Nádedující dva roky
(I5. 3. 1941 1. 3. 1943) pak působila na IL děcské Idinice
profesora Brdlika, ovšem také jako externistka. Do konce vll§
pak neměla z rasoqich důvodů žádnou možnost srálého za-
městnáni (prvni ,,vina" orcova). Pracovala příležirosrně v po-
radnách pro mat§ a děti a v soukromých ordinacích. Je hod,
né pozornosri, že už v roce 7942 zalJádala Dr. Padovcová pii
Il. dětské klinice u nás první dětskou srdečni poradnu.

Po skončení války, v květnu 1945, se vrátila Dr. Padovcová
na II. děcskou kliniku, kde se srala asisrenckou. Od zahájeni
práce na klinice byla jejim hlavnim zájmem kardiologie. Od
roku 1946 byla vedor_rcí lékaikou kardiologického oddéleni
kJinilcy. Zpočátku byla hlavní náplní její práce problematika
revmarologická. Dovolim si tu cirovat profesora Houšťka, kre-

ry napsal k sedmdesárinám paní docenrky do Československé
Pediatrie (38, |983,7, 436): ,,Dnešní generace už si plně ne-
uuědomuje, jabj to b1l problém reumatichá borečka, jah časté to
byh onemocněn/, jah těžkíl až latdl?lí pniběb mohh mit a holik
z*haqých srdtčn,ích uad z,znechak, a jaÉ často uedk É inualiditě
u pozdějším uěhu,.." Doceltka Padovcová se zaměřila na kar-
diologickou léčbu u srdečního revmarismu, na revmarické
pneumonie, na přirozený pruběh revmatické katditidy, na imu,
nologickou reakrivitu u revmalismu, na hormonálni léčbu
revmarické karditidy, na léčbu srdečni slabosti, na mitrální ste-
nózu a její operace ard. V lerech 1949-|952 byla vedolci lé-
kařskou Dětské léčebny pro revmatilg, a kardiaky ve Franciško-
l}ch Lizních, kam jako siilý konziliář dojížděla do roku 1956.

Druhou ve|kou oblasti děrské kardiologie, na jejimž rybu-
dováni má pani docentka Padovcová lozhodujíci zásluhu, je
dokonalá diagnosrika vrozených srdečních vad,Y záii až pro-
sinci roku 1948 byla na srudijním pobyru ve Stockholmu, Tam
se s moderni diagnosrikou těchto vad seznámila a po návratu
ji s dokrorem Imrichem Borem a dalšimi spoltrpracovníky, ze-
jména z řad rentgenologů, zavedla také u nás. Správná dia-
gnoscika byla podmínkou vhodných indikaci k chirurgické
léčbě proro úzká vazba na Kliniku děcské chirurgie a profe-
sora Václava Kaíku (právě s ním pak byla znovu ve Stockhol,
mu pět t|dnů v roce l956),

Dne 19. března 1959 obhájila doktorka Padovcová kandi-
dárskou práci. Habilicačni řizeni proběhlo v roce l960, ovšem
jmenovaná docentkou byla až 1, dubna 19ó5 (druhá ,,vina"
orcova). Publikovala mnoho praci o orevřené repenné dtrčeji,
o cyanorick/ch srdečnich vadách, scenózách plicnice, koarkra-
ci aorry defektech síňového septa a dalších vadách.

Docenrka Padovcová ,,prošlapala" cestu sým následovní-
kům. l za nepřízniých podmínek doby, krerou prožívala, by-
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la členkou Mezinárodni pediatrické společnosci a Evropské
pediacrické kardiologické společnosci. Z mého pohledu 

"šak
byla a zůsrala ,,první dámou české dětské kardiologie", krerá
nás upoutávala svými znalostmi, sým nadhledem, svoji žen-
skostí, kterou skrfvala za k-rásný někdy mírně ironic§ úsměv.

pruf MUDr. Josef Koutechí, DrSc.

PANOS Jan
(1916_1996)

Profesor MUDI Jan Panoš, CSc. se narodil v malé jihočeské

vesničce Housérovce. Pocházel z velmi skomných poměrů, je-

ho a další rři sourozence rychovávala matka, neboť orec před-
časně zemřel. Přesto všichni rysrudovali, dva z bracrů měli
vysokoškolské vzdělání, avšak jedině Jan Panoš se zapsal na
Lékaiskor.r fakulcu UKv Praze. Jeho studium všakpierrršila na-
ciscická okupace, vakci,,17. listopad" po pohřbuJana Ople,
tala byl zatčen a vězněn v koncenrračnim táboře Sachsenhau-
sen do roku 1942. Po propušrění pracoval do konce války jako
elév v nemocnici ve Zlině. Promoval v roce 1945 a po kraršim
působení ve zlinské nemocnici odešel do Oscrary, kde se sral
zástupcem primáie interního odděleni, V roce 195l byl povo-
lán na ťjimečné ciíleté vojenské cvičeni, avšak měl to štěsri,
že jako vojensky lékař působil ve vojenské nemocnici v Čes-
kych Budějovicích, kde se mu dosralo ásluhou primáře inter,
niho odděleni hlubokych znalostí a praxe v oborrr kardiologie,
Kardiologii zůstal věrný po celý živor, parřil k našim přednim
kardiologům a znalcům EKG, měl však také široký záběr v ce-

lém rozsahu interního lékaisrvi. V roce l954 se sral odborným
asistentem Faktrlry dětského ]ékařsrví na Interní klinice ve FN
Pod Perřínem. Jeho dizertačni kandidátská a později i habili-
uční pníce (l966) se zabywala problemarikou diagnostiL7 EKG
kiivek, V roce 1980 byl jmenován řádným profesorem inrer-
niho lékďswí a později působil na scejném pracovišci jako pro,
fesor konzultanr,

Osobně byl profesor Panoš skrornný klidný ryrovnaný Je-
ho jediným ájmem a láskou byla medicina. Nezištně předával
své znalosri a zkušenosri svým spolupracovnikům, jako ryso-
koškolslry učicel rychoval řadu studentů, z nichž mnozí zasrá-

vají ryznamná mista v našem zdravornicwí. Bohužel, nezdědil
po své matce, která se dožila 100 let, takovou dlorrhověkosr

- smrt ukončila jeho plodný živor, kdf. mu bylo 80 ler.

doc. MUDI Josef Kmoch, CSc.

PAVEL Petr
C 195l)

Členové kolegia děkana usoudi]i, že v publikaci, vydane
k 50, 4íročí lzniku fakulry je vhodné prezentovar mezi jejími
vyznamnými osobnostmi také přednosry všech ústavů a kli,
nik. Je to snadné, prorože všechny dobře a dostatečně dlouho
známe, ]edinou ýjimkou je přednosta Kardiochirurgické kli,
ni§ primář MUDI. Petr Pavel, CSc, Vime o něm sice dob-
ře, ale ktárce, prorože Kardiochirurgická klinika pacií spolu
s Pneumologickou k nejmladším na 2. lékařské fakultě. Ovšem
zarimco přednostu Pneumologické klini§ zn:in dlouhá léra.

Perra Pavla jen chvili. Přesto ho neváhám předsravir, v přesvěd,
čení, že jeho dosavadni odborná činnosr je natolik zřetelna
a působivá, že ve mně i v každém čtenáři jruolá respekc.

Petr Pavel se narodil druhý den roku 195l v Praze, Vedl s:

odmalička dobře. V lerech l966-1969 studo*,al tymnázium
na Korunní rřídě v Praze 2 a pak Fakulru všeobecného lékai-
swi UK v Praze (1969 |975). Během scudii ,,fiškusoval" na

Experimentálním pracovišri IKEM u docenta Micha]a a dok-
tora Vosmíka (lyužiri pupečníku v repenném řečišri a trans,
plantace jater).

Po promoci (16, 6. 1975) byl sekundárním lékařem chi,
rurgiclého oddělení nemocnice v Čáslavi. Během tií ler
(1975-|978\ získal zlikladní přehled v obecné chirurgii a trau-
matologii, V roce 1978 ziskal po konkurzním řizení misro
vědeckého aspiranta na chirurgické 4jzkumné zikladně lKE\í
(školitelem byl profesor Kočandrle). Roku 1979 atesrol,r
z chirurgie (I. stupeň) a rokrr 1982 obhájil kandidátskou dr-

zertačni práci, krerá se rykala rransplantace pankeatu. Za *-r,

sledky ve výzkumu i v klinické praxi rransplantací pankreatu
byla Dr Pavlovi a dalšim rřem spolupracovnikům trdělena ro-

ku 1989 Stácní cena.
V období let l981-1990 byl Dr Pavel samostatným vědec,

kým pracovnikem Kliniky kardiovaskulární a transplantačn:
chirurgie IKEM, Zarímco druhé období chirtrrgické činnost:
(po prvním čáslavském) věnoval Dr Pavel převážně chirurer:
cévni a rransplanrační, přešelv období rřetím ke kardiochirur-
gii. Zřejmě nejvlivnějšimi podněry byly dva dlouhodobé za-

hranični pobyry V lerech l986 87 pracoval jako ,,researcl:
fellow" v Oschner Hospital v New Orleans pod vedenírr
Dr. Johna Oschnera (rransplancace srdce) a Dr. Johna Borve,
na (rransplantace cenkého střeva). V letech 1990 l99l pal
působil u Dr, Johna Vallwarka jako ,,regisuar" v transplanrat-
nim centru a na oddělení hrudni chirurgie Papworch Hospi,
tal, ktery náleží k Adenbrooks Hospiral v Cambridge. Druh;
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Jlouhá sráž byla v nazírání na další odbornou cestu pro Dr Pav-
ie rozhodující.

V období 1990-1993 byl Dr Pavel 
"edoucim 

lékařem lůž-
tového oddělení kliniky, v roce 1993 složil aresraci z kardio-
;hirurgie a ve stejném roce se stal zástupcem přednosry klini-
*r,a byl jím až do odchodu do Morola. V lerech l995-2002
rvl raké vedoucím kardiochirurgického rymu kliniky.

Kromě dlouhodobých, už zminěných zahnrričnich pobltů,
:avštívil dalši kardiochirurgická pracovišrě: Berlin (1983),
Budapešť, Szeged (1988) Moskva (l989) Durham, Birming-
ram - USA (1994) a účasrnil se mnoha kongresů a vzděláva_
_r.h akci v naši republice iv zahraniči.

Dr, Pavel je autorem více než 80 vědeckých prací, z nichž
.:si rřecina 4,šla v zahraničních časopisech, spoluautorem jed,
.s monografie a přednesl mnoho odborných přednášek. Od
:oku 2000 působil jako asistent v programu výuky chirurgie
:..r 1. lékaiské faku]tě UK a v lerech 1999-2002 jako asistent
.:rbkatedry kardiovaskulárni chirurgie IPVZ,

Od 1, ledna 2003 je primářem motolské Kardiochirurgic-
.: kliniky a jejim povčřeným přednosrou od března 2003.
]robihá habilitační iízení.

Rád chodí na ryby, nejradéji chytá psrrtrhy. Dokonce se na_
_;il starému způsobu l}roby muškařských pruú ze štipané-
lo bambusu. Je hrdý na to, že r,yrábět tako"é prury,,v Českrr
:ikdo neumí, zarimco kardiochirtrrgii dělá už kdekdo." Jeho
,elib1, jsou prý ,,nepublikovarelné". Ohlasy na toro sdělení
lechť si ieší sám.

prof MUDr Josef Kouteckj, DrSc.

PETER Rudol,
(1900_I966)

_'roí:esor Peter se brzy po promoci na Karlově univerzirě začal
:novat gynekologii a porodnicwí na I. gnekologické a po-

-odnické klinice. Při práci porodnika si začal všímar i rodidel
:ovorozených děvčátek a setkával se s jejich různými parolo-
:rckÝmi staly, Tím byl jeho gynekologický zájem upourán
. détskému věku a Peter začal spolupracovat s pediatry v oráz,
:c ň.ziologie i patologie dětských rodidel, Ze zkušenosri, kte-
,: rakco nabýwal, posrupně ryplynula ucelená a promyšlená
<oncepce budoucí péče o pohlavni zdravi divek a o ochranu
::nské plodnosri. Pro jeji realizaci orevřel Perer dne 12, 9. 1940

Ceské děcské nemocnici prvni samoscarnou ambulanci pro

dětskou gynekologii, První nejen v Praze, ale první i ve svěré.
Tím se Pecer zapsa.l do déjin svěrové mediciny jako zakladarel
dětské gynekologie. Po r,zniku Fakulty dětského lékařství v ro,
ce l953 se Perer scal prvním profesorem gynekologie a porod-
nicwí réto íakulry a byl i přednostou jeji Klinilcy porodnicwí
a gynekologie dospělých a děti v Londýnské ulici. Jeho léčeb-
ně prevenrivní činnost se ovšem odrazila i v jeho vědecké a vý-
zklmné práci,z nížlytěžil přes 200 publikací, většinou lyda,
ných v zahrarričí. Nejslavnější z nich se stala monografie (spolu
s K.Yeselým) Kind,ergyntihologie,lydaná roku l964 v Lipsku.
Perer byl nadieným uťitelem studentů. seznam jeho žaků však
čirá i pies srovku lékaiů z Čerkoslovenska a ze zahraničí. Ti se

k němu přijížděli učit dětské gynekologii a vždy se pak hrdě
ke svému učireli hlásili. Tak se pojem ,,pražská škola děrské
gynekologie" sral ve svěrě všeobecně uznávaným. Dodnes je
peterovo jméno citováno v zahraničnich monografiích a připo-
mináno na mezinárodnich kongresech dětské gynekologie.
Profesor Perer však nebyl jen vlznamným vědcem, lékařem,
pedagogem a zakladarelem oboru děrské gynekologie. Byl co
vzácný člověk impozantního zjevu, okázalého rystupováni
a pevného charakreru. Byl brilancnim rétorem, v posluchačích
uměl vzbudir zájem a zapálit je pro věc. Jeho záIiba ve všem
krásném z něj činila vpravdě renesančního člověka. Byl znal-
cem evropské kulrury zejména liceracury jeho oblibeným arr-

rorem byl J. \1l Goethe. Jeho velkou zálibou byla mysli"osr,
lov a láska k přírodě, byl však i přijemným společníkem a do,
vedl rychutnac dobré víno, Byl všemi ctěn a je vděčně wpo-
mínán svými dosud žijícími žáL7 a spolupracovníky.

prof MUDr. Jan Hořqší, DrSc.

Narodil se 2l. 4. 1924 v Londýlí Maturoval na pražském
gymnázitr v Křemencově ulici ( 1943). V těch zlých letech ne,
byla šance pokračovat ve srudiich na r7soké škole, a rak se sral
pomocným laboralrrem. Na |ékařské lakultě UK studoval ja,
ko vojenský sripendista, po promoci (l950) byl odvelen do
Usrředni vojenské nemocnice ve Střešovicich, Od února l952
působil na anesteziologickém oddělení primáře Spinadela. Po,
korný převzal poselswí svého učirele, anesreziologii si doslova
zamiloval a z jejiho budováni si učinil živorni posláni. Po svém
učireli převzal anesreziologické oddělení a v jeho čele serrval

209



až do odchodu z armády (l973). Do cé doby stihl mnohé ly,
konar. Pomohl rybudovat Českou společnosr anesreziologie
a resuscitace. Stal se kvalilikovaným anesreziologem, získal vě-
decké hodnosri, byl jmenován docentem, Roku 1970 byl vě-
deckým sekretářem lII. evropského anesreziologického kon-
glesu v Praze. V lerech 1973 l 990 srál v čele první klini§
oboru anesteziologie a resuscitace FN v Morole. Jako vedorrcí
přislušné katedry Instirutu pro další vzděláváni lékařů a far-
maceutů formoval více než jednu odbornou generaci. Byl a je

učitelem zaniceným a odpovědným. Přednášel trměřeně, věc-
ně a sysrematicky, Nesnášel lenosc a povrchnost, zaro nždy do,
slova ožil, seckal-Ii se mezi posluchači s bystrym a schopným
člověkem. V 80. letech byl miniscerswem zdravotnicwí při-
zván ke spolupráci jako oborový hlavní odborník. Problémy
uměl přesně formulovat, dokázal své parrnery v diskusi pře-
svědčit, uměl se polznést nad denní režkosri a viděl vždy smé-
řování a formování oboru v širo§ch sou"islostech a v delším
časovém horizontu, ziskal raké mnohá vrcholná lznáíí za-
hraničnich odborných společnosri a insrituci (napřiklad člen,
ství Faculry ofÁnaesrherists ofthe Royal College ofSurgeons
v Londýně). Profesorem byl jmenován v roce 1987. Profesor
Pokorný neměl lehký život. Nikdy nebyl členem žádné poli-
rické strany, a tak odborná autorira byla jeho jedinou zášci-
rou i legirimací. Na základě nového rysokoškolského zákona
mu byl titul profesora odňat. Jaká ironie: jeho přimé jmeno,
vání profesorem nebylo ýrazem přízně mocných, ale pouhou
adminisrrarivní nezbyrnosrí, Byl prvním českým profesorem
anesteziologie a nebyl zde redy profesor, ktery by jej mohl do
céco hodnosci uvésr, Těn první prosrě musel bltjmenován. Po,
druhé ziskal titul profesorav loce 1992 na lékďské fakulrě Ma-
sarykory univerzity v Brně. Do důchodu odešel v roce 1992,
nebyl však ani porom nečinný Roku 1996 byl jmenován 

"e,
doucím subkatedry přednemocniční neodkladné péče a medi-
cíny katascrof IPVZ v Praze. Ti, kceří profesora Pokorného
lépe znají, vědi o něm i trochu více, znají jeho uzavřenost, poc,
tivost, neokizalost a slušnosr. \čdí o jeho sebekázni, dělnosti
a hlubokém pocitu povinnosti, i o lásce k hudbě a k přirodě
nebo o radosri z cestováni.

d,oc. MUDr Karel Cuachouec, CSc.

poUČEK Emil
(l908_1974)

Emil Poláček se narodil 4. 7. l908 v Praze, kde také v pro,
sinci l932 promoval na lékařské fakulrě Univerziry Karlorr
Téměř celý začácek jeho Lékařské činnosti byl poznamena:
druhou svérovou válkou, a tek pracová] na mnoha oddélenic:
pražských klinik i venkovských nemocnic, r7srřidal inrern
gynekologická, infekční a dětská pracoviště, To vše přispelt
k jeho 

"elkému 
rozhledu v medicínské problemarice. Po skor:-

čeni války pracoval řadu let jako obvodní lékař v Brandpe nac
l-abem, ale zájem o klinickou medicinu a předevšim o §.ziolc-
gii a pato|,ziologii ho vedl k comu, že ve volném čase pracc-
val na L děcské klinice profesora Švejcara. Nedá se říci, že b.
jeho žákem, protože si r7wořil vlastní okuh zájmu, a tim b,,

ly změny homeostázy vnirřního proscředí, Od roku 1954 p.,
kračoval ve své práci na klinice jako docent pediarrie. V ré dc-
bě byl již znám pediatrické veřejnosri jako předni odborn:.
v oblasd vodního a minerá,lniho mecabolismu v dětském org:-
nismu. Výsledkem jeho práce byla ojedinělá monografie P"
renterrllnl tehtin1, krerá byla přeložena do mnoha jazyků, .r-
gličrinou pocrnaje a čin(linou konče. prolesor polaček se ,t.
po odchodu prořsora Švejcara do krcského lnrtiruru pro po,-
graduální vzdělávání lékařů přednostou I. dětské klini§, a:
krátce před jejim přestěhovánim ze starého areálu do moro -

ské nemocnice, Jeho viziry na oddělenich kliniky připom
naly opakování znalosri z §ziologie a paro§ziologie. Nepa:-
iil k přednostům, kteří by jen r7slechli údaje o pacienrovi. i.
sými ,,provokadvními" otázkami nutil své asistenry a seku,-
dáře k správnému medicinskémrr myšlení, Profesor Poláčt.
působil velmi přisně a nepřisrupně, ale pouze na ty, kteři I:

bliže neznali. Byl naopak učitelem a piednostou, kcerí b..

ochoten pomoci a poradit nejen v odborných záležirosrec
ale i v osobnich prob]émech a v orientaci ve společens§ch 5-
měrech v obdžné době, v níž žil. Sám prožil těžký, mnoha p_-
tižemi komplikovaný osobni i profesionálni živor, což r,eď
k tomu, že dokázal blt sým podřízeným opororr. V roce l9-,-
odešel do důchodu, ale pracoval nadále jako konzulrant : l
I. děrské klinice v Morole, bohužel jen velmi krátce, neb.
29,9. l974 náhle lmírá. Profesor Emil Poláček parřil k \-
znamným postavám v lékařském svěcě, jeho znalosti přesah,:-
valy obor pediarrie. Byl vý,znamnou osobnosri i s\)imi po\ -
hovými vlastnosrmi, svou čestnosri a poclivostí.
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POPELKA Stanislau
(1918_1991)

Profesor Popelka se narodil l 3. 4, l91 8 v Telecim na Česko-
moravské rysočině. Maturoval na gymnáziu v Poličce (1937).
Zavřeni česk/ch lysokých škol za okupace odsunulo jeho pro,
moci na pražské lékařské faku]cě až do roku l946. Válečná
léta prožil v Poličce, kde po ukončeni studia ziskal bohaté
zkušenosri na chirurgickém oddělení u legendárniho dokto,
ra Uchyrila, Na kliniku profesora Hněvkovského nastotrpil
v roce 1949, v roce 1956 se stal asistentem, habiliroval se roku
1965, docencem byl jmenován v roce 1966. V roce 1978 do-
končil svou doktorskou dizertační práci a roku l980 byl jme-
nován profesorem. Za timto výčtem klinické kariéry stojí
ovšem dlouhá léra pilné a cílevědomé práce. Onopedickou kli-
niku vedl dvanáct let (l97 | 1983). Byl dlouholeq;m předse-
dou Spolku čes§ch lékařů. Ptrblikoval odborné práce o muž,
ské neplodnosti a jejím chirurgickém léčeni (pěr publikací,
z roho tři v zahraniči), články z traumarologie i rehabilitace,
a morfologické srudie. Hlavní čásr svého živora zasvětil orto-
pedickému léčeni revmatid</ch chorob a jejich následků. Prio-
ritni jsou jeho práce o kompresivních syndromech na horní
končerině a originálních operacích deformit revmatické ruky,
Publikoval l07 vědeckých prací a přednesl 200 předn:iiek do,
ma i v zahraniči, Ač zprvu sám sbiral mezinárodní zkušenosri,
sral se již ve svém středním věku pro mnohé učirelem a vzo-
rem, jak řekl jeden z velikánů svěrové revmarochirurgie profe,
sor Kauko Vainio. U 1^ je poýůová^ 7A zakladatele revmaro-
chirurgie, Stál u zrodu vědecké činnosri dvou generaci v celém
tehde jšim ČeskosIovensku.

Profesor Popelka byl zvláštnim člověkem, z něhož sálala sí-
la a energie a krery rozdával pomocí srych mohurných chirur-
gic§]ch rukou milá pohlazení a lásku, která dokázala pacienry
doslova sravěr na nohy. Neliroval času k návštěvám pacientů
a všechny nás učil svému základnimu axiomu: ,,Na prvním
míscě pro lékaře je vždy pacient a jeho blaho." Naplňoval rak
starořecké Hippokrarcvo ,,Salus aegroti bx suprcmi' a stejně
rak q;znamné Gdenovo ,,Sedare dobrem diuinum esť' . Učil
nás, že jediný neúspěch operačního léčení, bn by představo,
T,al ve statisrice z]omek procenca nerispěšných rykonů, je z hle-
diska postiženého pacienta neúspěchem stoprocenrním. Tím
se nás snazil naučir individuánimu oparrnému přistupu k ope,
račnim a léčebným qikonům u jednotliých pacienrů, Do-
vedl udržovat kolektiv sr."/ch spolupracovníků, pořádal pro
né zábary na klinice i mimo ni, Byl vynikajícím sporrovcem,
jenž se účastnil všech sportovních i společenských akci klini-

ky, která, srejně jako za plofesora Hn&kovského, pod jeho
vedením žila boharym živorem. Byl nám laskavým učirelem
a dodnes se na snlich zahraničních cestách serkáváme se wpo-
mínkami na jeho osobnos!, laskavost a ortopedický věhlas.

doc. MUDx Václau Smetana, CSc.

poTUŽNÍK Ladislau( 1924)

Celý život Ladislava Potužníka je spjar s krásným jihočeským
krajem. V Českých Budějovicich se narodil, maruroval a již
během studia se na tamní prosekluře zaměřil na bakteriologii
a sérologii. V roce 1962 mu byla po externí aspirantuře na Lé-
kařské fakultě hygienické rrdělena hodnosr kandidára věd, ro,
ku 1964 se sra] docentem pro obor mikobiologie, v roce 7977
profesorem a v roce 1981 doktorem věd. Na Fakultě dětského
lékařsrví zača| působir jako rysokoškolský učicel od školního
roku l963-64. Tolik suchá data.

Já osobně jsem měl to šrěstí, že jsem mohl v roce 1979 na-
stoupit jako jeho zdravornický zásrupce a pracovar s nim ž do
jeho odchodu do důchodu v roce l991. Tak, jak jsem vedle
něho žiI a pracoval, uvědomoval jsem si stále vice, že jde o jed-
nu z nejvyznamnějších a nejýraznějšich osobností českoslo,
venské, dnes české mikrobiologie. Proči Prorože propagoval
od začátku své činnosti ro, co jsem já citi| a neuměl přesně ry,
jádřit. Byl to směr, krery?m se dnes náš obor ubirá, rj, klinická
mikrobiologie, L. Poružník zcela jednoznačně a nekompro,
misně prosazoval názoa ze mikobiologie nemůže bf jen obo-
rem čisrě laborarorním, ale předevšim oborem inrerprerač-
nim; tyto myšlenky šly často prori rehdejším názorům, znovu
a znovu zdůrazňoval kontinuitu práce mikrobiologa a klinika
a l}sledek vidél vždy v přesné klinické a mikrobiologické dia-

8nostice, která směřovala k racionálni antimikrobni léčbě.
Proco se snažil přispět svou invenci ke zlepšení celé řady dia-

tnosticrych postupů směřujících právě k úspěšné spolupráci
s klinikem. Pro mé i pro celou řadu dalších milrrobiologů jsou
nezapomenurelné tzv HoIubovské semináře, které organizo,
val pro antibioticki střediska v krásné jihočeské krajině pod
Klerí a na které dnes navazuji semináře v Třeboni, kde se spo-
lečně s kliniky diskutuji všechny závažné problémy rykajici se

problematiky infekčnich komplikaci a jejich terapie. Nelze
zapomenour jeho zásluhy o dokonalou výuku oboru. Výuku,
která přinášela studentům - budoucim lékařům - ojedinělý
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prospěch pro klinickou praxi. Optirnálni spojení jeho pojetí
mikrobiologie, srněřujici k maximálnímu ryužiti v klinické
praxi, s praci pedagogickou zajišťovalo oboustranný prospěch
vedoucí k trva]érnrr zkvalicněni quky. Ke krásným, i kdlz bo-
huzel ne časrym chvilkám, protože jeho čas byl rzhledem k ce-

Ié řadě dalších aktivit značně omezen, parřily ry nad úbor-
ným čajem (nepoznal jsem věršiho odbornika v tomto oboru)
a s dýmkou. Přinesly mi poznáni jeho 9-rso§ch mravnich hod-
noc, jeho lás§ a úcry k rodině, k přírodě, se kcerou se sžil, i po-
znáni jeho citu a smyslu pro spravedlnost. Jeho myšlen§, ná-
zory a rady zůsraly a zůsrávají v mé paměti a oživají při všech
našich setkáních.

doc. MUDx Otto Lochmann, CSc.

poupA otakar
(l91Gl999)

Profesor Poupa patřil k hrstce §ziologů nadaných schopnosrí
nacházet souvislosri a g.,tvářec koncepce, Byl bezesporu nej1;,
znamnějším českým §ziologem. K naší škodě žil ve Švédsku.
Léta nebyl pro své názory na qisltrní, pak musel svou vlasr
opustit. Jeho vliv na českou |.ziologii však nebyl nikdy pře,
rrršen, Srál u zrodu české experimentální kardiologie, která je

mezinárodně respekrována, Jeho zásluhou získala Praha svě-
tové prvenswi v experimenrálním průkazu ochranného vlivu
adaptace na snižený přívod kydiku. ]eho zájem o hypoxii in,
spiroval nejen práce kardiologické, ale přivedl na cestu i bada-
rele zablwající se plicnim oběhem. Významně rozvinul onco-
geneticlry pohled, ktegi byl pro naši §ziologii diky Babákovi
rradiční. Jeho práce o §,logenezi funkci krevniho oběhu mají
zásadní vlznam pro pochopeni obecných regulačnich mecha-
nismů.

Orakar Poupa se narodil 17. l0. 19l6 ve l}chodních Če-
chách. Již od mládí osciloval jeho zájem mezi biologií a vý,
tvarným uménim, Obě tyro lásky si uchoval po celý život.
Jeho zájem o reoretické obory ho již za studií přivedl na LauF-
bergerův Flziologický ústav Svou první publikaci o cévním
vlil,u karecholaminů a pohlavních hormonů uveřejnil jako sru-
denr, Za váIky pracoval ve farmaceurickém průmyslu a vě,
noval se endokrinologii. Po válce se vrácil do Flziologického
ústar' r. V krárké době r7dal dvě monografie a brzy se sral do-
cencem. Po roce 1948 však v pedagogické práci nemohl po,
kračovar a až do 60, lec mu byla rolerována pouze 11zkrrmná

práce. Profesorem se stal až roku 196l, od ré doby byl i před-
nortou Úrrauu parologicke l1,ziologie FakuIry derského lékai-
\rvi. Záloveň vedl oddéIeni F;ziologického ustavu CSAV zl-
bý,vajicí se kardiovaskulárnim rlizkumem. Skupina, kterou

ryrvoiil, byla prototypem plodné spolupráce mezi rysokou
školou a akademii, Přes všechny periperie skupina přežila do,
dnes a je záldadem $.ziologických úsravů 2. LF UK i AV ČR,
Podařilo se uchovar i spolupráci s Poupovými žáky rozpráše-
nými do celého světa. Poupa byl skvělým učirelem, jeho kurz
patologické $ziologie z konce 60, ler může sloužit jako mo-
del integrované l,rl,ulry, Škoda, že tolik generací mediků bylo
o jeho renesančni osobnosr ošizeno, Profesor Poupa forrnoval
dnešni generaci fiziologů i sgimi popularizačnimi publikace,
mi (kniha o C, Bernardovi, články ve Vesmíru a Literárnich
novinách). Jen ktátce, ale o ro důrazněji, rysroupil ze své role
védce, kdl jasně ljádiil svůj posroj v kritic§;ch mésících ro-
ku l968. Poré emigroval a pracoval pievážně ve Skandinávii.
l přes nepřizeň osudu v neklidné době, ve kreré prožil wá nej,
plodnějši léta, publikoval přes 250 primárnich publikací, šesr

monografií a velké množswí esejů, Jeho integrační snahy pii
formulováni a iešení experimenrálních otázek jsou dodnes zái,
ným piíkladem vědeckého aluuismu.

prof MUDI Jan Herget, DrSc
prof MUDr Bohuslau Ošůíáll, DrSt

PROCHAZKA Jarosku
(1896_1967)

Narodil se l2, 9, 1896 v Kolině v rodině gyrnnaziálního pro,
fesora. Jeho otec byl lirerárně činný pod pseudonymem Fran,
ca Župan napsal populárni knihu pro áěri Peptínek nezdar,:.
Za pwní světové války se na balkinskYch bojišdch popné s<,

rkal v praxi s iadou tehdy běžných infekcí (malárie, břišní n,
fus). Po promoci na pražské lékďské fatulrě pracoval na dérsk.
klinice profesora Pešiny, kde se roku 1931 habilitoval, Na kl:,
nice ziidil sérologickou a biochemickou laboraroi svúj odbo:
ný zijem vénoval infekcim. Problematikou difterických korr-
plikací se zabl,r,á řada jeho publikací, Procházka byl r7borr_.
jazykovč lybaven. což mu umoiňovJo seznamovar se r nor in.
kami oboru v zahraniči, kde opakovaně poblwal. Navízal pi;,
relsrvi s předními světovými pediatry a stal se česrným člene:
řady pediarric§ch společnosti, V roce 1935 byljmenov:in pL,
mářem infekčni sktrpiny hlavního mésta Prahy na Bulor c-
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kde se měIo začír se sravbou velmi porřebného infekčního pa-
vilonu. Do té doby byly stov§ infekčně nemocných hospira-
lizovány v provizoriich, jako v dřivějším chudobinci Na Karlo,
vé a v Kerlině. Procházka prosadil řadu změn v plánech; zvláště
rozšířeni lůžkové kapaciry a zajistil ziizeni potřebného proti,
infekčniho režimu. Pavilon přiviral první nemocné ješrě před
sým orevřením za epidemie dětské obrny v roce 1939. Během
války a těsně po ní byla nová ,,infekce" maximálně r,yrižena
a Procházkova koncepce se v novém pavilonu osvědčila a sra-
la se lzorem při budování infekčnich oddělení. Za váll<y P ro-
cházka prokázal jak své lrynikající organizační schopnosci, tak
piedvídavost a ryzí charakter V té době se šířily epidemie růz-
ných infekci, kapacita br.r]ovecké infekce nesračila, a proto by-
la otevřena dalši provizoria. Při zřizováni infekčniho pavilonu
založil prochlizka také malé rralsfuzní odděleni. které za květ-
nové revoluce zásobovalo celou nemocnici. V posledním ob-
dobr okupa.e byli v infekcnrm pavilonu hospiralizouáni t fin-
govanými diagnózami mnozí Ceši. jimž hrozil koncentreini
rábor. V době poválečné se infekční klinika na Bulovce stala
školicim místem pro nově vzniklý samostatný lékařský obor
- infekčni nemoci, jehož zakladatelem se sral právě profesor
Procházka. Těn také se spolupracovniky napsal první učebni-
ce oboru a stal se učirelem mnoha přednostů infekčnich klinik
a oddělení.

Oddech nacházel pan profesor při svém koníčku, práci na
zahradě v Toušeni. Dovolenotr si nebral, ale všechny sobory
a neděle trávil zde s rodinou mezi včelami, různými druhy ze-
leniny a ovocnými stromy. Náš pan profesor byl vedle práce
odborné členem zdravoni komise Čs. obce sokolské, Byl zá-
sadní nekuřák a sporrovec, jeho otužilost a střidmost v jídle
i piri byla přislovečná, V plné práci ho zasrihl prvni áchvat
anginy pectoris a postupujici choroba ukonči|a předčasně je-
ho živor na podzim roku l967.

prof MUDr. Jiří Haul,ík, DrSc,

PRŮšA Richard
C 1962)

Docent Průša se narodil 25. čerwence 1962 v Havlíckově Brodě,
eIe děrswí prožil v kulrivovaném prostředi Prahy, Žamberka,
Hradce Králové, Jičina a Rryně v Podkrkonoší. Různorodost
mocivujicího a inspirr_rjiciho prosciedí velmi příznivě ovlivnila
jeho r,ztah k přirodě a kulrurnimu dédictví, a spolu s širokou

rodinnou rradicí mu pomohla lyrvořir si stabilni hodnoroli
žebříček. Po maturitě na gymnáziu lystudoval Fakulru děr-
ského ]ékařsrvi Univerziry Karlory v Praze, na kreré promoval
v roce 1986. Po pediatrické specializaci aresroval ješrě z klinic-
ké biochemie, Znalosri z obou oborů uplarniljak pro svoji vě-
deckou, rak pro pedagogickou činnost nejprve jako odborný
asisrenr Ústavu klinické biochemie a parobiochemie a pozdě-
ji jako jeho přednosra (v roce 1997). Kandidácskou dizertačni
práci obhájil v roce 1994 na téma ,,Interpretace bincbemichého
ndlezu u d,eti a dospěl:j,ch pomoci ujpočetní techniky".Yelmi wý-
znamná a přínosná byla pro něho stáž v londýnské nemocnici
Grear Ormond Screet v roce l993 věnovaná technice mole-
kulární biologie. Přátelsrvi s ředitelkou tohoro ústavtr Helen
Middleton-Price mu navíc posknlo šanci nahlédnouc do tajů
Marissových obrazů a Hándeloly hudby. Znalosti v rychle se

rozvíjející rechnice DNA diagnostiky umožnily Dr Průšovi
se habilitovat v roce 1997 v lékařské biochemii obhajobou prá-
ce,,Molehulouí analj,za hongenitilni adrenální blperpkzie".
V roce l997, kdy převzal po svém učiteli proi MUDr, Jaro-
slavu Masoprrstovi, DrSc. vedení Úsravu klinické biochemie
a parobiochemie 2. lékařské fakulry UK a FN Morol, mu při-
byly srarosti ,,přednostenské"; itěch se velmi dobře zhosril
a úsrav dále rozviji po všech stránkách. Nezanedbává však ani
své koničky, kceré jsou opravdu všestranné; zahrnují toriž alpi,
nismus, numizmatiku a faleristiku i hloubkové potápění.

prof MUDr Jaroslau Masopust, DrSc.

PRIHODA Petr
C 1939)

Narodil se v roce 1939 v jihočeskych Netolicích. Matutoval
v roce 1956 v Kolíně. Studoval v Brně na lékařské fakultě. kde
také v roce 1962 promoval. prvni aresraci z psychiatrie složil
v roce 1965, druhou arestaci z psychiatrie v roce 1969, V le-
tech 1962 1969 Píacoval v Psychiatrické léčebně Dolní Beř-
kovice, od roku 1969 az do roku 1990 na psychiatrické ambu-
lanci v Praze 4. V ré době se věnoval psychorerapii, absolvoval
ilegálně (jinak ro ani nebylo možné) psychoanalnicL7l}cvik
a stal se významným členem téro zvlášrni komuniry uznáva-
ným v teorii ipraxi, Byl členem výboru Psychiarrické sekce
společnosri JEP

Brzy po lisropadu lékaiskou praxi opoušri, V lecech 1990

-1992 byl poradcem předsedy české vlády Petra Pitharta. Od
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roku 199l do současnosti vede Ústav lékařské eti§ a huma,
nitnich zálrladů mediciny.

Je nezávislý novinái Publikuje v Lidor}ch novinách, MF
Dnes, Piiromnosti, Perspektivách, rádiu Svobodná Evropa atd,
V dobách normalizace publikoval pod různými pseudonymy
(Příbram, Střed

Je členem Eti
Erické komise s
otázky lékařské
demie.

Knižni publikace: Ztracene d?jiny: suniÁa| |q84.e;dl IC)85,

ryšel i madars§ překJ ad. Podiuen (Ceii v déjinách nove doby)

- společně s Pichanem a Otáhalem: samizdat 1989, Rozmlury
l991, Německo 2003 (chystá se druhé české \yd^íí\. I len-
tura dnspělosti: naU, Akademia 2001,

Je ženaq; od roku l966, má rři děri. Dva synové jsou psy,
chiarři - dvojnásobně rak nahradil zrráru, kterou sr,ým odcho-
dem z oboru způsobil.Jen nejmladší dcera se ryhnula lékařské-
mu povoláni, ale zúročila jiný orcův zájem, zájem o hudbu.

Jeho dvě vnučky jsou pro nčj skurečnou novou inspiraci a vě-
nuje se jim se zatrjetím, kdykoliv v telefonu dobie slyširelnýrn.

Nejraději prje bílé vino, nejčasrěji Mtiller-Thurgarr, ale nej-
oblibenější značka je Chardonnay. Dobré červené ovšem také
neodmirá. Osratně Moravské Slovácko je pro něj zemí zaslíbe-
nou a základnim zdrojem živorních hodnor, Jak rád ciruje, da-
lo mu Moralské Slovácko vlastně vše: ,,ženu, vino i zpěv" (a má
ženu, krerá s nim zvládla celý život, víno ocenir umi a zpívá
krásně).

Jako člověk r,7soce polirický a lyhraněných polirických
i etických názorů nám neusrále dává nahlédnout rozdíl mezi
tolerancí a bezbřehostí rádoby postmodernistic§;ch postojů,
ke krerym se někdy všichni pro zjednodušení uchylrrjerne. To-
lerante neni piiznávar srejnou váhu vSem názorům a posto-
jům, ale ochota jim naslouchat. Tolerance neni odkýwat, že
každý má nárok na svůj názor, ale donucit jej k argr-rmentaci
a pak,, nrm projir režkou ceslU oláZek.

A rak náš cidir} a ,vysoce loleranlní pan šéf (kolikrár za
11 let zcela bezkonfliktniho soužiti v ústavu jsem mu lzdáva,
la za tuco schopnost hold) dokíže donutir k piemýšleni, k ne-
zbl,tnosti nejen mit názor, ale uměr sijej obhá;it a raké proká-
zat se ho hoden súm přistupem a chováním. Není to příliš
populárni, u rigidnějšich osobnosri bude vždy a znovu narážec
na zeď neochory jit po této ces!ě ale je to blahodárná a živo-
ronosná kapka do šedého života realiry českých dní.

Ph D r. Ingr id, S tn bac b oui

Pražs§ rodák je svému městu věrný po celý živor. Pouze vo-
jenská prezenční služba jej zavolala na Slovensko do srřediska
vrcholového sporru v Banské Bysuici a ve Vysokých Tátrách,
Přednosta Klini§ tělor,lthovného lékařswi je s timto oborem
propojen již od scudijních ler. Jako medik při srudijnim pobv-
tu na klinice se začal zajimat o lztah tělesné átěže a 1]rkonnos-
ri organismu. Ne.jprve se zaměiil na děrsk/ věk a později áko,
nitě přiscoupil i ájem o srarší jedince, Neusrále však dominuje
v jeho činnosti nemocný a to jak v prevenci, rak v rerapii,

Již jako scudent a pak jako mladý asistenr začal na klinice
se zpracováváním a hodnocenim výsledků IBP (mezinárodnI

biologický program). V něm se sešla skupina nadšenců prali-
tic§ z celého svěra pod parronací Pediatric Group for Work
Physiolory. To je organizace lékařů, kteií zasvědli svotr činnosl
sledování odezr,7 rělesné zácěže u mladé populace, Množsn:
ryšetřených děri, adolescentů a dokonce i dospělých z celéhc
svěra přesahovalo desetitisíce. Program poukázal na Dlznam
pravidelné tělesné zárěže a sranovil vlastně celosvětové normr
pro zdatnosr a rlikonnost. DoPosud se Z nich čerpá a na jejich
validiré má svůj podil iJiií Radvanský

Ru]<u ., ruce s touto oblásd pak kráči i kliniclcá praxe oboru

J, Radvanský prošel všemi pozicemi a funkcemi: od scudijnI
ho pobynr (1981 1982), přes inrerní aspinnturu (l983 1986
vědeckého pracovníka (1986-1990) a odborného asiscenr:
(1990 1999) až k docencuře (1999) a vedeni kliniky (1999
Vyšerřuje děri školou povinné, hodnod jejich výkonnosc, po-
dílí se na lékařském zajišrění sportovních tříd i na doporuče
váni pohyborych aktivir široké populaci, Ještě v osmdeság,ci
lerech se k cěmro aktivirám přidružily dvě velké oblasri a sta,
ly se jeho ce|oživorním zijmem dětská onkologie a srdečr:-
choroby. Spolupracoval na řadě v}zkumných praci s tematiko:-
vhodnosri a nevhodnosri tělesné zárěže u Hodgkinoly choro-
by i kardiovaskulárnich onemocnění. Se spolupracovní§ kl:,
niky r,ywořil a do praxe uvedl cílené cvičení pacientů se sr

deční nedostatečnosti i po infarktech myokardu. Participui:
na činnosti Kardioklubtr, ktery je vý,znamnou společensko:-
skupinou pravidelně cvičicich, a ro nejen v tělocvičně klinilc.
ale i v terénu a na letních i zimních táborech. Zde pacii mei
zalicené ptopagátory a realizicátory adekvární tělesné átá:
jako vlznamného léčebného i preventivního faktoru. Jehc
publikačni aktivita je rovněž zaměřena do uvedených oblasc
Navíc je aucorem několika kapitol v monografiíó tělon}cho, -

ného lékařswí i kardiologie.
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Je výborným piednašečem a zaniceným diskutérem na kon_
gresech a seminářich. Jeho enruziasmus pro obor mu zajišťuje
oblibu u srudentů jako přednášejicimu, ale i jako vedoucimu
praktické r,lrr§. On sám rád přednáši a uči. Vlučuje nejen té-
loýchovné lékařswi, ale i §.ziologii a část patofyziologie pro
medilry i $,ziorerapeury. Dlouhodobě působil v těchro obo-
rech i na FTVS při rryuce bakalářů i magistrů §ziorerapie,

prof MUDr. Miroslau Kučera, DrSc.

RAKUSAN Karel
(- l935)

Profesor Karel Rakušan je vlznamný kardiovaskulární fyzio-
log, emerirní profesor Univerzity of Ottawa, ktery v šedesá-
qrich letech působil jako docenr Úsrauu patologické §.ziolo,
gie Fakulry dětského lékařství.

profesor karel Rakušan absolvoval Fakulcu dětského lékař,
srvi v roce l960 a pak pracoval ve skupině profesora Orakara
Poupy, která byla základem současných úsravů fyziologie a pa-
rologické §.ziologie 2, lékařs na byl
moderní t/m spojtrjíci praco fui"-
logie Fakulry a Fl,ziologickéh tery se
se značnou mezinárodní reputaci věnoval problemarice hy-
poxie myokardu. Dr. Karel Rakušan srudoval vliv hypoxie na
tr,woj krevniho zásobení srdce a na transporr kysliku v srdeč-
ní tkáni. Byl nesporně nejnadějnějším vědcem fakultní části
poupova qimu, zdaný experimenráror, lysoce vzdělaný a ob-
Iíbený učirel \ziologie, V ktátké době politického uvolněni
před rokem 1968 mu byla umožněna habilitace. Docenrem
Fakulry dětského lékařswí však byl pouze jeden rok, Po oktr-
paci v roce 1968 spolu s většinotr fakultní ásti Poupova ry-
mu odešel žít do zahraničí. usadil se v kanadě a ve velmi krát-
kém čase ziskal docenrské misto na Univerzity of Ottawa, Zde
působil od roku 1974 ž do roku 2000 jako iádný profesor $,
ziologie, od roku 2000 je zde profesorem emericnim. Po celý
život se zabýval ývojem kapilarizace myokardu a zákonitost_
mi transportu §sliku v srdečnim svalu. Pracoval ve ýkonném
rrlboru a jeden čas byl prezidentem International sociery for
Oxygen Tiansporr to Tissue, Byl členem celé řady dalších vě,
deckých niborů, granrových komisí a redakčních rad odbor-
ných časopisů. Pracoval i v exekutivě Univerzity of Ottawa,
\/ěnoval se zejména vědeckému poscgraduálnímu vzděláváni
a v letech 1992-|996 vedl vědeckou postgraduální wýchovu

na Univerziry ofOnawa, a ro ve funkci odpovidajíci proděka-
nu pro posrgraduáIni vědecké srudium. Působil raké jako člen
Univerzitního senátu a ve funkci ředitele ,vlizkumu a gwoje lé-
kař§ké Fakulry Publikoval 140 primárních publikaci v recen-
zovaných časopisech, citován byl více než tisickrát. Vychoval
čryři držirele riculu M.Sc. a pěr Ph,D. Spolupracoval s celou
řadou laboratoří po celém světě, Na jeho pracovišti v Ottawě
působila během ler celá řada českých vědců.

ProFesor Karel Rakušan byl jedním z prvních, kdo v roce
1990 $.ziologům nďí fŇulry nabídl pomoc. Jeho pomoc by-
la velmi účinná, pomohl při reorganizaci kurikula patologické

§ziologie i S.ziologie. Daroval nám řadu učebnic. Diskuroval
s námi různé formy giuky ceorerických oborů, Radili jsme se

s ním při zakládáni Posrgraduálniho doktorského programu
v biomedicíně při Karlově univerzitě. Nyní již bývá v Praze
časro, vědecky spolupractrje s kardiologickou skupinou Fyzio-
logického ústavu AVČR a je spolueditorem již třetiho českého
překladu Gannongory učebnice $.ziologie, krery v současné
době vzniká v nakladarelswí Galén.

ptof MUDx Jan Herge4 DrSc.
prof MUDx Martin Vízek, CSc.
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naŠrouÁ Helena
C 1913)

Narodila se 2. 1. 1913 ve Šlýcarsku. Po promoci na lékaiské
fakulrě UK (l937) pracovala jako lékařka posrupně na něko-
lika klinic§ch pracovištich. Za vállq byla závod,ni lékařkou
farmaceutické firmy Fragner, kde se začala zajímar o fatmako-
logii. Po válce nasroupila jako asisrentka ve Farmakologickém
ústavu profesora Poláka a v roce 1948 se zde habilitova]a. Ro-
ku 1955 přešla na nově založenou Fakulru dětského lékařstvi
jako přednosrka Farmakologického úsravu. V roce l957 ob-
hájila dokcorát věd a byla jmenována profesorkou. Od roku
l955 vedla současně i farmakologickou laboraroř a později
Farmakologic§ ústav ČSAV v Pr^ze, založila a také vedla Far,
makologic§í úsrav SÁV v Bratislavě. Po sověrské invazi v roce
1 968 byla pro wou aktivitu v obrodném procesu zbavena všech
vedoucich misr na fakultě i v akademii. Byla spolrrzakladarel-
kou Svěcové farmakologické unie (IUPF[AR), po řadu let jeji
piedsed§ní a generálním sekretáiem. Je nositelkou zlaré me-
daiIe lUPHAR za zárluhy o farmakologii. Profesorka Rašková
byla dlouholetou předsed§ni Ceské farmlkologicke spolei-
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nosti. Je česrnou členkou několika zahraničních společnosri,
obdržela čestný doktorát univerzity v Larrsanne, V roce 1963
se ji podařilo uspoádac svěroý farmakologiclry kongres. Celo-
životním odborným zájmem profesorky Raškové byla farma-
kologie bakreriálnich roxinů. Na akademii i na fakultě vedla
velkou qizkumnou skupinu zabý,"ající se roxikologii bakte-
riálních jedů, a lýsledky její práce došly obecného uznáni.
Pracovniky sých úsravů však ve volbě vlzkumných témat ni,
krerak neomezovala, a pokud proklzali schopnost samosrarné
púce, nechalajim naprosrotr volnost. Tak komě roxinové sku-
piny vznikly na rěchto úsravech i skupiny zabý,vajici se klinic-
kou farmakologií, farmakokinetikou a psychofarmakolo8ií,
Rašková měla rozhodující vliv na gichovu celé generace čes-
koslovenských farmakologů. V 50. a 60. lerech většina mla-
dYch farmakologů srrávila delši či laadi čas v ústavu vedeném
profesorkou Raškovou, Lidem často ukládala úkoly, kreré se
jim zdály nesplnirelné. Odmírnout se však nikdo neodvážil,
prorože nedostarek odvahy byla vlasrnost, kterou nesnášela.
Tento způsob rrycholy vedl k tomu, že si mladí lidé začali vě-
řit a že si zryldi neryhýbar se obtižím, Profesorka Rďková však
nejen mnoho lyžadovala, ale také mnoho dávala. Lidé, kreií
s ní pracovali, měli pocir jisrory a bezpečí, prorože za sými
]idmi srála, V dobách, kdy byla nďe země od uyspělého světa
oddělena železnou oponou, ryužila všechny své bohaté kon-
takty, aby sgim lidem umožnila delši dobu píacovat v zahra-
ďtči, Ze životrtích úspěchů sl}ch žáků se radovala stejně, ja,
ko kdyby to byly úspěchy jeji.

prof MtJDn Jan Šuihouet, DrSc.

ROB Lukáš
C I95B)

Doc. MUDI Lukíš Rob, CSc, se narodil v Pardubicich, ale od
gymnaziálních srudii žije, sudoval a pracuje v Praze. Na gym,
náziu se hodně věnoval sporru - dosaho*,al na reprezentanrské
příčky v košikové. Od roku 1977 se své sporrovní kariéry vzdal
ve prospěch medicíny. Nevím, jak/m byl sportovcem, ale mys-
lím, že ro rozhodnuri bylo správné a předznamenalo zie.jmé
jeho celý dosavadni život.

Přesrože řiká, že se nikdy nechcěl věnovat gynekologii a po,
rodniccví, sral se gynekologem a porodnikem a jeho kariéra
v tomto oboru je poměrně strmá, Po krátkém působení v okres,
ni nemocnici v Berouné byl již před L atesraci z obortr gyne-

kologie a porodnicwi konkurzním iízenim lybrán na misto od-
borného pracovnika na slavné L gynekologické a porodnické
klinice rehdejši Fakulry všeobecného lékaiswi, V nejkratšich
terminech složil L a II. aresraci z gynekologie a porodnicwi
a sral se odborným asisrenrem 1. LF UK. Protože se již rehdv
profiloval v oboru rynekologické onkologie, jako dalši odbor,
nost ziskal v loce 1993 acestaci z klinické onkologie.

Onkogynekologickou problematiku mnohokrár srudoval
i v zahraničí: 1993 Holandsko, 1995 NewYork, Belgie (Alt-
verpy).

Svou vědeckoryzkumnou, publikačni a přednáškovou ak,
tiviru rovněž zaměřil na onkogynekologii. Táké jeho kandidár-
ská dizerrace (1993) a habilitační práce (l997) byly onkogy,
nekologické,

Jeho profilace v oblasti onkogynekologie určovala raké jeho
pracovni zařazeni: byl vedoucím onkogynekologického oddé-
lení I. gynekologické a porodnické kliniky l, LF UK a vedou,
cim klinické čásri celoscárniho referenčniho Centra pro trofo-
blastickou nemoc.

V roce l996, kdl se sral piednostou Gynekologické a po,
rodnické klinilg,2. LF UK nakrátko profesor Bauer, přivedl
s sebou do Morola i Lukáše Roba s úkolem rybudovar zde on-
kogynekologické odděleni kliniky a rozšiřit tak spektrum jeji
působnosri i na ruto dosud opomijenou problematikrr, Doc,
Rob to udělal dobře, o čemž svědči dobré léčebné rydedky i je

ho přirozená autorira mezi gynekology.
Doc. Rob je uznávanou osobnosti již i mezinárodně - je

členem Světové onkogynekologické společnosri (IGCS) a Ev,
ropské gynekologické společnosti (ESGO), do jejihož l}boru
byl zvolen v roce 2001.

Táké na gynekologické a porodnické klinice v Motole bvl
samozřejmě vedoucim onkogynkologického odděleni (vždlr
ho rybudoval |), od roku 1996 vedoucím celého gynekologic,
kého úseku kliniLy a od roku 1999 i školskym zásnrpcem před,
nosry kliniky.

Bylo proto logické, že při rozděleni gynekologické a porod,
nické klini§ na část pro dospělé a část pro děti, se v konkun-
ním iizení hladce prosadil do funkce přednosry kliniky, kterou
zastává od roku 2003,

Je dynamický, nápadirý, l}btršný, dovede dobře iídit sve
podřízené a - co je v dnešnim sysrému zdravonicwi důležir<

- umi se dobře orientovat i v ekonomice provozu kliniky. Rád
a dobře učí, věnuje se samozřejmě raké qichovč mladých le-
kařů.

V soukromém živorě je orcem dvou synů z prvního a (do,

sud) jedné dcery ze druhého manželswi. Žádné z děti nezane-
dbává, vede je ke sportu, lásce k přirodě a zejména k rybařeni.
kceré je jeho velkým koníčkem,

Ýacím se redy k začátku a opakuji: je dobře, že se Lrrkás
Rob rozhodl dár přednosr medicině před kariérou sporrovnr

Je to snad dobré pro něj a určicě dobré pro medicínu.

prof MUDr Jan Hořejií, DrSt

216

I

f t|.D]
i

\^

-



SEEMANOVA EUa
(- 1939)

Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. je průkopnikem klinic-
ké geneti§ a syndromologie v Ceske republice a uznávaným
parrnerem zahraničních genetiků. Narodila se v Lounech, za

Dizerračni práci (CSc.) věnovala latentní genetické átži, ma-
nifestované u děrí z incestů a blízkých konsanguinit, krerá i po
30 lerech je nejrozsáhlejši srudií a stále cirovanor.r praci (na-
posled v březnu 2003 natáčela v Karolinu WDR). Dizerračni
práce (DrSc.), jež byla věnována syndromologii, dovolila ry-
znamně zl"fšit efektivitu genetické prevence odhalenim etio-
logie řady syndromů, z nichž ďi nesou jeji jméno (I. X-linked
mikrocefalie, lI. AR mikrocefalie a nyni NBS, lll. X-linked
mikrocefalie). Bohaté zkušenosti v syndromologii byly fruk_
rifikovány v ruském syndromologickém atlasu, který dosud
dosáhl dvou r.ydáni (lý86 a 1995), Na svěrovém generickém
kongresu ve §(/ashingronu v roce l991 byla prol Gorlinem vy-
brána, aby spolu s nim vedla ,,trh na neobjasněné syndromy"
a byla prof Morulslgm doporučena za člena Permanen! Com-
mirteé pro Internarional Congress oí Human Genetics jako

1ediný zátupce států wýchodniho bloku,
Profesorka Seemanová přispěla k zavedení a rozvoji gene-

ttckého poradenswi a prenatální diagnostiky v ČR, na naší fa-
kultě zaváděla od roku l970 výuku klinické generiky. Od roku
l990 pomohla zavést výuku biologie a dobudovala moderni
rír-rku klinické genetiky. Habilirovala v roce l99l praci se syn-
dromy ze zmnožených trinukleoridů (spec. fragilni X syn-
drom) a profesorem se stala v roce 1993 praci o syndromech
chromozomálni insrabiliry V letech l990 1999 budovala
a vedla oddčleni ldinické generiky. které je nyni soucásri Úsra-
vu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Morol.

Vychovala tři děri, z nichž dvě rozšiřily dorost 2. LF UK.
Zajimá se o hisrorii a kunsthisrorii, komorní hudbu, zahradní
erchirekturu a kvěriny, odpočívá při ručních pracích všeho
druhu (lyšívání, háčkováni, plerení).

pnf MUDI Petr Goetz, CSc.

SMEruAIA Václau
(- 1934)

Docenr Smetana se narodil l5. 1l. 1934 v Praze, Maturoval
na reálném gymnáziu v Praze 7, Slovenské ulici. Již v É dobe,
od srych l3 let, byl handicapován těžkým úrazem dolni kon-
čeriny, Během ler se však původně handicap snl stimuluiícím
fakrorem. Po promoci v roce l958 na Fakulrě všeobecného
]ékařsrví v Praze nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice
v Náchodě. V ré době byla anestezie chápána jako součást chi-
rrrrgického výkonu, proro obvykle jeden chirurg z operační
skupiny dával anesrezii. Prvni v;znamnou odbornou akrivitou
dr Smerany bylo wzdělávání se právě v réro disciplině, Záhy se

slal ústavním anesteziologem a zasloužil se o vznik AR oddě_
lení. Prvni atesraci (19ó0) však absolvoval v oboru chirurgic-
kém. Na I[. ortopedickou kliniku Fakulry děrského lékařsrvi
UK proí Hněvkovského přišel na ákladě konkurzu v roce
1962. Postupně se věnoval orropedii vcelé šíři - zpocárku
zejména frakturologii a léčení vrozených vad končerin. Na
klinice byl prvním, kdo prováděl artrografii kojenecké kyčle
k specifikaci vrozeného rymknurí.

V první erapě wého pusobeni na klinice (l962-1972) sti[l
složit atestaci II. stupně z onopedie a srár se asisrentem falulry
Předevšim se však sousnvně věnoval komplexní terapii kosr_
nich zánětů. Není nadsázkou, že doc. Buda, doc. Výmola a as.
Smetana způsobem léčení tohoro chronického onemocnění
předběhli dobu (laváže, lokální instalace antibiotik a fágové-
ho lyzátu, imunoterapie), Tím hlavnim ovšem byla činnosr
lpravdě průkopnická - operačni intervence u ryze neurologic-
kého onemocnění, dětské mozkové obrny. Počala se rokem
l970 orropedickou a protetickou péčí o veškeré neurologic§
nemocné pacienry Jedličkova ústavu.

Koncem 70. let klinice petmanen!ně hrozila hrubá resrrik-
ce činnosri, která se v 80. letech na čas stala skutečností. Bylo
zcela zrušeno odděleni pro dospělé. To byl jeden z důvodů ne-
čekaného odchodu as. Smetany na primářské miso onopedie
v Kolině (1980). Neusrálá aktivita, vlasrnost provázející jej
celým živorem, 9nisrila v jeho jmenování krajským odborní-
kem Srředočeského kraje, následně i ieditelem OÚNZ. Spek-
rrum ortopedické problemariky se zde pod jeho vedenim pod-
srarně rozšiřilo a prestiž pracoviště vý,znarnně wrostla. Návrat
na univerzitni pracovišrě v roce l990 byl ákonir/. Uspěl v řa-
dě jiných uchazečů v konkurzu na místo přednosry Ortope-
dické kliniky 2. lékařské fakulry Oprori osrarnim jej zdobil
jeden fakr, Byl pracovištěm 9zván, aby se do konkurzu při-
lrlásil, Kliniku vedl 9ler, v roce l992 byl habilitován na zá-
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ldadě práce Opetační léčení ortopedicblcb prieuů DMO na
dolních hončetindtb.Y réro problematice dosáhl nebryalé eru-
dice, což dokládají i statisti§. Provedl přes 3 tisice operací dě-
rem postiženým DMo. Dokázal přesvědčir o l"fznamu ope-
račních postupů i odbornou společnosr neurologickou.

K živocu docenta Smerany ovšem patři i mnohé dalši. Pod-
statné misto zaujimá sporr, Jako aktivní hráč čs. reprezentace
v odbíjené tělesně postižených se v roce 1973 stal misrrem svě,
ta, 1975 na Svěroých hrách ve Francii získal stříbrnou me-
daili. Dlouhý čas byl neporazirelným mistrem republi§ v pla-
vání (1967-75\, úspěšný byl i v lfováni, Poscupně se stal
zaníceným funkcionáiem. Roku 1986 byl zvolen předsedou
G. svazu invalidnich sportovců, v roce l987 členem G. olym-
pijského lýboru, Patřil mezi zakladatele Mezinárodniho pa-
ralympijského l}boru. Srdcem srále rihne k předválečnému
pravicovému klubu Slavii Praha. V současné době zde působí
v prezidiu fotbalového klubu.

Docenr Smetarra, ačkoli skvělý srylista, před publikačni čin,
ností upřednosrňoval realizaci konkrétních operačních postu-
pů, krcré dokizal modifikovar, Zavedl do praxe řadu originál-
nich metod. Operoval réměi devěr risíc pacientů, z nich mnoho

9iznamných osobnosrí. A další srále připočírává. Neobr,yklá je
j.h nice - přilnul k ni a sta,
las vlastním učitelům je pří,
kla i sahají až k pro[ R. Jed-
ličkovi, jej naplňuje hrdostí. Vl2namným učitelem je však i on
sám, Kdl se k srřídání chystala dalši generace orropedů, nic
jim nezamlčel. Chránil je před chybami, kreré ho poučily. Ne_
ní znám pacienr, krerého by opustil, když úspěch léčby ohro-
zily komplikace.

Mnoho lidí v sobě chová touhu býr nejlepším. V živorě se
rakový okamžik sem ram zatřp}Ťí. Docentu Smetanovi rako-
vé chvíle život často zkrášlily. MoLrdry je tím, že vi, jak jsou
pomijivé, Má srdce, kreré neovládaji jen ony,,šňůrky příšedé".
Dojímá ho ušlechrilosc, krása, humarrita. lnspiruji jej věci dáv-
no minulé i osobně prožité. Stal se osobnosri. Vzděláním, po,
znáním, charizmarem, Zůstal lidsky chybujicim. Odcud ra
důvěra, že při svizelich stále kdesi číhajicích bude někde na-
blizku,

as. MUDx Vladislatl Mrnna, CSc.

STEJSKAL Josef
(- 1926)

Vysoký, sratný a každým coulem gentleman, mírný ve svém
projevu, ale cilevědomý a všímavý badatel, l}borný společnik
se wérázným smyslem pro humor a se všesrrannými zkušenost-
mi, ochorný naslouchar a dobře poradit, tak bychom mohli ve
scručnosti charakrerizova! výlaznou postavu české školy pato,
logické anaromie, profesora Stejskala.

Pocházi ze Sedlčanska, ze skromné rodiny s učitelskou rra-
dicí v blízkém rodokmenu, rodiny s muzikantským zázerním
a sklonem k myslivosri. Tiršime, že odtud krystalizuje Sre|ska-
Iova láská k přirodé, k vodé a k rybaienr. Mlademu Srejskalo-
vi se doscalo klasického gymnaziálního lzděIáni v Příbrami,
ale těsně před ukončenim bylo na celý rok přerváno totálním
nasazenim v huti. Po válce se zapisuje na pražskou lékařskou
fakulru, ale nechá se zlákat na studia do Plzně, kde se otevira-
jí možnosti na nově založené věwi lékařské fakulry Karlory
univerziry. Patologická anaromie jej upoura.la již za srudií. Pus-
til se do dobrovolné qpomoci ve {,uce a později ziskal posra-
veni pomocného asisrenta u Dr, Benešové. Doba a podmín§
pro práci na nově btrdovalém pracovišti v Plzni, dříve prosek-
ruře, nebyly lehké. Přesro se Scejskal dokázal r,yrovnat i s ne,
přizni osudrr (profesní onemocnění), upuscil od původniho
záměru vsroupir na dráhu chirurga a rozhodl se, že svůj živor
zasvěd oboru patologie. Nikdo v té době nerušil, že pro rozvoj
čs. patologie to bude roáodnutí šťasrné a že se dr Srejskal sra-
ne jednim z nejliznamnějšich odborníků v oblasti parologie
ledvin a jedním z nejuznávanějšich patologů v evropském mě-
řírktr.

Po promoci v roce 195l odešel jako sekundárni lékař na
odděleni patologie Thomayeror,y nemocnice. Byl to předwším
vl,znamný čes§ internisra, Dr. Jan Brod, krery lzbudil v mla,
dém parologovi ájem o patologii ledvin, Nefroparologii Dr,
Srejskal dále rozvíjel i po přechodu na pracoviště v Hlavově
ústavu a ruto činnost zakončil rispěšnou kandidaturou s prací
,,Sablimánut nefóz.l a jiné projery otral,y rtul'l Přitom proje,
vil vlasrnost jemu blízkou - až uminěnou llnrvalost sledovat
sropu, za krerou rušil cíl, jenž přinese nové a hodnocné vědec-
ké poznat§. Vy,trvalosr a sledování vytčeného vědeckého cíle
byly lysoce oceňovány i za ročního pobyru v chicagském Mi-
chael Reese Hospiml v roce 1968; práce ram přinesla Stejska-
lovi cenné, dodnes mezinárodně uznávané publikace " oboru
elekrron-mikroskopické diagnosti§ renálních chorob.

Zlomem v živorni dráze bylo jmenováni vedoucim Ústavu
patologické anaromie Fakulry dětského lékařsrví v Praze v ro-
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ce 1973, kdy jtž habilitovaný docent Srejskal přebírá vedoucí
mísro po prof. MUDI. D. Benešové. Výuka patologie zabirá
spouslu času, ale odměnorr je několik generací lékařů, kteři
prošli ústavem a na Stejskala velmi rádi wpomínají, Vynika,
jící jméno Stejskala jako učitele jej přivádí i do lerního krlrzu
patologie naJeffersonově univerzitě ve Filadelfii. Přesto zblwá
čas na védeckou práci 9.risťujíci v četných přednlíškích a pub-
likacích, Nejgiznamnějši zásluhu v mezinárodnim měřítku
Srejsk-al ziskal v rozvijení mezinárodních rzrahů mezi čes§mi
parology a ostatnim světem v dobách, kdy to nebylo vůbec
jednoduché, Přárelské vazby s piedsravireli prestižnich evrop-
ských lékařských center umožnily, aby v roce 1987 proběhl
XI. kongres Evropské společnosti patologů v Praze, právě za
hlavní Stejskaloly organizárorské akriviry Přirozeně q,plýwa,
jíci a nesmírně Diznamnou odměnou bylo uděleni česrného
členswi v Evropské společnosti patologů a čestného členswí
v České společnosti patologů, Prol:esorem patologie na Karlo,
vě univerzitě byl jmenován v roce l991.

Ačkoli čas ukončil činnosr profesora Srejskala jako vedou-
ciho ústavu, zůstává nadále jako emeritni profesor ve svazku
se sým domovs§im pracovišrěm na 2. lékařské falultě, sráIe
ve scředu nás mladšich. Zakládá českou pobočku Internatio,
nal Academy ofPachology a 1znamně přispívá k jejímu 9lvo-
ji. Jeho energií a žir.}m ájmem o obor i děni ve společnosri se
může pochltrbir jen málokdo z jeho vrstevniků. Srále pečuje
o srudenry a ro nejen tím, že přednáši Čechům i cizincům, ale
take přípravou učebnich rexrů a skripr.

Bylo by nespravedlivé zakončit tento krátk/ medailon a ne-
zminit i vd§ podil na živorních úspěšich profesora Stejskala,
kcery má jeho rodinné ?inemí a žiýotní parlnerka, asistenrka
MUDI Á.Iena Srejskalová. Provízela jej v dobách radosrných
i těž§ch, a to od let studenrslých do současnosti. Oba pato-
logové dos:íhli v profesionálni kariéře vrcholu vědění, celý ži,
vot však zůsrali příslovečně skromni a dělni bez nároků na sIá-
vu a pocry jež by si oba zasloužili v míře nejhojnější.

prof MUDx Roman Kodet, CSc.

Prof. MUDI Jaromir Svary CSc. patří k nejr,]znamnějším
détským neurologům druhé poloviny dvacátého stoleti.

Narodil se 30. 11. l915 ve Vysokém nadJizerou, lystudo-
val lékařskou fa]<ulru Karlor7 Lrniverzity v Praze a po promoci

v roce |946 zača1 pracovar na IL děrské klinice profesora Brd-
líka a později prol Houšťka. Jeho hlavnim zájmem byla neu-
rologická problemacika, a to zejména dětské nervové áchvary
Na roro réma publikoval dvě monotrafie a celou řadu vědec-

§ch praci. V roce 197l přyal pozváni profesora l,esného na
nově zakládanou Kliniku dčtské neurologie, kde působil dal-
ších dvanácr let, Proslul velkou sečtělosri a pečlivosti, mimo_
řádnáje jeho učebnice diferenciálni diagnosrikyv děrské neu-
rologii.

Profesor Svary měl čryři děd, iedna dcera pracuje jako dět,
skí lékďka. Jeho velkou láskou bylo chalupařeni v Harracho-
vě, Do poslednich let svého života pravidelně navštěvoval
všechny semináře věnované epileprologii nebo děrské neuro-
logii. Skonal |2. 3, 2002.

doc. MUDr. Vhdimir Komárek, CSc.

SVOBODA Zdeněk
(I923_1997)

Narodil se 26. 8. 1923 v Prazr. Své dětswí však prožíval v Úsri
nad Labem, kde jeho orec, akademický malíř, byl profesorem
kreslení na gzmnáziu. Ve druhé polovině 30, lec, kdy se blíži-
la polirická krize, byl však ostrd rodině velmi nakloněn. Otec
byl v roce 1937, tedy rok před okupací Suder, přeložen do Pra-
hy, kde mladý student absolvoval reálné gymnázium a maru-
roval v roce 1942. Protože byly rysoké školy uzavřeny, rozho-
dl se pro srudium dvoulerého abiturientského kurzu chemie,
kde působili r.ysokoškolšcí učirelé; ziskané vědomosti se mu
pak r7borně hodily při studiu medicíny, Na lékařskou fakul-
tu vstoupil po revoluci 1945 a promoval na jaře 1949. Přízni-
vou shodou okolnosrí mu bylo po promoci nabídnuto místo
na oddělení patologické anaromie v nemocnici na Bulovce,
které vedl prof, MUDr. V Jedlička. To byl opět pro mladého
lékaře šťastný okamžik. Prol Jedlička byl iynikající pedagog
a vědec, a ikdlž u něj MUDr. Svoboda pracovaljen několik
měsiců, ze zkušeností zde ziskaných profiroval po celý život.

Po skončení základni vojenské služby se vrácil na Bulovku
a nasroupil na incerni odděleni vedené doc. Foitem. Výrazná
osobnost přednosry jednoho ze zakladarelů čsl, diaberologie,
měla na MUDr, Svobodu rozhodujicí vliv Nejen že začal pub,
likovar a oblíbil si srejnou problemarikrr jako jeho šé1, ale v ro-
ce 1958 přešel prol Foit do FN Pod Petřínem a mladému lé-
kaři nabídl na své k]inice misto asistenta Fakulw dětského
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lékařswí. MUDr. Svoboda učil rád a měl v romro směru vel-
mi dobré rysled§. Zintenzivnila se jeho vědecká práce a v ro-
ce l968 se habiliroval. V lerech 1971-73 zasrával na fakultě
frrnkci proděkana pro vyzkum, Po úspěšném obhájení dokro-
ráru věd byl jmenován profesorem a v roce 1970, po odchodu
pro| Foita do důchodu, se stal jeho násrupcem. O jeho velmi
dobrých odborných a organizačních schopnostech a o tom, že
měl na fakulrě velkou autoritu, svědči skutečnosr, že byl jme_
nován přednosrou klini§, přesrože byl nesrranik, což bylo
v dobách normalizace něco zcela q;jimečného. Na |dinice se

mu podařilo lywořir kolekriv lékaiů a sescer, ktery byl prod-
chnut společnou lrilí pracovat obětavě a co nejlépe. Prol Svo-
boda pokračoval v cradicích svého předchúdce a klinika se sta-
la centrem pro diagnostiku a léčbu cukrovky. Při rom byly
uplaúovány nejnovějši metody a na pracovišti se soustředova-
ly komplikované případy z celé republiky.

Během let se Dr. Svoboda sral jednou z nejgiraznějších
osobnosri faku|ry. Výsledky své vědeckovýzkumné práce pre-
zenroval na kongresech doma i v zahraničí. Opakovaně mu
byla udělena cena za nejlepši práci roku v oboru diabetologie
a dostalo se mu i vý,znamných ocenění jeho práce pedagogic-
ké. Byl dlouholerym čIenem výboru Diabetologické společ-
nosti a Evropské společnosri pro srudium diabetu. Kliniku
vedl20 let. Po odchodu do důchodu se s plným nasazením vě-
noval organizaci Univerzity třetího věku na 2, lékařské fakul-
tě UK jako jeji garanr. Využival svých zkušenosú při sestavová-
ni plánu přednášek i při jejich realizaci. Tato nová placovní
náplň poslg.tovala prof. svobodovi plné uspokojeni a uplatně-
ni. Prof. Svoboda si zachoval do konce života smysl pro hu-
mor, lásku k hudbě a krásné lireratuře. Jeho celoživotním ko-
ničkem bylo cesrování a poznávání nor^fch krajů včemě těch
velmi vzdálených. Lékaři a studenti, kreré rychoval, na něj
vzpominají s úcrou a vděčnosri.

doc. MUDI Josef Kmoch, CSc,

SYKOVA Eua
(- 1944)

Prol MUDr, Eva Syková, DrSc. se narodila v červenci před,
posledního roku poslední svěrové války v poklidném, múzic-
kém měsrečku, kreré je zatím spojováno s jiným rožmirál-
ským rodákem - kanrorem a skladarelem Janem Jakubem
Ryborr.

Do obecné školy začala chodit v době, kdy se kvůli korej-
skému konflikru schylovalo ke rřeri svěrové válce. Marurova-
la krárce poré, co se kvůli kubánské krizi svět ocitl na prahu
rermojaderné kacasrroý. Prazvlášrni běh svěra rozdéleného
železnou oponou, postrádajíciho harmonii, se podepsal nepo-
chybně i na životě málé E!y. Můžeme o ni důvodně předpo-
kládar, že byla pilnou a zvidavou školačkou. Na devirilere
a později i na dvanácrileté škole paďila nejspiše mezi nejlepši
studenry S ohledem na buržoazni původ však začala pracovar
jako laborantka v ČSAV Záhy se dosrala do laboratoře MUDI
J. Bureše. známeho neuro$.ziologa. kre{ siji r.ybral v Závod-
ni škole práce při ČSAV Tvoiivé prostředí Burešory neuro-
flziologické laboraroře a vědecké prostředí na ni silně zapů-
sobily. Zrihy ji navíc MUDr. J. Bureš i jeho pani zapojili i do
výzkumné práce. V laboratoři se neuro§ziologická elévka se-
známila s MUDI. Zelenou i da]šími neurofyzioložkami, kreré
se staly jejimi prvním i ,,zary žnt zallerých vědou. Nepřekvap u -

je, že příznivé doporučení MUDI Bureše jí nakonec pomoh-
lo k tomu, že přes třídní handicap začala srudovat medicinrr.
Neuro§,ziologii zůscala pochopirelně věrná. MUDr. Syková
pracovala v Burešově laboraroři po celou dobu srudii. Fyzio-
logie ji měla bn oslrdem, a rak nepiekvapuje, že se v laboraro-
řích seznámila s MUDI J. Sykou, za něhož se roku 1969 pro-
vdala,

Po promoci v roce 1970 nastupuje jako vědeclcí síla do F1-
ziologického úsravu ČSAV a pracuje 

" 
laboratoři prof. MUDI

L. VykIického, DrSc., kteg; se věnuje studiu bolesti. V roce
l97l se ji narodi prvorozený syn Jose| Dokíže se věnovat jali
milovanému synovi, tak milované §ziologii, o čemž svědči
to, že jako aspiranrka a marka pěriletého synka získává v roce
l976 rin-rl CSc. Po pěti lercch se vraci na půdu Univerziry Kar-
lor7, jako exrerní asistentka ryučuje §,ziologii na své ÁJma
mater - na Fyziologickém ústavu l. lékařské fakulry Univer-
ziry Karlory. Záhy poté se srává védeckou pracovnici FJzio-
logického úsravu CSAV Cilevědomé se vénuje neurovédnt
problemarice - v qimu prof. MUDr. L.Vyklického, DrSc. se
podilí na výzkumu bolesti. V roce 1977 poprvé pobývá na
srrrdijním vědeckém poby,tu na odděleni §ziologie Univerzi-
ry v Góreborgu. Třiměsíční zahraniční sráž byla pro ni velmi
přinosná, prorože se seznámila s wůrčím prostředím ve špič-
kové laboraroři a navázala pracovní konrakty s evropskými
i zámořs§mi badateli. Rok poté se manželům Sykogim naro-
di mladší syn Michal, rakže podruhé na necelé dva roky do,
stává péče o děti přednost před badatels§m zaujetim. V roce
l983 je však MUDr. Syková imenována vedouci laboratoie
neurohumorálních regulaci Ústavu ýziologických regulaci
CSAV, s velkým nasazenim publikr.rje a z_ačiná přednďet v zá-
hraničí. V letech 1984 a 1986 absohrrje srudijni pob;.ry v Hei-
delbergu a Perthu. Stále zřetelněji se prosazuje v neuro§ziolo-
gickém svěrě předevšim diky wému citu pro volbu akruálního
témaru i pro svou cílwědomosr a sysremaričnost. Spolu s orga-
nizačnimi schopnosrmi .je uplatňuje jednak )ako vedoucí uzná-
vaného qizkumného rymu, kromě toho však začíná pracovat
ve Společnosri pro g]zkum bolesti. V roce 1990 je zvolena vě_

deckou sekrerářkou České §ziologické společnosti a členkou
výkonného ryboru České společnosri pro neurovědy. Výčer
akdvit prof Sykové jak v domácich, tal< zahraničních institu-
cích, grantog]ch agenturách a redakčních radách by byl velmr
dlouhý. Navic hrozí, že bude zcela ner7hnutelně neúplný Pro-
ro raději uveďme, že po řadě badarels§kh Llspěchů a domácich
i zah_raničních ocenění získaných v rámci r"fkumné činnos_
ri v Ú513,,,u o(r.,im.nt:ílni medicíny ÁV ČR, vsroupila v roce
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1996 docencka MUDr Syková, DrSc. porřeri ,,na půdu" Uni-
verzity Karloly v Praze, V romro roce byl diky její iniciativě
ve spolupráci s neurologickými klinikami 2. lékeřské fakulry
zřízen Ústav neurověd 2, lékaiské fakulry Univerziry Karlory
a Fakulrni nemocnice v Motole. Ústav neurověd, ktery prof,
Svková, DrSc, vede, představrrje jako ojedinělé v}zkrrmné pra-
coviště ,,mosr" mezi Univerzirou Karlovou a Ákademii věd
České republiky. Svou povahou a institucionálnimi funkčni-
mi vazbami mezi univerzitními qizktrmnými a klinickými
pracovišti a Ústavem experimenrálni medicíny Akademie věd
Ceské republiky a dalšimi akademickými ústary 9;znamně
piispívá pracoviště vedené proi MUDr, Sykovou, DrSc, k lep-
ií spolupráci a komunikaci mezi rěmiro nezřídka konkuren,
cné se chovajícimi institucemi. Pro rozvoj čes§ch neurovědně
orientovaných vlzkumných oborů i biomedicínsky orienro-
r aných pracovišť, kcerá by obsrála v evropském kontextu, je
neobyčejně důležitá schopnosr prol MUDr, Sykové, DrSc.
nabidnout q;zkumným pracovištím z EU i ze zámoři aktuá]-
ni téma. V desetiletí po roce 1990 se hlavním témarem prof.
Svkové a jejích spolupracovniků stává {zkum glie a vlascnos-
ri extracelulárniho prostoru. Prof, Sykové se dařilo a daři diky
orienraci na spolupráci s prestižními evropskými i zámořský-
mivyzkumnými pracovišti. Porvrzením roho bylo v roce 1998
rejíjmenování do funkce koordinárorky 5. rámcového progra-
nru Evropské unie, Od roku 200l se pak stala..edouci praco*,,
nicí Centra excelence zřizeného Evropskou unií, jež působi
na půdě Univerziry Karlory ve FN Motol. Vlzkumná orien-
tace ji vedených laboraroři a jeji obdivuhodná schopnost od-
hadnour nosnost a q2nam noých námětů se opět projevily
při ziizení Cenrra buněčné terapie a tlráňoj;ch ná}rrad, V něm
,e naplňují jeji předsraly o budováni moderně koncipované,
ho qizkumného centra, které integruje různě zaměřené vý-
zkumné a pracovní skupiny napřič lysokými školami i pra-
;ovišti České akademie věd, Je velmi důležité, že v souladu
s cili programu Národních centervýzkumu jsou vědecké rýrny
, edené prof. Sykovou nebo s ni spolupracujíci gimy věkově
nladými a představuji tak nadějnou perspektivu biomedicín-
,kého g,voje na poárku tieriho tisicileri, proi sykové se daii
ra obou pracovišúch, jež vede, naplňovat wé krédo ,,crím rvůr-
;i práci a osobní svobodu". Výčet jejích publikačních akrivit
'e ryjimečný a obdivuhodný - z více než 460 publikaci bylo
t9 sděIeni publikováno v impakto"aných časopisech a jeji ci-
:ační ohlas podle SCI přer.yšuje 1900 cirací.

Profesorka MUDr. Syková komě své osudové lásky k vědě
r k bádání nezapře, že je rodačkou z rodného měsra J. J. Ry-
'ov, Proro nepřekvapuje, že se s ni a s jejím manželem prof,
\IUDr. J, Sykou, DrSc., známým neuro§.ziologem a mana,
zerem české vědy, setkívají milovnici hudby a dalšich múzic-
iich r_rměni na konceítech, v galeriích a na Yi,scavách.

MUDr. Eva Syková se nerají svou láskou k výrvarnému
umění, zejména grafickému, a ke všemu, co je krásné. Velice
:áda cesruje a s manželem i sama navštěvuje v Evropě i zámo,
ii mísra, kam ještě nezavitala. Rida, dobře a razanrně řidijak
:r,ůj pracovní tým, rak osobní automobily dřive ráda lfio-
l ala, a to i v přeplněných pražs§ch ulicich, které ji inspirují,
ek občas uvádi, k nejlepším nápadům. !v pry přicházejí i ceh-
Jl,, kdy se prodirá r-rcpanou barrandovskou spojkou, prorože
rrusí i několikrár denné překonávat nemalou rzdálenosr mezi
,ri.!rym Ustlvem experimentalnr mediciny AV ČR a motol-
.kým Ustavem neurověd,

A tak vlasrně nepřekvapuje ro, co na ni ve slabé chvilce pro-
zradil jeji manžel prof. MUDr, Syka, DrSc.l místo poslechu

Malé nočni hudby dokáže prof. Syková ještě v jednu hodinu
v noci před usnurim opravir cexr přednášky nebo recenzova-
nou práci. Teprve poté nechá rydechnout svou glii, neurony,
uklidnir exrraceltrlárni prostor a neuroransmitery a nepochyb-
ně se ji zdají krátké a rychlé sny.

Onehdy jsem měl kit§ a zvlášrní sen. Zdál se mi krátce po-
té, co jsem byl děkanem qzván k sepsání tohoto medailonu.
Nejprve jsem přemítal o osudu nékterych experimenrárorů.

Vybavila se mi paměrní deska na rodném domě jindřicho,
hradeckého rodáka MUDr. Provázka, objevitele Rickettsia
Prowazeki, ktery na ricketrsiovou experimentálni infekci sko-
nal. Ve snu mne pak napadlo, že byť jsou glie a neurony po-
někud bezpečnějšim témarem bádáni, bude se určirě jednou
pamětní deska, věnovaná slavné české neurovědkyni, skvěr
i na jejim rodném domě v tichém, múzickém Rožmitálu pod
Tiemšinem,,,

doc, MUDr. Martin Bojaa CSc.

SAMANKOVA Marie
C 1946)

Mgr Marie Šamánková zasvěrila celou svou proFesní dráhu
ošeriovatelsrví, v roce l964 ukončila středni zdravomickou
školu, obor détská sesrra. Jejím prvním pracovišcěm byla Děr-
ski faktrlrni nemocnice v Praze 2, kde svou profesi lykoná-
vala na odděleni všeobecné chirtrrgie, na kardiochirurgii a na
odděleni inrenzivni péče. V lecech l97l 1977 absolvovala při
zaměscnání lysokoškolské studium na FF UK v oboru Peda-
gogika-péčeonemocné.

v roce 1980 začala učic na srřední zdravotnické škole
v Ruské ulici v Praze l0, jako učitelka odborných předměd
(Ošetřovatelswí - reorie a pra,xe, Psychologie a Veřejné zdra,
vornicwí). Odbornou pra_xi ryučovala na různých oddélenich
vinohradské nemocnice. ve svém oboru se konrinuá|ně vzdě,
lávala, Od roku 1991 zasráva]a funkci zástupce ředirele ško-
ly, ve spolupráci s MZ ČR se podilela na přípravách nové
koncepce vzdělávání sester, byla členkou úsrředni předměto-

"i komise pro ryuku psychologie. V této době připravovala se

spolupracovniky prvni vzdělávací program v oblasd domácí
péče v České republice. Program byl realizován v rámci vedlej-
ší hospodářské činnosri školy a kurz absolvovala réměř stovka
liekrentantek.V,oag 1995 byla Mgr. Samánkovl pověiena
iLrnkit h]al,nnerrry Če.ke republiky na MZ ČR. Abrolvova.
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la vzdělávací program HOPE pro špičkory management ve
zdravotnicwi, zakončený velk|m skupinorým projekrem a in-
dividuálnim projektem ze zahranični stáže, Během působení
ve funkci hlavní sesrry ČR se věnovala ozděláváni sesrer, je-
jich pracovnímu zařazení, legislativním normám. Zároveň se

podilela na vy_rce 
" sanitai§kém kuízu v Domové lv Klrla Bo-

romejského v Prazr 6-Reprch, V roce l a96 bylo za]oirno Sdru
žení posknovatelů hospicové péče (SPHP), jehož byla před,
sedlgrní, a zasloužila se rak o propagaci a rozvoj hospicového
hnutí v CR.

Y roce 1997 byla ieditelkorr občanského sdružení TAO
a pracovala v organizaci Palaca domov pro zrakově postiže-
né. V roce 1999 pak pracovala na Karedře klinické onkolotie
v Praze 4-Hájích a stala se exrerní učirelkou předmětu Ošerřo-
vatelswí na 2. LF UK v Praze 5-Motole, Od roku 2000 je od-
bornou asistentkou předmětu Ošerřovarelswí na téro fakultě
a kromě 9iuky mediků se vlznamně podílela na přípravě ba-
kalářského studijniho programu Ošetřovatelswí obor vše_

obecná .esrra. ktery je v roučxne dobé piipraven k alredirat i,

Mgr. Samjnkovj se zaby,vl i boharou publikační činnosri,
Za všechny publikace lze uvésr články v odborném risku (ča,
sopis Sestra, Zdravornické noviny), spoluaurorswi při worbě
učebnic ošetřovatelswi pro sestry, nejnověji pak byla hlavním
aurorem scudijních rcxttr Zíklld] ošetiouatektuí pro ýudující
kÉařsbjch fahult (Karolinum 2002). Má na svém kontě i řadu
mezinárodních aktivit a pro své jazykové vědomosri (schop-
nosr běžné konverzace v anglickém a německém jazyce) se na
fakultě věnuje také q;uce zahraničních srudenrů,

Mg. Iuana Volzníhouí

štoía,q Richard
C 1949)

S Richardem Škábou jsem se seznámil v roce 1978, kdrž na-
sroupil jako mladý na Kliniku dětské chirurgie. To bylo ješrě

v budově na půvabném Karlově. Měl za sebou riileré působe,
ni na Slovensku, na chirurgickych oddělenich nemocnic v Pod-
brezové a Brezně. Od ré doby jsem ho poznával při různých
přiležitostech a za rozmanirych okolnosri. Nová a nová pozná,
ni byla a jsou veskrze příznivá.

Docent Škába se narodil v praze, absolvoval středně vše-
obecně vzdělávací školu v pražských Vysočanech (matutoval
roku 1967) a drile studoval na Fakultě děrského lékařswí UK,

Promoval v roce 1974. O popromočnim působení na Sloven,
sku jsem se už zmínil, v jeho rámci absolvoval i vojenskou pre-
zenční službu (197 5-197 6\. Na klinice děrské chirurgie bl,i
sekundáiem v letech 1978-1982 a odborným asistentem v ob-
dobi 1973-1994,kdy začal působirjako docent; od roku 199l
je školským zástupcem přednosry kliniky,

Kvalifikační atestace ziskal v roce 1978 (l. srupně) a 198_1

(násravbová z dětské chirurgie), kandidacuru roku 1987 (Dl,;
gnoýiht rekt.ilní dlsganglionózy u cletí s cbronicÉou oblipat:
a habilitoval se roku 1994. obhájil habilitačni spis na tém;
,,5ouiasny suu kien Hirschspnrngory cboroby a u|oz?nj(b si?1.
ntch d74anglionoz". Nevšedni je lrekvence Sk;bol}ch pob, t_
v zahraniči:
1984 85 Osm měsiců na K]inice děrské chirurgie nemocnic<

Debrousse v Lyonu u pro| Pierra Mollarda s krárlio,
dobými poblty na klinikách dětské chirurgie v Pa-
řiži Hopiral Necker a Sr, Vincent de Paul, v N,íar,
seille Hopital Timone a v Toulouse Hopirž-
Purpan.

1986 87 Dva a půl měsíce vJohns Hopkins Hospical na cx.j

dělení děrské chirurgie u proí Alexe Hallera s krar-
kými poblty ve Philadelphii, ve 

'§Ý'ashingtonu D C
a v Presbyrerian Baby's Hospiral v New Yorku.

|992
|993

Měsic na Klinice dětské chirurgie v Grazu.
Měsíc na Klinice dětské chirurgie, Hopital Sr. \'in-
cent de paul v paříži.

|996 Měsíc na Klinice dětské chirurgie, Hopital Neck:,
v Paiiži.

|997 Čtrnácr dni v Schneider Children Hospital, Lor-:
Island, NY, Kurz léčení anorekrálnich ma]forma,
a Kurz v dětské urologiiv Johns Hopkins Hospiri
Balrimore.

t999 Šesr rydnů na Klinice détské chirurgie Hopiral Ne:,
ker v pařiži,

2001 Tři t/dny na KJinice dětské chirurgie Hopiral \<:.
ker v pařiži,

ilalraniční scudijni pobpy přinesly docenrLr Škibovi nejenc-
poznarky odborné, ale i jazykové, Vládne dokonale franco,*
šrinou, dobře arrgličrinou a němčinou, dostatečně ruštinou a c -
mluví se icalsky.

Od roku 1974 je členem České lékařské společnosti, od ; ,
ku 1981 do rokLr 2003 byl vědeckým sekrerářem Česke l.
diarricko,chirurgické společnosri, roku 2003 byl zvolen je :

piedredou. Je členem vyboru KoIoproktologicke .ek.e Cc.. .

chirurgické společnosri a jiboru Spolku čes§ch lékařů r P:.:

ze. Od roku 1984 do roku 1992 zastupoval sekci, pozdéii C.-
kou pediarricko-chirurgickou společnosr JEI] ve Svěrové fe,:.
raci společností děrských chirurgů, kde je od roku l997 or.-
národnim delegárem, Roku 1996 se sral členem Ner, \..:.
Academy ofScience a roku 2001 členem Amelican Associat:. -

for rhe Advalcement ofScience. V roce 2002 ziskal česrné čl::
stvi Spolku lékařů českých v Praze.

Všeobecnč známé jsou akriviry docenta Škáby v akaden: -

kém senáru 2, lékařské fakulty a v České lékaiské komole F
opakovaně spolehliým organizátorem setkáni děrs(Ých c:
rurgů (i v mezinárodním rozsahu). Dokonalá činnost pedes
gická, publikačni i přednášková jsou samozřejmosrí, kte:,
není zaporřebí rozváděr,

Za čwrrstoleri, ve krerém jsem docenta fucharda Škábu r -

znával, jsem se neseckal s ničim, co by narušilo moje přesr.:
čeni o jeho dokonalém charakreru. Asi neni divtr, prorož. ,
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spravedligi a rozvážný obdařený lztahem k historii a ke krá-
se r,lirvarného uměni, archirekrury a zejména hudby. Hrál na
piano, housle a na violoncello, ve kterém to ,,docáhl" nejdál

k jednoduché barokni sonárě. Tou skončil, protože nároky
na předního dětského chirurga, kterym docenr Škába beze,
sporu je, lylučují pravidelné cvičení hry na tak náročný ná-
srroj, Ale o to přece vůbec nejde. Dů]ežiré je, že se setkáváme
na koncerrech a že k nárn hudba mluví. Jen okajově zmiňuji,
že docent Škába rád lyžuje. Neni se čemu divit, po jeho půso-
bení v Nizkých Tatrách, Je radosrné se s docenrem Škábou
setkávat. kdekoliv

Dalši kariérni posrup byl plynulý V roce 1982 složil spe-
cializační acesraci z dětské chirurgie a stal se odborným asis,
tencem kliniky. V roce 1990 se stal jejím přednosrou. Ješrě
v asistentském obdobi (l985) obhájil kandidátskou dizertač,
ni práci na téma ,,ly'oué posrupy u diagnostice a léčbě gastoeso-

fagedlního reJluxu u dztshém uěku",které později ryužil v roz-
šířené formě ipři obhajobě práce doktorské ( l991). Téhož
roku obhájil práci habiliračni. Profesorem chirurgie se stal " ro-
ce 1997 po přednesení inaugurační předn ďky ,,Cbirurgie ja-
ter u ditshém uěku". ý roce 1990 ziskal zkušenosti během tři,
měsíční sráže v Madridu a v Barceloně (transplantace jater),
v roce 1991 na dvouměsični sráži v Londýně a vloni se byl po-
dívar, jak rransplantují játra v Kjótu.

Profesor Šnajdauf zvládá děrskou chirurgii v celém jejím
roxahu, ovšem jako každý lékař a chirtrrg má své oblíbené ob,
Iasri - chirurgii novorozenců (vrozené l"iojové vady), hrud-
ní (deformiry hrudní srěny, chirurgii plic, mezihrudí a jícnu),
chirurgii jater a slinivky břišní a dětskou onkochirurgii. Jsou
ro ovšem oblasti nejnáročnější, Zvlád,á je o6dívlhod,lě. Za
dlouhá |éra vlasní lékařské praxe jsem sledoval mnoho chirur-
gů při operování. Jen málokcery z nich vládl zručnosti Šnaj-
dauía, I nejdožitějši operační siruace zvládá s klidem a pře-
hledem, takže přihližejícíml se zdá, že se vůbec nic neděje,
Operované tlcáně a Šnajdaufory ruce splynou v jedno. A ješrě
jedno musim zdůraznit alfou a omegou veškeré jeho odbor-
né činnosri na operačnim sále i mimo nějje nemocné dírě, nic
než ono.

Chirurg, krery každodenně operuje a má rak velké zkuše-
nosri, bývá 5,borným učirelem, Jiří Šnajdauf to powrzuje už
od roku l980, kdy poprvé začal učir. Kromě mediků r.rči

i v rámci Subkacedry dětské chirurgie IPVZ, jqínž šéfem je
od roku 1994,

Odborný úspěch přináší možnost a povinnosr prrblikovar.
Profesor Šnajdaufzarim uveiejnil 85 publikaci v čis§;ch a 10
v zahraničnic}r odborných časopisech, napsal sktipta a učebni-
ce (resp, jejich části) a je hlavnim autorem monografie ,Dia-
gllortické a léčebné rozuah1 u džtshé chirurgti'i Přednáší v re-
publice (218lrrát) i v za}rraničí (36krár). Řeši či participuje na
řešení graltů a vlzkumných áměrů (v polistopadovém obdo-
bi devěr).

Irofesor Šnaidauf je čIenem vite odborných společnotri
- Ceske pediarricko-ch irurgicke spolecnosl i ( l 9q2 l9qomís-
topředseda, 1996-2003 předseda,2003 člen ýboru), kores-
pondujicí člen Rakorrské společnosti dětských chirurgů, ná-
rodni delegát \ťorld Federation of Associacion of Pediatric
Surgeons (l991-96), národni delegát European Union of
Paediatric Surgical Associacion (od 199l), člen British Asso,
ciation ofPaediatric Surgeons (od 1995) a Incernational So-
ciety of Paediatric Srrrgicat Oncology (od 1995).

Od českobudějovickych časů, kdy měl Dr Šnajdaufdoma
dvě Ely, se počet členů rodiny rozrostl o dva syny. Starši Mar-
tn (1977) sruduje páým rokem na naší fakulrě, mladší Jan
(1987) zah|tl studia na Gymnáziu Elišky Krásnohorské. Je
zanicerrÝm baskerbalisrotr. Víkendy tráví profesor Šnajdauf
s rodinotr v Horním Bezděkově. Tvrdí, že jezdí na chatu, což
je ovšem nehorázný klam. Je to totiž krásná vila s krásnou za-
hradou, kterou rád zvelebuje - při páci relaxuje a navíc si udr-
žuje tělesnou kondici. Ti,r ovšem uružuje podle mého soudu
podstarně více tím, že hraje s manželkou pravidelně tenis
a s kamarády hokej (do 17 lec ho hrával závodně) a fotbal
(v mládí za FC Olympia Kožlany, ve kterémžro klubu hrával
i prezident Beneš), od určicé doby za staré pány. Každý rok

prof MUDx Josef Koutechjl, DrSc.

jiří Šnajdaufse narodil v Praze, Je jedináčkem a dětswi proži-
tal v klásné, legendami opředené čásri Starého Měsca - v ži-
dovské črvrti. Do střední všeobecně r,zdělávací školy (gymná-
zia komunisré zrušili) chodil přes řeku do kopce na Letnou,
\'íacuroval v náročné škole - v Gymnáiu Nad Štolou (1967).
v období sdedoškols§ch studií uvažoval mezi prár.y (vábila
ho kriminalisrika) a medicínou. Je dobře, že zvolil medicinu.
Ceskí děmká chirurgie by bez Šnajdatrfa rozhodně nebyla ram,
kde je, Vyscudoval ji na Fakultě všeobecného lékařswí (l973)
a bylo mu jasné, že chce blh chirurgem.

\y'él štéstí. protože se mohl naučir základům chirurgie na
.hirurgickém oddélent krajske nemocnice u Českych Budejo-
l icich, které vedl po všech srránkich lynikající profesor Anro-
nin Kostelecký (žák vinohradského chirurga profesora Eme-
richa Poláka). Byla ro škola v každém směru mimořádná.
Y Budějovicích pobyl Jiří Šnajdaufv lerech I973-|977 , po-
čátek ovšem srrávil na vojně u letců v Proxěiové (1973-74\.
\a konci br.rdějovického pobytu aresroval z chirurgie. V Bu-
déjovicích se mladému chirurgovi libilo, ovšem ,,tah na Pra-
hu" byl silný Studovala v ni sromarologii jeho žena Eva a od
roku-l975 na něho čekávala i dcera Eva (je právničkou s ad-
r okáts§mi zkoLrškami). A zase měl štěsti profesor Kosrelec-
h doporučil nadějného kolegrr profesoru Kafkovi, přednosto-
li Klini§ dětské áirurgie. Nastoupil na ni v roce 1977, kdyz
'j sámjsem na ni pracoval už 20 let. lenkrat jsem netušil, že
.< Jiii Snaidaufstane jednim z mých nejbli^ích J nejmiIejiich
spolupracovniků na dlouhou řadu ler.

22j



sjíždí obrížné sjezdov§ v Álpách. Že by mohl tělesnou zdat-
nost rozd,ávat, je nasnadě. Á když neoperuje, nepíše a nesponu-
je, pročítá historickou literatrrru, literauru taku a v posledrrích
lerech poslouchá vážnou hudbu (což považuje za zásluhu au-
rora této zprávy).

Pro mnoho krásných vlastnosd, kregimi je profesor Šnaj-
dauf obdalen (přísnosr, nesmlouvavosr, odvaha, ochoca, obě-
tavost, přátelswí a další), jsem ho uZ dvakrár požádal. aby byl
mým prodekanem. Vyhovčl mi. Prolesor Snajdaulje dobrym
proděkanem, dobnim šéfem, dobrym chirurgem, dobrym uči-
relem, dobryi,m synem, manželem a otcem. A výborným příte_
lem.

prof MUDx Josef Koutec|ý, DrSc,

štvou oldřich
(- 19l8)

Osud studentů vsrupujicích do živora na počátku 2. světové
v:íl§ posdhl i docenta Šnobla, zak]adarele pediamické radio-
logie u ná. Narodil se 15.4. l9l8 v Praze v rodině rechnika
a konstruktéra. Do vinku dosral rechnický perfekcionismus
a systematičnosr i vlohy pro výwarný projev. Dokázal tyto
vlasrnosri uplarnit právě v oboru, ktery je na nich založen

- rentgenologii. Po marurirě v roce l937 přerušily jeho studie
na lékařské fakultě UK v Praze událosri 17. lisropadu roku
1939. Ve váečných lerech pracoval na různých mistech, napo-
sledy v Úsravu sociální péče. Vystudoval při rom kurz obchod-
ní akademie a ukončil jej matrrritou v roce 194l. Po váce se
vrátil ke studiu medicíny. Promoval na Karlově univerzirě
v Ptaze 19, 12, 1947, Pracova] zprvu v nemocnici v Kladně.
Dnem 12. 2. L95l zač:a]a jeho slavná éra v Dětské faku|tní
nemocnici v Praze, Tři roky byl sekundárnim lékařem (s ares-
tací L stupně z pediarrie z roku l956), od l,3, 1954 pncoval
jako odborný asistent a později jako docenr IL dětské kliniky.

noval se renrgenologické diagnostice chorob dětského vě-
ku. Atestaci I. stupně z renrgenologie složil v roce 1962, Byl
ovlivněn klasickou učebnicí Caffeyho, se krerým se nikdy
osobně nesetkal.

Dokázal velice rychle reagovar na aktuální porřeby pedia_
trie. noval se soustavně chorobám kosrí, onemocněnim plic,
bránice a mediastina. Byl byst§;rn pozorovatelem, a proto si
všiml a klinicky použil urografického efekru při biligrafii. Po-
zorování bylo podkladem jeho kandidátské dizertační práce

obhájené 22, 6. 1960. decké radě fakrr|ry dětského lékař-
§wi UK v Praze předložil l. 7. 1965 habiliračni práci věnova-
nou vrozeným bráničním herniím a plicnim s€kvestracím. Do
funkce docenra byl ustanoven l. 4. 1968, Závěr své vědecké
činnosti věnoval neonarclogické problematice. Jako prvni a je-

diný pediatrický radiolog u ná§ obhájil 17. 5. l982 doktorskou
dizertaci Radiodiagnoýihd pfieamopatil u nolotozenců. ]eho
vědecká činnosr byla vždy spojena s činnosri publikačni. Učil
tomrr i své žá§ - lékaře, kteří prošli školením na dětskych kli-
nikách na Karlově, a nespočet generaci studentů FDL UK.
Do důchodu odešel l. 9. l983. Již roku l953 r7dal skripta,
záIdad oboru pediarrické radiologie u nás, a později řadu mo-
nografii Učebnice Pediatrichá rentgenohgie (I9ó3, s M, Hla-
dikem) nese pečeť jeho pečlivosti. Uplatnil v ni i své kreslířské
nadání. Jeho názorné obráz§ a schémara nálezů jsou používá-
ny při q,rrce srudenrů dodnes. ]e rovnéž autorem architekto-
nického rozvržení pracoviště pediatrické radiologie v děrské
čásri faku]tní nemocnice v Praze-Morole. Malbě se věnuje do,
sud. Stěny jeho byru nesou obrazy z různých obdobi jeho;ivo-
ta. Jeho život.je naplněn láskou k okolí, ke společnosci kolegů,

Je velmi oblíbeným v7pravěčem anekdor a jejich nadšeným
sběratelem.

dac. MUDI Jaromír Hofuíh, CSt.
prof MUDx Sunislau liima, CSc.

Parři mezi ry rynikajici představitele oboru a Děrské psychia-
trické kliniky FN Morol, kteří završili wou životní pouť před
nynější .iubilejní metou klinilg i fakulry.

Od jejího vzniku v roce l97l prim. Špirz působil na Děr-
ské psychiarrické klinice jako primái Formoval její wář i náphi
práce, dlouhá léta v jeji lůžkové čísti a následně jako vedoucí
jejiho Rodinného cenrra - působil na úseku otevřeném celé
psychosociálni sféře, se krerou se medicina sryká.

Byl vyznamným předsravitelem a spoluzakladatelem rodin-
né terapie v naší republice, sral se v ní 9iznamnou autoritou.
krerá přesahuje jeho životní časování, Vychoval řadu násle-
dovníkú, ktcři rerapeuricly nezb}Ťné principy rodinné rerapie
uplatňuji nejen v lékařsrví.

Primái Spiu po promoci na FVL UK v Prazrv roce |957
pokračoval v intencích svého profesniho citění a směřování
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\e srudiu psychologie na Filozofické fakuItě UK v Praze, kte-
ré ukončil v roce l974, Profesni dráhu nastoupil v psychia,
rrické léčebně v Havlíčkově Brodě, naplno ji rozvinul a do-
končiI v Praze.

Jeho psychoterapeutické působení mu přineslo úcryhodné
Lrznáni. v domácim reriroriu se sral vedoucim členem samo-
,rarně zformované odborné společnosri psychoterapeutické
a rodinné terapie, supervizorem výcvikrr. Mezinárodní uzná-
ni přineslo ,,1jsledek v povčřeni spolupodilet se na mezinálod-
nrm kongresu rodinné rerapie v Praze.

S osobou prim. Špirze, před klienry i spolupracovniL7, byl
lplar Ňlechcilý v|raz laskavého a moudtého rystupování v mí-
ie, která se nalézá jen vzácně, Dokázal našcěsti zietelnou čásc

réchro hodnot piedar svým následovnikům.

doc. MUDr. Vladimír Hort CSc.

švalc,la psef
(]B97_1997)-

\.rrodil se 20. 5. 1897 v Holešovicich v rodině lékaře. Na pod-
:et p rofesora J esenského dal po maturitě přednost studiu me,
::ciny před ,,kunsthistorii". Na pražské lékařské fakultě jej

:ied rokem 1918 nejvice ovlivnil E, Babák, u krerého se učil
_.:liJadům vědecké práce a vstřebával na rehdejší dobu nesmír,
-e moderní názory v oblasri experimenrálni l}ziologie a bio-
lgie. V roce 1919 odcházi Švejcar ve službách nové republi,

..,, jako zdravotnik na Slovensko, kde roku 1921 v Bratislavě
::omujc, Jeho osud se na dlouhá léta spojil s profesorem Brd-
ien, povolaným z Prahy, aby vedl bratislavskou dětskou kli-

,:ku, Švejcar se habiliroval ješré v Brarislavě (1929), rémarem
.ho práce byly aminokyseliny ve vlivě kojenců, později ab,
. ,h oval studijni cestu do Francie, kde se seznárnil s moderní
::evencí, očkováním prori ruberkulóze, zásadami umělé T,ži

, .lrd. V lednu 1931 odcházi do Prahy jako asistenr L děrské
._inilg,, od roku 1937 mimořádný profesor a zisrupce přednos-
, kJiniky.

Po Bratislavě, kde se délala skLrrečně moderni pediarrie, jc
_,:o néj přechod do nalezince na Karlově šokem, začíná rady
,rsrné z ničeho. Zde se projwuje poprvé v celé šíii jeho orga-
:začni talent, ktery stojí spolu s Brdlíkor}m působením u zro-

:; moderni koncepce české pediacrie, Za protekrorátu zťrstí,
: Svejcar na klinice, z niž se stává pouhé dětské odděleni, Po
licc je jmenován řádným proFesorem (l946) a přednosrou

L dětské kliniky (do l966). Jednou z největších Švejcarových
ásluh bylo a zůstane, že pochopil nutnost pediarriclrych sub,
specializací, pro kceré dokázal včas rybrat nadané spolupra-
covniky, Dokizal vždy strhnout okolí svou akrivicou a přesvěd,
čením, že jde o dobrou věc, V roce 19 5l se podílí na zahájení

ryuky na pediarrické věwi pražské fakulty, v roce 1953 pak na
osamosratnění Fakulty detskeho lékařsrvi, stojí i při vzniku
Vlzkumného ústavu l"fvoje dítěre a scává se jeho prvním ředi-
relem.

Kromě výcholy mediků se Švejcar vždy zajimal i o lzdělá,
váni poscgraduální. Organizuje neúnavně řadu kurzů a nako-
,,ec si stá*,á př.dnostoukaredry pediacrie Úsuvu pro doškolo-
váni lékařů a faramaceurů v Krči, Jeho rysoki pracovni akrivira
i nasazeni trvaji i v době, kdy jeho vrstevníci již dávno užíva-
ii zaslouženého důchodu. Posledních 25 ]er živora věnoval ši-
roké problematice komplexní péče o dirě, když zdůrazňo"al
především vn ojovou biologii dítěte ve lztahu matky a dírěre.
Mladši generace jej zná jako vášnivého zastánce přirozené Dr-
žily, jeho rystupováni v masmédiich zdůrazňovalo v nďí post,
industriální společnosti prvky tolik potřebné pro normálni q;-
voj jedince. Pochopil, že rodina v moderni době může určovar
dalši pozitivní rlvoj společnosri více než věda a technika odtr-
žené od mravniho základu lidské existence, Á ro jsou myšIen-
ky, kreré nalézají dvojnásobně plarnosr v dnešním kompliko,
vaném svěrě,

d,oc. MUDr. Jan Janda, CSc.

TESAR Otakar
C 1917)

Doc. MUDr Orakar Tesař, CSc, se narodil v době 1. světové
vlílly. A byla to 2. světová válka, která přerr-ršila jeho medicin-
ská studia. Proto promoval na Karlově univerzitě v Praze až
1.2. 1946.

Sám jsem se s ním seznámil v době, kdyjsem přišel na chi,
rurgickou kliniku, rehdyvlasmě ještě chirurdcké oddělení ob-
lasrní nemocnice v Motole, na kterém byla mimořádně povo-
lena qr.rka mediků i sesrerské praxe. A právě doc. Těsď, tehdy
ješrě v hodnosti staršiho sekundáře, byl pověřen prakcickou vý-
uiou, a já a se mnotr další mladý kolega jsme mu v tom pomá,
hali. A bylo nám od počárku jasné, že on je tím, ktery oplývá
hojností chirurgických vědomostí, Osratně o rom padaly růz,
né poznámky až průpovídky,
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Ále nejen medicínskou vědou živ je člověk. Snad to způso-
bila tradice zděděná po otci, krery působil na Litoměřicku ve
měsrě Karla Hynka Máchy, kde přetrvávaly národnosrní po-
měry z předešlého sroleri, že doc. Tesař ríhl k historii a ke kultu-
ře vůbec. Bylo roriž známo, že na cokoli ze všeobecné kultrrry
zná odpověď či ie přibližně informován. I když, jak mi jednou
svěřil, pro nával práce byl nucen získávat kulrurní informace
dílem zprosrředkovaně, hlavně z tisku. Pokud jde o historii,
jeho úsrřednim ájmem byl Napoleon Bonaparte, jeho doba
a pochopirelně i zámek Slavkov

Doc. Tesař uměl dobře řďnit. To dokazoval při odborných
předn:íškích, ať na chirurgick/ch či gasrroenterologic§;ch kon-
gresech, nebo když zastupoval prof. MUDI Niederleho, DrSc.
Ále byly i jiné příležirosri, To čryři lékaři kliniky malíři-ama-
réři a několik sesrřiček, kreré provozovaly ruční práce, které by
bylo možno zařadit do kategorie umčlec§jch řemesel, dohro-
mady uspořádali l}sravu. Doc. Tesař si vza.l na starosr verni-
sáž s odborným výkladem o každém dílku. A což teprve jeho
aurenrické reporráže pii hokejových urkáních našeho rymu,
které po vzoru amerických mužstev neslo hrdý název "Mo-
tolšrí Kohouri"! Vždyť mu pak raké při jeho padesárinách vě-
novali kluboý dres!

Ovšem všichni jsme tehdy byli mladí, a mk nám ani neva-
dilo, že nás bylo m:ilo. Vždl tehdy ro nďe chirurgické oddě-
lení motolské nemocnice mělo i s přednostou 9 lékařů (pozdě-
ji o něco vice) a sestřiček něco přes 30 na l40 lůžkách včerně
ambulance a dvou operačnich sálů. Ale byla ro krásná doba.
Táké na ni s doc. Gsařem a prof. Dvořákem rádi a často wpo-
mináme. Žel, v době wýročí 1e aás na ry vzpominky již méně.

MUDI. Vladimír Endt

ro]WÍŠoVÁ Hehna( 1933)

Narodila se 20. 5. |933 v Prazr a bezprostředně po promoci
na marematicko-§zikilni fakultě UK (1957) nastotrpila jako
asistentka na Fakulru děrského lékařsrví, do laboraroře docen-
ta Homol§ Hned od počárku přelcypovala nadšením pro za-
váděni no9]ch analytidgích posrrrpů. Aplikace biochemických
analnickYch postupú do praxe klinických laboratoři se stala
součátí její celoživotní pracovní náplně. V roce 1968 obháji-
la dizertačni práci Muhoproteiny zzžíuacíbo trahn dtti s cystic-
hou fbrózou a stďa se kandidátkou chemických věd. Nezůsra-

la nikdy uzavřena v laboraroři, ale velmi úzce spolupracovala
s řadou kliniků na praktických problémech různých oborů
dětského lékařswi. Má velkou ásluhu na odborných publika-
cich, kreré pomohly mnoha pedagogům fakulty k ;ejich vě-
decko-pedagogiclcým titulům. Jeji práce jako vedoucí bioche-
mického oddělení Ústavu výzkumu vioje ditěte 9znamně
přispěly k romrr, že rento úsrav a II. děrsk,i klinika docílily tak
v|znamných úspěchů při diagnostice a léčeni mukoviscidózy,

Její vědecká činnost se uplatnila i v dalšich pediatrických obo-
rech (aplikace a l}voj biochemických testů pro vyšerřováni
plodové vody, stalovení izoenzymů v klinicko-biochemické
diagnosrice). O její velké píli svědči rři monografie, kapitoly
v monografiích, publikace "ice než l50 odborných sděleni

mezinárodních i celorepub-
nost získala ceny jak ČSAV,
Pur§ně, ministersrva škol-

srví i ministerswa zdravotnicwí.
Dokrorka Tomášová si vědomosti i praktické zkušenosti ne-

nechávala pro sebe. Pedagogické zkušenosti zužitkovala i při
lybudování Úsmvu lékařské óemie a biochemie, když se po re-
volučním roce l989 fakulta kompletizovala a stala se 2, LF UK
v Praze. Takřka z ničeho a jen s hrsrkou spolupracovníků, ale
s obrovslr/m pracovnim nasazením za,ložila a zprovoznila Ústav
lékaňké chemie a biochemie, jehož pedagogické v|sled§ oce-
ňuji nejen sami posluchači, ale předevšim pedagogové v dal-
ších ročnícich, do nichž srudenti přicházejí se slušnými zna-
lostmi moderní lékařské biochemie. Proto po zásluze RNDr.
Tomášová byla nejprve habilirována (l99l) a za tři ro§ nato
jmenována profesorkou lékďské chemie a biochemie. Její ob-
libenosr a morálni kvaliry ocenila akademická obec opakova-
ným zvolenim do akademického senátu fakulry i univerziry
I zde odvedla profesorka Tomášová obrovský kus práce. Kdyz
si fakulra u přiležirosri 50. v/ročí svého založeni připomíná
osobnosti, které se zasloužily o její budování, pro€esorka To-
mášová mezi nimi nemůže chyběr.

prof MUDI Jamsku Masopust DrSe

Tošovsky václau
C I9l2)

Vádav Tošovsk/ se narodil l. července l9t2 v Proseči u Skur-
če v rodině učitele. Gymnázium vystudoval ve Vysokém Myté.
Na Karlově univerzirě v Praze promoval v roce 1936, LékŇ-
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skou praxi začal jako ortoped na klinice profesora Zahradnič-
ka. Původně se chtěl zablivar pouze orropedií, ale v roce 1948
by| na srudijním pobyru v USA a Kanadě, kde se kromě lé,
čení zlornenin v děrském věku seznámil s operačnim léčením
vrozených vad crávicího trakru v děrském věku u profesora
Ladda. Tyto znalosti byly zásri příčinorr roho, že byl od 1. l.
1949 pověřen vedením odděIeni děrské chirurgie a ortopedie
v Děrské nemocnici v Praze 2 naKarloyě. Zde se Tošovs§ pl,
ně věnoval dětským chirurgickým paciencům, piedevším lé-
čeni apendicirid, zavádění parencerálni gžiry a aplikaci an-
ribiorik, Zahájil poprvé v našich zemích chirurgickou léčbu
oáhlých přihod biišnich na vrozeném podkladě. Za"edl "ra-
dikáIně konzervarivni" léčeni dětsL7ch zlomenin. Musel ob-
tižně probojovávat ústup od ásad dokona.Ié repozice, i krvavé,
někreqich děrských zlomenin. Své klinické zkušenosti předá-
r al v knižnich odborných publikacích, kreré se dočkaly opa-
kovaných l7dání. Děxhé zkmeninl lyšly ve rřech rydánich
; určirě zabránily zbyrečným krvavým operačním ,výkonům,

_Ydhlé příhody břišní na urozeném podkhdě ryšly celkem de-
r ěrkrár, z roho čryřikrát v cizině. V roce 1953 r,znikla z od-
děleni dětské chirurgie Klinika dětské chirurgie nově zřizené
Fakulry děcského lékařswí, Tošovský se stává na krátkou do-
bu jejim zastupujicím přednostou a potom jej střidá profesor
Kaf}a, ktery byl přednosrou do roktr l968, Poré se opět srá-
r á profesor Tošovský přednostou kliniky, ale zasrupujicím,
Definitivní dekrer dostává až měsic před odchodem do dů-
chodu v roce l979. Po svém penzionováni byl stále činným,
pracoval v ambulanrní části kliniky a publikuje člán§ a kníž,
k* V 85 lerech rydal kr'ihu Kryptorchismzr, Jeho ceorecický
přehled v oblasci děrské chirurgie je srále obdivuhodný

prof MLtDx Jiří Šnajdaaf, DrSc

TRC Tbmáš
(- 1955)

|íotto: Doctus in se semper diuitias habet (učený člověk má
.;dy boharswí v sobě),

Docent MUDr, Tomáš Tič, CSc., od září l999 páry přednos-
le Ortopedické kliniky 2. LF UK v Motole, je představite-
:em nové moderní generace orropedických chirurgů, jejichž
medicíns§ r,ljvoj se spojil s mohurným rozvojem oboru, kreq/
:rasta] koncem 70. a v 80. lerech 20. století, Diky své nezměr-
ré pili, inrenzivnímu sysrematickému lzděIávání a jazykoým

znalosrem 9,rržil přizniých podminek, na jejichž lywáření se

ovšem sám aktivně podilel, a ve velmi krárké době dosáhl ry-
znamných uspěchů praktických i teoretic§ch, spojených s čet-
nými zahraničnimi srážemi i přednáškovou a publikační čin-
ností, Dnes, jako Přednosrav pořadí třeti nejstarší univerzirni
ortopedické kliniky v České republice, sroji odborně na jed,
nom z čelných misr oboru orcopedie u nás.

Docenr Trč se narodil3l, 5. 1955 v Praze. Po školnich le-
reó strávenýó v Kladrrě se přestěhova.l s rodiči do Mďimi, kde
na gymnázitr v foce 7974 maturoval sqznamenáním. Nebyl
přijat na lékařskou fakultu, absolvoval nulry ročník jako sani-
rář na II. gynekologicko-porodnické klinice. Po roce byl přijar,
fakultu absolvoval s červeným diplomem a ukončil promoci
v roce l981. Již během srudia se účasnil vědecké práce. Po vo-
jenské službě nasroupil jako aspirant na I. orropedickou klini-
ku Fakulry všeobecného lékařswí v Praze (v lerech 1982-1985).
V roce 1984 složil zkoušky I. aresrace z ortopedie s rlzname-
náním.

Po konkurzu v roce 1985 nastoupil jako odborný asiscenr
na nově zřízené Onopedické klinice 3. lékařské fakulty Nemoc-
nice na Vinohradech, účastnil se jejiho budováni a rybavová-
ni a na tomto pracovišri byl organizárorem noých provozů
lermogíafie a scanatronu, Srejně tak stál na klinice u rozvoje
artroskopie, a s ohledem na historii tohoro oboru ho skurečně
můžeme řadit mezi zakladatele moderní podoby artroskopie
u nás, Kromě plodné spolupráce s jednim z pilířů naši operač-
ní ortopedie prof. MUDr. O. Čechem, DrSc, je roco obdobi
do roku 1994 charakrerizováno jeho zahraničnimi stážemi
a přednáškami na kongresech v Evropě, Asii i USA, ale i účas-
tí na operačním rurné v Indii v roce 1988 (právě s prol Če-
chem), Absolvoval řadu speciálních kurzů a mezitim složil
atestaci lI. stupně z orropedie v roce 1989. V rémže roce byl
pak na scáži u prof. Ilizarova v Kurganu, dále na měsiční stá-
ži na schulthess klinik v zurichu, ale i na srážich v kanadě
a opět v USA. V roce 1992 ziskal ricul kandidáta věd prací
,,Izoelastichd endoprotézl Poldi u experimenn a Éliniché praxi".
Na klinice se věnoval kromě již zminěné diagnostické a ope-
rační arrroskopie problemarice torálnich náhrad kloubů, ope-
rativě páteře, termogrďri a jako čelný specialista problemarice
prolongace končecin. Dlouhodobé sledováni pacientů s roz-
dílnými délkami dolních končetin ryústilo v habiliračni prá-
cí ,,Pro1,ongace d.olnlcb hončetin kabtaxí", Habilitace proběhla
v prosinci 1992 a 14, 12. 1992 byl 1nenován docenrem.

Zásadni změnou v životě doc. Tiče bylo jeho rozhodnuti
ucháze! se o misto na Ortopedické klinice 2. lékařské fakulry
v Motole. Po přechodné nástupní době ve Funkci sekundáře
byl pii rrvolnění školního misla v roce 1995 jmenován odbor-
ným asistentem a lzhledem ke svému odbornémrr posraveni
a habilitaci zástupcem přednosry klini§ pro věci školské, Ujal
se svých povinnosrí nejen organizaci ,výuky, ale organizorral
i doškolováni v postgraduálni 9rrce. Na klinice posilil a zmo-
dernizoval artroskopickou operarivu, obohacil operarivu ná,
hrad velkych kloubů noými systémy a zapojil se intenzivně
do oblasri sportovni medicíny. Pokačova.I dále ve svých zahra,
ničních srážích. V roce l999 se po konkurzním řízeni stává
přednostou onopedické kliniky 2, LF v Mocole, Klinika se

pod jeho vedením modernizuje sq;m lybavenim, způsobem
práce a zrlišenými požadav§ na publikační činnosr. Jeho zá,
sluhou byla udržena účasc kliniky na rraumatologii dospělých
pacienců,

Doc. Ťč je členem ýboru České společnosti pro ortopedii
a trlumarologii (1. místopře&eda). Je předsedou nově lzniklé

c-
É
i-

))7



Společnosri pro sportovni rraumatologii a arrroskopii, jejimž
je zakladarelem. Je národnim delegátem za ČR u SICOT 

" 
tl"-

nem ESKA, K 9iročí založení klinilcy byl organiárorem orto-
pedického kongresu s mezinárodni účasri v roce 200l. Pok-ra-
čuje v mezinárodní spolupráci onopedickych klinik Univerziry
Karlory a univerziry vJeně (s prof. Venbrockem). Přednesl asi
200 vědeckých přednášek, z toho 36 v zahraniči. V rámci mo-
lolské klinilry organizoval l2 monotemariclrych seminářů pro
mimoklinické zájemce z řad lékařů i sester. K dnešnímu dni
publikoval 72 vědeckých praci (z toho 22 v zahraničí), lydal
tři knižni publikace a řadu překladů. Jeho r7razná akrivita je
dokumentována iklinickou účásti na grantovém v}.zkumu.
Dětská část kliniky zůsrává cenrrem léčení neurogenních orto-
pedických vad, vrozených vad a operarivy kostních nádorů,
s rrvalou účasri v rraumarologii pohybového ústroji děrského
věku. Pod vedenim doc, Tiče je klinikou stále naplňováno ono
klasické heslo:

Qaid4uid agis, prudenter agd! et rerpice fnem.

dlc. MUDx Váchu Smetala, CSc.

růu,q stanislau( 1934)

Proí Stanislava Tůmu, CSc. zná odborná veřejnosr jako l7-
nikajíciho pedagoga, v;znamného pediatrického a interven-
čniho radiologa. Narodil v roce 1934 v Mělniku, kde raké
v roce l952 na gymnáziu maluroval. Po promoci na Fakultě
děNkého lékařsrví UK v Praze v roce l958 nastoupil na děrské
oddělení nemocnice v Šumperku. Po dvou lerech přešel na
I[. děrskou kliniku v Děrské falultní nemocnici v Praze. Pod
vedenim docenta MUDr Oldřicha Šnobla. DrSc. ziskal zá-
klady rentgenové diagnostiky dětského věku, Pediatrické ra-
diologii zůsral včrný po celý svůj odborný žiyot Y roce |962
pod vedením doc. MUDI Ery Kolihové, CSc. začal pracovar
v rymu pozdějšího pediarrického Kardiocentra vedeného pro-
fesorem MUDI Milanem Šamánkem, DrSc. PřešeI s nim do
noqich prostor ve Fakultní nemocnici Morol a jako radiolog
v něm setrval do roku 1990, kdy se na základě \Trběrového ří-
zeni sral přednostou radiodiagnoscického odděleni, a po zříze-
ní Klini§ zobrazovacich merod 2. lékařské fakulry UK v Pra-
ze v roce |992 t jejim přednosrou. Po odchodu do důchodlr
v roce l999 vedl do konce áří 2002 odbor wdělávání a včdy
minisrerswa zdravornicrvi. V soucasné době, vedle pedagogic-

ké činnosri v rámci kliniky zobrazovacích merod 2. LF UK
v Praze a subkaredry pediarrické radiologie katedry radiodia-
gnosti§ Institutu pro postgraduálni vzdělávání zdravornikú
v Praze, se jako zátupce vedoucího katedry radiologie věnuje
přípravé radiologic§ch asistenrů v bakaláiském srudijnim pro-
gramu Zdravorné sociálni íakulry Jihočeské rrniverziry v Čes,

§ch Budějovicich.
V roce 196l atestoval z pediatrie a v rocr l964 a l97O z renr-

genologie, Na Fakulrě dětského lékařswi Karlovy univerziry
v Praze obhájil v roce |970 kandidárskou dizertační práci
,,Rentgenooj obraz plinícb úu u džtí s urozznjmi stdzblími ua-

dami".Y rcce l992 byl jmenován docentem Univerziry Karlo-

ry pro obor radiologie na zákledě obhajoby habilitačni práce
,, Infundi buan í sep rum. Aagio hadiograf c ho-morfo llgic kd s n -

die uztabu k d{ehuim komorouébo septa" ahabilitační přednáš-
ky ,,Uplatnění rentgenoujch metod, u diagnostice a terapii uro-
zen;ých srdečních uad". V roce 1997 byl jmenován profesorem
Univerzity Karlory pro obor radiodiagnostika na podkladě
inaugurační přednášky ,,Tiarcpozke a rullpozice tlelkjcb anerit
a dětí s d2xftokaldi í",

Profesor Tůma seznamoval pravidelně odbornou veřejnosr
s výsledky své činnosti. Za dobu svého plodného vědeckého
života publikova,l u nás i v zahraniči na 200 odborných článků.
byl spoluautorem řady monognfií a vyukol}ch skript a podí-
lel se na řešeni řady 9hkrrmných úkolů a grarrtů. Těmarickr
se zaměřil na diagnosriku uropoerického rrakru a zvláště na
kardiovaskulární a pneumologickou diagnostiku v souvislosri
s vrozenými výwojovými anomáliemi. Publikoval řadu pract
o plicní denzirometrii, bronchiá]ni arteriografii, angiografic,
kém zobrazeni anom:ílií věnčirých repen, dur|ó žil, o rranspo-
zicich vel§ch aterii, Zabý,tal se experimentálnim použitim
neiontorých kontrasrnich látek u racheobronchografií a v po-
slednich lerech inrervenční radiologii u děrí. Vypracoval a prali-
ric§ uplarnil indikace k intervenční embolizaci vellc/ch aor-
ropulmonálních kolaterál a embolizaci v oblasti sysrémových
arrerii, Inovaci je jeho uplatnění českých hydrogelových par-
tikuli pro uávěr kapilárnich rypů arteriovenóznich malforma,
ci. Při zaváděni nových rechnických aplikací se l}iznamné
angažoval při realizaci koncepce rnoderního radiodiagnosric-
kého odděleni, záložené na sysrému digitálniho zpracováni.
přenosu a archivace nrilezů získaných různými modalirami dia-
gnosrického zobrazováni.

Celé obdobi vědecké a publikačni činnosri profesoraTůmv
je provázeno snahou posdhnout evolučni aspekty od novore
zeneckého období po celý pruběh živora, včerně sledovánizmén
vrozenfch nebo wniklých v souvislosri s pooperačnim vtvG
jem. V celé své odborné praxi prosazoval spojení zobrazola,
cich metod a klinickych přístupů, umožňující oprimální vlrrii-
ti diagnostických závěrů k léčbě nemocných děri.

ProFesor Tůma se vždy oběmvě a s plným zaujerím věnoval
pedagogické činnosri v rámci 2. lékařské fakulty a postgra,
duálnimu wdělávání radiologů v rámci lnstitutu pro postgra-
drrálni lzdělávání zdravotníků v praze, kromě členswí v řadc
vedeclgch a odborných společnosd u nás i v zahraniči je v sou,
časnosri prezidentem České a Slovenské společnosri pedra-
trické radiologie a členem ýboru h re-

diologů radiologické společnosc rakc
práci v redakčni radě časopisů Če \/r..l
aJAMÁ.

Jeho dlouholerá odborná a pedagogická činnosr byla occ-
něna udělením zlaré pamětní medaile 2. lékařské fakrrlrv U}.
v Praze a pamčrní medailí Slovenské lékařské společnosri-
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Diky nezdolné energii, cilevědomé snaze a osobní angžo,
vanosti úsPěšně realizoval svoje předsmly o rl.wořeni moder-
ni, špičkorymi zobrazovacími modalitami rybavené kliniL7
v dostavbové části FN Morol, která se stala předním radiolo-
gickým pracovištěm v republice.

Jako přednosa kliniky vždy podporoval odborný úst všech
pracovníků, prosazoval zaváděni a další rozvíjení modernich
diagnostických mecod a inrervenčnich radiologických postu-
pů, a jejich prosazení do radiologické praxe. K jeho oblibě při,
spívá sktomnost a vlídnost v osobnim sryku, šarm, umění na-
slouchac a aktivní přisrup k životu. Mezi jeho áiby a koníčky
patří chalupaření, ale umí si najít také chvíli k poslechu hud-
by a čerbě dobré knihy. Pověsrný je jeho zájem o tanec, kte-
rému se dřive věnoval téměř na profesionálni úrovni. profesor

Tůma se svou celoživotní odbornou praci, včdeckou a publi-
kační činnoscí nesmazarelně zapsal do análů české radiologie,

ptim. MUDr Václau Janík, CSc,

Profesor Vaněček se narodil 26. l0. 1923 v Mladé Boles]avi,
\íaturoval za 2. wětové vrll§, Jeho otec byl tehdy nacisty uvěz-
nén a nebezpečí hrozilo i mladému Jiřimu. Po marurirě proto
odešel do Osrraly, kde pracoval v dolech jako hornik. V roce
l945 po otevřeni rysokých škol začal srudovar medicinu na
lékařské fakrrlcě Univerzicy Karlory v Praze, kde promoval
r roce l951. Již během studií začal pracovat v tehdejším Far,
makologickém ústavu lékařské fakuIry Jeho zručnosr a přiro-
zené vlohy z něj záhy učinily nadějného vědeckého pracov-
nika a konsrruktéra porřebných laboratorních zařizeú. ByI
iedním z prvních vědeckých aspiranců a pwnich kandidáců
réd. Ve své dizerrační práci objevným způsobem ukázal mož,
rost zr,llšeni nespecifické odolnosri organismu jednoduchými
;hemic§mi lárkami, Tomuto tématu pak věnoval i převáž-
nou část svého dalšiho q;zkumu, Po založení Fakulry dětského
iékařswi piešel na ruro fakulru spolu s proFesorkou Helenou
Raškovou, Zde se v roce l963 habilitoval a v roce 1966 bvl
J\lJnoven Profesorem. Jako prvni Cechosloujk ziskal mezina-
lodni sripendium Farmakologické sekce Mezinárodní unie §,-
riologických věd, které mu umožnilo pracovat rok v USA na
\lberr Einstein Universiry V roce l966 byl pověřen SvětovoLr
zdravotnickou organizací zřízelim a vedenim Farmakologic,

kého ústavu v Jojackarte v lndonésii, Po nuceném odchodu
profesorky Raškové z Fakrrlty démkého lékařsrvi v roce 1970
ukončil svůj pobl,t v Indonésii a přewal vedeni Farmakologic-
kého ústavu. V obtížném období sedmdesárych let se choval
česrně. Profesorce Rďkové, která byla zbavena možnosli vě-
decky pracovat, dal k dispozici pracovníky i vybaveni svého
ústavu. Přes obecný polirický úclak dokázal svým podiíze-
ným vywořit velmi snesirelné pracovni prosdedí, Byl po mno-
ho lec předsedou Československé farmakologické společnos,
ti, Profesor Vaněček byl velmi všesrranný a wořivý člověk.
Měl velké rechnické vlohy a byl i rynikajícím kreslířem. Mi,
loval přírodu a byl vášnivým lovcem, V životě se neryhýbal
nebezpečným či obtížným situacím a nikdy se nechoval zba,
běle. Měl velmi qwinurý smysl pro humor a dovedl ocenit
i drobné radosri života, Svým oprimismem a laskaqim přísru-
pem k lidem dokázal lywořit prostředi pohody. Lidé se s pro-
fesorem vaněčkem cítili dobie a měli ho rádi. profesor vaně,
ček zemiel v roce l9ql po dlouhe nemoci.

prof MUDx Jax Šuihouec, DrSt

VAVM Jan
(I925_i992)

Nastoupil na katedru těloqichovného lékařsrví v roce 1965,
kdl předtim pracoval v Liberci a později jako sekundárni lékař
na L dětské klinice v Praze. Zde prokázal své schopnosri k vě-
decké práci, když lypracoval merodiku registrace hloubky
a frekvence dýcháni u nedonošených dětí. Tato studie (společ-

ná s doc. Mydlilem) byla oceněna odbornou veřejností. Na
karedie tělojichovného lékařsrvi mohl své rechnické schop,
nosri i vědeckou inspiraci plně rozvijet. Jeho pracovní náplň
odpovidala spiše aplikované fyziologii než klinickémr-r odděle-
ní, Stal se vedoucim vědeckým pracovnikem. Vywinul za po,
moci dalších (MUDI H. Kureš) aparaturu na měieni dyna-
mických i sratických plicních funkci dlouho před objevením
se komerčních aparatur První měření pružnosti plic (com-
pliance) u nás, a pravděpodobně první na svěcě u děri a asrma,
riků zvlášť, se odehrri]o ve druhém poschodí nádvorní budo,vy
v Détské nemocnici nad kuchyni, v bývalém bytu sesrer, kre-

ry nemocnice uvolnila pro coto wnikajicí pracoviště. Po získá-
ní přisrrojového lybaveni zakoupeného nemocnicí byl jednim
z prvnich lékařů, kreří začali měřir spocřebu kyslíku během
rélesné zácěže, Jeho rynalézavost i vědecki invence byly ne-
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obyčejné a získal rim velkou auroriru mezi všemi, kteři lýsled-
ky jeho činnosci sledovali.

Uplarnil se jako jeden z vedoucich Mezinárodního biolo-
gického programu, Změřilvýkonnost naší populace od l2 do
55 roků, a tím přispěl ke lzniku populačních norem, kreré má
pouze nékolik málo rrárů, Jeho znalosti i protlLrlosr oboharil
srudijni pobyr ve Svédsku v roce l0(l9. z krerého byl v(ak ve-

dením falulry v roce l970 předčasně odvolán. I kdP se mu ve
Švédsku nabízely nerušené možnosci, disciplinované se vrátil.
Spolu s M. Máčkem publikovali prvni monografii věnova-
nou zátěžové §.ziologii, která získala roku 1990 cenu Avicena.
VyšIa ve dvou rydánich, lřednášeI na melinárodnrch kongre-
sech v Anglii. opakovaně v Němet ku. Svedsku i Dánsku. A_k-

rivně se účasrnil g2kumných programů prováděných ve spo-
lupráci s Ústavem pro pracovní §ziologii v Dortmundu, a ro
v Novém Městě na Moravě i v Německu.

Návrh na jeho habiliraci nebyl schválen, což ho sice mrzelo,
ale neodradilo od další úspěšné činnosti. Ke konci své odbor,
né kariéry se věnoval předevšim uplarnění zárěžové diagnos-
riky u srdečnich chorob, věnoval mnoho času konscrukcim
přísrrojů na měření impedančni kardiografie, kreré by nepiimo
určovaly tepo{ objem. Po zjištění nepoužirelnosri mecody
ído]etéla s kormonaury až ná Mésic l) pro pl. ienry rozpraco-
val její jiné aplikace, které pracoviště rozvijí dodnes. V posled-
ních letech připravoval monografii o átěžové diagnosrice srdeč-
nich chorob - ru však bohužel nedokončil.

Sr.|mi znalosrmi, chovánim i posroji si ziskal velký respekr
všech spolupracovníků i širši veřejnosti, inrenzivně se zapojil
do porevolučního děni v lerech 1990-|992, byl členem Ata-
demického senáru UK. Zemíel v roce 7992 uprosrřed práce na
nové knize věnované aplikované zátěžové §ziologii.

prof MUDr. Miroslau Kučera, DrSc.

(19l I_1985)
VESELY Karel

Docent MUDr. Karel Veselý DrSc. se narodil se v'Iýně nad
Vltavou a sudoval v Brně, ale celý svůj profesionálni život
strávil v Praze, Začinal na l. gynekologické klinice, kde se za_

počala jeho úzkí spolupráce se zalladatelem oboru dětské gy,
nekologie s profesorem Rudolfem Pecerem.

A právě dětská gynekologie se Veselému stala hlavní celo,
životni láskou, Spolu s Pererem byl autorem prvni sousravné

monografie Kinrlergl,nnhokgie, která způsobila, že se dětská
gynekologie jako obor rychle rozšiřila v německy mluvici E.,
ropě a q,sloLržila si čestné označení ,,pražská škola děrské gv,
nekologie". Veselý neúnavně lychovával oborové lékaře z ce,
lého Československa, ale i z jiných zemi. Vyrrčoval děcskou
gynekologii caké na rehdejši Fakulcě dětského lékařswi. Za,
slorržil se o založeni děrské gynekologické léčebny ve Františ,
kor,}ch Láznich. ]eho védecki práce byla rovněž nejvíce zaci-
lena na temadku děcské gnekologie, ýčet jeho prací dosahuje
196 ritulů, velkým podilem publikovaných v zahraničí,

l když nebyl ,,kmenoým" zaměstnancem školy, působil n,l
Klinice porodnicwí a gynekologie dospělých a dérí Fakulo.
dětského lékaisrvi - vyučoval zejména děrskou gynekoloqii
ale zkoušel raké při scárních zkouškách. Převažovala však jehc
pedagogika postgraduálni. Neformálně a později i jako exrer-
ni učirel rehdejšího ILF vzdělával v dětské gynekologii každe-
ho, kdo o to projevil ájem, Vypozoroval jsem na něm, že kú
dého, kdo se o dětskou gynekologii zajimal seriózně, považor j
za svého přirele; opačně to říci nelze, prorože Veselý nepiátel,
ské postoje prostě vůbec neznal,

Nevěnoval se však ýhradně dětské gynekologii, nezapomr-
nal ani na celý obor, zejména na jeho gynekologickor.r část: b.
jedním z průkopníků kolposkopického lyšerřování v gyneko
logii, iv téro oblasri měl spoustu žáků. Věnoval se problema-
tice vytoků, operovala do poměrnč lysokého věku i s]oužil sc-
kundářské (!) služby na klinice.

Docent Veselý byl dlor_rhá léra pilným a svědomit/m védec,
kým sekretářem Československé gynekologické a porodnick-
společnosri.

Bohará činnosr karla vese|ého se dočkala i mnoha lormr
ních oceněni: byl nositelem Hippokratory medaile Slo"ensk-
lékařské společnosti, byl oceněn Čestným diplomern Mezin;,
rodni lederace gynekologie děrí a dospívajicich, Medailí Če:-
ké lékařské společnosri J. E. Purkyně. Byl čestným člener-
Madarské gynekologické společnosti, ziskal Šiklovu onkolo,
gickou cenu a gynekologickou cenu ČLS. Výukor} filmor.
snímek ,,Děrská gynekologie", o jehož vznik se vedle Peter-:

zasloužil předevšim Veselý byl ocenén na bienále odbornr'c:
filmů r lavii v roce ]96l lenou CJrla Camurltiho. Žirot:
elán Karla Veselého se však nercalizoval jcn v odborné činno.-
Ci: měl rád společens§i živo1, mi|qyal .r..r, pěscoval auromt,
bilovou, lyžařskou a pěši turistiku.

Docenta Karla Veselého a jeho přínosu lékaiské vědě vzpx,
miná a jisrě vždy bude rzpomínar s úctou nejen velká řada gl -

nekologů ipediarrů, ale inaše Fakulca, s níž byla spjata r,ét.

část jeho kariéry

prof MUDr Jan Hořejší, Dr:
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VIZEK Martin
C 1943)

Narodil se 4. l0. 1943 v Praze na Vinohradech v rodině ad,
l okára. Do školy začal chodit v roce 1951, od roku 1953 byl
členem Dismanova rozhlasového děrského souboru. Maturo-
l al v roce 196l a téhož roku začal srudovar na Fakulrě dětské,
ho lékařswí UK. Od 4. ročníku působil jako pomocná peda-
eogická síla Usmvu parologické §.ziologie, vedeného v té době
prof. Otakarem Poupou, Prvni práce se rýkaly měieni srdeč,
ního 1ídeje u krysy Fickovou merodou, pak hyperuofie myo-
k.rrdu n7,rolane anemiia po.Ieze i hypertrofie a neklóry myo-
kardu po opakovaném podlvani iroprenaIinu. Školirelem mLr

bvl Dr Zdeněk Tlrek, Promoval v roce 1967. od záři se stal

"spirant.m 
Ú.t.u,l patologické §ziologie, Od drrbna 1968 do

biezna 1969 absolvoval ák]adni vojenskou službu,
Po návratu do r,yprázdněného úsravu se sta] asistentem a za-

cal spolugracovat s Dr. I. A]brechrem (odděleni prol J, Křeč,
ka, FU CSA\a při sledování změn velikosti srdečního rydeje
béhem výwoje normálních a spontánně hypertenznich potka-
nů, Po roce l97l přešel na respiračni tematiku zkoumalrli-
znam vagové zpětné vazby u modelol}ch plicních onemocně-
ni V roce 1977 obhájil karrdid.itskou dizertačlí práci ,,Dechottj
: zor u hryl s modeloujm plicn/m %ínětem". Od roku 1982 je
;Ien rli,konného výboru České společnosci fiziologie a pato,
,ogie dýchjni. u lelech l.}8J-lC)85 a l988 lqqj byl védec-
*r m sekreráiem Ce.ke společnorri l}ziologie a parologie dý.
:háni, V roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 7992
. edoucim Usravu patologické ýziologie 2. LF UK. V roce
l997 byl prohlášen profesorem normální a parologické §zio-
oqie témarem jeho inauguračni přednášL7 byla regulace dý-
:háni při hypoxii. V roce l989 se sral členem Akademického
.enácLr 2. LF UK, pozděli byl i jeho předsedou. Působil rov-
.léž jako člen Akademického senátu Karlory univerziry

V letech 1979-80 absol"oval sripendijní pobyt ve Fyzio-
ogickém úsravu Sr George's Medical School v l,ondýně. Tam
.poltrpracoval s Dr. A. Daviesem a proi J. G, §íiddicombem
:a řešení orázky vlivu stimtrlace laryngeálnich receptorů na re-
:ulaci dýchání, Později, v ]ecech 1985-198ó, byl na studijnim
:obvtu v Cardiovascular Pulmonary Research Laboratort
, niversity ofColorado Health Sciences Center, Denver, USA,
, e spolupráci s prof. J. V 'Weilem srudoval podíl perifernich
:hemoreceptorů (karorických tělisek) na změnách venrilace
:ii akurní hypoxii a během adaptace na chronickou hl,poxii
_)ále pob;lvalv roce 1994 na opakovaných měsičních stážich

Laboraroire de Physiologie Respiraroire, Univ P et M. Cu-

rie, Paris, vedené proi H, Gaurierem, Zde scudoval podíl brá,
nice na zvěršení funkčni reziduální kapaciry plic při akutní
a chronické hypoxii. Je č|enem redakční rady ČLČ a školice-
lem postgraduálních studentů.

prof MUDr. Jan Herget, DrSc

VLCEK Petr
C 1961)

Narodil se 30. 3. 196l v Praze. Pochází z lékaiské rodiny. Jeho
otec. antropolog, pratoval lera v_ Národním muzeu v Praze;
maminka byla hematoložkou v Ustavu hematologie a krevni
transFuze v Praze,

Základni školu lychodil v Praze 5-Košířich a po úspěšných
přijimacích zkouškích byl (renkát z 8. rřidy základní devíti-
leté školy) přijar v roce 1975 ke srudiu na radorinské gymná-
zium v Praze 5. Během středoškolských studii se věnoval své
velké zálibě, hisrorii a krásné lireraruře, účasrnil se lirerárnich
soutěží a sourěži v uměleckém přednesu. Rodinné prosrředí
ho formovalo v lásce k piirodě a k přirodnim vědám, a kdlz se

mělo po maturirě rozhodovar o jeho dalši živorní pouci, roz-
hodnuti srudo,,.at medicínu bylo nasnadě. Od roku 1979 za-
čal srudovat směr všeobecné lékařswí na Fw uk v praze. od
1. ročniku studia pracoval vAnaromickém ústavu FVL UK

nejdříve jako člen zájmového kroužku, později jako studenr-
ski pedagogicki a vědeclcá síla a pomocný asisrent; například
samoscacně vedl praktická cvičeni. Po promoci v roce 1985 na-
stoupil ve funkci asisrenta do Anaromického úsravu F\rL UK.
Ačkoliv ho práce s rnedi§ nesmirně těšila, v popředí ieho zá,
jmu zůscávala klinika a péče o pacienry.

V roce 1986 byl na základě konkurzniho řizení přijar na
studijni pobyt do Vlzkumného ústavu endokrinologického
v Praze. V roce t 988 získal specializaci v oborrr interní lékař-
swí L srupně a již v ré době začal plně pracovar v radioizoropo-
r,ém oddělení Endokrinologického úsravu a FN Morol (dnes
Klinika nukleární medicíny 2, LF UK), jak v ambulancni,
rak v lůžkové čásri. Od počátku se plně zapojil do diagnostiky
a léčby ryreoparii se zvlášrním zaměřenim na nosná témata
pracoviště - na diferencovarrý a medulárni karcinom štítné žlá,
zr,, endokrinni orbiropatie a na práci s otevřenými zářiči. Té-
to problemacice se začal plně věnovac ive své práci odborné
a publikačni. Akrivně se podílel na zavádění tyreoidálni sono-
grafie do rutinni klinické praxe, V roce 1991 absolvoval jako



jediný účasrník z tehdejší ČSFR kurz v ryreoidální ultrasono-
grafii pořádaný Univerzirou Lúbeck pod zášrirou UNICEF.

Zájem o problematiku léčby zhoubných nádorů štítné žlá-
zy, ktery podnitili jeho učirelé prol Zamraz|l a zgména pak
proi Němec, zájem o interdisciplinární spojení endokrino-
logick/ch a nukleárně-medicinských diagnostických a léčeb-
nýó metod a postupů, 9,ristil i v jeho n:ísledujících pracovních
i prrblikačnich akrivitách. V roce l992 acestoval z endokrino-
logie. Na základě úspěšné obhajoby kandidátské dizercačni
práce na téma Vjznam ultrasonograf.e o moninrouání medukr-
ního karcinomu štíné žhzy ml byIa v roce l 993 vědeckou ra-
dou l. LF UK trdělena vědecká hodnost kandidám lékařs§ch
věd. Od roku 1993 je akredirován jako školitel |PVZ v endo-
krinologické sonografii a od roku l999 je řádným členem
subkatedry endokrinologie IPVZ a vedorrcim ýukového pra-
covišcě v Morole. V roce 1996 získal specializaci v oboru nuk-
leární medicína.

Kromě péče o pacienty se věnuje intenzivně i ýuce medi-
ků, Od roku 1992 je zaměscnán na 2. LF UK, kde zpočátku
pracoval na čásrečný úvazek a jako odborný asistenr Klini§
nukleární mediciny 2. LF UK ve FN Motol přednášel endo-
krinologii a nukleární medicínu. Od roku 1996 je zde zamést-
nán na plný úvazek.

V roce 1998 se habilitoval na 2. LF UK pro obor nukleár-
ní medicina habilitačlí prací Sroundní sonogafe a pozitiuní
scintigrafe u monitorouání léčb ruídolú štit é žhzy. Od roku
1999 je ve funkci přednosry kliniky. Ta byla na základě jeho
návrhu a v souladu s náplni pracoviště v roce 2002 přejmeno,
vána na Kliniku nukleárni mediciny a endokrinologie 2. LF UK.
V roce 200l bylo pod jeho vedenim rl,wořeno Cenrrum pro
tyreoi&ilni onkologii a endokrinní orbicoparie 2. LF UK a FN
Morol 

lečnosrech:
je společnos-
ti i medicíny
a České inrernisrické společnosti, předsedou Oborové komi,
se vědecké rady ČLK pro endokrinologii a členem Evropské
společnosri nukleární medicíny (EANM). DáIe je členem re-
dakční rady časopisů Revue endokrinologie a Nuclear Medi-
cine Review.

Volné chvíIe věnuje wým dvěma dcerám ve věku 8 a 7 ler

- psani domácích úkolů je na dennim pořádku. V poslední
době začal zahradničit, rakže ziskává i praktické dovednosri,
o kter|ch pry neměl dosud ani trršeni. Společně se ženou se ta-
ké věnuje lýchově dvou psů a dvou koček (z původniho po-
čtu 9), což vyžaduje nesmírnou rrpělivosr. Jak ale wrdi, první
úspěchy se dostaví jistě již v nejbližši době.

as. MUDx Hana Křížoud

V pošumavské vesničce Mokrosuky se 12. 7 . l9|7 v rodtné
malorolnika narodil dalši ze šumavs§ch velikánů české me-
diciny, Václav Vojra, V roce 1937 mattrruje na českobudějo-
vickém gymnáziu, ale srudium mediciny mu přervalo uza-
vření vysokých škol Němci - promuje proo ův roce 1947
V plejádě neurologů, kteří stáli v prvních poválečných letech
u zrodu pražské neurologické školy, se Vojta záhy prosadil
zvlášrě zájmem o nervová onemocnění v dětském věku, Snad
řizenim osudu ho profesor Henner jmenoval v roce 195l neu-
rologickým konziliářem na III. a lV děrské klinice, Po třech
letech začal Vojta do jižda do Že|eznice, kde přispival k zajiš-
tění neurologické a rehabilicačni péče v nově zřízeném Usravu
cerebrálně palericlgch děrí, Do roku 1957 položil spolu s Les,
ným a Dirrrichem v této léčebně a na klinice áklady nového
léčebného přistupu k dětem posriženým mozkovou obrnou
Pověst, kterou ziskal, vedly k Vojtolrr jmenování členem Státní
komise pro děrskou neurologii a Srární rehabilitační komise.

V následujicím deseriletí se stále zřetelněji prosazoval jako
uznávaná aurorita, Publikoval, piednďel a tvořil svou originál-
ní reflexní teorii, do níž zasvěcoval spřízněné duše mezi reha-
bilicačními pracovnicemi, méně pak mezi neurology. Nad Voj-
tou se však lznášel stin podezření. Nerajil se totiž svotr vírou
v Boha, sloužil chr.rraglm bližním v pokoře a viie rak oddaně.
že pouze během Pražského jara se zdálo, že mu bude nakonec
povolena odpiraná habilirace, S vědomím protivenswí, krerá
by na nčho čekala v okupované vlasti, vyrržil nakonec s tákým
srdcem pozvání k hosrováni na lékařské fakultě v Ko]íně nad
Rýnem. Nadějně započatá akademická kariéra byla přerušena
intrikami, snad za účasti agentů ScB, a proto se lydal do Mni-
chova, kde po deserileti působil v Dětském cenlru pfofesora
Hellbrúggeho. Vojtova rehabilitačni mecoda, ač její duchovni
otec pobpal v exilu, pomáhala - pies mlčení o osobě jejiho
rvůrce - v Československu na počátku 80. let stovkám spas-
dckých a Paretických děri. ,,Cvičic podle Vojry" dokízalo po-
stupně srále vice rehabiliračních pracovnic i rodičů posriže-
ných děrí, pro něž se Vojta stal myrologickou postavou.

Plný nezlomné energie a dobré vůle se Vojta nakonec vrá,
til do milované v]asri v roce l990. Záhy zde začala působit
Společnosr V Vojty, započal systemaric§ výwik Vojtory me
tody, byla lydána i jeho základni dila. Mnozí zájemci o tuto
melodu cestovali také do římského Vojrova centra, kreré {-
znamně přispívá k šíiení rehabiliračního principu reflexni lo,
komoce po zemich Evropy Profesor Vojm přednrišel na FTVS
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_ K a k nďí velké radosri i jako hostující profesor na 2. LF UK,
]souzloval své posluchače neuvěřirelnou vitalirou a radosti

: :iednášení i setkávání s pacienry. K jeho životu pacřily ve-
:: , iry i radosri 8ar8antuovského raženi.

doc. MUDI Martin Bojar CSc.

VW]N,,/NK)VÁ Ludmila
(" 1944)

Optimismus a schopnost posuzovat všechno kolem sebe z té
epši scránky padí k nejkrásnějšim vlasrnostem. Obojiho bylo
:aděleno paní docentce v miře plné a neošizené. Tři dobré su-
jičky stály v rodině Krylů u jeji posrylky v Roudnici nad La-
:,em posledního dne října, rěsně pied koncem vál§. všechny
:ri se musely usmivat, prorože laskar,| úsmev k pani docenrce
larii naprosto neodmyslitelně. Snad se ani neumi mračit.

Čas ryměřený pobytrr v Roudnici byl krátL7 - malá Lidrrš-
<a se ani pořádně nenaučila chodit a už se nad ni skláněly
s ochraně pražské věže. Povinnosrmi osmileté základni školy
; iedenácrileté středni školy prošla hladce a rrž trr bylo rozhod-
ruci, jak dál. Pro slečnu Lídu byla volba jasná. Po krátkém in-
:ermezzu, kdy pracovala jako zubni instrumentářka, se pusti-
,a do srudia na Fakultě děrského lékařswí Karloly univerzity
. Praze, Možná to bylo v sudbě, možná pomohl ve qiběru ta,
:inek, ktery pracoval ve farmaceutickém průmyslu,

Po ukončení studií poznala živor sekunďáře chirurgického
.r gynekologického oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci
e poré i děcského a inrerního oddělení ve Slaném. Dva a půl
roku bylo lyplněno usilovnou pracía objevováním toho, co se

, e škole neučilo, ale ru a ram se projevil sresk po praze, A rak
,e nelze divir, že na Nolý rok l97l se objevila na dětské ORL
lJinice Univerzity Karlory v Praze nová sekundářka, Po dvou
ierech ,,u děrí" si rozšiřila pohled na problemariku ORL u do,
lpělých (od října 1973 do kvěrna 1978) a pak už zůstala věrná
problemarice dětských pacientů na stále stejném pracovišti,
krerému se jenom měnilo jméno, Z dětské ORL klini§ sídli-
ci na Karlově se posrrrpem času stala ORl klinika 2. Iékařské

i-akulry Univerziry Karlory a Fakultni nemocnice v Morole ,

Profesní wesrup lze shrnout do jednoduchých dar. Jako se-

kundární lékařka složila v roce 7974 atestaci z ORL oboru
l. srupně, v roce 1980 byla jmenovaná scarši sekundárni lé,

kařkou a vzápětí složila atestaci z děrské orolaryngologie.
V tomto období byli jejími učireli prof MUDr, Jarr Klos a ne-
zapomenutelný prim. MUDr, Jiří Kanta, jeden z nejlepšich
dětslrych endoskopistů, Diky nim a raké díky přátelskému ko-
lektivu prožila v nemocnici Na Karlově je&y z nejkásnějšich
okamžiků medicínského života.

Profesni kariéra dostala noý impulz přewzetim kliniky pro-
fesorem MUDr. Jaroslavem Fajsravrem. Od března l981 za-

čala pracovar jako odborná asistentka karedry ORL kliniky
FDL UK v Praze na problematice zhoubných nádorů v ORL
oblasri. Učitelem ji byl nejen profesor Fajsravr, jeden z nejlep-
(ich operatérů v oboru, šlechLic mezi chirurgy, ale raké profe-

sor Koutec§. zakJadaLel détské onkologie v Ceskoslovensku.
Dne 10. 4. 1984 obhájila dizerrační kandidátskou práci s ná-
zvem Zhoubné nddory u ORL obLlsú u drď.V roce l989 se sta-

la docenrkou katedry otorinolaryngologie FDL UK. Od roku
7993 je zároveňvylčujici ORL katedry ILF a později subka-
tedry děrské ORL IPVZ . U všech svých učitelů vždy nejvíc
oceňovala nasazení, pocrivost v medicině a chirurgické doved-
nosti. Sama splácela získané vědomosri a dovednosti jejich pře-
dávánim mladšim kolegům a sudentům.

V období spolupráce s Klinikou dětské onkologie byla 9;-
razně ovlivněna pracovním enrtrziasmem profesora Koutecké-
ho, a cak její jméno najdeme mezi spoluřešireli q2kumného
úkolu v lerech l981-1985 s názvem Zhoubné dětské nádory

Od roku l990 vypracovala řadu klinických srudií o účin-
cích léků, rozvinula spolupráci se Státnim farmakologickým
ústavem a je žádaná SUKL o,vypracování odborných posud-
ků na

Do chi-
rurgii nos-
d pro imunologii a alergologii a členem Spolku frankofon-
ních lékářů při ČLS, Byla oslovena vedením časopisů Iarrike
Techne a Prakric§ lékař, pro které pracuje jako člen redakční
rady.

Jako odbornik na pediatrickou orolaryngologii publiko-
vala řadu praci nejen v časopisech s ORL temarikqu, ale
i v Československé pediarrii. Je autorem kapitolNádoryv ORL
oblasd u děti v knize Dérská onkologie a Nemoci v oblasti oto-
laryngologie r-r děci v knize Pediatrie v praxi. Perem vládne "el-
mi dobře. Dává však přednosr živému kontaktu s poslucha-
čem. Organizuje pravidelné odborné semináře na ORL klinice,
školici akce v rámci subkatedry IPVZ, podilela se i na organi-
zaci ýročního 60. ORL kongresu s mezinárodni účasti. Jako
konzultant vede posrgraduální stLrdenry a připominkuje pře-
daresnční písemné práce, Sama se pečlivě piipravuje na před-
náš§ a prakrická cvičení pro studenry a pedagogická činnosr
jí přináši mnoho radosri. Má ráda studenry, a srudenri maji
rádi ji. Jistě není mnoho ryučujících, kterým srudenri po stá-

žich podékrrjí kvědnou.

]ako věršina lékařek musela vždy svůj čas dělit mezi medi-
cínu a rodinu. Podle ghledků nutno iici, že úspěšně. Syn Mar-
tin se rydal stejnou cestou a je velmi dobrym děrským chirur-
gem, a dcera Klára dnes rovněž, jako magistra Filozofické
fakulry, stojí na vlastních nohách. V obou dětech se zúročila
jak láska k medicině, rak živorni oprimisrický pohled a krédo
pani docenrky Vyhnánkové: ,,V každém člověku hledej ro
dobré."
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WrŠKIVSKÝ Bedřich
(l891_1953)

Podobnějako celá řada jiných lynikajicích orolaryngologů, do-
stával se §íiškovsl<y do čela pražské otorinolaryngologické kli,
niky cestou dosti klikarou a složirou. Svou vědeckou kariéru
začal na interně u profesora Thomayera a později u proFesora
Hynka, aby se podle rradice sral nejdříve laryngologem a pak
i otologem. Předtim však byl v roce l920 qzván přednostou
inrerni klini§ v Brarislavě, profesorem Hynkem, aby lybudo-
val ORL oddělení nejdříve pii jeho inrerni klinice, později pak
samostarnou ORL kliniku. Svůj úkol bezezbyrku splnil a na
své dalši cescě ke špičkové ocolaryngologii nikdy nezapomínal
na témata neurologická a hemacologická, krerá si na inrernich
klinikich mimořádně oblíbil. Projevilo se to v řadě jeho prací
o problemadce chronické ronziliridy, onemocnénich postran,
ního nervového systému a merodice ryšerřováni vesribulární-
ho ústroji. Těro orázce věnoval mimořádné úsilí a lypracoval
novou melodu ke srandardizaci rohoto r,yšetření, O jeho za,
ujeci cimto problémem svědčilo i r,ybaveni $,ziklílního kabine-
ru ORL klini§ na Karlově, kde po jeho piedčasném odchodu
zůstala různá zařízení, o jejichž Diznamu a použirí prakticky
nikdo nic nevěděl. Ororinolaryngologickou kliniku v Bratisla,
vě začal organizovat v roce 1928. Vybudoval úsrav, kde vlád-
la lzorná čisrota, pořádek a lynikajíci péče o nemocné. Diky
svému pedagogickému nadáni rychle rozšiřoval odborné zna,
losti dalších lékařů a položil rak pevné základy slovenské oro-
rinolaryngologie, V ré době se také intenzivně zajímal o rra-
cheobronchoskopii a ezofagoskopii a dosáhl v tomro oboru
dokonalosri, krerá jej rlzvedla do čela českoslovens\ich en-
doskopisců. Značné k romu piispěly i jeho pravidelné konzi,
liární poblty v tatrans\]ch sanaroriích pro léčení cuberkulózy.
Další rozvoj kliniky byl v nejvěršim rozmachu ukončen poli-
rickým vý.vojem v roce 1939, kdy musel Bratislavu okamžitě
opuscic a piesídlir do Prahy. Táto nečekaná změna znamenala
v životě B. Vy'iškovského značný přelom. Dlouho pracoval jen
jako konziliář na děrs§,ch klinikích, a na ORL Idinice byl jen
hostem. V roce 1940 byl pověřen vedením ORL odděleni po-
liklini§, ale určitého zadostiučiněni dosáhl až po zásahu pro-
fesora Piecechrěla, ktery? ho po válce navrhl za přednoscu nově
zřizené speciálně dětské oRL k]iniky v areílu blwalého nale-
zince. Toto mísro nascupuje profesor §(/iškovský 2, l. 1946.
Zpočátku bojoval za to, aby vznikla ne dětská, ale komplerni
II. ORL klinika, ale jeho plán mu nelyšel, rakže zůstal před,
nostou naší prvni dětské ORL kliniky. A znovu s píli a úsilim
budoval něco nového, prosazoval význam dětských specialistů

v ORL, psal vědecké práce, především z oboru endoskopie
a neurootologie, věnoval se výuce mediků i lékařů a byl perso,
nálem kliniky milován pro své klidné, jemné chování, které je
ještě dlouho po jeho smrti dáváno pamětníIcy za wor nové ge,
neracl.

prim. MUDI Jiří Kanta

ZELENKOVA Jitka
C 1939)

Na jaře roku 1984 jsern přišel na motolskotr inrerni kliniku ja-

ko sekundář s omezenými znalosrmi, Zařazen jsem byl na reh-
dejším pavilonu B, kde byli hospitalizováni zejména nemocnr
s kardiovaskrr]árními chorobami. Po kritké době rystřidala do-
centa Ostena na míscě vedouciho ]ékaře od pohledu mladá
sympatická, milá osoba docentkaJitka Zelenková, Posru-
pem času jsem poznal, že jeji pečlivost, která se mi zdála reh-
dy zbytečnou (protože vše je přece mladému sekundáři na pn-
ní pohled jasné), je metodou, jak odhalit ry nejzákladnějšr
souvislosti, jak přijít na kloub věcem, kceré jsou povrchnímu
pohledrr s§ty, jak sestavir kaménL7 mozai§ zvané diagnóza
a jak s maximáIni možnou pravděpodobnosti zabránir poško-
z.eni nemocného z důvodu přehlédnuci, nepromyšlenosri a ne-
dbalosri, Byla mi "elkou učitelkou.

Napsal jsem, že pani docentka Zelenková při našem pn-
nim seckání byla od pohledu spíše mladši. Takto se nám, sou-
časným spolupracovnikům, jevi i dnes, kdy uplynuIo nemálo
času, Naplnila jej, stejně jako celý wůj život, nezměrnou pili.
maximálnim nasazenim a ohromným úsilim. Po absolvovánI
lékařské fakulry zača|a pracovar záhy na interní klinice Fakult-
ní nemocnice pod Petřínem v Praze. Vydala se zejména cesrou
vědeckou, brzo obhájila kandidátskou dizerračni práci a v ro,
ce 1983 obhájila habiliraci. Byla jmenována docencem pro
obor vnicřniho lékaiství, Samozřejmě, že složila dvě atesrace-
samozřejmě, že publikovala, samozřejmě, že se stala naýsosr
sLlělým odborníkem-gastroenterologem. Kolik tyto takzvane
samozřejmosti srály úsili, ví jenom ona sama. ]á mohrr porrze
zalzpominat na to, jak jsem její práci viděl po réměř 20 ler, co
pracuji na interní klinice.

O schopnosti docenrky Zelenkové najir v anamnéze i ldi-
nickém nálezu ry nejhlouběji utajené zdánlivé nevlznamnosri
jsem již hovořil, Dovolte, abych se nyní zmínil o jiné scránce
osobnosti pani docent§. Je ji skvělá, nebojim se říci prakticlr
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dokonalá schopnosr zorganizovat kvalirně i zdánlivě nezorga-
nizovatelnou výuku. považte, na incerní ldinice probíhá sou-
časné r,liuka 5 ročniků z celých 6, kterymi medici mtrsí projír
na lékařské fakultě, dále řada poscgraduálních sráži, z nichž
, někregich případech je nurno zajistit po několik gidnů prak-
ricky na každý den jiného učitele, neboť se jedná o scáž sezna-
mujicí se základním přehledern o vnicřním lékařsrví. Prakdcky
každý ročnik se zkouši, A navic, organizace ryuL7 ve 3, roční-
ku musi být integrálně propojena s dalšími obory cak, aby se
naplnil pojern ,,klinické propedeuriky". Přesto vše bezchybně
fungrrje.

Toro vše z"ládne docentka zelenková skvěle. Interní klini,
ka je diky jejimu úsilí rrvale hodnocena studeny prakticky ve
ršech aspekrech ýuky průměrnou zaámkou 1-2. Zdán|ivá
maličkost, jako vždy, kdrž nějaký syslém funguje nikdo ne,
doceni, kolik námahy sroji jeho bezchybná funkce. V tomro
konkrérnim připadě to ale vim velmi dobie. Doc. Zelenková,
iako můj zásrupce pro věci školské, mě zasvětila do tajů orga,
nizace poré, co jsem se stal přednostou. Od té doby mám ne-
,konalou úcru před množswím práce a na§azenim, kreré obě,
ruje svému povoláni.

Docencka Ze]enková je však nejen skvélý organizáror. Na,
šJa si čas, aby byla duší projekru, krery spojil sily odborniků
z řady oborů a dal vzniknou! novému tvaru učebnice - mulri,
mediální klinické propedeurice, Najděre si chvili a prohlédné-
te si tuto učebnici, Zjisúrc, že pouze skvělý pedagog a skvělý
odborník mohl srác u zrodu takového díla. Bylo po právu oce,
něno řadou cen.

Co mohu řici v krátkém medailonku o svém spolupraco*,-
niku z nejlepších? Vím, že je naJitku lždy spolehnuci, vím, že

bez docentky Zelenkové by nebyla inrerní klinika morolské
nemocnice tim, čím je nyni, vím, že má skvělé lidské vlastnos,
ci. Vim, že žije spokojený rodinný živor, že má ráda kulruru,
historii a zejména, že ráda cesruje za opravdovým poznánim.

Zejména však vim, že Jitka, docentka Zelenková, je skvělý
člověk, ve kterém nejen já, nejen interní klinika, ale zeiména
celá fal<ulta má osobnosr pedagoga " nejlepším a pravém smys-
lu rohoro slova,

doc. MUDr Mikn Kuapil, CSc.
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Laudace
pronesená džkanem 2, léhařské fahulty
MUDr. J. Kouteckym, DrSc. k žiuotním

ujročím ulznamnlch osobností 2. LF UK

BENES Vladimír
Č I92l)

Profesor MUDI Madimír Beneš, DrSc. je rod:ík z Plzně, měs-
ra ,,vždy včrného", města dávné kulturní rradice, mimo jiné
i herecké, což připomínám cíleně (viz d, ,e), Zdirazřtgi, že
nestačí vědět o Plzni jen to, že se v ní vaří dobré pivo, ale raké
že přinesla českému národtr mnoho velkých osobnosti, včer-
né lékďů, mezi nimi napřiklad mého velkého utirele patologa
Heřmana Sik]a a rake tedy Madimira Beneše, maruranta rlav-
ného Masarykova československého státního reálného gymná_
zía.

Rok 1940 ovšem nebyl vhodným rokem pro zahájení po,
maturitního vysokoškolského studia. Tak Beneš pracoval do
konce války v plzeňské nemocnici jako zřízenec. Zahájit stu-
dium mohl až v roce 1945. Tehdy scudoval v Praze a velkou
osobností toho obdobi pro něho byl anarom profesor Boro-
vanský. Osobně se mrr Beneš přibližil dvěma činy. Přednč in-
formací, že dva vag<lny plné sbírek Ánatomického ústalrr, kte,
ré chrěli Němci odvézt, stoji rozbombardované u PIzně. Za
druhé tim, ze mu, silnému kuřákovi, vozil z Plzně cigarery kre-
ré získíval od vojáků americké armády, fugorózum z anaromie

rykonal samozřejmě bez problémů, Klinické obory studoval
pak na fakulrě plzeňské. Přitahova]a ho nervová souscava a tak
už během srudia byl l,ypomocn)irn asistentem na neurologické
klinice profesora Hrbka. Pro celý jeho další život bylo ovšem
rozhoduiící, že se tam seznámil s dokrorem Zdeňkem Kun-
cem, chirurgem, ktery se, podněcován neurology, začal cíleně
zabývar ner_rrochirurgií. Kunc přešel do Prahy a Benď hned po
promoci 15. srpna 1949 za ním.

Další ličeni jsem uspořádal podle ,,klíčol}ch slov": neuro-
chirurgie, děrská neurochirurgie, spon, hudba, kabaretiér-ama-
rér, novinář a literát, rodina, osobnost.

Beneš - neurochirurg
Od 1. 9. 1949 do l. 9. 1978, tedy plných 29 let, pracoval na
neurochirurgickém oddělení, resp. klinice Úsrředni vojenské
nemocnice. Z roho od l. l. 1956 do politic§ motivovaného

propuštění, rj. 22 let, byl zástupcem přednosty. Osobnost pro-
fesora Kunce ho mimořádně ovlivnila. Kunc byl vel§i člověk,
lynikajicí chirurg, demoktat, skvělý šéf, ktery dovedl stmelit
dokonalý pracovní ny'm a odváděr perfektni práci. Doba, kre-
rou prožival, ho paradoxně ovšem přiváděla k velké bojácnos-
ti, Hlavnimi sférami Benešova zájmu byly otázky poranění
míchy a mozkového krváceni hyperroniků. Obě témata zpra-
coval do lynikajicíó monografií. Zablval se raké scimulaci mí-
chy, regeneraci rkáně centrálni nelvové soustavy, jako první
u nás implantoval do centrálni nervové soustary embryonálni
tkriň a byl po svěrě známý množstvim provedených kaloso,
tomií. Roku 1961 se sca] docentem chirurgie s přihlédnutím
k nerrrochirurgii. Právč před 30 lery spoluzaldádal Evropskou
neurochirurgickou rpolečnost v Praze.

Beneš - dětshý neurochirurs
V den propušrěníz Úsriedni vojensIe nemocnice (což bylo
qvrcholením dlouholeté politické perzekuce) nastoupil do-
cent Beneš jako ,,srarší sekundář" a později primář děrského
neurochirurgického oddělení do FN v Motole, Toto období
Benešor7 práce je vlastně zrodem a podstatnou částí historie
české dět§ké neurochirurgie. Ne všichni ve FNM pro něho
byli přijatelní, byl zr.yklý na jiný sryl práce, ale ti, kreři pro
něho přijarelní byli, a já si troufám věřit, že jsem mezi ně pat,
řil, cěžili z jeho lynikající odbornosci. Během několika let při-
vedl dětskorr neurochirurgii na evropskou úroveň. Vyjádře-
nim uznání jeho kvalit bylo pověření zorganizovac Světoý
kongres dětské neurochirurgie v Praze v roce 7992,

Publikoval l40 prací, z roho 30 v zahraniči, už zmíněné dvě
knihy a několik monografických kapitol, také v cizině, Byl
členem pěci zahraničnich odborných společnosrí. Od roku
198l se inrenzivně zabý.val plánem na rybudováni velkého
ústavtr neurověd v Motole, tedy ústal,rr od molekulárni biolo-
gie po neurochirurgii. To, že se mu ro nepovedlo, považuje za
svoji největší životní prohru, Teprve po roce 1990 mohl obhá,
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jir dokrorác věd a profesuru. Docentem byl právě 30 roků. Áč
nebyl členem fakulry přednášel studentům, dokud ho jeden
z nich neudal, že preferuje americkou medicínu.

Beneš - sportouec
Piše se mi o tom nesnadno, vždyť víte, že sport mě od 18 ler
zcela minul. U profesora Beneše tomu nejen bylo, ale stále je
právě naopak. Sám říká, že je ůvášnivý sportovec, Ve čryři-
cárych letech hrál vrcholově volejbal. Dodnes hraje nejen vo-
le|bal, ale i fotbal a ze všeho nejraději renis a jezdí na lýích.
Prorože ho skoro poád bolí z roho sportováni celé tělo, sledu-
ie pak sport alespoň v televizi. Nicméně ať sporruje kde spor-
ruje, sbirá už po řadu ler jednu cenu pro nejstaršího hráče za
druhou.

Beneš - milouníh hudby
L'i za srudentský. h ler zpíval vi sboru plzeňského gymn ia.
r]e raké ve sboru slavného plzeňského divadla budilovské rra-
dice, Hudbu opravdu miluje, nejvíc operu, při vhodných pří'
lezitosrech zpivá dodnes, Naposled si zazpiva_l se skupinou pro-
tisora Tichého ve Faustově domě při oslavě sých osmdesátin.
{le srejně pravidelně navštévuje i naše komorni koncerry

Beneš - habaretiér
Asi by nikdo nečekal, že profesor Beneš napsal a se svými kli,
nic§imi spolupracovniky uvedl mnoho pisniček, pseudooper
a skečů při nejrůznějšich příležitosrech. Jeho 9,tvory jsou stá-
le v programech amacérských souborů. Měl by je rydar, pro-
tože svědčí nejen o něm, ale i o době.

Beneš - nouinář a literát
V penzijním čase, od roku 1993, se začal profesor Beneš za-
5riar inrenzivně hisrorií medicíny, napsal o ni iadu článků

BIANICKY Pen
(- 1943)

'jk 
rak živor běží, vnímáme jen stěží, že RNDI Petr Blanický

Jborný asistent Úsravu lékařské chemie a biochemie naši
].lkulry, jivěnoval už 35 let poctivé a usilovné práce. Na bio-
:remické oddělení tehdejšiho Úsravu r{zkumu r,ývoje dítěte
;:kulry děrského lékařsryí (IJVVD), jehož ředirelem byl aka-
:.mik Josef Houštěk, nastoupil 5. srpna 1968.

Dovolte mi nejprve připomenout, jak to bylo předtim. Petr
_] .rnrcký je dvojče srejně vzrosrlého bracra-advokáta Pavla (jak
-lké jinak u jcdnovaječných dvojčat než Petr a Pavel). Maji
:erši sestru, Páni rodiče zřejmě roužili piidružit k holčitce

_rlepečka, Byli z roho dva. Při součru rělesné ýšky obou bv
: rich mohli bllt docela dobře tii. Narodili se v Praze v rodiné

a krásnou monografii Ýčná chirurgie, krerá je souborem ži-
vocnich příběhů jedenácri světových neurochirurgů. Napsal
i stov§ komentářů k problémům současné mediciny a sou-
časného zdrayotnicwí, které publikuje v mnoha časopisech
a novinách, od Přítomnosti a Literárnich novin až po nejčre-
néjši deniky. Svoji lirerární akrivitu lýádřil i belerristic§ ve
sci-fl románu Naklonovaný nálrradník,

Beneš - manžel, otec a dědečeh
Celý život šla s panem profesorem jeho manželka, která nďrěs-
ri není lékaikou, ale farmaceuckou, a krerá měla přece jenom
víc času na to, aby formovala rodinu, podporovala manžela
a rychovávala syna, na kcerého otec měl času málo. Nicméně
syn se mu sral partnerem, kdlz úspěšně lystudoval medicínu
a stal se jedním z předních současných neurochirurgů.

]e na něj právem hrdý a těší se z roho, že jeho vnuk, ktery
studuje na naši fakulrě, se už také orientuje směrem k nervo-
vé soustavě, spíše však k teoretic§m neurovědám. A tak v ré-

ro chvili už vlastně vznikl klan tií neuroorientovaných Vladi-
mirů.

Beneš - člouěk
Jak se patří, zakončit musím souhrnem. Profesor Beneš patií
nepochlóně k ve§m čes§tn lékďům drrrhé poloviny 20. sco-
letí. o české medicíně dal vědět daleko za hranicemi, Mno,
hým z nás, kteří ho známe, dokumentoval své vlastnosti lid-
ské, mravní velikosr, couhu po spravedlnosri, poctivosr v práci.
Umi svůj život naplnit odborností a radosri a je příkladem ro-
ho, že je možné při rakoých vlasrnosrech překonar mnoho
překážek a úskoků. Platí pro něj staré Horatiovo ,,postavil po-
mník nad kov twalejši".

Předrcselo dne 15. února 2O01

uměleckého kováře, ne ledajalého. Spolrrpracoval s Maxem
Svabinsk/m, Maminka byla v domácnosri. jak se renkrár rlu-
šelo - ostatné pii rtech malých détech se ani nedalo jinak.
Zjkladni osmiletou ikolou proili brarii na Zižkové r ]qí-)
a jedenáctiletou středni školou v Karlíně (1960). Po matrrri-
ré pracoval Perr Blanický v odděleni q,,r,oje analytických me-
rod Ú.rau,u nero.tnych surovin, pozdéji Úsrředniho úsravu
geologického, V roce l962 zahájil \,ysokoškolské srudium na
přírodovědecké fakulrě uk v praze, kombinaci oborů che-
mie-frzika, a ve třetím roce studii se specializoval na chemii
ana|ltickou, Diplomovou práci ,,Příspěvek ke srudiu oxidačně
redukčnich titrací v komplexnim prostředí" obhájil a srární
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závěrečnou zkoušku složil roku 1967, Po promoci rok vojančil
(1967-68). Srární rigorózní zkoušku si doplnil v roce 1986.

A už jsem u onoho 5. srpna l9ó8, Na zmíněném oddělení
ÚWD, jehož vedoucim byl trojnásobný dokror Milan Jirka,
zaváděl a 9wíjel nové chromatografické a zejména elektrofo,
retické metody, kreré sloužily k analýze mikrokvanr proteinů
a nizkomolekulárních látek peptidové povahy v rěInich reku-
tinách a sekretech, zejména v lidském potu, a od roku 1988
také ai,početni techniku. Má vlznamný podíl na iešení mno-
ha vlzkumných úkolů, jejichž nlíay ve mně rlnlolávaji respekt:

- Enrymy lidských err.trocr.tů;
genetické a diagnostické aspekty.

- Biochemické ukazatele selektivnich rrloh
pro mukoviscidózu.

- Polymorfismus Zn-alfa2-glykoproteinu
v tělnich tekutinách.

- chemiclcí kritéria sekrečni anomálie
u mukoviscidózy.

- kvalitativni a kvantitativní sledováni
nizkomolekulrfuni frakce izolované ze séra a moče děti
s chronic§m onemocněním respiračního traktu.

- studium nízkomolekulárnich látek v těInlch
tekutinách a sekretech dětí s chronic§m respiračním
onemocněním.

Ie autorem kapitoly ,,Prepararive isoelectric focusing" v zahra-
niční monografii lydané nakladatelscvim Elsevier a 32 původ-
nich vědeckých sděIení, uveřejněných v odborných časopisech
a sbornícich.

Od roku l972 vedl Dr, Blanický l]uku chemie v příprav-
ném ročniku, pozdéji v Závod,ni škole práce. Byl školirelem
srudentů, kteří jako po,
mocné vědecké usprof.
RNDr. Heleno stavu ]é-

kařské chemie a biochemie. RokLr l99l se sral jeho odborným
asislenlem a podili §e na výuce lékaiské chemie a biochemie
našich srudenrů v českérn i anglickém jazyce. Kromě výTr§ se

účastni náročné příprary přijímaciho řízení na naši fakulrrr,
V roce 2001 napsal sktipra ,,Otázky z chemie pro přijimací
zkoušL7". Je členern České společnosri pro biochemii a mole,
kulární biologii, členem akademického senáru (jeho ekono-

BLAZEK Tbmáš
C 1940)

Dne 12, řijna roku 1995 jsem psal grarulačni dopis a na reh-
dejším řijnovém zasedání \tdecké rady nďi fakulry jsem držel
slavnostní řeč. Ureklo pět let, která se nedají vrárir, a lerošní-

mické komise) a byl členem a později předsedou inventarizač-
ni komise fakulry

Z řečeného je zřqmé, jak výnamný je podíl pana asisren-
ra Blanického na životě 2. lékařské fakulry ve veškerém jejim
působeni. Je podstatné, že jeho činnost ovládaji hluboké vě-
domosri, zaniceni, píle, mimořádný smysl pro spravedlnosr,
uvážIivá rozváa a klid v jednáni. Dr Blanický je pracovnikem
a člověkem veskrze spolehlirym.

Samozřejmě musim doplnit laudaci Perra Blanického ně,
kolika údaji o jeho životě soukJomém. Oženi] se už v třiadva-
ceri lerech (1966) se slečnou lrenou, ktetou mnoho z nás zná,
protože pracovala několik let na děkanáru naší fakulry Roz-
množili rodinu o dceru Michaelu (l967), krerá je zdatnou se-

krerářkou, a syna Petra (197l), který je vedoucim prodejny
Foto-kino. Petr Blanický je také dědečkem zarím jediné, ale

dědečkovsky milované vnr-rčky Gábinlcy.
V junáckém věku oslavenec hrával volejbal, ligu a byl do,

konce členem dorostenecké reprezentace. Pěsroval rychlostni
kanoistiku a lehkou arletiku - házel ošrěpem v atletickém ry-
mu Sparry Jak ler přibýwalo, něco z toho rynechal, a něco při-
dal. Zůstal volejbal, dal se na ruristiku, krerou někdy střídá
cyklisrikorr a - světě div se - na porápěni. Chemie k romu ziej-
mě svádí, o něco srarši profesor Masopust se porápi pořád.

Petr Blanický si ovšem nehraje jen s mičem. Dříve hrával
na B rrubku a později, jistě příhodně rzhledem ke své posca-
vě, na konuabas v různých, ze.jména dixielandogich kapelách,
Teď hraje na zobcovou a přičnou flérnu, k mé spokojenosri
nejraději hudbu barokní. Zmoudřel. Máme rak na fakulté
vlastního Jiřího Srivína. Ále nejenom to. Kromě roho, že fou-
ká, raké maluje, Své obrazy lysta*,oval na společné výsravě uči,
telů a studentů naši fakulry. Že k jeho koníčkům patři rake

počírače, nemusím zdůrazňovar.
Teorerik a klinik, byť pracuji na jedné fakulrě, se věršinou

příliš nepotkávají. Já jsem však přiležicosr selkat se s Petrem
Blanic§m přece jen měl. Kromě ré běžné, služební, jsme spo-
lu mohli srrávir několik dnů v krásném Řecku. Byly ro dny pl,
né pohody a povznášejicich hovorů, Tam jsem ho mohl po-
znat vice. Dobře mi rak.

Šedesátiny jsou pro sedmdesácnika úsměvné, pro šedesátni-
ka na pováženou, Ále nic se neděje, bude hůř,

Předneselo dne 2O. února 20O3

mu šedesácnikovi MUDr. Tomáši Blažkovi, kandidátu lékď,
s§ó věd v oboru nukleárni medicíny, docentu pro obor bic,

[ziky a za nékolik rydnů už desetilerému piednorrovi Úsur u
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bioflzi§ naši fakulry bylo nucné napsac další dopis a připra-
r ir zhrrrsrr novorr larrdaci

Za hodnou mimořádné pozornosti považuji skurečnosr, že
otecTomáše Blažka byl předním čes§m pediatrem, asistentem
Pešinor,}m na dérské klinice slavné České děrské nemocnice
ra Karlově, poré od roku l933 primářem děrského odděleni
\íasarykorych domovů v Krči, aby se posléze, po 2. svěrové
, álce, sral profesorem a přednostou rehdejší IV dě$ké klini,
<r a pro piíslušné období také děkanem Fakulry všeobecného
ekařsrvi. Pana profesora Blažka jsem osobně znal, několik let
jnle se Porkávali v Prosrorách nalezince. Myslím, že byl las-
i.rrt, ale při respektu, ktery tenkrát u mladých lékařů profe-
.oii měli, působil na mne dojmem přísného, nesmlouvavého,
:.rsadového muže.

Zmiňrrji ro proro, že orcova zanícenost musela mládí To_
ráše Blažka ijeho brarra dvojčere, ovlivňovat, Bylo ro však
]iece jenom rrochu jinak. Není tajemswim, že od jubilanců,
:jichž laudaci považuji pro sebe za velice odpovědnou a zá_
.-rdni a pečlivě ji připravuji, žádám některé inrimnějši údaje,
lr,ké od Tomáše Blažka. Dozvěděl jsem se toto:

.-4si bych měl začít uětou: Bý otec a ten měl dua ,tryl. 7ěn je-
:|cn b1l notmtílny' a tex drubj, b1l radioamater, K tomun kon/č-
.l jsem se dosal o prtizdninách po ahončení osmilltfo,. Náhodně

cDl Potkdl sPolužáha Laduu, hterj šel do radioklubu a pozual
-lle tam. Vjakísi xeuabi q]hlíz"jící skbpní múnoxi fu,k spous-

^: ořútrojů, u stolů seděb něholik lilí se sluchdtfo na uiích a odl,
Ld p/pala morseouka Tb bý zížheh. A co teprue, hdlž za chuí-
: ohšel ing, Marha, sedl h ulsibči, umlčel osaní a uťal rysíht, ,úh7 A angliclq, h tomu. Na tenn zláiteh nihd1 nezapomenu.

'; h nábdlual1 úmomé bodixy tubuiku morseouby bru u shaut-
..i 

.je dox pomah a zuládnout z,lkhdní rychktt pto zishdxí li-
:,u,e - 80 znahů an minutu rcní bgrace), učení se zlhlaáim
":odoué technib, a honstukce alamiho tysíkče (mého osobn/-
. Mezitím jsme jezdili na radioamatérshé %ilody do terénu

: .eknu utim, bk to í,zh\ dný náročné tytahat těžhou techni-
,i yčetně antén na nějakj kopec s ruzhlednol.). To byl jed"en Éo,
, ::ek. VydÉel mi asi do 40 kt.

Kdlž jrm se rozhodoual, co budu s*douat po maturitě, neměl
-:u moc jasno. EbhtroniÉa mne hhak, ak rodinrut tadice b7-

: :lké uelmi silntí. Thtineh mi nechal úplnou uolnost u rozhodo-
:,i. alz cítil jsem, že by přece jen uidcl nid, hdlbycbom s brat,

-rn - duojčetem studouali medicínu, Ta mi tahé byk blízhd,
:lt_tt' jlme u tomto prostředi uyoýlí No a honečně, technithé

:.:-ilosti se léhaň mohou dacel4 dobře hodit, říkal ouc- uždlť on
-:., llaučil poažíut nejen hhuu, ale i ruce (uěčné oprauoudní je,

luta, starébo EKG na klinice_ ještě se lrunoujm galuanomet-
-:,: atd. )."

\akonec tedy l,yhrála medicína, Od 2, ročniku byl Tomáš
jek demonsrrácorem v Ústavu §ziky F\t, kde právě začí_

- l: mladi asistenti zkoumat, zda vůbec a kdlž ano, rak 

'ak 

lze
-.iit radioaktivitu. Tak stanul u počátků nukleární medicíny,
j možnosti měřit zmčny aktiviry in vivo, přes marematic,

. . .rládieni pozorovaného jevu byl jen krůček k maremaric-

. .=u modelování na analogovém, a později čislicovém poči-
._:- \'[ezitím propadl ovšem ještě kouzlu počícačů, To bylo
::uhé polovině lékařských studií.

:borná kariéra Tomáše Blažka pak byla už přímočará:
Pracoval jako demonstrátor, pomocná vědecká sila a asis-

, : IV stupně na Usravu lékařské §,ziky a nukleární medi-

cíny. Po promoci jako vědeck/ aspiranc ramtéž, od roku 1966
jako řádný asistent pro obor bio§-zika a nukleární medicína.
V roce l968 arescoval z vnirřního lékařswi, 1982 složil nástav-
bovou atestaci z nukleární mediciny, 1975 obhájil kandidát,
skou dizenační práci. V letech 1979- l982 působil jako expert
v lrál<u na Musranzirově univerzitě pro obor bio§zika a nuk-
leárni medicina. Kromě 9]uky těchto předmětů měl za úkol
pomoci při zakládání lékařské fakulry v Kuíě po stránce orga-
nizační a technické. Od roku l984 byl vedoucím lékařem na
ambulantni části oddělení nukleární medicíny FN v Morole
a od roku l99l je vedoucim Úsravu bio§.zilry 2, LF UK. Ha-
bilitoval v roce l991 a v lerech 1997-|999 zastáva] akademtc-
kou Funkci proděkana pro informariku a cechniclý rozvoj fa-
kulry

Docent Blazek je členem Česke lékařske spolďnosti J. E. Pur-
kyně, čIenem Evropské společnosti nLrkleární medicíny, Me-
zinárodni asociace modelování a simulace sysrémů a Americ,
ke společno,ri pro nukJejrni kardiologii.

Když jsem se zmiňoval o panu profesoru Blažkovi, jubilan-
tol,u otci, řekl jsem, že působil dojmem přísným, Někdy ro rak
asi opravdu bylo - i doma. Tomáš o tom řiká:

,,Prauda, jednu uěc, hnroa mikual - z,abrddkaření - nám
dohonah otúuil. Tb nebyb znbrddhaření, to bý7 gabje. Kazdlu
nedžli na Vrdž a tatíneh měl uzdy pečliuě ulpracouaqý phn, co

se musí stihnout. Tédy jsme pracouali u sobotu uelmi pilně, alry-
chom mobli u nedžli uzít hok a jet k Betounce nebo z-4 hamard-
dy, al,e ouha, otec měl ihned u záobě další pníci, řha: ,,To jste mi
aděhli radost, ze uám to tah pěhně šk, mobli fu,ste uddat jehé
taleouou maličkost...' Zřejmě ale u xis cosi zasel, prutože - kdlž
jsem se (již ženarj t jedním dítětem) o*těhoual do Dquic, da uil-

$l, ktetou posauil před uílhou dědtčeh mé paníJiřky mne prá-
ce na údňbě domr. i zahrudt zaujala a zlčala bauit."

co o všem ostarním? Tomáš Blažek má solidní reoretické
základy v hudbě, ale aktivní hru na klavir nezvládl, i kdl moc
chtěl. Hudbu však miluje hlavně klavirni a komorní, a také
stále porovnává provedení skladeb různými interprery a pod
různý,rni dirigens§mi taktovkami. sochařsrví mu říká víc než
malířscvi. Md se tor_rlá piirodou, lesy - zřejmě odkáz dědečka,
ktery byl arcibiskupskym lesním radou v Rožmir:íle podTřem-
šinem, Mezi sporry upřednostňoval cyklistiku či spiše cyklo-
turistiku a projel značnou část české krajiny. S fotbalem, ktery
mu byl lhostejný, se seznamuje až teď prostřednicwím dvou
vnuků. Ti, i jeho děti, dcera - zubni lékařka a syn, krery sru-
duje architekturu, naplňují jeho soukromí a ztišuji bolest ze
ztráry jeho vzliclé paní. Tomáš neqpadá přísně jako jeho orec.
casto se usmívá i očima,

Masmí zpověd končil sloly:
,,Sama nmdrum, nic pozorubodnébo u lřlém žiuoÉ. Žádnri

Nobehua cena, mezindrodní ocenění a tak. Ale ýem spokojenj.
Mlrlim, že hdlb,cb měl suůj žiuot prožít ješĚ jednoa, že bycb si
asi rybíral stejně, jen blch spousn uěcí dělal šihouněji."

Ono to rak úplně není, Bf l}borným odborníkem a slrrš-
ným člověkem je vic, než mír mezinárodní cenu. My ro o To-
máši Blažkovi dobře víme.
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Moje laudace je trochu arypická. Především proro, že jsem si
ji musel na jubilanrovi crochu rynucir, Pan docent Bojar o ni
nechtěI ani slyšer s poukazem na to, že jeho {roči neni ,,ku-
laré" a že mi nechce přidělávar práci. To jsem pochopitelně ne,
mohl přijmour, je u nás zrykem připomínar od abrahámovin
živorni pětilerky. Samozřejmě si uvědomuji, že pětilerých 5j,,
ročí je od padesátin více než medaili, krerymi fakulra dispo-
nuje, Uklidňuje mě, že se s rěmi da]šími medailemi a jejich ne-
dosrarkem bude porykat někrery můj následovnik a členové
jeho kolegia. Určirym problémem je také vhodnosr neopako-
vat se při laudacich. Proro vlastní ctrrriculum pana docenra
zkrátim, abych tak mohl prodloužit povídáni, které součásti
curricula nebý,vá,

Tak cedy srručně:
Po úspěšném narození 3. dubna l947 v Praze, a f1zio|ogic,

kém vlwoji v období piedškolnim, absolvoval základní školu
v Praze l vJindřišské a v Půjčovní ulici, kde se círil několik lec
jako ve venkovské jednotiídce (včetně násypných kamen),
srředni školu (byvalé davné a nyní už opět existující Áiade-
mické gymnázium) v Praze l - Stěpánské ulici, ve které změ-
nil třidrr kybernetickou v humanirní, aby posléze maturoval
v roce 1965 v oboru ýpočetni techniky. Pak nascoupilo krát-
ké, nicméně překvapivé, rok rrvající obdobi, ve kterém studo-
val na Filozofické fakultě kombinaci angličrina-češrina. \čno-
val se těmto jazykům už jako středoškolák, Po roce však v jeho
mysli přece jenom zvicezila rouha po medicíně, a tak složil dal-
ší přijímací zkoušku a medicínu rysttrdoval na cehdejší Fakul-
tě všeobecného lékařswi. Promova.l roku 1972. Už během stu,
dii navštěvoval zájmové semináře z neurologie a psychiatrie
a byl volontérem na II. incerni klinice zminěné fakulry

Popromoční působeni docenta Bojara bylo následujíci:
1972-|97 4 sekundárnl lékď Psychiatrické léčebny

v Kosmonosech;
|974-|980 sekundární lékď Neurologické klin§

FDL a FNM;
1980-1981 odborný asistent teže kliniky

(učil ovšem už dříye);
r981-1990 zdravomický zistupce přednosty

Neurologické ldinikyl 
_

ministr zdravotnictví cR:
přednosta Neurologické ktiniky dospěl/ch
2. lékaiske fakulty a Fa-kultni nemocnice
v Motole.

V roce l 977 složil docent Bojar atestaci I. scupně a v roce l95
atestaci ll. stupně z oboru neurologie, Roku 1987 obhájil kan-
didátskou dizercační práci, krerá se r/kala herpetických infi.
cí a boreliózy cenrrální nervové soustary.

Během let se docent Bojar zabý,val zejména problematiko,
bolesri a bolesriqich sravů, chroniclgích neurologických on.
mocnění a lékařskou a sociálni psychologii, Ýlkou pozorno.-
včnoval otázkám kaniá]nich neuririd. zánětům cenrrální ne:
vové soustary a lymeské borelióze. Nejenom vlasrní zájer-:

ale také povinnosti, kterymi byl povéien, ho vedly ke stui:-
problemariky veřejného zdravornicwi a rransformace e*ro:
s§ch zdravornic§ich systémů. Mnoho z roho, čim se zabrr :
publikoval a přednášel po celém svěrě i v Čechách. Na ro. l:
lg,m je učirelem, ať odpovi medici. Vim, že odpověd bude r.
mi příznivá.

Je ziejmé, že pan docenr Bojar stihl do své pěrapadeslt.
vic než dosr. Já jsem chtěl však védět, co má rád kromě mec -

ciny a co dělá, když nic dělar nemusi. Přece jenom se mi s.i:
a nepochybuji, že jeho zpověd vzbudí velkou pozornost, 5t.
ne jako ji rzbudill ve mně. Rozčlenil ji podle Vivaldiho ( n ..
ra ročnich dob a začal zimou,

Zima: Milqe zxněženou Prahu nahliženou z jejích vrik_
ale ieirě radeii ma hory Tam lPuje a.hodi do sauny. V Pr_,
navSrévuje koncerry.ymfoni.ke (CF) i komorni hudbl,;
vadla, a v poslední době i kina. Filmy lybírá jeho pani, TJ.
se z posezení s přáteli a přibuznými, sleduje ýrvarné r,r,sr;.
a rád, zýďe do resraurace náležité úrovně,

Jato: Polzllzttji ho kvetouci stromy a jarní kvítí. (Jsaz,; ,

balkonové cruhlíky a o nzrosrlé k*,ěriny se srará. Chodi s re
nou na rl4ety (Srředohoři, podél coků Berounky a Vltaly) a.-:-
čas jezdí na chalupy roditů do ji;nich Čech, Oslovuji ho .
sy, rybníky a řeka směrem ke Strmilovu, Srudené a Kunál-
V duchu šilhá po jižnich mořích (Madeira, Kréta),

Léto: Do1,olené lytlžívá k akrivnimu sportování cho;
jezdi na kole a plave. Kde? Chodi po horách (Savojské A1:
Dolomiry, Korucany, ale i Bes§dy a Vysočina) i po nižin;-
(|arošov, Kamenný Ma]ikov, Slavonicko, Telčsko, břehv Ziri
nič§ a Nezár§), Občas navšcivi Kruplovs§ mlýn, odrud i. -
cházel bebiččin rod. Zbyl jen zaslpaný náhon a velk| jez.. P .
ve v řekich, jezerech, ale nejvíce miluje moře (Breraň, Korli._
Chorvacsko), Také šnorchluje, sleduje podmořský živor a cr
rá ryby v lesních rybnicích. Občas pomáhá při péči o chalu:
a zahrady rodičů. Dědovi pomáhával se včelařením, ale pi;:
několika léry jim úly zapálili sousedovic mali darebáci, Ješre ::

dě|i ale sedi se svými blízlými u ohně na zalrradě nebo u kr:
v chalupě, popijejí společně víno nebo dobré pivo a kláb...

l990-1992
l992-dosud
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Podzim: Rád, sklízí jablka, klátí ořechy a zimuje zahradu.

Ješrě rybaří a houbaří. Pokud je čas. Pak ro, co piinese domů,
s chuci vaři, A rak jako na jaře, i na podzim rád chodi přírodou
-českouivzahraniči.

V Praze věnuje v průběhu roku hodně času činnosri pro
různé nadace Nadace Charcy 77, Bariéry Konto Míša, Na,
dace Pangea, Nadace Uměni pro zdraví, Dětský mozek, cha-
riracivním projektům zaměřeným na pomoc lidem handicapo-
r aným, sociálně nezakoweným a sociálně pociebným, a dále

Dne 23, dubna roku l940 se v Brně narodil Jan Bubeník. O ie-
ro děrswí toho mnoho nevím, rodinná anamneza však zřerel-
:ré ovlivnilajeho další cestu - orecje lékařem, matka magistrou
irmacie. Jak se ocirl v Praze nevím raké, ale v Praze už chodil
Jo záldadni i srřední školy, Když roku 1956 odmaturoval, za-
1 pražské lékařské fakultě, a sotva od-
f .§piranrem rehdejšiho Ustavu expe-
:i ti§ CSAV Kdý aspiranruru ú5pšné
Jokončil, nastoupil jako vědecký pracovnik do téhož ústavu
: pracuje v něm dosud, jen s tím
-0, ler jméno na Ústav molekulár
\\'ČR a že doktor Bubeníkse stal
:t'm vědec§im pracovnikem, od l, lisropadu 1973 vedoucim
, édeckým pracovníkem a v obdobi l992- l999 zásrupcem ře_
jitele Úsravu.

Titul kandidáca véd z roku 1965 por,7šil na titul doktora
:rologickYch věd 5. září roku 1973. Dne l4. prosince l992
rrenoval rektor uk Radim palouš Dr Bubeníka docentem
rro obor lékař§ká biologie a genecika a podruhé ho jmenoval
jocencem - tenrokrár pro obor onkologie rekror Univerziry
\omenského v BrarislavěJuraj Švec. Profesorem l. lékařské fa-
..ulw UK pro obor buněčná a molekulární biologie se scal ro,
iu 1996.

Ve }ylíčené vědecké kariéře se srále opakuje slovo věda. Tou
:dou se scala pro profesora Bubeníka všechna dlouhá ]éta imu-

:ologie, konkrécně imunologie nádorová. Srudoval ji velmi
:renzivné a ziskával poznat§ a zkušenosri díky pobyrům na
:lur,ěřitelném počcu zahraničních pracovišť, aby pak nabyti
:oznáni předával spolupracovníkům a následovníkům nejen

- nás, ale i v zahraniči. Těch srudijních pobytů (často dlouho-
:obrich) bylo dvaatřicer (T.ibingen, londl,n, Parrna, Stockholm,
{odaň, Toronto, Hamilcon, Moncreal, Heidelberg, Housron,
. ,,. Ángeles, Pirrsburgh. Bethesda. Berlrn-Sreglirz. Innrbruck.
.-:ltimore. Videň. Beer-Sheva. Hamburg, \anghaj).

projektům zaměřeným na šiření vzdělanosti, polzneseni kul,
urnosri národa a Přibližení k Evropě. Také rád forografrrje, po-
slouchá doma z CD každou dobrou hudbu, kdl může, tak
hodně čce a opravuje všelijaké porotrchané věci.

Víc toho nesdělím, aby zbylo néco pro graculanry v dalšich
pěriletích.

Předneseno dne 18. dubna 2OO2

Úrodou veškeré jeho činnosci je zatim 20ó vědeclrych pub-
likaci a jedna monografie, které byly citovány 2l63krát v le-
rech 1970 1999 (ISI Philadelphia Ciracion Darabases), a ná-
sledující oceněni:

UICC (Inrernacional Union Against Cancer) ICRETT
Award Geneva, Swirzerland, l983; Stárni cena za medicintr
a biologii, Praha, l985; Yamagiwa,Yoshida UICC (Interna-
tional Union Againsr Cancer) International Áward, Geneva,
Switzerland, 1990; Inrernational Prize for Cancer Research
,,Ernesta Nrrti", Rome, ltaly, l992; Cena ministra zdravotnic-
wí České republi§,, Praha, 1994; Cena ministra školsrví Čes-
ké republiky, Praha, l995; Nuncion Award, Denmark, 1996,

V rámci posrgraduální rychory lyškolil sedm řádných aspi-
ranrů a pracovníků ve vědecké připravě (CSc,) a dva dokroran-
dy v oborech obecná biologie, imunologie a onkologie.

Je přirozené, že o profesora Bubeníka je zájem i v oblasri
výtrky pregraduální. V Biologickém úsravu F\.L UK učil už
koncem sudií. V lecech |975-|997 vedl celosemesrrální cyk-
lr.rs přednášek ,,Nádorová imunologie" na katedře fyziologie
živočichů a qvojové biologie Přírodovédecké fakulty UK
a v období 1992 1996 v Biologickém úsravu 1. LF UK vo-
lirelně povinný celosemestrální cyklus přednášek,,Biologie,
imunologie, virologie a genetika nádorové buňky". Od roku
1995 se spolupodilí na ýuce imunologie srudentů naší fakul-

ry Vedl vědeckou pregraduální ýchovu 12 diplomanrů Přiro-
dovědecké fakulry UK. Roku 1990 byl hostujicím profesorem
na Fibigerově institutu v Kodani.

Ale ani cim r,}čer práce prof. Bubeníka nekončí. Je členem
(také výboru) nékolika odborných společnosri, včetně za-
hraničnich, ýkonným redaktorem časopisu Folia biologica
a členem redakčních rad šesri presrižních odborných časopisů.
Zastává četné a viznamné vědeckoorganizačni Funkce a mno_
hokrár přcdsedal jednáním na vědeckých shromážděnich na
různýclr misrech svěca,
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Ovšem není možné žít jen imunologií a pro imunologii.
Profesor Bubeník relaxuje v přirodě, krerou má rád, Zvl:išť rád
sbirá houby. Víc než mir rád je ovšem milovat. A on miluje
psrruhy, což dokazuje svému okolí mistrovským muškařenim.
Také leros jich už řádka na jeho lásku doplacila. Z literatury
upřednostňuje, máli čas, vice tu oddecho"ou, a v hudbě jsou
mu v posledním deserileri zvlášrě milé Káíolinské koncerry po-

řádané nďí fakulrou. S velkou rozkoši sruduje dějiny malířsn l
má velkou kunsrhisrorickou knihovnu a zajímají hojednot-
livé malířské školy, zvlášrě holandská. Suma sumárum - živoi
našeho imunologa z nejpřednějších je bohary obsahem i fbr-
morr (elegance z pana profesora doslova v1zařuje).

Předteseno dne 18. býětnd 20Ul

l994-dosud předseda výboru České společnosti
anesteziologie, íesuscitace a intenzivni
medicíny;

l990-dosud člen Evropské aaesteziologické akademie.
l996-dosud člen \tdecké rady 2. LF UK Praha;
l996{osud z.ístupce České ripublilg v řídícim qóoro

European Association of Cardiotlroracic
Anaesthesiologists;
člen \tdecké rady MZ CR;
dopisujicí člen německé společnosti
pro anesteziologii a intenzivni medicínu,
člen redakčni rady časopisu
Current Anesthesiology Repors, USA;
člen \tdecké rady Fakultní nemocnice
v Motole;

2OO3 člen předsednictva ČLS;
2OO3 editor časopisu Journal of Cardiothoraci<

and vascular Anesthesia.

Také je členem několika odborných, zkušebních, oborol. _-

a pracovnich komisí, Práce je ro moc, je odpovědná a na::.
havá. Docent Cvachovec kompenzuje námahu vlastnim ži,.

ním srylem. Těn ovšem má nejen složky kladné, ale i ápo- ,

a dokonce rizikové. kreré neváhám zminir:
Rizikoyé okolnosti životního stylu: Turistika a cr k-l-.,

ka, běh pro zdravi a lyžováni. První, tedy ruristika, vede k : _

chýřům (zvlášlě na patách), Cyklisrika působi odakv .-

nemusim zmiňovat kde). Pojem běhu pro zdraví mi c.,
jasný, prorože dvounohý člověk nebyl swořen k běhu. l_:.

např. čtyřnohý kůň Przewalského nebo gepard, ale k ch_:
Není mi známo, že by členové p|atonské akademie pii s..,-
úvahách běhali. Riziko lyzování doložím posléze na piiH.:: _

jubilujícího docenta Starého (viz laudace niže dle abecei.
Vnímání přimdy: 7,e salla velocipedu melzi kapkami d_,,
Poživačswí tělesné: Nudle, špagery, ravioly, lasaně a p.:.:.

redy kLrchyně iralská, a k romu dobré vino v dobrém ml
srvi.

CVACHOVEC Karel
(" 1947)

Přednosra opravdu velké kliniky anesteziologie a resuscirace na-
ší Fakulry (od roku l99ó) a vedouci v ni umísrěné Karedry
anesteziologie á resuscitace lPVZ Praha se narodil v Praze
v právnické rodině. Po splněni všech podminek zahájil lyso-
koškolské studium na Fakullě dě§kého lékařswí. Po promoci
roku 1971 nasroupil do nemocnice v Jimenici, v níž setrva| do
roku l972. Na jejím chirurgickém a rynekologickém odděle-
ni poznal, že ani bravurni manuální lékaři nemohou provo-
zovar své řemeslo bez uspáni operovaných. V roce 1972 se ho
ujala armáda v Rokycanech. Uružil se ram tělesně a divil se, že
v Ro§canech, kreré osvobodili v roce 1945 Ámeričané, stoji
na námčstí socha sovětského vojáka. fukalo se ram U divika,
procože i on sám se divil romu, jak se tam dostal.

Dr, Cvachovec odramtud ujel, aby poskyloval aneslezio-
logicko-resuscitační péči nemocnýrn v Kladně (I97 3-|977\.
Do Fakulcní nemocnice v Morole přišel roku 1977 a sekrrn-
dařil pět let na Klinice anesteziologie a resuscitace, Pak se sral
roku l982 odborným asisrentem Katedry anesteziologie a re-
suscirace Ipvz a zůsral v réro funkci do své habilitace v roce
l989. V rom a příštím roce vykonával firnkci ásrupce vedou-
ciho karedry Dva následuiici roky strávil pracovně v Harefield
Hospital ve Velké Británii. Po návratu rykonával funkci ve-
douciho odděleni anesrezie pro kardiochirurgii dospělých
(1993 1995) a rok naro se sld přednosrou klini}<y. Je jím dosud,

Pan docent Cvachovec uči, přednáší, publikuje a k romu
všemu je zavalen černými funkcemi v odborných společnos-
tech a organizacich tuzemských i zahraničnich, Pro povrchni
piedsravu uvádím jen zásroje nejdůležitějši:

|987-90 vědecký sekretář České společnosti
anestcziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny;

r9E8 česmý člen Kubánské cpoločnosti
anesteziologie a reanimatologie;

l990-9r místopředsedaČskéspolečnosti
anesteziologie, re§u§citace a intenzivní
medicíny;

l998_2000
|999

2000

2oo2
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Poživačství duchovni: Romantické róny Chopinova kla-
, iru. zlacé období "lámského 

maliisrvi, realistická historická
literatura faktu.

Lásk,: Žena vlasrní a Praha (i v ni pěstuje turistiku, zejmé-
na v misrech, kudy neproudí dary cizinců).

COPOVA Marta
(- 1930)

Pani docenika MUDr. Marra Čopo,rá, CSc., dlouholetá pra-
:ovnice IL děrské kliniky naši fakrrlry Ta dlouhá léta, která
ilinice věnovala, mohu upřesnic. Bylo jich rřiatřicer. Prvnich
rét let ve svazku zdravornickém, dvacer osm odevzdala pro-
.riednicwím klinilry fakulrě a jejim srudenúm.

Narodila se v Náchodě a marurovala na reálném gymnáziu
Edvarda Beneše v Praze 6 roku 1949, Lékařski studia zahá-
ila réhož roku na tehdy ješré jediné pražské lékaiské fakulcě

r .,roce l95l je směřovala na nově zřízenou pediatrickou vě,

:er,. ze kreré r,znikla roku 1953 samoscatná. v současnosti 2. lé-
.aiská fakulta. Sruditrm bylo rehdy jedenáctisemestrálni, pro-
:novala v únoru 1955 a 20. dubna réhož roku, tedy přesně
ried 45 lery nasroupila na prvni misro wé pediadcké kariéry
jo Nymburka, Od záři do prosince l955 působila na děrském
lddělení nemocnice v Kolině a pak, od 3. prosince 1956, už
.tále na ll. dětské - zprvu v nezapomenutelné České děrské
:lemocnici na Karlově a po jejim zbourání v Motole.

Jako asistentka, a od roku 1982 docentka (kandidaruru lé-
.aiských věd v oboru pediarrie získala v roce 1967\, pacři|a
.rezi nejlepší učirele pediarrie. novala se převťně nemocim
:espiračního ústroji a po léra zastávala funkci vedouci lékařky
:espiračního oddělení kliniky. To svédčí o rom, že práci peda,

:ogickou lykonávala se srejným zanícením a úspěchy jako prá-
:i klinickou. Je jen přirozené, že v rémž oboru pracovala vý,
:kumně, o čemž svědčí nejen už zmíněná kandidatura, ale
. _1l publikovaných prací v odborných časopisech.

V lerech akrivní činnosti odpočivávala na chalupě v Jizer,
.<r'ch horách. Posledni léca věnuje návšrěvám divadel a kon-
:errů a listuje v bohaté sbírce ,,breptů", které za své lékařské
;rrxe posbírala, ale oddává se caké všemožnému lzděláváni.
', r:imci Univerziry třetího věku už několikrár ,,promovala"

z déjin budby, z dějin \,"f,tvarného uměni, architekrury ale

:.rké z mediciny (byl jsem crochu rozpačit/, když byly spolu
. paní primářkou Hyniovou mými posluchačkami) a nevim
: ieho ješcě jiného. Ted studuje na Vysoké škole zemédělské

Náhradni bydlení, pokud by nemohl přebýwatv Ptazcz
Kdekoliv, kde je teplo.

Předneseno dne 2O. čeruna 2002

n

- Iéčivé byliny, provozní ekonomii (což ve mně lzbuzuje ustra-
šený obdiv) a chyscá se na qiklady z oblasci vzrahů člověka
a živočichů, SIouží však fakultě a morolské nemocnici i nyni,
je cociž členkou naší etické komise a je na to hrdá,

Kdl pani docentka slavila nalozeniny před pěti lery a já
jsem zasvíval v té době srejnou akademickou funkci jako v sou,
časnosri, napsal jsem jí v den jejích narozenin dopis, kteý si
dovolim citovar, protože po pěci lerech najeho obsahu nemu,
sím vůbec nic ménir, jen nepatrně dodar:

Milá Marto!
Dopis, hterj Ti píši ?ň příležhoýi Tuébo jubilea, nepramení

záalekajen z pouinnosti mého nučasného úřadu. Jebo půuod sa-

bd z pobledu lid:kého žinta uelmi dabho do minubsti a je ullut-
ně ujrazem oněch neuuěřitelnjch šestačtlřiceti let, hterlí u?l1,
nuh od chuíle, hd;y ýne býi oba přijati ru tehd), ještějedinou
praž,skou léhahhol, fakulru. Po celé to obdobi jsem měl ?říbžitoý
sledouat Tué poťínání někd1 jen záíli, ťas(ji uiah zblízka.
Proto mohu u4dat oědecní o tom, ze ušechno, co jsi drlkk, lryk
sprauedliué - n

ale také za hte

ulrulířeí, zt1 i dlíuak uědění a
šenlsti, a z1 tahjaho h pacien
dičún, jsi fula uhlchy ulídná a plni ochoty.

A ah Ti, mih Marto, z,t srdte přeji ušechno nejbpší, seřazeně

do škdly, bterou jsi sama pro sebe lynořik. Přqi Ti, afu, ta linie
hodnot zů:tala z,achouána a ilik radosti zt ušecb, letetr ji u Tuém
srdci posilají, a ze ušebo, co ji u Tué mlsli formuje.

IJpřímně Ti! u tito chuíli zdrauím a přeji Ti - tahé za členy

kolegia - mnoho daliícb radostných kt.

Dnes sem paďi doplnit za slova ,,zdravím a přeju Ti - raké

za členy kolegia" jďtě ,,a za všechny členy vědecké rady ůiulry'.
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DRUGA Rastislau( 1940)

Prof. MUDr Rasris|av Druga, DrSc.. rodák z krásného mé.-
ra krÁne (eske krejiny - Usrr nad Orli.i. To mésro v(ak záhy
opustil a až do maruriry žiI a vzdélával se v krajiné mené pů-
vabne. v Teplitích a u Ustr nad Labem.

Zrajíciho jedince formují mnohé okolnosri. Samozřejmě
rodina a škola, ale Rastislava Drugu ovlivnil také poválečný od-
sun Němců, včetně kamarádů ze třídy, ministrantování (po,
sléze dokonce,,hlavní") v mistním kostele sw Jana Křrirele,
i Lvalitní ústecká opera, která uváděla kromě obryklého oper-
ního reperroáru i málo známá operni dila barokní. Jeho hu,
dební zájem byl ale širši, a tak se obdivoval nejenom zpěvákům
opernim, včerně hostujících sólistů pražského Národniho di-
vadla, ale i hostujicím jazzo9im orchesrrům. Láska ke k]asic,
kému jazzu mu zůstala dodnes.

Pak začal studovat na pražské Fakulrě všeobecného lékař,
swi (1957). Zvláštni prosrředí jejího krásného Anaromického
úsravu ho zřejmě fascinovalo. Ono fascinovalo mnohé z nás,
i kdl fascinaci rlumily požadavlry učit se, a dokonce naučit se
všechny ry cévni a nervové věwičky a hlavně mozkové dráhy.

Dovolre mi osobni vzpomínku na moji rigorózni zkoušku
z anaromie v červnové soborě roku 1951. Anatomii jsme mě-
ličryřisemestry zkoušel mě profesor Borovans§i To ráno vscou-
pil do pirevny v doprovodu pana Purkrábka, který nesl tác
s konvicí kály, šálkem a stovkou cigarer Parryzánek. liávu i ku-
řivo pan Purkrábek průbežně doplňoval, Sirlry bylo zaporřebi
jen jedné, ré prvni, Dalši Parqzánky připaloval pan profesor
od dohořívajicich nedopalků, které vždy zastrčil do papírové
špič:ky. Za panem Purkrábkem nás]edovala suica asiscenrů. Pit,
val jsem ráno - axillu docela dobře, pii vizitaci rahal pan
profesor za jednotlivé srruktury a já jsem se rreFoval. K úsrní
zkoušce jsem se dosta] až k večeru. Prahu v té chvili přepadla
si]ná lerní bouřka. Orázka za otázkou, všechno úspěšné, až ko-
nečně otázka poslední. Mozkové dráhy! Nevim, proč jsem
zrovna já musel mir cu smůlu. fuistenti za zády pana profeso-
ra předváděli panromimické ýkony, ale šlo co zruha, Nako-
nec to přece jenom dopadlo dobře, ale děkuju, nechci.

Na to všechno wpominám proto, že medik Druga začal už
ve druhém roce srtrdií holdovar anacomii, nejdříve jako volon,
rér, od roku 1959 jako demonsrráror a v lerech 1960-ó3 iako
asistenr IV třídy Anatomického úsravu. Holdoval však i dál
opernimu divadlu a postupně raké divadlu činohernímu. Dluž-
no podotknout, že úroveň činohry Národniho divadla té doby
(připomínám hry Hrubinor7, ale bylo i mnoho dalšich), Ko,
morního divadla, Divadla Za branou a takzvaných malých
scén, např. Semaforu, byla rynikajicí. V letech 1959-61 byl
medik Druga členem pěveckého sboru Fakulry všeobecného
l&ařsrví (ve skupině cenorů) a zaujal ho i pražs§ koncerrni ži-
vor. Uchvacuje ho z klasiků Beerhoven, z romanliků Chopin,

z našich Dvoiák (ze Smetanova díla ovšem jen hLrdba kom,::
ni), ze skladatelů 20, stoletiJanáček, Martinů, Šosrakovič a R-.-
pighi. Zri}ry začal systemaric§ procházet také pražs§mi ei,
riemi a později sbirar grafiku od ré malé, komorni, k rc:.

Jsou dvě rliwarná obdobi, která ho,,dosra]a" - impresionisn:-
a kubismus.

Po promoci pracoval na chirurgickém odděleni Klajskc -.
mocnice v Ústi nad Labem a absolvoval vojenskou zíklec,
službu. Od roku 1967 pro něj už neexistovalo nic než an;:
mie, V rom roce se scal odborným asistentem Anatomick:-
úsravu Fakulry všeobecného lékařsrvi. Na něm obhájil r., _

l976 kandidátskou dizerračni práci, v roce 1982 byl jm.-
ván a v roce 1983 usranol,en docenrem pro obor norn']: ,

anatomie, V roce l992 obhájil dokrorskou dizertačni p:.
a v roce l997 se sral profesorem. Na naší fakulrě učí od r _

k" ll.t,",, I]rrnkční anaromie FTVS a 2. LF
Profesor Druga prošelvšemi pedagogickými funkcemi :

jak to na anatomii blwá. Vedl praktická cvičení, pak pite.,
po habilitaci přednášel a začal zkoušer. Plynulý byl jeho y,:
na práci védecké - spoluřeširelswí na několika úkolech r. :
státniho 1zkumného plánu a později granrů. 1ýkaly se a r, ._

ji experimenrální neuloanaromie, zejména struktury a sp
bazálnich ganglií, organizace sluchové dráhy a hisrochemi. : ,

kterych lybraných srrukrur cenrrálni nervové sousta§r \..: .

ká činnost má odraz v desickách publikovaných prací s b. - _

t|m ciračním indexem i v aurorswí a spoluautofství monog.--
a učebnic. Za skripra ,Ánatomie cenrrální nervové soust;
a ,,Dráhy cenrrální nervové sousta\y" dostal Cenu rekrora L l
Osratně to, že napsal učebnici o mozkových drahách. k:.,
jsou jeho vášni, byLo přičinou mojí rzpominky na serkán, . -

mi před 49 le ry
Profesor Druga pracoval i v zahraniči - v Moskvě r le:. ,

1975a 1977. v Oslu v letech 1976 a l985,veVeronér, lt:. _,

1989 a l991. Je členem několika odborných spolecn. .

z nichž zmiňuji zejména International Brain Research (')::_

nisation. a několika redakčních rad.
Manželka prolesora Drugy, paní docentka Běla Drus

DrSc,, pracuje na radiodiagnostickém odděleni Nemoi-
na Homolce. Nepochybuji, že při zaměření céro nemot: -,
myslím ru na neurochirurgii, má často co do činéni s cer::-
ni nervovou soustavou. |ejí působení na paofesora DrugL _

kládá, že žena neni jen vččnou inspiraci umění, ale také l e;-
inspirací vědy. Diky chori propadl manžel kouzlu magn-- .

ké rezonance. }-ascinuje ho jako metoda vpravdě anaton]:-.
A také vim, že tl nervové sousraly zůstala ijubilantor,.r c,.-.
je v céže rremocnici neuroložkou. A rak si ani nechci pi<;. .

vovat, o čem se hovoři doma u f)rugů, když se všichni s.';
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Profesor Druga byl celý živor pilným čtenářem, čírával
všechno, ale poslední léta hyperuoíoval jeho zájem o historii.
Nejen že nakupuje monografie o nďí a evropské hiscorii, ale
odebirá dokonce Gsky časopis historiclcy. Dopracoval se k pře,
svědčení, ze co nenacestoval v minulých deseciletich už red ne-
dožene, nicméně rouži toular se po lrálii. Že je moine byr ne-
rozumný i ve zralém věku, dokládá tím, že si v 58 letech koupil
sjezdovky, kdl předtim na lyžích jen běhal. Stoji za doplně-
ní, že má dosud jediného osmilerého vnukalana,krcrý z$em

GOETZ Petr
C 1937)

Dne 5. července roku l937 se v Praze narodil profesor MUDI,
Petr Goetz, CSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské gene-
riky naši lakulry a od lerošniho dubna nor} piedseda Společ-
nosri lékaiske generiky Česke Iél..atske.polečnosti Jana Evan-
gelisry Purkyně.

Profesor Goeo je ákladni odbornosti pediarr, Po promoci
na Fakultě dětského lékařswi UK v Praze (promoval v červnu
1961) působil třikrár za sebou, vždy po dva roky, jako sekrrn-
dárni lékař nejpwe v Plané u Mariánských Lizní (l9ó1 1963),

Pakv Kolíně (1963-1965) a posléze na II. dětské klinice Dět-
ské fakulrni nemocnice v Praze na Karlově. Už 27 . dubna 1964
složil atesraci I. stupně z pediatrie. Patřil však mezi několik
málo jedinců u nás, kreři v té době rozpoznali směrování me-
diciny v přištích letech a rozhodli se tím směrem jít. Nebylo
ro v ré době rozhodnutr právě snadné.

Á cak šel Dr. Goev v |etech 1967-I97l nesnadnou cestotr
interni aspiranruryv oboru lékařská genetika se zaměřením na
.ytog"r,"tiku, Po jejím úspěšném ukónčení pracoval v Úsnvu
vlzkumu vlwoje dítěte FDL na oddělení lékařské genetiL7ve
funkcích odborného technického pracovníka (l971-1978)
a vědeckého pracovníka (l978-1980). Roku l980 byl jme-
nován zdravotnickým zástupcem přednosry odděleni lékař,
ské generiky Fakrrltni nemocnice v Mocole. Zůsral jim do ro-
ku 1990, do roku, ve kterém jsme usilo"ali o kompletizaci
fakrrlry rj. o založení teoretických ústavů, které faktrlrě chy-
běly. Tehdy jsem požáda| Dr Goerze, aby se posraral o zříze-
ní Ústavu biologie a lékařské genetiky. Ríd připominám, že

1ešcě předrím, v první polovině 80. let, prožil rok jako ,,hos-
tujicí vědec" (visiting scientist) v MRC Population and Cv,
rogeneric Unit v Edinburghu v laboratoři Dr. Chandleyové.
Výsledkem jeho ramní práce byla publikace rykajíci se otázek
párováni chromozomů X a Y, kterou tehdejši prezident Ev-
ropské společnosti lidské genetiky označil za ptrblikaci kJa-
sickou.

Jen pro doplnění uvádim, že specializačni atesraci z lékař,
ské generiky složil 14, lisropadu l973, kandidárem lékařských

o povolání zatím srřídá. Někdy chce blt rybářem, jindy haj-
ným a chvílemi příslušníkem jedno§ rychlého nasazeni, Dě-
deček má se zodpovězením jeho orázek zaměřených na ryro
obory co dčIat, A rak mu přeji (tedy dědetkovi), aby se v při-
slušném čase jeho vnuk Jan věnoval v rámci rodinné tradice
centrální nervové soustavě, Dědeček by to měl rozhodně jed-
nodušši,

Předneselo d.ne 16. listo?adu 2(mO

věd se stal29, záři 1977, docenrem l, lisropadu l99l a profe-
sorem 1. července 1994.

Požádar Dr Goerze, aby se ujal iízení úslavu, bylo prozře,
relné. Ujal se roho úkolu s vel}rym elánem, dokázal se obk]o-
pit skupinou znamenirych spolupracovníků a v průběhu ler se
jeho ústav sral nejenom největší rozsahem, ale zejména dosa-
hem, redy pracovnimi ýsledlry mezi všemi analogic§mi ústa-
ly lékařs§ch fakult v naší republice.

Profesor Goetz je nepochybně jednim z prvnich cytogene,
riků u nás. Zab),vá se dlouhá léta jak cytogenetikou klinickou,
tak experimenrální, V popiedí jeho scudií jsou genotoxicita na
chromozomální úrovni, chromozomy zárodečných buněk,
molekulárni genetika nádorů dětského věku, zejména expre-
se onkogenů a merylace a germline muoce genu p 53. Asi je

oho ješrě více a mnohem širši spektrum zabírá činnost pracov-
níků jeho ústalrr. O všem.jeho úsilí svědčí vellry počec předne-
sených a publikovaných prací vlastnich i jeho spolupracovni-
ků, ziskaná ocenění, ýsled§ řešeni granrů i p rí6ěžné zprálry
o řešeni q,zkumného záměru, jehož je hlavnim řeširelem,

Profesor Goetz je oblibeným a uznávaným učirelem, Kro-
mě biologie a lékařské generiky učí také generiku klinickou.
Výrazem kvaliry jeho pedagogického působení je raké jeho
zvolení proděkanem fakulty v minulém akademickém funkč-
ním období. Kromě toho, že je oblíbeným pedagogem, je ta,
ké oblíbeným šéFem, kcery usiluje o prospěch spolupracovní-
ků i pracoviště, někdy velmi důrazně.

Ve sr}ch pěrďedesári letech parři profesor Goetz mezi před-
ni pracovníky fakulty a daleko široko uznávané odborníky,
Ovšem k jeho schopnosrem odborným, pedagogickým a orga,
nizačnim, kreré z uvedeného jistě ryplynuly, patři množsrví
dalšich atributů, které ho jednak charakcerizují, jednak glori,
fikulí- jak se pii laudaci sluši a patří. Jednodušší než o nich
ho1,ořir by ro bylo v obdobi manýrismrr nebo baroka. To by
pozvanÝ maliř nebo grafik Goerze ryporrrétoval a kolem jeho
hlarv bv ry atribury namaloval. V pravém hornim rohu by
brla zcela jisrě podobizna něžné ženy - jeho manželky Jany,
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děrské kardiolož,§, krerá udržuje jeho sóma i psýché již dvaa-
čryřicet let v dobrém stavu. Dolní rohy by zabraly podobizny
oborr synů - staršího Jana, právníka, a mladšího Michala, lé_

kaře. Někam poblíž by se vešly i hlavičky vnoučar. Zůsrává
horní levý roh. Ten by 9.plnila silueta francouzského buldoč-
ka - pardon buldočky - Dony. Tak jako Rudolf Il. měl své-
ho lva, má Perr svého buldočka. Do zby,vajicich tásri by se

mrrsela vejít chalupa (krerá je v Meziluži v Českém ráji) a ta-
ké nejrůznější nářadí, se krerym se na ni pan profesor plete do
všelijak/ch řemesel, a dále trubky. Ano - trubky, jednak ry kre-
ré rozrzniveji tak krásně tóny barokní muzi§, jednak ty, je-
jichž prostřednicwím se neworleánský jazz rozléd po celém

HERGET Jan
(- 1945)

Profesor Herget je Pražan v Praze se narodil, naučili ho ru
čísc a psár, aby se dostal na gymnázium a kdl prošel, ,,vycho_
dil" i nďi fakulru. Pak se ho ujal pan profesor Poupa a stačilo
kátké působ€ní jeho osobnosti, aby u pana profesora propuk-
la v míře nevidané skrná vrozená vďeň pro vědu, která se vě-
kem spíše stupňuje. V Praze si nďel manželkrr, lékařku, která
se s jeho drrrhou lákou smiřila, a vychoval dvě dcery kreré
se ovšem jeho včdecké posedlosti brání. Jedna se mu naschvál
provdala do Belgie a dvě vnoučata mu ukazuje jen sporadic-
ky - aby se nepodědečkovala. Druhá studuje na Filozofické
fakulrě Karloly univerz iry aby získala nad orcovým počiná-
ním nadhled.

Po léta obklopen doma ženami, pořidil si profesor Herget
psa. Protože vi, že já mám také psa, resp. fenku, a prorože je
menší (rcdy Honza) než já, obsraral si mně natruc psa věťiho.
Ale i přes tento naschvál si spolu časro norujeme jak ri psi ...

a )ak by ro bylo pěkné, kdyby lidé byli aspoň někdy a alespoň
rrochu jako oni...

\čdecko-perlagogická kariéra pana proFesora je strmá. V ro-
ce 1974 kandidatura, 1986 habilirace, 1988 vel§ doktorát,
l990 profesura. Dlculrodobé stipendijní pobyty v Sheffieldu
(1975) a v Denveru (l984). Předměrem jeho ájmu je expe-
rimentální studium mechanismů vzniku plicní hyperrenze
u chroniclc/ch plicních onemocnčni. Mnoho o tom napsal jak
v monografiich (USA. Holarrdsko, Šv/carsko, Anďie, ČR), (ak

v přečerných, převážně v zalrraničí publikovaných původnich
vědeckých pracích. Za posledních 10let byl citován podle
Citation Indexu 2l0kr:ír, Může se pyšnir rim, že přišri měsic
r7daj1 prácijeho a kolegy Hampla v nejpřednějším odborném
časopise Physiological Reviews.

Je lyhledávaným, oblíbeným a crěným pedagogem. Je spo_
luaurorem mnoha skript a spoluzakladarelem postgraduálního
studia biomedicíny na UK.

svěrě. Má toriž hudbu obou těchto období, ve kreré rrubky
hrají významnou úlohu, moc rád. Á všude jinde by mohly být
už jenom samé chromozomy složené do chromozomol"y'ch
sad, které by vywářely svými girlandami utěšené pozadi. Sa-
mozřejmě by se v tom kvanru mohla objevit nějalcá mutace,
ale ru by poznal právě jen )ubilant a ryóle by.ji zarctušoval.
Co je to pro něho nějaká ra delece nebo rranslokacei

Tak to je vše, Porrrét, bohužel, nebude, Fakulta na maliře
nemá.

Předneseno dte 19, uiři 2002

Je nejenom u nás, ale raké ve světě známým organiátorem
mezinárodních kongresů a řádným členem (či dokonce česr-
ným členem) rnnoha česk/ch, wropsk/ch a světových odbor-
ných společností (a přirozeně všemožných komisí a rad).

V letech 1990-1997 zásrával akádemickou funkci prodě-
kana a aby na ni nezapornenul, poádal jsem ho, aby si ji zo-
pakoval,

Řekl jsem, že věda mu je všim, ale on přece jenom neparři
mezi ry vědce, kreii se uzavírají do ulity svého bádáni. Pobývá
rád venku na chalupě, rád lyžuje a surfuje. Musim prozradit,
že i vaří, asi také rád, protože jinak by to nedělal, Ale to mož-
ná souvisí s jeho vrozenou potřebou a nudcinim experimen,
tovat, ostatně umí si sám opravit všechno možné. Zlaátka
prosrředi, ai už si ho vybere sám, nebo mu je přiděleno, je pro
něho jednou velkou laboratoří. Kudy chodí rudy dokazuje, že
mu ro myslí nejen hlavou, ale i rukama.

Je přivětil}, klidný rozvážný dobře se s nim rozpráví. Srrá-
vilijsme spolu před lery několik příjemných dnů v Londýně.
Tam jsem si to všechno dowrdil. Jsem mu za mnohé vděčný
a jistě nejsem sám, A tak přesro, že mě zlobi, že je o rolik ler
mladši než já a má živor před sebou, přeji mu to a přeji mu
k romu všechno porřebné. Což jsem napsal za nás všechn,,-
v dopise, kten/ mu teď předám spolu se zlatou medailí fakul-
ry. Je pro takové oceněni, pravda, mladý a navíc - co mu bu-
dou udělovat příšrí kolegia k šedesárinám, pěrašedesárinám
a dálei To ale brrdejejió problém a stejně tu těó eventuá]nich
pét let nehraje roli. Medaili redy nedosrává proto, že je mým
přirelem, ale za to, jak moc toho pro fikultu udělal (a raké rro-
chu proro, že až mu rěch šedesát bude, nebr.rdu už dávno dě,
kanem a tu medaili bych mu nemohl sám předat).
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r Tématem jeho kandidátské práce byla,,plicní hyperrenze

Addenum:
o Studoval gymnázium Na Zarlance v Praze 5.

u experimenrálniho em§,zému plic" (l974).
Docencem patologické $ziologie se sral roku 1986.
Témarem jeho dokrorské práce byla ,,Experimenrální plic-
ni hyperrenze" (1988).
Vedoucim Ustavu Sziologie 2. léluhke falulry (a rake pro-
fesorem) se sral roktr 1990.
Za publikace ziskal dvakrát cenu předsednicrva České lé-
kaiske společnosri.
Úcryhodne jlou jeho aktiviry organizační: védecky sekretái
rradičních pražských mezinárodnich kongresů,,Plicní cir-
kulace" (1985, 1989, 1994,1999). Člen l}konného ry-
boru Evropské společnosri klinické i,ziologie dýchání

\íuž mladiscvého lzhledu, spiše hoó štíhlé, pružné postaly
e bvstrého pohledu. Je neobyčejně přátelský ajeho wář zdobí
:tálý úsm& Narodil se 2l. července l952 v Praze, a ro v loka-
.řé příznivé klukovs§m eldorádům - v Dejvicích, které jsou
5lizko lomovské oblasci Julisky, Korlářky a Scromovlry. Povin-
rou školní docházku provázelo zoufalswí pánů rodičů, proto-
že dával sorxravně přednost veršováni a láskám gpu Srříbrné-
io věrru. Podle známé zkušenosci, že prevíti maji šcěsrí, sudenc
Hoch nakonec prošel a odmaturoval.

co s ním: váhal mezi železniářsrvím a medicínorr. odnes-
-.r to medicína, ale předscavte si, jak mohly naše železnice ny-
ri rlpadat. Miluje je dodnes. To trž je po profesoru Peloucho-
. i na fakulcě druhý (a po Vavřincově praxi průvodčího vlastně
:rerí). Mohli by založit zájmový kroužek a lymysler logo se si-
uecou Altonína Dvořáka (ovšem do jeho úrovně jim chybí
_.rka k holubům),

Uchycení: Ná se uchnil na medicíně, zjistil, že sudium na
VSCHT mu nesedi, Když pozna|, že by bez mediciny přece je-
:rom nemohl blh, protože chodit na nádraží může i při medi,
:rné, zatimco při železničářské profesi by rekcoskopovac nemo-
rL. přece jen se na ní uchytil. Byla mu k romu dobrá Fakulta
Jérského lékařsrvi. od konce l. ročníku se v€rřel na naši chi-
:urgickou kliniku k prof. Niederlemu. Chytil se jako.., rakže
.rž v kožichu zůstal, jen v něm měni lokály a cedulky na dve-
.Ich. Roku 1977 promoval, v roce l989 obhájil kandidárskotr
Jizerračni práci (,,Primární resekce tlustého srřeva") a roku
]996 se habilicoval (,,Problematika akutního ošerieni chirur,
:ických onemocnění tlusrého střeva"), Kvalifi kačni arestace
lložil v roce l981, resp. 1986.

(1985-1989). Člen r,7konného giboru Evropské pneumo,

dy Postgradrrálniho dokrorského srudia biomedicíny při
UK, Předseda oborové komise GAČR,,Lékařské vědy",

Je česrným členem Korany Sociery ofRespiratory Physio,
logy a řádným čIenem The Physiological Sociery
Je členem redakčních rad a oponentem časopisú American
Journal of Physiology, Respiration, European Respirarion

Journal a Physiological Research.
V laudaci jsem žehral na co, že má věršiho psa. Má labrado-
ra, já fenku francouzského buldočka.

Kariérní postup piesně podle plánu:
od 1977 mladšl sekurrd.funi lékař;
od 1981 starši sekundIírní lékař;
od 1991 odborný asistent;
od 1996 zástupce přednosty kliniky;
od 1996 docent;
od 1997 přednosta klini§.

Docenr Hoch přenáší svoji chirurgickou praxi a zkušenost do
písemné a přednáškové formy. Zatím publikoval pies 70 čIán-
ků v českých a zahraničních časopisech, napsal jednu odbor,
nou monografii (Alutni chirurgie dustého střeva), jednu učeb-
nici s doc. l-efflerem a spolupracovníky (Speciální chirurgie)
a několik kapitol do učebnice Klinická onkologie Q. Kourec-
ký

kol
lečnosri, Evropské chirurgické společnosti (ESS), Mezinárodní
chirurgické společnosci (ISS), European Digesrive Surgery, In-
ternational Society ofUniversiry Colon and Rectal Surgeons,
Byl vědeckým sekrerářem 8, kongresu Evropské rady pro ko-
loproktologii v Praze v dubnu 200l a v roce 2003 vědeckým
sekrerářem 7. kongresrr Evropské chirurgické společnosti.

Až dosud ro všechno zni velmi úcryhodně, ale nahlédněme
za ry společnosti a poodkryjeme rrochu souk-romí,

Nenas}tnosu Nesrači mu kurir v břišních a hrudnich duti-
nách pacientů, kutí ijinde, kde se jen dá,

Sport |de ro s nim od deseri k pěci. Tiochu velocipeduje,
rrochu hraje volejbal, trochu lyžuje, prostě nic moc. Rád ale
cesruje, ovšem aktivně a s forografováním.
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Sttavováni: S rozkoši a všechno s ýjimkou vnirřností, kre-

rych si uživá profesně.
Nápoje: Měni, v posledni době preferuje červené víno.
Oblíbeoý spisovatell Andre Maurois.
Oblibený skladatel: Anronín Dvořák.

Oblíbeni maliři: lmpresionisté.
Vztah k přiroděl Kladně vědec§; zkorrši rodinné příslrršni-

ky z botaniky; alespoň někde se musí v rámci rodiny uplatnir.

Předneseno dne 2O. čenna 2(M2

světově proslulého zakladarele oboru dětské gynekologie, a á,
kem docenra Karela Veselého. Bylo zcela přirozené, že se sÉ] na
klinice ordinářem pro dětskou gynekologii, že roku l981 ob-
hájil kandidárskou dizerrační práci na téma ,,Klinické a labo,
rarorni aspekry dívčí puberty", v roce 1983 složil jako prvni
v republice násravbovou arestaci z děrské gynekologie a v roce
l99l obhájil titul DrSc, (,,Operačni léčba v gynekologii děri
a dospivajicích"). Těhož roku byl pro obor habilitován (mo-
nografie,,Děrski rynekologie") a roku 1995 se stal profesorem
gynekologie a porodnicrví na UK.

Nemohu uvést všechna členswi a firnkce v českých a zz_hra-
ničních odborných
nicrvi České gyneko
člensrví ve \čdecké
r7boru Spolku lékařů českých v Praze. Dále je pan profesor
Hořejši členem a pokladníkem Executive Board ofInrcrnario.
nal Federarion of Pediarric and Adolescenr Gynecology, čle-
nem (a v roce 1988 předsedou) mezinárodní zkušebni komise
Internarional Fellowship of Pediarric and Adolescent Gyne,
cology, česrným členem Mad'arské a Slovenské gynekologic-
ké společnosti a členem řady dalších insriruci a redakčnich rad
mezinárodnich čaropisů. PubIikoval kromě už zminéné mo-
nografie 13 kapitol v různých monografiích, 14l odborných
článků v česlqj.h a 98 v zahraničnich casopisech a mnoho dal,
ších starí. Vice než třisrakát přednášel- z roho l30krár v za,
hraniči.

Má radosr ze svých dvou děrí - syna Jakuba, ktery je kon-
cerrním mistrem lesního rohu v orchesrru Srátni opery, a dcen
Barbory kteá je lékďkou na lll, interni klinice l, LF a minu].
měsíc obhájila ryborné v doktorandském studiu ritul Ph.D,
čimž se otec velice a právem pyšni. Manželka pana profesot
byla renrgenoložkou, ví redy dobře, co medicina obnáší, a uhl,a-

zuje manželovi cestu při jeho sroupáni na vrchol.
O hudbě prof Hořejšího už byla řeč. Je překvapující. il

ač b)jva]ý člen malého komorniho souborLr, dává při poslech,-
přednost symfonické hudbě všech sryIol}ch údobí. Je srein*
překvapujici, že kromě dnů maximálni nepřiznč počasi jezi
denně na kliniku na kole, ač jinak je nepokryrě rypem nespor,
tovním.

Předleseno dtc 18. hrěrrra 20(b

Ti z v:ís, kreří milujere smrou dobovou hudbu a znáte soubory
které ji provozuji, nemohli jsre minour známý pražs§ ansrimbl
An§ CÁMERAIIS a nemohli jsre si nevšimnour, že v něm do
roku 1982 hrával na některé staré dechové nástroje rozložirějši
muž s parJ<ou do čela. Hrou na ně navázal na hru na flétnu, kte_
rá byla zíkladem jeho v podstatě profesionální háčské dokona-
losri, On však dokiza] džer v rukou ne.jenom štíhlou flétnu či
buclatější historické násrroje a ryluzovar z nich róny jemným
hmacem, on ren hmar a cir l,yužil ještě dokonaleji při lyšerřo_
vání šdhlých i buclarějšich žen a k ovládání všemožných ope-
račních nístrojů při chirurgické léčbě jejich neduhů a nejjem-
něji při ryšerřování a léčbč malých nemocných děvčátek.

Všechno jsem rim vlasrně prozradil - ano, začal jsem líčeni
o proí MUDr, Janr.r Hořejším, DrSc., přednostovi gynekolo-
gické a porodnické klinilry 2. LF UK a FNM, kreni oslavil po-
čáckem kvěrna své šedesáriny, Medicína a hudba byly zřejmě
sudičkami při jeho narozeni. Třetí sudička mi uniká snad
nám ji pan profesor prozradi. Ty dvě jsou ale jasné. Prvni si
pozval orec jubilanra, pan prol MUDr. Jaroslav Hořejši, ly-
nikajicí čes§ inrernista a zakladarel české klinické biochemie.
Smrší z nás jsme ho dobře znali a crili. Na pozváni druhé par-
ricipovali rodiče oba - pan profesor Hořejší senior byl rotiž
pianistou profesionálni úrovně a 88lerá maminka je absolvent-
kou Mistrovské školy houslové, žačkou profesora Karla Hof-
mana, primaria slavného Českého k"artera, Věnovala se ko-
morní hudbě a společně s manželem koncenovali dlouhá léra,
zvláštč v Umělecké besedě, kde ,,premiérovali" mnoho českých
sonát pro housle a klavír

Syn Jan byl dirěrem spořádaným a pilným, Maruroval na
znánélr' gyrnnáziu lana Nerudy v Hellichově ulici na Malé
Scraně, lysrudoval Fakulu všeobecného lékařsrvíUK sub sr.rm-
mis auspiciis (I9ó3). Po promoci pracoval tři ro§ vAnatomic_
kém ústavu FVL (l963-1966), pak rři měsíce v nemocnici
v Kurné Hoie a v témže roce nastoupil na I. gynekologickou
kliniku FVL jako sekundární a starši sekundární lékai Na ldi-
nice pobyl do roku 1973 a v ré době složil atestaci I. stupně
(1967) a|í. stupně (l97l ) z gynekologie a porodnicwi.

Roku 1973 našel definirivni místo pro wou budouci ka_
riéru na g,nekologicko-porodnické klinice rehdejší FDL v lon-
dýnské ulici, Sral se pokračovarelem profesora Rudolfa Petera,
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Dosavadni běh života docenra Jandy (v současnosri už pro_
fisora) se nasrarroval v rodině právnika a magisrry farmacie
v hrrsirském Táboru, pokračoval do konce 2. světové války
v iihočeske metropoli a dalsich pét ler v přelcásném mésté
Rožmberků Českém Krumlové. V tomro punktu mu rro-
chu ávidím, ro pro můj rztah k době rudolftnské a pozdních
Rožmberků, protože žil kus dětsrvi na krumlovské larráni,
r domé někdejší radnice, kde si jeho marka najala zámeckou
lékárnu. Pamárný dům, lzrušující prostředí lékárny, gotické
sklepy a v bytě srarožirný nábJtek. Pro zaneprázdněnosr rodi-
čů wnikla v Jandově děmwi ješrě jedna mimořádnost. Chlap-
ce lychovávala pani Aue, najatá hospodyně, marka němec_
kého lékaře. jehož rodina čekala na odsun. Odrud základy
Iandovy němčiny. od třeti tiídy se už učil v Českých Budě-
jovicich a po malulitě se rřikrár marně pokoušel o přijeri na
lékařské fakulry. Musel pracovar jako dělnik u autoklávů ve
rvrobně infuznich roztoků a jako betonářslcý dčlník při stavbě
ávodu Kaučuk v Kralupech. Těprve po třetím pokusu ho při-
ia] na odvolání rektorát UK a v lerech l960-1966 studova] na
tehdeisi FDL. Behem srudii byl demonstrátorem a pomocnou
rédeckou silou na I. děrské klinice profesora Švejcara a pak
, Usravu paro|o8ické $,ziologie profesora Poupy,

Po promoci pracoval na déEkém oddělení v Ceském Krum-
lovč, kreré dokonce po emigraci tamního primáře Dr. Havli-
ka v roce l968 docasně vedl. Na I. dětskou kJiniku nasrorrpil
r srpnu 1972 a už ji neopu.sdl. První atestaci z pediarrie složil
roku l969, druhou v roce 1973. Už v Krumlově a pak rrvale
. Praze se věnova] zejména nefrologii. Ta byla předmčtem jeho
exrerní aspirantury (Infekce močových cesr u děri), tirul kan-
didáta věd obhájil v roce 1982 a pak i habiliraci v roce l986
Tiansplarrtace ledvin u dětí). Roku 1988 nastoupil na misto

piednosry I. děrské klini§ nďí fakulry a v ni byl pownen při
dT,ou rekonkurzech.

Kdo vi, zdajeho ájem o močové úsrroji nebylg+olín osob-
nim urrpením. V roce 1962 se u něho objevila makroskopic_
ki hematurie. Vyšetřovali ho horem dolem na více odděleních,
ú skončil na chirurgickém oddělení vojenské nemocnice v Bu_
dejovicích. Jeho primář sranovil po vojensku diagnózu papilo-
mu ledvinné pánvič§ a indikoval chirurgickou revizi. Nic při
ni nenaše|, a tak dalši obriže už byly ,,pooperační". Znovu se
obríže objevily v roce 1968, zase hemarurie, tentokrár při pro-
kázané liriáze. Operace proběhla bez komplikací (proi Dr.
Hradec), zato v dalšim obdobi se rozvinula urosepse, šokový
srav, bezvědomí. Po jejich nesnadném zvládnud se doc. Janda
doléčoval na II[. incerní klinice profesora Charvára, jeho ošet_
iuiícím lékařem byl sekundář Dr. Josef Marek, její současný
šé[ I rakové překážky sravi osud člověku do cesry - snad aby
nčco připomenuI...i

Rozs:íhlá je pedagogická činnost doc. Jandy. Od roku l974
byl na klinice zodpovědný za ryuku nefrologie a od ré doby učí
nepřetržitě pediacrii ve 3.-6, ročniku pregraduálního studia.
Má velikou zásluhu na výměnných súžích mediků mezi naší
fakultou a fakultami německými. Stará se o profesni postgra-
du:ilní l"/uku a o dokrorandy, krerých získal v posledních le-
tech šesr.

DocentJanda absolvoval řadu srudijních pobttů v zahrani-
čí, z nichž nejpozoruhodnějši je první v Kolíně nad Rýnem,
do krerého vpadl srpen 1968 a rozhodování, zda má či nemá
zůstat v zahraniči, Neemigroval. Klomě snrdijních pobynů, při
kterych prezentoval svoji práci, piedn:íšel na mnoha konferen-
cích všude po světě. Publikoval vice než l00 odborných člán-
ků, vědinou z oboru děrské nefrologie. Úspěšně řďil vlzkumné
programy před rokem 1989 i čryři granry v rámci nově wnik-
lých grantoých agencur. Je podsratné, že v roce l979 inicio-
val v naši republice léčbu chronického selhání ledvin u děri
a mladisruých diallzou a rransplantací a že má podsracný po-
díl na zřízeni specializovaného dialyzačně rransplantačního
cenrra pro děti v Motole. Široký áběr docenra Jandy se rýká
ovšem i někrerých jiných úseků pediarrie a rozsáhlé činnosri
organizačni. Je členem, a v lerech l990-1996 byl i předsedou,
výboru České pediatrické společnosti, členem ýboru České
nefiologické společnosri a členem České urologické společnos-
ri. Je členem European Sociery ofPaediatric Nephrology, čle-
nem Internarional Sociery od Paediadc Nephrology, od roku
l996 byl po 3 roky voleným členem výboru European Socie-

ry for Paediarric Nephrology. Po dvě funkční obdobi je č]e-
nem ýboru Union ofche Narional European Paediatric Asso,
ciarions (UNEPSA) a od roku 2000 jeho prezidenrem. Získal
čestná člensrvi v Ósrerreichische Gesellschaft fur kinder-und
Jugendheilkunde, Deutsche Gesellschaft ftir Kinderheilkunde
und Jugendmedizin a je čestným členem Slovenské pediatric_
ké společnosti. Získal čestnou medaili CPS JEI] česrnou me-
daili univerziry P. J. Šafaříka v Košicich a česrné člensrvi ve
Sdružení prakcických lékařů Pro děti a dorost. Působí v něko-
lika redakčnich radách. Sám považlrje za zislužný podil na při_
pravě a vydání Zdravotního a očkovacího průkazu. Od rokr_r

l980 se jeho ásluhou uskurečnil rrž 22. ročnik Pracovních
dnů děrské nefrologie, v různých funkcích se podílel na orga-
nizaci více svěro5]ch a evropských kongresů (Praha, Pařiž, Je_
ruzalém, Vídeň). Jako prezidenr kongresu European Sociery
for Paediarric Nephrology v září 1999 v Praze, krery byl hod-
nocen jako jeden z nejúspěšnéjšich v hisrorii společnosti, zís-
kal vyznamenání nazvané ýstižně "Golden kidney".

Docenr Janda žije v utěšeném rodinném proslředí. Jeho
manželka je prakdckou lékařkou, srarši dc€ra neonaroložkou

" Čes§ich Budějovicich a mladši je absolventkou salesiánské
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školyJabok a exrerně sruduje sociální pedagogiku na teologic-
ké fakultě naši univerzity. Na budějovickí vnoučata nemá do-
cenrJanda piirozené moc času. je to dalekol dalSr jsou blizko,
na Bile hoie. Rodina re schází na chalupé ve Svérliku u Čes-
kého Krumlova, kcerou manželé Jaldovi vlastni už 30 let, Čas_
ro ram s nimi pobývá imnoho známých, včerně přátel z Ně-
mecka.

MámJi zminic osobni záliby doc, Jandy, pak je to přede,
vším hisrorie, rád čte historickou lireraturu faku. za druhé
vý,warné umění, ke kterému má blízko i jeho třeti záliba, ces-

továni, protože při ném navštěvuje všechny vý,znamné obra-
zárny v Evropě a některé i v USÁ. V Praze je zaníceným ptů-
vodcem hostů ze zahraniii po prazs§ch galeriich. Ze viech
mlsl, kteIj Po svété navtrívil. si kromé iižnich Cech zamiloval
Breraň, Spanělsko, ve Francii krajinu kolem Rousillonu, ze-
jména však italské Toskánsko. Penzi by chtěl proživat napůl
v Praze a napůl v jižnich Čechách, s odskoky pó světě, abyho
ukázal manželce.

Přednescno dne 15. únota 2OO1

Euangelista

Mnohým vrrá nepochybně hlavou křestní jméno, spojované
v současnosti vždy s naším slavným ýziologem. Nehledejte
však záhady, Profesor Jirásek se narodil jako prvorozený syn
lékařské rodiny, ve kreré bylo toro jméno r,7hrazeno nejstarší-
mu mužskému potomku rodu, Není v rom nic vic a ie to úcry,
hodné.

Profesor Jirásek se narod|l26,7,1929 v Pardubicích, Jeho
dědeček, Jan Evangelista, byl zpočácku prakrickým lékařem
a později odborným lékařem chorob vnitřníó v několika mís-
rech r7chodrrích Čech. Působil ve Smiřicích, v Humpolci a po-
sléze v Pardubicich. Byl nepochybně ryraznou osobností - evaa-
gelik, národovec, muzikanr (hrával na violoncello) a znalec
lireracury, zejména klasické ruské. Napsal monografii ,,Ne-
mocné posraly románů Dostojevského" (a předběhl rak akci-
vity profesora Lesného), krerá vzbudila v přislušných kruzích
zasloužený zájem. Zajímal se o ni i prezidenr Masaryk.

Jeho tieti syn Jaroslav byl otcem našeho Jana Evangelisry
Byl lékařem, krery; se ,,lyučil" gynekologii a porodnictví na
I. gynekologicko-porodnické klinice pražské lékařské fakulry
u profesoraJerie, jehož byl asisrentem, Později si zařidil sou-
kromou praxi v Pardubicich, ale zemřel v mladém mužném vě-
ku 42 let roku 1940. Profesora Jiráska a jeho mladšího brarra
(po orci Jaroslava) r,7chovávala od jeho l l let marka sama,

Byl dobrym, ale nekonformním studentem pardubického
gymnázia a po maturirě, krerou složil v roce 1948, ho přijali
na Lékařskou fakultr_r v Hradci Králové. Cesta mladého adep-
ra medicíny k embryologii byla nepochybně zajimavá, vlastně
ů kuriózni. Zab,j,vd se totíž ornitologií a sbiral skoiápky pta-
čich vajec, A prorože byl už od mládi velice zvídavým, což se
léry znásobilo a scalo zdrojem nepiíjemných okamžiků habi,
litujících se v naši vědecké radě (a nepochybuji, že i mnoha ji-
ných na více misrech), začal se zajímat o to, co se děje v těch
vajíčkách před tim, než je uloží do své sbirky.

Tak začal studovat embryologii od druhého roku sr.ych lé-
kais§ch srudií, od roku 1949, Měl q.nikajici učitele v le,

rech 1949-195l hradeckého profesora Vrtiše a pat do roku
1960 znamenitého pražského embryologa a hisrologa profeso-
ra Frankenbergera. Za svého dálkového učitele však považuje
i profesora Heniga z Bosronu, se kterým se osobně setkal v le-
tech 1969 a 1970. Jiráskovi ovšem nesračila jen teorie, a pro-
to se po násruprr do Ústavu péče o matku a dítě v Podoli učil
i gynekologii a porodnicrvi - u docenra Černocha. Vzniklo
z roho pro praxi významné propojení a profesor Jirásek byl
časnfm konzulrantem při rozhodování ve složirych kinickych
situacích.

T&išrěm jeho práce je ovšem lidská emryologie a v ni zvláš-
rě studium urogenitálního sysrému. Zabial se sttrdiem sex,
,chromatinu a utčeni pohlavi. Byl zřejmě prvním cl.togene-
ticky orienrovaným embryologem, kteq; se snažil lysvěrlit
vý,vojové mechanismy Tirrnerova a Klineíelrerova syndromu
(I954-1957) i různých forem intersexuálních malformaci
Priotitně dokáza|, že:
1. není rozdilu mezi migrací prvopohlavních buněk mužskych

a žens§ch emryí;
2. mezí 42. a 45. dnem qwoje nastává u embryí 4ó, XY dife-

renciace Serroliho btrněkvarlat a jejich interakce s prvopo,
hlavními buňkami, jež je přeměňtrje v buň§ schopné pro,
liferace po celý život;

3, u embryi 46, )O( interakce nelzniká a veškerá mitotická
aktivita pohlavních buněk v ovariich se promarni ve fetáni
době,
Z toho rypl,foá zÁvér, že h]avní rozdíl mezi mužem a ženou

spočívá v proliferaci pohlavních buněk po celou dobu života
muže, zatimco u žen je jejich proliferace omezena na obdobi
prenatáJní a zráni na období zhruba padesáci postnacálnich ler.

Pokud se oriče priorir na úseku intersexuálnich malformaci.
patří k nim definice resrikulárni dysgeneze při mužském pseu,
dohermafrodirismu (v roce 1970) a v témž roce popsané an_
drogen,rezisrencní syndromy, Unikitni prací profesora Iiráska
je zpracování embryologie člověka, založené na srudiu pomo-
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cí řádkovacího elekrronového mikroskopu a vydané v ojedině-
lém ,Átlas of Human Prenaml Morphogenesis" v roce l983.

Pro minulé obdobi odmítavé ke všemu ápadnímu je mi-
mořádné, že se profesoru Jiráskovi podařilo pracovat delší do-
br-r ve Spojených srárech amerických. V lerech l968-ó9 byl
hosrujícim profesorem Minnesotské Univerziry v Minneapo-
lis, Denta] School, kde se zabywal spolu s proí Gorlinem mal-
tbrmacemi a generikou, a následující rok 1969-70 na gyneko-
logicko-porodnické klinice studoval gynekologickou parologii
a endokinologii. Znovu byl hostujícim profesorem teže uni-
l,erziry v lerech 1978-79 a konečně byl l"fkumným pracov-
nikem a hosujícím profesorem gynekologicko-porodnické kli-
niky Univerziry v Tennessee v Memphisu.

Jeho publikační činnosr je impozantní, přednášková čin-
nosr rozsáhlá, také v londYně, New Yorku, Moskvě, Berlíně,
Los Ángeles, Mexico Ciry, San Francisku, Palo Atu, Seatdu,
Toronru a jinde.

Je zřejmé, proč se profesor Jiásek sral členem vědecké rady
l exrerním učirelem fakulry. Jeho l}klad embryologie je bez-

konkurenční a zkouška nesnadná, Nicméně veškerá souhrn-
ná Jiráskova činnost musi býr pro všechny příkladem kvalit,
kreré by měl qsokoškolský pracovník bezr7hradně splňovat.
Profesor Jirásek předstarrrje vědeckého pracovníka, ktery je

obdařen všemi vlasrnostmi k romu porřebnými - zvídavostí,
schopnosti pozorovat, trpělivosri, pečlivostí, pracoyitostí, in-
venci (a fanrazií), exakrností a schopnosti jasného sděleni. Je
přisný a proro někdy nepřijemný když ziskí n:ízor, že vědecké
principy jsou šizeny. Nikdy však není zlý Kromě embryologie
a generiky miluje svoji ženu, což je chvályhodné, ornirologii,
což je něžné, a ot>rázky, cožje inspirující. V posledním obdo-
bí ho diky Karolinskym koncertům začiná oslovovat i hudba.
To je nadějné.

Předneseno dne 2O. října 1994

poznámka: Na uvedeném se za téměř deser dalšich ler nic ne-
zménilo. Jen lére piibyla, a zkušenosti.
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nadřazený examinátor chirurgie. Sral se mu negativním při-
kladem pro vlasrní pedagogickou činnosr.

- Po promoci (1977) pracoval měsíc na ARO nemocnice v Pří-
brami, Tam se naučil inrubovar, což je nepochybně v oboru,
který pak zvolil, důležiré.

- Základni vojenskou službu (1977-78) absolvoval při neustá-
lých pohotovostnich službách v Pezinoku na Slovensku, od-
kud občas zajižděl do vojenské nemocnice v Bratislavě. Viděl
tam lékaře incidovat absces nosní přepážky bez umrtveni.
Stejně mk jako zmíněný chirurg pro činnosr pedagogickou,
rento lékař se stal Kabelkovi odstrašujicím příkladem pro
etickou rovinu zdravornické praxe,

- Od l. října 1978 do současnosti je kolega Kabelka věrný
ORL klinice nďí fakulry na ré r7šlapané, nelehké cestě
mladši a starší sekundárni lékař, ordinář (l988), odborný
asisrenc subkaredry děrské ORL ILF ( l. 3. l99l) a ORL kli-
niL7 (1. 10. t99l), docent (23. l. l995) a podéze přednos-
m (l. l 1. 1997). Dne l 5, února l999 se stal vedoucim sub-
karedry dětské ORL IPVZ.

Dovolre mi několik údajů o Kabelkově profesní a vědecko-pe-
dagogické kvalifikaci:

- atestaci l. stupně z ORL složil v dubnu l981;

- atesraci II. stupně v květnu 1985 a

- specializačni atestaci v oboru dětské otorinolaryngologie
v únoru l997;

a
l
l
l
l.
ř
a

KABELI{A Zdeněk
195l)

Komu česr, romu čest! Proto rád přičleňuji do soupisu lauda-
cijrrbilujících členů nďí fakulry nebo vědecké rady laudaci dal-
ši, laudaci rakovému mladikovi, jal</m je pan docent MUDr,
Zdeněk Kabelka, přednosta naši Klini§ ušní, nosní a krční.
Použil-li jsem označení mladik, pak proro, že znám pana do-
cenra, aniž si ro v proudu všedního koloběhu událosd uvědo-
muji, už třiadvacet let (od roku 1978) a i pii jeho oprávněném
kariérnim postupu ho pořád vnimám jako m|adého, zanícené-
ho, velmi schopného, ochotného a usměvavého chlapce. Sou-
dim, že právem, protože on mě v dopisu, ktery mi napsal před
nékolika dny, vnímá jako (cituji) ,,svého profesora a učitele".
Samozřejmě ne otolaryngologie - to by ro dopadlo!

Žádná laudace, tim spiše ra při prvním pozornosti hodném
iubileu, krerym bezesporu padesátiny jsou, se neobe)de bez v/-
aru v}znamných životnich dat jubilanra:

Narodil se v Praze l5. prosince 195l.
- Základní školu absolvoval roku l967 v Praze, Omské ulici.

Už v osmé a deváré rřidě se účastnil matematických a Szi-
kálních olympiád.

- Jeho sďední šŘolou bylo Akademické gymnázium ve Štěpán-
ské. Maturoval roku |97l §á tamtéž 1949). To už se ale pře-
orienroval směrem biologic§m.

- Pokačoval studiem medicíny na Fakulrě všeobecného lékař-
swi v Praze. V jeho průběhu ,,fiškusoval" tři rol7 ve lI. ústa-
vu lékařské chemie a rok v něm pracoval jako asisrenr na
poloviční úvazek. Červený diplom mu pokazil arogantni,
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- Ématemjeho habiliočni páce byla ,,Nezánětlivá zduření na
krku u děrí";

- je aurorem a spoluautorem 250 přednďek a kolem l50 pub-
likaci (včerně absuakr) a úspěšným řeširelem sedmi grantů,
jejichž problematika se t|ka.Ia a ryká nádorů, poranění, koch-
leárnich implantací, kosrnich sluchadel a skríninku sluchu
u novorozenců.

Považuji za patřičné připomenour, že Kabelko9imi učiteli by-
li profesor MUDr, Jan Klos, primář MUDI Jiři Kanta a ze-
jména profesor MUDr. Jaroslav Fajstavr. Vzděláni doladbval
na za_hraničnich stážich ve Vídni (l990), Grazu (l99l), Horr-
stonu (l992) a Salzburgu (l993).

Doc. Kabelka je od roku 1993 šéfem a chirurgem Centra
kochleárnich implanraci (r, č. l ll operovaných dčti), členem
ORL společnosri ČLS, jeji sekce pro chirurgii báze lebni. Čes-
ké onkologické společnosri, Americké společnosti pediatric_

§ch otolaryngologů a členem předsednicwa Evropské společ-
nosri pediaúické oolaryngologie a dále členem redakčních rad
časopisů Otolaryngologie a foniarrie a Updare.

Tolik tedy o odborné kariéře jubilanta, kcerá je hodna úcry
a obdivu. A ješrě něco ze solrkromí.

Vaahy, které jsou pro osobni živor určující, předstar,rrje pro
docenra Kabelku především jeho žena- pani doktorka Magda,
s€ kt€lou se seznámil už na gymnáziu. Nevim jak a kam spo_
lu tehdy chodili, nicméně vím, že ješrě před maruritou spolu
prorančili rrojí tarreční a pozdčji čryři roky tanečních pro do-
spělé. Nebylo by od věcijmenovar pana docenra rančícím oto-
laryngologem. ZáLzrmí ovšem představují i jeho děci - 23lerá
dcera Magdaléna, krerá se už rymanila z rodičovs§ch otěži
(mj. zvládla dokonale čryři jazyky), a syn Martin, zarim živor
a jeho nabíd§ obhlížející gymnazista. Nebylo by spravedlivé
nezmínit, že Kabelkovo člověčenswi obohacuje i jeho o l7 let
mladší švagr Honzík, bratr manželky, krery v šesti letech zrra-

KASAL Pauel( 1942)

Když jsem zvažoval, jak charakterizovat docen!a Ka§ala, na-
padl mě pojem ,,sírě", Ano, docent Kasal zesvětil život sítím.
Samozřejmě mlslíte na sítě počitačové, ale to je jen jednou čás-
tí Kasalových sirí. Těmi druhýmijsou sírě pavoučí. řte, ne_
věřte, jubilant se zablvá vědou o pavoucích,

Pokusim se rozplést, alespoň zcristi, síť jeho živora. Narodil
se na sv. Josefa roku 1942 a dětswí prožil na Vinohradech. Po
absolvování zák]adního a středního stupně !žděláni (maruro-
val 1959) strávil rok v n. p. Léčiva, kde se podílel jako dělnik
na výrobě inzulinu a heparinu ze zvířecích žláz dopravovaných
z pražských jatek. Pak rystudoval Fakultu dětského lékařsrvi

ril jednoho a ve dvanácti Ierech druhého rodiče. Manželé Ka-
belkovi mu rodiče ž do jeho svarby a založeni vlastní rodinr
dokona]e nahrazovali.

Pracovat s kochleárnirni implantáry není jistě snadné, Ovš€m
pan docent je od přirody navšríven manuálni zručnosri, je jí ež

posedli Sám o tom říká: "Manuálně se mohu realizovar pir
operacich, ale lyzkoušel jsem řadu prací se dřevem, s kovem
dokáži uříznour sklo na poádovanou velikosr, zabrousir, pro,
vrrar a zasklit, položir dlažbu na podlahu i rašky na střechu
udělac rozvod elektřiny, vybetonovat podlahy, postavit a omit-
nout stěnu, Taky jsem vrátil do chodu řadu starožitných ho
din. Obzvlášrě ry hodiny isou dobry cvik na trpělivost a hod:
se ro pak pro operace. Postupem doby jsem dal dohromad,
nářadi, kterým dokáži opravit téměř vše mechanické"'

Druhým koničkem mu je forografování. Z něho rěži u:
dlouhá léta i klinika. Neznám pracovišrě, které by mělo ra-k

dokonalou, obsáhlou a uspořádanou forodokumentaci. Pal
docenr ovšem fotografuje i mimo kliniku - prakticky vešker:
ánry Dříve sám i ryvolával, dnes ryuživá g;hod digitálnici
přistrojů. Jeho nejlepšími fotografiemi jsou obrázky z přírodt
a pamárek, přičemž se ngzříká ani momenrek a i na fakultč a-
znamenal mnoho slavnosrnich okamžiků, Při cesrách po sér=
nelehává na přímořských Plážich, ale získává spousru obrazo-
vého materiálu, ze krerého j.tváří spo|u s manželkou soukrc.
mé cestopisy,

Třerí bohulibou neřesrí jubilanta je rozumově podačovan.
pud sběratelský Nehoni se za množswim předmětů, ale rac
shromažduje hezké věci, kdl jaksi samy přicházejí. Mincc
katalogy svčrových obrazor}ch galerií, obrazy, pro pani porce-
lánové hrničky.

Tolik tedy, dámy a pánové, o docentu Kabelkovi padesac-
Ietém.

Předneselo dae 13. pfusince 20OI

(promoval l966), Během studii ,,fiškusoval" na I. dětské klin:,
ce profesora Švejcara. Vypadalo ro, že mu farum přiděIilo osu;
imunologa. Po popromočnim roce vojenské služby (l9ó-
pracoval rok na imunologickém odděleni Mik_robiologickéht
úsravu ČSAV (l9ó8), Pod odborným vedením imunolos.:

- básnika Dr Miroslava Holuba - se zab;lval řešením otáze,
ontogeneze imunokompetence a úlohy thymu. Následoval je

denapůllery pobyt na dětské klinice ve 
'!íúrzburgu, 

,, Narioni
Research Cenrer v Londýně a na Pasteurově úsravu v Paiiž,
Tam prožíval serkáni s prvními aplikacemi r7šetřeni imunirr:
reaktiviry Pak nasrotrpil na L děrskou klinikrr (1970), k če-
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muž mu pomohl profesor Švejcar. Začal jako sekundární lé-
kař zavádět metody pro hodnoceni imunitní reaktivity u děti.
Aresraci I. scupně z pediarie složil roku 1973 a postupně vy-
budoval na klinice imunologické odděleni, které vedl 15let
(1975-|990) a kreré se posrupně stalo centrálním zařízením
s deseti pracovniky. Roku 1980 obhájil docent Kasal kandi-
dátskou dizertačni práci. V tomro období publikoval 84 prací,
monografii ,,Imunodefrcimí stary u dětí" a samostarnorr kapi,
tolu v celostátni učebnici pediatrie.

Ovšem už několik posledních let ze zminěného obdobi se

do popředí jeho zájmu prolílá dávný záilem o macematické
aplikace v medicíně. V roce 1985 přešel na místo samostatné,
ho vědeckého pracovníka katedry nemocnični pediarrie FDL
se zaměřenim na }dinické aplikace výpočerni techniky. Využil
ji v laboratornim provozu, zavedl první klinic§ informační
systém pro provoz oddělení a databázi pacientů. Ve světě za,
ča|y vycházet práce o vicerozměrných srarisriclých merodách
a formalizaci lékařs§;ch pojmů. Docent Kasal se stal jedním
ze cři evrops§th spo]uaucorů mezinárodního rydáni systemi-
zované nomenklatury mediciny SNOMED.

Změny, kreré nasraly po listopadu l989, se dorkly zásadně
ifakulry Její vedeni pověřilo docenta Kasala ,vybudováním

Ustavu lékaiské informatiky. Ukol splnil a 1. února 1991 se

stal jeho přednostou. Něco sice zrratil (další kariéru v imuno-
logii i pacienry o kreré se léra scara]), ale mnohé získal, V úsra-
vu etabloval obor, o kterém nebylo zpočátku jasné, kde najde
své misto. Byl bez tradice, bez osnov, bez učebnice a progra,
mů pro praktickou r"fuku. Všechno se ale podařilo připomi
nám jen první českorr učebnici Lékařská informatika, kterou
rydal ve spolupráci s 1, lékařskou fakultou (má 540 srran). Po
zmíněné sérii imunologic§ch prací publikoval dosud 98 pra-
ci z oblasri informatiky a v loňském roce vydal ve spolupráci
s doc. Svačinou monograíii ,,Inrerner a medicina", krerou jsem
měl čest pokltit. To, že náplní dnešního zasedáni vědecké ra-
dy je jmenovaci řízeni docenta Svačiny profesorem, není pře-
dem domluveným scénářem, ale příjemnou shodou připra-
venou osudem. E]ekcronická verze knížky - Cirmed ziskala
presrižni ohodnocení mezinárodni internetové kvaliry (Hon-
code) a ýznamné americké ocenéní Hardin MD. V posled,
nim deseriIetí byl a je jubilanc řeširelem několika granců,

Docent Kasal má nově adaptované, dobře lybavené praco-
višcě, skupinu vájemné se por,zbuzujicích pracovníků, radost
z práce a sem tam poríže s kolegiem děkana. Usrav, hisroricky

První na českých lékaiských fakultách, podle jehož pomůcek
se informarika ryučuje, pověřilo minisrersrvo zdravornictvi
rypracováním a vedením programu přípraly pro vstup do EU
v oblasti informatizace zdravotnicwí. základní rezi programu
je zajistit kvalitní informace pro zdravotní§ i pacienry ryuži-
tim internetu, aplikace zahraničních zkušeností - například
portálů pro Evidence Based Medicine a v neposledni řadě ta-
ké perspektivní internetový boj proti různým formám nevě-
deckých alternarivnich postr_rpů. Je nasnadě, že docenr Kasal je
členem významných odborných společností American Me-
dical Informatics Ássociation a Internarional Sociery of Bio-
sracisrics.

Zivěr laudace patři osobnimu profilu pana docenta. Má
ženu Zdislavu, lékařku, a dceru Zdislavu, lékařku. Obě isou

internistkami na obou pražských konkurenčních fakultách.
Obě jsou rrvale akrivní ve folklorní hrrdbě a tanci. Zda musí
pan docenr doma také rancovar, mi neprozradil. Sám zpívával
léta v Kúhnově dětském sboru a dodnes vzpomíná na jevišcě
Národniho divadla, kde zpival v Jakobinu a Borisi Goduno-
vovi. Docent Kasal běhá - zkusil přespolni běh, mararon i běh
orienračni. Dosud se pravidelně účascní VeIké Kunrarické, Bě-
chovic a závodů v orienračním běhu v kategorii mužů přes
50 ler. Jeire pied deseti lery absolvoval lyža*§ Vaasův beh ue

Svédsku (Lrar dlouhá 82 km). Tvrdí. ž€ i při lydání veškerych
sil je to přijemné, což je pro mne osobně naprosro nepocho-
pitelné.

Konečně musim zmínit pavouky. Publikoval o nich 21 pů-
vodnich sděleni, popsal 8 noj;ch drrrhů pro republiku a jeden
no9i pro světovou vědLr. Specializuje se na skupinu snovačů,
pavoučků velk/ch jen pár milimetrů, kreří se ryznačují doko-
nalou péčí o potomswo. Dovolte mi citovat jtrbilanra. ,,Co mi
dala arachnologie? Především překvapivé nahlédnuri za běžné
obzory V určiry okamžik rociž přestává být náš pohled jen vi,
děním zblízka, ale stává se vstupem do zcela jiných svěrů".
Árachnologie docenra Kxala není amarérskí. Slavný angliclry
arachnologJohn Crompton o ní napsal: ,,Naše znalosti o pa-
votrcích pocházejí vesměs od přírodovědců bádajicích ve svém
vo]ném čase, od lidi, kreří pracuji nebo pracovďi zr Álby od
duchovních, učitelů, lékařů, obchodníků a jiných. Mezi těmi-
ro lidmi je jakýsi druh bratrsrví; maji potrze jeden tájem roz,
hojňovac svoje znalosri."

Kdl mi pan docent poslal podklady pro tuto laudaci, ukon-
čil je odsravečkem nadepsaným ,,Nďe osobní setkání", Potěšil
mě, ale nesluší se je zde uvádět. Ovšem i já mám lzpominky
na osobní setkání a souznění:

- Když jsem se dozvěděl o pavoucich pana docenta, připo-
menul jsem si amatérské zájmy vlastního mládí - několik
zakoupených knížek slavného francouzského hmlzovědce
Jean-Henri Fabrea, krerého velk| Maurice Maeterlinck na,
zval Homérem hmlzu, a mezi nimi monografii Živor pa-
vouka, která mě velice zaujala.

- Kdý pan docent svěřil mé dlani krásnou samičku sklípka-
na Helenktr, která mu několik ler dčlala společnici v pracov-
ně, lzpominal jsem na ru fázi vlasního života, v níž jsem se

sými malými syny choval sklipkarry doma mezi mnoha dal-
šími zvířary.

- Když jsem připravoval ke 40. wýročí založení naši fakulry
publikaci Eros Hippokraces, přihlásil se pan docenr Kasal
k sepsání kapitoly,,O znaku 2. lékařské fakulry UK v Praze"
a porozuméli jsme si zájmem o hirrorii.
Když, se pan docenr vrátil z jedné cesry do Kanady, přivezl
mi dárek - ma]ého alabastrového pelikána, symbol fakulry;
srojí doma v mé knihovně, dohlíži, jak si vedu a dává wpo-
mínar.

Šedesárinyjsou důvodem ke lzpomináni, ale také k blahopřá-
ní, k,vyjádření díků a k ocenění. Právě to teď činim.

Předleseto dne 21, břenu 2 )2

iI
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KODET Roman
l953)(*

Grarulovat profesoru Koderovi k padesátinám je pro mne stre,
sující. Důvod je nasnadě. Jeho jubileum mi naléhavě připomí-
ná nesmlouvaý běh času. Pamaruji si toriž Romana Kodeca
jako mladičkého studenta nďí fakulry a ještě lépe jako srejně
mladičkého a ještě čilejšího člena našeho Ústavu patologické
anatomie. Roman tehdy společně s panem profesorem Scejska-
lem se mnou spolupracoval kromobyčejně úzce. Dne 28. dub-
na rohoto roku přesrane blt v mém pohledu mladičlrym, bude
už jen mladým, ale narůstajícími zkušenostmi, vědomosrmi,
rozhledem a také rechnickými možnostmi oboru ješrě čilejši,
než byl kdy piedrím.

Je Pražan z lékařské rodiny. Orec byl fyziologem v Úsravu
leteckého zdravotnictvi. V roce 1959 onemocněl chorobou
s rysy rozrroušené sklerózy, akcelerovanou pobyry v hyperba-
rických komorách při simulaci podminek lerů. Od poloviny
šedesárych ler byl upourán na lůžko. Zemřel při oběravé péči
manželL7 i syna roku 1974. To měl Dr Koder za sebou první
rok lékařských srudií.

Roman Kodec rychodil obecnou školu v Kbelich u Prahy,
maturoval na gymnáziu v Libni a v roce l973 zahájil sudium
na Fakultě děrského lékařswí, Absolvoval j_i s \,7znamenáním
roku 1979. Už od 2. ročniku pracoval v Usravu parologické
anacomie (v roce l975 byl demonstrátorem, pomocnou vě-
deckou silou) a už z ré doby pocházeji odborná sděIení, dvě
z nich oceněná jako nejlepší v celostátním kole soutěže Sru,
denrská vědecká odborná činnosr. Vazba učitel a žák byla trž
v ré době, a pak po d]ouhá léra, mimořádná. Jména Scejskal

- Kodet jsou pro nás téměř synonymem,

Kodetova odborná draha je piikJadná:
1979 Nastoupil do Ústarrr jako řádný aspirant.

Profesor Stejskal mu svěřil problematiku
onkopatologie.

|984 Obhájil kandidátskou dizertační práci
na téma ,,Rabdomyosarkom v děrkém věku
a jeho diferenci;ilní diagnostika proti
nediferencovaným áoubným nádorům
u děti". (Soubor dvou publikaci na toto téma
získa.l Cenu předsednicwa České lékařské
společnosti.)

l9a2 Složil atestaci I. stupně z patologické
anatomie s pochvalou.

1983 Stal se odbornýrn asistentem, učil ovšem
už dřive.

1983-84 Absolvoval ročni stáž v Royal Manchestel
Children's Hospital a Christie Hospital
v Manchesteru. Školitelem mu byl
významný profesor Henry Basil Marsden.

1985 Založil registr děských nádorů zpětně
od tokl 1974.

1988 StaI se docentem patologické anatomie
(habilitoval se na Fakultě všeobecného
lékařswí).

1989-90 Pracoval jako ,,research fellow" v Intetgroup
R_habdomyosarcoma Study, větvi patologie
v Children's Hospital v Columbu. Několikrat
se na toto místo pracovně vrátil a z trva.lé
spolupráce, ve které byl vírdčí osobnosti
prof€§or William Newton, wznikla řada
mezinárodně oceňovaných praci.

|992 Byl jmenovrin přednostou Ústavu patologiclit
anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity

l994

1997

r998
1999

Karlory.
Získal od společnosti patologrů Cenu Jaroslelz
Hlavy za soubor zahraničních publikaci.
Hebilitace na téma ,,Ne&oblastom v dětském
věku" a zároveň Kodetovo profesotské řízenl-
Byl jmenován profesorem.
Založil registr maligních lymfomů dospělých
a Lyrnfomovou skupinu.

V období několika poslednich ler, během krerých se us:-
i profesor Kodet dočkali přesrěhováni z nedůstojných pro,:
v Hlavově úsravu do dokonalého prosrředi ,,modrého par
nu" v Motole ( 1998), se profesoru Koderovi podařilo ust:
skupinu velice zdarných mladých a nadšených pracovniků ,-

budovat několik dokonalých laboraroří a zavésr imponu
množswí diagnostickych metod.

Nemám prosror, abych bliže specifikoval podíl proti:,: ,

Kodera na řešení několika grantů a vyzkumných zámérů. a :.
musím zmiňovat boharou činnost předná.škovou a publik;;.
Profesor Koder je náročný k sobě, ke srym spolupracovnik_-
i ke srudentům. Piesto patii k nejoblibenějšim učirelům tii_
ry To se, kromě jiného, odrazi]o i v tom, že byl po rři násl<;,
jíci období zvolen členem Akademického senátu fakuln a . ,

tech l997-2000 zasrával funkci proděkana pro vědu a wzk,-_:

Je členem komise posrgraduálniho studia při Univerzirě a -{._

,ď,:i1*,
členem Hil:

cyte Society, Sociéré Internariona]e d'Oncologie Pédiarric _.
Internarional Academy of Parhology a Pediatric Patholog :
ciety,

Považoval bych za rresruhodný nedostatek nepřipoment -
narůsrajici počet biopdckých \,yšetření, která pracovníci u.:
vu profcsora Kodera ročně provedou, a to z přibližne 8 : -
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v roce 1998 na réměř 19 risic v roce 2002. To předstaluje 96 ti,
,ic,,pracovaných parafi nor7ch bločků.

Dámy a pánové, tak jako vžÁy 1renrokrát ukončím pojed-
nání o jubilanrovi několika informacemi z jeho soukromí, Má
tři syny Nejstatši Roman studuje druhým rokem dějiny na Fi-
lozofické fakulrě Karlory univerziry, Prvni z dvojčat Ondřej
by chtěl srudovat medicínu, druhý Jan jadernou §ziku nebo
elekrrotechniku. Těn je také sporrovcem - pěsruje dráhovou
.r,klisriku.

Pan proFesor se věnuje cyklisdce také, zejména silnični, v po-
Jední době se sými dvojčaty, Má mimořádný rzrah k hudbě,
což dokumentuje skulečnost, že v gymnaziálnim obdobi uva-
žoval o studiu na konzewatoři. Zejméla v 1, a 2, ročníku hrá-

val na klavir pěr a více hodin denně. Málem tenkár propadl
z němčiny Bylo to, jak sám říká, období ,,beethovenovské", To
se pak střidalo a měnilo v dalších lerech, kdy zvitězil zájern
o biologii a medicínu, v oblibu Proko!eva, Stravinského, Si-
belia, aby v době současné zvítězila hudba operni Rossiniho,
Verdiho a Mozarrova, Pan profesor se také rád toulá přirodou

kolem Křivokláru, na Šumavě a v Bílých Karpacech a v po-
sledních čryřech, pěri letech se mu srala koničkem boranika.
A co víc - chce se srár dobrym (to zdůrazňuje) mydivcem, Od
roku 2002 je adeptem myslivosti.

Předneseno dle 17. dabna 2OO3
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KONMDOVA Vlíclaua( 1936)

Koncem lerošniho srpna oslavila významné životni jubileum
raní profesorka MUDr. Václava Konrádová, DrSc. Já vím, že
riipominar přib}jvající léra ženám se nesluši, ovšem srejně rak
dobře vím, že připomenout výroči osobnosti, která se o rozvoj
ikulry mimoiádně zasloužila, i když je to žena, se slrrši, ba do-
konce musí, Připomínám, že jubilantka zasvětila fakulrě celý
:r ůj pracovní život, navic způsobem zásadním,

Abych cu zásadní zásluhu r/ožil a náležitě zdůraznil, do-
. olte mi zmínit alespoň krátce minulost. v této chvíli mám na
rtvsli minulost oboru, nikoliv minulost paní profesorky. K je-
imu curriculu piejdu později.

Hisrologie se na pražské lékařské fakultě Karlo-Ferdinado,
ll univerziry konsriruovala jako samosrarný obor v polovině
]9. století ve formě specirilnich přednášek §.ziologů a anaro,
nů (František Kuřlít přednášel roku 1850 mikroskopii; Ka-
:el Parruban byl §,ziolog a analom; Vincenc Bochdalek byl
.rnatom, který roku 1853 přednášel hisrologii a embryologii;
riednďel iJan Evangelisra Purlryně a dáJeJan Nepomuk Czer-
:nak, habilirovaný v roce 1854 také pro mikroskopii; Sigmund
\íayer, profesor histologie a embryologie, učil tyto obory na
ikulrě v lerech 1870-72.)

Prvni malý histologic§ ústav lznikl v rámci anatomického
.rscavu ještě v Karolinu, Vedl ho anarom'Walrher Fleming,
itery přednášel histologii i embryologii. Zásluhou vyznamné,
xo anatoma plofesola KarlaToldta, krery ovšem učil mké his-
:ologii, se počárkem školniho roku 1880 81 ústav osamo-
lrarnil pod vedením Sigmunda Mayera. Sídlil v tehdy čerslvě
rr,budovaném a všem dobře známém Anaromickém ústavu
v sorrčasnosti l. lékařské fakulry) v ulici U Nemocnice,

Po lozděleni pražské lékařské fakulry (univerzita byla roz,
Jélena roku 1882, činnost na české lékařské fakultě zahájena
roku 1883) začal hisrologii a embryologii přednášet od počát-

ku lerního semesrru 1884 Jan Janošik. Byl čerswě habilitova-
ný,rn docentem už rok po promoci (!) a roku 1885 byl jmeno-
ván mimoiádným profesorem s úkolem nybudovar pro tento
obor úsrav. Kdý se sml roku 1894 přednostou anatomického
úsravu (i v něm se ovšem zabý.val zejména komparativni em-
bryologií a objekrivně ho lze považovar za zaldadarele moder-
ní české anatomické školy), ujal se vedení histologického úsra-
vu Josef Viktor Rohon, jediný Slovák pedagogického sboru
fakulcy. Na odpočinek odešel roku l915 a jeho nástupcem se

stal Otakar Srdinko. \čnoval se politické činnosri, byl minis-
trem školswí. O vlasrni obor se zasloužil hlavně lybudovánim
moderní novosravby úscalu pro histologii a embryologii v lecech
|923 |925 na Nbenově, přejmenovarrého roku 1937 na úsrav
Purkyňův Od roku l928 zde by| přednostou asistent úsravtr

|an \Volf, průkopnik elektronové mikroskopie v hiscologii.
Po 2. svěcové válce se úsrav rozdělil na dva. Jeden "edl 

dá-
le profesor Wolf, druhý odborně i lidsky mimořádný profe-
sor z iéru už roku
1914 1919 se sral
asiste v roce 1920
se habilitoval, v lerech |920-2| absolvoval srrrdijní cesru do
Pařiže, v roce 1921 se sraI řádným profesorem histologie a em-
bryologie v Lublani, kde lybudoval ústan v roce 1922 odešel
do Bracislary jako mimořádný profesor a přednosta ústavu pro

ným profesorem
histologie a em,
přešel roktr 1939
ogie, krerym zů-

stal, s politicky rynucenou piescávkou, do roku l962. Jeho
odborná práce byla rozsáhlá, charakter ryzi. O dalších dvou
přednostech obou úsravů v obdobi komLrnisrickém se mi ne-
chce zmiňovac.
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ze, už jako odborný lékai v tehdejšim Krajském ústalu národ-
niho zdravi v Praze. Měli jsme renkrár národní gibory pak
národni zdravi (které se léry dobralo na jedno z přednich mísr
r, úmrtnosti), národní umělce, až bylo znárodněno všechno.

Jenom národní hrdost nám chyběla. Dr Kopeckému ne,
Dne l6. srpna l956 doscal konečně mladý lékař místo se_

kundárního léiaře na II. dětské k]inice, SidIiIá v České dérské
nemocnici (říkali tomu ovšem tehdy DFN), na starém milém
Karlově, Karlov existuje (oscacně už po sraled) dodnes, Českou
décskou, kde jsme se spolu poprvé serkaliv roce l957 (nasrou-
pil jsem renlcác v květnu do sousedního Nalezince), už pied
lery odstřelili.

Ale vraťme se na Karlov, protože tam to všechno začalo.
Dr Kopeclý se začal záhy intenzivně zablivat dětskou endo,
krinologií, zvláště diabete-, Šlo mu ro, a rak přesro, že nepři-
ial ideologii, nacožpak prospěchďské přisluhovačswí komunis-
ium, stal se roku 1959 asiscencem a po dalších 14 letech (1973)
Jocenrem. Nepřísluši mi hodnorir odborné, ldinické, pedago-
:ické a vědecké úspěchy a zásluhy Dr, Kopeckého. Jsou úcry-
:rodné a mají přesah do současnosti, zejména v dětské diabe-
:ologii, Vím však, že ryučil mnoho žáků, že napsal ke srovce
odborných prací, že se podílel na sepsáni dvou monografií a ně,
iolika učebnic a hlavně, že pomohl nespočru nemocných dě-
:i a jejich rodičúm. Vím také, že má zásluhy o zřízení děcslolch
JIa-ráborů a olznik Sdružení rodičů a přátel diabeti§ó dě-
:r Co mi však přísluší, je ryzdvihnouc jeho poscoje, jeho lid-
lkost, jeho charakter.

I kdP vědomosri, zkušenosd, zisluhy, síly i ellín, tedy v úhr-
ru veškeré schopnosti doc, Kopeckeho, dosahovaly v roce 1985,
<dv mu bylo 65 ler, zeniru, musel odejit do penze. Ale nebyl
rv co on, aby těm, kteří rnu nepřáli, nedokázal jejich omyl.
Odjel s manželkou do Libye a tam, v Sabratě, šéfoval dva a půl

K)ZAKJiří
(- 1937)

)ovoluji si připomenouc, jak důležitou a z lrlediska lztahů nej-
::eL:ventovarrě.jši částí lidského rěla je obličej a jeho jednorlivé
:rsri. I kdyz není v porovnání s ostatními parriemi rěla velký
,1astně naopak, většina lzájemných lzrahů jeho prostřednic-
:. im vzniká, r,lviji se a bez rozdílu všechny v jeho posledním
.. razu zanikají. Lidský obličej, ktery se stává, bohužel, někdy
:elidským, lypovídá o svém nosireli vic než celé ostarni rělo.
_;tinské přislovi říká, že ,,obličej je obrazem duše", české zase,
:e .,obličej je zrádcem člověka".

Synonymem obličeje je rvář. Kolik jen rváří zmiňujeme:
roudrou, laskavou, vlídnou, vstřicnou a prori nim hloupou,
:iou, ledovou a odmítavou; rvář mladickou a stařeckou; wář
, eselou, šťastnou a rozzďenou a naopak smutnou, nešťasmou

roku dětskému oddělení a dokáza] snížir úmrrnosr hospirali-
zovaných dětí o 50 o/o. A kdl se vrátili
|. Založ|l pri,lání praxi pro endokrinně nemocné děti,
2, Byl po čryři roky úspěšným starostou ve Zbuzanech, kde

bydlí. Samozřejmě proto, že má zájem a starost o věci veřej-
né, ale také proto, aby ru funkci nezískal komunisra.

3. Dál, jako celý život, poslouchal klasickou muziku,
4. Dál užíval své záliby v cestování.
5. Dál váinivě lotograí ie. ale i filmuje,
6. Propadl ,,na stará kolena" vášni, které se u svého otce posmi-

val - zahradničení.
7. Hlavně však dělá náčelníka rodinnému klanu, ktery sesrává

z celoživotní lzácné pannerky, raké lékařlq, paní Boženy,
synů Jana (49), Pavla (38) a mezi nimi zrozené dcery Hany
(45), šesri vnoučat a sedmého ,,na cescě", které už také,,asis-
ruje" při všech časrych rodinných serkánich, Je požehnáním
mír takog? domow

Je hodné pozornosci, že nejenom tii děri pala docenra Kopec-
kého, ale další dvě z přiženěných, jsou také lékaři. Z osmi do-
spělých členů rodiny je redy sedm lékařů. Zajímalo by mě,
o čem se při těch rodinných konferencích bavi.

Pan docent Kopecký ro neměl v životě vždyclry jednodu-
ché, ale živor měI a má přesto kÉsný Ve vlasni rodině, ve spo-
lečenswí nemocných děrí a jejich rodičů, v obci slušných pe-
diarů. Ziskal mnoho ocenění. Nejvíce si váži toho, kreré mu
prostřednicwím prvního polistopadového rektora Radima Pa-
louše udělila Univerzita Karlova za jeho veškeré úsilí a zaje-
ho postoje. Kdybych mohl, rrdělil bych mu ještě jedno tako-
vé, Nemohu.

Přednestno dne 22. čenna 20O0

a zoufalou; rozlišujeme rvář komickou a rvář posměšnou. Zná-
me i wáře bea"y'razné. Kruré wáři řikáváme zvířecí. Myslim,
že je to rrespravedlivé vůči zviřarům, která v sobě nemají rolik
krutosti jako lidé.

Prosrě žádná jiná parrie těla nedokáže lyjádřit a sděIit stav
naší mysli, náladu, radosc a bolesr, bezradnosr i rozhodnutí,
nadšení i zklamání tak jako tvář. Každá má vlastni výraz,
Není osrarně divrr, když se na něm podílí hned několik or-
gánů značného giznamu. NepodíIí se ovšem jen na \Ťrazu,
ale plni mnoho zásadnich funkci. Jen uvažte, že jejich pro,
střednicwím vidime, slyšime, cítíme, mluvíme, zpiváme, usmí-
váme se a líbáme, koušeme a žl"rikáme a je toho jistě ještě
víc.
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Připomenul jsem pražskou hisrorii oboru pani profesorky
proto, aby rynikla situace, která wnikla na naši fakultě po lis-
topadu 1989. Tehdejši Fakulm děrského lékařswí, krerá nemě-
la po celou dobu své existence možnost 1ybudovar ústary teo-
retických oborů, kreré se ryučovaly na Fakulcě všeobecného
lékařscvi. se sra]a 7, záři l990 díuhou lékařskou fatultou. Zis-
kali jsme možnost kompletizovat ji zřizením reoreric§ch ústa-
vů v prostorách zrušené vojenské karedry pražských rysokých
škol, Zřidir několik zcela nových ústavů a získat do jejich čela
kvalitni šéý nebylo snadné.

Tehdy re na ádosr vedeni íakulry a po iádnem konkurzu
ujala obrižniho ukolu rybudovat Usrav hitrologie a embryo-
logie Dr Konrádová. Mikroskopy bylo možné koupir, ale ti-
síce hisrologiclrych preparárů bylo nurné zhotovit. Bylo zapo,
třebi zajistit učební texry - také pro giuku v angličrině. Bylo
však raké nezbyrné obstarar asiscenry To raké nebylo a neni
snadné hisrologie není obor, na krery by se zájemci právě
hrnuli. Nedá se v něm přiliš vydělat, Paní profesorka ro ale
všechno zvládla, navic s vědomím, že nový hisrologiclý úsrav
v Praze bude jistě kriticky sledován pracovišti ostatnich fakult.
Obsrála dobře - pomocníkem po celou cu dobu jí byl a je při
o1uce embryologie pan profesor Jan Evangelista Jirásek.

Zbýwá připornenout, jak šel odborný živor paní profesorky
až do současnosci, Po macuritě v roce 1954 scudovala na Fa-
kultě dětského lékařsrvi UK v Praze, Promovala roku 1960
a nastoupila na místo sekundárního lékaře na II. dětskou kli-
niku Děcské fakulrní nemocnice. Ovšem už roku 1962 přešla
do sfery školswí, tedy fakulty, jako řádný vědec§ aspirarrr a už
nikdy fakulru neopusrila, V rémže roce sračila složic aresraci
I. stupně z pediatrie. Postupně zastávala funkce odborného
asistenta, samostarného vědeckého pracovníka, od roktr l985
vedouci úseku elekcronové mikoskopie, od roku 1989 vedou-
cího vědeckého pracovníka I. stupně - to všechno v rámci
Ústavtr vyzkumu l"ioje ditěte při FDL, a od l. února l99l

přednosty nově usraveného Úsravu hisrologie a embryolos:.
naší fakulry

V roce 1967 se sta]a kandidárkor-r věd (,,Ultraslruklura eI
relu rrachey za podmínek normálnich, experimentálních a p.:,

rologic§ch"), v roce l982 získala vel§ doktorár (,,UlrrascrL,.

rurální změny lyvolané v epirelu rrachey a bronchů aplik:_
některych léků a opakoraným nebo chronickým respiračnr:
onemocněnim"). Dne |. |2. l99l se srala docentkou (,,Kr;
ritarivni hodnoceni řasinkového lemu a funkčniho stavu p

hárkoqjch buněk v epitelu dýchacích cest") a od 1. 4. l99-
prolesorkou hirrologie a embryoIogie.

\čdec§ zájem věnuje pani profesorka po léra srrrdiu ulr:.
scruktury dýchacích orgánů, zvláště problemarice vlivu ru
ných onemocněni, škodlir}ch látek, léků a terapeuticlgjch i r
perimenrálních zásahů na epitel dýchacích cest. Publiko,.
194 praci. Je členkou Lékařské společnosri J. E. Purkyně, C.
ke anatomicke společnosri a jejl §ekce klinitké anaromie. r' ,

koslovenské biologické společnosti, Československé spoi.-
nosri elektronové miktoskopie, Interantional Society of C,
Biology a Společnosci l}ziologie a pato|ogie dýcháni,

Zůstává mi poukázat na to, čim paní profesorka doplrl_
svůj milovaný mikrosvět, na krery se čryřicer ler dívá do n .

roskopu, zejména elektronového, kdlž vnimá nď běžný srie;
svěr. Dlouhými procházkami a o dovolené 25-30 kilom<::

ými rúrami, zvlášrě v Jizerských horách, kde zná každý kár:,.-
(milované lyžování musela opusrir ry nešťasrné páteře!). L'_
le poslechem klasické hudby (má abonenrku do Rudolfl:.
návšrěvami Národního divadla a pilnou čecbou. O pohledu - _

makrosvět mi neiekla nic, ale nepochybuji, že se někdr c
i na néj, Ale stejně si myslirn, že shora na ni pohližejí jeji p:.:
kové hisrologové a embryologové z Prahy, zvláště pak ti. ..,,
ii srejně jako ona budovali z ničeho nebo z mála ústav1,. a :.
o ni povídaji s uznánim.

Předneseno dne 20. &íří 20ú .

KOPECKY Alois
(- 1920)

Právě před r|dnem, ve črvnek 15. června, uplynulo 80 ler ode
dne, kdy se ve měsrě Zikmtrnda'§ťinrera, nezbedného bakalá-
ie, dobrého piva a kvalirnich Orroých mýdel se znakem raka,
narodil Alois Kopecký V mládi změnil bydliště a maruroval
roku l939 na reálném gymnáziu v Liroměřicích. Zapsal se pak
na pražskou lékařskou fakulrr.r. Těnkrác rotiž stačilo ukázar ma-
ruricni lysvědčení a jen se zapsat.

Byl to však nešťastný rok. Pro náš národ i pro lysoké ško-
ly. Jeho události přinutily jubilanca změnic na několik ler ži-
votni koncepci. V osobnich dokladech jsem se dočetl, že od
4. lisropadu 1939 do 24.1edna 1940 byl hlídačem skladišrě

u firmv fuvnáč a Šula. od uvedeného lednového dne do l . _

na 1942 byl pomocným dělnikem ČSD v Praze-Karlirri
sláe což bylo přece jen přijemnější smluvnim úřednl...-
Srácniho úiadu statistického. Nevim, zda pro něho plarr -

mé ,,vším, čím jsem byl, jsem byl rád".
Po válce začal neprodleně studovat, absolvo,ral po,..

,,lucernoqi" ročnik a už roku l949 promoval. Zase ve šp.rr:. -
čase v době poúnorové, na začátku ,,vítězswi pracujicIil:
du", Jako kdyby vzdělaní nebyli lidmi a nepracovali, Urr, .

ni si nelybíral, Během následujicich osmi popromočnri.
byl sekundárnim lékařem v Nymburce, pak v Koliné a p
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Pochopirelně je zapotřebí dívat se i na to všechno s nadhle-
dem, protože všechno na svěrě je relativní, Je pravda, že ,,Oči
má člověk na ro, abyviděl, a uši, aby slyšel. AJe uvúte, jak čas-

to je zapotřebi rozumu, aby člověk zapomenul, co vidél a sly-
šel" (modif, M. Reiniš). Existuje domněnka, že ,,wář je ro, co
\yrosdo kolem nosu" (j. Tirwim) a jiná, že ,,nos je polnicí vi-
tězného íůEí|i ťýmy" (V Kubin). Edmond Rostand wrdí úsry
Cyranoými, že ,,velký nos velkého dr.rcha značí a srdce do-
broru a cit". B. Barnes konsraruje, že ,,ústa ženy jsou poetic-

§m završenim jejiho obličeje" a Victor Hugo, že ,,ústa žen již
zahojila mnoho ran". Rry nejen lywářeji rernice, ale nabízejí
se k polibku. I na ren je možné dívat se různým pohledem,
I. Bergmanová považuje polibek za ,,krásný rynález přirody jak
zasravir řeč, kdl už jsou slova zbltečná", zatím co H. Gibbons
za,,anaromickou juxlapozici dvou muscllli orbicu]ares oris ve
stadiu konrraakce". O zubech by roho bylo možné řici přehrtel.
Pravdou je, že 'zuby motrdrosri se objerrrji značně později než
řezáky" (D, Petrini). A co o jazyku? ,Je to jediný náscroj, kce,

ry se srálým uživáním osrii" (W Irwing), Ale ro už jsem u slo-
va a všechna legrace jde stranou, protože ,,slovo z nás udělalo
lidi, protože beze slov neexiscuje abscrakrni myšleni, protože
slova jsou nástrojem poznávání, fixováni a šířeni poznarků
a skucečnosd" (S, Garozyňski) a ,,řeč je nejvérším ájmem člo,
věka a jeho nejvlznamnéjšim úspěchem" (Norbert !í'iener).

To všechno jsem připominal proro (a dalo by se toho sdě-
lit mnohem víc), abych informoval o tom, že docenc MUDr,
Jiři Kozrik, CSc. napravuje všechny možné patologické stary
všech zmíněných orgánů a krajin a jejich poškozené funkce,
protože zdaleka není jenom sromacolog a maxilofaciá]ni chi-
rurg, ale raké neurochirurg, ofralmolog, otolaryngolog a plas-
tický chirurg. Dovolte, abych vám přiblížil a dokumentoval
cestu, kterou se docenr kozák k ré mnohotvárnosti dostal.

Narodil se v Praze (l937), maturoval na rehdejší jedenácci-

leté srředni škole v Košířích (1956). Chrěl studovat všeobec,
né lékařstvi, ale na fakultu ho nepřijali. Nabidli mu studium
sromacologie. Otázka tedy zněla bud stomarologie, nebo nic,
Zvolil stomarologii a lystudoval ji, ale snad proto, že ro bylo
,,z nouze", neziskal během studia ádný lzrah a obdiv ke sým
učitelům. Hned po promoci (l962) si odbyl šesriměsíční vo-
jenskou povinnosc v Českých Budějovicích a po ni, v lecech
|962-1965, působil na stomatologickém oddělení ve Vyso,
kém Mýtě. Následtrjici čryii roky (l965 1969) pracoval na
sromarologickém oddělení polikliniky v Praze 7. V ré době
(l968) složil atestaci l. stupně ze sromarologie.

A pak to všechno vlascně teprve začalo, Roku l969 se mu
podařilo ziskat misto občanského zaměstnance na oddělení
obličejové a čelisrni chirurgie v Usrředni vojenské nemocnici
v Praze-Srřešovicích. Přednostou oddělení byl profesor Kuffner,
lynikajicí odborník. Od něho se Dr, Kozák naučil základům
oborrr, které rozšířil vlasrni invencí, píli a schopnosú do nezlyk-
lé šíře, Už ve Střešovicich začala úzki spolupráce s neurochi,
rurgy. Přednosta neurochirurgické kliniky profesor Zdeněk
Kunc byl a zůstal osobnosrí, krerá docenca Kozáka ovlivnila
nejvice ze všech osratnich, Nejen dokonalou odborností, ale

i lidswím a neobyčejnou skromnosti.
Zájem o všeobecnou medicínu a v jejím rámci zvláště chi,

rurgii přivedl kolegu Kozíka k jejimu ,,dostudování" na tehdej-
ší Fakultě všeobecného lékařswí. Podruhé promoval 2l. červ-
na 1972. Následujicí rok (l973) složil nástavbovou atestaci
z ústni, čelisrni a obličejové chirurgie. Dne 1. července roku

1993 se stal přednosrou naši Dětské stomarologické klinik,,
aby ji záhy rozšíři] o odděleni maxilo-faciálni chirurgie.

Vysloveně chirurgické zaměření činnosti pana docen!a ol,
sáhlo několik úseků: rekonstrukční chirurgii v oblasti hla.
a krku, miklochirurgickou operační techniku, tkáňové přen,
sy, dále kraniofaciální chirurgii (experimencálně a pozdeji ,,.

spolupráci s naším dětským neurochirurgickým oddělenl,
profesora Beneše a primáře Tichého klinic§) a posléze chiru:
gii lebni báze, jejimž je u nás spoluzakladacelem a propagar:-
rem,

Kandidátskou dizerrační práci na téma ,,Možnosti mik::
chirurgie při rekonsuukci obličeje" obhájil roku 1983 na \-1

v Hradci Králové, Roku 1988 prohluboval své poznall§,z :.
konstrtrkčni chirurgie hlary a krku a z kraniofaciální chir_:,
gie v Los Angeles a roku 1990 v Giiceborgu. Dne 30. lisrol
du 1992 obháji1 úspěšně habilirační práci ,,Nové oPera.-
posrtrpy v kranio-maxilo,faciální oblasti" na VlÁ v Hra;:
Králové, a sral se rak docentem.

O sl,ch rozsáhlých zkušenoscech docent Kozák opako
ně přednášel a publikoval mnoho praci u nás i v zahraniar
spoluautorem několika monografií a učebnic, Od roku l '',
je vědeckým sekretáiern České společnosti maxilo-faciálni c

rurgie, čIenem redakční rady časopisu Acca chirurgiae pl,:.,
cae, členem české skupiny Internarional Skull Base Surs..
spoltrpracuje se Stomarologickou klinikou a Klinikou pla.: _

ké chirurgie 3. LF UK, je členem subkaredry plastické chi. --
gie lPVZ a byl členem její kacedry neurochirurgie.

Musim také informovat o tom, že roku l994, v dobt 'i,.

níci vál§ na Balkině, odjel docenr Kozák na šest t/dnů do :
rajeva, aby ram v neobyčejně rvrdých podminkách pom::. _

těžce poraněným, Asi si neumíme dosr dobie představit. _,
ro je byr vjlečným chirurgem, jake to je operovat sice < po:
cí mikroskoptr, ale ve svěde barerl7, protože elekrrické o:,, .
lení bylo zničené. Z obleženého Sarajeva odvezla docenra ]..

záka s obtížemi televizni redakcorka Jitka Obzinová.
Dvacet ler jsem provozoval praktickou chirurgii a ješte il. -

nezapomenul, co chirurgie obnáši, Ale operovat závažná .-:
mocnění a poranění v ré složiré části těla, které zasvčcil ..
činnosr docent Kozák, je obdivuhodné, Ješrě před tím, nčz .-
šel do Motola, jsme na Klinice děrské onkologie o jeho scE -

nostech věděli a žádali jsme ho o spolupráci, Vždycky rlhi ,

a vždycky perfektně, V posledních lerech je naše spolup:.:
s ním a s jeho spolupracovníIg, samozřejmě snazši, Patři k :.-
kteří lyslechnou, posoudí a jeJi to jen rrochu možné, ko::
Bez velkých řeči a bez odkladů.

Operace, kreré docent KozíI provádí, jsou náročné r,e r s-,
srněrech - psychicky i §zicky, Blwají mnohahodinové. ., -
duji maximáIni sousrředění a dosratečnou tělesnou kon; _

Docent Kozák ji nabírá jednak sportovními akrivitami - i-.
dé úrery hraje s rnladými morolslrymi lékaři kopanou, pr.
zuje ryklisciku a l1zuje, jednak kontakty s piirodou - obhos:,
dařuje zahrádku, která obklopLrje jeho šumavskou chalou:.
a chodi šumavslrymi lesy ,,po houbách", Nabírá ji ale cake ;-
hlíženim obrázků a čerborr. V souladu se zminěným lzra::-
k přirodě milrrje kajinářswi od nádherných obrazů hol; :
ských krajinářů 17, století po realisrické krajinářswí česk.-
l9. stoleti. Mezi krrihami ho nejvice zajímaji ry, kreré hoc
ti udá]osri tolik rozporuplného 20. stolerí,
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LISA Lidka
C 1933)

Pani profesorka Lidka Lisá se narodila v jičínské pahorkatině,
přimo v historic§ ýznamném měsru Jičině, kreré leží na ře,
ce Cidlině. Jičín je zmiňován již roku 7293, Od roku 1316
byl měsrem poddansk/m, roku 1621 se sral majerkem Albrech-
ra z Valdšgna a od roku 1784 byl městem královským, Měs,
ro je proslulé nejen historic\i,m jádrem s náměsrim a zámkem
z Valdšrejnony doby, ale také jako vstrrpni brána do krásného
Českého ráje, i rím, že ho z blizkého lesa Řáholce umravňuje
za naléhalYch situací bohabojný lupič Rumcajs.

Lidka Lisá ovšem neprožila dětswi v Jičíně, nýbrž v Pod,
hradí, malé vesnici uložené pod zbořeným hradem Veliš. Ži-
la cam v domě své pratery (sesrry babičky) proto, že byla děc-
kem asrenickým a že se rodiče domnivali, že ji čerstý lzduch
prospěje, Ve riídě obecné školy byla nejmenší, nejhubenějši
a mezi učiteli nejoblíbenější. Úhrn rěchto osobních vlasrností
a životních okolností jí piinášel v zimě l}hodu - aby nezapad-
la do závějí, nosívali ji učitelé domů na zádech,

Kdl ji donosili páni učitelé ( l943), přijali ji ú po 4. ríl,
dě páni profesoři do slavného jičínského Lepařova gymnázia,
kreré lzniklo jako jezuitské asi před 380 lery Valdštejnova tra-
dice, krerá dodnes město prosrupuje, se dorykala i tehdejšich
gymnazisrů, Vywolávala v nich lírosr z Valdštejnory předčasné
smrti a z jím proro nenaplněného záměru založit vJičině uni-
verziru. Kdo dnes může posoudir, jak by se ro rlvíjelo, kdy-
bv v Jičině byla Valdštejnova univerzira! Tedy jak by se ro n7,
vijelo vůbec a s Lidkou Lisou zvlášť,

Před marurirou zvažovala tři obory které by ji zajimaly na
rlsoké škole. Osvicený chemikái krerý pro zájemce z řad stu,
dentů pořádal prakrika, v ni lzbudil zájem o chemii. Snad pro-
srředí rodného města, možná vliv předků, učitelů podněcoval
ieji náchylnost k historii. Odrazovala ji však předsrava o samo-
rářské práci v zaprášených archivech. Chtěla bYr ,,užitečná",
e tak lyhrála medicína.

A prorože jičinskou univerziru Valdšrejn zařidit nestihl,
nlusela vzír po maturirě (195l) Lidka Lisá zavděk hradeckou
lekařskorr fakulrou, Než však na ní moh]a začíc poznávar slo-
žitosti lidského rěla, změnila vrchnost civilní fatultu na Vojen-
lkou lékařskou fakultu. Tády se začínajicí medičce studovat
nechrělo, ač mareriální podmínky, které studenrům, včerně
dívek, vojáci nabízeli, byly mimořádně 9ihodné. Odebrala se
proto do Prahy na Fakultu všeobecného lékařsrví, z níž po rřech
1erech přestoupila na fakulu naši, protože ji vábila pediatrie.

Srudium ukončila v roce l957. Dosrala umistěnku, rak se

to renkrár praktikovalo, na dětské odděleni nemocnice v Trur-
nově, odkud ji časro lysílali posílir chirurgické oddělení v Žac,
léři, gynekologické oddělení v Ťurnově a také radit mamin-
tám v podhorských děrských poradnách. Dne 1, ledna 1959
nestoupila na krátkou dobu na dětskou k]iniku Vinohradské

nemocnice (do 15. 5. 1959) a od srpna do konce roku 1959
pracovala v réto nemocnici na Krajské transfuzni sranici.

Dne 28. prosince 1959 za}rájila činnosc na I. děrské klini,
ce profesora Švejcara v Děrské fakulrni nemocnici na Karlo-
vě, nejprve (1959 1970) jako sekundární lékařka po bokrr
asistentky Ediry Lackové, endoklinoložky, krerá emigrovala,
a poté jako odborná asiscenrka (J 970 l976). Atestaci I. srup-
ně z pediatrie složila roku 1961, Il. stupně roku 1969. V ré

době raké stihla přivést na svěr dvě děri. Ze syna se stal výbor,
ný lékař - radiolog, z dcery právnička. Roku 1975 obhájila
kandidátskou dizerrační práci na réma ,,Vylučováni hydroxy-
prolinu u dětských endokrinoparií", Pak ji ovšem zase přitálrl
rodný magiclcýJičin, cakže byla rok a půl primářkou dětského
odděleni tamní nemocnice a okresnim pediacrem (záíi I976

Ieden l978). Endokrinologii, které se věnovala už dřive, však
neopustila. Benevolenci profesora Kubáta pracovala jednou
za črrnáct dní v endoklinologické ambulanci I. dětské kliniky
a ve sreroidní laboraroři.

Dne 1. února roku 1978 se na přání tehdejšího přednosry
kliniky, profesora Kamila Kubám, vrárila na kIiniku do funk-
ce odborné asistenry a roku 1981 byla jmenována docenrkou
pediatrie po obhájeni práce ,,Vrozený adrenogenitální syn-
drom". V únoru 1989 získala hodnost doktora lékaiských věd

- rématem práce byly ,,Poruchy sexuálni diferenciace" a l, pro-
since 1993 se srala profesorkou, Tlk jak ro zákon stanovil, ob-
hájila před profesorským řizením habilirační pláci věnovanou
vrozené hyperplazii nadledvin.

Jak lyplývá z rémat prací, které jsem zminil, stala se hlav-
ním zájmem profeso§ Lisé endokrinologie. Nepochybuji, že
v krátkém období jejích začárků na dětské klinice vinohradské
nemocnice ji ovlivnila rehdejší piednostka pani profesorka

Jiřina Čižková-Písařovicová, krerá mj. napsala monografii Děr-
ská endokrinologie (ale jak pro*ořeký jazyk Lidky Lisé wrdi,
létila deri rale rajemnými exrrakry z bylin). a pak už jmenova-
ná asiltentka Lacková. Proferor Švejcal nepochybne přáJ endo-
krinologii i oběma dámám. Už tehdy vládly steroidní labora-
toii.

Pani profesorka sráJe čile přednáši a publikuje, je aurorkou
mnoha prací v odborných časopisech, čcyř monografií, dvě
další jsou v riskárně, také chystá k \,ydání jednu publikaci me-
moárovou. Je členkou komise pro státní závěrečné zkoušky na
naší fakultě a na Lékařské faku]rě v Hradci králové a členkou
mezioborog;ch komisí na lékďslrych fa}ulcách hradecké a pl-
zeňské. Ovšem nejzáslužnější mimoklinickou aktivitou je

funkce vedoucí redaktorky časopisu Česko-slovenská pedia-
trie, krerou zastává v celém polistopadovém období, Jisrě ne,
mtrsim nikoho z vás přesvědčovar o tom, jak náročná z mnoha
hledisek je redakčni práce, navíc v časopisu rak ýznamném.
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V romro posledním období hiscorie nďeho sráru se konečně
může také aktivně zúčastňovar kongresů European Sociery of
Pediarric Endocrinology v zahraničí,

To, že se stala paní profesorka lékařkou, mohla geneticky
ovlivnir její prababička. Byla porodni bábou, starala se o zdra-
ví lidi ulkol a živila tak celou chudou rodinu. Dodnes má Lid-
ka Lisá doma prababiččinu knižku Porodnicwi pro babičlry,
krerou pro ně napsal profesor Václav Rubeška.

To, že je parrí profesorka náruživou črenďkorr, maji zřejmě
na svědomi mužšti předkové z matčiny strany. Všichni byli
podkrkonošskými kantory rypu ,,zapadlých vlastenců'. Nej-

MACEK Milan( 1932)

Docenr MUDr. Milan Macek, CSc. se narodil v Hošťálkové
u Vsetina. Po maturitě zahájil sludia lékařswí na Fakulrě vše-
obecného lékařswí v Praze (l95l ), po rřech letech přestoupil
na Fakulru dětského lékařswí. Promova] cum laude roku l957.
Další čryři ro§ praktikoval na děrkém odděleni nemocnice
v Úsrí nad l-abem, roku 1960 složil aresraci I. srupně z pedia-
rrie.

V roce l9ó l nastoupil Dr. Macek do Ústavu v|zkumu vý-
voje ditéte (tIWD) Fakulry dětského lékářsrví a z povéření
ředirele ústal,t profesora Houšika začal budovar jeho generic-
ké oddělení, jehož vedoucím bylv letech 196l 1980.Vtom-
to obdobi se stal kandidátem lékařských věd (l967), dožil
nástavbovou atesraci z lékařské generiky (1968), absolvoval
dlouhodobý srudijní pobyt na Department of Virology and
Epidemiology, Baylor Universiry College of Medicine v Hou-
stonu (1968-1970) a byljmenován docenrem lékařské gene-
riky, Habilitačni práce se rykala prenatální genedcké diagnos-
ri§, k jejimž průkopnikům v Evropě docenr Macek parří.

V dalších obdobích byl docent Macek přednostou škol-
sko-zdravotnického generického oddělení (l980-199l), ve-
dorrcim oddělení lékařské generiky FN Morcl (1993_1997)
a od roku 1998 vedoucim lékařem oddělení klinické cytogene-
tiky, prenatálni diagnosriky a asisrované reprodukce Usravu
biologie a lékařské genetiky 2. LF a FNM.

Docent Macek rypracoval moderni koncepci lékařské ge-
neriky v ČR, založil Laboratoř asisrované reprodukce a repro-
dukční geneti§, vybudoval celosrátní Centrum pro cysrickou
fibrózu v Motole. V roce l962 se podilel na založení Cyroge-

společno 89
m Ceské ky
i mnoha iré

pro českou generiku i pro fakultu je, že v průběhu let organi-
zoval několik giznamných genetických serkáni v Píaze (l990
Early Fetal Diagnosis: Recenr progress and public health im-

raději a zcela pravidelně čte literaturu biografickou a historic-
kou, Srejně miluje uměni qtvarné - je členkou Spolku Hollar
Navštěvuje koncerry vážné hudby.

pravidelně chodi se svými děrmi či dvěma vnuky na dlou,
hé rúry po Českém rájii trasa Sedmihorky - Hr'ube Sklla
-Valdštejn Tiunov neboJičin - Sobotka- Mnichovo Hra-
dišrě a Drábské světničlg, a prorože ani to ji neudolá, zaklld.l
na jednom ze svých resriruovaných pozemků ovocný sad,

Předneseno dne 12. čenna 200_1

plicarion; 1996 PECO-EUCROMIC Congress on Pren;:l
Genedc Diagnosis in the Central and Easrern European CoL.
rries;200l sarelitní l2rh Feral Cell Vorkshop), Spolupol
lel se caké na organizaci různých akci genetiků v zahran._

V rámci vědeckovlzkumné činnosti byl hlavnim řešlte:..-
nékolika granror7ch úkolů v ČR a v zahraničí, ziskal cenu .,
decké rady MZd ČSR (l9ó8) za rozpracováni mctod kraI* -

dobé a dlouhodobé kultivace lidských brrněk a dvakrár C.: _

m in isrra zdravo rn icw i - v roce l97 8 za lyřešení problém ů p :,
natálni generické diagnostiky chomozomálně podminčn, _-

vrozených l"iojor7ch vad a dědičných poruch metabolis:: -
a v roce 7995 za rozpracování a r7užiti nejnovějšich me:..:
prenatální diagnostiky s pomoci kultivace buněk plodote ,

dy v rozmezí L-IIL rrimesrru,
Docenr Macek publikoval na l50 prací, 12 kapitol v u;::-

nicich a 7 kapirol ve skriprech v ČR a l00 prací a 9 mone:.
fických kapitol v zahraniči. Jen málokdo z českých védcu -._
publikace v časopisech rak uznávaných, jakými jsou Nat,_-,
New EnglandJournal of Medicine, American Journal oiF -
man Genetics, Human Genetics a dalši. Přihlásil i dva p.r:.,
ry - na qirobtr a produkci ýrohemaglucininu a na T-r r. : _

a produkci lids}rych diploidních linií pro virovou diagnost:, -
přípravu viroých vakcin a testováni mrrtageniry Roxah : ,

iMackova pregraduálni a posrgraduální pedagogická činr:
Byl školitelem osmi kandidátů a jednoho dokrora věd r i . .

ru lékařská generika,
Co dě|á když nedělá genetiku:
- S gusrem pojídá kulajdr.r a jako správný Moravan popll: ,J-

dobre. bile rladké víno. suché rád nema.

- Kdl čre, ra]< lireraruru o hisrorii naši i světové, a liter.r:_-_

lakru,
, Když poslouchá hudbu, tak s nejvérším zalibenim klr, -

koncerry, ale raké hudbu svého moravského krajana L. .

Janáčka,
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- Když na sebe nechává působir uměni rliwarné, dává pied-
nost impresionistům, nicméně wrdí, že rozumí imoder-
nim 1i,warníkům,

Kde by ál, kdyóy ne v Praze: V Télči.

Kde by žil, kdyby nc v Čechách: V Texasu.
Kde áje, kdl ne v Praze Na své chalupé na Vysočině, kde
přece jen někdy praktikuje biologii pořádnou, prakrickou,
tj. zahrádkaři.

J
F
í
l
Ě
ý-
l
lF
ů
l
ra
a-

}
r-
-
r_
b-
!}
L
i
i-
a

MARESOVA Vilma
C 1943)

l kdyz ro není pro nás, kteři se časro setkáváme s paní docen-
rkou Vilmou Marešovou, nijak patrné, nedá se délat nic než
konsratovat, ze i jí přibylo pár let. Přestože v rámci wého obo-
ru dispontrje všelijakými vakcínami, prori věkovému nárůstu
žádnou nemá, Proro moje dnešni laudace.

Bylo ro s ni tak. Členové Ákademického klubu turistů cho-
dili po Roháčich, Byl mezi nimi Slovák z Oravského Podzám-
ku a Češka z Prahy. Oba studenti práv na Karlově univerzirě,
Z té horské známosri lzešlo manželsrvi a z něho pochází Vil,
ma Marešová, v pořadí druhá ze rři děri, Byla válka, rysoké
ikoly zavřené - maminka se vdala na Slovensko, do Brarisla-
rr,, ram se Vilma narodila. Pozdni část válečné doby žila ro,
dina na Oravě, pak v Praze a od roku l946 do roku l952 ve
r lastním rodinném domku v Brarislavě. z toho se v rámci tzv
rkce B musela rodina \Tstěhoval, původně do Margecian, se
srranickým dovolením pak k prarodičům do Tvrdošina. Orec
:e stal z právnika jeřábnikem a Vilma absolvovala základní
ikoltr s ryznamenánim.

Vyznamenání si pak zopakovala na konci tehdejší jedenác-
:ilet§ při maruritě v Tisrené. Bavilo ji mnoho věci: matema-
:ika (ryhrávala olympiády), §,zika a chemie. Recitovala a ávo-
Jila na b&kích, zpivala v oborr těch školách v pěveckém sboru.
jen s klavirem to ne\Tšlo, resp. s dědečkem, krery ji při cviče-
ri doukl přes prsry Skončila u 80. cvičení známé Bayeror.y
ikoly na klavir,

I když Dr Marešová doporučení ke studiu na vysoké ško-
.: nedoscala, ředicel školy přece jen přihlášky na lékařskou fa,
iulru do Bratislary a na Fakultu dětského lékařsrví do Prahy
:,oslal. Bratislava přihlášku vrátila, Praha se ozvala a přijíma-
:r pohovor Vilma absolvovala s noblesnim profesorem Hněv-
iovs§im. Absolvovala ho úspěšně, což bylo krajskému tajem-
-.rkovi strany úplně jedno a srudovar ji nedovolil. A rak začala
,'ilma pracovat jako dělnice v n. p. Tesla Orava v Nižné nad
.Jravou. Po roční, zřejmě kvalirní práci, v jejímž průběhu ab,
.olvovala kurz elekcrocechniky a kvalifikovala se do firnkce
-.-ekvenčního mechanika, jí kádrováci Tesly studium dopo-
i|li. Zahájtla je v zÁří 196l na Lékařské fakultě Pavla |ozefa

:úárika v Košicích, ze které přesroupila po dvou lerech (1963)
-l fakulru naši. Promova]a 27. četvla 1967.

Paní docentka byla studenrkou pilnou. Prohlubovala si zna-
losd a zkušenosti na pracovištích vedených znamenit/mi osob-
nosrmi naši fakrrlry, byla volonrérkou na chirrrrgické klinice
vahalově a demonstrárorkou na orropedické |dinice profesora
Hněvkovského. Po promoci si odskočila na pouhý jeden mě-
síc na děcské odděleni do Tisrené (co snad jenom proro, aby se
ram pochlubila diplomem), odkud odešla do nemocnice ve
Slaném, kde si od, záři 1967 do lisropadu 1968 odpracovala
,,kolečko" na inrernim, chirurgickém, gynekologickém a také
děmkém odděleni. V listopadu l968 nasroupila na infekční
ldiniku nemocnice Bulovka, v listopadtr roku 1971 přestoupi-
la na jeji dětské oddělení, aby se na infekčni kliniku vrátila ja-
ko pediarrický konziliář v roce 1976,

Dne 22, lisropadu l97l složila arescaci L scupně z pediarrie,
Následně 27. března |975 složila atestaci Il. stupně z pedia-
trie, V rámci působeni na infekční ldinice složila 12, liscopadu
1979 specializační atestaci z infekčního lékařswi, To už ale by-
laod rokl |977 zařazena do samosratné vědecké příprary pro
slození kandidárslcych zkoušek v oboru pediarrie, Dne l8. červ-
na 1984 obhájile dizertační práci na téma ,,Klinické projely
nákazy Mycoplasma pneumoniae", Docenrkou pro obor in-
lekčních nemocí byla Dr Marešová jmenovaná l. února 1987.

Do fr.rnkce odborného asisrenta nastoupila Dr, Marešová
na infekčni kliniku 1, října 1979. Buloveckou kliniku opusti,
]a v období 1.9,1987 -31.12. 1988, kdy byla přednosrkou
Kliniky dětslcých infekčnich nemocí DFN v Brně. Po návratu
do Prahy nastoupila od 1. 1. 1989 na l, LF UK a stala se před,
nosrkou III. infekčni klinik7 (do 15. 2. 199l), aby od l, řijna
l994 převzala přednosrenské misco I. infekčni kliniky nďi fa-
kulry Od roku 1991 se podilí na ryuce a od roku 1997 je ve,
doucí kacedry infekčnich nemocí IPVZ.

Až dosud publikovala 80 prací v domácich a l0 v zahranič,
nich časopisech a sedm monografii a učebnic. Ráda uči - z ot-
coly strany má mezi předky samé správce školy a učirelky. Uči-
telkou byla i babička z matčiny strany, Prostě učitelswí má
v sobě,

Plnr docenrka je členkou ryboru Společnosri pro inlekčni
nemoci CLS, členkou |ediarricke a Heparologicke společnos-
ti, členkou Chemorerapeurické sekce, Sekce pro cestovni me-
dicínu a tropické lékařswí, členkou European Sociery of Cli-
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nical Microbiology and Infecrions Diseases a International
Sociery ofInfections Diseases. Zastává více ftrnkci v různých
komisich, pracovních skupinách a redakčních radách.

Ješrě něco ze soukromi. Docentka Marešová miluje sloven-
ské hory Ráda vzpo miná na zážitky bohará sudentská léra
v Praze ajejich protagonisry proi Vízka, docenty Hroboně,
Hroboňovou. Perrů, Urbana, Nováka, Slačálkovou a řadu dal-
ších. Na laskavost a rrpělivosr učirelů, Až do nešťasrného po,
raněni ráda sportovala, v současnosti to zkouší s cyklisrikou.
Mda chodí na koncerry (vlastni abonenrku ČF) a do divadla.

NEVORAL Jiří
(- I942)

Docent Nevoral, narozený7. tl1ora l942 uproscřed 2, svěco-
vé války, si v údém děcswí hrával v pražském Braníku. Tam ho
caké učili číst, psár a počítat a tam také završil srřední r,zdělá-
ní maturitou v roce l959. Rozhodl se pro srudium medicíny
a ze tří pražs§ch lékařskych fakult si rlóral Fakultu dětského
lékařswi, Šest medických ler prožíval ovlivněn rradicí slavné
České děrské nemocnice na Karlově (rehdy ro byla Děrská fa,
kulrní nemocnice), Zájem o medicinu a pili projevoval už za
studentskYch dob - pracoval ve funkci pomocné vědecké síly
ve Flziologickém úsravu Fakulty všeobecného lékařsrvi, Dne
l5. června roku 1965 promoval v Karolinu,

Popromoční umisťování absolvenú lékařs\th fakult pro-
bíhalo v ré době formou ministersrvem zdravornicrví přidě-
lovaných umistěnek, Dokror Nevoral nascoupil po doručení
umistěnky v plzeňském kojeneckém ústavu, kde pobyl jeden
rok (1. 8, 1965 1. 8. 1966). Poté,,překážel" jen čryři a půl
měsíce na chirurgickém oddělení závodní nemocnice Škoda
PIzeň (1, 8. 1966 I5. 12. 1966) a od té doby zakowil už na-
trvalo v pediatrii. Od 15. prosince 1966 do 1. řijna 1968 ja-

ko sekundární ]ékař na dětské klinice v plzni a následné na
I. dětské klinice v Praze. Na ní pracoval čryři rolry jako sekun-
dárni lékař (do roku 1972) a poté jako odborný asistent.

Atestace l. stupně z pediarrie se áosril.ješrě v Plzni (1968),

druhého stupně pak v Pnzr (1973), Dne 2l, února roku 1985
obhájil kandidátskou dizertační práci na téma ,,Žaludečni se-
krece u dětí" a 30, září 199]l se habiliroval. Předmětem jeho
habiliračni teze byla ,Jarerní onemocnění u děrí".

Docent Nevoral prohluboval své znalosri v oboru gascro-
en terolog!e béhem nékolika srudijnich pobytů v zahran iči: l 982
ve Švédrku {Srockholm a Lund). l987 v Belgii (Bru"el) a l qq2

v Německu (Hannover). Vcekrit pobYwal kráckodobě v rám-
ci odborné spolupráce na dětské klinice Univerzity v Heidel,
bergu. K romu je nurné připočítat účast na mnoha kongresech
u nás i v zahraničí, která byla většinou akrivní.

Moni v létě hodnorila v rámci divadelního festivalu ve scarém

purk-rabsrví Pražského hradu JanaTřísku po rřiceti lerech, Ted
v Ktálu l,earovi, onehdá před tiiceri leryv Romeovi a Julii, kde
hráI s Marií Tomášovou, Letní shakespearovské slavnosti v ri
dobé pochopirelně ještě nebyly..|e vášnivou črenářkou (už orj

dětsrví) a cestovarelkou. Pani docentka Marešová je hodna
pokorná, raduje se ze života, z přátel i z maličkostí a váži si srt
alma marer

Předneseno dnl 17. dubna 2003

Usilovná práce v oboru přinášela pochopitelně plody ve fc-
mě publikací (více než 110) v odborných časopisech, moc.-
grafie Onemocnění jater v děcském věku a několika kapil
v da|ších pediarrických monografiích.

Docent Nevoral zastává po l0 let frrnkci vedouciho lékr-,
gastroenterologického oddělení L děcské kliniky naší faku-:
a podili se na posrgraduálnim lzdělávání v oboru děrské g,r.:

toenterologie v rámci IPYZ. Dlotrholerá práce v oboru r: ,
přinesla řadu člensrví v odborných společnostech. Je člen<-
rří českých odborných společností - pediacrické, heparolos,:
ké a gast roen t er ologické. členem rryboru prlcovniskupinr p:
děttkou garrroenreroIogii a ty;ivu pii Cesle pediarricke,p
lečnosri, jediným českým představirelem European Socie11

Paediarric Gasrroencerology, Hepatology and Nutrition a p:.,
zidentem přípravného ýboru kongresu réro společnosri l. Pr.::.
v roce 2003 a členem Gesellschafr fúr pádialrische Gastro<-
terologie und Ernáhrung. Tolik k odbornému a pracovnir:
profilrr docenra Nevorala.

Rodinu si zařídil docent Nevoral poýtce ženskou, Disp
nuje manželkou, výpočetní inženýrkou Janou, dcerami \| -

chaelou, krerá je lékařkou, a Lenkou, která zanedlotrho uko-
či doktorandské studium biologie na Přírodovědecké faku -.

naší univerziry (zabývá se pavouky), a osmilerou vnučkou
V životním období, kreré se označuje jako juniorské. b.

držitelem československého rekordu ve srřelbě sporrovní m=

lorážkou, Dodnes si občas zasrřílí. Dlouhodobě je posedl, : -
tografovánim, zejména přirodnich objekrů, ale jeho forogr; ,

se napi. ocitly v průvodci po Anglii. Je hodné pozorno,ti, ,.
natocil amarérrlry dokumenrjrnr film o alealu Ceske (Faku ,

ní) dětské nemocnice na památném vfchu \čtrově (posl<:.

Karlově) pied jeho zbouránim. Je ro hodné pozornosd tim \.:
ši, prorože lerošní rok je rokem stého ýroči jejího wniku. O,-.:
ale stejně tak docent Nevoral, si naší pozornosti zaslouži.
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PELOUCH Vrjcku
C 194l)

_ludace je poněkud paradoxni ziležitosri. Je veřejnou chválou
. poděkovánim, ale sotrčasně připominkou, že jtrbilant stárne.
_eudace je tedy jalq;msi laskaým chlácholenim, Předkládám
.dno 1znamné chlácholeni, protože 19. ledna to bylo šedesár
.r. kdy se v Karovicích ne polskýcb, ale v měscečku mezi Ho-
-jdbvicemi a Srrakonicemi, narodil Václav Pelouch. l kdl

rom městečku na řece Oravě prožil jen první čryři roky živo-
::. nepochybuji, že se mu vtisklo do mysli i do srdce, právě rak
lio krásná zlatonosná řeka. Byla ro doba, kdy ještě

po iece otauě za uorem uor
u jarech a létech odphuua$,
,lltlel1 u áilhu, zfozenci hor,

,t m1 se za nimi díuáuali.

za uorem uor a za šihem ših
uy \dtud do suěta odtb/ízeli,
lpadal, Otauo, nlich jezů uzlk,
n.y jej ušak dl srdtí uzluřeli.

F Šrámek, Písecká)

L)dešel i Václav Pelouch. V září pětačtyřicárého roku se ro_

: :e odsrěhovala do Mariánských Lázni, za orcem, dopravním
:;nÝrem, který ram už od konce vál§ pracoval jako náměs-

,< přednosty železnični stanice. V Mariánských Láznich eb-
,. oval Václav Pelouch osmiletku a v roce 1955 nasroupil do

.:enáctiletky v Plané u Mariánských Lázní. V Mariánsk/ch
;nich rotiž v padesát|ch letech gyrnnázium zrušili, Ríkalo se
. Jtl že přičinou lilwidace byla nedokončená osmiletka před-
..:, národniho rliboru. Srudenr Pelotrch jezdil pak denně do

:náct kilometrů vzdálené školy a z nádraží šlapal dalších
, :rácr minur po sr,lth, Při zPoždění vlaku a následném lou,
_ _-r usedali mariánskolázenšri studenci často do školnich la-

- pozdě. Přesto prospivali. Měli dobré profesory a na škole
. :ijlo různým zájmům, hrálo se divadlo, recirova]o a zpiva,

. , aule probihaly tanečni, na kterych hrál scudenrs\i raneč-, ,rchestr společně s jubilanrem. Na plánském gymnáziu se
... pocala Pelouchova láska k chemii. Osvicený kanror dovo-
.:udentům pracovat po odpoledních v laboratoři a otec mu
:v koupil knihu Chemie života, ve které nalezl populárni
lisv rajů metabolických procesů v buňce. Učarovaly mu,
.'o marurirě v roce l958 zahájil Václav Pelouch studia bio-

: e. chemie a živočišné §.ziologie na Přirodovědecké fakul-
ierlory univerziry v Praze. Profesor Kubišca ho seznamo-
. biochemic§mi pochody při splácení §slíkového dluhu.

-: mé dobře. Po jedné Pelouchově srudenrské přednášce

v rámci Fyziologiclc|ch dnů uskutečněných na Albertově, do-
mluvil s profesorem Poupou, šéfern našeho Pato§.ziologické-
ho ústavu, přijeti nadaného ,vysokoškoláka do dvou ústavů

- Fyziologického úscavu ČSAV a Úsravu parologické $.ziolo,
gie Fakulry dětského lékařswí. Po promoci a konkurznim ří-
zení byl přijat. Serkal se tam s mladými vědeckými zanícenci
Bójou Ošťádalem, Honzou Hergerem, Martinem Vizkem, Vil-
mou Marešovou a HonzouJandou a někdy i s Mirkem Kuče-
rou. Profesor Poupa,i." pá,.pnu 1968 émigroval do Švéd-
ska, ale zanechal v mydích s,v}ch mladých spolupracovníků
ideje, které je nikdy neopustily. Hovořil s nimi nejen o §zio-
logických dějich, ale raké o knihách, hudbě a malování, o ži-
votě a pravdě.

V průběhtr let 1963 až 2000 absolvoval Václav Pelouch řa-
du mésíčních až šestiměsíčních studijních pobytů v Německu,
Itálii, Anglii, Kanadě a Finsku.

V roce l969 zaměnil ziskaný rirul promovaného biologa
za titul doktora přírodních věd, kandidátem věd se sral v roce
1975, v roce 1994 se habilito"al před vědeckou radou naši fa-
kulry a v roce 1999 proběhlo caké na nďí fakultě profesorské
řízení. Veškerá práce a veškerá vědecká kvalifikace se soustře-
dila kolem metabolismrr myokardu, vlivu akurni a chronické
hypoxie na něj, biochemiclg,ch změn srdečního myosinu, pro-
teinové profilace myokardrr a dalších různých ýziologiclrych
a parologických podněrů, kceré ovlivňuji konrrakrilni a kola,
genní proteiny.

Profesor Pelouch přednášel od rokrr l980 na Přírodovědec-
ke fakultě UK a od roku 1 99 1 , kdy jsme kompletizovali fakulru
teoretickými ústa}y, \.}zván profesorem Hergetem, souslavně
na fakultě naší, Publikoval l69 primárních prací, 22 kapitol
v odborných knihách a l l5 abstrakt. Je nositelem Ceny Sva-
zu spisovarelů, Ceny ČSÁV a Akademie věd NDR. Je členem
Flziologické společnosti Lékařské společnosti JEl Bioche-
mické společnosti, Chemické společnosti, Internarional So-
ciery for Hean Research a člen redakčních rad časopisů Phy-
siological Research a Experimenral and Clinical Cardiology,

Sděluji členům naši akademické obce, že mám profesora
Peloucha rád. Předně proro, že je charakterni, přímý, spoleh-
lir} a přesný pocciry a pracoviry že je ýborným společníkem,
ktery; nikdy nepokazi ostatnim náladu, naopak ji s"ojí bod-
rostí rylePší, a také proto, že má rád pivo. Jsem rád, že je mým
přítelem,

Za dru}ré ho mlím rád proto, že má rád chemii, je v ní před-
nim a zasvěceným odbornikem, dobře ji učí a bádá v ní.

Za rřecí ho mám rád proto, že má rád svoji manželku Ha-
nu, což dokazuje rím, že s ni žije v lásce a věrnosci už 32 let.

Jeho pani rysrudovala po maruritě na gymnáziu ješrě pedago-
gickou školu a byla po mnoho let učitelkorr v maceřské škole.
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Pied rokem l989 školswi opusrila a pracovala v knihovně,
V poslednim období je odbornou referenrkou Celoscárního
archivu Generálního ředitelství Českých drah, což sehrává
v živorní náplni jubilanta (jak zmínim rzápětí) důležitou roli
a dokazuje to jeji oddanost k němu.

Mám ho rád za čwne proto. že má rad woje dvé děti - srar-
iiho syna VácIava. krery ly.rudoval Sravebni FakuIru ČVUT
v Praze a je technickým náměstkem ředitele pražského Ná,
rodního divadla, a mladši dceru Hanu, krerá nepadla daleko
od slromu, neboť rysrudovala obor analytické chemie na Pří-
rodovedet ke [akulré Univerziry Karlory a v soutasne době je
doktorandkou " Heyrovrkeho ú.ravu §zikáInr chemie AV ČR,

Za páté mám profesora Peloucha rád proro, že má rád hud-
bu. Od mariánskolázeňského mládí, kdy hrál v plánské aule
gymnázia k ranci, a pak i na fakultě při nejrůznějšich příleži-
rostech, ho provázi hudba. Poslouchá rád vážnou hudbu, ope-

ry ovšem preferuje ro, co ho okouzlovalo v mládí - dixieland
a country Má ale rád i naše Karolinské koncerry, a proco ho
mám také rád.

Konečně za šesté ho mám rád proco, že jeho největšim ko-
níčkem je všechno kolem železnice. Klomé něho znám ještě
jednoho milovnika železnice - Misrra Anronina Dvořáka,
Ovšem zatimco Dvořáka znám jenom z poslechu jeho skvost-
né hudby a z biografii, Peloucha znám osobně. A proto také
vim, že k železnici ho přivedlo zřejmé orcovo povoláni, že od
útlého dětswi slyšel doma železničářský slang, čerl různé od-
borné krrihy, poslouchal lidi různých železničářských prolesí
a pořád jezdil vlakem, nejen do gymnázia a zpěc, ale všude
rnožně, a ro prakricky zadarmo. I když po studiich pro něho
Ievné cescováni po železnici na dlouhou dobu skončilo, lás-
ka přetrvává. Vlak mu dovoluje idalší vášně pěší turistiku
a v rimé pochody na béžkich. A když ryjer nemůže. venuje se

přidruženým vášnim - ryndá si různé mapy, průvodce a jízd-
ni řády a promýšli, kam pojede příště, Pokud by měl řici hned
red, kam v Evropě by na pár dnů rád rýel, váhal by me-zi Fin-

skem a ltálii. právě sem se hodi začlenir zminku o blahodár-
ném působení jeho paní, která mu nejenom pašuje z archir u

Generálniho ředitelswí Česlrych drah železničářské materiá,
ale díky ní má opět režijni wýhody,

Jizda vlakem, to je vlasrně jako cesra živorem. Futurologc.,
vé iikají, že v roce 2014 budou jezdit magnetické vlaky no\ <-

ho rypu tisicikilomerrovou rychlosri v hodině. Já si ale přesr,
myslím, že mnohem konejšivější, zejména v přirovnáni k ž:

voru, byly ty mašiny, které jely krajinou pomaleji, takze ji b.,
lo možné sledovat a těšit se z ní. Zasravovaly v nádražičkác
a nádražich, na kterych pobíhali pikolíci, nabízeli pitnou . c-
du, pivo, horké párky a kiupavé horrsky. Soupravu láhla p;.
ni 1okomoriva, krerá bafala jednou svědý jindy tmaÝ koL,
a večer bylo možné zasnít se nad ohňostrojem jisker, kdlž t,
pič prohrábl rošr, než na něj přihodil z tendru loparu uhli \.
stanici l7pustil srrojvůdce přebyrečnou páru, cestou lokorn.
riva občas zahoukala, nejen před přejezdem, ale i kdp chl,
mašinfíra pozdravir známého.

Napsal jsem o dosavadní živocni cesrě a někcerych zasr:,
kách profesora Peloucha. Žádám wis, abyste s laskavostí, kre:_
je vám vlasrni, všechno co máte doma o železnici a můžet. -.
bez toho obejír, přinesli a darovali profesoru Pelouchovi. p:
rože se ro dostane do dobqlch a zasvěcených rukou, On se z i -
ho bude rěšit a vy budete mír dobry pocit z jeho radosri a l ll:
niho dobrého sku*u,

Vyjadřuji jubilantovi už předtim, než ho zasypere želez:
čářskými piedměcy, upiímné blahopřání a srdečné dikv::
všech. Profesor Pelouch reprezentuje dobře slavnou plánsL. ,
jedenácrilecku (spolu s Milanem Kníákem, o rok saršim lr
luž:ílem, ktery; prohlďuje, že je to jediná škola, kterou dok,: -

čil). Profesor Pelouch reprezenruje dobie i naši fakulru a út::
kreryvede, Ted je žádouci, aby upusril páru, prohrábl rošr. : -

hodil uhlí, zahoukal a rozjel se do sranic mnoha příšrich ..-

Předneseno dne 18, le&n 20.

do prakrického života, sice skládala v Bratislavě, ale nÉi;i -
L:vórol}mi přepočry ji přeřadili na pražskou Fakultu der,. .-
lékařswí. Promovala roku 1965 s rlznamenánim. Užr p- --
hu scudii, po klasifikovaném zípočru z pacologické anar
v zimním semcstru rokLr 1962, pracovala po nabídce pen- :-
fesor§ Benešové jal<o demonstrárorka a později jako po-
rrá včdecká sila na karedie parologické anatomie lakuln: .:.
s několika dalšími dychrigimi spolužačkami chodilv do _

vu rčměi klždé odpoledne, pilně pracovaly pod přimÝm c
dem pani profesorky, krerá jim nic neodpoušrěla, ale opl.::.

POWSILOVA Viera
(" 1943)

Dovolte, abych vám chvíli r,yprávěl, v souvislosti s připomín-
kou životního jubilea pani docenrky MUDI, Viery Po9tilo-
vé, CSc,, o jejím životě a práci. Zaslorrži si ro, prorože hned po
promoci, vlastně už tři ro§ před ní, zahájila činnost v Ústavu
patologické anatomie naší fakulry a věnovala mu všech násle-
dujicich 38, resp. 4l ler pracovního úsili.

Narodila se v rodině srředoškolských učitelů v Nirře, do
školy začala chodit v roce 1948 ve Spišské Nové Vsi, pokračo-
vala v Žilině a od 16 ler v Praze. V roce 1954 marurovala, Při-
jimaci zkoušky na léL,ařskou lakultu, kterou zvolila pro vstup
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jim vytrvale a systemaric§ vštěpovala áldady poctivé odbor-
né i vědecké práce, Mladé adeprky přednášely pravidelně na
fakulnícb studenrských vědeckých konferencich a medička
pogišilová (tenkrát snad ještě kulichová) se zableskla dokon-
ce dvakrár úspěšně v celostátní studenrské vědecké soutěži.

Mnoho z nás to zná - v nadšení mladiswé spolupráce a vž-
jemného sdílení radostí a strastí \znikaji neopakovatelné přá-
relské vztahy, orevřené, korektní a srdečné. Prorože věďina
z rěch, které .je tehdy rywáiely, zůsraly patologii věrné, přetr_
valy q,.to lzrahy desetileti,

Neni divu, že pro obor zanicenou mladou lékařku získa]a
pro svůj ústav paní profesorka Dagmar Benešová. Kvalitních,
nadějných patologů není v posledních desetiletích nikdy dosr.
\/ době promoce Dr Povýšilové sice ještě existovaly nenávidě-
né minisrerské umíscěnlry, ale rzhledem k ,,nearraktivnímu"
oboru, za kteny' se rehdy patologie kútkozrace považovala, by-
la čerswá absolventka z ,,umisrěnkového řízení" .v7členéna.

Dr. pol"rišilová se hned po promoci srala asistentkou a po
aresraci I. §tupně (l968) odbornou asistentkou (l969). S ates-
raci II. srupně se lypořádala roku l972, Kandidáskou dizenač-
ni práci obhájila v roce 1984 a |. zÁři [989 se srala docenckou
pro obot paologické anaromie. Svoji odbornost si doplňovala
na studijnich pobytech v Lublani (l983) a v Houstonu (1993).

Ve své odborné práci je doc. Pov/šilová všeobecně široce
tzdělaný patolog s erudici ve všech základnich činnosrech
oboru. Specializovala se však předevšim v dětské patologické
anaromii a rozvíjela přesnou klasifikaci vrozených vývojowých
t,ad. Je celosrátně uznávaný,rn odborníkem v oboru malforma-
ci a zejména v morfologii malformací srdce. Mnoho ler úzce
spolupracuje s Kardiocenrrem. V posledních letech se zaméři-
la na korelaci prenarálni diagnosti§ vrozených vývojových vad
s nálezy zobrazovacích rechnik a morfologickými nálezy po
umělém přerušení těhorensrví. Získaný soubor ta_kto diagnos-
rikovaných srdečních malformací u ferů je jednim z nejrozsáh-
lejšich na světě, Podilela se raké na projektu anal/zy srdeč_
nich vad u dospělých, zejména dJouhodobě sledovaných po
korekci srdečnich vad (spolu s prof. Kólbelem).

Za svou kariéru přednesla hodně pies l00 přednášek na
odborných a vědeck/ch sjezdech společnosrí parologicko-ana-
romické, kardiologické a dalších. Publikovala kolem 80 sdě-
lení in exrenso, Výrrku na fakulrě zasrárrá s vellofm osobním na-
vzením. V dřívějšich dobách sama vedla wýuku parologie pro
5akaláře rehabilitačniho směru. Jako examinátorka rigorózní

zkouš§ je přísná, ale objekrivní a v případě nesnází je schop-
na oběravě pomoci. Kromě wýuky na fakulrě uči jako externí
lektor v IPVZ parologii perinatálniho období a vrozených vad.

Samozřejmě byla hlavnl řeširelkou a spoluřeširelkou něko-
lika státn ich i rezonních úkoIů a grantů, které se zabývaly pro-
blemadkou vrozených srdečnich vad. Docentka Pol"lšilová je
hrdou žačkou pani profesorky Dagmar Benešové, která byla
áčkou našeho velkého učirele mediciny první poloviny 20. sto-
lerí profesora Heřmana Šikla, kreg'o vrozenfch srdečních va_
dách napsal ve wé době lynikající monografii. Je pro mne vel-
kou radostí a ctí, že mohu pani docentku Povýšilovou prohlásir
za věrnou a gřznamnou pokračovatelku vyznamných učirelů

rynikajicí pražské parologické školy.
Parologická anatomie se stala paní docenrce údělem profes-

ním, Ona je však jejím údělem i doma. Zakoukala se do Cri-
bora Povýšila, parologického anatoma, kter/ byl přednosrou
2. patologicko-anatomického úsravu l. lékařské fakulry UK
(říkalo se ram po dlouhá léta ,,U Jedličkú") a v současné době
je přednostou jediného Úsravu patologické anaromie l. lékař-
ské fakulry v úcryhodném Hlavově ústalrr na Albertově, kde
paní docentka kdysi začínala, Dovedu si docela dobře pied-
sravit, že i v domácnosri pani docent§ přebijejí někdy paro-
logicko-anaromické diskuse orázky domáciho živobytí. A aby
ani toho nebylo dosr, rychovali manželé Povýšilovi své dvě
dcery - Natďu (1967) a Moniku ( 1976) - také pro medicínu.
Obě jsou lékď§ a obě se za lékaře provdaly, rakže lze s nadě-
jí očekávat, že rři vnorrčata Poryšilov/ch - jedenácriler/ vnuk
a dvé mladši vnučky se "nakazí. raké.

Hlavními merodami odpočinku pani docenrky jsou četba
(lireratura faktu, historická a přirodopisná), ve které nachází
nejen zábavu, a]e i poučení. Někdy s:íhne také po poezii, od
kreré neni daleko k hudbě - komorni i orchesrrálni. Kdl je
manřl hodný, vezme ho paní docen*a na koncerry do diva-
del a na ýrvarné výstavy. A jindy se toulaji po zákoudch sta-
ré Prahy a vnímaji ozvěny historie. Pro uv. akrivní odpočinek
mají k dispozici chalupu v Posázaví. Na za}rrádce pěstují kvě-
ciny, v řece plavou, v lesich houbaří, na loukách určují méně
známé rosdiny podle botanického klíče a občes putuji po okol-
ních pamětihodnostech. Harmonické manželswí jí rydrželo
a srále drží už vice ná 40 ler. Co si přát vici

Předneseno dne 2O. března 2003
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Sluši se připomenour celé akademické obci ry, kteří dosáhli
v průběhu služby fakultě vý,znamného živorního jubilea, po-
zdravir je a poděkovar jim. Proro vám dnes připomínám pana
asisrenta Bohuslava Příhodu, kandidáta pedagogických věd,
kteqi slouži studenrům a pracovníkům naši fakulry od roku
1972, tedy 29ler. Kdyby přišel na fakultu o rok dří"e nebo
kdyby se narodil o rok později, krylo by se jeho životní vý-
roči s ýročim pracovnim rovným polovině jeho živora, Dne
14. června tohoto roku rotiž oslavi své šedesátiny a přiští rok
rřicet let práce pro fakultu.

Dovolre mi nejdřive zminic první polovinu jeho živoa, ob-
dobí dětswí, junácwi a jarého mužswi, Je prafu§m rodákem
z ,,lepší" črvrri - Královs§ch Vinohrad. Je dirěcem válečným,
školu začal navštěvovar tamréž v roce ,,vírězného února". Ten
rok nebyl obecně šťasrný a poznamenal později jrrbilanta, pro-
rože jeho rodiče byli živnosrníky, Nicméně tenkrár to asi ješrě

příliš nevnimal, opečováván a ovlivňován starostligimi rodiči,
dbalými toho, aby se děri v-zdělávaly a poznávaly kásy umění
v urěšeném rodinném prosriedi. Na základní i středni škole
ho ovlivňovali dva giborni češtináři. Zcela přirozeně zapůso-
bil také sponovni duch v rodině - dědeček byl náčelníkem So-
kola na Královských Vinohradech a straši bratr posléze trené,
rem našich arlerů na olympijských hrách v fumě, Melbourne
a v Tokiu, Proto kromě návšrěv výstav, koncertů a divadel ta-
ké sporto,ral.

Po marurirě (19J8) musel - dřive než začal sudovat na In-
stirutu tělesné 9ióoly a sportu napracovat živnostensly pro,
hřešek rodičů. Pracova] rok jako dělnikv Elekuopodniku Pra-
ha. Srudoval pak kombinaci rělesná výchova čeština. A zase

ti češtináři, tentoktát na Filozofické fakultě uk! Českou lire-
raruru ho učil profesor Buriánek, českou gramariku profesor
Šmilauer, oba,vynikajici bohemisté.

Po srudiích (absolvoval v roce 1964) samozřejmé následo-
vala prezenční vojenská služba a už v jejim průběhu první pe,
dagogické zkušenosti byl trenérem armádního sportovního
družswa. Pak se přihodilo, že získal misro na karedře rěIesné

ýcholy Fakulry všeobecného lékařstvi. Tělesná výchova mu
zůstala, fakultu po šesti lerech změnil - v roce 1972 přešel na
naši. Léta byl odborným asistenrem, v letech 1979 l980 ta,

PRIHODA Bohuslau

jemnikem karedry od roku 1980 zástupcem vedoucího k:,
teJry l od roku l9q] je vedoucrm nakho Ú,tavu tělern. ,

chovy.
Bohuslav Přihoda ve svém oboru nejenom učí, ale prac,_ .

raké vlzkumně, obhájil několik vlzkumných úkolů a w sl.:
ky publikuje. Učil a uči všechny naše scudenry o všelijak,. _-

sporrech, jejich podslalě a slasrech s aplikací na jejich rlu_
ri v lékaiské praxi, a láká je do Dobronic. Navádi ke spor:
vání i naše pedagogy, v rom jc rozdíl mezi rliukou tělesne
cho,vy a mediciny. On učí jak hrát basketbal ivolejbal, r<_

a sqtrash, jak lyžovar a plavat, jak jezdit na kole i na kánoi. :_

rimco my v té medicině můžeme učir jenom jednu jeji di-
plínu a dnes už ani ro ne. A pak je také rozdil v tom, ž.
sám vlasrním rělem provozuje, To urolog ani gynekolos -.
rnohou. pan asisrenr ovšem nejen hopsá a mrská rélem. e -,
ro osŘtní. On stáe chodi, tak jako renkrác v děrsrví, na rr.:,
ly a koncerry má rád maliřscvi od Michelangela po impre:
nisry (o lzrahu k současným maliřům se mi nezmínil), huc_ _

od Bacha po Beatles a Queen, což neumim sám dobře po,.
dit, protože nevim, kdo ci druzí jsou, a probirá se zasr,éc:,:
českou i svěrovou literarurou. Rád cestuje - nejraději me . -
lii a Norsko, Ale protože upřímně miluje svoji rodinu, nl: :

všech konců svéta nejraději okolí Blatné, kde společně p..:
vaji na chalupě.

Samozřejmě s nim mám ve své akademické lirnkci ralre :.

ríže. ]ednou chce koupit kolovadla, podruhé pišťalu, né.:
nákolenky, jindy medicinbal, kolem zimy maání na sk]u:
ce l}zí a k léru pádla. Kde na to mí lakulta brát? Ale co d. .
kdf on se stále snaží tu lysokoškolskou tělovýchovu rlle:. -

Na přišcí rok připravuje konferenci o ýuce TV u přilež::
ti 50. ýroči začlenění télesné ýchovy do vzdělávacího :-
gramu lysokých škol, Je předsedou sdruženi vedoucích k_: .

der TV, členem správni rady sportovního cenrra v Hosri,,
stará se o sporrovní centrum v Dobronicích, a pořád r. _

všechno r,ylepšovat, A rak se s ním občas dohadujeme. '.
těch chráničů porřebuje opravdu rolik - ale budiž řečen. :

pJn a\i\lenl nakonec v,dl.ky vyhraje.

Předneseno dne 2l. ěeruna 2(r.
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irarší pracovníci nemocnice a fakulry zna.jí docenra MUDr.
Iiřiho Rambu dlouhá léta, Přišel mezi nás roku 197l příšri
:ok ro bude 30 ler, po která věrně slouží klinice (mladší sekun-
Járni lékai, starší sekundárni lékař, zástr-rpce piednosry a po-
lleze piednosra kliniky), nemocnici, fakultě, srudenrům, spo,
,JPracovnikům, vědě a historii,

Vystudoval stomarologic§í směr FVL UK v Praze v lerech
'.ri9 1964 a zahájil praxi v Lounech. Když přešel do Prahy
: stal se žákem odborně i lidsky rynikajícího profesora Ko-
linka, zakladatele dětské stomatologie v naší republice, ne-
jrlo mu co, a v roce l974 složi| státni ávěrečné zkoušky na
::že fakulrě, aby se stal doktorem všeobecného lékařswi, Dr,
iamba složil v roce 1967 prvni a v roce l972 druhou atesca-
:i ze stomarologie, a protože se vždy věnoval chirurgické 1éč-
.e maxilofaciálních onemocnění, doplnil si uvedené atesrace

roce 1977 arescacíz ústní, čelisrni a obličejové chirurgie, Pak
:iišel rok l984 a v něm obhajoba kandidátské dizerračni prá-
:. na réma ,,Zlomeniny obličejových kostí u dětí", deckou
::nnosr završil obhajobou doktorské dizertačni práce ,,Zlome-
,inv kloubnich ýběžků dolní čelisri u děri pii cyklistice" ro-
.u l998,

Pan docent se tedy zaměřil na obličejovou ttaumatologii,
. e nejen na akurní, nýbrž i na problemariku dlouhodobých
_nén po rraumatech obličejové kosrry s cílem včas odhalit
:nik poúrazor,ých deformaci a rak zabránir jejich rozvoji, zle
.:..padajícimu na psychiku dirěre. Dalši oblasti jeho zájmu je
.:udium $ziologie čelistního kloubu - ne§ziologické pomě-

ry piítomné už v děrském věku totiž způsobuji obávané aruo-
rické změny v dospělosri,

To ale není všechno. Osud někdy pomůže spojit s milova-
ným oborem hlr.rboký osobní zájem, Tim zájmem kolegy
Ramby byla od mládí hisrorie. Nemalou záluhu o jeho pro-
hloubeni měl středoškolský profesor historie P Vašák. Od ob,
dobi lovců mamutů se páně docentova zvědavost přesunula
do periody Karla IV. Ze ájmu se sralo bádání, když prostřed-
nicwím profesora Komínka začal pan docent spolupracovat se

známým paleoparologem profesorem Emanuelem \4čkem,
Prvnim předmětem společného zkoumání se scaly právě po,
zůstatk7 Karla lV Návšrě,v7 muzeí, archivů, objektivizace ná-
lezů. Po úspěchu následovalo pokračování při studiu parolo-
gických změn obličejového skeletuJiřího z Poděbrad a posléze
Bedřicha Smecany,

Nepomíjitelná je pedagogicki činnost docenra Ramby. On
neuči jenom mk, on má z mladých lidí, ze studentů, potěšeni.
Ovšem porěšení má i ze svoji pani nejoblíbenějši sesrry pa-
na profesora Niederleho (se kterym se oba přáreli), ze svojí dce-

ry, absolventky pedagogické fakulry, krerá lystudovala obor
poradenské činnosri pro posrižené děti, z vnučky, krerá roho
zatim moc neebsolvovala, a z chalupy v Prysku u Nového Bo-
ru, krerou buduje s lriskou od roku 1976.

pan docent Ramba ažil v nedávné době těžké nezavíněné
příkoří, kreré mtr zůsravilo navždy pocir nespravedlnosri. Vždy
jsme scáIi při nčm a na tom místě zůstaneme.

Předneselo dne 16. března 2 )O
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SOUCKOVA Anna
1935)

Zlaré obdobi mikrobiologie dávno minulo, ra ram je doba
Louise Pasteura, Edwina Klebse, Roberta Kocha, Ilji Mečni-
kova, Friedricha loefflera, Alberta Neissera, Hanse Christiana
Grama, Emila Rouxe a mnoha dalšich nadšenců, kreři objevo-
valijednoho původce infekčních chorob za druhYm. Nezawě-
cenému by se mohlo zdát, že problém infekčních nemoci byl
v podsnrě vyřešen. Samozřejmě tomu tak zdaleka není a lyře-
šené problémy minulosri nahradily o sro a pár ler později pro-
blémy nové. Nová infekční agens, nové diagnostické merody,
spousry nog;ch protiinfekčních léků, komplikace, kreré pro-
váaejí jqich užiri, a zr,lména narůsrajíci hrozba rgzisrence mik-
roorganismů, to jejen několik z mnoha problémů mikrobiolo-
gie. Infekce jsou a zůstanou jedním z vel§ó ohrožení lidswa,

Mikrobiologii zasverila svůj pracovni živor a své úsili pani
docentka MUDr. Anna Součková, CSc., přednostka Ustavu
lékařské mikrobiologie naši fakulry Proč zvolila právě mik_ro-
biologii nevím zcela jistě, ale alespoň rušit ro mohu. Přede-
vším asi včdecké zanícení zdědila. Jistě mnoho z vás nwí, že
je dcerou velké osobnosri pražské lékeřské školy - Dr. Václava

Jedlič§, profesora patologické anatomie a přednosry II. pato-
logicko-anaromického úsravu lékařské fakulry v Praze (nyní
l. LF). Profesor Jedlička byl impozantní postavou, byl mimo-
řádně schopným pedagogem, krery více než osratní vnímal,
že přednáška pro studenry je jznamem a dopadem srovnarel-
ná s pečlivě připraveným a dokonale provedeným divadelním
představenim. Sám jsem byl ž-rikem Šiklovým, ale navštěvoval
jsem přednášky.|edličkory, protože byly strhujicí (a navic pan
profesor kouřil dorrtníl<y jako j{, Pani docentka byla od mlá_
di ovlivňována orcem - a jeho prostřednicrvim univerzitou,
fakultou a vědou. Druhou okolnosri byl pravděpodobně otcův
žil"/ ájem o infekční nemoci, dopadající na mladou srudent-
ku mediciny. V,,infekcich" byl pan profesor nepřekonatelný
a slyšer přednášku o vozhřivce v jeho podání - ro byl zážitekl
A rak si myslim, že pani docentka takoTich ,,infekčních kon-
c€rtů" slyšela doma moc a nakazila se. V dalším životním děj_
srvi sehrá jisrč 92namnou roli manžel paní docentky, ktery
vede Ustav lékařske mikrobiologie l. lél.,atské fakulry. Praco-
vala s ním v jedne laboraroii rřicer ler.

Od na_rození zůsrá_la věrná Praze a už za srudií byla demon-
strálorkou a pomocnou vědeckou silor.r ,, Úsravu pro lékař-
skou mikrobiologii FVL UK. Po promoci pracovala krárce
v diagnosrických laboratořich fakultní nemocnice a od roku

("

1960 ve zminěném úsravu. Působila ram 30 ler a v roce I'],'
převzala řízeni Ústavu lékařské mikrobiologie naši faku ,

a FNM. To ie dalšich l0 let - dohromady redy 40 |er slu;_-
a oddanosri oboru. Usrav převzala po nikom menším než :,
profesoru Potužnikovi a mohu powrdir, že všechny velke e :,
snadné úkoly plni na jedničku.

Zpracovda nolě program l}uky lékařské mikobiolog. ,

spoluautorkou učebnic lékařské mikrobiologie. Ve l,ěde:,.
práci se věnovala zejména srudiu nově objevených roxinú ..

rynebakterii. Objev jimi produkovaného toxinu s enz\ m:] _

kou akrivitou D sfingomyelinázy je svěrově prioritni a br l ,-
ležirě oceněn. Následoval objev dalšího zcela nového ro\ - _

u Corynebacterium ulcerans. Další 9izkumný ájem věno. i
pani docenrka diagnostice a patogenirě Yersinia entelo.o -

ca, průkazu enterotoxinů Escherichia coli, patogenitě Di:
coccus pneumoniae a jako jedna z prvních také imuno=
dulačnim účinkům Corynebacrerium parvum, Intenzir n. .
zabljvala otázkarni vztahu infekce Helicobacrer pylori k p_i: -

genezi chronické gastritidy a vředové choroby.
Ze mnohé problémy řeší v rámci vlzkumných úkLllu . ,

sve q,sled§ přednáší J publikuje v Cechjch i v zahranr.,
nasnadě. A k tomu povinnosriv odborné společnosri. na -
nisrerswu, v grantovlich agenturách, oborové radě mikroi -

logie pro posrgraduálni dokrorandské srudium, v aresra.':. _-

komisích a v redakčni radě již deser ler lydávaného odbo-,
ho časopisrr. Není toho dost a není to úctyhodné?

Ale nemohu lynechar ješrě jeden důležir/ úsek práce :.:-
docenrky Součkové. Tou je práce zdravotnická, diagnost,:.-
a konziliární, Vím o tom dosr z vlasrni každodenni klin:_,.
zkušenosti, protože není dne (a zase jsme u toho, co znam..-.
ji v současné době infekce), abychom neporřebovali radu a :.
moc mikrobiologa - a ono se nám jí vždycky dostane \1,čť::.
vajícím způsobem.

Syn paní docenrky se dal na dráhu své babičky ledlick
- je právníkem. Mamince to rynahradil nejen pracor r -
úspěchy, ale zejména tím, že dcerku nechal pokirír po ba: -

ce. Dcera zůsrala věrná lékařské tradici rodiny. Aby mar::. ,

Součkovi paralyzovali to 'mikro", kte5im žiji, maji dom.l ::.
xipsa - krásného bobraila. Paradoxy se přece jenom přira|-

Předneseto dne t6. březla -2(l.i
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Pan profesor Stary pochází z Česlgch Budějovic ( 18. 5. 1952),
z lékařské rodiny. Po marurirě odešel do Prahy. Studoval na
Fakultě děrského lékařswí, promoval v roce 1976. Pak nastou-
pil na II. dětskou kliniku a pracuje na ni dosud. Vědecko-pe-
dagogická kariéra:

1993-|994, člen podoborové komise obecná onkologie
GAČRv lerech 1994 1998, člen oborové komise decké ra-
dy IGA MZ,pediatrie a generika od roku 2000 dosud, člen
Akademického senátu 2, LF UK, v lerech l997-1998 před-
seda AS, člen redakčni rady časopisu ,,Transfuze a hemarolo-
gie dnes".

Profesor Srary je výborným a studenry respektovaným uči-
medilry 3
ii v rámci
ské společ

bohaté publikačni aktiviry jsou cirační ohlasy. K 19,2.2002
to bylo (po odečteni aurocitací) 201 citaci.

Pronikneme-Ii dokonalou odbornosci k nirru profesora Sra-
rého, k jeho zílibám a náhledúm, zjistíme, že jeho tělesné ak-
tivity jsou ponejvice sszónní - v lérě chůze, v zimě lyže. Jeho
lyžováni je příkladem nerozumného počínání, každých l0 let
si něco poláme, misca sriídá. Noha, íámě, kliční kost. Také je-

ho hudební ziliby jsou špatně pochopitelnélzhledem k jeho

celkovému habitu a lzhledem k hudebnímu profilu osratnich
slovutných pedagogů, kreři se noři do hudby vážné. Navště-
vuje koncerry uv. legendárnich skupin, kreré jeho 23lery syn
označuje jako,vykopávky a které na jeho rtech ryvolávají leh-
ce opovržlivý úsměšek. U mnohých kolegů, zejména mladších
sekundďů, to ryvolává ocázku, kde na to bere. Lístkyjsou dra-
hé a plary vysokoškolských učitelů nizké. Miluje beat šedesá-

rych |ec a sesravuje z něho soustavně sbírku CD, nepochybně
z už zminěných dúvodů za lacinějši peniz na černém rrhu.

Jeho pohled na wět je poqirce k-rajinářslq,, Předpokláda-
lo by se, že když už se namáhá jako Jihočech, chodívá na hrá,
zich jihočeslrych rybniků, na kterych se provozuje kaprokach-
ni sysrém, a reciruje si při rom ,,Ty české rybníky jsou stiíbro
slité." On ale chodí stejně rád po kopcích Sumary nebo Ces-
komoravské vrchoviny. Nápadný je při tom rozpor, Ačkoliv
se při práci a badacelské činnosti opirá srále více o mikrosvět,
zejména merody molekulární biologie, kreré jsou pro něho
cím, co pro houslistu kalafuna, obhliží svět makropohledem,
Nejmenším objekcem pii prochrizeni krajinou je mu vesnička
(nevím zda středisková), zájem u něho rywolávají hrady (a ru

nevim, zda se snaží napodobit počinání nám milého němec-
kého kolegy prolesora Riehma, ktery si už před lety koupil go-
ticlg, hrad v jižním Něrnecku - hematologové se tam mají zřej,
mě dobře), ale nejvíce oceňuje veliké hluboké lesy. A rak si
myslím, když vnimí krajintr s nadhledem, redy jako cclek, že

by měl zaměnir rurisciku za létání v ulrralehkém letadle, pro-
rože pii chůzi lesem roho moc viděr nemůže a navíc se občas
ocrne v údolí. Je příkladem známého příslovi, že s jídlem rosre

chuť. K lyžováni mu dlouhá léra smčily Krkonoše, v posled-
nich lerech nejde pod Dolomiry čiAlpy. Nepochybně směřu,

atestace I.:
atestace II.1
atestace z hematologie

a krevní transfuze:
kandidatura:
habilitace:
doktorát:
profesura;

r980
|9E5

1997
1989
|993
2oo2
2oo2

?o r,šeobecném pediatrickém lzděláni se zač:l zablvat děskou
:ematologií a pod vedením profesora Hrodka se stal odborní-
<em uznávaným v širém světě. Jeho životnimu rozhledu při-
,pélo více odborných stáží - v roce 1987 na hematologickém
.ddělení Univerzitni nemocnice v Uppsale, v roce 1988 na
:erské klinice Univerzitni nemocnice v Oslo, na rozhrani ]er

. 99l 92 na hematologickém oddělení a tralsplantačních jed-
:cltkách Texas Childrens Hospital v Housronu, Shands Hos-
:iral v Gainesville a St. Jude Childrens Hospital v Memphisu,

roce l993 na Děrské klinice v Hannoveru, v roce l995 v Nec-
-_rr Hopiral v Pďíži, v roce 1996 v Bristolu a v roce 1999 v Hos,
::ral for Sick Children v Grear Ormond Street v Londýně,
,itšina stáží v devadesárych letech se zarněřila na problemari-
..u rransplanrace kostní dřeně. Ostatně byl to právě on, kdo
:icioval a uvedl do provozu prvni dětskou transplantační jed-
-orku v naší republice.

l když profesor Srary věnoval převážnou část svého dosa-
ldniho úsilí problematice leutemii, zvládá jim vedené hema-
logické oddělení lI. dětské kliniky veškerou ostarní děrskou

- :marologii, Onkohemarologickou problematiku iešil v na-
:osté věršině velmi úspěšných grancoých úkolů, Úctyhodný

- počer členswí profesora Scarého,,, odborných společnosrech,
. .misich a redakčních radách: vědec§ sekretář ýboru Hema-

.o.qické společnosri ČR, předseda Pracovní skupiny pro děr-
..,,u hemarologii ČR, člen mezinárodni společnosri pro děr-
..ou onkologii SIOl člen evropské skupiny pro transplanraci
. ,tní dřeně EBMT, předseda evropské pracovni skupiny pro

, elodysplasrický syndrom v dětském věku E'§ťOG-MDS,
.n \arboru mezinárodní pracovní skupiny pro diagnostiku
:ibu dětské leukemie I-BFM-SG, člen vědecké rady UK
lraze, člen decké rady Ústa..u hematologie a krevni rrans,

_:e v Praze, člen vědecké komise Rady lysokých škol, člen
Joborové komise genetika a vý,voj člověka GAČR v lerech
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je ke wahům Skalisrých hor. V rámci uvedeného nad}rledu mu
unikají drobnosti. Decaily opovrhuje, rakže napřiklad neroze-
zná lisr buku od listu dubu ani kvěr chrpy od květu kakosru,
Snad je to rnožné r7světlit kompenzací rrvalé práce s mikro-
skopem. Ani profesor Srary se redy ner7hnul jakési profesor-

ské rozďištěnosti. Ač rodem z Českych Budějovic, pracuje
rrvale v Praze, lyžuje v Álpách, baští italskí jídla a pije pito
z Plzně, čimž popuzuje budčjovicky Budva-r. Inrr, nkoví už bí
vají profesoři,

Předneseno dle 20. čenlna 2002

SAMANEK Mikn
(* l931)

Dětswí a mládí profesora Milana Šamánka dorváiela rři misra
v úrodné oblasú Hornomoravského úvalu na severni Moravě,
krerá se zove Haná. Prvním místem byla obec Zborovice na
Kroměřižsku, ve které se narodil, dědina na konci železniční
rrari, v níž nabral rozum a áldadni wdělánía ve kreré užival
s kamarády dětswí, ostřihán v létě dohola (až do ler gymna-
ziálnich) v piewědčeni pana otce, že diky tomu bude mír buj-
nou kšrici i v seniorském věku. Dru}rým mistem byla samorná
Kroměříž, hanácké Atény, sidelni měsro olomouclrych bisku-
pů s k-nísný,rn baroknim zámkem a proslulou obraárnou a Pod-
ámeckou a Květnou zahradou. Sto let pied rim, než Milan
městem procházel, v něm probíhal známý kroměřížsk/ sněm.
Třerím mistem byla hisrorická merropole Hané - Olomouc,
od roku 1253 královské město, kreré bylo ve |4. až |7. sto-
lerí správním sdediskem Severní Morary, s druhou nejstarší
českou univerzitou - Palackého, zeloženou už rokl 1573 , a at
cibiskupswím od rokrr l777, s hisrorickým jádrem, kreré wo-
ři nejgznamnější soubor pamárek na Moravě.

Po maturitě na kroměřížském reálném gym náziu (\949) za-
čel Milan Šam:ínek srudovar medicínu na olomoucké lékařské
fakultě, odkud po rřech letech přestoupil na Fakulru dětského
lékařsrví UK do Prahy (1952). Tehdy jsme se seznámili a už
tehdy parřil k výrazným posravám mezi studenry Promoval
24. z. 1955.

Po promoci se nakrárko vrátil na Moravu, Půl roku praco-
val na dětském a infekčním oddělení nemocnice v uherském
Hradišti a necelý rok na kojeneckém odděleni v Luhačovicich.
Už 15, 8. 1956 zahájil svoji pražskou kariéru na lI. dětské kli-
nice profesora Houšťka v Děské fakulrni nemocnici na Kar-
lově, krerou ovšem záhy přerušila prezenčni vojenská služba
(l1.1916- l0. l958), přijemná snad jenrim,že jimohlab-
solvovar v Uhenkém Hradišri. Po ní se vráril na kliniku a 1. l2.
1959 získal asistenruru. Dne 1. 4. l9ó7 se stal vědeclrym pra-
covnlkem katedry fakultni pediatrie FDL a l. 7, l968 samo-
starným vědeckým pracovnikem.

Do ré říjnu 1957 atestoval
z p_ediarr sripendistou čSAV
v Ustavu , v roce 1963 obhájil
kandidárskou dizerrační práci na téma,,Vliv endotoxinu na
kardiopulmonální sysrém", v lerech 1964 a 1965 pracoval ve

Farmakologickém ústavu Pensylvánské univerziry ve Filadel-
fiia rok l969 mu přinesl velký doktorát (,,Poměr mezi venri,
lací a perfuzí") i habilitaci. Docenrem pediarrie se sral po ot-
hajobě práce ,,Distibuce krevního průroku plic u vrozenr'ci
srdečnich vad". Profesorem byl jmenován roku l987. Rok_
l99l aresroval z oboru dět"ká kardiologie.

Profesor Šamánek pracoval od samého počátku na kardi,>
logickém oddělení II. dětské kliniky. Jeho učiceli byli profi-
sor Houštěk a docenrka Hana Padovcová. Myslim, že v ná"az,
nosri na práci kardiologů do značné miry i šéfkliniky děrsk.
chirurgie, zakladatel české dětské kardiochirurgie profesor Ya.,
lav Kafka.

Kolega Šamánek se v průběhu ler zablwal sledovánim účir,
kr-r toxinů na cirkulaci a respiraci, vlivem nikorinu a dalších l;,
tek na kardiopulmonální sysrém, zejména objasněnim aurc
regulace poměru ventilace a perfuze, k-revními plyny, složiro-
problemarikor.r vrozených srdečnich vad, axonovými refler,
a lyšerřovánim plicních funkci.

K systematické a cílevědomé práci 4h.kumné a klinické <
družila mimořádná schopnost organizační. Společně ro vedlc
k tomu, že roku l968 byl profesor Šamánek jmenován přei
nosrou kardioptrlmonálni laboraroře FNM. Jim by| do rok,-
1977, kdy wniklo pediatrické Kardiocenrrum, a Milan Šam.i-
nek mu šéfoval do rokrr l993. Ovšem v centru pracuje dal.
ve firnkci vedouciho vědeckého pracovníka. V lerech 1969 e
l97l byl proděkanem FDL a po Iisropadu 1989 (v lereci
l990-9l) členem vědecké rady naší fakulry

Incenzivní odborná činnosr přinášela mnoho r]spěchů, a úsp-
chy piináleji povinnosti, íunkce a členswi v odborných gr..
miich. K ré intenzirč: profesor Šamánek se zaby,vá védecko-
a výzkumnou činnosrí od roku l964 do současnosti, publiko,
val625 originálnich praci, z roho zhruba polovinu v zahrania-
nich časopisech, a je aurorem či spoluaurorem l5 monograti:
K rěm povinnosrem a člensrvim: byl a je členem, eventur-
né čellným členem. l7 zahraničnich odborných společnos:
a v Čechách působil či působi ve l2 různých společnoste.i
a grémiích. Byl nebo je členem 9 redakčnich rad. V roce l99,
byl poctěn vyzvou k přednesení Mannheimer lectr.rre s udélc-
nim Zlaté podkory, což je projev nejryššího uznáni v oborL
Velikorr zásluhou profesora Šamánka je rozpracováni rozsál:
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lého a úspěšného prwencivního programu prenatání diagnos-
riky vrozených srdečních vad. Nespokojil se s nim a inicioval
další - prwenci ischemické choroby srdeční, jejíž poárky sa-
hají už do obdobi děrsvi. Mohu prozradit, že pro všechno, co
udčla] a dělá, získá lerošního 6. června v Libochovicich nejvyš-
ši české lékařské \.iznamenáni Pur§ňow cenu.

Kdo zná Milana Šamánka troóu blíž, ten ví, že miluje hud_
bu - vážnou, ale i ru krásnou moravskou, při víně a s harmo-

nikou v šikovných rukách (mimochodem už rři harmoniky
mu někdo ukradl), rakže mě mrzi, že jsem nepodminil dneš-
ní laudaci jeho muzikální produkcí. Milan Šamánek )e vyni-
kajícim odborníkem, výborným společnikem, critelem života
a krásy.

Předneseno dne 17. huěma 20OI
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Profesorka Šrámko"á patří mezi nemnoho těch, kteří se jakou-
si náhodou narodili jinde než tam, kde se cirí doma a kde po-
bj,vají. Její maminka totiž ,,odskočila" povir dceru k sestře do
Upice na Tutnovsku. Hned jak se ro povedlo se obě vrátily
domů, do Soběslavi, Tam tedy bylo 

"doma", 
tam prožila jubi-

lanrka děrsrvi a ram raké šťastně maturovala na reálném rym-
náziu. Téhož roku 1949 se smla srudentkou pražské lékařské
fakulry, tehdy jďtě v Praze jediné, a po třech lerech přestoupi-
la na usravenou Fakulru děrského lékařsrví. promovala v ka_
rolinu l l. března 1955.

volbu oboru může už během studií ovlivnir mnoho okol_
ností. U kolegyně Šrámkové ro nebyla okolnost, ale pan pro-
fesor Jarosla" Procházka, nárni všemi obdivovaný a ucrívaný
zakladarel samosrarného oboru infekčniho lékaisrví v nďí re_

publice. Pavilon infekčnich chorob, postavený podle jeho ná-
vrhu v nemocnici na Bulovce, slouží dodnes, právě tak jako
dodnes vzbuzuji mezi zasvěcenými respekr všechny jeho zá-
sluhy o obor. Učil nás a zkoušel infekční nemoci a doktorka
Šnímková ho zřejmě obdivovala a ucrivala ještě trochu vic než
my ostatní, Po rigorózní zkoušce pana profesora požádala
o mísro na jeho klinice. Vyzpovídal ji a slíbil přijetí. V pade_
sáých lerech nebylo rak snadné ziskat misto chrěné, zejména

ša,qutrovÁ Ludmila

v Praze. Posílali nás ,,zajistir zdraví pracujících" široko daleko.
Spíše da.Ieko. Dr, Šrámkové se však přáni vyplnilo a 1. května
1955 nastoupila na zminěnou kliniku, na které setrvala až do
konce akrivni činnosti, do 30. června l992. Sedmatřicet let
sloužila nemocným, studentům a vědě. Z pediatrie ate§tovala
roku 1959, z infekčního lékďswi roku 1966. Titul kandidíta
lékařslcých věd obhájila v roce l969 (zabývala se neurrofily při
infekčních chorobách), roku l977 habilicovala (habilitační
páci věnovala pro změnu lymfocytům při vřových n:ikaz.ích)
a dokrorár věd získala 30. června l988 po obhajobě práce,
která se rykala střevnió infekci, zvlášré virov/ch.Samozřejmé
pilné publikovala (rake v zahraniti - SRN. Švý<arsko, USA)
a dlouhá léta učila.

Celý život oslovovala pani profesorku přiroda a kvěriny na
její zahádce. Posledni Jéta ji dokonale zaměstnávaji vnoučata.

Co dodati l kdl je infekční klinika na Bulovce od fakulry
přece jenom dosr daleko na ro, abychom se porkávali často,
nic to neubírá na úzkém a přátelském wájemném lztahu. Pa-
ni profesorka na něm měla sruj podíl, právě rak jako na ryso-
ké odborné úfovni kliniky.

Předneselo dne 17. hlrěrr.a 2001
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Profesor Šrulc se narodil l8. dubna 1937 v Pnze. Následova-
lo wdělání v oblyklém poslupu od obecné školy přes maru-
ritu (1955) po zíslcání dokrorátu na Fakulrě všeobecného lé-
kařsM v Praze ( 196l ). Po promoci pracoval rok jako sekundární
lékař krajské nemocnice v Úsd nad labem. Dne l. října l962
nasroupil do Farmakologického ristarrr tehdejší FDL a v něm
pracoval ž do odchodu do penze. l ve Farmakologickém úsra-
vrr měl jeho odborný a kariérni wesrup přesný řád:

Tři roky vědecki aspirantura (práci obhájil v lednu 19ó6),
pak funkce vědeckého a§istenu, vědeckého pracovnika, pozdě-
ji samosrarného vědeckého pracovníka.

V únoru l977 habilitoval, ovšem ustanoven docentem byl,
jak to tehdy blwalo, až od 1. ledna 1979. V prosinci l981 ob-
hájil velký dokrorát a profesorem farmakologie se stal l. úno-
ra 1992.

V lerech l968-69 absolvoval jednoroční studijní pobyt
v Anglii, v letech 1969-70 v Holandsku. Později dvakrát lyjel
na dvouměsíční pracovni pobF na univerzitu v Manchesteíu
(1977 , 1988\,

Stojí za zminku, že veškeré wé úsilí, kromě práce pedago-
gické, věnoval bádání o přiíozenYch bariérách v lidském rěle

- bariéře hematoencefa,lické a bariéře placentární. Dosáhl uzná-
vaných výsledků, ale o nich hovořir nebudu. K nďemu velké-
mu a neradostnému překvapeni odešel ve wé šedeúrce do pen-
ze, Kdljsem ho poádal o podklady k réco laudaci, napsal mi
dopis. Je ro spiš esej, esej velice moudrá, a proto ji předávám
dril:

Můj žiuot po odchodu do penze
,,Kd,1ž jsen ue sujcb 60 letecb odtšel do důcbodu, mxoho lidí,
učemě mé manžclfo, to nemohlo pochopit. Bý jsem tebdy ještě na
urcholu stjcb sil a scbopností, púce se mi daíib, měl jsem knls-
nou a bezuadně tybauelou laboramř a pracouall se mnou tlni-
hající hborantha (paní Kopeckd). Pohlsím se u,é důuody tysuět-
lit.

R. Kipling u jul,ú ; noaídek Knilry áugh ulpr/illí o t2ro-
hém ihdicbém tlLiclnittt ředníhoui, hterj hdyž dosdbl určitébo
uěku, opusil saé zaměstndní, rudinu a přótek, uzal žebrdckou
mishu a patoual hamsi do podhůří Hiruilaje, kdz se *adil u pous-
tevflě d fuzjímal. Můj odtbod do peaze b1l motiuouín podobně,

i kdlž zmma u mém žiuotě neblk ak raliÉdlní. BJl jsem a mlá-
dí uychoudadn u břesulubé uíře. NJní jsem cbtěl mít dost čan
a dušeuníbo kli*l, abych si mohl ujasait, ťemu ukstaě uěřím,
a najh tahotj zptisob aíry, hterj fu odpouídal mé žiaom{ zhuše-
nosti a mému polabouému zabžení. O to se alní snažím.

Dox ťtu. Áblcb uuedl ahspoi něhteré autory kteří na t--
měli uliu, tedy C. G. Jung (předtuším qisy tjkajíci se archen:,.
a neuědomí), áib Pierte Teilhard de Chard.in a mútr Ecki:-
(ltředouěbj rystik). Pokouším se tahé prahtihouat ztnoué nu :

tace. Samozřtjmě čtu hodně bebtie, uětšinou si ji chodín 7,-
čouat do Mě$ké knihoun1. Protožt jsem pomalj čtenái, tr.-
pečliuě si četbu tlbírám.

Hodaě časa uěnuji péči o utloučata ajejich ujchouě. ,1í:-
dua 2n1, oba mají již rodiny, unoučat mdm celhem pét. Pl
o ně je zdrojem uellzého potěšení. U těch mal:jcb jdt předet ::-
o dobled, čtení poháfuh a nizné bry, té nejmeďí ještě 0 pft.:
loudní plenek. Nejltarší unačhujiž bererne s manželhou na a:.

ry a snažím se (dost mamě) aybírat jí četbu nebo s ní číst alg:.
hé kniz*t Wčer obryhb posloachám nějahol hudba z nabra::,
kterou,i ?olštír dn.ďí, ablch nerušil manžllku. Nejradtji --:-
komorní hudbu, která mi připomínd dctsní. (Můj tdta b.li :.:

ni kbrj hudzbníh, bruíl na uiolu. Kazdj tjdln k nám chr.--
jeho přáteli si zlhnit, nejčdst4i se ýšli čtlří takžc bráli sn.>;:

ué kuaftery)
většinu robu tráuíme mimo prabu u Dobichouicích, kdt --

me po manželiiqlch rodičích uilha J ýelhlu zahradou, h'a ,r,
a éně haždj tlden na ccloar
n nedaleko. Práce na zll:..rl
uyžaduje dost času. V létě jsme obrykle uh šest tjdnů na ,-:-

hrkonošhé cbdlupě, kdz je pro mne užd1 mloho púce. Pied a:.
ma ler] jrem zd,e postduil boje oelká kacbhud kamna, co: :,.

uažuji zl luůj řemeslnichj urcbol. Hodně s manželhou cesru:l-^
do zabraničí a poznáaáme Europu. Snažlme se dohonit, co.,--
zamešhali, kdlž jsme žili za železnou oponou. Spdudme t a,-:,
užl| zzjedlme na nějdhé odleblé mírro, hdc přetpíme. Ccst,::
ní tah nepřijdc draho, Takn jsm_e strduili měsíc u Norsku, a: :
hrtit měsíc u Recbu a jednou ue Spaněbhu. Loni jsme chodi:|: :
ful po Julshjch Alpdth (těk flám naštěýí ještě u tomto !,,:.,,
sbuzí). Trualr ?omdhám manžthe u péťi o její mathu, hterr r
bu* 90 lrt. Jdz zltín spíš pouze o dohbd než o skutečnou ;< -.

Suou prdci ue Farmahobgnkém ústauu jsem měl uetntt .::
ab ulasmě mi neclrybí. Spíš se mi občas zasushne po unirz,,-,
ním prostředt hlauně hdlžjsem a knibooně, kam chodí pro F-
k7 i mnoho sndenti.

Mlslím, že č/lJné ýáří, tah jah je pnžiudn, je mzžníi ful ,-.

PeRneJý cllstl zluota.
Vážený pane profesore, k tomu, co jste mi napsal a co is<:

si dovolil použit, není co dodat,

)7)

Předneseno dne 18. dubna 2(l -
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Pan profesor Švihovec se narodi] 26. kvěna v Pisku, v něm ab-
solvoval zikladní a jedenáctiletou střední školu (1943 1955),
Lékařskor.r fakultu absolvoval v P]zni (1955-1961). Když se
zhostil základní vojenské služby (1961 l 962), nasroupil na
misto inrerniho aspiralra do Fatmakologického ústar,rr tehdej_
ši Fakulty dětského lékařswí (FDL), Roku 1964 ziskal kandi-
daruru, l979 se habilitoval, jmenován docentem byl ovšem až
r roce l98l, 1990 obhájil ,,velký doktoráť' a l991 byl jmeno,
r án profesorem, To všechno z farmako|ogie a na Fakulcé dět-
ského lékařsrví, resp. 2. lékařské fakultě Univerziry Karlory,
\/ lecech 1966 a 1967 byl profesor Š"ihovec na ročnim studij,
nim poby,ru ve Farmakologickém úsravu ve 

'Winnipegu v Ka-
nadě, Od roku 1962 byl zaměstnán ve Farmakologickém úsca_
r u FDL UK nejprve jako řádný aspirant, od roku 1964 jako
odborný asistent, pak jako docrnt (198l) a profesor (199l), Od
roku 1982 do rokrr l989 byl zaměstnán ve Státnim ústalT r pro
kontrolu léčiv jako náměstek ředitele a vedoucí odboru kom-
plexního hodnoceni léčiv Od 1. listopadu l988 je profesor
Svihovec přednosrorr Farmakologického ústavu nďí fakulry

Košaré je jeho členswí ve vědeck|ch společnoscech: Českí
lékařskíspolečnostJEP člen předsednicwa, Česká farmako-
logická společnosr - člen r7boru, Farmaccuricki společnost
CLS JEP - člen, Internistická společnosr CLS JEP člen, In-
rernarional Sociery For Infecdous Diseases - člen, Internariona]
Society of Cardiology člen, Eurotox člen, European So-
ciery of Clinical Pharrnacology- člen, Inrernational Union of
Pharmacological Sciences - člen, Pracovní skupina DURG
\\ŤlO člen, §7HO,Essential Drugs expert, WHO-Clini-
;aI Pharmacology - experr. Je raké členem Etické komise pro
hodnocení reklam piedsedy Ko-
mise pro lékovou LS JEf; před,
sedy Subkomise p |EP a předse-
Jv lékové komise Fakultni nemocnice Motol. Je členem devici
,id"kč.,í.h rad (čR, SR, šwl;carsko, Velka Biitlnie).

V rámci základního ýzkumu jsou předměrem hlavního
zájmu profesora Švihovce placentárni transport a farmakolo-
gie hladkých svalů. V rámci ryzkumu aplikovaného klinická
irmakologie, metodologie klinického hodnoceni, erické pro-
blémy hodnoceni noťch léčiv, lékové databáze a informace
o léčivech. Publikoval přes 90 prací a editoval vice než 20 kniž-
rich publikací. Uvedené oblasti jsou také předmětem řešeni
,eho granrových úkolů,

Pokud mám shrnour odbornou i lidskou osobnost profeso-
:e Jana Šr,iho,rce, lypadá ro asi rakro:

Původ: Pochybný - od zchudlé věrve pánů Švihovských.
Ověřený- od rodiny svobodných jihočeskych sedláků od Zvi-
iova s rodokmenem od dob husitských válek. Švihovec se
or,šem svobody vzdal, dobrovolně se oženil.

Mésta života: Idylický Prsek - město /lJlonolne Otary
a ver<ů Šramkou7ch. Plzeň - město piva. rovárny pana Ško-
dy a kdysi pevná bašca kacolicwí (Pilsen semper fidelis). Praha

mesro jeho piedků alchymisrů a posléze larmaJ<ologicky, h

laboratoři. ktere Svihovce celoživorne tvedly jako kdysi Sire-
ny námořníky (je chyrlal}).

Náplň mládí: Odbíjená na úrovni l. ligy a národniho ju,
niorského rymu a první ýkonnostni didy v košikové. Prolon-
gované hopsání ještě během scudii na Plzeňské lékařské fakultě.

Pomocné vědátorstvi: V biologickém, §,ziologickém a far,
makologickém úsravu,

promoce cum laude.
Životní volba: Filištínská, rj. popromočni aspirantura s ci-

lem ryhnour se rehdy nemilosrdně přidělované umis!ěnce,
V rámci aspirantury zkušená ve Farmakologickém ústavu

pani prof. Raškové a ji nesmlouvavě formulovaný apel: Bud
hopsání, nebo farmakologie! Vyhrála farmakologie, přičemž
nepochybně rozhodujicí okolnosti byla lzplanuvši láska k pa,

fakulry. larmakoložce Far maLo-
kreré Šviho"ec ,tále ješré žiie. Už
švihovcová.

Léta učňovská (u prol Raškové): Muselo ro byt ruhé, Švi-
hovec bydlel jako aspiranr hned vedle úsravu v podkrovi geo,
logického ústavu. Pracovalo se v různém obsazeni 24 hodin
denně a jednou si aspiranr Švihovec po 16 dnech uvědomil, že
se celou tu dobu nepřevlékl z bílého. Neprozradil mi, zdav in-
kriminované době používal voňavku.

Pochopil, že 90 procent invesrované práce nepřinese gisle-
dek, a zbYva.jících l0 procent to musi lynahradir. Snad to jde
ve farmakologii, ale nerad bych co viděl např, při práci nďich
chirurgů.

Propadl experimentálni práci a acmosféře rajuplných labo-
ratoří, ale pak, aby byl přece jenom něco platný dal se na kli,
nickou farmakologii, na klinickou objektivizaci léčiv a budová-
ni komplerní informační darabáze o léčivech. To mu zúsralo,

Vyrráti: Učirel fakulry v řádném kariérním posrupu, Ná-
městek SÚKL - vedoucí jeho odboru klinického hodnocení
léčiv Experc §íHO. Předsednicwi a členswí v různých spo-
lečnostech a komisích. Celosvětově zvaný a v tomto smyslu
tedy bludný přednašeč,

Neřesti: Přecpává se,,činou", přepíjí dobrou whisky.
Zíliby: přečte dvě detekrivky ročně, obrázky vnímá rak asi

ke kubismu (preferuje impresionisry), kdyby sesravoval kon-
cert pro sebe hrál by se Mozart a zejména Dvořák. Kdyby mu-
sel bydlet jinde než v Čechách, bylo by ro v Kanadě, v oblasri
Rocky Mounrain. s jejich vrlky, lesy a jezery,
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VAVROVA Věra
C 1928)

Pani docentka MUDI \čra Vávrová, DrSc, se narodila v Par-
dubicích. Při narození a nějakou dobu porom se jmenovala
Řehořová. Zmiňuji to záměrné proro, že ro jméno, resp. jmé-
no jejího orce, bylo známé široko daleko. Byl ,,vyhlášeným"
přednostou interniho odděleni pardubické nemocnice. Není
sporu o tom, že ovlivnil její rozhodováni o životní dráze,

Do obecné školy a do prvnich tříd reálného gymnázia cho-
dila pani docenrka " Pardubicich, do zblwajició na ftarrcouzské
gymnázium v Praze. Dalši část laudace mi pomohly sumirovat
informace profesora Vavřince, Přednáším je s jeho sou}rlasem.

Abych se rcdy vrátil. Od doby studií na [rancouxkém gym-
náziu má paní docenrka se wým srávajicím a jediným manže-
lem abonentní vstupenku na Českou filharmonii, jejiž kon-
cerry dodnes pravidelně navšrěvuje. Během studia mediciny
pracovala každé prázdniny na interním oddělení svého otce.
Po promoci (l6. prosince l952) pracovala v K]adně. Od roku
l957, po dvojí mareřské dovolené (syn Jan a dcera lrnka) za-

čala zadarmo pracova! na lI. dětské klinice v Sokolské ulici
v Praze, pak pracovala kratší dobu jako obvodni lékařka v Pra-
ze 6 a po aresmci z pediatrie se vrátila zpět na kliniku, odkud
přešla do Úslavu vlzkumu v},voje ditere.

Občas se lidé docentky Vávrové ptají, co ji vedlo k volbě rak
náročné specializace - léčba cystické fibrózy. Odpovidá, že by
si ro sama nikdy ne9órala. Prosrč jednoho dne profesor Houš-
těk řekl: ,,Zavedete pilokarpinovou iontoforézu" a ,,Provede-
te e pidemiologickou srudii cystické fibrózy" a bylo ro. Svého
úkolu se ujala s mimořádným nasazením a péče o nemocné
s cysrickou fibrózou se jí stala celoživornim poslánim. Dnešni
důchodci - rehdejší medici - lzpomínaji, že už jako sekrrndár-
ni lékařka na oddělení chronicky nemocných kojenců II. dět-
ské kliniky nabádala studenry, aby zjišťovali slanost porrr ne-
mocných kojenců polibenim na čelíčko. Když se svou praci
začínala, nemocni s cystickou fibrózou umírali během prvni-
ho roku živom. Dnes rřetina réchro nemocných, léčených do-
cenrkou Vávrovou, jsou dospělí lidé. S nemocí svých pacien-
tů, podobně jako s vlasrními nemocemi, bojovala neúnavně
a srarečně a nevzdala se ani ve chvíIích, kdy by osmrní již slo-
žili zbraně, V druhé polovině 70. let lznikala ve světě moder-
ni schémata symptomarické léčby cysdcké fibrózy, kteú zača-
la přinrišet úspěchy. Tato léčba je finančně velmi náročná a pro
české nemocné byla tehdy nedostupná. Přes všechnu nepřizeň
pomérú se docenrce Vávrové posrupně přece jen dařilo jed-
norlivé prvky réro léčby zaváděr. Po listopadu l989 nezahále-
Ia a jeji zásluhou mají češti nemocní s cysrickou fibrózou veš-

kerou léčbu podle modernich schémar hrazenou zdravotni
po|išťovnou. Pacienrům a jistě i mnohým kolegům ro přijde
zcela přirozené. Skurečnosr je ale raková, ř Ceská repub|ika je

jediná z posckomunisriclr/ch zemí, ve které se ro podařilo. Tc
množsrví žádosti, rozkladů, dopisů, formulářů a norych ;,;-

dosti, když staré skončily v koši, ry hromady popsaného pr-
píru už dnes nikdo nezváži. Ále věk dožití jejích nemocnl,c:
s cystickou fibrózou se od té doby z"ýšil o 10 let a r.ýdedk-
se bliží vydedkům ápadoevropských zemí. llčebné posrup.
průb&ně ověřovala klinick/m 1zkumem v rámci grand a l. -

zkr.rmných áměrů.
Z r.ýčrrr vědeckých úspěchů by se mohlo zdát, že docen:-

ka Vávrová je bytosrí, krerá celý svů| život obětovala na o -

rář lékařského llakumu, že je to asketická žena rvrdá k solx
i k ostarnim, To by byl ovšem zásadní omyl. Docentka Vál,rc-
vá, když zrovna nerysedává v ambulanci nebo u počítače \.
své pracovně, navšrěvuje Univerziru volného času a kurzr,ru
procvičeni pamčri. chodi na rystar7 a do divadel, peče sl.li<
cr-rkrovi. Učasrníci mezinárodniho kongresu o cystické fibro::
konaného v roce 1989 v Praze dokoná tvrdi, á peče nejlepi
štrůdl na svěrě. Mezi jeji koničky patřilo i šití a pletení pl:
celou rodinu. Má dvě vnučky, Michaelu a Gabrielu, kren-r:
když byly malé, říkala archandělky. Dnes už ro jsou rlsoki-
školačky,

Jezdi na chalupu u Sečské přehrady, kterou pomáhala b_
dovar vlasrníma rukama, a občas zajede rřeba na Kréru, lslal:
nebo do Kartága. Kde na ro ještě bere při vší wé práci eners_
to obcižně chápou i o hodně mladši kolegové. Nejspíš od s l-
ho báječného manžela.

Má velice ráda vodu v rozmanirych podobách jezer, ic,.
vodopádů, moří i plaveckých bazénů. K pití ovšem dá přc;-
nost červenému vinu a nepohrdne ani sklenkou sherry neh
campari s džusem. Jer s ni na mezinárodni kongres je opre,-
dow! zážirck. Nelynechá jedinou přednášku. Přesro s ní čit,
vék stihne ješrě navšrívit mistni paměrihodnosri, prohlédno_,
si muzeum a nejzajímavějši výstavu, krerá se v daném me_..::

koná - a ještě zbude čas na malý r"1,Iet do okolí. Když skon;_
posledni evropský kongres cysrické fibrózy v Janově, šlap.L.
si to česká skupinka po silničce u Portefina. Výhledy na m--
ře byly nádherné, ale zdálo se, že pani docenrku už ta cč,j
zmáhá. U zasrávky aucobusu se rym rozdělil na dvě skupin,
Ti mladši pokračovali v cestě pěšky a u prvni přísrupné plxj
si ro namiiili k moři. Nosralgicky zamávali kolem projiio.
jícímu aurobusu a v duchu bilancovali: Ták teď už ta c,lstic';
fibróza zůstane na nás. Ale najednou - kdo ro sestupuje p
schodech do|ů na pláži Pani docenrka už chtěla nastoupir c
autobusu, kdl ji napadlo: ,,Že oni se cestou půjdou koup.::
To si přece nemohrr nechar ujir," A nenechala.
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VAVRINEC Jan
C 1947)

Když jsem profesora Vavřince poádal o několik údajů soukro-
mého charakteru, kterymi bych mohl doplnir narozeninovou
laudaci při jeho pětapadesátinách, poslal mi vripný rexc, krery
jsem jenom neparrně piizpůsobil k danému účelu.

Rodiště: Klatoly, ve kterych se, jen pro doplněni, narodi,
lo a srudovalo několik velikánů, včetně Iékařských.

Vzestup: Nadaný a úspěšný žák malých vesnických škol
v Bezděkové a v Janovicích nad Úhlavou, ktery dosahr.rje ke
hvězdám.

zráníl Na středni všeobecně vzdělávaci škole v klatovech,
Doplňková kvalifikace:
|966-1967 - rJ.ťeni papírrr při rechnickém kreslení na elek-

rrofakulrě v Plzni;
l967-1968 - průvodčí osobních vlaků, průvodči náklad-

nich vlaků Jihoápadní dráha, domovská stanice Klatory (jak
zmiňuji na více mísrech, jsou železnice fakultě blizké);

1967_1973 _ FDL.
oblíbená četba: Literatura faktu. historická literatura,
Oblibená samizdatová litemtura: Molekulární genetika,

rmunologie, receprorové sysrémy, cycokiny,,,
Neioblíbeněiší žena: Vlastnr.
Zena, s níž se nejvic háďá: Vlastni,
Oblíbené ptáce: Ničeni drahých nástrojů a nářadi reno-

movaných firem při práci v dílnách a na školních pozemcích
na Sumavě.

Oblibené domácí práce (TOP SECRET!): Všechny, po-
kud ie manželka na zahranični cesrě.

Oblibené.iídlo v tuzemsku: Svičková, zvěřina, ryby; obli-
bené |idlo v zahraničí: sea food.

Oblibený nápoj: Pivo (v rtrzemsku i v zahraničí),
Oblibené stromy: Všechrry na jeho šumavské zahradě.
Nenáviděné stromy: Všechny na jeho šumavské zahradě.
Oblibená plodina: Houby (velké, malé, dusté, cenké),
Oblibený poliúk či manažer cha-cha-cha.
Největši úchylka: Pediarrie,
Největši a nejčastějši přííodd kata§trofa: Srážka s blbcem

r.,erichovski).
Ncjvětší životní sen: Již žádné přirodni kacascro$,,
Osobní úchy§: Nepřiměřený vztah k dětskému diaberu

.r ješrě nepřiměřenéjši k aLrtoimunirám, hrozíci {kladem, že
rl viechna rronjni\i mů,,e každý.ám,

Udaje, kreré mi tak otevřeně profesor Vaviinec poskltnLrl, jsou
zcela jisrě určujicí pro jeho charakrerisriku. K narozeni při-
rominám, že to bylo 23. června 1947. Promoval roku l973
r hned nastoupil na Il. dětskou kiniku v Morolc. V obdobi
'.973 1977 byl sekundárnim lékařem, v letech 1977-1989
,dborným asistentem. Krátce (l989-1990) vykonával lLrnkci

zdravornického ásrupce přednosry 2, dětské klini§ Fakultní
nemocnice v Brně a od roku l990 do současnosti ie přednos-
tou Il. dětské kliniky 2. lékařské fakLrlry Univerziry Karlory,
na kreré začinal.

Odborné zaměřeni profesora Vavřince je velmi široké. Za-
býwá se dětskou diabetologií (diagnostika a léčba labilního
diaberu, s nim sdružených auroimunních onemocnění, léč,
ba inzulinovou pumpou, predikce diabetu, edukačni systémy
v dětské diabetologii), autoimrrnními onemocněnimi (dia-
gnosrika a léčba syscémoých autoimunit, imunosupresivni
léčba v pediatrii), cytokinovou diagnostikou, terapií kmeno-
vou buňkou a poruchami vnitřního prostředí v pediacrii, re-

hydrataci a realimenrací.
Složil I. (1977) i II. atesraci (1980) z pediatrie, kandidárem

lékařs§ch věd se sral roku 1986, dokrorem lékařskych věd ro-
ku 2002, mezirím se habilitoval (199l) a profesorem pediarrie
se stal v roce 2002. Obsáhlá je jeho pregraduilni i posrgraduál-
ni pedagogicki činnosr. Na fakulrě ie vedoucím studijního
oboru .,pediatrie" a piedsedou komire prg §tálnI 7ávéleine
zkoušL7 z pediatrie. Ve dvou akademických funkčnich obdo-
bich byl profesor Va"řinec proděkanem pro srudijni záležitos,
ri. Vlznamná je jeho činnost 9izkumná v naši republice i v za-
hraniči. Že jejím {sledkem jsou kromě ávěrečných zpráv také
čecné publikace, je zřejmé. (V impakrovaných zahraničnich
časopisech byly jeho práce citovány k 28, 2.2O02 ceIkem
152krár.) Doma i v zahraniči přednesl réměř 250 přednášek.

Odborné renomé profesora Vavřince u nás i vza-|rraniči se
odráží v jeho členswi v odborných společnostech, Je členem
American Academy ofÁdvanced Sciences (A*arded Mem-
bership), American Diabetes Ássociarion (Invired Member-
ship), EASD (European Association for Study of Diabetes),
vedoucim českého centra projektů EURODIAB (EU), čIenem
pracovni skupiny Srem CellTherapy in Auloimmune Diseases
(EBMT Basel), vedoucim Děrského diabetologického cenrra
ČR, členem g;boru České diabetologické společnosti, vedou-
cím Pediatrické diabetologické pracovní skupiny, čIenem ý,
boru Sr. Vincentské deklarace v ČR, č]enem výboru nadace
Živor s diabetem, České pediatrické společnosti, České endo-
krinologické společnosti, koordinárorem pravidelných Pra,
covnich dnů ,,Dětské diabetologie" Karloých Varech a Pra-
covních dnů ,,Auroimunitní onemocněni v děrském věku"
v Poděbradech, Byl mistopředsedou komise pro obhajoby
kandidánkých dizerračních prací z oboru pediatrie a členem
komise pro obhajoby doktorských dizerračních prací z oboru
pediatrie,

Pracovní výsledky profesora Vavřince byly vícekrát ocené,
ny, V roce 1988 ziskal Cenu Čs. pediatrické společnosri, v ro-
ce 1997 brorrzovou medaili 2. lékařské fakulcy, v roce l998
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VONKA Vladimír
C 1930)

Tato laudace je pro mne velkou radostí, protože jejím prota-
gonisrou je můj milý přítel - profesor \4adimir Vonka. Avšak!
Táro laudace je pro mne současně velikou osobní starostí, prá-
vě proto, že jejím protagonistou je můj wácný přítel - profe-
sor Madimír Vonka. Nesmírně rád bych roriž chÉl předsravir
jeho ušlechrilou osobnost v jeji vědecké svrchovanosri, moud-
rosti, vlídnosri a laskavé shovivavosri, ale značně pochybuji, že
to dokážu,

Známe se déle než půl století. Začali jsme spolu srudo,rat na
praáké lékařské fakultě v řijnu roku l949 a zejména posled-
nich dvacet let si sdělujeme navájem svoje radosti a trampory
pochybnostia užby. Ovšem řeč, kterou my lidé disponu.jeme,
neni rak bohará, aby vyjádiila hloubku lidského nirra. Snad je-
nom někteří básníci ro umí. Asi to rak mábýt a nožná, že to
je dobře,

Madimír Vonka se narodil uprostřed léta - 3 l , července l 930
v Ptaze. V Praze maturo*.al a roku 1955 promoval. Klinikem
byl jen krárce popromoci - na internim a infekčnim odděle-
ní nemocnice v Ustí nad labem. Už od roku 1956 se rozvíli
jeho impozantní vědecká, badatelská činnost v oboru virolo-
gie, Pracoval nfekcí v pražském
Úsravu epide 956 57), v letech
1957-196O v . Nádedujíci rři ro-
ky (1961-64) působil jako vedoucí lékař vYzkumné labora-
roře poliomyelitidy ve Vlzkumném úsravu imtrnologickém
v Praze, V obdobi 1964-1965 pracoval na odděleni virologie
a epidemiologie Baylor College of Medicine v Houstonu a po
návraru vedl odděleni biologie virů opěr ve Vyzkrrmném úsra-
lu imunologickém (l965-7l). V romto období byl ustanoven
hostu)icím profesorem virologie v Houstonu (1968-69). Ná-
sledovalo 20leré obdobi. ve krerém by| séfem oddélení experi-
mentálni virologie v Ustallr sér a očkovacích ljtek v Praze, ale
i v tom čase přerušil působeni v úsravu a pracolal ve Spojených
srárech amerických - v ]erech 1983-84 byl hostujícím vědec-

§,rn pracovní úsnrrr Pensylvánské stár-
ni univerziry Ustavu sér a očkovacích
lárek navázal boratoři v Úsravu hema-
rologie a krevni transfuze. V roce 1963 získal titul kandidáta,
roku l98l doktora lékďs§kh věd. Univerzirním profesorem
byl jmenován roku l992, kdl už předtím, v roce 1987, se

habilitoval. obě řizení se uskrrrečnila na naši fakultě.

medaili Univerziry Karloly k 650. výročí jejiho založení, v roce
2000 medaili J. E. Purkyně, v roce 2000 medaili ]. Syllaby,
v roce 2001 medaili R, Petera a konečně v roce 2002 sdibrnou
medaili 2, lékařské fakulry

Dosavadní 4hledky činnostiJana Vavřince jsou úcnhcr:,
né. Nepochybně raké proro, že má rád svíčkovou a pivo

Předneseno dne 2O. čenlna 20O)

Spekrrum g2kumné činnosri profesora Vonky léry ne:_-
ralo. Nikdy ro neznamenalo zrrátu zájmu a opušrěni proi, ,

mů rozpracovaných: virové vakciny, generika virů, íoIe. -
v kancerogenezi a problematika genové rerapie. To jsou h-:
ní sféry Vonkory vědecké práce. V/sled§, kterych docili1 -

piiřadily ke svěrové elitě virologů a experimenrálnich onk. -
gů. Se slimi poznarky seznámilvědeckou společnost ceI.-
svěm ve více než 250 vědeckých publikacich. Vydal sedm -_,-
nografii, Nepominutelné je, že je jedním ze zaldádajícich .l .:
mi činorodých členů znovuvzkříšené Učené společnosri C:
ké republi§, která vzala počátek v činnosri skupinv česl. _-

vzdělanců roku 1784 jako Česká společnost nauk, áhv ;:.
jmenovaná (t790) na Královskou českou společnosr n:-.
Zlikvidovali ji v roce l952 komunisré. Že je profesor \b:,-
členem řady odborných společnosrí, "ědeckých 

rad, ko=
a mnohokrát ryznamenaným odbornikem, je )enom sa::
zřejmým důsledkem a lyjádřenim obdivu k jeho vešken n: :
sluhám.

Chci však sdělit, že kromě výsostně vzdělané a schopnt
rologické mysli disponuje profesor Vonka velkou, crnosr::,
a nádhernou duši. Velhí 1e tím, že chápe složirosr živora . .,

ho krásách i ošklivosrech, že jeho přemýšlení rychází z hlur
kého filozofického zaujeri, z jeho lidskosti a rouhy či spik r ,

rřeby prosPět, Ctnostnti je úm, že je ProslouPena mra\-n..:
nepoddajným smyslem pro fair play, laskavou, ale nezlom: :,,

vílou v pravdu a spravedlnost. Takové posroje neby"ai, .,
snadné, ani samozřejmé. Konečně nddhernti je o!e\,řen:.-
všem krásám svčra - od dokonalých lzrahů mezilidskr'ch. :-:
niterné vnímáni ktásy, přírody i uměni, až po zažiré pochc:-.
ni Djznamu minulosri a rradice.

Jeho lyrovnané vztahy zevni prameni v jeho vnirřnI ::-
monii. Může je dokrrmentovat líbeznost jeho rodinr. .-
upřímný a nezištný vztah ke studentům, jeho péče o do*: -

randy, z jejichž úspěchů má nezastiranou íadosr, rovina .-
přátelswí, ze které se sám léta rěším. Oba vime, že skurec::,-
přirelem se stává jenom ,,ten, kdo o vás vi všechno, a m; _

poiád stejně rád,"
Kromě ž-eny Jarmily, syna Richarda a jeho rodin;,, a s--

ziejmě virologie miluje rywarné uměni. Má krásnou sb::, _

girvarných dčl a neskrývané porěšeni z každého nového :,
růstku. Kdlz ziski nor7 obraz, sděluje mi ro spikleneckr s : :
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úřenou wáří, ajá mám radosr spolu s nim. Zabývá se hisrorii,
protože ví, že na ní stavíme přitomnost ibudoucnost a také,
že tradice je narolik silná, žrz ní mlůže vždycky znovu vznik-
nout něco nového. A :uké vi, že ,,musíš shuzit fbzofi, aby se

ti dostala praué suobody' (Seneca ml.). Snaži se najír obecné
principy života, zabýlá se filozofii vědy, příčinami a důsledky
poznání. To je původem jeho skromnosti a pokory.

Profesor Vonka má nemalé zásluhy o nďi fakultu jako jeji
externí učitel a dlouholeqi člen její vědecké rady, jako její při-
znivec. Má velké zásluhy o rozvoj české a svěrové vědy. Kdo
vic než on si zaslouží naše velké poděkování a blahopřáni!

Předneseno dne 21. ziří 2O00

řízení profesorem roku l995 nesla název,,Funkce dýchaciho
ústrojí u dětí a mladisn"/ch po rransplanraci plic a srdce".

Už z řečeného je zřejmé, že mezi všemi orgány lidského
rěla, a není jich právě málo, se profesor Zapletal z} édnul v pli,
cích. Důvod jeho volby neznám, ale proč ne, plice jsou nepo-
chybně orgánem potřebným. Uvědomují si ro nejenom zdra-
vornici, ale i široká veřejnost, a to v nejrůznějších siruacích.
Obdiv laiků vywolávaji plíce ,,jako dudy" nebo ,,jako měchy",
to kdyz virálni kapacira přesahuje normu. Radostně se,,pěje
z plných plic" a zděšeně uhýbá před 

"jedovatým 
dechem". Ně-

kdo ,,nemůže popadnour dech" nebo ,,sowa dechu popadá",
kdl ,,dýchá jako mašina" nebo ,,jako sentinel" anebo tak, že

,,div plíce nelyplivne". Všichni se s úcrou skloní před odhod-
láním ,,dýchat za jiného". Život ohraničuji dva g2namné mo-
menry: prvni nadechnul i á posledni rydech. Je záiimavé, že
plicní funkce ryjadiuje nékreré lidské vlasrnosri. Říká se na-
příklad ,,dýchá z něho laskavost, dobrota", ale bohužel také
,,zloba". Mnuté je, kdl z někoho dýchá alkohol a chyrnou ho
policisté, Zvlášť důležicá je dechová schopnosr u hráčů na de-
chové násrroje a u profesionálních zpěváků. Je tedy možné, že
kolega Zapleral se k plicím a k dýcháni dostal, kdl zpí"al na
zlinském gymnáziu.

Ále abych se vátil k jeho činnosri odborné. Svoji vědeckou
a l"fkumnou činnosr cele zasvětil respirační §,ziologii, r7šet-
řováni plicních funkcí předwším u dětí a mladisn7ch, a apli-
kací,v}ďedků na klinickou děrskou pneumologii. Nejvpnam-
nější počin představuje rywoření referenčnich hodnot řady
paramerrů plicnich funkci u děti a mladistqích, kreré jsou
nezbytné k posouzení patologických změn vznikajicích při
různých respiračnich onemocněních. Výsledky shrnuje na
300 rabulek, kreré jsou obsahem české a anglické monografie
(nakladatelswí Owera, Manin, l984 a Karger, Basilej, l987).
Zapleralem zjišrěné palamerry se sraly mezinárodně uznáva-
nými referenčními hodnotami pro děri a mladiswé ve věku
5-18 let. Dostalo se mu za ně dvojiho oceněni - Českosloven-
skou (l985) a Českou lékařskou společností (l988).

Dnr}rá oblast vedeckého úsili se ryki funtce plic při dě§kém
asrmaru. Řešený ghkumný úkol odměnil minisrr zdravotnicrví

ZAPLETAL Alois
C 1932)

Profesor MUDr. Álois Zapletal, DrSc. se narodil v malé ves-
ničce Březůvky, krerálúí n.ezí Zlídem a Luhačovicemi, redy
na v,fchodní Moravě, v pahorkarině mezi Hosrýnskými vrchy
a Vizovickou vrchovinou. Otec pracoval u Baťů, maminka by-
la švadlenou. V Březůvkách chodi| do obecné školy. Tvrdi, že
rád, protože,,jinak by musel prist pět mlsných koz", Po váIce
navázal srudiem na reálném gymnáziu ve Zlině, na kterém ma_
turoval s rlznamenáním roku 195l . Těšilo ho učit se cizi jazy_

lw (zvláště latinu), zajímala ho §zika a byl zaniceným členem
g,vmnazi:ilniho peveckého sboru a orchestru. Odrud zřejmě ry-
chází jeho celoživorní lztah ke klasické hudbě.

Studium medicíny zahajil na lékařské fakultě Palackého
univerziry v Olomouci, ale už ve 3. roce srudií přesroupil na
takultu nďi. Byl studentem úspěšným, promoval roku l957,
opět s rlznamenáním. Tři popromočni léta strávil na rodné
\'íoravě - na děrsk/ch odděleních nemocnic v Uherském H ra-
dišti a ve Vsetíně a v kojeneckém ústavu v Luhačovicich. Od
roku l960 se zabydlel v Praze, zčásri na II. dětské klinice na_

ši fakulry (v letech 1960 7977 aznovl od roku l992-do-
sud), zčásci v Kardiocentlu naši fakulrni nemocnice (v letech
|977-1992). V průběhu obou těchto obdobi ovšem praco-
val dlorrhý čas v zahraničí: .r roce 1966 jako rezidenr v Brid-
geportu v USA a bezprosrředně poré do roku l9ó8 na Yales-
lé univerzitě v New Haven jako,,resea.ch fellow". Řokrr
1990 absolvoval osmiměsíční studijní pobn na McGill Uni-
versiry v Montrealu a na pomezi let 1993-94 roční srudijní
pobyr na plicním oddělení děl§ké nemocnice v Pittsburgu
v UsA.

Abych dokumentoval jeho odbornou kvalifikaci, musim
zmínit, že složil I. i II. atesraci z pediarrie (v roce l960, resp.
1972),žrv roce l966 získa] vědeckou hodnosr kandidára věd
1tématem práce byla akutní bronchiolitida u dětí) a v roce
l990, s poliric§ motivovaným zpožděním, i tinrl doktora věd
trématem dokrorské práce byly ,,Pružné vlasrnosri plic u děri
a mladisr5ich ve zdraví a nemoci"). Docentem Pedialrie byl
jmenován po úspěšném habiliračním řízení roku l991 (téma
_Funkce dýchacího ústrojí u dětí a mladisrr}ó ve zdraví a ne-
moci") a profesorem roku 1996. Přednáška při jmenovacím
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výročni cenou za rok l99l. Zapletal se ovšem z:bY,"al funkt-
ními poruchami plic i u jiných onemocněni - plicní fibrózy,
cyslické fibrózy, u pacienrů po operacich vrozených srdečnich
vad a po lransplantaci plic a srdce. Zvláštni pozornost věno-
val měření pružnosti plicní tkáně. Výsledky jeho rozsá}rlé vě-
decké a výzkumné práce je možné najír ve zhruba 300 pub-
likacich a v kapitolách několika monografií. Jeho práce jsou
mnohonásobně citovány v domácím i zahraničnim odborném
tisku. Na odbornýó sjezdech, konferencích a kongresech před-
nesl kolem 250 přednášek. Piednášel v Polsku. Némecku,
Madársku. Irá,lii. Švédsku. Holandsku. Be|gii, Francii, Šrycar-
sku, Rakousku, Argenrinč, SSSR, Mongolsku, USA a v Irsku.

Proíesor Zapleral .je členem Ceske lékařske společnosri

J. E. Purkyně, České společnosti §ziologie a parologie dý-
cháni, Evropské respirační společnosti, česlným členem Ar-
genrinské pediarrické společnosti a Polské společnosti dětské
pneumologie. V letech l985_1995 byl členem redakčni rady
časopisu Pediauic Pulmonology, jehož byl členem zakládaji-
cím. Mnohá léra participoval na péči o děti v děrské léčebně
respiračnich chorob v Dolnim Smokovci a doposud spolupra-
cuje s II. dětskou léčebnou Lázní Luhačovice,

Musim však připomenout, dámy a pánové, oč jednoduš-
ši by ro Zapleral měl, kdyby se ne"ěnoval plicím lids§m, ale
plicím plžů. Někreří plži roriž nemají plíce, ale plicní vak, což
je husrá siť cev rozkládajícich se do plochy tě§ně pod jemnou
pokožkou a vyrisťujíci navenek vel§m orvorem. A právě rak
by ro mčl snazší a byl by úspěšnější, kdyby na své chalupě pěs-
roval plicník lékařský, 17rrvalou bylinu z čeledi brutnákovi-

ZOBAN Petr
(* 1948)

Docent Zoban, proděkan naší fakulry žije obklopen láskou
a péči mnoha žen. Tří doma - manželky Anny, dětské očni lé_

kařky, dvaadvacerileré dcery Barbory srudenrky speciální pe-
dagogi§, a devatenáctileté dcery Kareřiny, čerswé maruranrky
na Arcibiskupském gymnáziu v Praze - a pak nespočtem žen
v nernocnici, kteny'm rypiplává novorozeňara, zejména ta pod
váhou, k radostnému žiri.

Narodil se jinde, než se narodit mčl. Během cesty rodičů,
orce lesního inženýra a macky absolventky rodinné školy,
z Brna do Fny'dlanru nad Ostravici, kam jeli za babičkou, pro-
jevil Petr Zoban nedočkavost a zvědavosr. Přerušil cescu rodi-
čů ve F§rdku-Misrku, v němž ovšem pak nikdy nepoblval,

V Brně žil Petr Zoban jenom rok. Osrarni předškolní léta
prožíval v Osrravici, údolní vesnici přisrejnojmenné říčce, pro-
dírajici se mezi bes§dskými vrcholy Lysou horou a Smrkem,
Tam také začal chodir do jednorřidky spravované vlídným
panem řídicím, ale už druhou třídu dochodil v Praze, kam se

rých, krerou léčirelé, v současnosri populárnější než lékai
ordinuji prori kašli, záněru průdušek a - nasrojre - při nrer.
struačnich pocižich.

Zb,iň ptozradit několik údajů ze soukromi profesora Z:
plerala. Ty coriž vždycky přihodně dokreslrrji osobnosr, Je n:

lito, že musim na prvním místě zmínit okolnost tragicko,-
Panu profesorovi zemřela v mladém věku manželka. Btlo
47 ler a dobře jsme ji znali. Byla v naší nemocnici spolehlil o -
a oblíbenou rentgenoložkou. Že čas jeji nemoci a obdobr p
jejim skonu bylo pro pana profesora a jejich děri náročné. n.-
musim zdůrazňovar. Všichni ro ale dokázali úspěšně zvlac
nout - dcera Jana je lékařkou, syn Petr právnikem. Jisrě ,.:,.

bude, dámy a pánové, zalímat, co Zapletal dělá, kdl nec-.
k dispozici nějaké děrské plice a nepusrí ho do laboratoře ,

roriž vedoucim laboratoře ryšerřováni funkce plic na II. d.:-
ské klinice). Poměrně hodně volného časr_r srrávi na charé r.
Sázavě, kde se s radosrí věnuje různým akrivitám, kreďnr -
souhrnně iíkí chalupařeni. Rád cestuje, Rád fotografirje, at :-_

chalupě či na cesrách, Je s podivem, že až dosud akrivné lli_-
je - na sjezdovkách i na běžeclr|ch lralích, Tím, že rád icr.
autem, se přiliš neliši od ostatnich. Zaro se od nich zás.rc:.
odlišuje tím, že rád a raké dobře (což je podscatné) zpivá, \.
lze se pak divir, že z pesrré palery klasické hudby poslouchá n.
raději opery Nepochybně proro, že může se zadosriučinér: -
porovnávat nedokonalosr hlasů rří svěrorych [€norů a os.i-
ních pěvců s vlastní bralrrrou.

Předneselo dne 17. říjnd 2Ul:

roku l956 rodina přestěhovala. I kdl bydleli na přiie= - -

Hanspaulce, by| to pro malého kluka rozdiI: vesnice Ost:;
ce - město Praha, řička Ostravice - řeka Vlrava, lesl,.r F -

- pražské ulice, Také kJuci byli jiní, ale učitelé ve škole t . _

šické ulici ýborní. V lerech ] 963- l 966 srudoval na gl,n - .

ziu, resp. SVŠ ve Velvarské ulici v Dejvicích, Maturo.,.rl .

znamenánim.
Všichni si mysle|i, že je Petr ban rechnic§; typ a že b_:

další studium orientovat timto směrem, Převezl je a nasr.._:
ke scudiu medicíny na Fakulru děrského lékařswí. Už od ",
rího roku byl pomocnotr vědeckou silou v laboraroři crp. -

mentální kardiologie Pro[ ošťádala ve Fyziologickém u.:,
uu ČSAV I když uvažoval do budoucna o teorii, nakon.: -

přece jen zvábila medicína k]inická. Po promoci roku ], -_

nasroupil na kardiologické oddělení Interní kliniky FN n.r'.
nohradech, ale už po dvou měsícich přesídlil v rámci ák].::,
voj€nské služby do Domažlic, Tam si ověřoval plarnost , .: -
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mosri nabyrých během srudia, Penicilin opravdu likvidoval
screprokoky a vaječná pomazánka, přechovaná kuchařskými
nedou§ mimo lednici přes noc v kuchyni, likvidovala boje-
schopnost celé jednot§.

Po vojně nastoupil Petr Zoban na I. děrskou kliniku FNM.
Absolvenri FDL byli nuceni působir v oboru pediatrie, což
ovšem Petrovi ryhovovalo, a až do současné doby je se svou
prací spokojen. Po všeobecném pediatrickém lzdělání složil
v roce 1976 atesraci L srupně z pediatrie. Roku 1978 ho před-
nosra klini}ry ustanovil asistentem a zařadil ho do neonaro-
logického t/mu docenm V,áclava Mydlila. Jeho zásluhou a za
piispění MUDr, Nataši Simánkové začala fakulta získávat
nového neonatologa. V roce 1980 absolvoval čtyřměsični stu-
dijní pobn v Dánsku na rynikajicím pracovišri nestora evrop-
ské neonacologie prof. Benta Friis-Hansena, Sráž definitivně
rozhodla o jeho celoživotnim zaměřeni. V roce l98l složil
Perr Zoban atesmci II. srupně z pediatrie, rokrr 1986 abso]vo-
val druhou zahranični stáž v Helsinkách na oddělení prol Ka-
ri Raivia a v roce 1987 obhálil na naší fakultě kandidátskou
dizertačni práci na téma ,,Příspěvek k problemarice vazební
kapaciry albuminu pro bilirubin u novorozence". Mistem tře,
tízahranični stáže byly USA. Během čryř měsiců prošel neona-
rologic§mi pracovišti na Haward Medica] School v Bostonu,
v dětské nemocnici ve Filadelfii a v King-Drew Medical Cen,
cer při UCLA v Los Angeles. Po návraru z USA lypracoval
doc. Zoban sysrém posltrJduá]niho vzdéláváni v neonatolo-
gii pro CR. včetné lrandardizovaného re:us.itainího progra-
mu pro novorozence. To je velká ásluha, díky níž se zr}šila
úroveň neonarologické péče, V roce l993 obhájil před vědec-
kou radou naší fakulry habilitačni práci na téma,,Kliniclr/ po-
hled na nežádoucí účinky léčby hypoxie nedonošených děti
kyslikem" a stal se docenrem pro obor pediatrie.

Docent Zoban je od roku 1995 vedoucim lékařem neona-
rologického oddělení s jednotkou inrenzivní a resuscitační
péče nďí Gynekologicko-porodnické kliniky. Toro odděleni
společně s porodnickým úsekem kliniky cvoří od roku l992
Perinatologické cenrrum FNM a 2. LF UK. Od réhož rokrr
spolupracuje odděleni doc. Zobana s neonarologickým cen-
rrem Univerzity v Salt Lake Ciry v Utahu, které doc. Zoban
v roce 1998 na měsic navštivil.

\čdecl7 a vyzkumný ájem docenra Zobana se orientuje na
klinicko-biochemickou problematiku posrnarálni adaprace.
Y sysrému postgraduálního lzděláváni v pediatrii,neonatolo-

gii jsou srředem jeho pozornosd plicní sufrakmnc, srabilita plic
novorozenců a její změny při hypoxii a infekci, problematika
resuscitace novotozence po porodu, §slík v léčbě nedonoše-
ných novorozenců a jeho negativní efekry a edukační sysrém
pro postgraduáni vzděláváni v neonatologii, Stanovené pen-
zum trči docenc Zoban samozřejmě i nďe studenry pregraduál-
ni. Docent Zoban je autorem a spoluau[orem vice než 80 pub-
likací v tuzems§ch i zahraničních časopisech a od roku 1990
byl a je řešitelem či spoluřešitelern pěti granrů IGA MZ CR
a jednoho grantu GAČR. Z-ínil ,1..-, že jeho učitelem byl
docent Mydlil. Ovšem vellryvliv na jeho práci měla a má pa-
ní proFesorka Tomášová. Mnoho od ní získal, za mnohé jí

Docenr Zoban je zakládajicím členem České neonatologic-
ké společnosti, Byl jejim předsedou při jejím lzniku a je jim
v součarnorti. v mezidobi působil jako jeji vědecký reketái Je
tlenem Čerke pediarrické společnosti. zarrupce- ČR , Eu,o-
pean fusociarion of Perinaral Medicine, konzultantem MZd
ČR pro obor neonatologie. členem redakčnich rad časopisů
Česko-slovenská pediatrie a Neonatologické lisry. Opakovaně
byl zvolen předsedorr akademického senátu nďi fatulry Byl
čilým organizátorem a spoluorganizátorem evropsk/ch kon,
gresů perinarální medicíny a piedsedou organizačniho ýbo-
ru mezinárodniho sympozia o qwojové perinatální a neona-
tální medicině v Praze v roce 2000- bude i předsedou příštiho
na podzim 2003.

Petr Zoban ,,nonneonarolog" čte rád historické romány
a literaturu fakru, má rád r,liwarné uměni, z jehož bohatsrví
preferuje vllimské malířswí, ale raké expresionismr.rs. Ýčer při
kávě se zaposlouchává do mistrů českého klasicismu Vejva-
novsk/ch, Rejchy, Stamice, Myslivečka, Brixiho, Voříška, Ko-
želuha, Tiimy a dalších, Je turistou, kter| chodívá za konkrét-
ním cilem - na hrady, zámky, do skanzenů, ale v létě také
jenom pro radost po horách (hlavně po milovaných Besky-
dech). Je také ryklorurisrou a v zimě lýařem. Je dobré včdět,
že pro přárele rád uvaří. Co kuchri, ovšem neprozradil. Ujiš-
ťuji vás však, že kuchařské uměni docenta Zobana nebylo dů-
vodem mé žádosri, aby ve stávajicím akademickém období
přijaI funkci studijního proděkana pro }dinické obory Důvo-
dem bylo jasné povědomí o jeho charakteíu a schopnostech.

Předaescno dne 12. ěetala 2O03
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Duorana slríu1
2. lékařské fakulty (Jruiuerzity Karlouy
Čestní doktoři Uniuerzit7 Karlouy,
jmenouaní z podnětu 2, léhařské fahulty UK

Josef Švejcal se narodil v rodině prakrického lékaře v Praze-Ho-
lešovicích v roce 1897, Gymnázium 9ntudoval v Praze a dlou-
ho se rozhodoval, na kterou fakultu se má nechat zapsat. Na,
konec zvicězila, na podněr známého pražského scomarologa
profesora Jesenského (mimochodem orce novinářky Mileny
Jesenské), přece jen medicína, které dal přednost před ,,kunsr-
historii". Švejcar zahájil svá studia na české lékaiské fakultě
před rokem l9l8. V Praze ho nejvíce ovli"nili íiziolog Ed-
vard Babák, inrernisra Krisrián Hynek a pediatr Jiří Brdlík.
U Babáka pracoval jako demonstrárot naučil se od něho zá,
kladům vědecké práce, Obdivoval jeho dynamický pohled na

§,ziologické jery a vsrřebával na tehdejši dobu nesmirně mo,
derní názory v oblasti experimenráInií}ziologie. Ty Babák
aplikoval do lidske biologie .e zaméřenim na děrský vék. Svei.
car vždy zďttazřrcrlal Babákoly prioriry v kontexru světové

§,ziologie a opalované publikoval cIánky o jeho činnosri Lr nás

i v zahraniči, v roce t9l o odchazr Švejcar. již vc llužbách no.

vé republiL7, jako zdravotnik-medik na Slo*,ensko. Promoval
roku l921 v Bratislavě. Jeho osud se pak spojil na dlouhá lé-
ca s profesorem Brdlíkem. Gn byl povolán z Prahy, aby vedl
brarislavskou děrskou k]iniku. S nim Švejcar na Slovensku
srrávil vice než deset let života.

Švejcar se habilitoval ješré v Brarislavě v roce 1929, téma-
tem jeho práce byly aminokyseliny ve vlivě kojenců. Pozdě-
ji absolvoval scudijní cesru do Francie, kde se seznámils mo-
derni prevenci a očkováním prori tuberkulóze, se zásadami
umělé qzily a dalšími novinkami. Po lzniku Československa
dosral pražský pediarr Jiři Brdlík nabidktr vésr děcskou klini,
ku v Bratislavě. Švejcar jako promovaný dokror z téro rrni-
verziry zůscává s prolesorem Brdlíkem v Brarislavě a spolu ru

ProÍ MUD\. Josef ŠVEJCAR, DrSc. Gsrn)
?ediatr suětouého jména

20. 5. 1992 - dohtor bonoris causa léhařsblch uěd Uniuerzily Karlo
u Praze ,,za mimořtídn;í přínos naší a suětoué uědě u oblaxi děakého
lékařstuí"

rráví více než 10 let. Oba jsou velmiváženi, Brdlíkovi se de
stává dokonce lysoké pocry je zvolen rekrorem bratislavskt
Komenského univerzity. Po Brdlikově rozhodnutí vrárit se

zpěr do Čech odcházi do Prahy krátce před nim i Švejcar Po
Bratislavě, kde se na tehdejši dobu skurečně dělala modernI
pediatrie, je piechod do blvalého nalezince v areálu Karlo-
va pro Švejcara skoro šokem - rybavení lůžkové části bylo
naprosto nedostarečné, přísrrojové karastrofální, začínal cadr

vlaitně z ničeho. Zde se projevil poprvé v celé šíři Švejcarůl
organizační talent. Z dnešniho hlediska sijen obtížně může,
me představir, za jakých podminek se v Praze rodila modernr
koncepce če.ké pediarrie. Rozvíjeji se konrakry 5 néme.kou
a irrycarlkou pediarrickou 4kolou. Švcjcar ale udrZuje sryh
i s Francouzi a Briry Dva roL7 před vilkou organizoval v Pra-
ze společné konference české a německé dětské kliniky, V Pra-
ze se pied válkou dokonce konal sjezd némecké pediatricke
společnosti organizovaný pražskou německou univerzirní kli,
nikou, kterého se Švejcar účasrnil a navázal tak řadu kontakrů
s pediarry německy mluvící oblasri.

Po vzniku protekrorátu v roce 1939 zůsrávají Švejcar i Brd-
lik na klinice, z níž je po zavřeni čes§c}r lysokých škol ale ná,
hle pouhé dětské oddělení. Německou kliniku vede určigi čas

prolesor Hermann Mai. sryky s BrdIrkem a Šveicarem jsoLl

navzdory trisrnimu okupačnímu klimaru kolegiální. Mai, ac

považo,taný za nacistu, vidi dob,ře, co se u nás děje, a radéii
odcházi iako lékai na fronru. Se Svejcarem jej poji celoživorni
přátelscvi. Například rehabilitačni oddě]ení na klinice začiná
iím, že -..,ž.ik" p.ofesora Maie uči základům oboru Švejca,
rovu dcertr Bělu. Po roce 1989 byl Mai ryznamenán medai-
lí ČLs JEP
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Po válce se v roce l945 konsriruuji v rámci univerziry dvě
dětské kliniky, Švejcar je řádným profesorem a přednostou
I. dětské kliniky, krerá je pokračovatelkou původnich děrských
oddělení, resp. klinik v pražském nalezinci. Po válce se vlastně
začínalo se vším znovu, vždf v Gskoslovensku působilo v ro-
ce 7945 ien něco málo přes sto děrských lékařů.

Jednou z nejvěršich zásluh Švejcara bylo a zůsrane, že po-
chopil záhy nurnost pediatrických subspecializací, dokázal
včas rybrat nadané a aktivní mladši spolupracovniky a ry sys-
rematicky v prvnim období vedl, Dovedl váy strhnout okoli
svou akrivitou a přesvědčenim, že jde o dobrou věc. Na I. děr-

ské klinice pracuje po válce Emil Poláček, klery u nás zavádí
parenterální léčbu roxickych dyspepsií a zabýwi se problemari-
kou merabolismu vody a elekrrolytů. Vznikí děrskí nefrologie,
Václav Špičák se začiná zabývat alergologií, Jiři Jodl děrskou

{živou a gasrroenterologií, Miroslav Ort btrduje s Poláčkem
základy dětské n efrologie, M iloš Máček s e začíná zab,foat vli-
,em tělesných cvičeni na zdravidétí a rehabilirací. Na I. dčr-
,ke k]inice zakJádá Švejcar jako prvni v Československu á-
kladní školu při děrském odděleni - podle tohoto wzoru pak
rznikají školy ijinde v republice.

Ze Švejcaroly kliniky odcházeji jeho spolupracovníci ve
40, a 50. lerech na primářski místa do krajů a okresů, On sám
se podílí v roce 195l společně s profesorem Houšťkem na za-
hájení vrriuky na pediatrické věrvi pražské lékařské fakulry
a v roce 1953 na \rzniku samostatné fakulty dětského lékař-
swi, jejiž pokračovatelkou je dnes 2. lékařski fakulra UK. Švej-
car je všude, sroji i při wniku Usravu v),,zkumu vrvoje dilěle
(ÚWD). Byl dokonce jeho prvnim ředicelem.

Kromě lýchory srudentů medicíny se Švejcar vždy zqimal
i o vzděIání posrgraduální, a to nejen lékaiů, ale i sesrer Or-
ganizuje neúnavně řadu kurzů, je při rzniku posrgraduálniho
rzdeláváni pediarru v Havlíčkově Brodě. pozdč;i se srává pied-
nosrou karedry pediarrie b/valého Usravu pro doškolováni lé-
kařů a farmaceurů v Krči. Jeho rysoká pracovní akrivira i na-
sazeni rrvají vdobě, kdy jeho vrstevnici jíž dávno úivají
zaslouženého důchodu. Autor réto vzpominL7 provázel opa-
kovaně profesora Švejcara jako předieda Česke pediatrické
společnosri na řadě zahraničních kongresů, kde byl pan pro-
těsor živou legendorr. Srarší kolegové znali jeho rodinu a děri
a časro se ptali na syna Jiřího, co pry dělá, kde pracuje - Švej-
car odpovídal pobaveně ,,ten už je dávno v penzi!" Když zemřel

ve l03 lerech profesor Yllpó z Helsinek, považoval se Švejcar
za nejstaršího žijicího pediarrického ,,ordináře" na světě. Sám
si ovšem později srežoval, že z jeho vrstevniků už v posledních
letech prakticky nikdo nežil - na druhé straně však wrdil, že

on sárn porřebuje spíše kontakt s kolegy o jednu až dvě gene-
race mladšími, ti v jeho věku už na něho byli příliš staří.

Posledních 25 let živora věnoval Švejcar široké problema-
tice péče o ditě, kdl zdůrazňoval především g]vojovou bio-
logii dítěre v konrextu metky a dírěre. Vždy zdůrazňoval, že

piedmčrem jeho zájmu nebyla nikdy jen pediatrie (rj, péče
o dirě nemocné), ale komplexni péče i o dčri zdravé, Sveicer
naváaa| úzký a přátelský kontakt s profesorem B€rnhaídem
Hassensreinem, přírodovědcem z univerziry v.jihoněmeckém
Freiburgu/Breisgau. Hassensrein je považaván za žÁka nosi-
tele No6elovy cény Konrada Lorenze a Švejcata uýaly jeho
práce o děrském chováni, které rycházeji z biologického zá-
fuadu. Hassensrein se svou manželkou powrdili Švejcarovi je-

ho snahu neomezovat akdviru pediarra jen na děri nemocné,
ale sút se ,,advokárem" mladé generace. Ma-lé děri mají mladé
rodiče, kteři ve společnosti vědinou teprve sami hledaji své
mísro a časro nejsou hmorně zabezpečeni. Pediarři jsou pak
časro jedini, kreři siruaci znají a mohou pomoci.

Mladší generace zná Švejcara především jako vášnivého za-
stánce přirozené vržiry - kojení a rooming-in sysrému. Pro-
pagoval raké neúnavně klíčovou roli žen a matek. Starši na-
opak pamaruji, jak Svejcar propagovd, výživu umělou, která
l.f,razně omezila kojení. On sám to později komentoval opa-
kovaně rak, že člověk se může mýlir, ale musí mir odvahu svůj
omyl přiznar a napravir. Jeho rystupování v médiích na réma
dirě - matka - rodina zdůrazňovalo v naší postindusrriálni
společnosti prvky tolik porřebné pro normálni vývoj jedince,
který je nemyslitelný bez citového zázemi v dobře fungujicí
rodině. Pochopil, že rodina v moderni době může určovat dal,
ši pozitivní 9ivoj ve společnosri vice než věda a technika, od-
rržené od mravniho zák]adu lidské exisrence. Á ro jsou myš-
lenky, které dvojnásob platí v dnešnim komplikovaném světě.

Zdařilá Švejcarova busra byla již po jeho smrti in§ralována
ve vsupním trakru dětské části FN Motol, aurorem je akade-
mic§ sochař Zbyněk Runczik, kopie je umistěna v dětském
areálu na Karlově a v knihovně I. dětské kliniky v Motole.

doc, MUDr. Jan Janda, CSc.
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Ollňch Kulhdneh: Sitaace l. - take it easy babl, 1974 (trjiez)
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prof Dr. Joseph L. MELNICK (USA)
profesor Úrtaru uirologie a epidemiologie
na Baylor College of Medicine u Houstonu

9. 6. ]993 - dohtor llonoris causa lékařskjch uěd Uniuerzity Karlouy

zíbla
u Praze ,,za uynibající uysledhy ue studiu lékařské uirologie,

noué epochy lahařské uěd1"
u7tulÍřejíct

Dne 7. ledna roku 2001 odešla velki osobnost svétové viro-
logie, Joseph Louis Melnick QLM), muž, kte§; vice než kdo-
koli jiný určoval směr a tempo, jimž se ubíral tento vědní obor
ve druhé polovině minulého sroled. Jeho přispwek překročil
rámec roho, co rozumime vědou ve smyslu jejího merodické-
ho pokroku, rychle se rozrůstajici poznarkové základny a zro-
du, střetávánía překonávání koncepcí. On totiž, jsa si včdom
mravního rozměru vědy, všemu tomu hemženi dal drrši a na-
plnil je vrchovarě smyslem. Byl jednim z mála lidi, kreří sou-
sravně hledali a pokoušeli se definovat program a cíle svého
vědního oboru tak, aby primárně a maximálně sloužil lidsrvu.
Ač byl vzděláním biochemik a redy nelékař, pojímal virologii
jako vědu předwším lékařskou, jejímž úkolem je svádět birýy
s infekčními chorobami, kterym lidswo odedávna platilo pře-

rysokou daň. Zanechal po sobě monumenrálni dílo, protože
kromě ideálů, kreré vJznával, a pevných živornich norem, ji-
miž se řidil, byl vybaven mimořádnou intelekruáIni skvělosrí,
jaká podmiňuje vsrup do dčjin vědy,

JLM se narodiljako syn pekaře dne 9. řijna l9l4 v Bosro-
nu, ale své děrsrví prožil v New Havenu ve srárě Connecricur,
v sidle proslulé Yaleské univerziry Musel vyrůsrat v její těsné
blizkosri. Před deseri lery jsem mu při jeho návšrěvě Prahy vé-
noval ocelorytinu z první poloviny l9. stolerí, krerá zachyco-
vala hisrorickou čásr Yale. Prsrem mi na ní rynačil misro, kde
si jako ditko hrával. Vysokoškolské srudium zahájil na \Ves-
layanské univerzitě, Studium na této vysoke škole, i kdl ne-
parři k nejznámějšim, určirě zásadně ovlivnilo Melnickův in-
telektuální vyvoj. Ač založena merodisry, už v předminulém
sroleri proslula svou liberálností a otevřenosri všem myšlen-
korym proudům. V 90. lerech l9. sroleti na ní učil pozdější
americ§ prezident \Ýoodrow \ťilson a meá jejimi absolven-
ry byla řada znamenigjch osobnosti americké vědy i kulrury
V roce l936 na ní Melnick získal hodnost bakaláře. V dalším
srudiu pokračoval na Yaleské univerzitě. Jeho dizerrační prá-
ce se zabýwala enzymy pivovarských kvasnic a s jeho budouci
oslnivou vědeckou dráhou virologa měla, aspoň na první po-
hled, pramálo společného. Snad jedině roxáhlé zkušenosri
s u|tracentrifugací, kreré získal při přípravě své dizertace, by-
ly určirou přípravou pro jeho přiští vyzkumnou činnosr. Nic-
méně již v ré době ho jako chemika fascinoval úspěch W Sran-
leyho, ktery jako prvni připravil virus v krystalické podobě.
Šlo o virus tabákové mozai§ Hodnost Ph.D. ziskal Melnick
v roce l939. Při promoci mél zajimavé setkání, na které rád
vzpomínal. Na amerických univerzitách je totiž zrykem, že

pokud se nějaké ýznamné osobnosti uděluje česrný dok-
rorár - děje se rak současně s promocemi těch, kteři zdárně
ukončili řádné studium. A tak se tehdy novopečený mladý vě-

dec setkal s dr Edvardem Benešem, ktery v té době pobr.r,al
v americkém exilu, a iemuž ve sre|ný den Yaleská univenita
udilela čestný doktoát práv. JLM měl rehdy příležirost s nim
pohovořir a, jak mi později opakovaně sděloval, od těch dob
se tradoval jeho zájem o Československo. V dalšich lerech.
krerá strávil na Yale, se Melnickova pozornos( posrupné pie-
souva.Ia k problémům prevenrivní medicíny, Díky grantu Na,
rodní nadace pro ry2kum poliomyelitidy se mohl rozJiřir Úsra,
preventivního lékařswí,,redený charizmarickým profesorem

Johnem Paulem, věhlasným epidemiologem a mužem velke,
ho rozhledu a mimořádné vzdělanosti (ve své době byl pn
jednim z nejlepších amerických znalců dila'W| Shakespeara,
kteryi se sysremariclry věnoval srudiu epidemiologie poliom,,,e,
liridy. Ghdy to byla nemoc sužujicí Spojené sráry vice než kre-
rákoli jiná infekčni choroba. JLM vzpomínal, jak svou prác:
začal. Dostal od profesora Paula l0 dolarů na cestu do Neo
Yorku, aby navštívil Rockefellerův ústav a seznámil se s pra-
ci Maxe Theilera, rlnikajicího virologa německého původu
a laureáta Nobelovy ceny, kterou dosnl zl givoj vakciny pre
ri žlrrré zimnici. Theiler tehdy studoval viry myši poliomyeli-
ridy, které izoloval ve 30. lerech. JML se měl od něho nauči.
jak s nimi pracovat. Tak začala - s deseridolarovým ,,granrem-

- jeho práce s polioviry
JLM bny prokázal svůj mimořádný ralent pro experimen-

tálni práci ve virologii, ale i své brilanrni epidemiologickc
myšleni. Rychle sroupal po žebříčku akademických hodnos,
rí, Y roce 1944 ziskal hodnost Ássisranr Professor, o pět |er

později Ássociate Professor; za dalšich pět roků, ve věku nece-
lých 40 ler, se stal řádným profesorem preventivniho lékaisnl
na Yaleské univerzicě. V ré době byl již mgzinárodně uznáva-
nýrn odborníkem na problemariku poliomyeliridy. Byl jed-

ním z prvních, kteří pochopili, jaké úžasné možnosri dává l,i-
rologii polcok v technikich tkáňov/ch kulrur, k němuž krátce
předtim došlo. Když se prokázalo, že polioviry se množí ne-
jen v nervovém systémrr primátů, ale i na rkáňových kulru-
rách, připravených z různých jiných orgánů, naráz se otevřela
nová éra jejich v}zkumu. Velmi rychle byl objasněn jejich ko-
loběh v přirodě i parogeneze nemoci. V těchto srudiích, al.
i v oněch, které jim předcházely, hrál JLM mimořádně rr-
znamnou roli. Byl to on, kdo prokhal, že polioviry infikuil
především trávici rrakr člověka, a že infekce cenrrální nen,o-
vé soustaly je spiše lz,ácnou j;jimkorr než pravidlem. Zab1l,d
se také osudem poliovirů v životním prostředi, Objevil, že po,
lioviry do té doby pokládané za relativně labilni, dlouhodobe
přeživaji ve stolici a v odpadol}ch vodách, Pro tyto své studie.
které byly prvnimi svého druhu, je označován za zakladacele
environmentálni virologie. Na grafickém lisrě T. F. Ši-on,
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z 20.ier, krcaý znáaorňuje pohled na Manhatran, mi ukazo-
val misro, kde z lodky odebíral na virologická ryšetřeni první
vzorky mořské vody, Laboraroř jím vedená rovněž přispěla
k poznáni základních biologickych vlasrnosti nejen poliovirů,
ale také dalšich přibuzných virů množících se v lidském trá-
vicím traktu, které společně q,wořily početnou a svou pato-
gennosrí značně nehomogenní skupinu virů označovaných
jako enreroviry Byly ro hlavně srudie Melnicka a jeho spolu-
pracovníků, kreré zajistily podmínky pro připravu nejprve
inakrivované a později živé vakciny prori poliomyelitidě, a tím
i ke konečnému vítézsrvi nad rouro ákeřnou nemocí. Když
Národni nadace pro výzkum poliomyeliridy zřídila v roce
l958 ,,Síň slávy polio", Melnickova busra byla jednou z rěch
několika, kreré ji ryzdobily,

V roce 1957 opoušri JLM Yaleskou univerzitu. Po lrátkém
intermezzu ve frrnkci šéfa virologických laboraroří v Division
of Biological Standards, National lnstitut of Healrh v Ber-
hesdě, odchází do Houstonu na Baylor Universiry College of
Medicine, kde v roce l958 zakládá Deparrmenc ofVirology
and Epidemiology, prvni pracoviště toho jména a zaměřeni
v USA. Odděleni se sralo v průběhu několika ler vedoucím
světov,/m pracovišrěm lékařské virologie a toto poslaveni si
udrželo až do konce 70. let. Bylo jedním ze rří či čtyř úsravů,
díky kterým se ramní lékařski fakulra, do ré doby provinční,
dostala rychle najedno z přednich míst v žebiičku kvaliry ame-
rických ryso§ch škol. Melnickovo pracoviště v té době při-
tahovalo jako magnet virology z celého svěra. JLM byl hrdý
na kosmopolitní charakrer svého odděleni. Kdl jsem s ním
naposledy před čryřmi lery hovořil, s pýchorr mi sděloval, že
v jeho ústavu dlouhodobě pracovalo přes l50 cizinců; počet
jisrě úcryhodný Koncem 50. let, po lývoji a úspěšném ověře_
ni očkovacích lárek plori poliomyelitidě, které vedly k eradi_
kaci nemociv rozvinurych zemích, zkoumání poliovirů ztra-
rilo svou aktuálnosr a ob)evily se nové prioriry virologického
12kumu. V centru pozornosri se ocirly nádorové viry a rych-
le narůsralo přesvědčení, že hrají důležitou či snad přímo roz-
hodujicí roli při lzniku zhoubných nádorů u lidí. Na počátku
60. |er se navíc zjisrilo, že velká čát vakcín prori poliomyeli-
tidě, které se rehdy ýhradně připravovaly na primárnich tká_
ňových kultuúch z opičích ledvinných buněk, byla konnmi-
nována opičim virem označeným jako SV40, Kdl se brzy
nato prokázalo, že virus ryvolává zhoubné nádory u hlodav-
ců, okamžitě vzniklo podezření, že současně s eradikací polio
byl zanesen do lidských populací virus, krerý by mohl způso_
bir epidemii zhoubných nádorů u očkovaných děrí. I kdl se

ryro obar7 v následujicich desetiletích neporvrdily, ve své do-
bě byly brány nesmírně vážně.

Virus SV40 se stal pro mnoho laboratoří hl/vním objek-
rem bádáni, což usnadnily velké finanční prostředky, kreré
byly pro jeho vyzkum uvolnčny. Z viru SV40 se brzy vl.vinul
ryhledávaný model pro srudium nádorových virů obsahuji-
cich DNA a jeho zkoumáni přineslo v průběhu několika let
množswi poznatků, které se staly základem pochopení mecha-
nismu onkogenniho účinku réto karegorie virů na molekulo_
1,é úrovni. Melnickův ústav se sral jedním z cenrer vízkumu
SV40, ale rychle se rozrůsrajíci odděleni lačnilo po dalšich ré-

marech. V 60. lerech byl rozpoznán onkogenni porenciál ade,
novirů, do té doby pokládaných za nepříliš důležiré původce
respiračních infekcí. Rázem se staly podezřelými ze spoluúčas-
ri při wniku lidských nádorů a jejich vyzkum zaujal dúležiré
místo v programu Melnickova odděleni. l když nádedujíci
bádáni neporvrdilo, že se uplarňují při wnikrr zhoubných ná-

dorů u lidí, jejich wýzkum přinesl mnofuwí nol"f,ch informaci
zjsadniho významu nejen o mechanismech ransformace buň-
ky nádorovými viry, ale i pro pochopeni způsobů množení
někrerých defektnich virů. Již v 60. lerech se v Melnickově
laboratoři začalo pracovat s herpetickými viry které se sraly
dalšimi kandidáty na lidské nádorové viry ajeden ze zásrupců
réro čeledi, virus Epsreina a Barrové (EBV), se skurečně po-
zději sral prvnim rozpoznaným lidským nádorovým virem.
Interpretaci laboratornich nálezů ve vztahu k roli virů při
lzniku lidských nádorů nesmírně zrežovalo, že se vesměs jed-
nalo o viry velice rozšiřené ve všech lidských společenswich.
Melnick již v ré době pochopil, že v inrelekturiJnich r7bojích,
jalg;mi nepochybně jsou veškeré snahy o objasnění povahy
etiologie chronických chorob, jako jsou nádory či areroskle-
róza, bude hrát rozhodujicí úlohu epidemiologiclry výzkum.
Byl přesvědčen o tom, že nosné hypotézy, a tím méně ávěry
o účasci vini při wzniku lids§ch nádorů, nelze dělat jen z umě-
le vyrvářených experimenrálních siruací, ale z populačních stu-
dií, kreré jsou s ro mnohem věrohodněji posrihnout to, co se
v přirodě skutečně děje. Do jeho uvažování se nepochybně
promírla zkušenosr ziskaná při srudiu enreroviru, u krerych je
klinické onemocněni jen lz.ícným projevem infekce. V ré do-
bě Llž bylo zřeimé, že se nádorová virologie věwí na srudium
virů s DNÁ (onkodnaviry) a s RNA (onkornaviry později
označené jako retroviry), lišíci se, kromě jiného, vý,znamně
mechanismy, jimiž měni buňku normální v nádorovou.
V obdobi mezi lery l965 až l975 bylo maohem více cěó, kre-
ři věřili v kličoÝ vrznam retrovirů v pacogenezi lidských ná-
dorů, a často jsem se rehdy podivoval nad rim, že se v Melnic-
kově ústavu problemarika rerrovirů podceňuje.

Po letech se domnívám, že jeho skepticismus vůči giznam-
nější roli retrovirů při lznikrr lidskych nádorů, krery se po-
zději ukázal bF oprávněný, měI dva hlavní zdroje. Prvním byl
neúspěch jeho laboraloře při studiu viíové etiologie lidské
leukemie, o niž se kdysi s velkými nadějemi hraničícími s jis-
rorou předpokládalo, že je, podobně jako u zviřat, ryvolána
retroviry Druhým zdrojem jeho pochybnosrí bylo chyběni
epidemiologick/ch nálezů, kreré by svědčily pro roli retrovi-
rů v parogenezi lidských zhoubných nádorů. Nádorové viry
však nebyly jediným objekrem ájmu úsravu, JLM a jeho spo-
lupracovníci věnovali velkou pozornost i jiným problémům,
mezi nimiž dominovaly viry hepatiridy, dále možní viroví pů-
vodci roztroušené sklerózy a arerosklerózy, problematika průj-
mových onemocnění u děrí a - od poloviny 80. ler - AIDS.

Ták jako všude jinde, i v této laboraroři došlo k řadě pozo-
íováni, jejichž inrerprerace byla mylná, a v čásri projekrů ne-
bylo dosaženo původně očekivaných cílú. Ať se však rym vede-
ný Melnickem dotkl čehokoli, váy to přinášelo nové objer7,
korekci srarych a zrod nových přistupů a koncepci. Ve všech
srudiích se projevovala Melnickova schopnosr rypíeparovar
z houštiny nejrůznějších a časro protichůdných pozorování ra
nejdúležitějši a nacházet voditka pro dalši postup. Rychle ra-
ké pochopil smysl a povahu problémů, které znamenaly vpád
merodologie molekulové biologie do medicíny, vpád zvlášrě
dramatický a zóadní ve virologii, Při rom mu pomohl jak je-

ho někdejší trénink v biochemii, nk jeho schopnost kvalifiko-
vaného episremologického pohledu na ryzvu, krerou předsm-
vovala molekulová biologie starým schémarům kauzálniho
mvšleni v medicině. Nevím však o rom, že by se sysremaricky
zabr.val filozofií vědy, a že by se pokoušel o néjakí zobecnění,

|imiž bv definoval vůdčí principy vědecké práce. Ve složiré me-
rodologii moderni přírodovědy se orienroval spíše inruitivně
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a - jak dokládá jeho jedinečné dílo _ v drtivé většiné případů
správně.

Vedle základního vyzkumu, krery jeho úsralrr dominoval,
měl JLM vždy zájem o složité praktické Ploblémy lékařské
prax€, pro něž hledal jednoduchá řešení. tkoým objevem,
ktery vzbrrdil obrovskou pozornos! a ktery později přinesl
Baylorově univerzirě nezanedbatelné finančni proxředky, by-
lo zjištění, že molárni síran horečnary stabilizuje polioviry.
Toho rychle 17užili ryrobci a distributoři živé poliovakcíny.
Stabilizace vakcíny nesmírně usnadnila rozvoz a skladování
očkovací látky v tropických oblastech, kde se zoufale nedosrá-
valo chladicích prosror, Celosvětog; úspěch masové očkovací
kampaně prori poliomyeliridě byl do značné miry umožněn
rimto jednoduchým a levným oparienim, Jiným takorym ob-
jevem s dalekos:íhlým prakrickým gznamem bylo vypncová-
ní postupů, jak z krevních worků pacienrů se seprickými sra-

ry odstanir anribiorika, jejichž piiromnosr ve ryšerřovaných
mareriálech inrerferovala s izolaci bakterii. Pokrrd je mi zná-
mo, bylo to jediné Melnickovo lyboceni do říše mikrobiolo-
gie vně oblasti virologie, V době, kdy se metoda zaváděla, mi
řekl, že, splni-li se jeho očekíváni, nogi posrup zachráni vice
lidských životů než všechny virové vakcíny dohromady, I když
se přístroj opřený o vybádaný princip rozšířil do celého svěra,
nejsem si jisr, zda se raro jeho předpověd splnila.

Měl mimořádný ájem o problémy evoluce virů a jejich kla-
sifikaci. V průběhu 50. a 60. let byly izolovány srovky nol1th
virů a díky merodickým pokrokům se naskycla možnost kla-
sifikovat je, srejně jako dříve známé viry nejen na základě je-
jich biologic§ch, aJe i §zikílně-chemických vlastnosri. Mel-
nick se ujal iniciatiry a zavedl řád do hroziciho chaosu. Byl
roYněž wůrcem názvů řady virov]'ch čeledí. Za své zásluhy se
dočkal ghnačného ocenění - byl zvolen doživotním členem
Mezinárodní skupiny pro taxonomii virů a přislušná komise
se dodnes řídí jím rypracovanými principy klasifikace virů.
Vypráví se, že jeho vášeň pro raxonomii byla inspirována při-
hodou, jež ho potkala v dobějeho r.ysokoškolského srudia. Ač
sponovni anriralent, zúčasrňova] se urkáni v americkém Forba-
lrr. Při jednom nedělnim zápase si pohmoždil koleno a lydal
se na ošerřovnu. Po vstupu do budory rr"iděl dvoje dveře. Jed-
ny nesly označení "Vážné staly", na druhých se skvěl nápis
,,Méně vážné sraly", Posoudiv k-ricickywé zranění, vsroupil do
druhých dveři, Zá nimi ho tekaly dalsi dvoje dveře s ryrazný-
mi nápisy, Jeden znél .,Horecnaté sraly", druhý ,,Urazy". Bez
zaváháni vstoupil do druhých. Z mísmosri, v niž se ocirl, ved-
ly opět dvoje dveře. Tentokrát byly označeny slor,y ,,Krvácivé
srary" a 'Nekrvácivé srar7". Jeho koleno nekrvácelo, a tak si
to opěr namiřil ke druhým dveřím. Orevřel je - a ocirl se na
ulici za ošetřovnou.

Za sli:-j Llvot JLM publikoval více než 1000 praci, jejichž
cirovanost překročila běžné meze, V proslulé bibli virologie,
Riversově učebnici ,,Vira] and fuckettsial Diseases of rhe Man",
jejíž posledni \,ydáni ryšlo v roce 1965, byl Melnick daleko
nejcitovarrějším aurorem. V roce l978, kdy Insdrure for Scien-
rific Information provedl zpěrnou analýzu citovanosri vědec-
kých pracovníků všech dob, seJLM umisril na 37, místě. Byl
hlavním autorem učebnice mikrobiologie pro studenry, jež
nedávno ryšla ve 22, lydání, byla přeložena d o 12 jazyků, a ja-
ko v/uková pomůcka je používána v rak rozdílných zemích
jako jsou USA, Turecko, Portrrgalsko, Jugodávie a byvalý So-
vémký svaz. Již v 70, letech překročil celkový n:illad učebni-
ce neuvěřitelný milion výtisků. Melnick byl lydavarelem sé-
rie Progress in Medical YiroIogy, jejícbž 4| ročníků redigoval,

rydavarelem 20 ročniků série Monographs in Virology, a za-

kladarelem a prvním šéfredakrorem mezinárodního virologrc-
kého žurnálu Inrervirology,

Mnoho užitečné práce lykonal při orgarrizaci mezinárod-
ních serkání virologů a mikrobiologu. Byl generálním sekrera,
řem dvou prvních světor}ch virologiclrych kongresů a zaslou,
žil se vice než kdokoli jiný o to, že se jejich konání v tříleďch
intervalech sralo rradici. Byl také zvolen prvním předsedou
Virologické sekce Mezinárodni asociace Mikrobiologickl,ch
společnosri (IAMS).

JLM byl skvělýrn učirelem. Nebyl srrhujicim řďníkem a je,

ho jazyk byl jednoduchý prosry kudrlinek a složirých mera-

for. Ve svém ryjadřování byl však přesný a piesvědčivý. Veš-

keré jeho soudy byly logické, \.7vážené a plně srozumitelné.
nepřipouštějíci dvojí l}klad. K nedobře vykonané práci bll
nesmlouvavě kirichy', ale vždy tak činil s laskavosri jemu vlasr-
ní a s jakousi plachosrí. Uměl b},t sebekrirický a své spolupra-
covniky rl,q;val ke kritickému hodnoceni vlasrní práce. sou,
dil a raké hl:ísal, že sám vědecký pracovník by měl býr rim
prvním, kdo podrobi klirickému zkoumáni své vlasrni ýsled-
ky a jejich inrerpreraci. Nabáda] réž k romu, aby negativni při-
pomínky recenzentů prací poslarrých do risku nebyly nikd.
poý^žovány ze osobní mstu či pouhou snahu konkurenčnl
skupiny o oddáleni zrodu publikace, ale aby byly brány se 

'.ir
vážnosrí a považovány za 

"y,soce 
kvalifikovaný posudek a vlast-

ně pomoc, za vfzw k odstranění chyb a nejasnosrí. Mezi jeho
další zásady a rady patřilo ,,být připraven na nečekané", uvé,
domir si, že ,,poráž§l a prohry jimž se neryhne ádný vědec-
ký pracovník, nesmí b|t zdrojem malomyslnosri, prorože rr
je největším nepřirelem vědeckého pokroku", že ,,účast při ře-
šení jakéhokoli vědeckého problému musí býr včasná, jinalr
nezaslouží by.t označena jako vědecká", a konečně že ,,mcdi,
cina má mnoho nelyřešených problémů, ale ádný neni neie,
sltelny.

Vždy usiloval o to blh na technické a merodické špici, ale
nabádal k četbě prací vědců předchozích generaci, vjejichz
srylu myšlení a v,f,zkumné práce lze najít spousty poučeni
a inspiraci. \čřil, že to nejlepši, čím věda disponuje, je charal-
ter vědeckého pracovníka. \frdec však nemůže b/t podle né,
jen logicky chladným swořením, ale člověkem barvitý,rn a vnr,
majicim živor ve všech jeho odsdnech a rozmanitostech, srer
ně jako jiné lidské bytosti. Hlásal, že osobnosr vědce a jeho
aurorira jsou důležitějši než jeho sociální postavení, moc, ze-
měieho původu či věk. S,,1ím studentům a postdoktorandům
byl laskar}m přitelem. Dokáal je však nejen vésr, vědec§ sri-
mulovar a powbudit, kdl po nějakém neúspěchu klesali do
propa§ti beznadějné skepse, on s nimi uměI sdíler i jejich osoE
ní problémy, a pokud ro bylo možné, pomáhal je odsrranir,
a to vždy s velkou duóovni noblesou. Mnozí z těch mladÝch
lidi k nému přišli iako učednici a odcházeli jako misrti, nipl-
něni nejen noými vědomosrmi a poučeni o tom, jak se dela
moderní věda, ale i s vědomím poslání a zodpovědnosri k lid,
skému společenswí.

Melnickova oddanost l"/chově mladých výzkumniků ic.
dovedla do funkce děkana Graduate school of Biomedicaj
Sciences na Baylor College of Medicine, kterou zastával r,íce
než dvacet ler. Prošlo jí za rrr dobu více než 300 mladýó adep
tů vědy, z nióž mnozí dnes zascávají v USA, ale i jinde ve sve,
rě,l"fznamné pozice ve vědě či v organizaci vysokého školsn,i,
V době jeho vedení škola ziskala mezinárodní věhlas, kten y
udržuje dodnes.
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Ač v1znavač a bezvýhradný stoupenec amerického pojetí
demokracie a americký vlastenec, neznal politických předsud-
ků, Byl humanistou s hlubo§m sociálním cirěním. V duchu
těch nejlepších rradic americké demokracie byl zapřisáhlým
odpúrcem jakékoli diskriminace a přispěl nemálo k romu, že

se už v ó0. letech orevřela Baylorova univerzita černým stu-
denrům. Dbal i o ro, aby mezi jeho spolupracovn§ i sruden-

ry byly hojnč zastoupeny ženy. Měl množswi piárel a obdivo-
vatelů jak v USA a ápadni a srřední Evropě, rak v bý,valém

Sovětskérn svazu, v Čině, Japonsku a na Střednim Východě,
ktery časro navštěvoval. Mezi jeho přáreli byli Židé i Arabo-
vé, lidé různých qznáni a kulrur, Vášnivě rád cestoval. Jeho
zvídavost se zdála býr nenasltná. Kamkoli přišel, z:jimal se

o zvyky a sryl myšlení lidí a o jejich umělecké projer7, Rád
hledal společné prvlcy a sdílené kulrurní hodnory a rěšilo ho,
kdyz je nalezl, Na sufch cestách působil jako vyslanec vědy
a lidskosri. Byl hluboce přesvědčen, že mnohem důležitějšije
to, co lidi spoju)e, než ro, co j€ rozděluje. Své znalosti a myš-
lenky šířil bez ohledu na hranice a polirický systém ré či oné
země, jsa přesvědčen, že v lékařských vědách nesmí existovar
žádné rajemswí ani jakykoli ryp monopolu. Ve stejném du-
chu se nesla i jeho práce ve Svěrové zdravornické organizaci,
v jejíchž různých komisich, obvykle ve funkci předsedy, pra-
coval více než 40 ler. Uplarnil při tom nejen svůj organizačni
ralent a kvalifikaci experta, ale i diplomaric§ um při smiřová-
ní a syntéze často protichůdných názorů a postojů,

Ve sl}ch akriviúch neustal ani po rezignaci na funkci šéfa
ústavu, ktenf,založil. Sralo se rak v roce 1989, kdy mu bylo
75 let. I porom pokračoval jak ve vfzkumné práci, rak ve gi-
uce a raké ve sv/ch misích do různých zemi svěca, aby jako
konzultant pomáhal řešit vzniklé problémy či přednášel jako
zvaný hosr na různých sjezdech a konferencich.

da mu byla poslánim, a-[e nebyla jeho jediným ájmem.
Právě mk jako byl přesvědčen o poslání vědy, věřil i v poslá-
ni umění. Jeho zájem o umění všeho druhu nebyl jen obra-
nou před zplošťujici racionalicou badarelské práce, která bo-
hužel postihne mnoho vědeckých pracovniků; pro něho bylo
setkávání s krásnem a jeho vnimáni něčím, bez čeho si plný
život nedokázal předsravir, Silně se zajímal o hudbu, hlavně
klasickou, a o malířsrví, hlavně moderni. Jeho vilka v Housro-
nu byla galerii s několika sry obrazy, Vysok,á dřevěná srěna,
čnici nad bazénem v přilehlé zahradě, byla rlzdobena desir-
kami africlcych, jihoamerick/ch a asijských plascik. Byl vášni-

ým fotografem a mnohé z jeho keací by obstály na ,7stavách
uměleckých fotografii. Myslím, že v Housronu nerynechal
iediný důleátější koncen a zcela určitě ádnou 9/starrr. Na ja-

ře roku l989 uspořádala v USA nďe Národni galerie ze sv)ch
sbirek putovní výsnvu meziválečného českého malířswi, Mel-
nick.ji navštívil v Housronu. Napsal mi rehdy nadšený dopis,
doprovrize ný rystřižky neméně nadšených komenráiů od pied-
nich amerických kririků, které ryšly v presrižnich periodikách,
napřiklad v New York Times. A rozhodně to nebyl strchar.
Měl rád dobré iídlo e dobré vino. Býval v mimořádně dobré
náladě po r7dařených seminářich, kdy obrykle zvával úspěš-
ného přednášejícího na oběd či na večeři, U jidla se neiprve
hodně diskutovalo o daném vědeckém problému, ale pak se

hovořilo o běžných zíležicosrech života, kultuře i polirice, Měl
smysl pro humor a dobrému žertu se dokázal srdečné zasmát.
Nepamaruji se však, že by kdy r7právél nějakou anekdotu.

Melnicka pojil vřelý wrah k nďi zemi. Od kvěrna 1968 do
prosince 1969 jsem pracoval jako hosrujicí profesor na jeho

oddělení a - jak ro rehdy bylo možné - doprovázela mne mo-

je rodina. Společně s jeho chorí Madldou s námi prožívali
pražské jaro, bedlivě sledovali vy"voj ud:ilostí a často byli doda-
vateli nejnovějších zpráv Srpnová invaze byla proJLM nemen-
ším šokem než pro ná. A okamžirě nabidl veškerou pomoc
pro piípad, že bychom se rozhodli zůstat. A pomohl i jiným
Čechům, kreří v průběhu následujícich měsíců dorazili do
Houstonu. Když jsem po lerech v dubnu 1990 opět navštívil
Houston, dovidal jsem se od přátel o tom, jak JLM rzrušeně
prožíval naši sametovou revoluci. Bylo ro krátce po návšt&ě
prezidenta Havla, kte5i sv,/m projevem v americkém kongre-
su uchváril Ameriku. Pamaruji si, že mi tehdy Melnick řekl:

,Jste zuhšmí, zralj a šťanj ndrod. Američané b7 si nikdy ne-

dohdzali zuolit takotlého muže zlt vého prezidznra." Měl jsem

tenkrár radosrný pocit, že se ona chvála tak nějak ryká i mne.
Nďi zemi navštívil šesd<rár či sedmkát. Miloval srarou prahu

a Pražský hrad a dobře znal i českou hudbu a české maliřsrvi,
barokní i moderni, Jeho obllbencem byl Adolf Born, s jehož
laskavě humorným pojetim človéčiny se citil hluboce spříz-
něn a jehož několik obrizků vlasrnil, V roce 1993 mu udělila
Univen ira Karlova čestný doktorát mediciny. Na rurc poctu
byl obzvláště pyšný, jak se objevilo ve všech nekrolozích, kte-
ré jsem o něm čed.

Vzpominám na jednu přihodu, která se udála při jeho prv-
ní návštěvě Prahy v 60. lerech. V ré době vrcholily snahy
o izolaci viru heparitidy. Mezi kandidátními viry byl infekč-
ni činitel, ktery izoloval profesor Kubelka, jeden z rehdejších
předních česlcých milcobiologů, od pacienta hospitalizované-
ho v morolské nemocnici. Neúplně charakterizovaný virus
nesl jméno Motol. Súli jsme rehdy spolu na Národni třídě
před Krásnou jizbou, kde naše manželky cosi nakupovaly,
a JLM ze mne doloval mé neúplné vědomosti o historii Pra-
hy a stavitelích pražských kosrelů, kr€ré jsme předtírn navští-
vili. Tak, jak se n:ikupy v Krásné jizbě protahovaly, měnilo se

i téma našeho hovoru. Řeč přešla na hepariridu a JLM se mě
otázal, jak že se jmenuje virus profesora Kubelky, ,Motol,"
odvěril jsem, Jakmile jsem to řekl, Melnick rykřikl: ,,ZaoÉl'
a ukamval na ramvaj dcvirku přijíždějicí z ulice 28. října, kte-
rá nesla velký nápis MOTOL. Hned pokračoval: ,,Bud.u uša-

dt ulprauit, iz u Praze jczdi tramuaje ozaačené jminy uinů."
Česrný dokrorát Univeniry Karlovy byl jen jednou z mno-

ha pocr, jichž se mu za jeho dílo dostalo. Vypočírávar je všech-
ny by zabralo hodně misra. Pro ilusrraci uvádím, že je mezi ni-
mi Modern Medicine Distinguished Achievemenr Áward for
Contributions to Medical Science, Eleanor Roosevelt Huma-
nities Award, Freeman Foundation Research Award, Maimo-
nides Award (udílená srátem lzrael), Sr. Vincent Prize, lásker
Prize, AB Sabin Gold Medal Award ard., a rovn&, rituly čest-
ného profesora mikrobiologie v lokalirách rak wdálených ja-

ko je Buenos Aires a Šanghaj. V roce l993, v předvečer jeho
osmdesárin, založila Baylorova univerzita Joseph L. Melnick
Professorship, jehož první nositelkou se stala jeho žačka a ná-
srupkyně ve funkci šéfa ústavu Janer Butelová.

S JLM jsem se naposledy setkal v roce l996 v Jeruzalémč,
kde se konal Světový virologický kongres. Strávil jsem s ním,
jeho milou choti a našim společným přírelem profesorem Nat-
hanem Goldblumem (někdejšim Melnickovým žákem) dva
krásné večery Melnick překypoval dobrou náladou, neuru-
chajicim zájmem o vědu a její pokro§, ale i o polirické a kul-
rurni dění. V duchu jsem ho srorrnával s prvním prezidenrcm
nďí republiky, ktery ve stejném věku 82 let řidil stát a denně
jezdil na koni, Bohužel, jak jsem se dozvěděl později, na příšri
zastávce jeho cesry v Madarsku, urrpěl Melnick první mozko-
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vou přihodu. Po jeho návratu do Houstonu se sráři přihlásilo
naplno a jeho srav se postupně zhoršoval. Zpočátku se nechal
vozit do svého někdejšiho úsravu raxikem a pak přesral do-
cházer úplne. V posledních dvou letech života zůstával doma
a věnoval se maliiswi, a ro i porom, co přesral komunikovat
s okolim. Snad chrěl v absrrakrních malbách zpodobnir svěr
rak, jak si ho přál vidět sýma zv|áštnírna očima, a jeho mysl,
ponoiena do sebe sama, doširoka rozráhla křidla svého snu
o wětě, ktery bude mistem pro harmonický živor všech v lás-
ce, pravdě, zdraví, odpovědnosti a dostatku. Loni mi poslal
jeden ze svých olejů, prý jeden z poslednich, kreré podepsal.
Uchovávám ho jako lzjcnou relikvii.

Odchodem JLM svět zúadl velikána, věda jednoho z něko-
lika mrilo srych vůdců, kreq; pro rakové označení dokonale
splňoval aristotelovské podmínky Ethosu, Pathosu a Logosu,

Harald zur Hausen se narodil v Gelsenkirchenu l l. března
l936. Studium medicíny dokončil na univerzitě v Diisseldoí-
fu v roce 1960. Po krárké popromočni praxi nastoupil v roce
1962 jako postdokrorand do Ústavu hygieny a mikrobiologie
diisseldoÁké univerziry Po rřech letech odcházi do USA, Mis-
rem jeho působeni se srává virologické odděleni Children's
Hospital of Philadelphia, vedené vynikajícím americkým vi-
rologem německého původu !íernerem Henlem. Ocirl se rak
v prosrředi lysoké vědecké a krr|rurní úrovně, kreré mu umož_
nilo rychle se orientovat v moderni virologii. Během velmi
krárké doby pochopil jeji rrendy, které o něco později začal
sám spolulywářer. Filadelfské prostředi, kde se koncenrrol.a-
ly a lzájemně prolínaly nejrůznější myšlenkové proudy a kde
docházelo k mnoha inrelekuálnim j;bojům a srřetům, napo,
máhalo jeho rychlému profesnimu růstu, Velmi silně na něho
zapůsobily konrakry s proslulým lVistar lnstitutem, v té době
jedním ze světogich cenrer biomedicinského ghkumu. Bude
úkolem historiků vedy anebo nějakého nového Paul de Kruifa,
aby ryto vlily na mladého zur Hausena systemaric§ zhodno,
tili. Anebo se o to jednou možná pokusí on sám. Já, ktery
o těchro událosrech vim vlá§tně jen úržkovirě ze svých rozho-
vorů s Haraldem, si je netroufám zodpovědně posoudir. Jed,
no je však jisré - během jeho filadelfského působeni se stal
z Haralda zur Hausena prvorřídní virolog a vyzrálá vědecká
osobnost. Díky sr,7m analyticko-syntetickým schopnostem,
vědecké předsravivosri a odvaze, ale raké díky osobní nezměr-
né píli a oddanosti vědé a jejímu posláni, Harald zur Hausen

rychle začal přerůstar své okoli.

ajá a mnoho dalších skvělého a spolehlivého přítele. Často h-
kíval, žc jeho ád a spolupracovníci jsou jako členo"é jeho ro
diny. I já mrim dnes pocit, že jsem jeho odchodem zrratil b|u,
kého přibuzného.

V diplomu česrného doktora věd (DSc.), krerym ho kon,
cem 70. let rlznamenala Weslayanská univenita, jeho alnu
marer, se pravi, že udělené pocry se mu dost^ýá ,z4 aelbj pč-
,Pel,eh kkařshé uědž, za žiuory, hteré z,acbúnil, a z,a uznejnol
jeho &tcba". Já svůj text těmito sloly končím, protože mé nc-
napadlli jtná, jimlžbych v krárkosti lépe charakterizoval rohc-
ro velkého muže.

prof, MUDr. Vladimír Vonha, Drý.
(přetišĚlo ze Sborníhu bhaishiln-

102 (2001), č. 4 547_5ý

Světovou virologickou veřejnost upoural již prvnimi pn;:
mi rykajícími se cltogenerických změn vyvo|aných vin, _lei:
hvězdná drálra však začala experimenry s herperickým virč:
Epsteina a Barrové, kdl jako první prokázal, že nádon,s5-
jované na ákladě séroepidemiologických nálezů s rímto. ,
rem, rj. Burkittův lymfom a nasofaryngeální karcinom, ot*
hují virovou DNA. To byla vskutku světová senzace, proto::
nález odpovídal paradigmatu nádorové virologie, zrozenér: _
z experimentálních praci se zviřecími nádorovými viry. Zrr
něné studie s virem EB provedl Harald zur Harrsen již r \.,
mecku, kam se vrátil po třilerém pobytu v USA. Po krárk<:
působeni na univerzirě ve Wůrzburgu se v roce 1972 ujd,---
deni Instituru pro klinickou virologii na univerzitě v Erlans.
nu, ze kterého během svého pěriletého působení 5tvořil r:-
douci virologické pracovišrě Německa. Kromě dokonale:
zvládnutí moderní diagnostiky širokého spekrra viroťch :.
fekcí rybudo"al z mladYch nadšených pracovniků lynikr:__
vyzkumnou skupinu, krerá se zabýwala především úlohou h<:,

pe!ických virů v parogenezi lidslolch nádorů.
V ré době nešlo již jen o virus EB, ale raké o virus herF,<

simplex rypu 2 (HSV 2), Koncem 60. let byio roriž na zílJa;.
séroepidemiologických nálezů rysloveno podezřeni, že pra. :

tento virus je původcem karcinomu děložního čipku, dru|.
ho nejčasrějšiho zhoubného nádoru u žen v celosvětovém rc.
řítku. Kdlz pak byl prokázán onkogenni potenciál HS\'] :_
laboratorních zviřarech, virus zača] by,t réměř všeobecné pt
mán jako původce nemoci. Harald zur Hausen se k této int.,
pretaci sravěl od samého počárku kriricky. Chyběly mu mo .

prof Harald zur HAUSEN (SRN)
ředite l D euts c h es Kre bsfo rs c h ungs zentrum
u Heidelbergu

30. 11. 1994 - dohtor honoris causa lehařshých uěd Uniuerzity
Karlou1l u Praze ,,za rynihajhí ujshdky ue studiu lékařské uirologie
a onhologie, uytuářející zíhkdy noué epochy lékařshé uědy"
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kulově biologické důkazy takového lzrahu, Pokud připoušrěl,
že by HSV 2 mohl hrár néjakou roli v patogenezi nemoci.
muselo by pak - podle něho k nádorové cransformaci buň-
ky dojit jiným mechanismem, než je běžný u známých nádo-
rolých virů. V té době v jeho mysli vzkličilo podezřeni, že

původcem nemoci by mohly blh papillomaviry (HPV), do ré

doby považované jen za původce benigních nádorů rypu bra-
davic. Zur Hausen rycházel z roho, že HPV často infikují ge,
nitální trakr, a dále z pozorováni, v cé době málo známých či
spíše opomíjených, že v oblasrech rředho svěra, v nichž je ly-
sok/ výsklt karcinomu děložniho čipku, je rovnež lysolrá pre-
valence genirálnich bradavic. V roce 1976 poblwal Harald zur
Hausen na pozváni Lékařské společnosti JEP v Praze a v Lé,
kařském domě pronesl přednášku, kde svou myšlenku široce
rozvedl, Byl jsem rehdy okouzlen jeho charizmatickou prezen-
tací, ale důkazy pro možné edologické spojení mezi papillo-
maviry a karcinomem děložniho čípku se mi zdály být dabé.
Strávili jsme pak několik hodin v diskusich, během nichž se
mu podařilo narušit mou skepsi, popravdě řečeno spíše hýři-
vosci a ohněm svého přesvědčeni, kreré sám označil za fanaris-
mus, než silou v té době dosrupných vědeckých argumenrů.

V roce l977 přešel Harald zur Hausen s čásrí svého gimu
do Freiburgu in Breisgau, kde pak vedl po šesr let Virologický
úscav Cenrra hygieny. V roce l983 přijal po určitém váhání
iysoce Prestižní funkci ředirele D.K.F.Z. v Heidelbergu, kre-
rou zasrává dodnes. Celé předchozí a následujici období bylo
ryplněno intenzivním bádánim zaměřeným předevšim k po-
znáni etiologie karcinomu děložního čipku a možné role, kte-
rou v ní hrají HPV Výzkum organizovaný s obdivuhodnou
sYstematičností a šiři a založený předevšim na metodologii
molekulové biologie, posléze 

"edl 
k rriumfu. V roce 1983 zur

Hausen a jeho spolupracovnici publikovali práce, které proka-
zovaly přítomnosr nových, dosud neznámých genorypů HPV
v biopsiích z karcinomů děložniho čipku. Shodou okolností
jejich objev koincidoval s rlvrácením hypotézy o klíčové roli
.,iru HSV 2 v parogenezi nemoci. Nálezy zur Hausenory sku,
piny měly dramatic§ vliv na pokračující vlzkum. Odsrarto-
.aly inrenzivni scudium biologie, epidemiologie a imunologie
HPV To už se do vlzkumu papillomavirů, donedívna spíše
opomijené skupiny infekčních agens, zapojily desitky a po-
zdéji srovky laboraroří po celém svěrě. V následujicích letech
byly odhaleny v katcinomech děložniho čípku další typy HPV
a dnes se vi, že příromnosc jejich DNA lze prokázar réměř ve
.,šech případech nemoci. V pomérně krárké době byl proká-
zán onkogenní potenciál nol}ch HPV pro laborarorní zviřa-
ta a přes všechny cechnické potiže spojené s jejich zkoumáním
byly poscupně ziskány epidemiologické a imupologické po-
znat§, které jsou plně kompadbilní s příčinným rzrahem me-
zi HPV a karcinomem děložního čípku a zřejmě i s několika
dalšimi lidskými zhoubnými nádory Dnes se všeobecně při-
iímá, že HPV jsou nLtnou, byi , tašíěstl, - nikoli dostačující
přičinou lzniku vlznamné části lidsk/ch zhoubných nádorů.
Získané poznatky jsou celosvětově ryužívány v diagnoscice
a prognózování karcinomu děložního čipku, při vyhledávání
ohrožených žen, a staly se zikladem vioje prevenrivnich i te-

raPeutických vakcín , jelíchž wfukum a wý^toj dominuje sou-
časnému vý,voji HPV Jsou přislibem, že se lidswo v příštich
lerech ryrovná s karcinomem děložního čípku a snad i s někre-

rymi dalšími zhoubnýrni nádory
Až dosud jsem popiso"al, bf velmi srručně, mimořádně

úspěšnou vědeckou dráhu Haralda zur Hausena, která vedla
k objasnění původu nemoci, na ktelou íočně ve světě onemoc-

ni 500 tisíc žen a asi 300 tisíc jich na ni zemře. Je však nutné
v obecné rovině charakterizovar i styl vědecké práce, kteqi ne-
pochybně srojí za velkými zur Hausenovými objery. Domni
vám se, že tento styl by mohl sloužit jako příklad mistrovsky
propojeného základniho a orientovaného 92kumu. Převrar-
ný úspěch zur Hausenoly vědecké práce nebyl g]sledkem tzv.

,,vědeckiho irestr", a]e byl podmínčn právě ryváženým propo-
jenim těchto dvou vědeckých akti"ir, kceré jsou tak časro a ke
škodě moderní biomediciny byrokraricky oddělovány. Ale
sebelepši strategie by asi Haraldu zur Harrsenovi byla k niče-
mu, kdyby ji nepodpořily hluboké reorerické znalosci, vědecká
fanrazie, nenasltná zvědavosr, neotiesirelná víra ve správnos!
hypotézy a neumdlévajicí pile, ale raké schopnosr morivovat
spolupracovníky a sladit jejich práci a - v neposlední řadě

- rovněž umění interprerovar dovedně a sriídmě svá pozoro-
váni, Harald hodně a rád přemýšlí. Bezduchá přímočará sché-
mata jsou mu při com cizi a neváhá překačovat íámce součas,
ných paradigmat. I kdyz si necroufám označit ho za filozofa
vědy, způsob jeho myšleni má k filozofii blízko, Opakovaně
publiko"al formou samostatných eseji hlubokomyslné a od-
vážné hypotezy ýkalicí se různ/ch oblastí biomedicíny, Při je-
jich worbě se bystře oriencuje mezi poznarlry necelými a roz-
rříšrěnými, aby odhalil jejich 

"nitřní, na první pohled skryté
souvislosri či rozepře. Vždy jde o hypotézy dobie podložené,
logicky perfektně rrspořádané, jasné, ucelené a decentně pro-
vokujicí, Svědči o jeho bystrém poscřehu a schopnosci nenásil,
né zapusrir nové poznarky do rámce základni koncepce a tu
pak inovovar či ji nahradit novou. V jeho úvahách nacházím
mohutnos! jeho zvláštní a autonomni vědeckosri. Noblesa,
s jakou jí užívá, je jakýmsi powrzením teze, že nejryšší důsroj-
ností člověka je snažir se poznávat, své poznání sdělovar a in-
spirovar další k odhalováni pravdy, Přes svou spekulativní po-
vahu byly zur Hausenory hypotézy vždy tescovatelné a měly
lysokou prediktivní hodnotu, tzn. vysravoval je falzifikaci ve
vrcholně nedvojsmyslné podobě. Následujici gjvoj v oboru je
věršinou powrdil.

Jako mnoho jiných lynikajicích představitelů současné bio,
medicíny i Haralda zneklidňují etické problémy, které rlplý-
vají z postupného a neustále se zrychluiíciho poznání lidského
genomu. Své myšlenky shrnul v knize ,,Genom und Glaube"
(,,Genom a "íra"), která by si zasloužila překlad do češtiny.
Určitě by srimulovala diskuse o témarech, jež prozatím u nás

budí nezaslouženě málo pozornosti a vzruchu, Harald zur
Hausen rovněž zformuloval kritéria, krerá je třeba napInir
k powrzeni rztahu mezi viry a lids§mi nádory Poněkud se li-
ši od těch, která jsem se před časem pokusil sestavit já, spiše
však s důrazem na jednodivé rypy důkazu než na esenci. Dů-
ležité je, že HPV splňuji podmin§ eriologického agens kar-
cinomu děložniho čipku bez ohledu na ro, ktery z obou sou-
borů krirérií se použije.

Slavný americký frlozofvědy Thomas Kuhn kdysi rozdělil
vědu na normální a revoluční. Harald zur Hausen je jedním
z mála cěch, kreré mi živor dopřál poznat a které současně ne,
váhám bezvýhradně označir za piedstavirele vědy revoluční.
Patři mezi ry, kteří 9irazně pomáhají postupnémrr přerodu
biologie z vědy převážně popisně induktivní ve vědu poháně-
nou vpřed hypotézami.

Nemohu nerzpomenout Haraldovu váženou a milou choť
Eche|le-Michell de Villiers, krerá je mu nejbližší spolupracov-
nici a která se svou vlastní vý,zkumnou prací vlznamně podi-
lela a podíli na objevech, které udělaly z HPV v současné do-
bě snad nejsrudovanějši skupinu lidslrych patogenů. Sám jsem
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opakovaně mohl posoudit, jak skvělé domáci prosrředi doká-
že pro svého chotě r7wořir - a to je, jak všichni vime, v živo-
rě vědce podminka nezanedbatelná.

Na závěr se chci zmínir o vztahu profesora zur Hausena
k nďi zemi e vědě. Jeho sryky s českou vědou začaly již v do-
bě filadelfského pobytu, Jeho přítelem se ram stal českY viro-
log Franrišek (Frank) Sokol, krery pocád<em 60. let minulého
sro|ed emigroval do USA a stal se kmenovým pracovnikem
Vistar Insritutu. Jak mi Harald kdysi lyprávěl a znovu opa-
koval při své nedávné návšt&ě Prahy, vděči mu za mnoho.
Naučil se od něho virologickou biochemii a pod jeho vlivem
si osvojil metodologii molekulové biologie, jejíž převratný
vyznam pro virologii, ale vlastně pro celou medicínu, si brzy
uvédomil. Snad i rato zkušenost ovlivnila jeho budouci rzrah
k české vědě a velkorysou pomoc, kterou ji poskytl. Tioufám
si řici, že to byl právě on, kdo nám v době roraliry pomáhal
dostávar se z hrozící izolace, která svazovala naše ruce a hro-
zila zatemnit naše mysli. Harald navrtával orvory do železné
opony rim, žc na wé úcraty zval nďe pracovni§ na seminďe,
opakovaně navšrěvoval b|valé Českoslo"ensko, aby nás sezná-
mil s nejnovějšimi pokroky vědeckého bádáni, a posílal sem

své spolupracovniky s rymž poselsrvim. Mého mladého spo-

lupracovnika, ktery opustil b/ualé československo ve druhe
polovině 80. let, ihned zaměsrnal a vywořil mu skvělé pod,
mínky pro vědeckou práci, Snad nedůležitějši však byla jeho

pomoc poskytováním biologických materiálů a jinak nedo,
stupných reagencií, kreré nám umožnily zahájir poměrně bn.
práci s nově objevenými onkogenními HPV Tato jeho vsrřic-
nosr pokračova-la po listopadové revoluci. Myslím, žc v posled,
ních 12 letech se v jeho úsravu rystřida]y aspoň dvě desírlo
česlcých pracovníků, ať již z Akademie věd, rezonníó výzku m-
ných úscavů či r7solrych škol, Záďuhy profesora zur Hausen:
o rozvoj světové vědy a jeho wýrazná pomoc české vědě bvh
oceněny mj. v roce 1993 česrným člensrvím v Čs. mikrobio-
logické společnosri a o rok později čestným doktorátem Kar-
lory univerziry nejr7šší poctou univerziry udělovanou zahra-
ničnim vědcům,

Milý Haralde, obdivujeme Tlrrj příspěvek svěrové vědě a de-

kujeme Ti za Tvou nezišrnou pomoc, krerá 9irazně ovlivniL
českou virologii a onkologii.

prof MUDr. Vbdimír Vonha, Drk.

zmiňuje, že člověk rozumi, mysll, wzpomíná a pamatuje si srci,

cem a apošrol Pavel mluví o "lásce 
z čistého srdce". A tak du-

chovní i duševni život je iv Novém zákoně označován svm-
bolem srdce, a prorože stdce je výchozím bodem veškeréhc
lidského citění, myšleni a jednání, chce Bůh vepsat své ák,>
ny do srdce lidi.

Srdce se rak dosralo ve všeobecném povědomi lidswa n:
místo nejr7šší mezi všemi ostarními orgány. Vyjadřuje celke
9i charakrer člověka, jehož pravá podsnta nespočivá v jehc

zevnějšku, kráse či síle, ale v jeho nitru, v jeho srdci. Jake te

srdce, takor7 je člověk. Radosrným srdcem zlaá§ni rvář; bida
nešrěsrí nebo vina srdce zlomi. Tiápeni srdce ubíji ducha. A k<

špatným rysům lidského charakteru patři srdce zawrzelé.
O rom, jak se srdce začlenilo do našich soudů a do naší ic

či, svědči i řada hovoror"fch rčeni. fukáme ,,ruku na srdce-.
mír ,,srdce na dlani", což je asi nejkrásnější rýádření bezei-
stnosti, nebo ,,je milý mému srdci".

Není pak s podivem, že srdce zaujimá g,anamné mis(c
v užívané symbolice - je obecně symbolem lás§ v posvárn<

i svěské souvislosti, a o,ršem symbolem přátelswí, poctivost:
a dobrory Proto má vyznamné ikonognfické zástoupeni v clr-

prof Naranjan S. DHALLA (Kanada)
profesor léhařské fah u lty Un iuers ity
-of Manitoba ue Winnipegu, Kanada

4. 7. l995 - doktor honoris causa léhahhjch uěd Uniuerzity
Karloujl a Praze ,,za ztísluhy o rozuoj hardiouashulirní fiziobgie,
b i o c h em i e a farma h o lo gi e "

Profesor Dr Naranjan S. Dha,lla- muž, ktery zasvětil celý svůj
dosavadni pracovní život vfzkumu lidského srdce.

Lidské srdce, zajišťující krevní oběh, zaujímá v hierarchii
orgánog;ch sysrémů lidského rěla odpradávna mimořádné
poscavení. Všechny národy a všechny kulrury si v každé době
uvědomovaly jeho důležitosr a dávaly mu různý symbolický
obsah. Gilgameš, hrdina staré Mezopotámie, hledal bylinu ži-
vora, neboť,,scrach ze smni se usídlil v jeho srdci". Indové "i-
děli v srdci misro, kde se člověk serkává s Brahmou, personi-
fikovaným absolutnem. Podle islámu je právě srdce srředem
kontemplace a veškerého duchovniho dění. Egypťané byli pře-
svědčeni, že ze srdce lychází láska, chtěni a veškerá duchovni
síla. Ýřili, že právě srdce bude hrát rozhodujíci roli při soudu
mrwých, a proto vkládali do preparovaných mumii srdce se

skarabeem. Nedovedli si posmrrný život bez srdce předsmvit.
Také v antice, která považovala krev poháněnou srdcem za

sidlo duše, symbolizovalo srdce především vnirřní život člo-
věka, jeho moudrost, sklony, inruici, myšlen§, odvahu i jeho
vůli.

V Pismu svatém se slovo ,srdce" objevuje více nů37OWát
a kiesánsky Bůh vyhledává roho, kdo je jeho srdci milý Sv Jan
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kevní heraldice, parří k oblibeným arributům řady světců
(Panna Marie Bolescná, sv, Augustin, sw Altonín Paduánský
sv Ignác, sv Tereza) a je i sotrčásti šlechrických erbů a znaků
mnoha obci. Tenro malý orgán lidského rěla je prostě orgá-
nem mimořádným. Stači si uvědomit, že každou minucu lry-
pudí do oběhu 5-6 lirrů krve, což předstarrrje za7O |et života
asi 220 miliónů lirrů, a srejně rak je ohromujicí, že při frekven-
ci sedmdesáti stahů za minuru ro za předpokládaných 70 let
živora čini 2,5 rniliardy srahů. Taková dokonalost a ryrrvalost
je nepochybně jedním z největších divů světa. Nevím, zda zmi-
něná skutečnost, či jiné důvody způsobily, že také mladému
Dr Dha]lovi srdce učarovalo a stalo se úsrřednim morivem je-

ho vešker|ch akrivit.
Naraljarr Dhalla se na,rodil l0. řiina 1936 v Gharrieke v in-

dickém Pandžábu, Vyrůsral v zámožné a respektované rodině
se šesli sourozenci a už v dětswí získal silné vědomi qznamu
r,zájemných lidských vzrahů, Vzorem mu byl otec - od něho
se uči] kvalifikaci životních hodnot a respekru k člověku jako
k jedinečné bytosri. Studoval na několika školách, Bakalariá-
ru z lýziky a chemie dosáhl na Khalsa College v Arnrirsaru na
pandžábské univerzirě v roce l956, poré scudoval na Instiru-
tion of chemisrs v kalkatě, kde v roce 1961 ziskal hodnost
Masrer ofSciences z chemie a analytické chemie. Další srudia
absolvoval už ve Spojených stárech - nejprve na Pensylvánské
univerzitě ve Filadelfii (M,S. - 1963), později na Pittsburské
Lrniverzitě (ricul Ph.D, v roce 1965). Už během posrgraduál-
niho studia pracoval vědecky na farmakologických ústavech
lékaiských fakult Pensylvánské a Pittsburské univerzity. Další
dva roky byl asistentem na univerzitě v sr, Louis,

Dosahované ýsledky vědecké práce Dr Dhally byly příči,
nou !oho, že se po ukončení studií do lndie nevrátil. Roku
l968 byl rryzván univeízitou v Manitobě, aby v kanadském
'\ílnnipegu lybrrdoval laboraroře experimentálni kardiologie.
Pracuje ru už 27let. Profesorem se stal roku 1974 a česrným
profesorem v roce 199l. ]ím lybudovaná laboratoř experi-
mencálni kardiologie se v roce 1987 stala rozhodnurím the
Medical Research council of canada divizi kardiovaskulár-
ních věd a roku l993 národním cenrrem pro vfkum a ý,
cho,v,r.r v kardiologii ve Všeobecné nemocnici sv Bonifáce, Pro-
fesor Dhalla je jejim ředitelem.

Za dlouhá léra inrenzivní vědecké činnosti vyškolil
prof. Dhalla 73 odborniků, kreří pracují v kardiologickém 5:-
zkumu v různých částech svěra, publikoval 329 odborných
sdělení a 98 scari v publikacích knižních, byl editorern nebo
autorem 28 knih, stal se členem 15 přednich odborných §,,
ziologických a kardiologických společnosri, byl 99krár ry-
zvaným řečnikem na vědeckých konferencích, přednášel ve
l25 akademických insrirutech a získal 30 rynamenáni a poct
v různých zemich, včetně čestných profesur na4ěkolika trni-
verzitách.

Je zakládajícím členem Inrernarional Society for Heaft Re,
search. Sedmnácr let byl jejím generálnim sekJetáiem a v sou-
časném funkčnim obdobi je jejim prezidentem. Poslednich
osm let byl šéfredaktorem mezinárodního časopisu ,,Molecu-
lar and Cellular Biochemisrry" a je členem edičnich rad dal-
ších deviti mezinárodnich časopisů.

Profesor Dhalla má už dlouhá léta mimořádnýlzrah k Čes-
ké republice. Pramení z jeho styků s českými emigranry ze-
jména §ziology, a z úcry k bý,valému prolesoru naší univer,
zity a fakulry Orakaru Poupovi. Sryky s dalšimi odborniky,
z"láště s profesory Kólbelem a Ošťádalem, a skutečnost, že
v jeho úscavu pracovalo dlouhodobě několik badarelů z Fy-

ziologického ústavu tehdejší Československé akademie věd,
dala příležitosr rozvinour neformálni rliměnný program me-
zi 'Winnipegem 

a Prahou. Nakladacelsrví Kluwer Academic
Publishers v Bosronu ryda|o roku 1993 společnou publikaci
profesorů DhalIy a Ošťádala ,,Heart Frrncrion in Health and
Disease".

Profesor Dhalla navšrívil opakovaně naši republiku při
přiležitosci kongresů a sjezdů, navšcívil naše vědecké ústary
a \,zdy tu předáva] své boharé zkušenosri a znalosti. Už v roce
l975 získal medaili Československé lékařské společnosli, v ro,
ce 1987 jeji čestné člens&i a v rémže roce i medailiJana Evan-
gelisty Purkyně, O jeho lidském i odborném vzcahu k české
vědě a k českým vědcům neni nejmenších pochyb.

Sluj soukromý život žije profesor Dhalla s manželkou Ran,
jir a syny Vikramem a Romelem v domě na břehu řeky Rouge
ve'Winnipegu. Synové Sam a Sonny idcera Soňa žijí už své

vlastní hodnotné živory ve Spojených srátech. Volný čas rrávi
profesor Dhalla spokojeně ve společnosti rodiny a přácel. Pro,
ro je rep jeho srdce pravidelný Jeho život je ,v7rovnaný

V dějinách mediciny vstupují odedávna do popiedi dvě
orázky: První se cáže jak vzniká nemoc, kdo ji posílá? A dru-
há kdo je schopen nemoc lypudiri Kdo dává zdravíi Kdo
hoji rányi V kardiologii jsou ryro otázlcy naléhavějši proco, že
právě kardiovaskulární onemocnění a jejich komplikace jsou
nejčastějši přičinou úmrti lidi na celém světě. Není se proto co
divit, že zájem poznat srdce, jeho srrukturu i činnost ve zdra-
ví i v nemoci zajímá lékaře odedávna, Čiňané sledovali pečli,
vé rep Iidského srdce už nékolik.toleri pi Kr. r utulovali po-
dle neho na rtav srdce. Řecri Iékaři sIavne alexandrijrke ikoIy
ve 3, sco|eri pi Kr. znali anaromii srdce z pirev, rak jako Egyp-
ťané z postupu pii balzamováni. Anatomické ktesby l,eonarda
da Vinci z konce l5. scoletí jsou jistě dokonalé, nicméně nďe
znalosri o krevní cirkulaci zůstávaly ubohé až do l6. stolerí
a i pak jich přibývalo jen pozvolna,

Pohnurý a zajima,v} rlvoj kardiologie se podařilo ryjádřir
zakladateli prvního kardiologického úscavu na světě profeso-
ru Ignáci Chavezovi, Poádal rotiž svého švagra, malíře Diega
fuveru, aby mu lymalo.,al do ústavu fresku zobrazujicí výruoj

kardiologie. Výsledkern jsou dvě velké fresky 6 x 4 m, odha-
lené ve vestibulu velké posluchárny úsravu. Na první jsou ry,
podobněni klasičtí anatomové, fyiologové, pacologové a kli-
nici: Galénos, slavný Andreas Vesalius, ktery podal podrobný
anaromický popis srdce a cév ve spisu De humani corporis
Fabrica (l543), Marcello Malphighi, kcery roku 1661 poprvé
pozoroval v jednoduchém miktoskopu vlásečnice v plicich žá-
by, Reymond Vieussens - objevicel věnčit/ch tepen, Giovan-
ni Batrista Morgagni, krery roku l76l popsal v knize De se,

dibus et causis mofborum řadu chorobných změn na srdci.
Dále '§7illiam Harvey, jehož správný popis oběhu krue uve-
řejněný ve spisu De moru cordis roku 1628 se stal základem
kardiologie novověku, ale také Miguel Servet, ktery už réměř
80 let před Harveyem popsal rzv malý (plicní) oběh, ale jeho
spis by| na rozkaz cirkve zničen. Dalšími zobrazenými jsou
klasičtí diagnosrikové - mrrzikilní objevitel poklepu Leopold
Áuenbrugger (l761) a jeho přiznivec, osobni lékai Napoleo-
nův Jean Nicholas Corvissart, objevircl poslechu René Théo-
phile Hyacinrhe Laěnec (1816) a klasik vídeňské školy - Čech
JosefŠkoda, a konečně objevitelé převodního srdečního sysré-

mu Jan Evangelista Purkyně, Archur Keith a Marrin Flack,
Ludwig Aschoff a Suano Tawara a'i7ilhelm His,

Na druhé fresce jsou další r,liznační klinici a objevitelé pií-
strojů v 19. a 20, sroleti. Primář birminghamské Všeobecné
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nemocnice William §íirhering, objevirel ,,léku všech kardio-
logických léků" digira]isu (1775\, Hales, kter/ změřil poprvé
krevní dak u koně, slromný profesor §ziky Vúrzburtské uni-
verzity \íilhelm Konrad Roentgen, zakJadarel angiokardio-
grafie Castellanos, Holandan '§íillem Einthoven, ktery rypra_
coval praktick/ způsob měření elekrrické akriviry srdce (l903),
další slavný Čech vídeňské školy parolog Karel Rokitanský,
Dr Abborová, která vypracovala klasiFrkaci vrozených srdeč,
ních vad, a slavni kardiologové-§,ziologové Vhire, laubrey
a Chavsz.

Mnozí další, kteři přivedli kardiologii na dnešní úroveň
(a jsou mezi nimi i nosirelé Nobelovy ceny) se na fresky ne-
vešli.

Téměř současně prokázali Boyle a Hook v pokusech na
psech, že ve vdechovaném vzduchu je něco, co je nezbyrné
k živorrr. fuchard Lower prokázal roku l669, že funkcí plic je
proměna žilni krve v repennou, ale leprue o sro let pozdeji

- rokl |775 - oddělil Francouz Antoine-Laurent Lavoisier
ze vzduchu akrivní a inerrni plyn a navázal tim na Pristleyův
objev kyslíkrr.

Následovala první objekrivní pozorování klinická. lancisi
lydal v ltálii roku l728 knihu De motu cordis e! aneurysma-
tibus, tedy o pohybech srdce, jeho rozšiření, selháni pravé ko-
mory a o aneuryzmatech. Koncem l9. stolerí se zača| měřit
krwní dak - Iral Scipione fuva-Rocci sesrrojil rlakoměr v ro-
ce l89l. Koncem 20, let minulého století se sta]i Moniz, Diaz
a Lima v porrugalském Lisabonu průkopni§ konuastniho
ryšetřováni cév - antiografie. Padesátá léta jsou počátkem ob-
dobi hemodynamické kardiologie. Řada experimentů s katet-
rizací srdce u zviřar byla sice provedena už v l9, stoleri, ale
prvni karcrrizace člověka až roku 1929. §(/erner Forssmann ji
provedl sám na sobě a sklidil za to opovrženi. Uplatnila se až
po 2. světové válce přičiněním André Cournanda a Dickinso-
na fuchardse - a všichni tři .jmenovaní dostali Nobelovu cenu
roku 1956. Autorem dnes už klasické srovnávaci §,ziologie
srdce je Á. J. Clark a další Nobelovou cenou v oblasri kardio-
logie byl v roce 1963 oceněn Ándrew Huxley z Oxfordu - za
objev mechanismu sráu svaloých snopců včetně srdečnich,

Všechny zminěné objery, ke kterym se v průběhu let při-
družily dalši echokardiograíie, radionuklidová vyšetření,
magnetická rezonancr, koronarografie a metody invazivni kar-

dio|ogie, měly obrovský v|znam pro diagnosriku vrozených
i ziskaných srdečnich vad a umožnily záájir a rozvinour ná-
sledně jejich chirurgickou léčbu.

Veškery; pokrok umožnil kardiologům měřir v klidu i v á-
rái všechny projevy srdeční činnosti, odhadnour l"y'konnost
srdce, jeho funkčni i warové změny, odchylky vzniku a šiienl
elektrického podráždění srdce i zavésr katétry do všech srdeč-
nich oddílů, plicních i věnčir,r;ch cév Asi bychom neměli za-
pomenour na genialiru Claude Bernarda ze Sorbonny a jeho
objev řídici úlohy endokrinních žláz a exisrence ,,le millieu
interieur", ani na objev dvojité spirály molekrrly DNA, z,,,e-

řejněný Francisem H. C. Crickem a Jamesem D. \íatsonem
v 60. letech minulého sroleti v Cambridgi, kterym ,,objevili ra-
jemswí živora" a umožnili rozvoj molekulárni generiky a rim
průnik do ryzkumu na subcelulárni úrovni,

Neúplně nasriněný rozvoj kardiologie zdaleka nekonči,
Uvedl jsem ho proro, abych zdůraznil skutečnosr, že prá\é
profesor Dhalla je jedním z nejvěrších současných světowch
odborníků v oblasti §,ziologie a parologické §"ziologie srdce
a kardiovaskulárniho systému. Jeho experimenrální činnost
povýšila vědecké ziklady kardiologie. Jeho specializací je pó,i
nakonec zmíněná oblasr subcelulárni podstary srdečni činnosti
v€ zdraví a v nemoci, Sruduje biochemické, elektro§ziologic-
ké a ultastrukturální změny v srdečním svalu za Fyziologic-
kých okolnosrí a na experimenrálnich modelech za situaci pa-
tologickych, Studuje merabolismus vápníku v srdečním sva]u_

změny srdečního walu při experimentálnim diabetes mellitus.
receptorové mechanismy a sysrémy rranspoftni. Také jeho \,é-

deckou a výóovnou činností doznává wětová kardiologie tr-
valého polcoku.

Vzhledem ke všem okolnosrem, které jsem uvedl, se vědec-
ki rada 2. lékařské fakulry Univerziry Karlory rozhodla dopo-
ručit rekrorovi Univerziry Karlovy v Praze ocenit životní dilo
profesora Naranjana Dhally udělením česrného dokroráru lé-
kařsrvi Univerziry Karlovy.

Kdyby v budoucnu přibyla ke dvěma stávajícim freskim
ještě freska ďeri, je pravděpodobné, že na ní bude i wář profe-
sora Dhally. Jmenovánijejího nositele čestným dokrcrem sta,
robylého učení Karlova nám bude jen ke cti.

prof, MUDI. Josef Koutec\!, Dr&.
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Sir Anthony EPSTEIN (Velká Británi)
emeritní profesor na Nffield Department
of Clinical Medicine

8. 4. 1998 - doktor honoris causa léhařskjch uěd Uniuerzity Karlouy
u Praze ,,za celožiuotní dílo u oboru léhařstuí se speciálním zaměřením
na uirologii a onkologii"

Michael Anthony Epstein se narodil v LondYně 18. května
l92l. Po základnim vzděláni v londýnské Sc. Paul's School
absolvoval pregraduální sudium na proslulé Tiiniry College
v Cambridgi. Medicínu rysrudoval na Middlesex Medical
School, Jako srudent prakrikoval na otorinolaryngologickém
odděleni tamni nemocnice a později na chirurgickém odděle_
ní Addenbrook Hospiral, V lerech 194547 slolžiIjako zdra-
votník v britské armádě, a přes končící válku se srihl zúčast-
nit bojů s Japonci v Burmě. Dosáhl hodnosti kapitána, Tirul
doktora mediciny (M,D.) ziskal v roce l951, vědeckorr hod,
nosc (Ph,D.) o rok později a hodnosr dokrcra věd (D.Sc,) v ro-
ce 1963. V letech 1948 65 praco"al jako asistent patologie
v Bland Surron Instirute, Middlesex Hospica.l Medical School,
V uvedeném období prošel několika dlouhodobými zahranič-
ními srudijními pobyty, z níchž asi rcjwfunamnější byly stáže
v pasreurově úscavu v pařiži a v Rockefellerově úsravu v New
Yorku. V roce 1965 se stal vedoucím odděleni experimentál-
ní parologie v Bland Sutron Instirute, Souásně působil jako
konzulranr v oboru experimenrálni virologie na Midddlesex
Hospital. Obě funkce zastával až do roku 1968, kdy přerzal
funkci přednosry odděleni patologie na Universiry ofBristol,
Vedení patologického odděleni se ozdal roku 1982, ale ještě

dalši rři roky v něm pracoval jako profesor. Od roku 1985 pů,
sobí jako emeritní proFesor patologie na Nuífield Department
of Clinical Medicine, University of Oxford.

Profesor Epsrein je vynikajicim parologem a virologem,
Právě roto spojení, které mistrně zvládl, přispělo k objevu prv-
niho lidského nádorového viru, kteqi dnes nese jméno Epstei-
novo a jeho spolupracovnice Barrové. Epsrein se zajímal o ná-
dorové viry od samého počátku své vědecké kariéry Ještě před
rím, než objevil virus EB (EB\), byl aucorem vice než 40 pra-
ci, které ly,šly v přednich svěrolých časopisech a zajisrily mu
mezinárodní trznání, Rozhodující obrat v jeho živorní dtáze
však nasral v roce l961, kdy rydechl na Královské chirurgické
koleji v Lpndýně přednášku Dennise Burkitta o novém zhoub-
ném nádoru u afrických děti, známém dnes jako Burkirtův
lymfom. Burkirr lyslovil na základě sL:vělé epidemiologické
anal)hy hyporézu, že se jedná o nádorové onemocnění infek,
čního, nejspiš virového původu. Ze seckání, kreré se uskuteč-
nilo hned po přednášce, lzešla spolupráce, jejímž cilem bylo
nalézr předpokládaný nádoroli virus. Dva roky ryčerpávají-
ciho úsili o izolaci viru klasickými způsoby nepřinesly prak-
ricky žádné rýsledky, které by stály za řeč. K lytouženému
pokroku došlo teprve po rom, co se Epsreinovi a jeho spolu-
pracovníkům podařilo izolovar z Burkirtogich lymfomů kon-
tinuálni lymfoblastoidní buněčné linie. První pokusy izolovat
z nich virus opér ryněly naprázdno. Průlom začaly signalizo-

vac ýsledky morfologických sudil, Při bedlivém ryšetřování
pomocí elekuonové mikroskopie Epstein objevil v malé čásri
btrněk jedné linie virové částice, které svou morfologii připo-
mínaly herpetické viry ale od dosud známých virů této čeledi
se lišily antigenně i sqimi biologickými vlastnostmi: nebylo
možné je kulúvovac na ádné z dostupných rkíňových kultur
Zevrubný q2kum, ktery proběhl v následujicích letech a na
němž postupně participovaly desirky a později stovky vědec-
kých pracovníků, přined skvělé plody. Získané poznatky ur,
čily EBV nejprve jako původce infekčni mononukleózy, do té
doby ,,virového onemocněni neznámého původu", a posléze
i jako důležiry přičinný faktor při wniku Burkirtova lymfomu
a karcinomů lycházejicích z \Ý'aldeyerova okruhu. V sor-rčasné

době se intenzivně srrrdrrjejeho úloha v parogenezi dalších lid,
ských zhoubných nádorů, z nichž nejdůležitější je Hodgki-
nova nemoc (asi polovina připadů réto choroby je spojována
s EBV, zarim však není jisré, zda se jedná o r,zmh eciologick|).
Mnohé z coho, co dnes vime o biologii EBV objwil M. A. Ep,
stein a jeho spolupracovníci a žáci. Epstein byl též první, kdo
koncipoval gwoj vakciny proti EBI krerá by měla chránit jak
před infekčni mononukleózou, tak před nádory, na jejichž
vzniku se virus podíli. Přes povzbudivé ýsledky pokusů na
opicich se projekt vakcinace dosud neuskutečnil.

Objev EBV a postupné pozníní jeho role v lidské patolo-
gii je nepochybně jednim z mezníků medicinského vlzkumu
20. stoleri. Svou objevnou praci prokázal Epstein, že je mu
vlasrni ro, co činí vědce velkým, tj. 9.trvalost, bezmezná pí-
le, vědecká fanrazie, odvaha a také připravenost vidět nečeka-
né. Bez těchto vlastností sebevětší ralent mnoho neznamená,
M, A. Epsrein má navic zvlášrní schopnost prezentovat své
nálezy a názory zpttsobem jasným, srozurnitelným a rysoce
Přesvědčilrm. I ro piispělo k rychlémr.r odsuaněni nedůvěry,
s níž byly jeho první l}sledky a jejich interpretace přijimány.
Epsreinův objev otevřel novou epochu v nádorové virologii
a ýrazně ovlivnil veškerotr následujíci {zkumnou činnosr,
jejimž cílem 1e určit ro]i virů v parogenezi lidských nádorů.

Profesor Epstein je autorem více než 230 časopiseckých
publikaci a 5 monografrí, Je zakladatelem periodika Interna,
tional Review of Experimental Pathology, jehož rydavarelem
byl po 26ler (l960-86). |e či byl členem redakčních rad 8 me-
zinárodnich časopisů a spolupracoval jako poradce a recen-
zent s 20 dalšími, Více než 130krár byl pozván k přednesení
úvodních či s]avnoscních přednášek na vědec§ch kongresech
a konferencich, Jeho vědeckému dílu se dostalo mnoha ná-
rodnich a mezinárodních pocr a uznání. Kromě jiného je no-
sicelem ceny a medaile Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmsraed-
tera (SRN), ceny Brisrol-Mayers za 1zkrlm zhoubného bujeni
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(USA), Prix Griffirel (Francie), ceny J. H. lanimera (USA),
Gairdner Inrernarional Award (Kanada) a nosirelem Royal
Medal (V Británie). Je čestným členem vědeckých společnos-
ri ve Velké Briranii (mezi nimi Fellow of Royal Sociery), Číně,
Ausrrálii, Belgii, Irsku, dále členem Academia Europea a mno-
ha dalších společnosri, Zasrávi či zasrávů ,t nich ruzné funkce,
mezi kreryími asi nej4h,namnčjší jsou viceprezidenrswí v Royal
Sociery funkce v SZO, UNESCO a předsednicwí Výboru
pro vědu ve středni a východní Evropě v International Coun-
cil ofScienrific Unions (l991-1995). V roce l998 mu Karlo-
va univerzita udělila čestný dokrorát medicíny v rámci oslav
650. v|ročí svého založení. Jeho zisluhy byly oceněny nejryš-
šími brirskými 9.znamenáními, V roce l985 byl poctěn tiru-
lem Commander of the Order of rhe Brirish Empire a v roce
l99l tirulem Knighr Bachelor,

Nalzdory všem úspěchům a uznánim zůstal profesor Ep,
srein velmi skromným člověkem a je neobyčejně přijemným
společníkem, Je vynikajícim učirelem. Jeho posroj k mladým
vědeckým pracovníkům je, a vždy byl, příkladný Patří k vel_
kým osobnostem současné včdy, Je rados! s ním rozmlouvat
a nechar se jim inspirovat. KJom toho 12dy lystupuje jako do-
konalý genrleman sraré školy.

Epsteinův wrah k naši zemi a české vědě je velmi kladný
Mezi českými vědeckými pracovniky má řadu dobrych piárel.
Některé vzrahy trvají už přes 30 let. Opakovaně navštívil Pra-
hu. Nedávno mi popsal, jaké změny k lepšímu zaznamenal při
sgich návšrěvách v 90, letech a srovnával je se sr7mi dojmy
z roku 1967, kdy do Prahy zaviral poprvé. Naše hlavni město
rnu tehdy připadalo smutné, zanedbané a deprimující, s čímž
však podle něho konrrastovalo vřelé přijeti, jehož se mu dosra-
lo, a optimismus a entuziasmus rěch vědeckých pracovniků,
s nimiž se rehdy setkal. V roce l996 bez váháni přijal pozyá-
ni, aby jako zahraniční host oslovil 2. v)iročni zasedání Učené
společnosti ČR. Hodnosti česrného dokrora mediciny, kterou
mu o dva roky později udělila Univerzita Karlova, si velmi
váží a ziůltky s úm spojené řadí ke svým nejlaásnějším zkuše-
nostem. Má překvapivě dobré znalosti české historie a kulury
Mohu to dokumenrovar hisrorkou z jeho posledni návštěr,7
Prahy. Poré, co pobyl v nďem úsravu, aby oslovil mladé pra-
covnílg a vysvědil jim své poieti experimenlální práce v medi_
cíně, jsme spolu šli na večeři do sraroměsského restaurantu
Mucha. Kdl jsme prochrizeli Karlovým náměstím, ukazoval
jsem mu Novom&rskou radnici a zminil se o prvni pražské de_
fenestraci na začárku husiakych válek. Ihn ed zareagoval: ,,Oh

yes. And the second one in the 17tb cexnry started the 30-7ear
z;ar ", V duchu jsem ho podeziral, že se v rámci přípravy na
svou pražskou cesru narychlo obeznámil z nějaké přiručk1,
s hlavními fakry české historie. Ale o něco později jsem změ-
nil názor. V restauraci Mucha zní neusrále dumená reprodu-
kovaná hudba. Během večeře se v jednu chvíli ozvala Smeta-
nova Vltava, Přerušil jsem hovor, ktery se v té chvíli rYkal
něčeho jiného, a otázal se, zda ví, co se právě hraje. Zaposlou-
chal se a pak mě šokoval slovy,,Thar is from Smerana's Má
vlast." Ano, črete dobře! Řekl ,,Má vlasť', nikoli ,,My home
country" (či jak zni oficiálni překlad názvu Smeranova cyklu
symfonických básní),

Přes svůj pokročilý věk (letos v kvěrnu mu bude 82 ler)
pokračuje ve své práci. Jak jsem se dozvěděI z jeho ned.ívného
dopisu, neustále ryučuje byť na ástečný úvazek - a velkou
péči věnuje přípravě přednášek na konferencích, na které je
zván aspoň dvakrár do roka. Pilně sruduje novou literalulu
a mnoho času mu zabere hodnoceni grantol}ch aplikací a ha-
biliračnich praci. Kromě toho dokončuje knihu o onkogen-
ních herpericlcých virech. Akrivně se účastní i společenského
univerzitního živora, Prosrě snaží se žít naplno a bránit se

,,stagnaci, regresi a depresi", která postihuje tolik jeho kolegů.
kteří skončili s akrivním vědeckým živorem. Pro takoqi sral
mysli má přízvisko ,,syndrom plačíciho v kuchyni". Ve vol-
ném čase, pokud mu nějálg' zb)jvá, se věnuje srym koníčkům.
Mezi ně parří návšr&y výsrav a kvalirní filmy. Doneďávna vel,
mi rád chodil do divadel, na činoherní i operní předsraveni_
Ted jej však odpuzuji inscenace, které se snaži vecpar klasická
díla do hávů současné doby. Stejně ho zlobí snahy nčkterych
mladých,,postmoderních" angliclor;ch hisroriků znevážir roli
Vinstona Churchilla ve 2. svěrové válce, Jeho velkou soukro-
mou radostí je zahrádka. O jeji rrávník se stará s anglickou
pečlivostí a rád pozoruje v zahradnim rybníčku život obojži-
velníků, kreré v něm chová.

M. A. Epstein parří mezi ry mé přátele, které nejvíce obdi-
l,uji. Nejen pro ro, co ve vědě dokázal a pro jeho mimořdnou
všeobecnou vzdělanosr, ale i pro jeho lidské kvaliry a pro jeho
osobiré pojetí života jako cesry Měla by být taková, aby ren.
kdo po ni kráčí, mohl uvidér věci, kreré dosud nikdo nespar-
řil, a je mi milý i jeho vlídný wrah k nďí zemi. Z mnoha dis-
kusi, kreré jsem s nim měl, činím ávěr, že jím vyznávané hod-
noty jsou blízké i mému srdci.

proí, MUDI Vladimir Vonha, DrSc.
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r. Theodor HELLBRUGGE,
mult, (SRN)

e m e r i tn í p r ofe s o r s o c i á ln í p e d i at r i e (Jn iu e rzity
u Mnichouě

29. I. 2003 - dohtor honoris causa léhařshlch uěd Uniuerzity Karlouy
u Praze ,,za celožiuotní dílo u oboru sociálni pediatrie"

Profesor Hellbrúgge se narodil před čryřiaosmdesáti lery (23. říj-
na 19l9) v Dortmundu. Medicinu studoval na lékařských fa-
kulrách múnsrerské a mnichovské univerziry. Doslova celý
svůj život věnoval pediatrii. Specializaci v ni získal roku 195l,
habiliroval se roku 1954, profesorem se stal v roce l960 a prv-
ním profesorem sociální pediatrie ve Spolkové republice Ně-
mecko v roce l976,

Sral se jim proto, že po zevrubném zvládnurí oboru děr-
ského lékařswí poznal, jak složitou byrosri je dítě a jak nároč-
ná a nesnadná je úloha vychovar.je do dospělosd, náročnějši
a wrdší při jeho jakémkoliv posriženi - tělesném, duševnim
i sociálním. Posriženi můž b/t nespďer, mohou se sdružovar,
sčitar nebo dokonce násobic a dírě poškodir v jeho vývoji a ce_
lém budoucím živorě.

Jako mladý lékař se profesor Hellbrúgge po válce setkal
s nešťasrnými, zaostalými, deprivovanými dětmi z nacisrické
akce Lebensborn - s dětmi s bezvadným genetickým zákla-
dem, neboť jejich rodiče byli vybráni podle peďekrnich raso-
r7ch kirérií, avšak s kolektivní výchovou bez vlastni rodiny,
bez mateřské lásky. Tento ážitek dalekosáhle piedznamenal
jeho další odbornou i životní dráhu. Profesor Hellbrúgge po_
znal, že ,,děri mohou jen žit, ápasit musi dospělí" (L. N. Tol-
sroj).

Profesor Hellbrúgge je děrs§ lékai jehož práce v pediarrii,
zejména sociální, je vpravdě rozsáhlá a rozmanirá. Jeho čin-
nost však daleko přesahuje oblasr mediciny. Ovlivnila přede_
všim pedagogiku, sociální praxi a dětskou psychologii, Sám
v sobě dětského lékaře ovšem nikdy nezapřel. Nešlo mu však
jen o léčení nemocnýó dětí v úzkém slova smplu, nýbrž o ro,
čemu se dnes říká,,kvalita živora". Předmčrem jeho zájmu
a péčeje dírě 'vcelku", v předivu sociálnich lztahů. Podle pro-
fesora Hellbrúgge je nutné utlumit v dirěti samém a v jeho
prosrředi vše, co škodí, a polznésr ro, co pomáhá. Roku 1968
založil profesor Hellbrůgge organizaci Áktion Sonnenschein
- instituci pro pomoc vicečetně poškozených děcí. V roce I975
orevřel V1zkrrmné cenrrum sociální pediatrie a dorosrového
lékařsrvi na mnichovské univerzitě, které bylo prvni sociál-
ně-pediatrickou institucí pro casnou diagnosriku, časnou te-
rapii a časnou sociální integraci kombinovaně poškozených
a různě handicapovaných dětí. Pod jednou srřechou a jedním
vedením je ru integrována léčebná medicína, rehabilitace,
moncessoriovská školka a škola, vzděláváni rodičů, posrgra-
duálni vzděláváni lékařů a pracovniků nejrůznějšich vědních
oboru, a konečně r"fzkum na nejlyšši světové úrovni. Z Hell-
brúggeho iniciatiry a s jeho neúnavnou pomocí lzniklo v Ně-
mecku na sto rakol"y'ch center a po světč už nejméně padesár,
včetně pražského cenrra v Morole.

Kdekoliv se iednalo a jedná o pomoci strádajicim dérem,
tam se serkáme s o.obnosri proí Hellbrúggeho, Človek, ktery
pomáhá, dýchá z jeho publikací i z jeho organizačniho díla.
Najdete ho v fuze jako v Padově, v Krakově nebo v Tlnavě,
v Indii, v Petrohradě, na Ukrajině, v Rumunsku ard. Doma
v Německu i jinde ve wětě zasahuje do soci:ilni politi§ ryka-
jící se děti, rodiny, postojů společnosri - a ohlasy jeho práce
přirozeně doléhají i k nám.

Kromě už uvedených ústavů založil profesor Hellbrúgge
v roce l984 Německorr akademii pro qwojovou rehabilitaci
a rokrr l999 mczinárodni akci Sunshine. Byl lékařským kon-
zultanrem svěrové zdravotnické organizace, členem Meziná,
rodní společnosri pro chronobiologii, prezidenrem Německé
společnosri sociální pediatrie a mládeže, členem Komise před-
školni ýchovy německé Rady pro lzdčlání a viceprezidenrem
Mezinárodni monressoriovské společnost i.

Veškerá lrvedená činnost, náročná po všech stránkách, ne-
omezi|a jeho vědeckou a 42kumnou činnosr. Tá se ryká:
- §ziologie a patologie vývoje dítěte a jeho ovlivněni ekolo-

gickými faktory;

- deprivačního syndromu;
pracovni §,ziologie školního věku a otázek školní hygieny;

- chrono|ziologie a chronopatologie děrského věku;

- iniciování preventivních zdravornich prohlídek u děrí v Ně-
mecku;

- iniciování lékařskych preventivních prohlídek v rámci zíko-
na o ochraně práce m|adisrr"ých;

- etologické pediatrie a etologické qvojové diagnostiky jako
zildadu nového přísrupu k pomoci handicapovaným dětem;

- rehabilitace v děrském věku,
Profesor Hellbrúgge publikoval l l00 prací, včetně l8 mo-

nografií, je z-akladatelem, lydavarelem a redakrorem l2 časo,
pisů a wůrcem či spolrrwůrcem čryř odborných filmů. Proslrrl
pořádáním mezinárodních velikonočních vzdělávacích semi-
nářů v Brixenu (od roku l968) a tamnich meánárodnich a in-
rerdisciplinárních podzimních kongresů sociálni pediade (od
roku 1972\,

|e přirozené, že jeho neobyčejně rozsálá práce, krerá při-
nášela mnoho upnamných výsledků, znamenala mnoho pocr

10 česrných doktorátů,43 různých cen a medaili a 23 čest-
ných členswí v národnich, evropsVch a svěrových odborných
společnostech l ieho česrné člensrvi
v Ceskosloven 11989), udelení Pur-
kyňor7 medai sti (1993) a téhož ro-
ku také udělení medaile Karlory univerziry v Praze.

Při rozhodováni o uděleni čestného doktorátu zvažuje Uni-
vee ira Karlova raké lztah kandidára k České ťepublice, Vztah
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profesora Hellbrúggeho k Praze a k Univerzicě Karlově, k mno-
ha českým přárelům a k české kr.rlruie je mimořádně vřelý
Profesor Hellbrůgge nezapomene nikde a nikdy veřejně při,

Pomenour, jak a kdy ho inspirovaly rysledL7 práce českoslo-
venských vědců a přátel, On pak na oplátku orviral našim
pracovníkům dveře do světa a dělal ro plánovitě, velkoryse,

s přehledem, obrarně. Pomocná ruka podaná s jistou věcnou
samozřejmosti! A to se dělo v době, kdy jakékoliv česko-ně-
mecké vztahy ještě dávno nebyly na poiadu dne,

Avšak ro, co začinalo v letech šedesárych, to pokračuje do-
dnes. fui bych se nedopočíal, kdybych měl uvésr všechno, co
profesor Hellbrúgge u nás ideově a finančně podpořil. A ne-
spočital bych všechny podněry, které naši lékaři, psychologo,
vé a pedagogové od něho přijali v poslednich 12 lerech.

Profesor Hellbrúgge umožňoval účasr českých odborniků
na mnoha odborných setkínich, Jejich zásluhou se rak v reh-
dejším Západnim Německu prosadila pfažská Hennerova
neurologická škola. Umožnil ve svém cenrru práci profesorů
Hanuše Papouška a Václava Vojry po jejich emigraci. Udržo-
val dlouhá léra sryky s čes§mi (a slovenskými) pediatry a po-
pularizoval v Německrr jejich zkušenosti r/kajíci se kolekcivní

ýchory a psychické deprivace. Profesor Hellbrúgge pomohl
německému lydání monografie o psychické deprivaci od pro-
fesora Matějčka a profesora Langmeiera (1975) a do sl}ch
učebnic vždycky zařazoval kapitoly od českých odborníků,
Už koncem 60. ler rozšířil v německé verzi film Děti bez lás-
ky, v německých časopisech publikoval ýdedky českých od-
borníků a zasloužil se o jejich souborné rydáni. Přispěl také
k uskurečnění Světového kongresu sociálni pediarrie v Praze
roku 1989.

Exiscuje však ještě jedna okolnost, krerou rozhodně nemo-
hu opomenout. Profesor Hellbrúgge má k české zemi, k Pra-
ze, k české ktrltuře mimořádně silný osobní lzrah. Karlova uni-
venita, jako nejstarši středoevropské rysoké učeni, je pro něho
symbolem evropské kulrurní inregriry Byl to on, kdo v do-
bách evropského rozdělení ,vytrvale prohlašoval, že ,,Evropa

rn memoriarn

bude v pořádktr až tehdy, až bude Praha opěr v jejim středu"
Oscacně on sám je představirelem evropské kultury - je ro re-
decký pracovník a origináIní myslitel, je to lékař se všim všu,
dy, je ro energiclý organizátor, polirik a mecenáš mnohých
dobrych věcí, je to člověk velkého kulturního rozhledu a no-
sitel evropské tradice křesťanswi a hurnanismu. Je nepochvb-
né jedním z cěch, kdo jsou onou biblickou ,,solí země",

Osobnosti rozměru profesora Hellbrúggeho mívají vlasrnl
živorní krédo. To jeho zni,Jen ten, kdo pomáhá, je vskurku
svobodný". Naplňuje je dokonale v každém úseku vlastní roz-
sáhlé činnosti *, rozlehlé části naší planery, a raké v naši zemi
Pochopil a přewědčeně šiři zásadu, že ,,děti nám nemaji brt z:
nďi námahu nikterak vděčné" (G. B. Shaw), že,,potřebují spri
wory než kritiku" 0. Jourbet) a že,,dítě, najehož naržené ru-
ce se často odpovi odmítnutim, může navždy ztrarit schopnos:
projevovar svou něžnosr a rycházer vstřic" (S. Garczyňski), T.r-

ké vi, že lidskí,,bida (a bída ditěte zvláště) není instituce ne-

bo riída, nýbrž nešrěsti" (K. Čapek), že ,,ubohost je nezměm;
a za šlechetné se považuje mít s ubohostí soucit" (E. Kanrúr-
ková). ,,Sociální úkoly nemají mezí" (V Hugo). Profesor HelJ,
brúgge přesvědčil, že ,,sociálni pokrok bez mravniho pokroku
je barbarswí a mravní pokrok bez pokroku sociálního lež-
(G. K. Chesterton),

Všechny zmíněné okolnosti vedly členy vědecké rady 2. le,
kařské fakulry Karlory univerziry k návrhu na udělení česr,
né vědecké hodnosri docror honoris causa lékařských r éc
Dr med., Dr,h.c, multiplexTheodoru Hellbrúggemu, emerir-
nímu profesorovi sociálni pediarrie mnichovské univerzin,.

Oficio suavi functus, Magnificenria Vestra, rettuli, quibu.
facultatis nostrae consilio esr persuasissimum, ur vir clarissi-
mus professor Theodorus Hellbrúgge, merico honoris cau-
medicinae docror crearetur Quam ob rem Vos, Magnilicentr.
Vestra, rogo, ut munus recroris Vesrrum exsequenres píomc
rionis ritus.

prof, MUDr. Josef Koutec\ý, DrSc-

Peter SAFAR, M,D.
,,otec neodb ladné resuscitAce",
inouátor badatel, učitel, humanista

(12. 4, 1924 _ j. 8. 2003)

Profesor Pecer SaFar se stal lékařskou osobnosrí jedinečného
významu z celosvětového hlediska dílry tomu, že svůj živor zce-
la zasvěril odborné práci, ulzkumu a výuce v oborech anesle-
ziologie, resuscirace, incenzivni medicína a urgenrni medicina
s medicínou karasrrof. publikoval vice než 1300 titulů, mezi
nimiž je vice než 400 recenzovaných originálních prací a 1 0 od-

borných knih. Svou celoživorní praci ghnamně ovlivnil rr -

voj medicíny v druhé polovině 20. stoleri,
Za své zásluhy byl v rcce |979lryznatlenán univerzito,_

v Pittsburghu česrným ritulem Disringuished Professor ofR<-
suscitarion Medicine. Univerziry v Mainzu, Magdeburgu a Sai
Paulo mu udělily ritul dr. honoris causa.
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Česmý dokrorár mediciny mu udělila tá Vědeckí rada Kar-
lory univerziry v Praze.

Pro rychle se rozvíjejici onkologické onemocněni a násled-
né závažné tělesné oslabení nemohl cesrovat a slavnosrni pro-
moce v karolinu se bohužel nedožil,

Peter Safar se narodil ve Vídni v rodině vídeňských Če-
chů, Jeho dědeček, Josef Šďái pocházel z Lukavic v Orlic-
lcých honich. V mladém věku odešel za prací do Vídně, kde se
stal úspěšným rydavarelem lékařské literatury. Jeho otec Karel,
profesor oftalmologie videňské univerziry, hovořil česky. Jeho
marka byla jednou z prvnich žen-srudentek Iékařswi ve Vidni
a stala se děrskou lékařkou. peter maturoval v roce 1943. oba
zasrávali zřerelné anrinacistické posroje, a byli proro režimem
postiženi. Diky pomoci lékařů a přárel unikl odvodu do armá-
dy a mohl začir srudovar lékařswí. Promoval v roce l948.

Ve Vídni prožil éru nacismu včerně krurych válečných let,
bombardováni a pouličnich bojů o měsro.

Skucečnosr, že válečnou dobu přežil, mu celoživorně byla
podnětem k co nejintenzivnějši práci lékaře.

Mezi videňskymi Čechy poznal po 
"álce 

E"u Kyzivátovou,
která se v roce 1950 srala jeho manželkou a celoživotni opo-
rou. Pro nedůvěru k rozličným ,,-ismům" po zkušenostech
s nacismem, fďismem, komunismem, socialismem, se rozhodl
krárce po promoci, v roce 1950, odejír za oceán a hledar uplar-
něni ve Spojených srátech amerických,

Ánesteziologickou odbornosr ziskal Safar ve Filadelfii v le-
rech 1950 l952 pod vedením R. D. Drippse. Původně měl
zájem o chirurgii, které se věnoval v prvnich popromočních
letech ve Vídni. Dospěl všal< k názoru, že chirurgie se nemů-
že dále rczvilet bez řádného peroperačniho a pooperačniho za-
bezpečování celkového stavu operovaných, které poskytrrje
nemocným anesteziologie. Těhdy se v USÁ anesreziologii vě-
novali porrze někreří lékaii. Převážnou věršinu anestezií na ope-
račních sálech podávaly vyškolené sesrry - nurse-anestherists.

V prvnich letech, než získal srárni občansrvi v USA, mu-
sel dočasně povolovaný pracovní pobyt opakovaně přerušo-
vat. Proto koncem svého anesreziologického speciaJizačního
yzdělávání ve Filadelfii přijal návrh založit a řídit anestezio-
logické odděleni v Národní onkologické nemocnici v Limě
v Peal Začinal tam placovat doslova od nuly. Zavedl nové
anesreziologické postupy, napi zavřený inhalační způsob s po,
hlcovánim oxidu uhličitého, ryklopropan a svalová relaxancia,
studo"al vliv pobytu ve rysokých polohách na §-ziologii dý-
chání a kevní obraz, a v-zdělával mistní lékaře ve svém oboru.

koncem roku l953 se vráril do usA a na dobu dvou ler
nastoupil jako anesteziolog do univerzirni nemocnice Johnse
Hopkinse v Baltimoru. Poté přešel do Měsrské nemocnice
v Baltimoru, kde založil a v lerech 195r-]L96| vedl anestezio-
logické oddělení.

V ré době se začal zabý.var rýzkumem ryužitelnosti ryde-
chovaného lzduchu pro potřeby první pomoci při stavech du-
šeni, Podnětem k tomu bylo jcho setkáni a dlouhá diskuse
s J. Elamem, krery si všiml, že r7dechováním v-zduchu do tra-
cheální rourky během operace lze udržer uspokojivé okydiče-
ni nemocného. safar zkoumal na dobrovolnícich možnosti
orevření a udrženi prúchodnosti horních dýchacích cesr zá-
klonem hlaly, Prověřil, odůvodnil a doporučil uv rrojir/ ma-
névr (záklon hlary, předsunuti dolni čelisri a orevření úst),
V další erapě dok;izal realizovar jedinečný klinicloy' experiment,
když zíad rodinných přislušníků, srr.rdentů, skaurů a hasičů
vywořil skupinu 3l dobrovolníků, kteří se podrobili 49 poku-
sům. Všechny osoby ve skupině byly povrchně rlumeny peti-

dinem a relaxovány infuzi suxamelonia na dobu několika ho-
din. Ke konrrole účinnosri umělé plicní venrilace (UPV) byla
měřena oxymetrem saturace periferní kwe §slíkem. Byla po-
rovnávána účinnosr dosavadních metod nepřimého umělého
dýchání, např. podle Silvesrra-Brosche nebo Holger-Nielse-
na, s účinností umělého dýcháni z plic do plic bez pomůcek,
a spolehlivě byla prokáána jeho vysoká účinnosr v podmín,
kích poskytování první pomoci bez pomůcek. Opakovaně by-
lo ověřeno, že při poklesu sarurace periferni krve kyslikem na
80 procenr lze několika umělými dechy z plic do plic rychle
oboovit plnou saturaci tepenné krve kyslikem. Každý dobro-
volnik byl sám sobě kontrolnim organismem, což mélo pro
vědecké vyhodnocení a obhájení optimální metody resuscira-
ce dýchání ákladni ýý"nam.

K tomu je třeba konstarovat, že rek odvážný pokus podob-
ného uspořádání by v současnosri žádná erická komise ne-
schválila. Petr Baskett rrvádí v živoropisném článku o Safarovi:

,,Kdyby Safar neprovedl ověřovací pokus, je možné, že dodnes
by UPV z plic do plic a soudobá neodkladná resuscitace neby-
ly zavedeny. Safarův pokus se opiral o důvěru - o postoj nďi-
mi kolegl-právníky značně zd iskredi rovaný "

Spolupráce s baltimorskou skupinotr Kouwenhoven, Jude
a Knickerbocker, která zkoumala, odůvodnila a navrhla ly-
užíváni nepřimé srdeční masáže k obnoveni krevniho oběhu,
umožnila safarovi formulovar merodiku záldadní, rozšiřené
a ústavni neodkladné resuscirace. Četnými přednáškami a vě-
deckými publikacemi dokáza] přesvedčit c€lý wěr, že jeho sché-
ma kardiopulmonální resuscirace A (Airway), B (Breathing),
C (Circularion), D (Drugs and fluids), E (Elecrrocardiograp,
hy), F (Fibrillation treatmenl) je spíávným návodem k život
zachraňujicim výkonům při náhlém selhání dýchání a náhlé
ástavě krevního oběhu, Na nezbytném doplněni merodiky
neodkladné resucitace o defibrilaci se vyznamně podílel B. Pe-

leška z prafukého IKEM. V roce l962 sestrojil první použirel-
ný přenosný (bacerior7) defibrilátor k transtorakální defibri-
laci.

Diky Safarovu úsilí se stala neodkladná resuscirace součá§-

tí život zachraňujících posrupů první pomoci, Je to nezbnné,
protože vedle správnosri provedení je včasnost zahájení resus-

cirace ákladním předpokladem úspěchu neodk]adné resusci,
tace. Safar se spojil s baltimorským kapiránem hasičů McMa-
honem a zahájil úcvik hasičů a pak i dalsích laiků v život
zachraňujicich výkonech první pomoci. Již rehdy inicioval
lznik prvnich vozidel áchranné dužby rybavených pro resus-

citaci a přwoz osob posdžených akurnim infarktem srdečního
svalu (pojízdné koronární JIP). Sedm let strávených v Balri-
more uzavirá Safar takro: ,,Doxah se mi profesionální příbži-
tosti st/ít,. rcanimalobgem a innnziaistou, inouolat uéý, ,raučit
se L},učouat žiuot z,^chraňující metod.1 a počít spllxet spolecnoýi
dlab sué uděčnolti za to, že jlem přežil 2. suětouou udlku."

Období Safarova působeni v Pirrsburghu od roku 1961 do-
dnes je dlorrhé a mimořádně úspěšné. Odcházel do měsra, kde
bylo s lékařskou školou Presbyteriánské univerziry spjato pěr
nemocnic různého profilu, ve kterych anestezie podávaly v,7-

lučně sesrry-anestetistky, Lékařsky vedené anesreziologické
odděleni tam nebylo. Safar přicházel s cílem vybudovat úplné
akademické anesreziologické odděleni. To znamenalo mj. za,
hájení programu gJzkumu a giuky v problematice anesrezio-
logie a resuscitace, a budování pracovišť resrrscitační a inren-
zivní (kritické) péče. Po 17 letech vedení odděleni, když Sďar
v roce 1978 odcházel z funkce přednosry oddělení do jim za-
loženého Mezinárodniho centra pro 9tkum resuscitace,
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byli on a celé jeho pracoviště kladně hodnoceni za lybudo-
vání nejvědiho akademického anesteziologického oddělení
v USA (co do počru pracovnich výkonů a do počru pracov-
níků) a prvního, dosud ve svěrovém měřirku nejvědiho pro-
gramu pro školení lékařů v multidisciplinárni neodkladné
péči (kritické medicině). Podle mnohých uáhraničnich odbor-
níků má picsburské pracovišrě prioriru v následujicích réma-
tech:

- směrnice pro územni zdravotnickou záchrannou sIužbu;

- vyzkumný program resuscitace mozku po náhlé ásmvě obě-
hu;
modely rysledků KPCR na velkých zvířarech;

- směrnice pro dokumentaci a slanovení smlti mozku a pro
,,umožněni zemiít", dojdeJi k perzisrenrnimu vegecativní_
mu stavu;

- zřizení a rybudování Mezinárodního resusciračniho výzkum-
ného srřediska;

- ,,Reanimatologie po karastrofách" - no1,lri ,,1hkum v rámci
mediciny katastroi
Safar se spolupracovníky dokázal plnit ry.to úkoly přes ob-

rovské polirické a ekonomické Překžky.
Sďar byl jediným wýznamným anesreziologem z USÁ, kre-

qi od 60, let rozvíjel cilevědomě spolupráci s parrnery za teh-
dejši železnou oponou. Mimořádně rěsná a významná byla
jeho dlouholerá spolupráce s Vladimírem Něgovským, krery
v Moskvě založil již před válkou v roce 1937 "laboratoř ago-
nálních stavů". Ta se stala pozdějizíkladem V}'zkumného ústa-
vu obecné reanimarologie. Něgovs§ byl převážně parofyzio-
logem a věnoval se experimentální práci. Navrhl a za války
ryzkoušel rransfr.rzi okysličené krve do tepen, do hloubky se
věnoval zkoumání šoku, zejména hemoragického, a studoval
rozličné aspekty náhlé zástavy dýchání a krevního oběhrr. Sa-
far si jeho práce nesmírně vážil a považuje ho za,,otce reani-
marologie". Dosáhl roho, že univerzita v Pirrsburghu ocenila
Něgovského zásluhy udělenim ,,česrného uznání", kreré má
hodnotu česrného dokroráru, Stejné pocry se na Safarův návrh
dosralo réž zesnulému prol H. Keszlerovi a mně,

Opakovaná serkáni proí Keszlera a moje s proi Safarem
na našich pracovištích l,Praze a v Pirtsburghu a na četných
kongresech v zahraničí byla neocenirelným podnětem pro
bezprostřední hlubši poznání výsledků Sďalova 92kumu v re-
suscirologii, kreré jsme mohli bezproscředně přenášet do nďich
podminek. P Safar k nám byl mimořádně přátelský nepo-
chybně i pro svůj český původ po dědovi, a ochotně předá-
val své zkušenosti pro ryužití v nďich Podminkách. Kromě
resuscirologických poznatků, ryužívaných na lůZkov|ch cáv
tech nďich ARO, mčly velikou hodnotu i Safarory zkušenos-
riz budováni zdravotnické áchranné služby (Emergency Me-
dical Service) pro spádovou oblast Pittsburghu. Využili jsme
jich při formtrlovani návrhu merodických opatieni MZd ČSR
z roku 1974 č,33 ,,Zásady organizace a poskl,továni první po-
moci" a č. 34 ,,Zásady organizace služby rych|é zdravotnické
pomoci". Nďe Gilí o modernizaci vozů áchnnné službyz jed-
noduchYch převozových vozů na pojizdné jednot§ inrenziv-
ní péče se opíralo zejména o americké zkušenosri.

Di§ nezměrnému úsilí vybudoval Safar v Pinsburghu ne-
jen nejrozsáhlejší univerzitni anesteziologické odděleni (kli-
niku), která má v současnosri l70 lékařů a v 5 univerzirních
nemocnicích zajišťuje ročně kolem l20 tisíc anesteziologic-
kých l}konů, ale réž rozsáhlé pracoviště nemocnični neod-
kladné péče, tj, intenzivní a resuscirační péče, pro kreré zvolil
společný termin ,,kritick,á péče" a které pod vedenim zesnulé-
ho prof. Ake Grenvika dosáhlo wěrové proslulosti. Dále z:lo-
žil velké ,,Resuscitačni 92kumné cenrIum", krcré vedl od ro-
ku 1978 do roku 1994. Když dosáhl 70 let věku, předal je

nástupci Parriku Kochankovi. Ten navrhl a prosadil přejme,
nováni centra na Safarovo c€ntrum pro výzkum tesuscitacc
(Safar Center for Resuscitation Research). Hlavní vyzkum-
ná témau Safarova centra v součesnosri jsou: l) Úrazy mozku.
2) Náhlá zásrava srdeční činnosti, 3) Reanimarologie po ka-
tastrofách, 4) Hemoragic§ šok a 5) Prodloužené přežíváni
(Srrspended Animarion).

P Sďar hodně cesroval. Několikrát objel svět, Několik mé-
siců pracoval ve Viemamu, aby poznal hrůzy soudobé vállo,
jako lékď. Po velkém zemětřeseni v Arménii r7slal na misto
neštěsri skupinrr vedenou prof. Klainem k poskytnutí pomocr
a srudiu následků karastro§,. Byl jedním z mála g;znamnÝch
odborníků západního světa, krery opakovaně navštěvoval ze-
mě za železnou oponou, aby osobně poznal tamni odbornou
úroveň 3n651g2i6|6gie a resuscitace a podminky, ve krervch
anesteziologové pracuji. Po okupaci ČSSR v srpnu l968 pc
máhal velice účinně společně se svou manželkou Evou anesre-
ziologům, kteří emigrovali a došli až do Pittsburghu. Mezi né
náleží zejména lékaři z IKEM, Vedle anesteziologů přijal rá
Miroslava K]aina, rehdy chirr.rrga, kregi se stal v Pitrsburghu
profesorem anesteziologie a Safarovým nejbližšim spo|upra-
covnikem. Neznám jiného lékaře, který by opakovaně pro-
cestoval svčr, aby se seznámil s představireli wého oboru a r-r-
měňoval si s nimi zkušenosti v rak velikém roxahu, jako to
nezištně činil p safar,

Prol Safar naposledy navštívil Prahu společně s proí Klai-
nem v bieznu 1999, aby se účastnil slavnostní konference
Urgentní medicina s mezinárodni účasti, na které jsme před-
sravili české lékařské veřejnosti nogi násravbový obor. Jeho
specializačni náplň, obsahující kapitoly z mediciny katastrot-.
Salar hodnoril r7soce pozirivně. Při téro piiležirosri přerz.J
diplom česrného člena České společnosri urgenrni medicinr
a medicíny karasrrof. Diplom česrného čle.,a České lékařske
společnosti JEP převzal Peter Safar dne 18. 6. 1990.

Vedle enormní lékařské aktiviry si Safar uvědomoval i sle
poslání lékďe - humanisry Byl mimořádně akrivni pii pod-
poře mírového hnutí, a to i ve světovém měřírku. Neváhal
oslovit dopisy i rakové osobnosri, jakými byli M. Goíbačo\
a R. Reagan,

P Safar byl mimořádnou lékařskou osobnosri s vellrym kul-
rr.rrnim zjzemím. Miloval hr.rdbr_r a jíwarné umění. Sým di_
lem ovlivnil vlwoj medicíny a zdravornických sysrémů v dru,
hé polovinč 20, sroletí.

prof MUDn Jiří Poborqý, DrSc,
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zuláštní laud.ace

Vzpomínka na otce
PhDr. Marie Brdlíkouá

Osobnosc prof, MUDr, Jiřiho Brdlika jako lékaie a vědce
zhodnorilo již velmi mnoho povolaných a mně jako laikovi
rakováco hodnoceníči vzpominky ani nepřisluší. Raději se

proro s vámi podělim o vzpomínky na Brdlíka táru, manžela,
dědečka, zerě - prosrého člověka,

Pro nás děri byl rárou trochu wlicným, protože ho povolá-
ní velmi často odvádělo z domtr, ale díky mamince jsme po-
chopily, že to vše dělá nejen pro nás, ale i pro jiné děri, a že si
ho právě proto musime vážit. Proto pro nás byly také chvíle
s ním strávené chvílemi svárečními, rim spiše, že táta byl ob-
dařen neuvěřitelným smyslem pro humor, toleranci vůči našim
rošť:irnám, kreryó jsrne se konečné jako dobře rychované hol-
čičky vlasrně ani nedopoušrěly, Ačkoli pocházel z kanrorské
rodiny (jeho otec byl ředirelem gymnázia), lysvědčení u nás
nikdy nebylo stresovým dnem a ráca si dovedldobře z kanro-
rů ucahovac. Kdykoli mu do soukromé ordinace přišla marnin-
ka se rápirnrčkem. pou,mal ,,e a poznamenal: .Á. milosrpanr
je učitelka." Milosrpani zápisniček schovala a pan dokror se

srával normálnim smrtelnikem.
Tiíta byl jedním z oněch požehnaných, chceteJi moderně

řečeno charizmarick|ch lidi, za kterymi se osratni sami táhli.
Snad poznali jeho nesmirnou lásku k lidem a lidsr"u i laska-

1i humor, kterym je dokázal obdařit. Miloval ,,komedianty"
a policajry kteři měli u něj vžrly účet graris, ale vraceli mu ro
sronásobně. Policajri volným průjezdem a komedianti ho pros,
rě vzali mezi sebe jako ,,táru", jak ho nazýval i Rafael Kube-
lík. Na koncertech i v divadle byl jako doma a díky němu jsme

nejen my děci, ale i později vnoučata získali přístup do širo-
kých kulrurních i hudebních ktuhů. K osobě Rafaela Kube-
lika se váže rozromilá historka: Jeho matka byla Madbrka,
krerá neuměla pořádné česlry, a|e o ro reději touto řečí mlu-
vila, Procože cára zachránil jejiho milovaného ,,Rafíčka" cé-

měř hrobníkovi z lopaty, nikdy neopomnéla v široké společ,
nosti opakovat, risknouc rácovi ruku: ,,To je otec mých dětí."
A cáta odpovídal s humorem sobě vlastním: ,,Všech snad ne,

milosrpani."

Věnouáno lidem blízklm mému srdci.

ill,rn"ru5t

Profesor Jiří Brdlíh
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Profesor Jiří Brdlík

Jako velký ctitel humoru Vlasry Buriana měl doma snad
všechnyjeho des§ a uměl i někreré jeho texry opakovar. Hu-
mor byl jedním z daru, krerych se mu dosralo požehnaně a kre-

ry mu raké pomáhal v rěžkých životnich situacich. Působil
dojmem nezdolného oprimisry, člověka rozesmárého a lyrov-
naného, který nikoho nezarmoutil. Doká"ál potěšit rodiče tež-
ce nemocného či umírajícího dírěre. Děrští pacienri ho pova-
žovali za téměř ,,klaunského" srrýčka, krery měl však u nich
patřičnou autoritu, ale nikdy v nich nevzbuzoval strach, spíš

Manalé Brdlíhoui, dteta Maie a unoučata - děti dtery Abny,
proudané Kohřoué

Profesor Btdlíh s dtetou Alexou

důvěru a taky trochu touhu předvést se. Sám nemohl 
"iděr,

aby se někdo rrápil, bez ohledu na ro, zda šlo o příbuzného.
piitele nebo jen náhodného známého. Vedl dlouhé hovon
s obyvareli Gptina, kde si posravil prázdninovou vilku a scal se

opěr jakýmsi ,,tatíkem" mistního obywatelswa, Nenechal pro-
jít ani jednrr babku, aniž by si povšiml, že kulha. ,Jak dlo,-rho
už rakhle pajdáre, báboi" rrhodil na ni žovi:ílně. A za chvili ui
měla ,,bába" v kapse doporučení na nejlepší lékařskou kapa-
citu v daném oboru. Jedna "bába" mu byla tak vděčná, že se
začala rozplývac ,,Pane profesor, kdybych byla mlad.i a ry chu-
dej, hned bych si vás namluvila." Jeho obliba rak lzrosrla, že
mísrni sedlák prohlásil: ,,Pane profesore, až ly umřete, na po,
hřeb várn přijde celá vesnice." A opravdu, slib dodrželi, na po-
hřeb se dosravili i s děrmi.

Dokladem jeho neobyčelné povalry je zajisré i fakt, ž,e vč(,
šinu života žil ve společné domácnosti s rchýní, krerá ho do-
konce přežila, a jejich vájemný lztah byl více než harmonic-
ký O tom, že sám dovedl velice rrpět $zicky a následkem toho
i psychic§, a že ho dokázaly trápit poměrně režké deprese, vě-

děla jen nejbližší rodina, zejména jeho žena, krerá pro něj byla
srředobodem živora, skurečnou partnerkou. Jejich manželsoi.
ač uz:vřené roku l9l5, by mohlo býr vzorem všech moder-
ních partnerských vztahů. Především proto, že maminka bv-
la velmi lzdělaná a nebyla tedy jen ,,kuchyňským" zázemím.
ale piedevším prvnim kririkem jeho spisů i přednášek, ozdo,
bou a duchaplnou partnerkou na společenských událoscech
a chápajici ž€nou právě ve stlasriplných okamžicích. Těprve
s ní si dopřál roho luxusu odpočinout si a načeípet sílu k to-
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mu, aby byl zase prospěšný jiným. My jsme tyto ieho ,,slabos-
ri" crili a vážili jsme si roho, že mu jsme tak blízko, že se před
námi dokže odhalit.

Jeho velikou radostí byla vnoučata, kterých si užíval s ne_

omgzenou dědečkovskou láskou, krerou mu obě .rděčně oplá_
cela. Dodnes je pro ně ve wpomínkich,,děda" nejlepším kum-
pánem a kamarádem, který je dovedl ponoukat ke spoustě
lumpáren a bavit se jimi. Tiávili společně všechen volný čas
a dědeček pro ně zůstává nedostižný,rn vzorem, lak jako byl ze
děrswí,,malým bohem". Jeho vnučka, která se vrhla na jezdec,
wí, ho s nesmírným obdivem přirovnává k úspěšnému jezd-
ci, krerý musi hodit přes přelcážku srdce, aby kůň skočil, a do-
dává, že je však mnohem téžši hodir srdce lidem a riskovat, že
ho pošlapou k nepoznání. Jenomže, právě toto ,,gesro" ry ne-
hodné zarazilo a hodní za rím srdcem opravdu šli.

Humorným dokladem orcory odzbrojujíci Lrpřimnosri je
historka s finančním úřadem. Snad právě dí§ jeho povaze mu

i za komunistického režimu zůsrala zachována soukromá pra-
xe, ze kleré ovšem musel platit daně. Ke všem formulářům
a byroluaticlr|m průmhům měl zdravl lidský odpor, ale vždy
se nďla dobrá duše, která za něj s íadosd t},to záležitosri ryři-
zovala. A rak se jednou sralo, že mu v době, kdy už byl dlou-
ho penzionován a provozoval jen soukromou ptaxi, zavolala
úřednice z ,berňáku" a úpěnlivě prosila, aby přesral daně pla-
tir, protože má předplaceno na pěr ler. Sklesle odložil sluchát-
ko, smucným zrakem obhlédl rodinu a nešťastně konstatoval:
,,Tak už ani ten berňák ode mne nic nechce."

Jako rodina jsme si jej nesmírně vážili jako lékaře a vědce,
ale milovali jsme ho a obdivovali snad ještě více pro jeho pros-

ry, přímý a láskyplný přístup k lidem. Byl v pravém slova
smyslu božím člověkem, ktery se choval tak, jak předpisuje
křesťanská morálka, aniž o tom musel hluboce přemýšlet ne-
bo sbírar bobiíky do sešicku. Dělal prosrě ro, co ze svého po-
hledu dělat musel,

doc. MUDr. Václau Smetana, CSc.

Pro[ MUDI Orakar Hněvkovsk|, DrSc. se narodil 25, červen-
ce l90l v Karlově u Spáleného Poříči nedaleko Plzně v okre_
se Blovice, V Plzni lychodil obecnou školu, gymnázium ab-
solvoval v Pardubicích, kde maturoval roku 1920. Tehdy se
vzhledem ke svým výwarným sklonům rozhodoval mezi drá-
hou lékďskou a uměleckou. Jeho životní náplni se srala medi-
cina, krerá se však vždy snoubila s qtvarným uměnim - malíř-
stvím, soóařswím a \.},užitím možnosrí forografie, což zvláště
v dobách nedokonalých zobrazovacích metod bylo význam-
nou přednosri.

Prof. Hněvkovs§, maje zájem o práci na II. chirurgické
klinice proí MUDr. R. Jedličky, na níž jako medik již od ro-
ku l924 ů do svého definirivního přijetí pravidelně ,,fišku_
soval", připravoval se na wou dráhu vskurku sysr€maricky: od
roku 7924 pracoval jako pomocná vědecká síla v Anatomic_
kém úsravu pražské lékařské fakulry, s jehož přednosry a čel-
nými vědeck/mi pracovní§ zůstal v přárelském osobním kon-
rakru celý svůj živor. Byl znám jako zručný preparálor, což
považoval vžÁy za zíHad operační dovednosri, ale vždy zdů-
razňoval rozdil mezi anaromickou pirvor.r a operačním výko-
nem, spočívajíci v časovém fakroru a uměni rozhodovar se.

Již jako medik si přiryděláva| kreslením anatomických srudií
a ilustrací do učebnic a vědeckých prací, např. i do Topogra_
fické alatomie od prof. '§ťeignera. Po promoci v roce 1926
byl ještě 2 roky asistentem Anaromického ústarrr. Do toho-
ro období spadaji i první anacomické vědecké práce gikající
se lymfatickYch cest mozku u myši, čtyřhlavého svalu člově-
ka, růsru rěla a zráni osifikačních center hochů od narozcní
do 19 ler, posledni ve spolupráci s prof Borovanským, našim
pozdějšim slavným anatomem. Anaromickému ústavu pak
věnoval jeden ze sg;ch rynikajících grafických lisú (podobiz-
nu prof. Borovanského), krer| zdobi tento ústav 1. lékařské
fakulry dodnes. Anatomickým studiim zůstal věrný i v poz-

uzpomínky
scrupta manet.

dější publikačni činnosri. V roce 1928 se stal nejprve ope-
račním elévem a posléze asistentem II. chirurgické kliniky již
zminěného prol MUDr. Rrrdolfa Jedličky. Na réto klinice
pracoval iHněvkovského pozdější učitel proí MUDr. Jan
Zahradniček, ktery právě zde v roce l924 provedl svou první
operačni repozici vrozeného rykloubeni děrské kyčle u nás.
Mladému Dr Hněvkovskému byly umožněny pravidelné stá-
žc v zahraniči, v roce 1936 pracoval jal<o ,,asistent éranger"
v Paříži na kIinice prof, Ombrédannea.

V roce 1930-3l přechází prof. Hněvkovs§; jako asistent
na pražskou orcopedickou kliniku za prof. Zahradníčkem,
ktery je pak v roce 1933 jmenován po prof. Tobiáškovi jejím
přednosrou. Nogi přednosta měni název kliniky podle fran-
couzského vzoíu na [. kliniku dě§ké chirurgie a ortopedie
LF UK v Praze. Proi Hněvkovský využívá sr7ch zkušenosrí
z Pařiže a věnuje se v rámci děrské chirurgie kromě břišnich
operaci ioperacim mozkor7ch nádorů a operacím urologic-
k/m, Ze chirurgickou erudici neztratil, to jsme všichni mohli
viděr v srpnu l968, kdy operoval demonstranry s mnohoče!-
nými průstřely břicha, přivezené přímo z ulice. Publikoval řa-
du dalšich prací anaromiclrych, ale raké o arreriografii dolních
končetin, encefalografii (v souvislosri s mozkogimi nádory),
rypracoval i wou modifikaci operace retence varlat u dětí. Sa-
mozřejmě, že žije v ré době i novou náplní práce Zahradníč-
koly klini§, tj. chirurgickou léčbou vrozených vad pohybo-
vého úsrroji, předevšim vrozeného .7kloubeni kyčli (WK).
Sám se od roku l93ó věnuje konzervacivnimu léčení WK
(Hněvkovského apaútek, vlastní modifikace Thomasoly cho-
dicí dlahy) a jeho prevenci. V réro oblasti se srává v pozdější
době mezinárodně uznávaným odbornikem. \čnuje se stále
vice problematice rozdílného léčeni spastickYch a chabých
obrn a v roce l937 se habiliruje praci ,,Chirurgické léčení cha-
bYch obrn dolnich končetin", Zabývá se i akutními otázkami
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léčení infekčni poliomyeliridy (Morbus Heine-Medin) a je-
jích následků, a to předevšim v době první velké epidemie té-
ro choroby v letech l939-|94O, Vzhledem k počru posriže-
ných rímto onemocněnim byl pověřen vedenim oddělení
zřizeného pro rekonvalescenry v rehdy již přejmenovaných
Masarykogich domovech v krči. od počárku epidernie réro
choroby v roce 1939 docházel na infekčni oddělení nemoc-
nice na Bulo,rce, aby pomohl zabránir ještě v akurní fázi tech-
niclo/mi prosrředky (ortezy) a cvičenim \zniku deformujících
konrrakrrrr jak v oblasri končerin, cak páteře, Taro problema-
rika se v prvních 20 lerech srala důležirou položkou konzer-
vativní i operační léčby později založené kliniky proi Hněv-
kovského.

Do jeho medicínské činnosti zasáhla doba prorekrorátu
jeho zarčením a uvězněnim v roce 1943. Když se po roce 

"rá-
ril z vězeni, nesměl samosratně pracova!. Našrěsri byl ředirel-
kou nemocnice v Krči Dr. Ludvigovou zaměstnán jako chi-
rurg pro dospčlé nemocné. Tam se dočkal revolučnich dnů
v květnu 1945, kdy pro své spojení s ilegálním Revolučním
národnim výborem byl pověřen převzetim lazaretu německé
armády v Krči. Tam získal aureolu erudovaného válečného
chirurga při léčení poranění nejen pražských barikádníků, ale
i němec§jch a především ruských vojáků, kreři si lyžádali je-

ho péči až do svého odsunu. Na základě cěchto zkušenosrí se
sml později spoluaurorem naši slavné učebnice válečné chirur-
gie. Dne 9. května 1945 z naiizeni proí Zahradnička přebi-
rá z rukou proí Springera orropedickou kliniku německé lé-

kařské fakulry UKv Praze na Karlově nám6tí čp. l. V réto hiý
rorické budově, jejíž medicinská rradice začíná v roce l854.
po určirych komperenčních a organizačních nesnázich a jme-
nováni doc. Dr Hněvkovského přednosrou, je založena II. kli,
nika pro dětskorr chirurgii a ortopedii LF UK v Praze. Tim
začiná jednak historie nové ortopedické kliniky (dnešní Or-
ropedická klinika 2. LF UK a FN v Morole), docházi však
i k zísadní změně v živorě doc. Hněvkovského, ktery je v roce
1946 jmenován profesorem a má tak možnost rybudoyat or-
topedickou kliniku podle svých představ i s }ylvoienim orto,
pedické školy, která byla pak nazýwána jeho jménem. Prvni
pacient byl na kliniku po předchozí přípravě budory přijar
dne 22. 5, 1945 (dospělý se zlomeninou béfce), prvni opera-
ce pak byla provedena l. 6. l946 (ditě s kryptorchismem, ope,
ratio sec. Tiirók-H něvkovský).

V době založeni kliniky měl prof Hněvkovský pouze jed-
noho promovanébo lékaře (Dr. Vaňuru). Osrarni byli sru-
denti medicíny s válkou přerušeným srudiem po uzavřeni
česliých rysokých škol, kteří s nim pracovali v jeho ordinaci:
doc. MUDr, Emil Eis, prvni asistent pana profesora, pozdější
přednosra [. ortopedické kliniky, dodělával urychleně posled,
ni státnice a odpromoval v srpnu 1945, Dr. Výborný a Dr. Ze-
lenka pak promovali až v roce 1946. Klinika byla přerzara
v neutěšeném stavu s poškozením celého rraktu operačního
sálu a ambulance posledním spojeneckým náletem na Prahu
na jaře l945, Bylo nutné uklidit ji, postupně přesravěr a lyba-
vir za přispěni §zické práce všech členů kliniky včerně před-
nosry všech lékařů a zdravorních sester. K rybaveni přispělo
i lůžkové zařízení německého lazareru v Krči a pomoc orga-
nizace UNRÁ. V téro bouřlivé a překorné době byl profesor
Hněvkovslg ároveň populárním examinárorem anaromie po-
válečných tzv lucernovslqich ročníků (přednášky pro risic sru,
denrů probíhaly ve velkém sále paláce Lucerna).

Padesát procent ýkonů na klinice rvořily zpočárkrr opera-
ce z oblasri báné děrské chirurgie (kýly, apendicititidy, kryp,
torchismus). Klinika se dále zablwala kompletni détskou trau-
marologiivčetně poraněni břicha, mozku a popálenin (dokonce
v 60. letech vedle kliniky dětské chirurgie na Karlově byla je-

dinorr klinikou ošetřujici popáleniny děti do šesri let věku).
K tomu posrupně přibývalo léčení vrozených a získaných vad
se specializací na léčení VVK a pes equinovarus, a dále systé-
mových a merabolických onemocnění pohybového aparátu.
V padesán/ch letech se rozvijela konzervativní a pak i operač-
ni léčba připadů skolióz u děrí i dospělých; u dospělých pak
wořily velké procenro výkonů operace spondylolistéz. Postup-
ně se rozvijela i největši láska pana profesora - operativa kosr-
nich nádorů s někrerymi originálními postupy (reimplantacť

ryvářených vlastních resekárů kosti s nádorem) a se snahou
předevšim o rekonsrrukční D?kony s omezením ampurací včer-
ně prvnich pokusů o imunorerapii ve spolupráci s prol Sek,
lou, přednostou Bio|ogického úsravu. Ten patřil k přátelům
panu profesorovi nejbližjim. Samozře'mosd bylo |éčení kosr-
nich ánělů, zvlášlě chronic§;ch, zprvu hlavně válečných. Kli-
nika srále vice navazovala spolupráci s revmarolog, §ÚCHR)
včetně úcasri při rehabiliračnim cvičeni a speciálních táborech
pro nemocné s Běchtěrevovou chorobou. Zaátek práce klini-
ky byl raké spjat se srále rostoucím počrem pacientů s násled,

§ poliomyeliridy, s prováděním rehdy potřebných osteotomií,
artrodéz a sualorych plastik a transpozic.

Je ro obdobi iady vědeckých publikací pana profesora a je-

ho přednášek doma i v zahraniči. Při jeho rosrouci populari,
tč nasral od roku 1946 dle z,áznamú klinické kroniky prudk
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nárůsr zahraničnich návšrěv na klinice. Patřil k nim i prezidenr
Americké akademie ortopedických chirurgů prof. Thompson,
kter| se na klinikrr po lercch ješrě vrátil, V áznamech můžtme
čísr iadu známých orropedických jmen: pro[. Gruca a_ Dega
z Polska. proí Bojčev z Br.rlharska, prolesoři Caklin. Sulur-
ko, Gudušauri, Volkov iSivď z Ruska, prof Sroi a Cosacescu
z Rumunska i slavná terapeutka poliomyelitidy, sestra Elisa-
beth Kenny. Byla ro doba návštév orropedů ze viech evrop-
sk7ch zemi. ale i lzraele. lndie, Cíny. fugentiny. Tyro návštéry.
i když v omezené miře, pokačovaly po celou dobu působeni
pana proflesora na klinice. Důležiré bylo členswi pana profeso-
ra Hněvkovského v první prestižni organizaci ortopedických
chirurgů SICOT se sidlem v Bruselu, k jejímž zakladarelům
patřil prof, Zahradníček,

Z 90 vědeckých prací publikoval 20 v cizině, napsal u nás
dodnes nepřekonanou knihu o obvazové rechnice, byl auto-
rem iprvních učebnic kineziologie. Kromě skripr a kapirol
v některych domácích učebnicích a prvnim Repetiroriu byl
autorem i několika kapirol rusky rydaného Kompendia orro-
pedie a traumatologie a učebnice dorostové medicíny v Bul_
harsku. V roce 1963 obhájil svou práci k ziskíní rirulu dokro-
ra věd: Potomsrvo žen s dysplasia coxae congenita. Největši
část publikaci patří do ler |948 až |96| a je dokladem ob_
rovské šíie sledovaných a jím řešených problémů od návraru
k anatomickým srudiim, orázkám $ziologic§;m a kineziolo-
gickým, od léčení mužské neplodnosri a extruze močového
měchýře přes úvahy o gihodnosri opakovaných resekci ma-
ligních nádorů (l956), ú po jeho slavnou publikaci o fibróze
m. yasri intermedii QBJS l9ól), krerá je po něm v anglosas-
ké literatuře na4,.lána morbus Hněvkovský strile více se zabý-
vá genedc§miotázkami WK v rodinách. Jako skutečný orto-
pedický kineziolog sroji u zíkladů qpracování svalového tesru
a hodnocení hybnosti ldoubů.

Klinika vsrupuje do wazku Fakulry děrckého lékařswi v ro_

ce 1954. Základem orropedické školy prof. Hněvkovského je
jeho vztah k předoperačni přípravě a pooperační rehabiliraci
pacientů. U mnoha pacienrů s těžkou skoliózou nebo defor-
maci hrudníku bylo předopenčni léčení při hospitalizaci dlou-
hé, až velmi dlouhé. Náplní předoperační přípíary spojené
s trakcemi páteře, modelací hrudniku, posilovánim svalswa
a funkce oběhového ústrojí bylo předevšim rzv. rozdi,chává-
ni pacienrů do náležiré virální kapaciry pomocí dvojice želez-
ných plic, umisrěných ve zvláštní mistnosri, y rzv. domečku.
Tám raké byly zařizeny dvě skurečně výborně r.7bavené tělo_
cvičny s korkorymi podláami, kde předevšim horní byla pře-
pychově 9512gn6 kolem dokola "elkýmt zrcadly až na zem,
Prol Hněvkovský roriž považoval za velmi důležiré, aby pa-
cienti sami sebe mohli sledovat z různých pohledů, a to nejen
při cvičení, ale i při běžných pohybech - měli se tak naučit
kontrolovat držcni těla a vůbec kulruře pohybu. Za srejně dů-
ležité pak Hněvkovs§ pokládal pooperační obdobi, Rehabili-
tačni pracovniky si lrybiral sám. Osobně v letech 1945-1L949
dozorova] rehabilitaci v Jans§ch Láznich a v |eíech |949-1952
každých l4 dní po celou soboru a neděli působil jako patron
rehabilirace v Mariánsk/ch Lízních.

Dlouhodobá péče o pacienry při pďtu l09 lůřk byla mož-
ná proto, že počel operací se pohyboval okolo 400-600 roč-
ně. Dlouhodobý pobyt v nemocnici u děrí ryžadoval ovšem
zařidir řádnou ško]ni qrrku s možnosti klasifikace, což se po-
dařilo v roce 1951. Byla zřizena škola I. a II. stupně spolu se

školou mareřskou.

Klinika měla i svou biochemickou a hemarologickou labo-
ratoř, velkou forolaboíatoř a vlasrni rentgen. Jejich personál
spolu s osratním osazensrvem kliniky, všichni srržení nadše-
nim pana profesora, vywořili pracoviště, jemuž se mezi Pra-
žany Iáskyplně řikalo ,,u Hnčvkovských", a kam se pacienti
rádi vracívali i po ryléčení, aby se dělili s těmi, kreři se jim vě-

novali, o své dalši osudy a živorní úspěchy nebo hledali po-
moc při neúspěších.

Ovšem ani pro lékaře nebyla služba nijak lehká. l když
v letnich měsícich bylo v dobč prázdnin rolerováno óodit dří-
ve domů, během pracovního roku to možné nebylo a nebylo
řídkym jevem, že lékař byl z různých důvodů sháněn přednos-
tou ve značně pozdním odpoledni. Když byl náhodou doma,
neodvážil se nepřijer na kliniku zpět. Srejně rak pravidelné ry-
denní semináře se kona,ly v úterní podvečer. Během viziry by-
li lékaři nemilosrdně zkoušeni ze znalostí stavu pacienra, sta-
novení diagnózy i jednorlivých příznaků onemocnění, Byly
kontrolovány chorobopisy, obvazy a čisrota, a každý ,,Slen-
drián" se musel předělat, přepsat, přesádrovat. Neexisrovalo,
aby sekundář neznal své pacienry jménem a podle diagnóz.
Konzultaci stavu jednotli\,7ch nemocných se museli účastnit
všichni lékaři a všichni se k nim museli vyjadřovat. Závěry
musely být zapsány do dekunů. Tresry pro lékďe byly různé:
různá omgzení nebo při neznalosrech písemné rresry s podpi-
sem rodičů u svobodných a od manželů u ženar|ch. Asisrenti
samozřejmě zkoušeni nebyli. Hierarchie na klinice byla jed-
notná, nerozlišovalo se iešrě na školské a zdravotnické zaměst-
nance.

Stach míva]i ovšem i sudenri. Vzpominám si, že od zkou-
šek se odcházelo i za nesprávné vinutiobinadla. Přesto studen-

Ambroise Paté (linoryt)
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ri pana profesora milovali. Pravidelné rydenní přednášlry pro
celý ročník, nikoliv pro jednotlivé kroužky,byly založeny,la-
ko tehdy u mnoha profesorů sraré školy, především na demon-
srraci předem pečlivě vybraných pacientů. Na l"f,konné pro-
hlížečkové rabuli se k přednáškám remaricky připravovaly
deďt§ sesbiraných deskorych forodiapozitivů, nových z vlasr-
ní fotolaboratoře nebo původních pocházejících ještě z boha-
rého mareriálu staré německé kliniky pro[ Springera.

Pokud jde o provoz kliniky, považoval ji pan profesor za
svůj majetek. Lrkařů bylo v padesár|ch letech již dosr, zarím-
co se začálo nedostávar údržb:iiů, topičů a jiných pomocných
zaměstnání. A tak nařízení o ch1ráú žiwých much na klinice
chovanému chameleonovi (viz obrázek) a pečováni o jeho bla-
ho byla úplná maličkosr proti romu, že kdl nebyli na klini-
ce topiči, museli udržovat oheň v korlich ústředniho topeni
bthem slrrZby lekaii. Když bylo rřeba vyměnir teplovodní po-
trubí mezi centrá]ni budovou a již zmíněným domečkem s re-
habilitačními sály, odnesli to lékaři: po operačním programu
jsme se trousili na dvůr, abychom tam rykopali parnáct met-
rů dlouhý půldruhého metru hluboký a metr široky rykop,
Potrubi se totiž muselo položit druhý den ráno, kopáči se ne-
dosovili, a firma náhradni rcrmin k položeni porrubi neměla.

Uružená §,zická kondice se však klinikům hodila i při á-
pasech ve fotbalrr, vodním pólu, tenisu i volejbalu, které pro-
bihaly za přímé účasri pro[. Hněvkovského. Nejslavnější by-
ly volejbalové zápasy s Ústavem tělolýchovného lékařství
proí Krále. Dlouho zdobil kliniku jejich dar - sloni kost s fá-
bory a pentlemi zdobená nápisem, nad ktery;m se nám dmula
hrud pýchou: ,,Jen takovéro kosd nám mohou odolat." Po-
stoj pana profesora ke sporru byl kladný nejen rzhledem k je-

ho bývalé sporrovní aktivicě (atletika), ale i vzhledem k jeho
oboru - onopedii. Vždy se snažil, aby zvlášrě postižené děti
se integrovaly do společnosti i pomocí sportu. Jako nadšený
skaur a člen Čs. jrrnáka ještě v roce 1940 uspořádal skautský
tábor u Voric pro postižené spolu se zdragimi děrmi. V réro
rradici pokračoval i po válce a po zrušeni organizace v roce
l948 vyrržival možnosrí daných Čs. červeným křiž€m. Srejně
tak organizoval wičebni tábory dospělých, Byl proro velmi
pyšný, kdl dva členové jeho kliniky, jeden bywalý, prol Ká-
bele, a jeden jeho mladý sekundář (Dr. Smerana) byli jedně-
mi ze zakladatelů československého sporru invalidů a pozdé-
ji organiátory i velkých mezinárodních akci,

A jaký byl pan profl Hněvkovský člověki Mimo kliniku
a přednáškové sály byl člověkem plachým, kteqi miloval pří-
rodu (byl ,,nesriilejicim" myslivcem), klasickou hrrdbu, ne-

§mírně úd cell a seznamoval nás vždy s kulturními novinkami
všeho dn-r-tru. Miloval vý,warné uměni a ád chodil na vl.sran.,
a předevšim sám rád lceslil a ma]oval. Snad nejznárnějši je je,
ho portrét Charlese Darwina, jehož origin:il zdobi Darwinovo
muzeum v Grenwichí.Známý je jeho portrér prof. Borovan-
ského, krerého si nesmírně vžil, i jeho linorit Ambroise Paré,

Jako milou rzpominku máme zachyceného ,,chameleona kli-
nického" z roku l96l. Viděl jsem i několik jeho okamžirych
srudií z operačního sálu: asistentky, instrumentářky, sálow
auroponrét v zrcadle i již dřive lysravované anatomické srudie.
Doporučoval svým žákům znázorňování prosroru, sám rywo,
řil sochařské studie sv/ch dětí. Také rád vaiil, sesrrám na Vá-
noce a Svárek marek pekl dorry a cukroví, nťzapomenutelní,
b/val i jeho mydivecky gulriš.

Keždý z jeho lékařů se musel bliže seznámit s parologickou
anaromii. Podařilo se mu rak docílir několika zajímarych sru-
dii prostorového znázornění vywoje kyčelniho kloubu z řezů
několika desitek embryí v různých stadiích gjvoje při legál,
ních interrr.rpcích, které lzbudily obdiv histologů i orropedů
v době, kdy soudobé zobrazovací merody podobnou studii ne-
umožňovaly.

Nezapomenurelné byly viziry pana profesora nejen po srrán-
ce medicinské, ale obecně }"dělávaci. Viziry se konaly dvakrát
nidně na celé klinice, zahajovaly se na I. patře příchodem pa,
na profesora! a ro diskusí o polirické siruaci, krerá končivala
obecnými diskusemi o socialismu a kapitalismu, demokracii
a diktatuře, o vývoji evropské kulrury io otázkich naší pii,
slušnosti k ýchodni nebo ápadoevropské kulturní oblasri.
Až do roku 1968 pan profesor věřil v brz§; obrat, víru zrraril
v době normalizace, což dovedl misrrně zdůraznir srlimi no-
voročenkami (vojenské bory dupajici po knihách, Rodinův
Mlslitel a temno, jedinec stojicí před nekonečnou nepřeko,
natelnou ohradou), i svým heslem UNIUS LIBRI HOl!{I-
NEM TIMEO (bojím se člověka jediné knihy, rzdělaného
jedinou knihou, jednou filozofií). Tomuto heslu dá"al plat,
nosr filozofickou i medicínskou. Byl člověkem diskuse, wrdíl,a]
vždy, že demokracie je ovšem pouze pro lzdělané a toleranrnr
lidi, což, jak řikal, plati i o diskusi na klinice. Ýřil v eleganci
francorrzských žen a jasnosr myšleni francouzsk/ch vědců, ctil
anglic§ konzervarismus a noblesu a věřil v americkou demo,
kracii a v transarlanrické souručenswi. Tvrdil, že bez tohoro
spojení by Evropa z-ahynula. Obdivoval katolickou cirkev pro
jeji vždy včas přicházejicí obrodu a modernizaci a všrěpol,al
nám potřebnosr Desarera přikázáni jako základniho kodexrr
lidského sorržiri. \čřil v Něco tam nahoie a odmíral mareria-
lismus. Tvrdíval nám, že jediný kdo má prospěch z VŘSR.
nejsou obywate|é SSSR a jeho satelitů, ale praculícilidé na 7Á-
padě, kteryim ze strachu před svěrovou revolrrcí dopřává v sou-
časnosri (v rehdejší době) kapiralisrickí elica sociálnich a kul-
rurních r./hod, jakých by se běžně nedopracovali, Časro n"
jeho slova myslím nyni, kdl hrozba pominula. Došlo pal,
vždy i na kulruru a rovněž dnes časro myslim na jeho slova
o rom, že je to chudost ducha převádět různé klasické hn,ti
opery na muzikáy namísro zwárněni originálních libret, a srej-
ně mk lymýšlet si u klasických her a oper režijní hypermoder,
nizace, které ničí ducha původniho díla.

Prorože nakonec vždy diskuse končily u medicíny, dovo,
lim si nakonec několik citací či parafrází jeho ryroků, krere
nám pan profesor všrěpoval. Kromě základnich pouček Cale-
na a Hippokrata (Sedare dolorem divinum est, Salus aegroti
suprema lex esro) byl zastáncem i Hippokratových pouček, že

,,lékař léčí a příroda uzdravuje" a že ,,základním předpokla-
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dem uzdravení je chrit se uzdravit", a přinášel nám bohaté pří-
klady ze svýó zkušenosti. Vždy ale musim myslet na dva jeho

medicinské ávěry, kterymi se nepřesrávám řídir: ,,Neléčíme
renrgenové snímky, ale pacienta," Druhým jeho oblibenym
rčením, o jehož pravdivosti jsem se přesvědčil mnohokrár, by-
lo: ,,Noha člověka (pars pro toto) neni noha od stolu, aby se

mohla bezstarosrně a bezrresrně sešroubovávat," ale je to žiý
organismus schopný regenerace.

Z onopedic§ch pomůcek zůsrávaji nám po panu profeso-
rovi v rukou dva léčebné prosrředky, Z roku 1953 modifikace
slavné exrenční dlahy sira H. O. Thomase, kcerá v l. svěrové
válce zachránila mnoho končetin i lidských životů zábráně-
nim rozvoje traumatického šoku. Tu pan profesor proménil
v podpůrný aparát pro léčeníiednak pozdnich následků VVK,
jednak Penhesoly choroby. Mnozí z nás ji uživaji v léčeni do-
dnes pod návem Thomasova chodici dlaha. Dnrhou pomůc-
kou byl Hněvkovského retenční aparárek pro léčení WK
s pánevni objímkou a nasravitelnými objímkami na stehna
k zajištění abdukčního postavení kyčli, krery jsme v poněkud
odlišných indikacích užívali vedle Frejkor7 peřinky a Pavlíko-
rych třmínků nebo k doléčení po repozici " Hanorrskově bio-
mechanickém aparárku.

Pan profesor byl za svůj živor odměněn v roce 1967 vyzna-
menáním za rynikajici práci a předevšim v roce l968 medailí
Univerziry Karlory a medailí J. E. Purkyně. Za svou činnosr
v odboji byl vyznamenán po osvobozeni válečným křížem
t939, střibrnou medaili za statečnost a Odznakem odboje,
v roce l966 pak znovu Paměrnim odznakem II. odboje. Ze-
mřel v plné duševní síle v roce l980. Zanechal po sobě řadu
žáků, z nichž 4 se srali přednosty pražských onopedickych ldi-
nik, 3 lcajskými odborniky, 2 řediteli nemocnic, 2 odborní§
minisrersrev, 4 primáři lůžkov|ch onopedickych či chirurgic-
kých a rehabilitačnich oddělení nemocnic, 4 plnili povinnos-
ri expertů v z-a_hraničí (z roho 2 v hodnostidocenrů mísrních
univerzir), jeden byl expertem §7HO. Z jeho žáků se jeden
habiliroval jako docent organizace zdravotnicwí a 6 jako do-
centi ortopedie, z nich dva byli jmenováni profesory

Z polrledu známého rčeni ,,fama crescir eundo" se mnohé
z dnešního pohledu může zdát neuvěřicelné. Mnozí sraři čle-
nové kliniky o přečreném říkali, ž€ lam není vše. Chybí ram
mnohé snrosri i krize, ale vše, co je psáno, odpovidá ijejich
vzpomínkám. Všichni porvrzují onu zvlášrní atmosféru úcry

pottét cbatlese Da ina

a kamarádsrvi na klinice bez přehnané soupeřivosd lékařů, což
nám bylo dokonce ryčítáno.

Pan ThDr, Norberr Zelený ná naučil kliniclry přípitek:

Quinque sunt causae bibendi:
hospitis aditus, ptaesens sitú autque fu ra,
aat uini bonitas, aut quaequid altera usa,

Nechť tedy taro písemná vzpomínka je důvodem, ale sou-
časně i připirkem všech paměrníků staré slár7 klini§ jejímu
zakladateli, panu pro| MUDr, Otakaru Hn&kovskému, DrSc.

Můj n€za?omenutelruj učitel -
profesor Václau lafta
?rof MUDr. Josef Koutecky, DrSc,

Živorem každého z nás prochází mnoho učirelů. V předivu
vzpominek lysrupuje podoba za podobou, jako kdybychom
prohliželi sraré fotografické album se sametoq;mi ryšisovaný-
mi deskami s kovánim na hranách, a s drrsr/mi lisry plnými
oválných podobizen macně hnědavých odsrínů uvnirř. Podo-
bizen rěch, kteří se více či méně snažili doplnir naši generickou
gibavu nejen všemožnými vědomostmi, ale také formovánim

našich nezralých názorú, idejí a snů. Výsledkem jejich půso-
bení jsou naše charaktery, různé právě mk, jak různí byli oni.
Byli mezi nimi učitelé dobří, někreří lePší a několik'ich bylo
báječných. Dopad vlivu rěch naposled zminěných se často
opozdil a nastupoval společně s rím, jak jsme ,,brali rozum". Ti
špatni působili bezprosrředně a dali nám rychle pochopir, co
je nanicovaré, jak jednat nesmíme.
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Vzpomínám na všechny, protože nelze pominour ry, kteří
mě učili znár pismena a sesravovat z nich slova, právě tak jako
na profesory gymnázia, kteři v době mých studií parřili věrši-
nou ješrě ke sraré gardé neobyčejně vzdělaných a noblesnich
pedagogů éry první republiky. Po nich mě pak ovlivnila ple-
jáda učirelů pranké lékarské fakulry, která zpoátku byla ještě

schopná celit postupnému nádaku zvráceného politickeho sys-
tému, jehož násled§ prožíváme s rrpkosri dodnes a snežíme
se napravlt re.

Mezi všemi mými učireli byl však jeden, krerý mě naučil
a ovlivnil nejvíc, ktery mi umožniI pochopit veškerenscvi živo-
!a a orientovat se v jeho složitosti. A ani v nejmenším nevadi-
lo, že jsme se v jednodivosrech odlišovali. Tim učirelem byl
profesor Václav Kafka. Poznal jsem ho v létě roku l95l jako
docenra II. chirurgické kliniky pražské lékařské fakulry Při-
cházel operovat na oddělení děrské chirurgie, kreré sídlilo na
scarém Karlově v budově tzv nalezince, na kterém jsem jako
mladý medik začal ,,fiškusovaď'. Jemu bylo 49 a mně 21 let.
Ani jeden z nás v tom horkém léru nerušil, že se nďe osudy
budou prolínat celých dalšich 40 ler, a ro stále niterně.ji. Pan
profesor zemiel v 90. roce života v létě roku l99l. Navšrívil
jsem ho ješrě den před jeho smrrí, ale to už mě nwnímal.

Učil mě jako lysokoškolský učirel chirurgii. Učil mě jako
r7konný chirurg lyšetřovat, operovar a jinak léčir a ošerřovar
nemocné, učil mě lékařskému uměni, lékařské etice, wtáu
k nemocným i ke spolupracovnikům. Učil mě vědecké práci,
správně přednášet a odborně psát. UčiI mě lásce k č€ské ř€či
(on - chirurg!). Učil mě yzrahu ke všemu živému a ke kráse.
Učil mě vlasrni přímosti, schopností orientovar se ve složir/ch
siruacích a uměním správně a nebojácně se rozhodnout. Učil
mě poclivostí přistupu a lidským pochopením i zdraq,m se-
bevědomim.

Byl mimoádně zručným, předvídajicím a §,ziologicky ope-
rujicím chirurgem. Jeho oduševnělé ruce jako by hladily ob-
nažené rkáně a vracely jim život. Než zahájil operace yroze-
ných srdečnich vad, odoperoval desícky psů. Byl jsem při tom.
Jeho svědomirosr byla přikladná. V práci neznal úlevu, ani
v klinické, ani ve vědecké. Dovedl operovar neúnavně dlouhé
hodiny, do noci, ty nejdožitějši případy. Unaven či jinak zane-
prázdněn nemohl by,t ani jeho asistent. Nerozpakoval se zare_

lefonovat mi pozdě večer či v neděli, abych přijel k němu do
byru pracovat na společném díle. Výmluva nepřicházela v úva-
hu, ani jsem se o ni nikdy nepokoušel. Ciril jsem k němu vel_
ký respekt, ale ještě větši úcru, krerá se posléze doplnila láskou.
což lze nemilovar svého učitelei

Učit se u profesora Kafky nebylo snadné. Parřil ještě mezi
,,wrdši školu" starYch óirurgů. Bez rozpaků a před zral9 všech
klinických kolegů a malých pacienrů rozrrhal špamě napsaný
chorobopis a hodil mi ho pod nohy. Nelírosrně, jako na obec-
né škole, opravoval mé prvni práce a na okrajich textu psal iro-
nické poznámky. Nemilosrdně kíral lajdácrvi a klam. Přizna-

nou chlóu však dovedl přejir bez poznámky a sám ji napravit_
Ale jak velkoryse dokázal na druhé straně překvapit, kdl w,
psán ke složité operaci, přišel na operačni sál, rlzval čekajici-
ho asistenta, aby operoval on a dlouhé hodiny mu asistovall

Jasnozřivé rozpoznal, kudy se bude ubirat další odborní
\.ývoj, a jemu vděčím za co, žr mi umožnil - na chirurgicke
ldinice - abych se začal věnovat orázkim komplexni péče o ná-
dorem nemocné děri, což mě pochopitelně odvádělo a posrup-
ně odvedlo od chirurgie úplně. Příležirost založir a rybudovat
v republice nor"y', do té doby neexistující obor, za to stála.

Profesor Kafka byl v příhodných chvílích lynikajícím, wi-
pem sršicím společnikem, klavirisrou a zpěvákem. Nikdy ne,
zápomenu na krásná setkání v podolské vile, mezi plápolaji-
cím krbem v úrulném pokoji a zahradou, ve kreré pěstoval
posledni léra živora rélrr. Stejně rak nczapomenu na dopoled,
ne Šrědrých dnů, kdy jsme se scházívali ,,na šnekích" při sklen-
cc sektu. Dlouho bych mohl wpominar na nesčerné příhodr,
a černá serkání, slále častěji mimoklinická, která by|a plna
radosri, přárelswí a pohody. Ovšem teprve tehdy, kdP poznal_
že jsem přijal jeho zásady a že jsem se nenecha] odradir ne-
snadnou cesrou jejich poznání.

Ze lztahu učirele a žáka se léry rlwinul v-zrah přárel s mí,m
veškeny'm respektem k věkovému rozdilu. Nikdy jsem mu
v soukromi nepochleboval a on mě v podstatě nikdy, ani pň
mé rzestupné kariéře, nepochvriJil. Až jednou, nedlouho pied
smrti, napsal na rub fotografie ze společného setkání, kterou
mi posílala jeho pani: "Vyřidre Koureckýmu, že z něho mám
radost, a ať tak nestárne!"

Pan profesor Kafka byl mimořádnou osobnosti. Výrazné r
odlišova] od průměru a ti, kreří ho nedokázali či nescihli po-
chopic, jej mohli povúovat za trochu podivínského, Nebvl
podivínem. Byly ro mimikry, kterymi se chránil před znňu jr,

cim světem. Patřil k rěm, o kreryjch se iíká, že jsou jako někre-
rá vína. První doušek je rp§ a reprve při několikátém začne
vino churnar.

Jsem v rozpacích, jak mám ukončir rak krárkou a nedoko-
nalou lzpomínku na,,mého nezapomenurelného učitele". Pan
profesor Kafka byl chirurgem. Ze mne se sral onkolog. (Jen

málokery chirurg dokíže ,,pověsit skalpel na hřebík".) Pan
profesor Kaíka celý živor sponoval. Já ne. Pan profesor Kafli:
byl v:išniwým myslivcem. Já jsem nikdy nezastřelil ani ror_r|a-

vou kočku. A najednou pochopire, že ono vůbec nezáleži na
tom, § byli lidé stejní, aby ák, ,,jako by z oka rlpadl svému
učireli". Ono áleží na něčem úplně jiném a mohu se tedy vra,
tir k tomu, co jsem zmínil už na zacátku. Pan profesor Kafu
- chirurg, filozof, člověk - byl mým největším učitelem pro,
ro, že mě naučil onomu veškerensrvi života v jeho složce od,
borné, lidské i mravni. Vzpomínám na něho časro, v podsraré
denně, a časro uvažuju, jak by se v té které situaci zachovd
on. A on mi přečasro napovidá a radi. Děkuji Vám, pane pro,
fesore.
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Profesoru Vahaloui
prof MUDr. Josef Koutecky, DrSc.

Nestává se často, aby na zasedání vědecké rady moh|a zaznir
laudace takového g;znamu, jaly má ra dnešni. Oslolrrje úcty-
hodného jedince, krery sjím živorem, wým charakrerem a od-
danou prací pro fakultu, někdejší chirurgickou kliniku FNPII
pro wé žáky a srudenry pro zvolený a milovaný obor a pro ti-
sice pacientů zanechal ýraznou stopu hodnou úcry a obdivu.
Tím úctyhodným mužem je pa-rr profesor MUDI Zdeněk Va-
hala, DrSc., bJvalý přednosra jmenované kliniky a emeritni
profesor 2. lékařské fakulry UK.

Devadesát let, zahájených shodou okolnosti na samém po-
čárku srolerí, ro je ojedinělý úsek pro lidskY život, a rím vi-
ce pro život lékaře. Profesor Vahala mohl proživar, sledovar
a dlouhá léra i akcivně ovlivňovac děni v medicíně a v oboru.
krery se stal jeho láskou, posláním a údělem. Pochopil jsem,
že mámJi ru česr přibližir vám život a dílo profesora Vahaly,
musím vlasrně zmínit hisrorické událosri samosratné české chi-
rutgie vůbec. Nejsou totiž o mnoho delši než živor pana pro-
fesora. Á osobnosti, které jeji osud uwářely, uwářely i osobnosr
profesora Vahaly.

Česká chirurgická klinika byla oreviena 28. dubna roku
l882, resp. 15. řijna réhož roku, kdy zaháiila činnost česká lé_
kařski fakulta, Jejím prvním přednosrou byl rozporuplný a ne-
jednotně posuzovaný profesor Vilém rJíeiss. Ale už od roku
l89l ji vedl žák slavného Eduarda Alberta - proíesor Karel
Maydl. Pracoval pod Álbertovým vedenim v lnnsbrucku a ve
Vídni, ale podÉze dal přednost službě národu a české medicíně
před svěrovou slávou rehdejší medicíny videňské. Při násrup,
ní řeči 19. řijna l891 se rlznal před přeplněnou posluchárnou
z vlasrních předsrav o nových cesrách chirurgie. Svítil-Karník
pak (1926) hodnotí jeho rystoupeni sloly: ,,Té chvile se zrodi-
la českí chirurgie." Od té doby tedy rrplynulo pouhých l03 ler.

Nástupcem Maydlovým se sral na podzim roku 1904 pro-
fesor Otakar Kukula, ač už od roku l900, kdy Maydl one-
mocněl, a ješrě několik měsiců po jeho smrri ho zastupoval
profesor RudolfJedlička, Jedlička se rak dosral srranou, Chi-
rurgické odděleni polikliniky nebylo působištěm odpovida-
jicim jeho kvalirám. I proFesor Arnold Jirásek, reprezenrant
školy Kukrrlory, napsal v historii české chirurgie: ,,Sympatie
Maydlova byla by, jak víme z jeho náklonnosti a ceněni, na
straně J edličkově. Stejně i širši kruhy lékařů a nemocných by-
ly přiJedličkovi." To proro, že Jedlička byl od přírody wácně
nadán milým, lidským zjevem a chováním a měl opravdové
porozumění pro lidské trápení. Dovedl jako obecně dobře
lzdělaný lékař a člověk rycitir i ryhmarat nová prouděni v lé_
kařswi a v chirurgii (rentgen, radium, rehabilirace). Byl od-
vážným a neúnavným, jak ukázal rybudovánim pražského
sanatoria v Podolí ( 19l4), Tím získal kliniku a možnosr vě-
decké práce. Nikdy neměl na zřereli hmorné rysledky. To, co
mu sanarorium dalo hmorně, obracel zase ve prospěch pokro,
ku chirurgie a péče o zmrzačené, O své spolupracovníky a žá-
ky se staral přímo otcovsky.

Kukula by| nepochybně zdarný a imponujicí chirurg, ale
jeho osobní vlastnosti byly opačné. Možná vice vlivem mno-
ha dalších lidí vzniklo mezi oběma koryfeji české chirurgie
prvniho čwnsrolerí tohoro období lz.ijemné nepřárelswí. Rov-

něž ve veie.jnosti, odborné i laické, v-znikly dva rábory. V kon-
ci živorů (Kukula zemřel 1925, Jedlička 1926), od roku 1922,
se začali sbližovar - dokladem nad jiné výmluvným bylo ges,
ro profesora Jedličky, který po Kukulově smrri odmírl místo
přednosry L chirurgické kIiniky, jednomyslně mu nabízené
profesorským sborem, a doporučil na ně Kukulova žáka - Ar-
nolda Jiráka.

Jedlička byl Bohem nadaný chirurg (i přes zcrátu rří prs-
rů levé ruky), 1isry klidný, hbiry chladnolcevný v krirických
chvílích, pevné íúky, rozvůný.Imponoval svým počínáním
a uklidňoval okoli, Přednášel věcně a přehledně, bez ohledu
na čas ajiné úkoly. Miloval posluchače. Zkoušel velmi ohle-
duplně, nerad,,lyhazoval". Sg;m mladým spolupracovnikům
byl rádcem a pomocníkem. Byl prost| a přímý Na smrtelném
loži se loučil se svou školou slor7: ,,Děle.jte dobrou chirurgii,
pěsrujre chirurgii spolu s medicínou." Mínil rím jasně nikoli
chirurgii pro chirurgii, ale v duchu celé vědy lékařské,

Druhá chirurgická klinika byla v Praze založena po roce
l9l8. Uročiště našla v Jedličkově podolském sanatoriu. Tepr-
ve v kvčtnu l945 byla umístěna v prostorách nemocnice na
Karlově náměsri, kreré do té doby patřily německé chirurgic-
ké klinice,

Po Jedličkově smni panovalo na lI. chirurgické klinice dlorr-
hé bezvládí. V zasrupování se srřidali docenri Jiří Diviš a Jan
Zahradníček, Teprve 27 , února 1934 byl definirivně jmeno,
ván předlostou profesor Diviš, kren/ vedl v ré době chirurgic-
ké odděleni nemocnice na vinohradech.

Ten po promoci roku 19l1pracovaldoroku l9I2 na od-
délenr děrske chirurgie a orropedie primáře Václava Kaíky
v Ceské dérské nemocnici na Karlové. pak na gynekologické
klinice Pawlikově a chirurgické klinice kukuloiě, ouSerřcek
čryři léca I. světové války prožil v poli. Po válce se sral Jedlič-
kovým asistentem v podolském sanatoriu. Byl jeho oddaným
a věrný,rn ákem, spolupracovnikem, nástupcem a pokračova-
telem. I on měl klidný a věcný posroj k chirurgické i vědecké
práci. Vedl své žáky k lékařské etice, k lidskému postoji vůči
nemocným a ke shovívavosti vůči spolupracovníkům. Habi-
liroval se v roce 1926, mimořádným profesorem se stal v roce
l934, kdy nasroupil na přednosrenské misro na IL chirurgic-
kou }diniku. Teprve po válce - v roce 1945 - mu byla udělena
řádná profesura.

A byl ro právě rehdejší docenr Diviš, krerému se l. února
1930 představil nově jmenovaný sekundárni lékař chirurgic-
kého oddělení vinohradské nemocnice - Dr. vahala.

Omluvre, prosim, že jsem tak hluboce zapadl do hisroric-
kých reminiscencí, ale nebylo by možné představir profesora
Vahalu, člena jedné z vétví samostatné české chirurgie, její
črvrré generace, bez rykreslení charakterisrik jeho předchůd-
ců. Maydl, Jedlička, Diviš. Co jméno, to osobnosr přesahu-
jící běžné lidské rozměry - charakrerem, invencí i skutky,
Lidswí, přimost, demokracie myšlení, nápady, perfekrni ý-
kon. Z réro linie české chirurgie wzešel profesor Vahala a je
nutné konsratovat, že v ní i přes nepřízeň osudu pokračoval
a rozvíjel ji. Než se tak stalo, uběhlo ovšem o něco vice než
čwnsroletí.
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Dne 8. kvěrna 1904 se narodil veterinďi Dr Vaha.Iovi prvo-
rozený syn Zdeněk. Bylo ro na smrku v malé vesničce Palačov,
asi 6 kiIomecrů od Valašského Meziřičí. Otec byl nejen dob-
rym veterinářem, krery se vyznal v genetice a byl velloy'm crire-
lem Mendela, ale raké vlasrenec§ smýšlejicim občanem, kre-
rému ležel na srdci osud obce a národa. Organizoval školsrvi,
zejména školsrví zemědělské, a posléze se sral i poslancem za
Agrární stranu. Byl zamilován do půdy a jejích darů, úporně
a úspěšně bojoval s tehdy hrozivě rozšiienou ruberkulózou sko-
tu a vždycky trval na tom, aby se doma konzumovaly jen po-
traviny doma ryprodukované, dokonce i tehdy, kdl se rodi-
na přesrěhovala do malého města, vlasrně na pomezí jeho dvou
čásrí - Valašského Meziříčí a Krásna. Tam r.7chodil malý Va-
hala čryři roky obecné školy (1910_1914), krerorr měl ,,přes
ulici", a následně i gymnáz:Lu,m (|914 1922). První čryři roky
gymnaziálních studii ovšem v 1, světové válce, kdy jeho otec
byl pryč. Tak se sml už jako dítě ,,nejstarším mužsk|m v rodině"
(měl dvě mladší sesrry a mladšího bratra). Ačkoliv mamince
v bospodářsrví účinně pomáhal, na gymnáziu byl premiantem.
Po maturitě v roce 1922 odešel studovat do Prahy medicinr.r.
Srudoval pilně, inrenzivně, ale i rak soustředbval na sebe po-
zornost okoli, byl srále obklopen řadou přátel, nejen mediků,

Neni bez zajimavosri, kdo Vahalovi předkládal ars medici,
Ffku profesoři Posejpal a Žáček. Biologii podivíns§ pro| Rů-
žička (navíc ve zcela neryhovujicí malé posluchárně Kauli-
chova domu), ale ve 2. semesrru také oblibený botanik profe-
sor Bohtrmil Němec. Fyziologii tehdy už mrzr.rrý slavjanofil
profesor Mareš, chemii nálador,ý profesor Formánek, kreré-
ho Vahala přesvědčil v roce 1923 vědomoscmi o před rokem
(1922) objeveném inzulinu, histologii a embryologii profesor

Srdinko a anatomii suchY, ale dobře přednášející proFesorJa
nošík - rigorózum ovšem skládal u profesora \(/eignera.

Učiteli prekliniclo/ch velkých disciplín mu byli profesořr
Kimla (pacologická anatomie, v ní však i mnohem oblíbenéj,
ši profesor Šikl), Honl (bakreriologie) a Hepner (parologicka

$.ziologie).
Pak přišly na řadu předměty klinické _ ry velké mu přibli_

žovali inrernisd PeInář a Veselý (zkoušel ho druhý z jmenora,
ných), chirurgové Jedlička, Kukula, Diviš a Jir;ísek, kcery bvl
jeho examinátorem (dal mu trojku, ač ostatní známky Vahe-
loly bylyvesměs lepší), gynekolog a porodník Osnčil; hygie-
nu ho učil už scaqi profesor Kabrhel a soudní lékařswí profi-
sor Slavík. Velice ho upouraly přednášky psychiacra profesora
Heverocha, dokonce tak , ž,e jedny prázÁniny praktikoval v Kre
měříži v blázinci (jak se rehdy řikalo) s rřemi tisíci psycho,
riky.

'Během studii byl rok demonstrárorem v bakteriologickén:
ústavu profesora Honla, kteq; ho na konci studii chtěl pro
úscav získat. Vahala však roužil po prakcické medicíně, nicme,
ně o českou bakteriologii, resp. mikrobiologii, se významné
přičinil, kdl prof. Honlovi doportrčil teoreticky zaměřeného
přitele Franriške Patočku, ktery se snažil ziskar místo v ústarr
biologickém. Ále ani biologie nepřišla zkrárka získala dalSr-
ho Vahalova přítele Bohumila Seklrr, Thk byly oba obory za,
jištěny pro budoucnost vice než dokonale.

Dne 3. února l928 Vahala promoval - promotorem mu bvl
právě profesor Honl,

Spoléhal, že se vojenské povinnosti r,7hne, ale opak se stal
skutečností. Narukoval do Prahy k letcům, ale pracoval na
neurologii (mjr Pokorn/, psychiarrii (Dr Kufner) a pak u na-
šeho slavného plukovnika a spisovatele MUDr, Františka Lan-
gera na Pohořelci, Asi to nebyla vojna rak zlá, kdl měl k dis-
pozici koně. Projižděl se na něm ve Srromovce, kde potkáva1
prezidenta Masaryka, ktery ram jezdil na klisničce Halušce.

Ani l-angrovi, tak jako dřive Honlovi s milaobiologii, se ne-
povedlo piemluvir Vahalu, aby zůstal na vojně, A rak na kon-
ci září 1929 nastoupil do Vinohradské nemocnice na kožni
odděleni a léčil tehdy živor ohrožujíci erysipely. Pak režce one-
mocněl - streptokokovou anginou, empyémem Highmorské,
ho anrra a endomyoperikarditidou, Všechno překonal - i při
rehdejší léčebné bezmocnosti. Kd1ž se 26lery mladik hlásil na
chirurgickém odděleni u docenra Diviše, neznal z chirurgie
nic. Ale propadl jí i docentu Divišovi. Na Vinohradech s nim
pracoval do roku 1934 a pak s ním - už s mimořádným pro-
fesorem přešel na II. chirurgickou kliniku do podo|ského sa
natoria s kvalifikací klinického asistenta,

Na ldinice serrval ž do jejiho zavření nacisry 1, kvěcna 194l.
Diviš i Vahala se cehdy srali ordin:íii děts§th klinik, ale s krár-
kou zastávkou na Vinohradech (od 1.10.) bvl 13. 10. 1941
Dr Vaha]a usranoven primářem v Čáslavi. Chirurgie ram me-
Ia velmi pokaženou reputaci. Podďilo se mu ji i za nepřízni9ich
protekrorátních poměrů brzy napravic a obstál i v květnolkh
dnech 1945, kdy nepřerržitě operoval tři dny a tři noci směsi-
ci poraněných - Čechů, parryzánů, Rusů i Němců na prori,
šokové jednorce, krerou řídil.

.O Vaha]ovi se védč|o a byl o ného áiem. Chréli. aby zůrrJ
v Cáslavi, Prolesor Divii ho chrčl za svého zástupce. ale nabid-
li mu i mísro primáře chirurgického oddělení řádové nemoc,
nice Pod Petřinem. Od 1, října l945 nasror.rpil na tehdy ne
právě acraktivni misro, které usilovně zkvalirňoval. Poliricke
poměry byly ovšem nepříznivé, Y roce 1952likvidoval teh-
dejší policic§i režim iády. Sestry byly odvezeny ze dne na den.

Profesor Jiří Diuiš
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Primář Vahala jako jediný jim šel poděkovac k autobusům,
kterymi je odváželi. Politicky si ublížil. V roce l954 se petřin-
ská nemocnice srala nemocnici fakultni a z odděleni byla náhle
klinika. V tom roce 1954 mu bylo právě padesát let a profe,
sor Diviš, ktery mu psal zdravici do Rozhledů v chirrrrgii, ji
ukončil dory: ,,Přeji Vám, aby Vám zdraví dobře sloužilo, aby-
ste nové úkoly, jež Vás očekávají, mohl plnit s takovým úspě,
chem, jaký jsme my srarší s radosri a zájmem sledovali v dosa-
vadní Vaši činnosri,"

Profesoru Vahalovi se podařilo ,ybudovat kliniku lynika,
jici pověsri. Nejen odborně, ale osobirou acmosférou onoho
,,esprir de corps", ktery svádí 

"šechny 
pracovní§ ke společné-

mu úsili jir za,vytčeným cílem. V roce l957 byl konečně ha-
bilicován, ale dalši kariéra byla z politických důvodů v nedo-
hlednu a pak vlastně ukončena, kdl " roce 1968 podepsal
známých ,,2000 slov" a ani na nátlak podpis neodvolal. Na
proíesuru musel počkar až do roku 1990 získal ji vlastně už
jen jako projev úcty a vědomí kJivd, kten/ch se mu dostalo.

Samozřejmě si nerroufám hodnorir profesora Vahalu jako
chirurga, i kdl jsem ho nejen sledoval při operacich, ale mno,
hok-r:íc jsem mu i ,,držel háky". Měl neobyčejně 9ruinury smysl
diagnosrický Dovedl ,,uhodit hřebík na hlavičku" tam, kde
si jiní dlouho nevěděli rady. Stejně tak s piehledem operoval

- roáo&ě,.jistě, s klidem, který přenášel na okolí. Na nemoc-
né působil blahodárně, děli, že jejich trápení zná a že udělá
všechno pro to, aby je zmirnil. A také všechny nemocné sku,
tečně znal. Na klinice se pěstovala na lysoké úrovni chirurgie
rrávicího ústroji, žlučových cest a pankreatu, štítné žlázy, ale
raké v ré době ješrě ne zcela samosta!ná urologie, rraumarolo-
gie, cévní chirurgie a onkochirurgie o něco méně pneumo-
óirurgie. Tlto oblasri měl v pojeri profesora Vahaly všeobecný
chirurg zvládnout. Veškerá činnosr rycházela ze snahy pocho-
pit pato$ziologickou podstau chorob, operačního dění i po-
operačního průběhu. Svědčí o tom jak zřízeni v Praze pwní
aseprické a seprické jednorky chirurgické inrenzivní péče, cak
profesorem Vahalou redigovaná monografie z rcku |967 ,,Pé-
če o chirurgické nemocné". Měl jsem čest se na ní spolu s pro-
fesorem Kaf'kou několika kapitolami podilet. Že ryto akriviry
lycházely z inrerdisciplinárniho chápáni péče o nemocného,
je nasnadě. Učil tak, jak rysokoškols§ učitel učit má odbor-
nými schopnostmi, ale stejně qiznamně i posroji, Dovedl se

rozzlobic, ale rychle zapomenout, Samozřejmě byli lidé a skur-
L7, kteři pro něho byli nepřijatelní. \tnoval svou péči prosq;m
i lzdělaným, chrrdákům i slavným. Těch posleze jmenovaných
bylo mnoho profesor Vahala díky wému v-ztahu k uměni měl
spousry známých mezi hudebníky, malíři, sochaři a osratnimi
umělci, a ri se k němu utíkali v nouzi. Nemohu pominout zá-
libu parra profesora *, historii - dávné, ale i sotrčasné. Je v tom-
to směru studnici informací. Ostarně dokumenroval to veřej-
ně publikací o nemocich našich prezidentů.

Mohl bych dlouho lzpomínar na nádherné chvíle strávené
s prof. Vahalou ve chvílich klidu. Kdlž jsme odpočivali mezi
operacemi a já jsem si zap:ilil doutnik, lzpomínal profesor Va-
hala na domov, na nedělní poobědni doutnik či viržinko své-
ho otce. Vzpominárn na krásná odpoledne a večery ve společ-
nosti }zácných lidí včetně profesora Vahaly na zahradě či ve
společenské mísnosri domu profesora KaíL7 u krbu a u klaví-
ru. Vzpominám na mnohá dopoledne Štědrych dnů, kdy jsme
byli společně na šnekích a šampaňském. Vzpominám na ho-
diny srrávené v malostranském domě pana profesora, ktery hlí-
dá sw Jan Nepomuck)i Dodnes je profesor Vahala pra"idel-
ným hosrem našich fakultnich Karolinských koncerrů.

Stáří neni záviděníhodné. Ani pana profesora neminuly
různé nepiíjemnosri. Ale dokáže jim čelit - moudrostí, trpěli-
vosrí, pochopenim a jistě i vědomím, že prožil živor lyplněný
službou druhým. Klasické vzdělání (včetně řečdny) ho vede
k logickému myšleni. K zamyšleni nad událostmi a k jejich
zhodnoceni, Snažil se vždy změnit ry, které k dobrému ovliv-
nit mohl. Do ostatnich se nepletl. Dovolte mi cirovar část do-
pisu jednoho z jeho blvalých žáků a spolupracovníků:

ruc6x,!, a-l /nch,'.

Dnes se, vážený a milý pane profesore, skláníme před Váíni
my všichni, kteři jsme Vás přišli pozdravit a ryjádřit Vám ob-
div Dovolte, abych Vám za všechno poděkoval, popiál Vám
vše dobré a předal Vám zlacou medaili fakulry a pamětní list.
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Zdrauice ?roí MUDr.
Bo huslauu lÝiederlemu, DrSc.
k 90. nurozeninám
prof MUDr. Josef Koutechý DrSc,

Narodil se v Kladně v rodině s nepřehlednutelným intelektuál-
ním nábojem. Jeho dědeček Jindřich byl profesorem klasic-
kých jazyků v Klatovech. Z jeho tří synů byl nejsrarši Lubor
archeologem a znalcem slovanských starožitnosri, druhý mi-
lovaným sdedoškolsk/m profesorem lariny a anrické hisrorie.
Nejmladší Bohuslav, otec profesora Niederleho a přimý žák
Karla Maydla, byl profesorem chirurgie a dlouholeq;m před-
nosrou chirurgického odděleni nemocnice v Kladně. Byl ve
všech ohledech pro syna worem - pevnými erickými zásada_
mi a úctou k člověku. Vrozené dispozice rozvinuli u malého
Bohuslava do náležiré šíře učitelé k]adenšrí a později pražské-
ho gymnázia v Kiemencově ulici, kde roku l925 Niederle ma-
turoval. V letech 1925-1931 srudoval na pražské lékařské fa-
kulré. Promoval sub summis auspiciis. Po promoci pracoval
krátce v anatomickém úsrarrr profesora '\Ý'eignera 

a na interní
klinice Pelnářově. Od roku 1932 zasvěril svůj živor chirurgii
- rřinácr ler srrávil na I. chirurgické klinice profesora Jiráska
(posledních šest let jakojeho zástupce) a od roku 1945 v ne-
mocnici morolské. Jirásek ho chirurgii naučil a Niederle se

k jeho škole pevně hlásil. Po válce (vyznamenán Čs. válečným
křížem 1939) se habililoval ( l945) a réhož roku se sral primá-
řem chirurgického odděleni městské nemocnice v Morole, Za
nerrvěřitelně obtížných podmínek lybudoval pracoviště lyni-
kajíci úrovnč, na krerém se prováděla chirurgie v celém rozsa_
hu. Zřidil v republice první stanici intenzivni chirurgické péče
a prvni sranici endoskopickou. Byllynikajícím učirelem sru-
dentů, mladých lékařů a sesrer (jeho monografie Pláce rertry
na operainím stib nebyla dosud překonána). V roce l959 se stal
profesorem. Klinickou práci lysoké úrovně doplňoval zaní-
cenou prací vědeckorr (několik opako"arrě u nás i v zahraniči
vydaných monografií, na 250 publikací a řada přednášek po
celém světě). Uspěchy byly příčinorr, že i při nepřízni režimu
se v roce 19ó7 stalo pracoviště [V chirurgickou klinikorr FVL,
a FDL UK od roku l971. V roce 1977 byl profesor Niederle
přinucen kliniku zc dne na den opustir. Vynikajici klinic§, pe-
dagogic§ a vědec§ pracovnik dostál beze zbytku i za krajně
nepřiznivých podmínek odborným i mravním zásadám wých
davných předků a učirelů, Svým přísrupem uchvacoval okoli
a ziskával důvěru a lásku. Miloval divadlo, hudbu, lireraturu
a přírodu. Byl členem ,,Kroužku deviri mudrců" (s Charvátem,
Vond_ráčkem, Holzknechtem a dalšimi) a čestným členem a čle-
nem velkého počru českých i renomovaných zahraničních od-
borných společnosti, laureárem Purkyňory ceny (l99l) a no-
sitelem zlag]ch medailí UK i 2, LF UK. Profesor Niederle byl
českým chirurgem v pravém slova smyslu, který celý život
a práci postavil na vnirřnim elánu, osobní kizni, šlechetnosri,
cri, nezištnosti a skromnosti. Není mnoho takogich!

Zwárnir laudaci k přiležitosri narolik mimořádné, jakoujsou
devadesátiny profesora Bohuslava Niederleho, je obrižným

posláním samou podsrarou. Má rydar přesvědčivé svědecn,i
o vnitřním obsahu a zwním projevu života, ktery pan profesor
do této chvile prožíval, ale co je mnohem podstatně.jši, živo-
la, kteF/ v každé ieho složce pan profesor příkladně naplnil,
Dnešní osloveni je pro mne o ro náročnější, žc jsem o jubilan-
rovi hovořil už jednou, před šesti lery Bylo ro v krásném do-
poledni l4. června roku l991 na zámku v Libochovicich.
Těhdy se stal pan profesor laureárem Purkyňory ceny. Moje
rehdejši laduace byla obsáhlá. a prorože wbudila á|em, bvlr
publikována v Cxopisrr lékaiů čes§ch z réhož roku. Obsaho-
vala samozřejmě osobní úda)e a fakra o odborné práci profe-
sora Niederleho, ale zamýšlel jsem se v ni i nad jeho posroji
a činy, kreré se hlrrboce vtiskly do pohnuré historie české chi-
rurgie a české medicíny vůbec, do hisrorie Univerziry KarlolT ,

a je|í 2. lékařské fakulry, a rrvám na tom, že i do režimem zne,
hodnocovaného obrazu českého národa té doby, krery se sna-
žil pan profesor Niederle udržet alespoň na rrochu přijatelne
úrovni, zatimco mnoho jiných ho vědomě deformovalo,

Je wizelné neopakovat se. Někteii z vás moji rehdejši lauda-
ci sly.šeli nebo četli a čát toho, o čem jsem hovořil a psal, uďv-
šíte znovu, Ale ještě víc než raro neryhnurelnost mě svazuje
vědomi jen obtižně sdělitelné lidské velikosri pana profesora
na srraně jedné a vlastní nedokonalosti na straně druhé. Ne,
snadnou úlohu mi však přece jenom ulehčovaly čryři okolnos,
ri: Prvni z nich - úcta a obdiv, které k panu profesorovi citim
a z nich pramenici nurkání vyjádřit je coram publico. Druha
- upřimná radost, že takovou příležitost vůbec mám, Je pro
mne nevšední cti. Třetí - opovážlivé přesvědčení, že mě ma
pan profesor rád, Čwrtá - okolnosr zdánlivě odražitá, nic-
méně pro mne inspirující - rotiž hudba. Ti, kreří mě znaji lé-
pe, se navíc budou divit, že tenrokrár ne hudba komorní, kre-
rou bezl"y'hradně upřednosrňuji. V hodinách, ve krenlch jsem
se zamýšlel nad živocem profesora Niederleho a zrvárňoval
dnďni laudaci, mě pohlcovala hudba Mahlerova jeho 4. sym-
fonie a pisňové cykly.

Okolnosti, ke krerým jsem se přiznal, mě přivedly k poné-
kud netradičnímu pojerí úvah, ve kteq;ch převažují dimenze
člověčensrvi nad fa]<rograFrckým popisem osobni kariéry, brr
rak oslnivé, Devírka v součru desecilerí pana profesora mé
přivedla k myšlence rrzdár panu profesorovi poctu v devíri za,
staveních, v ja§ichsi devíri hlavních reflexích jeho obdilrrhod_
ného živora. při hodnoceni tak bohatého osudu a okolí obda,
rovávajíciho jedince by jich mohlo býr mnohem vic - možna
devadesát, ale snad i těch devěr lýádři ro nejpodstatnější, co
ve wcahu k osobnosti tak rýimečné naplňuje moji mysl a čim
pře§puje moje srdce, Pan profesor Niederle rotiž naplnil be-
ze zbytku myšlen§, které v úvaze o erice chirurga ryjádřil rr,
srižně profesor Diviš: ,,Předevšim je co úroveň ve vědě, ra mu-
sí b;h samozřejmosti. K ní pak přisrupuje svědomitosr, podle

30B



niž se pozná prat7 chirurg. Kdo ovládá chirurgické uměni, má
cir pro odpovčdnost a círční sociální. Chirurgické umění ry-
žadr.rje takr, ohledrrplnost, dobroru srdce, pevnosr charakreru.
Neni-li smysl pro lékařské samozřejmosti dán od přirody, měl
by si je osvojit předevšim chirrrrg. Lékařská mravnosr a jeji
zvlášrnosri zavazuji k povinnosrem a maji ovládat veškerou lé-
kařskou včdu i lékařské uměni. Čím se chirurgie srává mocněj-
ší, tím má být i mravnější. Círir s rrpicim, řídit se poznanou
pravdou a naslouchar hlasu svědomí,"

Doložim vám, že všechny gto principy profesor Niederle
po celý život plnil, často svými činy přesáhl a že všechny pře-
svědčil, že ,,opravdu jenom celý člověk rnůže vpvořir velké dí-
lo, že je třeba zbavit se co nejdiive všech pochybnosrí a za_hlorr-

bati se do sebe a rim i do své práce" (Franrišek Hampl), že
,,věda ádá celého člověka bez postranních myšlenek, oóotné-
ho obětovat všechno a dostat za ro jako odměnu rěžký křiž
srřízlivého poznáni" (Gercen) a že dokázal vládnout přede-
vším sobě, aby uměl v tom nejlepšim slova smplu vládnour ji-
ným. Měl k romu vůli, sebekízeň, moudrosr i lásku,

Zastauení pruní - léta učednicktí
Jeho motrem mohou býr slova fuchibalda Cronina (Očisrec):

,,Uvědomoval si, jako nikdy předdm, čim je mu medicín-
ské studium. Žilo ro v němjako neodlučitelná slož}ajeho nej-
hlubšiho vědomí a bylo ro jako ohniček, u krcrého se za_hřival

ve chvílích únary, skleslosti a nejistory"
Narodil se do rodiny "elkého intelektrrálního potenciálu.

Dědeček Jindřich byl profesorem klasických jazyků v Klato-
vech. Zemřel na ruberkulózu už ve 33 lerech a zanechal - jako
v pohádce - rři syny. Nejscarší Lubor byl archeologem a znal-
cem slovanských starožitnosrí svěrového jména. O jeho veli-
kosti nemusí svědčir nic víc než skurečnost, že byl pochován
do hrobu Pavla Josefa Šafaříka. Prosrřední Václav se stal srře-
doškols§m profesorem latiny a anrické historie, studenry na-
de vše milovaným. Edmond Konrád ho považoval za ,,občan-
ského světce" pro všechno krásné, co kolem sebe rozdával,
Nejmladši Bohuslav se rozhodl pro dráhu chirurga. Byl při-
mým žákem profesora Karla Mydlila, dosáhl hodnosti profe-
sora óirurgie na Karlově univerzirě a dlorrhá léta byl přednos-
rou chirurgického oddělení nemocnice v Kladné.

Nadmíru přísný kritik, jubilanrův učitel profesor Arnold
Jirásek, o něm napsal: ,,Byl ozorem chirurga: dával sr1i,m ne-
mocným, všem bez rozdilu, nejlepší co znal a dovedl, dával ro
pře§ně a přisně, nesmlouvavě, stále se dále vzdělával a sám při-
spíval svými pracemi k obohacení našeho písemnicwí. Uká-
zal lzor působeni vedouciho mimopražského chirurga: zůstá-
val spojen s cenrrem, od něhož bral co mohl, aby ro na svém
působišri rozdával a dále rzdělával, Osobně mužně přijemný
vždyc§ svůj a pravdiý, jasně nasravený k ušlechtilým cilům.
V chirurgii i v živorě je Niederle 52načnou posravou našeho
chirurgického života"' ProfesorJirásek mu projevoval vrchol-
né uznáni. považoval ho za duševniho arisrokrata, noblesního
chirurga, za člověka rypu Rudolfa Jedličky a vždy o něm ho-
vořil s velkým obdivem. Profesor Niederle st. byl krásným,
milovaným, obdivovaným a neobyčejně ušlechrilým člověkem
mimořádného sociálního cítění, všichni tři bratři dosáli mer,
které lidsrvo měří nejryšším uznáním.

Jedinému synu profesora Niederleho byl orec hlavním ži-
votním \zorem. N€mohlo ro dopadnour jinak, než to dopad-
lo. Vrozený vklad, osobní vlastnosti, příklad otcůn dokonalé
všeobecné vzděláni a pile, krerou tak vtipně definoval Louis

Armstrong: ,,Život je jako džeznvá rrubka. Když z něj chcete
něco dosrar, musíre do něj rrochu fouknout."

Maturant Niederle ,,forrkal do živora" v prar7 čas. Přivedlo
ho ro na pražskou lékařskou fakultu, na níž se učil medicíně
od osobnostl které ďávaly lzniknour a rozvinout se samostat-
né české medicíně, jež v ré době dosahovala rynikajicí úrov,
ně. Po krárkých inrermezzech v úscavu profesora Veignera
a na Il. interní k]inice profesora Pelnáře ho vůle a rouha, spí-
še než osud přivedly na l. chirurgickou kliniku Jiráskovu, Ji-
rásek byl črvrrym v pořadí přednostů této kliniky, první po
vrtouženém rozdělení univerziry na českou a německou, po
Vilému '§íeissovi, KarIu Maydlovi a Otakaru Kukulovi. Bě-
hem l3lerého působeni na téro klinice se profesor Niederle
naučil chirurgii od profesora Jiráska, přerzal jeho zÁady a od-
kaz, byť v osobnosrně zformované podobě, a posleze ho d:ile
rozvíjel. Profesoru Niederlemu bylo v obdobi jeho činnosri na
l. chirrrrgické klinice 25-38 ler, Y1zráI v praqi čas a ve 39 le-
tech se posravil do čela samosrarného chirurgického ústavu

za velmi svízelných podmínek.
Když jsem přeléd ,,léra učednická", nemohu pominout

nejdůležitějšího z učitelů Niederlor7ch rozporuplného pro-
fesora Jiráska. Právě z této části mého někdejšiho proslovu mi
dovolre cirovar, prorože v réto pasáži shledávám velikost Nie-
derlova pohledu v charakteristice lztahu učirele a áka. Na-
byl jsem totiž přesvědčení, že Niederlův náhled na osobnost
profesora Jiráska a na jeho vyznam pro českou chirurgii je nej-
objekrivnější, 1al<ý znám. Profesor Niederle t7soce oceňuje
skutečnosr, že Jirásek pěsroval chirurgii v celé její šiři, vynika-
jíci formou, na lysoké úrovni a bez prohřešků proti lékařské
etice. Jeho osobni a lidské posroje, které se někdy projwovaly
rozporem mezi slovy a skutky, spatřuje v obtížném Jiráskově
niterném ápasu a ve vrozené uzavřenosti, které mu neumož-
ňovaly vywořit si bliz§ wztah ke spolupracovnikům - léka-
řům. Byl podezřívav/, č-asro neoprávněně, ner7gikal přímo,
spíše cestou pracovního postihu a mě| zhusta z lidí strach, ač
jinak se dovedl za vlastni pravdu odvážně bír. Byl časro wrdý
Naproti tomu měl velmi pozitivní wtah k se§trám, a ty jei opě-
tovaly. V názoru proí Niederleho však lysoce převažují - i při
vědomi někrerých negariv - zíduhy Jiíáskovy a jeho velikost
a význam pro českou a československou óirurgii.

\4astní přesvědčení profesora Niederleho o jeho rrčireli,
akademiku Jiráskovi, lyjadřuje nepochybně nejlépe jeho pří,
má citace: ,,Ctitel velkych českých chirurgů dosahuje velkých
cíIů ryrčených v jejich duchu. Jeho sousrředěná činnost wo,
ří na klinice zvláštní svérázné ovzduší. Vdskl pečeť své osob-
nosti celému ústavu, ale i jiným insrirucim, kterym súl v če,
le. Jeho duch ovládá spolupracovniky a přenáši na ně mysl
i cir pro utrpení člověka. Svému okolí je vzorným přikladem
ner7čerparelné práce a pořádku. Je nadšeným obhájcem a cti-
telem české řeči, jejího ducha i slova. Jeho rytříbené a ducha-
plné přednášky jsou sledovány s napětím, má vždy co říci.
V diskusi, v níž se uplarňuje jeho neobyčejně bysrrá paměť, se
staví za své názory a přesvědčeni. Nevyhýbá se boji ve spor-
ných orázkich. Jeho výmluvnosri odpovídá i slovo psané, roz-
sáhlá činnost literární. Jeho zběhlost ve světové literaruře je
neobyčejná. Ve veškeré činnosci Jiráskově poznáváme réž je-
ho vrozený organizačni ralenr, krer| se uplatnil i v nejtěžších
dobách válečných. Odměřený, přesný vždy korekrní v úřed-
nich jednánich stává se Jirásek v bližšim přátelském sryku mi-
lým společníkem s hlubokým cirem pro vše dobré a ušlech-
tilé". Nieder|e se úmto zhodnocením plně za Jiráska posravil
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a přihlásil se k jeho bezesporu vynikáiici škole. Po mém soudu
rim však ze všeho nejvice vyjádřil wůj lids§í vzrah k osobnos-
ti sice zvnějšku z nejlry'namně.jších, uvnitř však lidsky zrani-
relné a možná nešťastné.

Zastauení druha - johy mtí být chirurg
Podněrem k němu mi byla knižka Arnolda Jiráska ,,Úvahy
o chirurgii a chirurgovi". Je to soubor úvodních semestrálních
přednášek pro profesoror,y posluchače. Sedmá nese název ,Ja-
ký má být chirurg?" Napadlo mě porovnar představu učitele

profesora Jiráska se skutečností, kterou naplňoval jeho žák

- profesor Nieder|e. Motrem réro reflexe může býr bonmot
Kochův: ,,llkařem b;t je těžké. Chirurgem všeobecně oblíbe-
ným a uznaným ješrě těXi, réměř nemožné". Ve variaci na Ji-
ráskovo téma se vás pokusím přesvědčir, že profesoru Nieder-
lemu se ro podařilo.

Jirásek především g,'zaduje, aby měl chirurg všechny vlast-
nosd, které se ádají od každého dobrého lékaře - od prvního
rozhovoru s nemocným, při jeho ryšetřováni až Po slánoveni
diagnostického ávěru a rozhodnurí o léčbě. Musi proto ovlá-
dat veškerou obecnou medicínu a byt mnohostranně v-zděla_
ný, tak aby jeho znalosti nebyly zúženy jen na jeho obor. Jen
splněním rchoto požadavku se chirurg - rechnik stává chi-
rurgem pozorovatelem, posuzovatelem a ochráncem dějů v or-
ganismu. Ták se srává "chirurgie vědou a její rykonáváni do-
konalým řemeslem" (Perr Bamm).

Zvlďrnim úkolem chirurgick/m je rozhodováni o operaci,
připrava k ni a vlastni operace, Rozhodováni o r.}konu může
být snadné, ale stejně mk velmi obrižné, a ru je nurné rlzdvih_
nout, že ,,chirurg k rozhodnurí, aby neoperoval, poriebuje
mnohem víc vědomosti a větši zodpovědrrosr než k tomu, aby
operoval" (Karl-Heinz Bauer), Proro musí b1,,t nadán náleži_
rým wědomim věcným, kreré vyžaduje wzdělání, rozum a in-
teligenci, rj. znát a umět, pamarovac a dokízar paměť mobili_
zovat, srovnávar a udělar ávěr, často rychle. Srejně tak musí
disponovat lidským svědomím, kreré pramení ze zkušenosti,
vyzrá-losti, umírněnosri a odpovědnosti. Musí mít schopnost
sousrředěného a postupného pozorování a ja§msi duševním
pohledem vidět do hloubky i za okaj rány, to ovšern nejvic
při vlastní operaci.

Je nasnadé, že chirurt musí mít náležité vlasmosti tělesné,
zdravé, schopné a dovedné ruce nadané k l}cviku. Měly by
být jemné, ale současně zdatné ik těžké §.zické práci, vede-
né rozumem i duší. Chirurg.je povinen vésr je k přísné sebe_
r"fchově, odhmotněni a zjemněni, tak aby jeho konání lyjad-
řovalo úctu k příslušné tkáni i krajině, ve kreré operuje. Takto
oduševnělá ruka je ukáněná - opatrná a odpovědná. Chirurg
se musí neusrále zdokonalovar v operační technice, ve vzrahu
ke tkíni a cim i k celému člověku. Teprve pak, i při veškeré tě_

lesné lzdornosti a rělesné námaze, kterou musi lynaložir, im-
ponuje jeho počínání v ráně klidem, rozvahou a elegancí po-
hybů.

Právě tak jako náležité vlasrnosri §zické, musi mír chirurg
i dokonalé vlasrnosti psychické, které od něho ryžduje trva,
lé napětí při operaci, provázené nezřidka překvapením až úle-
kem a srarosti a obavou o operovaného. Proro se musí dokázar
celkově ovládat, v činech i slovnim projevu, a zůsrar ryrovne-
ným i tehdy, kdl, se situace vyvijí kritic§, Ne redy jen uká-
něná ruka, ale chirurg sám,

Všechno uvedené klade velké nároky na osobní vlastnosti
chirurgory - inteligenci, rj. schopnosr odhadovar skryté lzra-
hy věcí mezi sebou, intelekt, citlivé svědomí a odpovědnost za

svěřeného pacienra. \tdomosti čerpá z knih, zkušenost z pra-
xe a velikost z přisného svědomí. Ke znalostem, paměti, zku-
šenosti a předvidavosti musí vložir i svou lidskou pocrivosr
a svědomitost, od hu, včerně odvahy k pravdě vůči sobě, spo-
lupracovníkům, žákům, nemocným a jejich blizkým. A také
ájem o živou rkáň, o přírodu, jednotlivce - o život v jeho ši,
roké složitosri,

Profesor Niederle všechny vlasrnosti, kreré jeho učirel vklá-
dá chirurgovi, opravdu splnil. Mám opravdové přesvědčeni,
že svého učirele vlastnostmi převýšil. Možná také proto, že se
řídil celý život moudrostí Konfircia: ,Jsou tři cesry k ziskáni
moudrosri. První je cesra zkušenosri, m je nejtěž3i. Druhá ces-
ra je napodobení. Ta je cestou nejlehčí, Třed je cesta přemýš-
lení. Tá je nejušlechrilejši."

Srovnání vlasrnosrí chirurga v předsravách učitele Jiráska
a v jejich naplněni jeho ž:íl<em Niederlem je impresivní. Pro
chirurga rykonávajícího odpovědně svtlj úkol by mělo b|r pří-
kladem a v jeho činnosri se stát samozřejmostí. Č""to to^u
tak, bohužel, není. Á]e ruku na srdce - co by si i ren nejdoko-
nalejší a nejmravnějši chirurg počal, kdyby při něm nesrála
odborně i lidslcy příkladná zdravorni sesrra - u lůžka nemoc-
ného i na operačním sáe? Taro ne v,šem chirurgům zřejmá
skutečnost, kreré si byl dobře vědom profesor Jirásek, byla
vždycky jednou z dominanr chirurgického vědomi profesora
Niederleho.

zastauení ďetí - sestra, uěčnti
inspirace chirurgo ua
Ulohu sestry v komplexním pojeri chirurgie jako nepietžire
služby nemocným považoval profesor Niederle za jednu z nej-
důležirělšich. Bylo mu jasné, že bez d,obrých §ester si nelze
představit práci ve zdravornicwí a tedy ani v chirurgii. Vnímal
ji bytosrně a mnohem naléhavěji než ostatní, méně zkušení či
méně odpovědni chirurgové. Uvědomoval si nesnadnou, ne-
změrně namáhavou, odpovědnou a rak často nevděčnou a ne-
doceněnou práci sesrer, která vladuje vlaslnir,,srdce l.ra a ru,
ku ženy", a kterou ruka muže nemůže nahradit.

Vyjádřil to přiléhavě laik, ovšem laik nadmírrr povolaný,,
Karel Čapek, když napsal: 'To už patří k jakési -už.ké p..-
stiži, mluvit o žensk/ch mk rrochu spatra, neni to zlá vůle, spi-
še vědomi §zické převahy. Ono to věršinou vypadá jako ie
ženy potřebují naši ochrany; ale jsou chvile a dokonce težké
chvíle, kdy shledáváme, že porřebujeme jejich ochrany, Muž
... zřídka dovede být brauem nemocného. Dovedl by ho léčir
nebo aspoň polyrážet, ale neumí ho riše a jemně doprovázet
rou cestou bolesri, aby nebyl sám. Je hrubě akrivní, neumi rak
dobře wou činnost rozložit v droboučké a trpělivé skut§. Vi-
děl jsem při práci lékaře, rychlé a odhodlané jako při útoku:
viděl jsem sestřičky při jejich tichém bdění; a já nedovedu ři-
ci, kdo z nich je krásnějši,"

Po mém soudu oba dva, jednomu bez druhého to nejde.
Proto profesor Niederle věnoval s9;m sestrám velkou pozor-
nost a péči. Učil je teorii, čehož dokladem jsou jak jím r,ydaná
monografie ,,Práce sestry na operačním sále", rak pravidelné
semináře, které pro ně za spoluúčasti lékařů pravidelnč pořá-
dal, učil je i praxi. Učil je naslouchat steskům nemocných,
chápat jejich úzkost a srrach, lyhovět jejich přáním a sloužit
jim, do úmoru sloužit jejich jedinečnosti a jí podmíněnému
,,osobnímu", s jinými nesrovnatelnému stonání. Učil je jak co
mají dělar, dělat co nejlépe, aby naplnil své poslání.

Péči o rzdělání sestet povžoval profesor Niederle za rou-
nocennou péči o wděláni lékařů i studentů rnediciny. Jasno-
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zřivě si uvědomoval vyznam plynulé kolemoperační péče o ne-
mocné, kceré chirurg odoperuje, naordinuje jim lélg, ale nemá
na ně vice času, Ten jim dává sestra - žena, která dokáže ne-
dostarek lékaře nahradit a která je i na chirurgickém praco-
višti, tak jako ve veškerém osudu lidswa, věčným symbolem
života, lásky, něhy a krásy - i ve chvilích kritických. Bylo by
áhodno, aby si rento princip, krery bude provázet živor ať už
se vyvine jakkoliv, všichni bcz rozdílu znovu uvědomili, I ses-

rry samy. Protože, jak napsal Adolf Branald: ,,Nemocný člo-
věk chce dvě věci: pohladit a jednar," A nejpřirozenějši psy-
chofarmakon podle Olivera Hassencampa je pohlazeni.

Zastaue ní čturté - člouik-pacient
jaho jedinečnti b7tost
Prorože vím, jak profesor Niederle uznával a respekroval jedi_
nečnost každého trpíciho a srrachujiciho se člověka, jak brá-
nil neosobní šabloně rutinního přísrupu, jak spolu s nemoc-
ným žil či lépe prožival jeho osud, rroufám si doložir složku
jeho lékeřské činnosti cicací několika komentovaných aforis-
mů. Vycházel z Novalisova: ,Je jediný chrám na svěrě, a cím
je lidské lělo." Samozřejmě jak jeho physis, tak jeho psyché.
A uvědomoval si, že ,,z nemocnični posrele vidí člověk svět do-
cela jinak" (Giovanni fupino). Proro byl jeho přistup k ne_

mocnému od první chvile, od prvnich slov s nim, ohleduplný
a plný pochopení. Svým přístupem získával důvěru a oslovo-
val okolí. Dobře věděl, že "o pověsri lékaře roáoduje prvních
l5 minut sryku s pacienrem" (Roberr Hegglin) a přísně dodr-
žoval zÁadu pacienra ničim nesrrďir, ani nemocemi, ani rim,
co chirurgie dělá. Usiloval o prohloubeni, zlidštěni a opravdo-
vost }ztahu lékaře a nemocného, o to, co dnešní medicíně na-
léhavě chybí - o důvěru v lékaře.

Praktikoval a učil své okolí zkuš€nosri, ž€ "nemocný člo-
věk nežije jen infuzemi a antibioti§, že stisk n§, pohlazení
po zpoceném čele sroji za mnoho uklidňrrjícich léků" (Made_
line fuffaldová). Tiwale a stále znovu si uvědomoval, že ,,Dia-
gnózou můžere omráčir wého kolegu, prognózou piislušniky
rodiny nemocného, léčebným úspěchem sebe sama a čím pa-
cienrai Svou lidskosri." (Karel F. Koch). Vždp 

"K čemu jsou
doktořii Aby ulevili, a ro je hodně. Především zbavir bolesrí
a potom morálně podpořit, protože dokcor, to j€ naděje. Ne-
mocný je člověk, krery se topí. My mu hodime áchranný pás.

Buď ho chlti, nebo ne." (Gabriel Chevalier).
Profesor Niederle usiloval poznar svého nemocného po

všech stránkách, všripir mu důvěru a zbavir ho obav a hrůz-
nýó představ, prorože dobře věděl, že ,,lékař jen někdy může
ryléčir, časro dokíže pomoci, vždy však musí uklidnit" Q. Ho_
vorka). Pozoroval své nemocné přesně a pokorně v každé f:ízi
jejich stonáni, i dlouho po zdánlivě úspěšné operaci. Už Am-
broise Paré soudil, že,,o osudu nemocného může se řici něco
r.rrčitého teprve za sto dni po úrazu nebo operaci".

Vždycky mu šlo o to, aby byl nemocný po operaci spoko_
jen, aby byl funkční v/dedek uspokojiv/, rak aby mohl ope-
rovaný dál slušně žir, aby byl spokojený i psychicky. A kdl
přicházel neúspěch, choval se rak, jak v básni Medicinské
klarrnswi vyjádřil ve sbírce Tlak mé krve lékař - básník Alois
Volkmal: ,,Do posledních minut předsnvení udržovat náladu
při živorě, úzkosr sejmour gesrem karbanika a nazpěr vracet

ry, kteří se rozhodli před koncem odejít."

Zastauení páté - úcta k tradici
\ftdomi nezadatelného vJznamu tradice hrálo v chirurgickém
živoru profesora Niederleho nezanedbarelnou roli. Tiadice,

předávaná zkušenost, ale i mravní přesvědčení, posroj k člově-
ku a slavné činy velkych předchůdců mu po celý život byly
piikladem a posilou. Ctil přesvědčení Clauda Bernarda, že

,,stojime na inrelekruálních ramenou lékařských obrů minu-
lYch dnů a jsme schopni vidět dál, než oni viděli, jen proto,
že nám oni k tomu pomohli". Co je však hodno zvlášrniho
pozoru, je snaha profesora Niederleho rěžir, zachovar a dále
rozvíjet českou chirurgii. Vžil si hluboce uadicc zakladatelů
moderní české chirurgie - pracovniků školy, ze kreré ryšel, a-le

i osratních. Álbert, Maydl, Kukula, Jedlička, Jirásek, Diviš, ti
všichni a někteří dalši mu ukazovali cesru a někdy mu dovoli-
li přejír do wěta snění a fantazie, kreré byse ani racionálně uva-
žujíci a jednající chirurg neměl lyhýbat. Prorože 'tradice je
všechno ro, co předchozi generece zanechďy" Qirásek) a je ne-
jenom zaporřebí uvčdomovar si srále znovu a znovu podmín-
ky, které k tomu měly a srovnávat je s těmi, kterymi disponu-
jeme my, pokud možno bez uzardění a studu, ale připomínar
si současně, že v rěch dobách, o krerych někdy snime, plarilo
to, co napsal Miloslav Urban v Brevíři úspěšného lékaře: ,,Ni-
kde se neserkáre s tolika lidmi, kreří si říkají kolego jako ve

společnosri lékařů, Je ro rradice, udržovaná jako vzpomínka
na doby, kdy k sobě byli lékaři kolegirilní." Jak moc nám to
dnes scházi - v medicině, v chirurgii a v živorě obecném vů-
bec. Právě o ro, opřen o vědomí rradice, profesor Niederle usi-
loval o odvržení lži a nasrolení soudržnosti a wzájemné úcry
propojujíci minulost se sou&sností. Zmínil jsem se o rom už
v samém začátku úvahy, kdl jsem zdůraznil pohled profesora
Niederleho na jeho rrčircle. Jsem přesvědčen, žc pro profesora
Niederleho placil aforismus Karl-Heinz Bauera, konsratující,
že,,když chirurg operuje, operuje s ním stále jeho učitel."

S úcrou k tradici přistupoval profesor Niederle k novému,
opatrně a kriticky, zaváděl je - a nebylo toho málo - aniž by
podléhal tlaku módy, ale aby ,,začal stavět svým ziskaným du-
chovnim výbojem k přelzaré rradici" Qirásek). Kdl se ujal
ústalrr, ujal se ho pwnou rukou, promyšleně, jasně, lyžadoval
kázeň, pracoval přesně, důkladně, kriticky. Pokud opoušrěl či
ménil tradice, nahrazoval je hodnotnéjšim a powrdilsvá roz-
hodnutí váhou vlastnipráce životni. Ucta k tradici ho přivedla
k novému prosďednicrvím ušlechrilosti, přítomnosti, mrav-
nosti, enertie, schopnosti, i samoslalného kirického rozhodo-
váni a slušnosrí.

zastauení šesté - odlání
Profesor Niederle byl před mnoha lery ovlivňován členy

"Kroužku 9 mudrců" a posléze se jednim z nich sral. Parřil
k nim raké profesor \4adimir Vondrácek. Dovolte mi parďrá-
zovat jako morro réro reflexe jeho pověsrný v|rok: ..Cim bych
chrěl být, kdybych nebyl lékařem? Kdybych nebyl lékařem,
chtěl bych bf lékařem." Srači roriž zaměnir slovo lékař za slo-
vo chirurg, Oddanost profesora Niederleho k oboru byla pří-
kladná. .,V kažiém povolání se pozná, kdyz ho má nékdo rád.
A v rom dokrorském možná nejvíc." flana Šrčpánková).

Oddanosr profesora Niederleho k chirurgii se projevol"ala
nejenom jeho houževnarou pracovitostí, velkým lzděláním,
trvalou kritičností, ukázněným životem, dodržováním přesné-
ho pracovniho či spiše živorního programu vůbec, náročnos-
tí k sobě i druhým, nesmlouvavosli, statečnosti a snahou ly-
wořit z chirurgie řemeslné chirurgii §,ziologickou a naplnir ji
vším, co provázi nemoc, operaci i pooperačni průběh, ale ta-
ké ryhraněnými předsravami o občanských a lidských crnos-
tech, o čisrorě mravni, ale raké intelekruálni, redy v myšIení,
s maximálni odpovědností před vlasrnim svědomim, U něho,
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chirurga, se projevovala odpovědnosti lidskou i odbornou. Je-
ho oddanost spočivala v ásadnim rozhodnulí, kreré lak pří-
hodně ryjádřil Ralf Waldo Emerson: ,,Bůh dal lidské mysli na

rybranolr mezi pravdou a k]idem. Zvo]te si, co se vám libí, ne-
můžere však mít oboje." Zvolil pravdu, a ro i přesro, že na,,lé-
kaři se ádá, aby dělal zázraky a kdl rak učiní, nikdo se ne-
divi". Zůsral chirurgii oddaný i přes nepochopení, křivdy, ba
urážky. Jeho oddanost byla v nesmlouvavé pravdivosti, sta-

tečnosti wáií v tvář poznarré pravdě, odhodláni dojír ke srano-
venému cili, v odpovědnosri proýázené srálou snahou dělat vše
co nejlépe a činorodosd, ve kleré přesvědčení provázely skur-
ky. Oddanost sparřr.rji v jeho všeobjímajicím přistupu k ne-
mocnému - ostalně pro něho ru lékaři a tím spiše chirurgové
jsou - ne pro samotný obor, ktery si zvolili. Dokonale to r7-
jádřil Antoine de Sainr-Exupéry: ,,Víme, že přijde den, kdy
člověk rrpicí neznámou nemocí se odevzdá do rukou §ziků.
Ti se ho nebudou na nic ptát, odeberou mu krev, určí jisré
konsranry, lzájemně je r7násobi, všechny údaje překontrolují
podle logaritmick/ch tabulek a pomocí jedné tablery se poku-
si pacienra ryléčir. Já však když onemocním, půjdu raději za
nějak/m srarym lékařem. Ten se na mě podívá, nahmatá puls,
prohmará biicho a především mě ryslechne. Porom si zapálí
dýmku, odka,šle si, poškrábe se na bradě a usměje se na mě, aby
zmirnil mou bolest. Jistě, vědu nadmíru obdivuji, ale stejně
obdivuji i moudrost." Moc bych si přál, pane profesore, kdy-
by se Vaše oddanosr stala přikladem nové generace česk/ch
Iékařů.

zastauení sedmé - hultura ducha
,Á&oliv je u nás uzákoněna osmihodino"á pracovní doba, na-
srupují primáři svou smčnu na Noý rok a konči na Silvesrra
o půlnoci" (Miloslav Urban). Přesro plati pro pana profesora
to, co napsali Mark Twain a Dudley Varner v Pozlaceném vě-
ku: ,,Nezná-li lékař nic jiného než medicinu, je velká pravdě-
podobnost, že nezná ani tu medicínu." \édom si této pravdy,
vyzbrojen genericky i vzděláním přijal profesor Niederle do
svého nitra humanistické ideie, které ho provázely celý život.
Zajímal se o mnohé, mezi jinými i o divadlo, o hudbu - a já
jsem šťasrný že jsem mu mohl v několika posledních letech
udělat radost na dlouhé řadě našich Karolinských koncertů,
a samozřejmě o literaruru. Uměni v různých obdobách je sou-
čásri jeho životni filozofie. Těší se jím a uznává jeho hodnotu
pro rozměr živora, pro náhled na něj a ostatně i pro jeho g;-
znam pro živor odborný Pracoval vždycky do úmoru, odři-
kání prožíval nepřetržitě, ale uctival názor dnes mnou už cito-
vaného profesora Vonúáčka, že ,,práce je krásná, nesmí však
býr rlihradním účelem života." V dřívějších letech se ovšem
opájel i kásou přirody, byl mysli,,cem, ale v lese hledal spiše
klid, chvili zapomenutí na nepřetržiré srarosti, a krásu, krerá

mu pomáhala získar nadhled a mír v duši, Ono to s rou kul-
rurou ducha a krásou je rodž úplně jinak, než se dnes hlásá
v rámci modly tržního hospodářsrvi: ,,Vše, co skurečně potře-
bujeme, lze koupir za nepatrný peníz. Jen zbytečnosri jsou
drahé. Á skutečně kJásné věci se neprodávaji vůbec." To jsem

nerymyslel já, ale Axel Munrhe. Parr profesor Niederle ro powr-
dil svým živorem, wým nazíráním a vnímáním kulrury ducha.

Osobnosr takového rozměru, jakou je pan profesor Nieder-
le, je pochopitelně předurčena k tomu, aby lzdělávala osratni
studenry i méné zkušené, zejména začínajici Iékaře a sesrry.

Zastauení osmé - Odpouědnost učitele
A tu mi dovolte, abych misó vlastního hodnocení této vý-
znamné slož§ pracovni náplně profesora Niederleho odlrá-
zal na jeho vlasrní piednášku onoho 14, června 199l v Libo-
chovicích, kterou proslovil jako dik za uděleni r.pnamenání
a kterou jsem s jeho dovolenim publikoval v knižce Etos Hip-
pokrares, lydané při příležitosri oslav 40, výtočí záožrni 2. Ié-
kařské fakulry Nazval ji ,,Odpovědnost a odborná výchova Ié-

karu

zastauení deutíté - sebeúcta
Tak jsem dospěl k zasravení poslednímu, kreré nese označe,
ní, za kreré mě možná bude pan profesor peskovat, kreré je
nicméně hodné jeho života a díla - sebeúcra. Pan profesor do-
sáhl proslulosti a věhlasu v našem stáru i v záraničí. Je čest,
ným čle
členem
n.- č.
rernarionale de Chirurgie, Collegii Internarionaris Chirurgiae
Digesrivae, lnrernarionale College of Surgeons, Udruženja gas-
troenrerologa Jugoslavii, Societa Italiana di Chirurgia a česr-
ným členem Internarional Academy of Procrology. Dosnlo
se mu mnoha pocr, mezi nimiž si nepochybně nejvíce váži
těch, které mu udělily instituce českého státu - ceny Pur§-
ňo,v7 a zlaté medaile Univerziry Karlor,y, kreré jsou mu drahé.
Všechna ocenění pana profesora jsou honosná, ale nedok,iží
vyjádřir při veškeré úctě k nim hodnoru a krásu jeho živora,
prorože,,co je důležiré, je očim nevidirelné" (Antoine de
Saint-Exupéry), právě tak jako nedokonalá jsou moje slova -
slova úcry, obdilrr, diků, přátelswí a l:ísky. A rak rím nejpod-
statnějšim, čím se nemohou rykázat mnozí, je vědomí vlasr-
ní užitečnosri, které může zcela jistě naplňovat mysl pana pro-
fesora a kreré lyjádřil jedinou větou ve sgjch ódách Horatius:
,,Exegi monumentum aere perennius" - Trvalejši než kov po,
mník jsem postavil." Děkuji Pánu Bohu a Vám, pane profeso-
re. Děkuji Jemu i Vám za to, že jste a jal<lm jste. Mám Vris rád.

On jistě také,
Eedncseno 18. březaa 1997
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Deuadesátiny

?rof MUDr. Václaua Tbšouského, DrSc.
prof MUDr. Josef Koutecky, DrSc.

Slavnosrni článek k devadesárinám profesora MUDr Václava

Tošovského - to je r7raz úcty a obdivu akademické obce fa-

kulry k vlznačné osobnosri české mediciny, české chirurgie,
Univerziry Karlor7. jeji Fakulry derského lékailrvi. resp. 2, lé-

kakké fakulry. České dérské nemocnice a Fakultni nemocnice
v Motole. V mé interprenci pak dlouhým, přes půI stoleri ply-
noucim serkávánim a živorním příběhem a osobni wpomín-
kou, krerá reflekruje naše (pala profesora a moje) wájemné
poznávání, úsilí, úspěchy a prohry, radosri a sresky.

Nemohu začir iinak než wzpomínkou na naše první setká-
ní. Bylo ro na začátku července v jednapadesárém. Měl )sem ze

sebou dva ro§ srudia na pražske lékařské fakuJtě, šesr úspěšně

složených zkoušek prvniho rigoróz: a těšil jsem se na první do-
tek s ,yrouženou klinickou medicínou. ChrěI jsem si ,,ohma-
tat" olzduší nemocnice už předem, o prázdninách. Ziskal jsem
jakousi konexi na rehdejšiho primáře jednoho z inrerních od-
dělení Bulovky a posléze profesora naši fakulry - docenra Ri-
charda Foita. Přijal mě sice ve své pracovně, ale choval se ke

mně velmi odměřeně, jako kdyby ho nezajimalo o co mi jde.

Neryhověl mi, Musel jsem hledar jinde. A jak ro rak bývá,

Osud (s velkým O) mi př:il. V nďem domě bydlíci dčtskí lé-

kařka mi napsala doporučení pro tehdy primáře Tošovského,
A ro jsem u toho červencového dopoledne. Přišel jsem do Na-
lczince, kde sidlilo oddělení děrké chirurgie, v nwalném roz-

primái je v sádrovně. Tioufnul jsem
vizitku po sestře. Vápěri se rozlérly
ěval^f,, červenolící pán v dlouhé gu-

mové zástěře a bilých galošich, ruce bílé od sádry, srdečný
a nesmirně laskarli. Ve chvili, v těch dveřích, jsme domluvili
můj násrup na oddělení. Ta chvile v podstatě rozhodla o celém

mém odborném životě. Lépe iečeno rozhodl o něm pan pro-
fesor. Tenkrát mu bylo devětatřicet a mně jednadvacer, Jsou
chvíle, které jsou požehnané.

laudace k devadesárinám neni snadnou záežitoscí. Někre-
ří z vás, kteři črere ryto řádky, o panu profesorovi už mnoho
nevite. A réměř všichni mladí pana profesora neznaji vůbec,

přesrože jeho zásluhy o fakultu, nemocnici i obor jsou mimo-
řádné. A tak mi dovolte zmínir v několika odstavcích to pod-
stalné. co pana profesora charakterizuje.

Narodil se l. července roku l912 v malém městečku na se-

vernim úbočí Českomoravské ,v7sočiny - v Proseči u Skurče,
v chrudimském okresu. Nádherný laaj a komě Skr.rrče blízko
rři krásná a slavná města - Pol!čka, Litomyšl a Vysoké Mýro.
Narodil se ve sroubené chalupě se šindelovqu 51i6ghqu. Vyrůs-

il:fi;
relem),

rři dalši milované ženy - teta Anna, prateta Kareřina a babič-
ka Marie Magdalena. Zminil jsem tyto okolnosti proro, že
jsou nepochybně pramenem dvou prvnich charakrerisrik osob-

nosti profesora Tošovského - celoživorní, nikdy neutuchající

lás§ k rodaé chalupě a k rodnému kraji, i k hlubokemu
cítění rodinnému.

Časné prosečské děrcwi 
"ysrřida]o 

další životní období. Mi-
lujíci rodiče chrěli mít syna srudenrem, ale nepřipadalo pro ně

v úvahu, aby byl během studií někde ,,na bytě". Když bylo pa-

nu profesorovi osm ler, podařilo se jeho orci získat učirelské
m isro ve Vysokém Mltě. Tám dochodil školák Tošovsk| obec-
nou školu a absolvoval klasické gymnázium. Z přestčhováni
byl dlouho nešťastný - chyběla mu celá Proseč se vším, co v ní

přárelé, nabízely se nové
ivora se všcmi radostmi
názia ré doby měla lyso-

kou úroveň, kterou zajišťovali ryborní profesoři. Gymnázium
i opllvalo, takol}mi
slavným piekladare-
posy Illias a Odyssea

rakteris rikou.
Po maturirě (193l) vsroupila do živora profesora Tošolské-

ho Práa a lékařskí fakulta Karlory univerziry Vysokoškolski
léta prožival na koleji Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici
a v prostředi ústavů a klinik, jejióž armosféru uwďelo v té do-
bě mnoho vel§ch osobností české mediciny, kreré u nemo-
hu všechny vlpočítávat. Srudium šlo dobře, jen s jediným za-

škobrtnutím při prvním terminu z $ziologie. Prohřešil se jim
profesor Hanák. A pak se konala 9. prosince roku 193ó pro-
moce (tenkát ještě na právnické fakultě) za účati rekrora Kar-
la \iťeignera - anatoma, dékana Josefa Hepnera pato§zio-
loga a s promororem Jiřim Brdlíkem - pediatrem. Tak jako

gymnázium mu dalo široké vzdělání všeobecné, odnesl si z fa-

zasáhla do života jubilan-
rvencových prázdninách
i u Budislavského rybnika

do díven§ Emy Pechancové z Próy - z Jungmannory ulice.

Ta láka přetrvává dodnes. Svatba byla o tři ro§ později opět
v čewenci, (1-7.1939, redy na páně profesorovy narozeniny).
V autobiografické knížre Padesát let chirurgem \zpominá pro-
fesor Tošovslry na některé názory wé prosečské babičky Mag-
dalény. Cituji: ,,Pamatuj si, že děri je vždycky málo" a nebo

,,Dětí a hrnečků je váycky málo." Manželé Tošovských odkaz
plnili. Na 289. srránce uvedené knížky je rodinná fotografie.

Je na ni 29 členů rodiny a v legendě poznámka, že dvě vnou-
čara ram ještě chybi; ro je tedy jedenatřicet. Knihu r7dalo Ka-
rolinum v roce 1990, což je jisrě dostatečná doba na to, aby se

počet poromků ještě zvýšil. u

profesorovi. Bohrržel chybí i
Dne 21.1edna 1953 umřela h

dcera Liduška.
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A]e vrařme se k době promoce, Dne 2, ledna l937 nastou-
pil Dr. Tošovský jako exrernisra (to jest za pouhou slravu) na
inrerni odděleni primáře Jindřicha V'agnera ve 

"inohradskénemocnici. Dne l. dubna narukoval na prezenční vojenskou
slu;bu. t kdP se udály v jeji druhé polovině nešťasrné poli-
rické událosri (Mnichovská dohoda z 29. 9, 1938 a všechno
co po ní následovelo), lzpominá na ni pan profesor v dobrém.
Byl mezi dobn;mi lidmi. Dne 31. března l939 byl naposled
v důstojnické uniformě a od l. dubna n:ísledovala už jen a jen
medicina,

Llkařská kariéra pana profesora začala náhodně. Po pro_
pušrěni z vojenské služby hledal místo, Nďla ho však při spo-
lečné procházce Prahou jeho budouci manželka. Na dveiich
úcryhodného měšťanského domu, naprori domu U Halánků
na Betlémském náměsri, si všimla tabullcy s nápisem: primář
MUDr. Václav Kafka, operateur, iiditel České dětské nemoc-
nice, Jako vždy praktičrější žena donurila svého pana doktora,
aby se pana ..řiditele" došel zeprat. Zeptal se a l. dubna l9J9
nasroupil na oddělení dět§ké chirufgie a oftop€di€ do Če§-
ké děrské nemocnicc. Za vál§ ji Němci zabrali, česká oddě-
lení fungovala v Nalezinci (od roku t943) a Dr. Tošovského
přeložili na děrské a pak i infekční odděleni, nicméně po čase
se vrátil na dětskou chirurgii. A znovu zjsah zvenčí - rento-
kÉr v podobě profesora Zhradnička, ktery potřebovál na svo-
ji onopedickou kliniku asistenra a po quasi dohodě s profeso-
rem Mikulou, šéfem děrské chirurgie po primáři Kafkovi, si
vybral Tošovského. A znovu 1. července, tehdy roku l945,
v den sgjch třiatřiciorich narozenin, nasroupil Dr. Tošovský na
Kliniku ortopedie a dětské chirurgie profesora Zahrad-
nička, umisrěnou hned vedle Nalezince ve starém Kupeckém
domě, známém pozdějijako Ústav klinické $ziologie. Z asis-
renmTošovského se stával orroped - nepochybně vlivem pro-
fesora Zahradnička, odborně i lidsky nebyvalé osobnosti. Tir
orienraci podpořila pak v ré dobč neobvyklá okolnosr - stu-
dijní cesra do Spojenýó stítu od 8. říjrn 1947 ďo l5. biezna
1948. Dr Tošovský v nich prošel řadou vynikajicich ortope-
dických pracovišť a mnohému z ortopedie se přiučil. Navšrívil
však v konci ortopedického turné také oddělení děrské chirur-
gie Williama Ladda v Bosronu, rehdy asi největšiho děrského
chirurga ve Spojených státech. Tám se mu orevřel zcela nogi
svět vrozenýó vad gasrrointestinálniho ústroji a náhlých pří-
hod vznikajicich časro na jejich podkladu.

Po návraru domů se, podstarně zkušenějši, sice začlenil do
práce ortopedické kliniky, ne však na dlouho. V prosinci té-
hož roku mu profesor Zhradníček oznámil, že od zečátku ro_
ku l950 bude zasrupujicim piedlostou odděleni děrcké a ot-
topedické chirurgie za penzionovaného profesora Mikulu.
Na ďi, čryři gídny. Zůsral v Nalezinci do pátkrr 13. července
1978, kdy se klinika přestěhovala do Morola. Nejprve jako
primái po vzniku Fakulry dětského lékařsrvi a spolu s ní Kli-
niky dětské chirurgie jako přednoxa jejího traumatologické-
ho oddělení a posleze, od roku l970 jako její přednosra. Před-
nostou kliniky přesrěhované do Motola byl profesor Tošovs\i

do l. března 1979, kdy se s ní rozloučil a od 5, března nastou-
pil na chirurgické oddělení děrské poliklini§.

Doba přinášela akademické a vědecké hodnosti. Roku l954
byl Dr. Tošovský ustanoven docenrem (tématem habilitační
páce byly malrorace střwní), l962 se sral přimo (bcz kandida-
tury) doktorem lékařskych věd (rématem práce byly náhlé při-
hody břišní na vrozeném podkladě) a l968 byl jmenován pro-
fesorem. Trruly nebyly pochopitelně 

"lyseze 
né" . Byly vlrazrm

usilovné práce klinické, vědecké a publikačni. Hlavními
oblastmi celoživotnlho zájmu profesora Tošovského byly
n:ihlé příhody břišni u děri, a to jak ziskané, tak na vrozeném
podkladu, neonatální chirurgie a traumarologie, zejména pro-
blematika léčbyzlomenin. Zajímala ho také osreomyelitis a ně-
krerá chirurgicky řeširelná onemocnění lebky a mozku. Velké
množsrvi publikací roz.šířilo i několik monografií, některé á-
sadního 9znamu, přeložené a publikované v zahraničí. Pan
profesor §e v [omto směru držel ásady,,ani den bez řádky".

Dlouhá léta jsem byl s panem profesorem v denní spolu-
práci a mohu powrdit, že pracoval s nadšením a zápalem, že
všechno co děla] měl rád. Ále přesto si myslím, ž€ nejšťa§rněj-
ší byl, kdl se mu podařilo reponovat zle dislokovanou frak-
rrrru a kdp mel ruce bilé od sádry

Zivor pana profesora probihal půl srolerí v politicky ne-
urěšené době. Je obdivuhodné, jak se mu dařilo, přes veške-
rou izolaci, navazovat spolupráci se zóraničními odborni-
ky. Vznikla mnohá doživotni přátelswí. Od pwního velkého
s profesorem Jamesem Thompsonem z Lincolnu v Nebrasce,
kcery aranžoval )eho cesru po Spojených srárech, přes nám
dobře známého profesora Roberra Zacharyho ze Sheftie|du, až
po desítky děrských chirurgů z téměř všech evropských súrů,
Nejvěcši slabosr má ovšem pro přátele z Polska,

Už nemám vice prostoru na dalši líčeni běhu života pana
profesora. Ále v současné pohnuré svěrové siruaci je hodnÝ
zmin§ páně profesoruv pobyt v Afghánistánu v roce l97l.
v zemi, která ho velmi oslovila.

Jisrě mi věříre, že shrnout 90 ler krásného, plodného a čis-
rého života profesora Tošovského není snadné. O tom, že ta-
kory byl a je, svědei nejenom dilo, tirulemerirniho proíesora
nasi fakulry a ritul Rytiie lékařského sravu udčlený Českou
lékařskou komorou a mnohá další ocenění, ale svědčí o rom
předevšim on sám. Jeho osobnost uwářejí lzdělanosr a moud-
ros!, laskavost a ochora, věrná piáre|swi a přikladné wtahy ro-
dinné, pracovirost a píle, úcta k tradicím a osobnosrem, které
ji rywářely. Za ra dlouhá léra, po která pana profesora znám.
se nepamatuji, že by někomu něco odmítnul, že by někomu
ublížil, dokonce snad jsem ho ani neviděl zlobit se. Kdý tal
někdy lzpomínám a myslí mi procháejí ud;iJosd a osoby, když
je hodnorim a rřidim, zapadá mi osobnost pana profesora do
skupiny lékďů, která se neusrále zmenšuje. Do skupiny léka-
řů lidumilů. Všimněte si, že pojem dřive lékaři tak často po,
uživáný se D.trácize současného slovniku. TemPora mutantur.
Děkuji panu profesorovi za celý jeho živor. Je komu děkovar
a za co!
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Osobní uzpomíruka
na prof MUDr. Iuana Lesného, DrSc.
prof MUDr. Josef Koutecky, DrSc.

Z pozváaí pana ďocenta Komárka k účasti na 1, Lesného mo-
tolském dnu márn rrpřimnou radost, Povžuji za poctu vás po-
zdravit a lýádřit současně úctu zakladateli dětské neurologie
v nďí republice a prvnímu přednosrovi první Kliniky dětské
neurologie 2. lékařské fakulry UK a FN v Motole, profesoru
MUDr. Ivanu Lesnému, DrSc.

Po domluvě s panem docenrem Komárkem bude moje ex-
pozé převážně osobní wpominkou na pana profesora. Opod,
sratňuje ji skutečnost, že patřim už jen k několika rěm, kceří
pana profesora dobře znali dlouhá léta. Nebudu samozřejmě
připomínat jeho kvality odborné, kterým narolik nerozumim
a o kteny'ch víte ly mnohem více než já. Měl jsem však příle-
žirosr poznar ho poměrně dobře také po stránce lidské, při
nejrůznějších přiležitostech. Setkal jsem se s nim poprvé na za-
čátku 50. let minulého sroletí, když jsem začal v Iétě 1951 fiš-
krrsovat na rehdejším oddě]ení dětské óirurgie primďe Tošov,
ského v Nalezinci na karlově.

Po půl století jsem se loučil s jeho tělesnými pozůstatky
jménem fakulry, ale "íce sám za sebe v kapli Olšanského hřbi-
tova (21.1.2002).

Myslim, že osobnosr profesora l-esného formovaly vyznam-
ným způsobem dvě zásadní okolnosti. Tou první byla rodinná
armosféra jeho děrswí. Vyrůsral v hmorně, ale zejména kultur-
ně boharém prosrředí. Jeho orec, žák v;znamného indoevrop-
ského srovnávaciho jazykozpnce profesora Josefa Zubacého,
se sca] roku 1924, kdy byJo I"anu lrsnému 10 let, prvním pro,
fesorem indické lilozofie na Filozofické íakulcě uk. v akade-
mickém roce 1926-27 založi| indologiclry seminář v duchu
odkazu svého učitele. Překládal a popularizoval dědicrvi sta-
roindické literatury, ovšem překláda.I i z jazyků novoindick|ch.
V lecech 1937138 byl děkanem a v následném roce proděka,
nem Filozofické íaktlLry. Lze snadno dovodit intelekcuálni
o\,zduší domácnosri, ve které Ivan l,esný zrál, obohacované sry-
ky s mnoha význačnými osobnostmi, které ji navštěvovaly.

Druhou okolností urváiejici Lesného profil byla Hennero-
va neurologická škola. Syn indologa světové pověsti se rozho-
dl studovat medicínu. Promoval roku 1938 a zvolil si jako ži-
votní obor neurologii. Neurologii na klinice profesora Kamila
Hennera, zakladatele moderni české funkční klinické neuro-
logie. Na tomto misrě mi dovolte připomínku o milieu, do
krerého se Ivan Lesný začlenil a jehož tradici celoživotně ctil
a rozmnožoval.

Za prvního českého neurologa se všeobecně považuje inter-
nisra profesor JosefThomayer, přednosta lI. lékařské kliniky
(jak se tehdy označovala Klinika pro vnirřní nemoci) lékařské
fakulry české univerziry v Praze v letech l902 1921. V době,
kdy neurologie neexisrovala jako samostatný obor, přiraho-
valyThomayera ze všech osratnich nemocí nejvice právě cho-
roby nervové sotrstary. Popsal a publikoval celou řadu neuro,
logických jednorek, např. syndrom mosttr Varolova (l884),
syndrom kořenové obrny (l889), ktery nese jeho jméno, neu,
ralgii plereně pažní při hrotové tbc plicní (l891), sotrvislosr ně-

krerých snů s epilepsii (1895,1897\, ráa chůze u někrerych fo-
rem paralysis agitans (1902) a obrny dnavé (1907).

Na tradice Thomayerory školy navázal jeho žák a nástupce
na míscě přednosry klini§ profesor JosefPelnáí Také jeho je

třeba považovat za spoluzakladarele české neurologie, které vě-
noval maximální zájem, spolu se zájmem o psychiatrii, v prv-
ním obdobi své akademické kariéry Jeho monografie Třes
z roku l9l2, přeložená také do němčiny, byla prvni toho dru-
hu ve svěrovém pisemniccví. Na ni logicky navázala dnrhá mo-
nografie Choroby z poruchy mimokůrové šedi mozkové,
lydaná roku |923, Byla to jedna z prvních evropslrych publi-
kací o §ziologii exrrapyramidového systému. Profesor Pelnář
věnoval intenzivní ájem také infekčním chorobám CNS a pe-
riferního nervového systému.

Zakladacelem samosratné české neurologie a prúkopníkem
neuropatologie byl ovšem profesor Ladislav Haškovec, o tři-
náct let mladši nežThomayer a o šest let starši než Pelnář, kce-

ry se scal prvním docentem neurologie v Rakousku-Uhersku
21.8.1896. Do habilirace pracoval jako asistent na klinice psy-
chiatrické, v lecech l90ó 1915 byl primářem odděleni pro
nervově choré v nemocnici Milosrdných bradí Na Františku.
Od roku 1915 ordinoval v ambulanci pro nervové nemoci
v laryngologickém úsravu a od 24, prosince l9l9 se sra-l před-
nostou ambulatoria pro nervové choroby v Kaulichově domě
na Karlově náměstí. Roku 1925 bylo ambulatorium přestě-
hováno do chudobince na Karlově a roku 192ó bylo ustave-
no neurologickou klinikou v čele s profesorem Haškovcem.
V akademickém roce 1925l26 b,y' Haško"ec děkanem lékař-
ské fakulry Neurologii se zabýval velice široce spolu s endo-
krinologií a pedoneuropsychiarrií. Pozorulrodné jsou jeho prá-
ce o šritné žláze a o neurohistologii, zabyval se tá ancropologií,

|,zioterapii, eugenikou a duševní hygienou, Kdl odešel roku
l936 na odpočinek, stal se jeho nástupcem l. řilla 1937 rch-
dy mimořádný profesor Kamil Henner. Ten získal nová lůž-
ka nejprve laskavosrí profesora Ktistiana Hynka při I. inrerní
klinice, od roku 1938 samostarná v bývalé divizni nemocnici
na Karlově náměsti, aby hned na konci vál§ roku 1945 klini-
ku přesrěhoval do bývalé německé kliniky v Kareřinské ulici
a současné klinice zachoval mísrnosri provizorně získané ve
Viničné ulici během války.

Profesor Kamil Henner byl demonstrátorem, nehonorova-
ným asistentem, honorovaným asistentem , od l 5 . června 1927
docenrem neuropatologie, od roku 1933 nehonorovaným
a wápěti honorovaným mimořádným profesorem I. lékařské
kliniky, Vzešel redy také z kliniky inrerní, ovšem profesora
Iadislava Syllaby, A je nepochybně zajimavé, že rak jako Tho,
mayerovi a Pelnářovi na II. klinice, raké Syllabovi na klinice
byla neurologie neobyčejně blizká, Jeho habilirační práce se

rykala vztahů obrny zvratného nervu hrcanového k vnirřnim
chorobám (1903), Zajimal se o choroby periferních nervů,
o parogenezi epileptiformních stavů a o možnosti chirurgic-
kého řešeni chorob mozku (nádorů koutu mostomozečkové-
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ho a míšních lezi). Nejdůležirějši jeho neurologické práce jsorr

o epidemické encefalitidě. Na dvou posledně uvedených pro-
blémech spolupracoval úzce právě s Kamilem Hennerem.
Neurologiclcá ambulance byla na jeho klinice ziizena od l, led-
na l92|.

Ač ryšel z kliniky interni, stal se profesor Kamil Henner za-
kladatelem moderní české funkční klinické neurologie, Obje-
vil iritačni syndrom neocerebelární, srředem jeho zájmu byly
diferenciálni diagnostika mozečkové sympromacologie, epi-
lepsie, roztroušená skléróza mozkomíšní a arachnoidirida, Má
zásadní podil na rozvoji české neurochirurgie. Profesor Hen-
ner, kterého jsem měl přiležirosr poznar, byl mimořádnou,
noblesní osobnosrí širokého kulrurního rozhledu. Byl jedin-
cem dokonalého rysrupování, mírným a neobyčejně odborně
poctil)im. Mohu dosvědčit - viděl jsem ho rotiž opakovaně

ryšetřovar konziliárně dírě na ldinice děrské chirurgie - že tak
dokonalé klinické lyšetření jsem nikdy piedtim a nikdy po-
tom neviděl.

Dámy a pánové, moje expozé do minulosti české neurolo-
gie chtělo dokumenrovar, do jaké tradice a do jakého klinic-
kého prostředí a orzduší profesor Lesný roku l938 vstoupil.

Poznal jsem profesora Lesného zhruba čryřicerilerého. Byl
velmi pohledným, lysokým, šcíhlým, pohybliným gentlema,
nem vlídného chování k nám studenrům. Nepatřil k těm, ze
krerych jsme měli strach. Přednášel s přehledem, rychlou řečí.
Tak jak jsme neměli suach z l,esného, mělijsme ovšem suach
z neurologie. Nervová soustava mě pronásledovala od zahájení
studií. V alaromii u profesora Borovanského mozkovými dra-
hami (byla to jedna z otázek, které jsem dosral pii rigorózní
zkoušcr), ve fyziologii u profesora Lauíbergera s jeho nám ne-
slozumitelnou vzruchovou ceorií; snadná nebyla ani neuro,
parologie u p.ofeso,a SikIa a ted k]inická neuiologie. Tehdy
v poměrně tísnivé náladě jsme se jednoho červnového rána ro-
ku l953 shromáždili v posluchárně Henneroly klini§, ve kte-
ré tehdy docent lrsný zkoušel. \4itil se do posluchárny, ale než
stačil cokoliv udělat, předscoupil před něho jeden z mých ši-
kovnějších spolužáků a požádal pana docenra, aby mu ,repsal

věnování do knižně před řadou ler lydané sbir}ry básni, krerou
zřejmě ještě student lrsný sepsal, Neumíte si představit jak se

pan docent rozářil a nariásal. Byl rrnešen pozoínosri medika,
krery si v jakémsi anrikvariáru jeho sbírlg všimnul, nování
lpisoval s blaženým úsměvem v tváii a zkoušení to dopoledne

to byla piíjemná procházka oborem za laskavého a ohledupl-
ného odborného doprovodu zkoušejícího. Ačkoliv to renkrát
dopadlo rak příznivě, a lztahy s panem profesorem Lesným
byly po dlouhá dalši léca rynikajici, hluboký respekt k neuro,
logii a nejistota z něho premeníci ve mně dodnes pierrvávaji.

Drrrhá vzpominka na plofesoía Lesného spadá do roku
1956. ,,Y zálmu zachováni zdravi pracujiciho lidu" tak byl
tenkrát uveden každý a nezměnirelný verdikr minisrerského
úřednika, kcerý rozhodoval o umísrěnkách mladých lékařů,
jsem se dostal do léčebny v Janských Láznich, kde jsem měl
réměř dva roky na starosli 80 děci předškolního věku s nej,
různějšim neurologic§m postižením po prodělané poliomye-
liridě. Bylo to zlé. Neuměl jsem ani neurologii, ani rehabili-
caci a v dčcské čásri léčebny ani nebyl nikdo, kdo by mě něco
naučil, Zřejmě přes nějaky odborný konrakt se v tom loce při-
jel osvěžit do Janských Lázní pan docent lrsný ByIo co v zi-
mě, přijel lfiovac. Sral se na ryden mým sousedem *, malém
dřevěném pavilonu, ve kterém mě ubytovali a kteqi sltrl v prů-
běhu roku richem a klidem, pan docent do něho vnesl neví,

daný rozruch. Přes dveře pokoje, ve kcerém byl ubnovín, hla-
holil ryčný hlas, jeho rypický smich a nesla se bujará nálada-
Na chodbě, kdl ji procházel, znělo totéž a mísi]o se to s du,
porem llařských bor a třískáním l1dí. Paní uklizečka byla cen

r|den rlvedena z konceptu. Úklid pokoje pana docenra ji za,

bral každodenně podstatnou čásr pracovní doby. Já jsem pa-

na docenta ucrivě zdravil a rytahoval se, že ho znám a že br l

mým učite|em,
Vzpominka třetí platí řadě ler, ve kcerych jsem měl přile-

žirosc sedávar s profesorem Lesným na zasedáních vědecké ra-

dy fakulry a příležitostně i na různých jiných zasedánich od-
borných. Profesoru Lesnému se v průběhu přednášek daříva]o
zhusta poměrně hluboce usnour. Všichni jsme to znali a re-

spektovali. Nebudili jsme ho. Ale srejně dobře jsme věděli, do-
konce jsme se o ro sázeli, že ve chvili zahájené diskuse se profe-
sor lrsný probudi, jeho o slovo se hláicí ruka doslova rysrřelr
do wduchu přede všemi osratnimi a on bude zcela určitě pn,
ni, kdo položí první a pro nás, kteří jsme sledovali jeho spo-
kojený spánek, zcela nepochopitelně naprosto adekvárni ocá-
ku k přednesenémr.r tématrr. Nikdo ho v réro pozoruhodné
kombinaci bezvědomí a náhle rybuzeného lucidního srav,-r

dosud nepřekonal.
Naprosro nezapomenucelná pro mne byla setkání profesné

různorodé společnosri " podolské vile mého učitele - profe-
sora Václava Kaílcy. Klomě jiných termínů se konala pravi,
delně na svácek sv, Josefa - l9. března. Ten den byl g;ročnim
dnem Kafuor7 promoce i habilitace. Jídlo, piti, živé rozho,
vory hudba - známý Tinkův spolupracovník, animátor Stal-
da Látal hrál na harmoniku, já na klavir, o4;val se praskor po-
]en v krbu, zcela specifické 5íbuchy smichu pana profesora
Lesného a samozřejmě raké zpěv Jednim z vrcholných čise!
našeho setkání bývalo sólové r7sroupení pana profesora Les-
ného. Zpívával na požádání a s velkým zanícením staré fran-
couzské pisně v originálu o mnoha slokách, ale zpíval je tak fa-
lešně a s rakogimi arytmiemi, že to bylo neodolatelné, Á jako
vždy měl z úspěchu, o krerém při naši upřímné reakci nepo,
chyboval, náramnou radost.

Posledni lzpominka padí fakulrním Karolinským koncer-
tům, kreré pořádám ve velké aule Karolina každé ročni obdo-
bí, redy čryřikrát ročně, od roku 199l. Áčkoliv pan profesor
Lesný neměl, jak lyplynr_rlo z předešlé lzpominky, zrovna do,
konalY hudební sluch, na Karolins§ch koncertech byl réměi
do své smrri pravidelným návštěvnikem. Nejen to, On blwal
návšrěvníkem prvnim, Dlouho před zahájením koncertu už
seděl před velkorr aulou a víral se se známými, kteří postupné
přich:izeli. Myďím, že v osamocenosti posledních let, ke krere
se postupně přtdtúnvala \zlcká omezeni, to pro něho bylv
šťastné příležirosti serkláni a oživeni minulosti, Občas v průbě-
hu koncertu rušil sdělováním svých dojmů okolí. Na několi-
ka posledních koncertech mi chyběl.

Profesor Lesný se iadu posledních let zabýval analý,zou
onemocněni mocných (dva svazlry lyšly v letech l984 a 1987)
a slavných (další dva svazky roku 199l a 1994 všechny mi
věnoval). Přes sedmdesát osobností minulosti, pies sedmde-
sát rozmanit/ch osudů. A tak mě tak napadá, že bychom se

měli my všichni zablivac nejenom nemocemi, ale duchem
a stářím svých vellqich učitelů a kolegů a už za jejich živora
jim věnovar více pozornosti. Ápropos - půjčil jsem panu pro-
fesorovi před několika lery separátku o chorobách §íilliama
Shakespeara. Nevrátil mi ji. Asi ji ješrě ram někde nad námi
porřebuie,
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Laudatio

?roí MUDr. Otoui Gregoroui, DrSc.
při příležitosti jeho osmdesátych
nilroz€nxn
prof MUDr. Josef Koutechy, DrSc.

Tak jako lidswo lzalo svůi počátek od biblic§ch prapředků
Adama a _Er7 a kmen Čechů od praotce Čecha, ktery na pa_
márném Ripu poz nal zemi opl}jvajicí mlékem a strdim a usra-
novil slTim soukmenovcům v ni zůstat, aby lzápětí jeho dcera,
báiná kněžna Libuše, neomylně předpověděla rznik měsra,
jehož sláva hv&d se bude dotýkat, tak vzalo české vnitřní lé-
kařswi svůj poácek v romro měsrě Praze rynikajíci osobností
profesora Bohumila Eiselta. Dekretem č. 74ll z,e dae22, čeru-
na l87l bylo tehdejší odděleni pro vnitřní nemoci vedené
Eiselrem, uznáno za kliniku. I. inrerni klinika byla slavnou kli_
nikou, vlastně prvni českou k]inikou vůbec, Profesor Eiselt ji
vedl do roku 1902. Profesor Vondráček ho vtipně označil ve
své lzpomínkové rrilogii za praděda českého vnirřního lékař-
swi. Jejimi dědy se srali jeho áci - profesor Emerich Maix-
ner, ktery [. inrerní klinice šéfova] v lerech 19O2-|9|9, zaúm-
co děd druhý profesor JosefThomayer, proslavil IL inrerní
kliniku v letech l9O2-lL9Zl, Za orce české interny pak Von-
dráček sranovil Thomayeror7 žáky - profesora ladislava Syl-
labr_r, krerý řídil I. interni kliniku v obdobi ler 19l9_1930,
a Josefa Pelnáře, šé[a II. inrerni kliniky v letech |92l-11942.
Zmiňuji ruto historii áměrně, u vědomí, že všechno nové ry-
růstá z rradice, že bez ní a bez rěch, kteří ji vy.rvářeli, bychom
nebyli na místech a na úrovni, na kterych srojíme dnes - ani
náš dnešní jubilanr, profesor Ora Gregor, DrSc., emerirni
profesor 2. lékařské fakulry nďeho sraroslavného učeni Kar_
lova.

Zmiňuji pohnurou a krásnou historii české interny proro,
že z ní vyšel i profesor Gregor, z jedné srrany nepochybně uwá-
řen duchem Thomayero"a áka Syllaby, z druhé žáky Maix_
nerovými, profesorem Krisrianem Hynkem, který vedl I. in-
terní kliniku po Syllabovi v letech l930-1950 a po válečném
intermezu, kdy ho důsrojně suploval profesor Ýatislav Jonáš
(1942-|945) ještě v poválečném období 1945_1950, kdy ho
nahradil profesor Miloš Neroušek. Ten srál v čele I. interní
klini§ v rozmezí 1950-1960, aby ho rysrřidali poscupně pro_
fesor Vojrěch Honig (1965-|968) a profesor František Heř-
mans§ (l968-1980). Dva posledně jmenovani přednosto-
vé ovšem byli Gregorogimi kolegy ješrě v době, kdy kliniku
nevedli, neměli redy na něho rakový vliv, jaký maji na své žá_

ky a podřízené šéfové.
MámJi tedy qwojovou linii stručně shrnout, měla na po-

čárku sroleti česká inrerní medicína dvě školy - maixnerov_
skou a thomayerovskou, jež obě vlastně wešly od Eiselra. Tho-
mayer si Eiselta neobyčejně vážil, II. interní klinika zůstala
rrvale thomayerovskou, na I. ldinice se reprezentand obou škol
srřídali: SyIlababyl příslušníkem školyThomayerory, Hynek

a Netoušek Maixnerory. Thomayerovr.r školu pan na Il. inrer-
ni klinice doplnil a ve vlasrní školu vybudoval profesor Josef
Pelnář - z ní vzešli pováleční slavní internisré Il. (profesor Ál-
ronín Varrčura), lII. (profesor Josef Charvát) a IV interní kli-
niky (profesor Bohumil Prusik).

Některé z uvedenlch osobností měly na profesora Gregora
přímý či nepřímý vliw Tím nepřimým myslím na piesný do-
pad zásad profesora Ladislava Syllaby, jehož syn, profesor JiřI
Syllaba, s kterym se profesor Gregor dodnes pravidelně srýká,
personifikuje v jeho mysli vitězswí ducha nad hmorou. Neni
pochyb o tom, že vliv Jiřího Syllaby na Gregora má genetic-
ký původ v mimořádné osobnosti orcově. Profesor l,adislav
Syllaba, narozený l6. června l868 v Bystřici, promoval roku
l892 v Praze, sta] se Thomayerovým asisrentem na poliklini-
ce, habilitoval se roku 1901, titulárnim profesorem se stal ro-
ku l904, roku 1909 profesorem mimořádným a |914 řád-
ným. Byl člověkem mimořádné ušlechtilosti, píle, svědomirosri
a pořádku. Byl sečrělým perfekcionisrou se značnými vědo-
mostmi, ýborným logick/m diagnostikem, jedincem hluboce
mravně založeným, bez nenávisti, s vel§ími humanisrickými
iderily, ktery učil nejen medicíně, ale i mravům a dbal správné
češriny. Měl otcovs§ lzmh ke wým žákům a k jeho nejbliž-
ším parřili nejen profesoři Weigner a Heveroch, ale i ,,konku-
rent" z Il. internl kliniky profesor Pelnář,

Dámy a pánové, možná mě odsoudite za to, že budu hovo-
řir příIiš dlouho a navíc zarim ještě stále ne o dnešním oslaven-
ci, ale to co vám chci teď přečíst, považuji právě v souvislosri
s charakrerem a dilem profesora Gregora, ale i celé ré čásri
osobnosri českého vnitřniho lékařswí, krerá se v minulém po-
litickém režimu nezpronevěřila mravnim principům, za nato-
lik l"finamné, že spoléhám na vaši shovívavost. Dovolim si
vám přečisr čásr předmlur7 slavného d,oudílného Syllabova
díla ,,Nauka o lékařském poklepu a poslechu", kreré rydali
nakladatelé Brusík a kohout v praze roku 19l8. už samotná
dedikce uvedená v záhlavi je - alespoň pro mne - fascinujici:

Minulosti, která hledala pravdy,
Zázračléml probuzení
A svobodné budoucnosti svého národa
Posvěcuji své dílo.
Ve uh:mí předmlauě pah profesor Sllhba auddí: ,Jsem u per-

hwi a aushuluci žákem Tbomayrotlým, Eiseltoujm a Potain-
trjn.

Profesor Tbomayer při uíem mnobosftanném zijmu o tyšet-
iouací metody nejrozmanitější uěnoual uždy fizihdlny'mu ujzhu-
mu nemocnjcb péči obzulášmí a pilně dbal tobo, aby se u něm
uzdelali ndbžitě také jebo žcí ,4:istent tyšetioual před profeso-
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rem, hte|ý nábz,! ?raui.dbm přezkoumáual, pochudlil zřdha, há-
rul neúproně. Tímto zdtau.ým způsobem jsme se naučili bji u
sulcb tyšetřoaacích metoůích pozornlmi a přúnlmi jak k sobě
samjm, tah k mladším léhařům, hteté skuěld učitebkd činnost
Tbomayeroua uíbik na polihlina, později na kliniha,

Od roku 1903 po patntjct semestnj fulo ryým úkolem před-
ndieti o perhasi a aushultaci xa bobatém materLila klinifu Tho-
mdleroa! ... a mobl jsem poznati, že není snadno ani se fizi-
hálním metodlim uyšetřoadní naučiti ani jim učiti. O těchto
didahicbjch zkušenostech jsme s profesotem Thomaletem houo-
říuali a z rozhouorů těcbn již dáuno rypjnul pro mne úhol na-

?sati hniha o Pohle?a a poskcbu.
Osobili podstata knifu ryuěrd z něholiba zdrojů:
Nejprlle je řeba parnatol)lrli, že u Prurzi jrme n4 sldré bisto-

rické půde lihaishé, h& flziháIní diagnosiha interní fula již od
dlb Kronbhobotjm pěsĚna s oblibou a pňuedlna he znaoi do-
konalosti techniché. Tuto zlílibu i technihu staré pražské šholy
př4al Eiselt a ačil ji Maixnera. Thomayra i wb mhdií, Ke zhu-
ienostem pak, Éteré ue fizihální diagnosrice učinil Thomaler
a o které se dělil se stjmi zllh1, pojí se md ulasmí pozoroaání
pruktitkd ...

Tím bedlittj čtenál pozntí a hnize hned pečeť staré šlob praž-
sLé, hned podání eiselnushé, hned zisady thomaleruushé a hned
zase ryze osobní zkušenorti a hbdisha autoroua,

K osobnosti hnihy přiqíaají ještě jiué její rys!. Modrrní na-
uka o pohbpu a poskch& ,e o?ífuí 0 f,ziku, o anatomii normdlní
i patbologicÉou, o fiziokgli a róntgenobgii ... Mie kniha dbd
proto ušech jmenouanjcb nauh pomocnjch oíce a iíře než jiné
hnihy tobo drahu ... Má Éniha chce hjt čtena, a to jak mkdjmi
posluchači, tah starjmi prahtihy, poLud nepozt7li zíliby u čabě
hhařské, Cbce blti čtefia n4en pfuto, ab1 prohlabouala čtend-
úa inteleÉt, ale aby rozněcouak a sílik Lísku k nauce probírané.
Iěprue tím uznihti mezi autorem a čtendřem páka nezbywí, aby
kniha konak sué posLíní a doplňouala piímj uliu žioého oua
k útnímu qýhkdu.

Ldska k probírané aauce budí sama o sobě zlíjem o jtjí bisto-
rii. Kam až lze z?ět sledouat ptvé počdtle1l ruufu o lékařském po-
hbpa a poslechu? Jací to blli mažoué, kteří se o teito uznist z4-
sbužili? Co zjejicb uět se stab nez zdkonem? Oč
pohročih naše uědžní odj4ich dab? u nich pňučiti
lepe než u knihdch dnešních?

Na tyto olízhy, hteré llíska le nauce badí jale u aunru, tah ue

unímauém čtendři, md kniha hbdí odpouědeti: bistoricbjm ná-
črtem, hterj jsem rozuedl obiírněji, než ofučejně bjuá, přiměle-
njmi citáty ze starjcb lzlaihů staroaěhlch a noaoaěhich, zřením
k toma, jah někteú pojm1 na|ýuaQ nynijšího obghu, konečně

?zrtíéu, hteré ,aou í]siognomií mají ýupňoudti čtenářshou ?o-
z|ftloý k uahlarnJm mismim, i:u|m hrojen maji čtrnaře pir-
nášeti u kalamí prostředi, ue hterém ten neb onen mistl žil a ?ů-
sobil.

Ze způsobu, jab,ým se ý hlrize tafu atka probílri, ťtenář mů-
že čerpdti kitě jiné podstatné poučení. Dnešní nauka o perhusi
a aushultaci se ma jeuí společnim dílem ňzqých uěÉů a niz-
njcb národi ,,, Suětouost její je ted1, poznatek, kterj se jako suě-

touostjinicb rndh oruět7uich dobře hodí, db! osuětlil honeťn! cíl
lidsna, Jatjím pohojntí spolupruíce ušecb ndrudů suětottjch, spo-
Iuprdce, htelí za uzájemnébo uznání a thry hllái dobru pro
uíechno lÁtuo."

Dále pak profesor Syllaba zdůrazňuje a dokládá podil i ma-
lých národů na pok_roku a zvlášcě národa českého jako křižo-
vat§ všech owětoých vlivů evrops\th. Pro naši současnost
pak pro mne zvlďcě ryniká jedna z věr téro pasáže jeho před-

mlury: ,,Nebude již napi možno, aby několikamilionol} kul,
turni národ rrpěl kiivdou jediné univerzity, křivdou, která bo-
lescně dtrsila rozvoj generace, v niž jsem rosd."

Citovaná slova mě hluboce oslovují, dojímají a je nade
všechno jasné, že přenesena qichovorr a piíkladem na syna

profesoraJiřího Syllabu a jeho prosrřednicwim na Otu Gre,
gora, vedla k uwáiení osobnosri, jejíž zásady lze lýádřir dvěma
věrami, kreré v ,,Úvahách o hříchu, utrpení, naději a pravé ces-
tě" napsal Franz Kaíka: ,,Od jiscého bodu neni již návraru,
Toho bodu je třeba dosáhnour"'

Ták se dosrávám k vlastní laudaci profesora Ory Gregora.
kte5; v oblouku pohnutého života takového bodu dosáhl a ři-
dil se jím.

Široký oblouk živora Ory Gregora začal <. prosince roku
1916 v Praze, kdy se Ota Gregor narodil otci, inženýru che-
mie, muži liberálního ducha a širokého krrlturního záběru.
a malce, kreíá se cele věnovala rodině a domácnosri. Ora Gre,
gor lystudova-l na ÁJ<ademickém g,mnáziu ve Štěpánské ulici
a vlivem otce, ne školy, zatlájil studium mediciny na pražske
lékařské íakulrě. V roce l938 měl absolvovaných 8 semesrrů.
Náledujici obdobi wětorych událostí hluboce poznamenala
běh Gregorova života. Ileg:ilně odešel přes Polsko do Anglie,
V Birminghamu rysrudoval biochemii na přírodovědecké fa,
ktrltě a po promoci vstoupil jako dobrovolník do &l. Západni
armády. Sloužil u tankového praporu, se krerym se účastnil
invaze v Normandii. Oba rodiče Ory Gregora byli nacisty za,
cčeni, internováni v terezinském ghethu a pak přišel onen život-
ní paradox - v noci z 8. na9, března í944 zahynuli v osvětim,
ském plynu a právě toho 9. března se Otovi Gregorovi narodil
v Londýně pwní syn. Sestra Ory Gregora vězněni v koncen-
rračním ráboru přežila a žije v Caracasu ve Venezuele.

Po skončení vál§ se profesor Gregor vrátil s čsl. Západni
armádou do Prahy, kde poklačoval ve studiu medicíny, krere
ukončil promoci v kvěrnu roku l946. Po promoci nastoupil
jako sekundárni lékař na interni oddělení nemocnice Pojiš-
ťovny souk-romých zam&tnanců Sanopz, kde působil do ledna
l950. Od ledna l950 do srpna 1952 byl sekundářem lV in-
terni kliniky profesora Prusika, jednoho z nejr7značnějšich
českých inrernistů, krery na Gregora působil jak širo§m á,
běrem, tak sportovním habitem (okrajově připomínám, že
v té velké budově, ve kreré klinika sídli, neiezdil nikdy vlta-
hem; v tom ho pak profesor Gregor imitoval v nemocnici pod

Perřinem).
V roce 1952 přešel Ota Gregor na místo odborného asis-

tenca I. interní kliniky. Jeho cesta se jeví jako zcela logická.
Vznik gastroenterologie jako samostatné disciplíny vnitřniho
Iékařswí se na I. interní klinice datuje od začátku 20. ler, kdr,
se ji začal zabiar Dr, Karel Klein, zvaný Magenklein, Zalo,
žil zvláštní ordinaci pro choroby rrávicího ústrojí, jehož pro,
blematice se piíležitostně věnoval i Dr Jaro Horák. Hlavni
práce byla péče o nemocné vředovou chorobou, chroniclrymi
průjmy a chronickou zácpou.

fui kolem roku 1929 se gasrroencerologii začal blízce vě-
novat Jiří Scheiner, ktery ač původně zaměřen nefrologiclo,
(habilitoval se na problematice lipidni nefrózy), zůstal gasrro-
enterologii věren až do smrci a rento obor pěstoval již zcela
systematicý Byl spoluzakladatelem a prvním předsedou Čes-
ké gastroenterologické společnosci, kcerou založil společné
s Herforrem, Maškem a Mařatkou 22.1 1.1945. Bst též redak-
torem česoPisu Gastroenterologia bohema.

Po piíchodu prol Hynka z Bratislary do Prahy s ním při-
šel i Dr. Mitáček ( 1!3l), kter/ byl již pii svém působení na
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Slovensku orientován gasrroenterologic§. Na klinice však pů-
sobil jen krárce, do roku 1933,

V dubnrr 1932 přešel na l. interni kliniku z fakulcní po-
likliniky (která byla v !é době v Myslikově r:lici) Dr, Karel
Herfort. Původně byl zařazen do neurologické skupiny
doc. Kamila Hennera, krery na klinice působil, záhy byl však
profesorem Hynkem zařazen do skupiny vedené tehdyjiž do-
cenrem Scheinerem. Kolem roku 1936 pak přišel na kliniku
ze Slovenska dr. Ludvík Hlotrcal a gasrroenterologická sku-
pina pod vedením doc, Scheinera byla woiena již čryimi in-
rernisry se speciálním zaměřenim na trávici a zaživaci ústrojí.
Y roce 7945 Doc. Scheiner odešel do PIzně, aby převzal ve,
dení interní klini§, a .,edoucim skupiny se stal Dr. Karel Her-
fort, kce4i zůsral na I. inrerní klinice až do roku 1952. Her-
fort a Hloucal byli K, Hynkem posrupně habilitováni (l!46
a l948). Hloucal se stal primářem interního odděIení nemoc-
nice ve Scrakonicich, v klinické a v"fkumné práci poktačoval
doc. Karel Herfort. Po odchodu profesora Klisciana Hynka do
důchodu byl přednostou I. interní klini§ jmenován profesor
Miloš Netoušek, V roce l95l byl doc. Karel Herfort pověřen
vedením gasuoenterologického odděleni falultní polikliniky,
kde ješrě incenzivněji rozvíjel gastroenterologickou činnosr.
Obklopil se schopnými žáky (M. Keclík, P Frič) a lyrvořil
svoji vlasrní gastroenterologickou školu, Herforrovo oddělení
se stalo jednim z vedoLrcích pracovišť v gastroenterologii, kte-
ré piedevším v pankreacologii udávalo krok. Á právě na Her_
forrovo misro na l. inrerni klinice přešel ze IV interni ldiniky
Ota Gregor. Tvořivým zpúsobem navázal na práci svých před,
chůdců, kteři na I. interní klinice pěstovali gastroenterologii,
Tak jako K, Herforc, rak i O. Gregor začátkem 50. let pilně
a zrtrčně gastroskopoval. To ale byla endoskopie semiflexibil-
ním gasrroskopem'Wolfo9;m,Schindlero9;m, jehož dvě rře-
tiny byly rigidni.

Roku l958 se stal Gregor kandidátem lékařslgch věd, v ro-
ce l96l se habilitoval, v roce |964 obhájil velký dokrorár
a v roce 1967 byl jmenován řádným profesorem vnitřního lé,
kařswi; oba posledni uvedené tituly už ovšem ziskal na tehdej-
ši FDL.

Když byla zřizena v roce 195l na pražské lékařské fakultě
pediatrická věrev a z ni v roce l953 FDL, za.jišťovalo lýuku
interny pracoviště prof, Richarda Foira na Bulovce. Do ne-
mocnice Pod Petiinem přešlo roku 1958, kdy už ovšem vedl
IL interni kliniku FDL ve FNPP profesor \4adimír Jedlička,
r}znamný představitel I. interni klinilq, pražské lékařské fa-
kulry, ž& Syllabův Šéfem klini§ byl v letech 1954-1969. Na
ruto kliniku a tedy na FDL, jejímž proděkanem v jednom ob-
dobí byl, piešel Ora Gregor v roce 1962, zprvu jako docent
a pozdějt (1967) profesor, oba vlznamní Předsravirelé školy
I. incerni kliniky se sblížili, profesor Jedlička při posezenich
s profesorem Gregorem ,,zaháněl své ranní černé koč§" a kdý
přesluhoval, zůstal velkorysosri Gregorovou ve své pracovně
- ziejmé jak se mezi genrlemany patři.

Ora Gregor byl lynikajicí učitel i organizáror v;2kumné
činnosri, Velmi zevrubně se věnoval problematice uropepsinrr.
Tirto z mnoha h]edisek originální, několikaletou práci zakon-
čil lydáním monografie stručně nazvané Uropepsin (Praha,
1961). Orázkím žaludečniho karcinomu se věnoval soustře-
děně neiméně 15 lec. Prokázal, ze sledováním rizikoých sku-
pin je včasná diagnóza nejenom možná, ale že rak lze vyznam,
ně prodloužir život těchro nemocných. Své zkušenosri shrnul
v monografii Včasná diagnóza rakoviny žaludku (Praha, 1965).
Uznání na comro poli jeho vědecké práce se mu dostalo cim,

že byl po několik let odborným poradcem Svěcové zdravor-
nické organizace (Evropské centrály " Kodani) ad personam,
tedy ne z iniciatiry a pověřeni MZ, Kliniku vedl profesor Gre-
gor v lerech 1969-|977. Na tomto pracovišti ryrvoiil bě,
hem relarivně krárké doby svoji vlasrní inrernisrickou školu
(. Blahoš, V Mazač, L, Merrl, J. Osten, J. Zelenková). V ro,
ce 1976, v době ,,normalizace", byl zbaven přednostenského
mísra a v roce 198l předč-asně penzionován. Důvodem odvo-
lání z funkce přednosty tehdejším děkanem byla ,,nevhodnost
rychovávat medikn kdl nesprávně rychoval své dva syny",
kteří v roce 1968 emigrovali do Anglie, kde žijí jeden je
srrojnim inženýrem, drtrhý docenrem oftalmologie na londýn-
ské univerzitě. Gregorovu kádrovému profilu ovšem nepro-
spélo ani to. ie 2l. rrpna roku |9ó8 poslal protesrní dopisy
proti okupaci republiky na MŠ. [N KSČ a RUK, Po odcho-
du proFesorově vzniknul sponránně ,,Klub přácel Ory Grego-
ra". Nepochybně to o něčem svědči. Obě perřinské interni
kliniky pak byly doučeny, kdl byla roku 1976 ustavena in-
terni klinika ve FNM.

Profesor Gregor publikoval béhem své odborné kariéry
čryři odborné monografie, kapitoly do šesti kolektivních mo-
nografií a přes l30 vědeckých prací včerně těch, které byly
ocištěny v zahraničnich časopisech. Doma i v cizině proslovil
152 vědeclrych přednášek, Velký zájem věnoval popularizaci
lékařské vědy a zdravornické osvětě. Publikačni činnosr ne-
omezil ani po odchodu do důchodu. Svědči o tom úspěšná
vo|ná rrilogie knih o životnim stylu íStárnorrt. to ie kumštl
Zdravé ži, to je kumšt; Ztt se stresem, ro je kumst). Od roku
1992 přednáši psychosomatiku na 1. LF UK jednotr g;dně, je-
denktát t|dně ordinuje v oboru psychosomadky, v lením se-
mesúu loku l996 byl ,,hoxujícím profesorem" DAMU a aby
g,to akriviry měl ,,jisré", složil na jaře roku 1996 atestaci z psy-
choterapie. Opakovaně přednáši v českém rozhlase (v pořadu
Akademie 3. véku ,,Sďíbrná mozaika") a je předsedou redakč-
ní rady nakladatelswí Galén. Na osmdesárnika je to akrivita
jilré ucryhodnj. Béhem živora byl profesor Gregor vícekrár
rlznamenán. Je nositelem Csl. válečného l,Jiže, Pemčlni me-
daile za odbojovou činnost prori fašismu za 2. světové války,
v roce 7957 ziska]. cenu Pur§ňoly společnosti za přednáško-
vou činnosr, v roce l958 CenLr gastroenterologické společnos-
ti za vědeckou práci v oboru gasrroencerologie a v roce 1995
byl ryznamenán Purkyňovou cenou za celoživotní lékařskou
činnost. Jakmile to bylo legislarivně možné, požádal jsem rek-
rora UK, aby byl profesor Gregorjmenován emeritním profe_
sorem 2. LF UK, Stalo se rak roku l995.

Moje lar_rdace by nebyla úplná, kdybych nezmínil vztahy
k některym lékařům, kteří profesora Gregora na jeho živorní
porrri mijeli a různě ovlivňovali, Kromě už zmíněného úzké-
ho vzrahu k profesoru Syllabovi ovlivnili Gregora zejména dva
známí velikáni naši medicíny: profesor Charvát a profesor
Vondráček. Vzrah k prvně jmenovanému byl blizký Často
spolu hovořívali a ,,mezi čryřma očima" ho Charvát oslovoval
náným ,,Otáčku". Vondráček imponoval profesoru Gfegolo-
vi kromě jiného sqtm suchým humorem. K dlouholetému
šéfovi profesoru Necouškovi byl Gregorův lztah schizoidní.
Netoušek byl mimořádně pilný puntičkářský suchý perfek-
cionisca, kceryi se nikdy neusmál. Bylo to v určitém rozporu
jak s formou jeho soukromého živora, cak s naturelem Grego-
roým. Nicméně nechal profesora Gregora po vůli pracovat

nejúžeji asi s píofesolem Šmahelem. Z obdobi působeni
na I. inrerni klinice vzniklo veliké přárelswí s profesorem
Schúckem, člověkem hlubokého, depresivně laděného nitra,

j19



úcta k inrrovertním kolegům Friedmannovi a Koťátkovi, k]a-
sid<y,vychovanému a nepochybně charakrernímu Heřmanské_
mu a vlastně už učitelský vztah k tehdy mladému spolupra-
covníkovi doc. Jiráskovi. Vájemně dobry lzrah mél profesor
Gregor s profesorem Šonkou z lIl, inrerni kliniky.

Zcela nová atmosfera kolegiálních lztáů v-znikla na klini-
ce petřínské. O poměru k profesoru Jedličkovi jsem už hovo-
řil. Ále byli ru další _ Gregorovi velmi blizký rynikajíci kar-
diolog docenr Urban a skupina dalších, které profesor Gregor
na k]iniku ,,přiráhl" - profesor Blahoš, docent Osten (ktery
nad ním má osobní dohled), docentka Zelenková (přišla z far-
makologie), docent Mertl (dnes na 3. LF) a primář Mazač
(v současnosri v nemocnici Na Františku). Profesoru Grego-
rovi se podařilo sestavit dobry rym - velká část působí na na-
ši fakulrě. Vycházel dobie s přednosrou chirurgické kliniky
prof. Vahalou (a někdy s nim obědval ve Svazu spisovatelů)
i jeho věrným žikem, pozdčjším piseckým primářem Herber-
rem Jaroškem. Mezi věrné Gregorory přátele patří imunolog
profesor Vagner

Nabizí se otázka živorni filozofie, krerá od chvile dosaženi
onoho Kaíkova ,,bodu, od krerého už nelze ustoupit", uwďe,
la rozhodování a konáni profesora Gregora. Pochopil souvis-
losri přirodniho řádu, makrokosmu a mikrokosmu. Pochopil.
že je součásri přirody a žije vědomě příromnosri ve smyslu
,,now and here" a nepřipoušri si pojem věku. Vždycky ríhnul
ke sponu a ke kráse. Už před patnácti lery mu kdosi spočíral.
že vlasrně oběhl zeměkouli. Běhával dvě hodiny denně. V sou-
časnosd běhá každý druhý den l5-20 minur a ve dnech me-
zi rim cvičí jogu. Okouzluje ho Mozartova Kouzelná flétna.

Vytvořil si pevnou hierarchii živorních hodnor, krer/m vér,o-
dí láska z mnoha úhlů pohledu, práce, klid mysli a po rannim
probuzeni dik za každý další nabídnury den.
, Tolik jsem vám chrěl pověděr o živoru a práci profesora On

Gregora. Jemu pak poděkovat, vyjádřir úcru a přát, aby rěch
rán díkůlzdáni byla ještě předlouhá řada.

Předneselo 26. listopadu 19%

Vlasta Adamouá, Eruín Adam
?rof MUDr. Vladimír Vonha, DrSc.

Vlasta Adamouá, Eruín Adam

Mezi lisropadem 2001 a listopadem 2002 se dožili 80 ler
\4asta a Ervín Adamovi, kreři byli členy prvního učirelského
sboru někdejší Fakulry dětského lékařswi Karlor7 univerziry
a v 50. a v 60. lerech patřili mezi nejvlznamnější předsravi-
rele československého infekčního lékařsrvi.profesorka
MUDr. Masta Adamová se narodila v Novém Hrozenkově
dne 5. lisropadu 1921. Marurovala v době druhé wětové vá-
l9, a rak jí bylo dopřrino začít s rytouženým scudiem medicí_
ay ů po jejim skončení. Svá r7sokoškolski srudia završila
v roce l950. Po promoci nastoupila jako sekundářka na K.li_
nice infekčnich nemocí v Praze na Bulovce, vedené profeso_
rem Jaroslavem Procházkou, jednou z velkých posrav naši
tehdejší mediciny. K tomuto úsravu měla Vlasra Ádamová
blizko, Pracovala v něm za vál§ jako zd ravotn í sestra, a zúčasr-

nila se ram řady odvážných akci, které zachránily život několi,
ka lýznamným účastnikům protinacistického odboje. V roce
1954 se srala asistentkou a postupně získala arestace z pedia-
rrie a infekčniho lékařswí.

Profesot MUDr. Ervín Adam se narodil 7. lisropadrr l92J
v Rachově na rehdejši Podkarpatské Rusi. Srředoškolski sru-
dia ukončil v době, kdy rato část bywalého Českoslo,,re.,.L"
byla anekrována Maďarskem. Zázrakem unikl smrri rěsně po
maturitě v červnu l94l, kdy mad'aršrí fašisré lil,vidovali všech,
ny, kteři odmítli vzdát se československého občanswí a opro-
vat pro maďarské. Pak se úspěšně skrywal na různých mísrech
Madbrska. Po dvou lerech byl však dopaden a deporrován do
koncentračniho tábora. po mnoha srázních se dočkal osvobo-
zení během rransporru z Dachau do jiného lágru. V roce l9.ií
začal srudovat na pražské lékařské fakultč. Již jako student
,,fiškusoval" na bulovecké Klinice infekčního lékařství. Po pre
moci v roce l95l tam nastoupil jako sekundái Vzhledem ke
sým schopnostem a pracovnímu nasazení rychle postupot,al
vpřed. V roce 1954 se stal asisrenrem a po dvou lerech zástup
cem šéfa kliniky. To již také on měl za sebou atestačni zkouš-

§ v oboru pediatrie a infekčního lékařswí. Na Klinice infek,
čních chorob se seznámil se svou budoucí chori. svatba se

konala na podzim roku 195l. Dnem jejich sňatku započalo
jedno z těch šťasrných manželswi, ve krerych se sliby dané pň
svarebnim obiadu dodržuji, a které jsou navíc pečerěné vedec-
ko-odborným partnersrvim, pomáhajícim souzněni duší. Ada,
movi mají dvě dcery Karolinu, která se narodila v roce l954.
a AJici, krerá přišla na svět o tři ro§ později.

Přes své mládí se Ervín a Vlasra Ádamovi uplatnili již
v 50. letech jako qhnamní infekcionisté. V jejich rychlém
růstu se nepochybně uplatnil vliv profesora Procház§. Ten.
jako jeden z nemnoha předsravirelů naší klinické medicínr,.
včas zachyril rempo moderniho ,v"fvoje, krerým kráčela me-
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dicína během 2, světové v:ílky, a lytvořil prosrředi, kceré piá-
lo mladým talenrům. V prvni polovině padesárych let začala
v celosvěrovém měřírku válka s poliomyeliridou, v ré době
nejobávanější infekčni chorobou rozvinuq;ch zemi. Na scéně
se objevila nejprve inaktivovaná a později živá oslabená očko,
vací lárka prori poliomyelitidě, neboli jak se cehdy nemoci
začalo familiárně říkat _ ,,polio", Do boje s ,,polio" se tenkrár
velmi rozhodně a také účinně jak se brzy ukázalo - zapoli,
lo i naše zdravocnicrví, Adamovi se srali členy t|mu, kreryi na-
plinoval strategii boje proli polio v rehdejším Československu,
Kromě nich a profesora Procházky jej wořili profesor Vilém
Skovránek, tehdejší československý hlavni hygienik, muž vel_
ké odvahy, rozhledu a osvícenosri, a dva mladí češri virologo-
vé: MUDr. Karel Žáček, r,ynikajici epidemiologický srrarég
nadaný mimořádnou vědeckou fanrazií, a MUDr. Dmitrij
Slonim, tehdy asi teoreticL7 nejfundovanější český virolog,
krery se však dokizal diky sr}m neobyčejným organizačnim
schopnostem přerodit v muže praxe a zavésr a 9,užít pro \,Y-
robu vakcin tehdejší nejpokrokovější biorechnologie, Společ,
ně q.wořili koncepci boje se zákeinou nemocí. Jejich stracegie
svou komplexností a dokonalou promyšlenosrí asi neměla v té
době ve svěrě obdoby. Na Bulovce lznikla ,,laboracoř pro
výzktrm poliomyelitidy", krerou vedl profesor Procházka, ale
jejímiž l}konnými ,,údy" a podněcovareli věršiny činností
byli manželé Adamovi. Před nimi byly velké úkoly, Podle
strikrnich, předem daných pravidel měli zajistit sběr repre,
zentativního souboru sér od oblvatelswa z celé republiky, je,
hož ry§etřeníby umožnilo ziisrir stav promoienosri naii po-
pulace polioviry pied zahájením očkováni a v dalšich f,ízich
zjistit raké účinnost zkoušených vakcín. Současně měli pro-
vádět klinickou kontrolu bezpečnosri očkování. V rámci těch-
co akrivit najezdili po republice tisíce kilomerrů a odebra]i krev
aspoň od 10 tisíc osob všech věkorlch skupin, od jednoměsíč-
nich kojenců až po nejstarší ročniky, Kromé toho museli dbát
o to, aby řádně pracovalo jejich oddělení na Klinice infekč,
nich chorob, kde se koncenrrovaly připady paralytické polio-
myelitidy, un. starali se o ro, aby v jejió terapii byly zaváděny
a uplatňovány nejnovější léčebné posrupy. Nezapomínejme,
že až do konce 50. let si epidemie polio r,yádaly ročně stov,
ky oběti. Boj s polio tenkrát parřil mezi nejobrížnějši úkoly
tehdejšich infekcionisců a rehabiliračních pracovniků. Všech
rěchto úkolů se manželé Adamovi zhoscili na,,rybolnou a ma,
ji mimoiádne zásluhy o ro. že rehdejšr ČeskoJoven.ko bylo
prvni zemi, která oslavila v roce l9ó0 lymizení paralltické for-
my nemoci, V koncextu mezinárodniho boje proti polio co byl
úspěch, kten/ byl ve svěré přijimán jako mimořádný, a ktery

hlavně díky způsobu, kter|m byl dosazen ovlivnil a urych,
lil boj s touro nemocí v glob:ílním rněřítku. Bohuzel, lzhledem
k malé publikační aktivicě akrérů věršina ziskaných prioric_
nich poznarků byla prezenrována jen na konferencich, jejichž
dopad je většinou kráckodobý přičemž cirace z konferenčnich
sborniků neparři mezi uznávané a oblíbené zdroje informací.

Bylo paradoxem rehdejší doby, že v okamžicich jejich vr-
cholného úspěchu se nad manžely Adamorymi začaly staho-
var mraky politické nepřizně. Nedostali se mezi laureáry Srár-
ní ceny, již bylo oceněno vicěxwi nad polio, a zaátkem 60, ler
jim byla znemožněna další práce na Fakulrě dětskeho leka;,
srví. Nesralo se tak formou r7povědi, ale rehdy prakciko"a-
ným způsobem odsrranění nežádoucich osob: neuspěli při re-
konktrrzech na mista asisrenrů, Po dlouhém období nejisrory
se srala Vlasca Adamová pracovnicí Insritutu pro doškolová-
ni lékaiů a farmaceutů (ILF) a zůsrala na Klinice infekčního

Iékařsrvi, kreré bylo pracovištěm nejen fakultnim, ale i ILF.
Hůře dopadl její choť. Těn musel milovaný obor zcela opus_
cir. Nďlo se pro něho myslím, že se rak sralo h]avně na zá-
kladě intervenci profesora Škovránka - mísro vedoucího ma,
lého, nově uwořeného Klinicko-epidemiologického oddělení
v rehdeiSim Vyzku_mnem urtavu imunologickém. ktery byl
volně piipojen k Usravu sér a očkovacrch latek. Hlavni pra-
covní náplni nového úwaru byla klinická konrrola reakrivity
biopreparárů a očkováni rizikor,lich skupin oblwatelswa. Čin_
nost, která na první pohled rypadá jako nezábavná rutina, se
však pod rukama Ervína Adama rychle začala měnit v prvo,
třidni vědeckovlzkumnou práci. Kontrola biopreparárů se

díky jeho úsilí stala u nás něčírn jako novou vědeckou dis,
ciplínou, krerá srymi vazbami na lynikajíci imunologická
a virologická odděleni Vlzkumného ústavu imunologického
byla s ro řešit celé spekrrum problémů rykajících se nejen no-

rych, ale i po dlouhá léta použivaných vakcin a dalších bio,
preparátů, Dělo se cak na úrovni, která v té době byla v Evro-
pě ojedinělou. Původně malé odděIeni se rozrosrlo v réměř
dvaceričlenný úrvar schopný iešit složité vědecké úkoly. Taro
práce si získala nejen ruzemské, ale i mezinárodni ocenění.
Dr Adam začal býr ryhledávaným řečnikem nejen na národ-
nich, ale i mezinárodních konferencích, kreré řešily otázL7
srandardizace biopreparárů a jejich kontroly. Z někdejšiho in,
fekcionisry a pediarra se tak stal uznávaný imunobiolog a epi-
demiolog, Škola, kcerou r,ybudoval, působilav ústavu sir a Óč,
kovacích látek ž do 90. let a v podsrarě podle jím 9.tyčených
zásad.

Marrželé Adamovi ner,ydželi šok, krery qvolal v zemi 2l , sr-
pen l9ó8, Krárce po invazi opustili Ceskoslo*,ensko a po krár-
kém působení na McGillově univerzirě v kanadském Mon-
trealu se přesunuli do texaského Housronu, na Depanmenr of
Virology and Epidemiology Baylorory univerziry, kde jsem
v té době pracoval jako hostujicí profesor ,,irologie. Ústau
krery byl v 60. letech předním cenrrem světového virologic-
kého D,zkumr-r, byl veden nedávno zesnulým, nezapomenu-
celným profesorem J. L. Me]nickem. Dr. Ádam v něm získal
pozici hostr.rjicího profesora epidemiologie, zarímco jeho choť
se začala připravovar na náročné nosrrifikační zkoušky, které
by ji umožnily uplatnit se v USÁ v klinické medicíně. Dr.
Adam se sral č]enem skupiny, krerá zkoumala virovou eriolo-
gii karcinomu děložního čípkrr. Tenro problém v ré době byl,
a zůstal až do konce 80. let, jednou z dominanc světového vi-
rologického a onkologického ryzkumu. Epidemiologie one,
mocněni silné svědčila pro jeho infekční původ a hlavním
kandidárem na funkci vyvolavarele byl rehdy virus herpes
simplex rypu 2 (HSV 2), označovaný caké jako genitálni her-
pesvirus. Pro etiologický vztah svědčily hiavně séroepide-
miologické nálezy: pacienrky s karcinomem děložního čípku
měly mnohem častěji procilárky prori HSY 2 než zrly z kon-
trolní skupiny, Dr. Ádam byl pověřen tim, aby rypracoval
a k prověření hyporézy uplatnil epidemiologickou metodolo,
gii. V problematice, jež byla pro něj zcela nová, se orienroval
v rekordně krárké době. I když rehdy se učeni rakousko,brit-
ského filozofa Karla Poppera nevěnovala taková pozolnost
jako dnes, Adamův přísrup byl popperovský: zkoumal hypo-
rézu s cílem r,lvrárir ji k ma]é radosri těch, kteři neochvějně
věřili v její správnost. .]eho povědomí infekcionisry se bráni-
lo přijmout hyporézu, která podle něho nebyla řádně dolo,
žena biologicky nebo epidemiologicky, Poriže s inrerprecací
tehdejších séroepidemiologických nálezů plynuly i z toho, že
nebyl k dispozici sérologický resr, krerý by spolehlivě odlišil
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protilátky proti HSV 2 od protilácek k anrigenně blizce při-
buznému orálnimu HSV 1. Vzpominám, jak jsme jeden pod-
večer, sedíce u bazénu, spolu rymysleli index označený jako
lI/I, pro stanoveni přicomnosti protilátek k HSV 2. To bylo
na podzim 1969, kdy se můj pracovní pobyr v Melnickově
úLstavu chýlil ke konci. Ervín Adam informoval profesora Mel-
nicka a své nové spolupracovní§ o našem návrhu. Výpočer
byl proveden matematicky nerradičním způsobem, rakže šéf
úsravtr jej dal posoudir renomovanému biostatistikovi a zna-
menirému teorerickému matematikovi Dr. Alanu Lel7, reh-

dejšimu pracovníku Bayloron7 trniverzicy. Když ren neměl
nárnirek, indexu bylo lyužiro k prověření sér od pacienrů s pro-
kazarelnou infekcí HSV 2. Kupodivu index fungoval s vel-
kou dávkou spolehlivosti (a udržel se jako nejčastěji používa,
ný test k derekci prorilárek k HSV 2 až do poloviny 80. ler),

Brzy se objevila publikace v prestižnim žurnále, kde byl pří-
stup k typizaci protilátek derailně popsán i s ýsledky, kreré
porvrzovaly jeho užitečnosc. Ani Adamovo, ani mé jméno se
na publikaci neobjevilo, ale to bylo důsledkem opomenuri, ni-
koli úmyslu, V úsravu profesora Melnicka se nápady nekrad-
ly, Nicméně byl to prvni giznamný Adamův příspěvek k pro-
blematice karcinomu děložniho čípkr-r. Pak jich následovala
dlouhá řada, V průběhu pěri ler se sral Ervín Adam v celosvě,
rovém měřítku jedním z nejproslulejších odborníků na pro-
blematiku karcinomu děložního čipku. Proslul řadou praci,
v nichž se objevoval jako prvni či posledni auror Ty byly
publikovány v tak presrižnich žurnálech, jako jsou například
Lancet, Science či Journal National Cancer Insrirure. Do epi-
demiologie nádorů vyvolaných viry vnesl řadu inovaci, meto-
dick|ch i metodologic§ch. Jeho nztah k úloze HSV 2 v pato-
geneze karcinomrr děložního čípku prošel řadou periperií, jako
osracně u všech, kteií se kdy ocirli na tak rizikovém bojišti,
jakym bylo (a je) zkoumáni eriologických vzrahů u zhoub-
ných nádorů a jiných chronických nemocí. Z kricika hyporé-
zy o klíčové roli HSV 2 v patogeneze nemoci se z něj postup-
ně stával jeji sroupenec - zvláště potom, když réměř všechny
retrospektivni studie (včerně těch, které sám zorganizoval
v Kolumbii a v Africe) demonsrrovaly ýznamně ryšší l}skyc
prorilárek k viru u nemocných než u pečlivě rybraných kon,
trolních žen, a kdl byl prokázán onkogenni porenciál viru
na laborarorních zviřatech - aby posléze přispěl poznání, že
HSV 2 nemůže býr hlavnim původcem nemoci. Byl totiž or,
ganizárorem jedné ze tří prospektivních srudii, kreré byly do-
končeny v průběhu 80. ler minulého srolerí, a které shodně
proklizaly, že předchozí infekce virem HSV 2 nezr7šuje prav-
děpodobnost vzniku cervikálnich neoplazií, Svou da|ši prací
pak přispěl k poznání role papillomavirů (HP$ při lzniku ne,
moci. Své zkušenosti shrnul v mnoha přednáškích a článcich,
které spojuje logická sravba, originální inrerpretace provádě-
né v širokých souvislosrech, uvážlivost a přesnost při ryběru
slov a důsledné \,yhýbání se změti rrsrálených Formulí a kla-
maých analogií, Časro rozčeřily názorovou hladinu a patří
k tomu nejlepšímu, co bylo o dalé problemarice publikováno,

Ieho úvahy a názory budou ješcě dlouho ovlivňovat vlzkum,
nou práci při zkoumáni etiologie nádorů. Adamův přispěvek
byl brzy obecně uznán. V roce 1983 se sral řádným proFeso-
rem epidemiologie na Baylorově univerzirě. Byl zvolen čJenem
(Fellow) American Sociery for Epidemiology a posléze čle-
nem (Fellow) American College of Prevenrive Medicine, což
jsou v USA rysoce presrižni vědecké společnosti.

Pozornosr Ervina Adama v posledních třiceti letech neby-
la zaměřena jen na zhoubné nádory Jeho klinická průprava

a sryl práce, krery si osvojil ve svém ,,infekcioniscickém" mládi,
ovlivnily i dalši směry jeho bádáni, Navázal rěsnou spoluprá-
ci s gynekology, a ca nezůstala bez výsledků. Piispěl rozhodu,
jícím způsobem k odhalení asympromatického }ylučováni
HSV 2, což mělo bezprostředni zdravotniclc/ a epidemiolo-
gic§ qiznam, Společně s rynikajicim americlrym gynekolo,
gem profesorem Raymundem Kaufmanem lypraco*,al zása-

dy, jak posrupovar při klinickém sledováni a léčeni žen, kceré
jsou infikovány tzv rysokorizikovými HPV (mk se označují n
typy HPV, které jsou s ro rl.uolac zhoubné bujení). Dr. Adam
začal pracovar na čáscečný úvazek na gynekologicko-porod,
nim oddělení Baylorory univerziry a v roce l983 se tam stal

řádným profesorem gynekologie a porodnictvi. Jinou obla5,
rí jeho zájmu se stala patoteneze aterosklerózy. Společné
s J. L. Melnickem a slavným kardiochirurgem M. DeBakeym
formulovali v 80. letech hyporézu o možné roli herpetických
virů, předevšim cytomegaloviru, při lzniku réto nemoci, Pro
možné spojeni poskydi řadu důkazů, sérologicko-epidemio,
logických a molekulově biologických. Také ryto práce lyšlr
v přednich svěrol]ch žurnálech a rzbudily značnou pozornost.
I kdl problém lzniku arerosklerózy neřeší, sky,tají cenná r,o,

ditka pro další v}zkumnou práci.
Zarímco se Ervin Adam věnoval teoretické medicině, jeho

choť se připravovala na náročné nosrrifikační zkoušky. Složi,
la je napoprvé, jako málokdo z lékaiů-imigrantů. To byl jisré
r}kon obdivuhodný uvážímeli, že Vlasta Adamová pracova-
la na dvourřetinorli úvazek v laboratoři, rychovávala dvě do,
spivající dcery vedla celou domácnost a navic do USÁ přišIa
s chabými znalostmi angličtiny. Svou klinickou praxi začda
v oblasti gerontologie. Jeji rozsáhlé medicinské znalosti a krás-
ný vzrah k ,,jejím starouškům" jí brzy získaly úctu a proslu-
losr, V roce 1980 se stala lékařskou ředitelkou ,,St, Anthonv
Center", jednoho z největších a nejproslulejšich zařízení toho-
ro cypu v Texasu, Kromě roho se stala klinickou profesorkou
hned na dvou houstonských lékeřských školEch, na Medical
School rexaské univefziry a na Baylorově univerzitě. UčiIa
hlavně geriarrickou rehabilitaci. Ředitelskou funkci ve zminé-
ném gerontologickém úsravu zastávala až do roku 1988. Po,
té ještě pracovala na zkrácený úvazek v nemocnici pro těžce
tělesně posrižené. To byla práce nelehká. V roce 1990, kdr
jsem opět navšrívil Housron, jsem ji doprovázel při jedné l,i,
zitě v romro zařízení, Mira urrpení, s níž jsem se ram seckal
a která asi představuje nejhlubší dno lidského údělu, se mé
hluboce dotýkala. Ochrnucá těla, v nichž žily jen hlaly, s li
cemi jakoby nenávratně zemdlenými urrpenim a beznadéjr
a s prázdnýma očima, v nichž slzy dávno ryschly. Tim více
jsem obdivoval láskyplnou péči Vlasry Adamové o své paci,
enry Jakmile se přiblížila, ve rvářích oněch rrpicích se obje-
vovaly záblesky radosci a vděku. Kdl jsem během návštěrr
Vlastu pozoro.,al, tak jsem si uvědomil, jakí sila je v člověku.
kteqi, sebeobdžnější práci vnímá jako své posláni, a jak turo
silu násobí noblesa a s!alečnost charekteru. Poslednich pět ler

před defrnitivním odchodem do důchodu pracovala na částeč,
ný úvazek ve ýukovém geriatrickém centru Baylorovy uni-
ýeízlty.

Od roku l990 Adamovi opěr pravidelně navštěvují naši ze-
mi, \čršinu času rráví v Praze, ale nikdy neopomenou navšri,
vit Noý Hrozenko1 kde se Masta Adamová narodila, a kde
celá rodina pravidelně rrávila lerní prázdrriny v 50. a 60, lecech.
V roce 1993 došlo k formálni rehabiliraci manželů Adamo,
vých na 2.lékaiské fakulcě, dčdičce někdejší Fakulry děrské-
ho lékařswi, která se k nim tak nepěkně zachovala začátkem
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60, let. Události bylo věnováno zvláštni zasedání rozšířené fa-
kultní vědecké rady. Na něm se jim dékan profesor Kourecký
jménem fakulry omluvil za někdejší příkoří, rysoce ocenil je-
jió piíspěvek českému zdravotnicrvi a vědě 

^ 
jako výíaz !zná-

ni jejich zísluh iim předal Zlaré medaile 2. lékařské fakulry.
Vzpomínám rád na ono podivuhodné seckání, jehož se v pie-
plněném sále zúčasrnili dávni přárelé a bywalí spolupracovní-
ci Adamových, a pii němž padlo hodně lcásných slov, vřele
se potřásalo rukama a lyplouvaly dávno zapadlé lzpominky.
Jako mnoha jiným emigraltům, i manželům Adamo9ím byl
po roce 1990 přiznán nďím stárem důchod. Naložili s nim
způsobem, kreg; by u jiných překvapil, ale u Vlasry a Ervína
Adamových se zdá být něčím samozřejmým. Ze wých důcho-
dů zřídili Nadaci na podporu srudenrů 2, lékařské fakulry,
kteří jsou sociálně slabi a maji dobryi prospěch, Do dnešního
dne bylo jejim prostřednicrvim rozděleno mezi několik desi-
tek srudenrů několik ser risíc korun. Nejedná se o čásrky vel-
ké, ale určitě zpřijemňují život těm, kteři si podporu zaslouží.
Tenro počin je jen dalšim svědecrvim wztahu, který si Ada-
movi zachovali k nďi zemi, a ktery dávali najevo při všech ji-
ných příležirosrech, kreré se jim nasky,tly. Po celou dobu své_
ho pobyru v Houstonu byli vlidnými hosriteli a nezištnými
pomocniky všech Cechů a Slováků. ktefí do Housronu pii-
cháarI| ai již jako Wárl<odobí návštěvnici, či novopečení em ig_

ranri. Všichni, s nimiž jsem měl příležitosr se setkar, na jejich
laskavost a obětavosr vděčně lzpomínaji. Také snad proto, že
Adamovi nikdy nďinili ve lztahrr k druhým lidem rozdíly me-
z1 honestbres a hlmiliores.

Na ávěr ješrě jedna osobní vzpominka. Někdy začátkem
90. let jsem se Ervína Adama zepral, co považrrje za svůj nej-
větši odborný úspěch. Odpověděl mi - k mému překvapeni

- žE ?A nq pokládá užití gamaglobulinu k prwenci infekční
hepatitidy, kreré popsal ve wé první publikaci v roce 1954, te-
dy téměř před 50 lery Do té doby exisrovala jediná práce, kre-
rá referovala o úspěšné prevenci hepatiridy reladvně velkým
množswím lidského gamaglobulinu, V roce l952 rypukla na
oddělení kliniky, kde leželi pacienri s paralnickou formou
poliomyelitidy, epidemie hepatiridy. Dr Adam dosral renkrár
malé mnoi5rví gamaglobulinu od píofesora Karla Ra3ky. kre-

ry jej odkudsi přivezl, Předané množsrví nestačilo k imuniza_
ci všech pacientů a ošerřujícího personálu. Ervin Adam srál
rehdy před rěžkým rozhodnuúm: naočkovat ,,řádně" čwrrinu

ohrožených, anebo č&rtinovým množstvím všechnyi Rozho-
dl se pro druhou varianru a výsledek byl dokonalým úspě-
chem. Od té doby se začalo užívat k prevenci hepatiridy niž-
ších dávek, což umožnilo v průbéhu několika ler široké lyužiti
gamaglobulinu k prwenci nemoci. Skutďnost, ž€ ještě po pe-
desáti lerech, po dlouié a úspěšné vědecké dráze ověnčené
mnoha úspěchy a uznáními, hodnorí ruro zapomenutou udá-
lost jako svůj nejzáslužnější počin, je něčím, co mne dojímá,
Nevidím v tom jen sentimenr stáínouciho vědce, ale důkaz
coho, že Ervín Adam byl a je lékařem v com pravém smyslu
slova, pro něhož záchrana pár desitek zubožených lidí před
nepříjemnou nemoci, jež by dál zhoršila jejich bědný úděl, je

nejvěrší a nejopravdovější radostí. Jen rak lze asi pochopir pa-
radox, že v jeho mysli je jedna publikace v nevýznamném čes-
kém časopisu ceněna vice než dlouhé řady jejich následovnic
v předních zahraničních žurnálech.

A jak žijí Adamovi dnesi Přes svůj věk Ervín Adam dodnes
pracuje na obou odděleních, virologickém (přejmenovaném
v duchu doby na Deparrmenr of Molecular Virology and
Microbiology) i gynekologickém, bl jen na čásrečný úvazek.
Mohu porvrdir, že jeho zájem o medicinu ho nejen neopus-
til, ale že ho dokiže vzrušir jakákoli novinka, krerá nabourá-
vá srará schémata lékařského myšlení a konáni. Přirom si za-
chovává srřízlir"f, nadhled, krery je rypický pro jeho veškerou
odbornou činnosr, a krery nepochybně přispěl k jeho před-
chozí úspěšné vědecké dráze. Pokračuje ve vlastni práci, ale
je mké ryhledávaným konzultanrem při plánování studii,
které mají epidemiologickou složku. Jeho choť Masra rržívá
poklidného života důchodce v jejich housronské vilce. Stará
se o domácnosr a časro a ráda pořádá večírky, na nichž je vždy
silně zastoupena houstonská česká komunita. Její nejvěrši ra-
dosti jsou rři vnoučata, v jejichž přitomnosti se snaži rrávit co
nejvíce casu. S tím nemá problémy, prorože Adamovům se
podařilo udržct rodinu pohromadě, což je hodně evropské
a málo americké. Obě jejich dcery, starší Karolina, ptofesor-
ka g7nekologie a porodnicwí a ředitelka gynekologicko-po-
rodnické polikliniky, a mladši Alice, právnička pracujici pro
velkou energerickou společnosr, se usadily v Houstonu a navíc
všechny rodiny žiji v jeho stejné čwrti. Masta Adamová srále
vášnivě ráda cesruje. Kromě pravidelných wropských dovole-
ných často doprovázi své dcery na služebních cestách, Zvlášrě
ráda rák činí, jedou,li vnuci s nimi.

Osmdesátirry

?rď MUDr. Otto Hrodka, DrSc.
proÍ MUDr, Josef Koutechý DrSc.

Osmdesáré narozeniny profesora Hrodka jsorr pro fakulnr udá-
lostí mimořádnou, protože mimořádný je jubilanr a mimo-
řádný jejeho podíl na jejím rozvoji. Je obtížné ru mimoňdnosr
sdělir. Áť řeknu o profesoru Hrodkovi cokolin bude ro málo
a nelýádřím zdaleka všechno, co bych ryjádřir mčl a chtěl.
Mám však určitou šanci nedostat§ napravir. Dne 31. října po-
řádá Il. dětskí klinika slavnosrní seminář na počesr profesora
Hrodka a profesora Zapletala, na kterém budu mit příležilosr

zmínir ro, co dnes nesračím. Moje larrdace bude mit pokračo-
vání v poněkud odlišném duchu než ra dnešní,

Dovolte mi tedy některé biografické údaje. Profesor Hro-
dek se narodil 8. řijna roku 1922 v Jihlavě. Jeho otec byl od-
borným učitelem. Učitelem klasického razeni v době, která
cdla ideály spravedlnosti, wzdělanosri a úcry k řádnému životu
v jeho rozmaniqjch formách. Tpo ideály vštěpovali panu pro-
fesorovi ve škole i doma. Á rak se v Hrodkově děrsrvi k prin-
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cipům mravnos(i a úc(č k lidem i k p;irodč piidrrrZila radosr
z lťásy. z hudby J zpěvu. Skolák Hrodek chodil do housli. ueil
se hrjr na klavír, zpivalv dérském sboru. procházel krásnou
ceskomoravskou wsočinou a skeuroval. Laskavé mládi naru-
šily německi okupáce a 2. svěrová válka. Tehdejšimu sexráno-
vi srárniho reformnl'ho reáného gymnázia se sice ještě podaři-
lo roku 1941 odmaturovat, ovšem co si počit d:il, bylo složiré.

Rozhodl se dobře. odešel do pisku, ve krerém absolvoval
jednoroční abiturientský kurz na obchodní akademii. Vše-
obecně nepřiznivé období, potenco"ané,,heidrichiádou", pře-
ce jenom prosvěrlovaly jasnějši okolnosti. Samorné město Pi-
sek prolnuté Šrárnkovou poerikou, nová přárelswí a posrrrpné
chápání světa s noými předsravami o vlasrní budoucnosti,
Zní to překvapivě, ale profesor Hrodek si oblíbil předměry na
hony wzdálené jeho budoucimu zaměřeni - hospodářskY ze-
měpis, účetnicrví, rěsnopis a samozřejmč jazylq, Někreré před-
měry se ryučovaly jen německy. Zájem a nové znalosti mu
umožnily překlenout celé dalši protekrorární obdobi. Dával
kondice, opisoval na psacím stroji, vedl účernicwi a po abso-
lrrroriu se živil až do konce války různými kancelářskými pra-
cemi,

Po válce od)el ještě ve dnech Pražského povsrání do Prahy,
kde byl do ré doby jen dvakrár, a zapsal se ke srudiu na lékai-
ské fakulrě. Zahájil srudia rzv ,,lernim" semesrrem, krery zači
nal 31. července 1945 a umožnil těm, kteři složili včas zkoušky
z biologie, §,zi§ a absolvovali první pirevní cvičeni ze syste-
macické anatomie, postoupir do semestru rřeriho, Pan profe-
sor Hrodek to samozřejmě z"ládnul a celé studium ukončil
v nejkraršim možném čase - za čryři a púl roku, navic se sa-
mými l}bornými, s jedinou výjimkou zkoušky z rynekologie
a porodnicwí. Známku mu rr profesora Ťapla,,, ÚPMD v Po-
dolí pokazily endomerriózy.

Velkou inspiraci při studiu mu byla plejáda r7nikajících
učitelů - chirurgové Jirásek a Niederle (chtěl dokonce býr
v jednom období studia chirurgem), inrernisré Hynek, Ne-
torršek, Charvát a snad nejvice tehdejší morols§ asistenr Heř-
manský, neurologové Henner a Virek, psychiarr Mysliveček,
pediatr Brdlik a řada dalších, až po profesora soudniho lékař-
swi Hájka. Za nejobrižnější považuje dodnes zkoušku z pato-
|ogické anatomie u nezapomenurelného profesora Heřmana
šlkla.

Po promoci 22, liscopadu l949 neměl mnoho možnosri.
Na ministersou mu da]ilybrar Liptovs§; Mikuiriš nebo Cheb.
Pochopirelně zvolil Cheb, kde mu svěřili vedení endokrino-
logické ambulance. Ke zvládnuti rakového náročného úkolu
hned na počátku praxe přispěly dvě okolnosti: praxe na 3. in-

konci srudii a ro, Ze rynikaji-
e, docent šilink, ho bráua] do
A tak se profesor Hrodek po-

dílel na zmapování jhkytu srrumy v Západočeském k_raji, kre-
ré vedlo k zákládáni rzv T,stanic a posléze k zavedení jodizace
jedlé soli s veškerým tak přiznir7m dopadem. Po šesri měsících
mohl nastoupit na interni oddělení Oklesní nemocnice v Čes-
kém Brodě. Snral se tam o nemocné ženy na 48lůžkovém od-
dělení a o nemocné infekčnimi chorobami a ruberkulózou na
oddělení 24lůžkovém. Navic byl rransfr,rzním lékařem a samo-
zřejmě rentgenologem pro ryšetření všeho druhtr. Ták to bý-
valo.

Na IL děrskou kliniku v Praze nasroupil l. dubna roku l95l
a spojil s ní wou celoživotní odbornou a vědecko-pedagogic-
kou dráhu, Vylíčit rěch 51 let v krárké laudaci je r7loučené.
Proto jen stručně:

sekundárni lékař;
interni aspirant;
karrdidáski dizertačni práce
(Krýácivost novoroz€ncrů a vitamin K);
odborný asistent;
at€§tac€ II. §tupně;
docentura;
doktorát (V'ývoj hemokoagulace
a hemo§tázy v novorozrneckém véku)r

.imenování profesorem;
vedouci hematologického oddělení

1951-1953
1,953_1956
|957

1956_73
|956
|973
|973

|979
|957_a8

Lliniky;
l979-a7i od 1990 člen Vědecké rady 2. LF UK;
198r-85 proděkan pro vědeckou činnost;
1989-90 vedoucí katedry hkulmí pediatrie;
l99O dočasný zastupu|ící přednocta

IL dětské klin\;
1990-t99l člen Akademického senátu 2. LF

a předseda rehabilitačni komise fa-
kutty;

1991-|993 mistopředseda Čestné íady ČLIC

O pedagogické činnosri v pre- i postgraduálním srudiu bych
mohl hovořit dlouho. Je málo učitelů takového zaniceni a po-
ctivosri. Dokumentuje to jak krásný vzrah srudentů k panu
profesorovi, rak mnoho úspěšných vědeckých praci srudenrů.
které vedl, l2 úspěšných aspirantur i 36 kapitol v učebnicích
a monografiích. Úzce spolupracoval s IPVZ v postgraduálním
vzdělávání ijako krajs§ odborník Středočeského kraje. Bll
kroužkovým i rďnikol,ym učirelem, členem Komise pro srátni
závěrečné zkoušky, cajemnikem pedagogické komise fakuln,
a piedsedou atestačních komisí pro atestace I. a I[. stupné
z pediarrie. Přednášel v zahraniči - na Insritur of Child Hea]rh
a Royal Posrgraduare Medical School v Londýnč, na univerzi,
tách v Oxfordu av Cambridge, v Bagdadu av Uppsale.

Srejně rozs:íhlá a úspéšná je jeho činnosr vědeck,á, Věnoval se

soustavně hemarologii dětského věku se zvláštním ?2měřením
na q.loj a poruchy krvervorných orgánů v novorozeneckém
a útlém děrském věku. Výzkumné práce v oblasti hemokoa-
gulace, hemostázy, S.ziologie a pato§.ziologie krevnich desri-
ček, leukemií a myelodysplastic§ch syndromů, různých rypú
anémii, purpur, hemofilie a diseminované intravaskulární koa-
gulace nejenom ryvolaly značnou odezvu v za}rraničí, ale byll
základem noých diagnostických a léčebných postupů v celo-
republikovém roaahu.

Své boharé poznarky zveřejnil ve 232 publikacích, z nichi
tři jsou monografie (dvě v angličrině) a v už zmíněných 36 ka-
pitolách v monografiích a učebnicích. Ze l85 původnich vé-

deckych praci je 56 v mezinárodních časopisech a da]šich osm
článků má charakter souborných referátů. Přednášková čin-
nosr obsahuje 297 přednášek, z nich 65 na mezinárodnim fóru,

Profesor Hrodek absolvoval mnoho srudijních cesr v zahra-
ničí a na mnoha renomovaných pracovištich přednášel - Pařiž
Chicago, New York, Hamilron, Hamburk, Hannover, Jena.
Reinshardbrunn, Berlin, Schwerin, Rostock, Výmar, Vídeň.
Basilej, Varšava, Budapešť, Barcelona, Arény a dalši. By] po-
radcem VHO pro komplexni problemariku děts§ch nádorů
v 9 evrops§ch zemich. Je čestným členem České pediarric,
ké společnosti (a byl několik let jejím vědeckým sekrerářem).
České hematologické společnosri a České lékařské společnos-
ri ], E. Purkyně a členem Mezinárodní pediarrické a Msziná-
rodní hematologické společnosri, Mezinárodni organizace pro
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hemofilii a Mezinárodní organizace pro hemosráu a rrombó-
zrr. Pozoruhodné je, že 1. ledna l969 byl zvolen řádným čle-
nem The Narional Geographic Sociery ve \íashingronu.

Jeho rozsáhlá činnost byla přirozeně mnohokrát ocenéna.
Kromě zminěných česrných členswí několika společnosti zís_
kal pocry fakulry, Univerziry Karlory, Ákademie věd, Minister-
swa zdravotnicwí, Ministerswa školswí, Čestné ndy České
lékařské komory a Světové zdravotnické organizace. Šesrkrát
získal Cenu predsednicwa České lékařské společnosriJ. E. Pur-

§ně za nejlepši původní vědeckou práci za příslušný rok, které
navrhly společnosri pediatrická, hemarologickí a chirurgická.

Z mého pohledu je však nejryšší poctou ta, krerou profe-
sor Hrodek získíval průbáně po celý živor a kterou není mož-
né ani uložir do ásuvky, ani rysravir ve vitrině nebo pově-
sit na zed. Tou poctou je úcta, obdiv a láska tisiců lidí. Mám
přirom na mysli nejen lékaře, vědce, spolupracovni§ a studen-
ty, ale raké pacienry a jejich blizké. Profesor Hrodek šel dlou-
hým časem a po celou tu dobu rozdával. Prodloužil, s úcrou
k rradici, řadu r7nikajicich předků - pediatrů od Bohdana
Neureuttera přes Anronína Dominika Haasze po Jiřího Brd-
líka (a osratní, kreří je provázeli). A kdybychom disponovali
sini slávy, tak jako napříldad herci, jistě bychom do ní dnes pa-
na profesora Hrodka pozvali. Nejen pro jeho práci odbornou

- vědeckou, pedagogickou i zdravornickorr, ale stejné tak pro
jeho charakter O něm je zaporřebí hovořir právě rak dlouho
jako o tom, co všechno dokázal. A v rom spočívá moje malá
gihoda - budu mit přiležirosr hovořir o člověčenswi pana pro-
fesora poslední den tohoro měsíce na slavnostnim semináři.

Před několika dny, přesně ve čwnek 17. října, jsem pronesl na
zasedání decké rady 2. Iékařské fakulry laudaci profesoru
Hrodkovi při příležitosti jeho osmdeságich narozenin. I když
jsem se v ni rlznal z vlasrního vztahu k němu, z úcry obdivu
a respekrujíciho přárelswí, nemohl jsem zdaleka připomenour
všechno, co se parřilo a co bych zmínit chtěl, omezen nadro
povinnosti uvésr v životě pana profesora důležicé údaje bio-
grafické. Slíbil jsem, u vědomi toho, že budu mit příležirosr
hovořit o panu profesorovi raké dnes, že moje larrdace bude
pokračovat a že jeji druhá, dnešní část, ho bude připomínar vi-
ce jako znamenirou osobnosr, která spoluvywáiela půl stoleti
českou medicínu, zejména českou pediarrii.

A rak vám nebudu dnes povídat o tom, že profesor Hrodek
je rodákem z Jihlary, že jeho orec byl rím krásným a crěným
učirelem rysokých mravních zásad, kreré prosazoval nejen ve
škole, ale samozřejmě doma, že chodil do houslí, klaviru a do
pěveckého sboru, že chodíval s členy Klubu československých
rurisrů po Českomoravské rysočině, ani že skautoval.

Pominu nesnadné obdobi 2. svčrové *ilky, kdy po maruri-
rě nemohl zahájir studia na rysoké ško|e, protože ry byly na-
cisry zavřeny, i ro, že se v abiturienrském krrrzu na Obchodni
akademii v Pisku učil hospodářs§ zeměpis, účernicrví, rěsno-
pis a jazyl<y (i ro všechno se rrčil rád), že se přiživoval kondice-
mi a zbltek válečného času různými kancelářsk/mi pracemi.

Jen připomínám, že medicínu pak rystudoval díky svému
intelekru a píli v nejkrarši možné době - za čryii a púl roku,
že nějakou dobu musel vzir zavděk podnájmem v koupelně,
že měl ze všech předměrů eminenrer s jedinou výjimkou ry-
nekologie a porodnicrvi, když se profesoru Tiaplovi nejevil
nejlepším Hrodkův l"/klad endometrióz. Po promoci pracoval
v Chebr_r, delegován ram pražským Endokrinologickým ústa_
vem, a pak na inlernim odděleni okresní nemocnice v Čes-

kém Brodě. Na II. děskou k]iniku v Č-eské dětské nemocnici
v Praze nastoupil l. dubna l95l a už ji neopuscil, Jistě by se

našlo mnoho vzpominek z ré dlouhé doby. Například že ho
kdysi v létě ryzval profesor Houštěk, aby se s ním šel koupar
do \4raly a ram někde pod Barrandovem při plavání \4ravou
spolu řešili odborné problémy - jak také jinak v té dvojici.

Budu povídat o něčemjiném a tu si troufám připomenour,
že na ro mám právo, prorože jsme se s panem profesorem se-
tkali poprvé v roce 1951 a od té doby, tedy 5l roků, se naše
cesty různě potkáva.ji. Pan profesor byl mým učirelem i spo-
lupracovnikem, oponentem, recenzentem i spoluautoremvíce
odborných praci, byli jsme si nar.lijem konzulranry při řeše,

ní mnoha klinických siruací, ale h|avně jsme spolu v uplynu-
lém půlsroletí mnohokráte ,,píobí.ali svěr", jeho problémy
a paradoxy. Když mě pan profesor zval na dnešni oslavu své,
ho živorniho jubilea, piipsal na pozvánku mimo jiné: ,Jste jed-
nim z mých nejlepších přátel. Kdykoliv jsme se selkeli, doma
i v d:íli, wpomín§ jsou nezapomenutelné." Všechna ca serká-
ni jsou nezapomenurelná i pro mne, Obdarovala mě přátel,
stvim osobnosli, krerou si vám opovážím přibližir. Okraiově
připomínám, že nám bylo přiděleno osudem poznar se blizce
i v siruaci velmi prozaické, Před lery jsme spolu absolvovali ja,
kési odborné sezení v cizině, tušim, že to bylo v Jeně. Sdíleli
jsme společný horelor7 pokoj, Na rom by nebylo nic zvlášrni-
ho. lnteresantni ovšem bylo, žr jsme museli spát na společném
mánželském loži. Kdo z vás, dámy a pánové, se něčim obdob-
ným může holedbar?

Kdl jsem skládal první laudaci, zdůraznil mi pan profe-
sor, jak moc ho během srudia medicíny inspirovali rynikající
učitelé na lékařské fakuJrě. Na prvním mistě uvedl ,,profesora
Árnolda Jiráska, jehož přednášky a demonstrace nemocných
jsem poslouchal s obdivem". Když jsem začal psát čásr dneš-
ní, vybavil jsem si před léryJiráskem napsaná slova o tom, ja-
ký má blt učitel chirurgie. Cituji: ,,Dobry učitel v ničem ne-
rozlišuje svů) celý živor od chvil, kdy r_rčí. Má učir celým svým
počínánim. Thk i učitel chirurgie. Přednáška je áuštěný před-
měr, hlavní silou učiva je živor, přiklad. Přednáška je pro lé-
kaře zpytování svědomí, kritika vlasmi práce i práce jiných,
široký rozh|ed po dnešku s přiléhav/mi l}lr-ledy do minula i do
budoucna, pro posluchače je to poučení a výzva. A]e ani ru
není dvojí obor, Chirurgie je jen jedna: v přednášce i v práci
a živorě chirurgově. A proro dobrým Lrčitelem chirurgie je ren,
kdo všemi sgimi činyryznává vždyc§ srejně jednu chirurgii."

Připomenut/ text rně inspiroval k romtr, abych vám na při-
kladu profesora Hrodka osvědčil, jaký má byt učitel pediatrie,
a dokázal, že profesor Hrodek takovým učirelem je.

Jistě se mnou budere souhlasir, že učirel pediatrie musi byt
piedevším rzdělaný. Vzdělání přináší vědění a vědění je od-
povědnosr. Skutečné věděni je vědér, že vime co víme a že ne-
víme co nevime (H. D, Thoreau). \čděni je hrdé, že zná ro-
lik, moudroot je skromná, že nezná víc (\í. Cowper). Neni
piíliš mnoho lzdělaných rak jako pan profesor. Jeho wděláni
je široké, jde daleko za hranice oboru. Jďtě o něco méně.je tal<

moudrych, Moudrosr toriž neni v definicich, ale ve lzrazich.
Hnaci silou byla profesoru Hrodkovi od mládi zvídavost,

touha po poznáni a pile provázená soustředěním. Dispo-
noval vždy schopnosrí sousrředěného a posrupného pozoro-
váni, schopnosti odhalovat njemné lztahy věci. Mnohok-rár,
znovu a znovu mě fascinoval neochvějným úsilím ,,přijir vě-
cem na kloub". Proto lyniká v umění dospěr ke oprávnému
ávěru. Předpokládá to rychlotr mobilizaci vědomosti, zkuše-
ností, hbilosr v myšlení, odvahu i rozhodnost, ale často také
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Prof MUDr. Josef Koutechý, DrSc. a prof MUDr Otto Hro-
deh, DrSc. (uprauo)

trpělivost. To pan profesor dokazuje neusrále ve složce dia-
gnostické i terapeutické. Ověřením všeho co dělá je pak vý-
sledek

A ru chci vyzdvihnour dalši důležirou vlasrnosr učirele, kre-
rou profesor Hrodek disponuje, cociž poctivost, krerou ,,ne-
jde délit na kous§ a která buď je, nebo neni" (H. de Balzac).
Podmiňuje ji odva_ha k pravdě před sebou samým, před spo-
lupracovníky, srudenry ale mké před pacienry čijejich rodiči.
Je ro samozřejmě orázka vlasrního svědomí. Pan profesor Hro-
dek dokázal vždyc§ připomenout vlasrní chyby a reprve pak
chyby druhých. Nikdy druhé neočerňoval,

Ve zvolené posloupnosri se hodi připomenout lzmhy. Vzta-
hy ke spolupracovníkům, a ro nejen ke spolupracovníkům
na k]inice, ale v celém oboru i mimo něj. Byly a jsou korektní
obsahem a formou. Pan profesor nikdy ne5zdvihoval vlasr-
ní obor a rim méně sebe, je vždy ochotným rádcem a shoví-
varym kritikem, je mu vlasrni noblesa v jednání a r7jadřová-
ní, Vzrahy ke studentům ovládá jeho láska k nim, vědomí,
že je nutné učir všechno, oblibené i méně oblibené, a nezarě-
žovar žáky osobními prefeíencemi. Dobře vi, že studenrům je
nutné vštípit racionálni á_klad, protože pro jeiich další odbor-
ný život školní lzděláni nesračí. A jeho wztah k pacientům
a |ejich rodičům? Vycházi z jeho zkušenosri, odpo,,ědnosti,
jemnosti, laskavosri, z vědomí obav a urrpeni nemocných dě-
ri a úzkosti jejich rodičů, z hlubokého mravniho přewědčení,
že každý i sebepostiženéjši nemocný je členem společnosri
a že preferovat některébo a pomíjet jiného je nemravné. Púvě
rak jako srarost o každé nemocné dítě mu leži na srdci k"ali-
ra jeho života po propuštění z lékařské péče.

Profesor Hrodek prochází živorem, medicinou, oborem,
klinikou, fakultou a nemocnicí a rozdává své vědomosri a zku-

šenosri jako málokdo jiný Jisrě se mnou budere souhlasir, že
nepoměrnč víc rozdal než dostal. Důležité je, a o tom jsem
přesvědčen, že s rim je spokojen. Je s rim spokojený proro, že
se v jeho mysli a srdci sdružují inteligence a intelekr, mravni
síla, skromnost, srřídmost, vnirřni uk,ázněnost a celkové ovlá-
dání. Tyto vlasrnosri daly už dávno vzniknour v jeho mysli
a v jeho srdci zísadám, krerym se nikdy nezpronevěřil, a rr-
rovnanosti, která ho nikdy neopustila. Profesor Hrodek má
pevnou viru ve svoji práci a ve svůj obor a je k nim vždy |oa-
jální, Má přildadný vztah k rradici národa a české medicínr
a zachovává úcru k předkům, Má viru ve vírězswí dobra nad
zlem, i kdl ho mnoho okolnosti znepokojuje, a věří, že člo-
věk zůstarre i nadále člověkem ve skromné svrchovanosti, kte,
rá mu byla přidělena, Ono toriž jde o to, že řekrreme-li č|o-
věk Homo, znamená to z anrropologického a biologického
hlediska rod čeledi Hominidae, zahrnujicí ryhynulé druht,
(H. habilis, H. erecrus, H. sapiens neanderthalensis) a jediné,
ho žijícího zristupce čIověka lyspělého (H. sapiens sapiens),
Každý člověk bez rozdilu je v hovorové řeči osobou. Ale jen

omezený počer osob jsou osobnosrmi. Definice osobnosti jc

vágní. Disponuje nedefi novarelným systémem psychických
vlasrnosri, kreré jsotr sice biologicky dererminovány, ale un,á-
ří se v průběhu živora j m.

Řikám to proto, že že profesor
Hrodek - osmdesárník je člověkem
veskrze slušným, krerý své velikosti dosáhl proro, že o ni ne-
usiloval. Sám o sobě mi řeH: ,,Vždy jsem se cítil a dtím obyčcj-
njm člouěkem, kterj mél hodně žuomích příláitostí a hod.né ýá-
tí, menších i uětších, ucelha ušah jedno ueliké: rynihajlcí rodičc
uynikajhí a chdpajicí ndinu, nesmímě uzdělané učiteb, pilnt
a shromné spolupracouxíhy, zudaué sndznry, trpěliué pdcienn
a citouě bobaté jtjich rodiče.

Ziuot b1I mozaihou snů i ,hutečnoýí, kňžouatek a rozhoótu-
tí, hter/í je nutno učinit a mnobti z nicb s pokorou přijmout.
Snad posrupně dopadk dobře. Jsem si ušah aědnm, že užd1 toml
tak nemuseb bjt.

Blla to mouiha sethriní s osobnottni a jejirh čiay dáuajícíjc-
dln uelkj a jasnj obraz, kdz se noubí krdsa a sila ducba a dob-
rd uůh. Jsoa amocněny opraudouou a nedtformouanou hudbou
ýaicb i iolrjcb mirhú, blarm jqich nisttojů a interprctačnilro
umění. fuid bbůim bod.noty u minulosti a přínmnosú a ruíhbó
do budouctlosti četbou literatury a sledouiním íeleliz ích poin-
dů zaměřenllcb zejméu geografck1, cestopisně a biltorickl-
Chtět bych bjt suědken dalíích pohruhů ue aěde, technice a uma-
ní s uírou l nezničitelnost přírody a neporazitelnox ddeunich
bodnot a humanistickjcb idrjí. "

Opravdu nemám co dodat. Jen upřímně poděkovar.

Předneseno dne 17, října 2002
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vratislau schreiber
prof MUDr. Josef Koutechy, DrSc.

Profesor Schreiber se narodil 29, června roku 1924 v Praze.
Vystudoval na vršovickém gymnáziu, na němž maturoval ve
válečném roce |943, ]eho celoživotni zájem nepochybně
usměrňoval v rěch lerech rehdy srředoškolslo/, později univer-
zitní profesor Přírodovědecké fakulry Dr Černohorski Pod
jeho vedením užjako gymnazista pořádal biologické seminá-
ře a v roce 1942 ho poprvé v životě vyznamenali - dostal cenu
Vesmíru. To už zvládal slušně němčinu a angličtinrr a dobře se
orienroval v knižním fondu Univerzirní knihovny.

Po marurité ho Némci poslali u rjmci tzv. ,.totálního nasa-
zeni" do Ceskomoravských strojiren. Sriidagich dvanacriho-
dinových směn ryužil ke studiu francouzštiny a ruštiny, ale
chodil raké na přednáškové večery Spolkrr lékařů i do lékař_
ské knihovny, Schreiberovu biologickou orienraci rozhodně
ovlivnily i další dvě okolnosri - jednak jeho činnosr skaurská
(byl tajemníkem 47. oddílu Junáka a skládal jednu skaurskou
zkoušku za drtrhou; osratně podobné zkoušky jsou dnes sou-
čásd druhého kola přijímaciho řízeni ájemců o srudium na
naší fakultě), jednak návšrěry srryce - venkovského lékaře,
Sledované prosrředi obrátilo zcela jistě obecně bioJogické zá-
jmy směrem k lékařswí.

S koncem války zahájil studium na prazské lékařské fakul-
tě, Současně se však hlásil o práci u profesora Charváta, Ten
mu při představeni pravil: ,,Běž do laboraroře a vyšerřuj mo-
či!" I sralo se. Ovšem na podzim pětačryřicárého roku, jak
sám zmiňuje, se ho zmocnil ,,inrelektuálni neklid" a požádal
Charváta, aby mu zprostředkoval teorerickou erudici- čas ne-
hrál roli, prorože na prvni zkouš§ (z lékařské §.ziky a biologie)
byl dávno připraven. I to se sralo, Na Charvárovo doporučeni
ho přijal do úsravu profesor laufberger V jeho Fyziologickém
úsravu prošel funkcemi demonsrrárora, pomocné vědecké sí_
ly a l"fpomocného xisrenra. Učil, pracoval v elektrofyziologic-
ké laboratoři Dr. Holubáře, ale prorože ho rento úsek §zio-
logie nezaujal (a navic se bojí elektřiny), přešel do oddělení
profesora Karóka. Jeho nadřizeným se stal r,ynikající docenr
Poupa. Ješrě jedna okolnosr sehrála roli v rom, že Schreiber
přešel z elekrro$ziologie do sfery vlzkumu endokrinologické-
ho, krer/m se renkrár doc. Poupa (v ristavu zřízené laboraroři
Spofr) zablval. Byla ro skurečnost, že profesor Charvát připsal
na dopis doporučující Schreibera Iarrfbergerově přízni douš_
ku: ,,Douf,im, že se mi jednou vrárí," Určiry neájem l-aufber-
gerův vůči Schreiberovi rim rlwolaný bohatě kompenzovala
osobnost Poupova. Začínajíci a nadsený Schreiber už rehdy za-
hájil experimenry objasňujíci vliv světla na hypo§2u, prvni
studie o stresu (za které dosral už v roce 1950 Cenu společ-
nosti pracovního lékařswi), publikoval odborné články a v ro-
ce l949 dokonce knihu ,,Fysiologie systému diecenfalo-pitui_
rárniho". Ále navíc stihnul k tomu všemu přilydělávar si jako
laborant v Sociálně-zdravotni poradně pro nemoci ž_láz s vnirř_
ni sekrecí, kterou vedl ve Šrěpánské ulici docenr Šilink. Z té_

ro poradny vlastně později vzniknul Endokrinologický úsraw
A přičremeJi k tomu, že v roce l957 přešel do Charvátem no_
vě zřízené laboratoře pro endokrinologii a mecabolismus, kte-
rá pracuje při III. inrerní klinice, je profesor Schreiber v součas_

né době jedním z nejdávnějšich ptacovníků nejen III. inrerni
klini§ a 1. lékařské fakulry, ale i zmíněné laboraroře a vlasrně
i Endokrinologického ústavu.

Vraťme se však k casové posloupnosri. Po promoci v roce
l950 zvolil interní lékařsrvi. Nastoupil do děčínské nemocni-
ce, odkud ho vojenšri páni poslali splnir základní vojenskou
službu, která se ovšem proláhla až do roku l955, kdy nastou-
pil na kliniku Charvárovu. Dva roky byl sekundářem a pak,
roku l957, přešeldo už zmíněné Laboraroie pro endokrino-
logii a metabolismus, V nl pracuje dodnes,

Dr. Schreiber - teorerik i klinik, $.ziolog a internista, se vě-
noval celý další živor, jak sám řikí, ,,výzkumu kolem nemoc-
ného člověka" a stal se rak našim prvnim klinickym §ziolo-
gem. V roce l956 obhájil práci kandidátskou, v roce 1963
dokrorskou, téhož roku byl habilirován pro obor klinické ý-
ziologie a v roce 1968 se scal prvním profesorem tohoto oboru
v nďem sráru. Podařilo se mu spojit teorii s praxí jako máloko-
mu jinému, Sral se wěrově uznávaným neuroendokrinologem,
zejména po objasnění hypotalamické regulace hypo§zárnich
funkci, Byl prvnim na svěrě, kdo prokizal hypocalamický fak-
tor, krer,y' stimuluje sekreciTSH v hypofýze, Bylo roho mno-
ho, co dokázal profesor Schreiber se z,rláštni schopnosrí nachá-
zet cesry k obja§něni záhad, Všechno si může ájemce přečísr

- v řadé skript a učebnic, ve stovkách publikací a v několika
excelenrních monografiich. V laboratoři i za psacím srolem je
(a rrzdycky byl) profesor Schreiber mimořádně pilný Vždyť
l5 vědeckvch sděleni uveřejnil už v době studií - a to i v reno-
movaných zahraničnich časopisech. Srovnám-li ruro akrivitu
se současnými úvahami o tom, kolik by měl mít habilitujicíse
pedagog publikaci, je mi jasné, že ro je o něčem jiném.

Profesor Schreiber dlouhá léra učil srudenry i postgradu-
anry Parři k učirelům nejlepšim. Zasrával funkci proděkana,
v roce 19ó8 byl za charvátova rekrorsrví zvolen prorektorem,
musel však na tuto lunkci začárkem roku ]9ó9 rezienovar.
Mél a má celou iadu v|znamných funkcí - je predsedáu Čes-
ké endokrinologické společnosti, členem vědeckých rad, Ra-
dy lékařských véd, členem komisi pro vědecké hodnosri a re-
dakčních rad, a ro jsem nevyjmenoval zdaleka všechny jeho
povinnosri a úkoly vůči insritucím, společnosri i iednorliv-
cům.

Ábych laudaci polidšril a osobnosr tolik rrznávaného vědce
stáhl z vědeckého Olympu na pevnou zem, požádal jsem pa-
na profesora, aby mi sdělil některé osobní údaje. Dostal jsem
v podsratě obrarem (ale ro už jsem od něho zvyklý) fax. Ty-
pic§ schreiberovs§ - roriž jasný súučný v podstarě heslovi-

ry. Osrarně posudre sami:
Relaxace: procházka po Karlově mosté.
Ziliby, zahrada na chalupě - pokud nezmrznou okur§, jako
leros.
Kultura- silná amrrzikálnost, sbirka grafiky s námětem archi-
rekrura a voda; sbírka srarého skla (dokud bylo za babku vc
vetešnicwich).
Vedlejši aktivita: popularizace lékařske vědy (Vesmír. Mereor.
předseda Rady pro popularizaci vědy při AV ČR).
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politika: ,,ynechávám, na rysokou školrr ze zákona neparři.
Hlavní chyóa: lenost,
Hlavní ptoblém: srarosr.

A teď z roho vywořre paján na Schreibera! Karlův most je
ucpaný cizinci, ukže se po něm dá procházer jen stái, spíše se
prodírar či třít, a to i v noci, takže nejpřihodně)ši k procházce
je kuropěni. Okurky leros zmrzly, rakže přánim boharé skliz-
ně bych jeho álibné úsilí spíše ironicky deklasoval, Zdrojem
mi neni ani hudba - na Karolinské koncerry profesor Schrei-
ber nechodi (ostarně se mi přizna,l, že pozvánky, kreré mu přes-
ro rrvale posi|ám, dává své sympatické, hudbymilovné labo-
rantce). Architekrura byla námětem grafického umění kdysi
dávno - ta současná, sídlištní a g;šková, ner,lwolává v předsta-
vách výwarníků invenci a srejně rak ubývá vod, kreré by byly
vhodné rytcova rydla. A ve vetešnicwích, krerych narůsrá jak
hub po dešti, už není ani staré benátské sklo, ani staré, krás-
né sklo české, a kdyby bylo, tak by nebylo za babku a pan pro-

lesor by na ně neměl, Á]e ani s rou popularizací to už neni
jen rak. Populárnčjší jsou dnes všemožní léčitelé a šarlaláni
a ještě je navíc preferují novináři. Neni proro dilrr, že jako svůj
hlavni problém uvádí profesor Schreiber starost. Pokusim se

mu ji zmírnir. A pokud se zminčné lenosri rkne - přeju náro,
du, aby rako9;ch líných, jakým je profesor Schreiber, měl co
nejvíce.

Předlesmo 16. ěenrya 1991

Poznámka:
. pan profesor se stal zakládajícím a "elmi aktivním členem

Učené spolčenosti (xejde o přcklep - pozn. autorz) Čes|.
republiky.

o V roce 2002 získal nepochybně v současné době nejrr-
znamnějši českorr vědeckou cenu Praemium Bohemiae,

o Karolinské koncerry už navšrěvuje pravidelně a rád.

Laudace

?rď MUDr. Janu lÝěmcoui, DrSc.
k 70. naroz€niruóm
prof MUDr, Josef Kouteck!, DrSc,

Přišel jsem v romto červnovém dopoledni proro, abych s vel-
kou úctou a s velkou radosri přednesl velkou laudaci vel-
kému lékaři, velkému vědci a velkému učiteli profesoru
MUDr. Janu Němcovi, DrSc. Jeho ve|ikosr nespočivá v rom,
že méři l88 cm a váží 104 kg (vážil však už raké I20 kg), ale
v postojích, kreré za obdobi své pětačryřicerileté popromočni
činnosri projevil, a v díle, kreré za ru dobu vywořil.

Nemohu zasvěceně hodnodt obsáhlé Němcovo dilo z hle-
diska odborného, ale spolehlivě vim, že v jeho osobnosti získa-
la slavná a raké velká česká endolcinologicki škola vyznamné-
ho reprezenranta. Srát v řadě s rakol"/mi jmény, jalor;mi jsou

JosefCharvát, Karel Šilink, Ýatislav Schreiber, Luboslav Srár-
ka, Josef Marek a Václav Zamrazl| je cé velikosri důkazem.

Velikost člověka ajeho dila podmiňuje několik okolnos-
rí: vrozený ralent, zvídavosr a ájem, pracovitosr a sousrředě-
nosr a oddanosr, a|e raké prostředi, ve kterém je dáno nadané-
mu a schopnému jedinci urvářer se a růsr, Prosrředi neurčuji
zdaleka jenom okolnosti hmotné, ale mnohem vice rozmani_
té lztahy. Kdl pak se osoba srává osobnosri, dowáří svoji ve-
likosr rím, že rozdává ze všeho, co nashromáždila.

Samozřejmě nevim nic moc o zdrojió Němcova talentu.
Narodil se 1 1. srpna l932 v Plzni, která je odedávna měsrem
velkých, rozmanigkh talenrů. AIe v tom to asi nebude. Oba
rodiče byli úřednici, takže ájem o přírodní vědy ru genericky
nelze r7sledovat. Němcovo časné mládi srihla smurná okol-
nost - ve tiech lerech mu zemřel otec a všechna další léta se
o něho srarala sama maminka. Přesrěhovala se se synem do
Ostrary. Tám získával lzdělání v zrikladní škole a na gymnáziu
v Osrravě-Přivozu, na krerém maturoval rokrr 195l. Už ten-

krár s rlznamenánim, To je dokladem jeho talenru, pracoriro.-
ti a píle. Zájem o biologii prokázal vstupem na pražskou lékrr-
skou fakulru, a všechny zminěné vlasrnosri a schopnosri ttrr
že už v průběhu lékařs§ch studii (na fakultu byl přijat hnec
po marurirě) byl volonrérem Fyziologického úsravu (l95_i
a poté pracoval v hemarologické laboratoři IIL interni klinik
profesora Charvára, V ní r.rž jako medik zahájil v}zkumno,-
činnost. To dosvědčuje jeho zvidavosr. V průběhu celých sru-
dií dostával studijní a prospěchové stipendium, To dokláda ie,
ho sousrředěnosr a oddanost cili, který si lyrknul,

Promoval roku 1957 cum laude, A protože dobře védčl. z:
ve dvou se ro lépe ráhne (a nebo raké, že v lid§kých \zrazích n.
jsou jedna a jedna dvč, ale že ro je mnohem více), oženil se 5
promoci s milovalou koleryni Marcelou a společné se wdl
formovat osobni i odbornou budoucnost do jihočeské me-
tropole - Českych Budějovic. V ní pracoval Dr. Němec dl;
roky na internim a neurologickém odděleni (1957-1959
v krerémžto obdobi si odbyl i zkrácenou šestiměsični povrn-
nosr vojenskou.

V roce t959 gpsaliv Praze konkurz na mísco sekundáie r<

Vyzkumném úsravu endokrinologickém. Němec konkurz..,
hrál. Přidělili ho na radioizoropové oddéIení, kreré bylo v mo
rolské nemocnici, a od ré doby cesruje mezi Motolem a \a,
rodní třidou, rakže kromě všech velikostnich acriburů, krere
jsem připomenuI, je velikym pendlujicim (prosim, nezárnéni:
za pendulujícím) cesrovatelem.

Kariérní hodnosmí posrup byl přímočarý V Motole od
sekundárního lékeře přes misto zástupce přednosry (l965) n
po misro přednosry (l967). Když se po změně společenskicl:
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poměíů .r rámci kompletizace 2. lékařské fakulry stala z radio_
izotopového oddělení Klinika nuk]eární mediciny, sral se sa-
mozřejmě z primáře jejím přednostou. Ve Vyzkumném ústa_

vu endokrinologickém ro bylo podobné: vědeck/ technický
pracovník, vědecký pracovník, 1970 samostatný vědecký pra-
covnik, l975 vedoucí vědecký pracovnik, až do přednosten-
swi na klinice roku 1992.

Přimočará byla i jeho tariéta odborná a vědecko-peda-
gogiclcí:
l96l atesrace z vnirřního lékařswí I. srupně
l964 kandidatura (tématem byla,,Erytropoetická polyploi-

die ve vzrahu k ryroidálním chorobám")
1972 nástavbová atesrace z nukleární mediciny
l98l vel§ dokrorár (tématem byla ,,Diagnostika a léčba kar-

cinomu šrírné žl:ízy")
l 99l docentura v oboru vnitřní lékařswí (témarem habilitač-

ni práce byla ,,Léčba nemoci šritné žlázy")
l992 profesura v oboru nuk]eární medicína

Ze všeho, co jsem řekl, rypllwá, že se profesor Němec věno-
val celý živor pnici klinické i vědecké v oblasti ryreoidálni
patologie, zvlášrě pak ryreoidálni onkologie. Jeho činnosr se
stala přirozeným důvodem pro jeho členswi v odborných spo-
lečnostech - České endokinologické, České společnosti nuk-
leárni mediciny (a radiačni hygieny - včerně práce ve ryboru),
Evropské společnosti pro šdrnou žlázu (1969), ve kreré je česr-
ným členem, Evropské spolďnosti nuldeární mediciny (l985)
a Mezinárodni společnosri pro boj za likvidaci deficitu jodu.

Jeho odborná aktivita je zjwná z jeho přednáškové i pub-
likačni píle (kolem 500 přednášek a kolem 500 prrblikací),
Uvážíme-li, ze od jeho promoce uplynulo 45 let a v jejich pro-
storu se takto projevil 1000x, rycházi to na více než 22 sděle-
ni ročně. Á k romu činnost gh,kumná, rispěšné řešení grantů
a z toho odvozená rysokí oceněni a rrznáni - roku l985 Srár-
ni cena za pokroky v diagnosdce a rerapii karcinomu štitné
žlázy,1996 Cena minisrra zdravotnicwí za řešeni vyzkumné-
ho úkolu ,,Tyreoidálni onkologie". Pro úplnosr uvádim člen_
swi jubilanta ve vědeckých radách a v komisích pro obhajoby
vědec§ó prací.

Pedagogickí činnost profesora Němce se datuje od roku
19ó6 (v rehdejším ILF a později IPVZ), resp. od roku l968,
kdy začal učir mediky endokrinologii v rámci vluky interní-
ho lékařswi na nďí fakulrě. Všechny fakulrní medaile, včerně
zlaté, kteá je wýrazem nejlyššího ocenění, profesor Němec už
vlastni.

Jsem si jisry, že jsem doložil všechny podmínky Němcory
velikosri, jimiž jsem laudaci podmínil na začárJ<u a kreré pro-
fesor Němec dokonale splnil. Jen jednu jsem dosud rynechal
- úroveň jeho lidských vzahů. I ty ale dokáual položir do v1-
soké roviny, krerá umožňuje ziskávar i rozdávar. Piedevšim
doma, kde jeho celoživotní dobrá víla, paní primářka Marce-

la, psychiarryně, pečuje nejenom o jeho psyché, ale i jeho só-
ma, Že se jim společná domáci worba podařila, o rom wědči
dva dokonali potomci, syn kardiolog (l0 let pracoval v USA,
nyni na I[. interní klinice 1. lékařské fakrrlry) a dcera, lékař-
ka, v současnosti ředirelka kanadské farmaceurické íirmyApo-
rex, Dokonalé, přárelské vztahy pracovni se léta opíraly
o troltci Zamrazl\ Váňa a Neradilová. Je šrěsri mír ušlechtilé
spolupracovni§ a je šrěsrim rychovat výborného áka. Jeho
násrupce, mladíka docenta \4čka, ovšem ješrě moc chválir ne-
smim. Za svého největšího učirele považuje profesor Němec,
a co je jisrě hodné pozornosti, osobnostjiného oboru - chirur-
ga profesora Bohusla"a Niederleho. I to rlpovidá o mnohém.
Ale myslim, že i Niederlovi následovnici v chirurgické složce
péče o Němcory nemocné naplnili dobře jeho předsrary.

Co o Němcovi drále? Samoziejmě i ro je o vzrazích. Jako
každý z ruís, i on hřďil. Kouřiva.I l00 cigaret denně. Před 25 le-

ry přestal kouřit ze dne na den. Necítil se tehdy zrovna moc
dobře, byl nervózní, ale cítil se hrdinou. Když si rodina, samo-
zřejmě hlavně pani choť, ničeho nevšimla, asi po rydnu se pál
domu zeptal: ,,Nevšimla sis na mně něčehoi" Manželka ho
přeměřila několikrit od hlavy k patě a lakoniclcy poznamena,la:

,No jo, byl jsi u holiče." Z ré příhody lzr odvodit, žr i v dob-
ře fungujicích rodinách přicházeji drobná škobrtnud a že,,že-
na, věčná inspirace nás mužů, je sice opravdu zdařilá napo-
dobenina anděIa, ovšem až na to, že pánbůh se na ní dopusril
několika roztomiých chyb." Dalším rztahem je důležiryi lzrah
k jidlu. Pan proíesor Němec se rád a se vším všudy zabývá ro-
dinnou gživou. Rád porraviny nakupuje, rád je zpncovává. Je
rozkošnickyrn kuchďem, krery celý život rád připravoval a po-
žíval maso v nejrůznějšich podobách, Přílohy, hlavně moučné,
ho nevábily. Ted'mu v té konzumaci, po vážné nemoci, man-
želka brání, pávě tak jako v piti jim lždycl9 milované whisky.
Pokud v té masné složce teď něco zbyde, jistě to ocení domá-
ci miláčci. Pan profesor má totiž v domácnosri rři psř z toho
dvě dogy, a kočku (obsraraly je jeho dcera a paní). Vzrah ke
zviřatům hraje v uwáření charakteru podstatnou roli. Kdyz
jsem se ho zepml, co čre, odpověděl, že všechno, co mu přijde
do ruky. Kdl jsem se ho zeptal, jakou hudbu rád poslouchá,
odvětil, že Bacha. Ten lzrah souhlasí, protožc Bachova hudba
má ve svém konrrapunkru něco podobného, jako Němcův
,,krokoý diagnostický sysrém" v ryreoidologii. Také ho těši
projely miniarurního výrvarného umění. Celý živor sbírá
známky, Dokládá to vztah velkého k malému.

Suma sumárum se z toho, co jsem vám řekl, vyloupne osob-
no§t. Osobnost veliká svojí odbornosti i wým člověčenswím.
Vlídná a pozorná k pacienrům, přárelská a sdilná ke spolupra-
covnikům, přisná k vlastni práci vědecké, ochocná a respek-
tovaná všemi, kterym bylo dopřáno se s ní serkat. Děkuii pa-
nu profesorovi Němcovi za to, jak nakládá se svým životem,
prorože jím oboharil mnohé. Fakulta je na něho hrdá,
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Jaroslau Stark
prof MUDr. Bohumil Hučín, DrSc.

Dr Jaroslav Stark patři mezi ýjimečné osobnosti nďeho ná-
roda, kceré si lydobyly qiznamné posraveni ve světové lékař-
ské vědě, Měl jsem sám co šrěscí prožir s kolegou Jaroslavem
Starkem léta upřimného přátelswí na společných lékařských
str.rdiích v Praze, podruhé při postgraduálnim pobytu na děr-
ské chiru€ické klinice u profesora Václava Kď§ v Praze a po-
třeti na pracovišri v Londýně na Thoracic Unir, Hospital for
Sick Chi]dren, Grear Ormond Srreer.

Zkrarky akademických rirulů za jménem připomínají, že
Dr Stark je kandidár lékařských věd, Fellow of Royal College
ofSurgeons, Fellow ofAmerican College ofSurgeons a Fellow
of American College of Cardiology. Kromě akademických
hodnosrí byl v roce l993 prezidentem Evropské společnosti
kardiororakální chirurgie, je aktivnim členem l2 dalších od-
borných společnosti v Evropě, USA a v Japonsku a je nosite_
lem čestného členswí Československé chirurgické společnosti
a České lékařské společnosri J. E, Purkyně.

Naše generace bývá někdy označována jako ztracená, Vy-
růsrali jsme v obdobi dvou toralitnich režimů, jimiž jsme byli
deíinitivně poznamenáni, Za druhé světové války byl náš srát
okupován nacisry po dobu šesti let. Nacisry r,7střídal komunis_
tický režim, kteryi ovládal naši zemi dalších 40 ler. Náš exis_
renční starr byl nesnadný a další odborný růsr velmi zcížený

Dr Jaroslav Srark se narodil29, l. 1934 v lékařské rodině
giznamného pražského sromacologa. V rodině byl rychováván
k česrnému a noblesnímu chování v mezilidských vzrazích,
k zuslechiovani vla.tni orobnosti nejrůznéjšimi sportovnrmi
akrivitami a v neposledni řadě byl veden i k ]ásce a obdivu
k přírodním krásám. Od začátku školnich let byl mladýJaro,
s]av členem žákovského oddilu tělo5;chovné organizace so-
kol, Později se sral členem pověsrného vodáckého skaurského
oddilu Šipka, vedeného Jaroslavem Foglarem. Na gymnáziu
zasrával ve forbalovém g?mu funkci středního útočníka a byl
kapitánem srudencského hokejového gtmu. Velmi úspěšný
byl později v tenisu, golfu a sjezdovém lyžování. Osobnosr
Dr. Srarka charakterizuje neúnavná pile, která je hybným mo-
mentem od jeho mladých ler, Srudoval na gymnáziu v Praze
v Dušni r_rlici a maturoval ,,. roce 1952. Zapsa| se na Fakulru
všeobecného lékaisrví na karlově univerzirě v praze, na které
promoval v roce 1958 summa cum laude, Po promoci se v ro-
ce 1959 oženil s kolegyní ze studii Olgou Slugovou, krerá ry-
studovala v praze Fakulcu děrského lékařsrví. v roce l960 se
jim narodil syn Jaroslav.

Poscgraduálni léca srrávil Dr. Srark v okresní nemocnici
v Rychnově nad Kněžnou jeden rok na interním odděleni
a pěr let na chirurgickém odděleni vedeném doc. MUDr Ja,
roslavem Kudrem, CSc.; pobyr zakončil specializovanou ates-
raci z chirurgie. Poté nastoupil v roce l961 jako aspiranr na
K]inice děrské chirurgie FDL UKv Praze u prol MUDI Vác,
lava Kaíky, DrSc., zakladacele pražské školy détské kardio-
chirurgie, Tam jsme se setkali s kolegou Starkem podruhé na
posrgraduálním studiu děrské chirurgie a dětské kardiochirur,
gie, a pracovali na srych kandidárských dizerračních rezich.
Dr, Srark pracoval tehdy na klinické aplikaci analytické me,
rody rebrearhing pro diagnosrikrr hypovenrilace u kojenců

s vrozenou srdečni vadou. Podmínky pro q;zkum byly v té
době velmi obdžné. Veškeré laboratorní pomůcky jsme si mu-
seli sehnar sami. InFračervený analyzácor kysličníku uhličité-
ho byl tehdy v Praze jediný a byl umistěn v Československé
akademii věd, Přísrup k němu byl přisně zakázán komukoli
r,ýma členů Alademie věd. Dr. Starkovi se však podařilo ren-
ro infračervený anallzátor z Alademie věd šikovně lypůjčit
pro svá potřebná klinická měření, sepsar kandidátskou práci
a obhájil ji v roce l967,

Polirické poměry v této době se u nás počaly poněkud libe-
ralizovar pod různými hesly jako ,,Pražské jaro" nebo ,,Socia]is-
mus s lidskou rváří", Prvním krokem ke zlepšení bylo v roce
1964 uvolněni cesrování do zahraničí s podmínkou předlože-
ní oficiálního osobního pozvání. Dr Srark ryužil v roce 1965
pozváni od Mr, Davida \Ý'arersrona k měsiční návšrěvě jeho
pracoviště v Hospiral for Sick Children, Grear Ormond Streer
v Londýně. Doporučení do Londýna ziskal od profesora
\Ý| Kiesewettera z Pittsburghu, krery na wém sabbaticalu pobÝ-
val rehdy v Praze u proíesora Kafky. Mr. 'Waterston byl rovněž
dlouholerým přirelem plofesola Kafuy a velkým příznivcem
české školy dětské chirurgie. V Londýně přijal Dr. Starka ne-
obyčejně srdečně. Měsíční pobyr v Londýně se nakonec pro-
dloužil na dva roly, Kdlž se v roce 1967 vráril Dr Stark z Lon-
dýna do Prahy, byl plný nápadů a entuziasmu z nově nabltlich
zkuš,enosri. Proro jsme společně s mladým kolegotr docentem
Dr. Samánkem, pediarriclrym kardiologem, začali q,wářer zá-
klady kojenecké kardiochirurgie na dětské chirurgické klinice
v Dětské nemocnici v praze na karlově. Naše aktivita však bv,
Ia záhy (; nl dlouhou dobu 2l let, pieruiena 2l. srpna lOÓ8
invazí vojskVaršavské smloury, která přišla uružit komunistic-
ký režim u nás a cencralizovac jej do Moshry,

Mnoho mladYch vědeckých pracovníků z tehdejšiho Čes,
koslovenska pracovalo v cé době v zahraničí na různých gran-
ror.7ch projektech, Všem bylo po srpnu 1968 zrušeno s oka-
mžirou platnosri povolení pobytu v zahraničí a znemožněno
pokračování na započarych vlzkumných projekrech. Všichni.
kreří se ihned nevrátili, byli penalizováni a odsouzeni v nepři,
romnosti do vězeni. Dr Stark odjel v roce 1968 s rodinou do
Londýna, kde pracoval u Mr. lWaterstona zpočárku jako lr-
zkumný pracovník (Research Fellow) a později jako klinickl'
regisrrar V roce 1971 se sta| konzultantem a pod odchodu
Mr '§ý'arersrona do důchodu v roce 1974 se stal vedoucím
děrským kardiochirurgem - Senior Cardiorhoracic Surgeon

v détské nemocniciv Greac Ormond Srreet v Londýně, Tám
se rypracoval na piedniho svěrového odbornika se zaměřením
na kardiochirurgii vrozených srdečních vad u děrí.

f)r. Srark přispěl slimi pracemi zejména k rozvoji novo-
rozenecké a kojenecké kardiochirurgie, Navrhl originální me-
rody operace rranspozice vel§ch arterií a rekonsrrukčni ope-
race komplexních srdečnich vad s použirim exrrakardiálnich
konduitů a homogrďrů aorry a plicnice. Z jeho pracoviště i od
jeho spolupracovníků lyšla celá iada originálních podnérů
k rozvoji kardiochirurgie, zejména při řešeni vad srdce s funk-
čně jedinou komorou metodou rorálního kavopulmonálniho
spojení, nebo program rransplancace srdce u malých děti. Je
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autorem }ynikajíci učebnice chirurgie vrozených srdečnich
vad. kterou se proslavil po celém.vété.

Kdo viděl Dr. Starka operovat srdeční vady u novorozenců
nebo prováděr složicé reoperace srdce s eleganci a přisloveč-
nou pečlivosrí, obdivuje nesmirnou energii, kterou tento chi-
rurg vládne. Obraz jeho osobnosti doplňuje i jeho pojerí smys-
lu korekce vrozených srdečních vad, Časro účinná paliarivni
operace, kcerá zlepší kvaliru živora, je pro ditě cennější než
komplikovaná korekce vady s nejisgim dlorrhodobým r7ded-
kem, Dr Stark vždy rrpělivě jednal v romro smyslu s rodiči
a jim i jejich děrem neúnavně dodával viru a naději do ži"ota.

Dalším mimořádným rysem osobnosti Dr, Starka je jeho
schopnosr navazova! rrvalé přárelské lztahy a ziskávat spolu-
pracovníky a kolegy po celém světě pro vědecké akce a progra,
my. Pro ruto schopnosr ziskal pověsr, že prakricky neexistuje
nic, co by nedokáza| úspěšně zorganizovar, Příkladem roho je
i odvážná a obětavá pomoc v sedmdesáqich a osmdesát/ch le,
cech, kdy organizoval srdečni operace českých dětí v Londýně,
které sám nezištně a úspěšně prováděl, ačkoliv se o tom ne-
smělo nikdy oficiílné hovořir, Operoval nďe děri zdarma a po-
máhal získávat prostřed§ na úhradu léčebných nákladů z růz-
ných nadaci i od soukromých osob v Londýně. V Praze se

opozdilo rybudování děrského kardiocencra nejméně o l0let.
Dr Stark školil v ré době v lnndýně mladé české kardiochirur-
gy a kardiology na svém pracovišti, což se dělo přes oficiální
zákaz rehdejšího režimu. Výcvik pod jeho vedenim absolvova,
lo pět kardiochirurgů, čryři kardiologové a dva anesreziologo-
vé. Londýnské zkušenosti měly ásadni vliv na rychlé zvládnu,
tí problemati§ dětské kardiochirurgie na pražském pracovišci
děrského kardiocentra, založeného v motolské nemocnici
v roce 1977, které se brzy zařadilo nezi předni evropská cent-
ra. Od Dr Starka jsme získali podrobné prorokolyjak operač-
nich posrupů, tak zkušenosti s indikacemi k operacím a orga-
nizační posrupy, krcré byly použivány a prověřeny na přednich
světových pracovištích dětské kardiochirurgie v Londýně
a v Bosronu, i rr profesora Kirklina v A]abamě. Dr Stark po
celou dobu soustevně propagoval nďe dobré 1hledky na me-
zinárodním fóru, kam jsme se zpravidla nedostali, a r,7užival
všech příležitosrí, aby předsravil naše mladé pracovniky před-
nim svěrogim odbornikům, kteří jsou všichni jeho přátelé,

V červnu l990 bylo uspoiádáno v Praze Sympozium dět-
ské kardiochirurgie, na které byl Dr. Stark pozván, Přijel po-
prvé po 22 letech, poněvadž byl bývalým komunistickým re-
žimem diskriminován a perzekvován. Sympozium bylo
trspořádáno na jeho počesr. Na něm přednesl Dr. Stark česr_

nou programovotl přednášku. Obsahovala autorův frlozofic-
ký názor na chirurgické léčení vrozených srdečnich vad u dě-
cí: ,,Je obtížné defnouat kotehční stdečxí operaci přesnjmi
dnltomichrmi kritérii. Je ušak ďeba pouažouat zt korehčn/ ta-

Louou operaci, hterá zajistí dítěti s urozenou srd.ečnl uadou
spráunou funhci hreuního oběhu, z?fuobi, žr o??fuua é dítě se
cíti dobře aje schopno uést normdlní žiuot. Tžhouou operaci
můžeme d,nes nabtdxout uětšině d,ět/, utoz?rlou srd,eční uddou."
Při réro piiležitosri bylo uděleno Dr Srarkovi čestné členství
v Československé chirurgické společnosti J. E. Purkyné za je-
ho trvalé zísluhy o rozvoj československé kardiochirurgie. ScaI

se našim trvalým odborným rádcem a významným podporo,
varelem nďí činnosti, S jeho organizační pomocí byl uspořá-
dán v roce 1996 v Praze jubilejní velmi úspěšný l0. r}roční
sjezd Evropské asociace kardiororakální chirurgie. Na sjezdu
mu bylo uděleno čestné člensrví Česke lekařské společnosd

J. E. Ptrrkyně.
Dr. Srark se do Prahy rád a často vraci za s{mi přáreli.

SL:vělý lztah k mladé generaci lékaiů doktrmencuje dále zalo-
žení nadace Carching-Up Trtrst po listopadové revoluci. Cí-
lem nadace byla podpora zahraničního doškolováni mladých
čes§;ch vedoucích odborniků, kteři neměli možnosr v minu-
lYch 40 lerech nesvobody seznámit se s moderními posrupy
ve svém oboru. Tenro projekc inicioval Dr Srark se svou že,
nou Olgou a ve spolupráci s léka;skymi ftkultami v Praze.
Brně a Hradci Králove. Skolen i probihalo na předních anglic-

§ch ldinickych pracovišrích a absolvova]o je přes 70 mladých
česlrych vedoucích lékařů. I v této činnosti pronikí lidský pří-
stup a pochopení Dr. Starka jakoukoli bariérou problémů.
Meze réro přátelsky nabidnuté pomoci všŇ končí všude tam,
kde se objeví lajdácwi, nepoctivosr v práci nebo rychycralosr
v jednáni, které Dr, Srark netoleruje.

Dr. Stark publikoval přes 200 vědeckých praci v oblasri
hrudni a kardiovaskulárni chirurgie, z nich 13 v české lirera-
uře, Proslovil přes 300 odborných přednášek po celém wětě.
Napsal vice než 50 kapitol do monografií a je autorem ý-
znamné monografie Sz rgery fot Congenital Heart Defects, pub-
likované ve dvou rydáních v lecech 1983 a l993, a monogra-
Ee Reoperations in Cardiac Surgery, rydané v roce 1989, Je
uznávanou světovou ar-rrorirou v děrské kardiochirurgii. V ro-
ce 1999 odešel Dr. Stark z aktivni operačni činnosti do dů-
chodtr. Nepřestal však pracovar. S velkým ájmem se zabýwá
dokumentaci operaci vrozených srdečnich vad v různých stá-
rech s cílem lytvořit objektivní databázi srdečnich operací
u dětí, kcerou navrhl a propracoval ve spolupráci se sým sy-
nem. profesorem maremariL1, na lmperiaJ College of London.
Udaje z d;rabáze slouží jako přehled rrendů operaci srdce
v různých stárech i ke zhodnocení kvaliry práce jednotlivých
pracovišť a kardiochirurgů. V důchodr-r žije Dr Scark v Lon-
dýně ve své vilce se zahradou v Tufnell Park na Arrson Road,
akrivně pěstuje svůj oblibený golf, rád cestuje za přáteli po
svěrě a s piíkladnou láskou se věnuje svému vnukovi Danie,
lovi.
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Kocianouo kuarteto a 2. lékařská fakulta
[Ik aneb kocianoucům s lcískou

prof MUDr. Josef Kouteckj, DrSc.

Už při čtyřicárém wlročí založeni fakulcy bylo zajimavé si
v knížce Etos Hippokrates, rydané k comuto jubileu, přečist
,,Dopis členů Kocianova kvartera 2. lékařské faktrltě UK",
krery napsal jménem kolegů z kvartera Misrr Václav Berná-
šek. Následovala moje odpověd ,,Kocianovu kvartetu s díky,
vděčnosti a láskou", Z obou dopisů je patrné, že už před de-
seci lery byl náš lzájemný vztah mimořádný Václav Bernášek
renkrát v dopise psal:

,,Jed.noho dne nás fuhan 2. léhařshé fabal4l Karlouy uniaer-
zity- pan ptofesor MUDI Josef Koutechj, DrSc. - ryzual. ,,Co
takble, pdnoué Kocianouci, zahrdt pro nÁ u aule Karolina?" Při,
šlijsme, a od té idrlně na suětěje nouj kon-
ceini qhhu, a m daLíího z ritu,ilů. Úuodní
shua pana děbana před honcerty s píesxě cíbnjmi tématy a ná-
lbdné tóny drauě námi ošemi pronikají. Dramaturgie honcertů
je nezíuisLi, a přece mi suoji kontinuitu". A dále se obrací ke
stuďentim: ,,Pohuste se hned od zaůítku přistupouat ke sué prtí-
cijako k posliní, neru*bdujte ipamjcb příhladli, jah se kdrsi zpí
ud - ,,bompromiy n ýou hryry" a lůbec: zpíuejte si, laňte se ue

sujch oborech ip;čkoujmi odbomífu a nihd1 nez,zpomixejte- la-
hauost nade uše. Jestli utim něhd1 u budoucxu, ue chuílícb pro uds

těžleich, uzpomínhd fia naše honcetq, pozuedne mysl, pah jsme
i m7, čknoué Kocianoua hparteta, splnili sué po áni."

Uplynulo deset let, pravidelné koncerry naší fakulry za účas,
ti Kocianova kvartera pokračují, a myslím, že není ani v mu-
zikancském světě, ani na \,7sokých školách vzrah rakové úrov-
ně, jaké dosáhly vztahy naše,

Ve svém už zmíněném dopisu Kocianovcům jsem napsa|:

,,IJsiluji o kpší medicínu a o její kpší uýuku, ab tahé o po-
ujšení naií ušeobecné hultutnosi, kterd u minu|ých desetiletich

tolih utrpěla. A ptduě u tomtl 
^ilí, 

Lteré je po mém soudu ne,
odmylitelnou souúístí činnosti haž"di odborně zaměřené rysoké
školy jsem měl uelkr' štěstí. Setkaljsem se s uámi. Našel jsem u uis
pochopení a ochotu. Vztah, htelý mezi ntími ryzrál, dal aznik-

nout něťemu, co nemti obdoby nejen u bistorii fakul5,, alt celi
uniaerzi4,, Zrodil se clklus bomomích koncertů, hterj se stal po,
jmem -,,Katolinshé" koncerty 2. khařshé fakulry Uniuerziq,
Karlouy. Celj cyklus ýx prorytili surchouaryým uměním, brtisou

a líbezností, hteri nis pouzntíší h uuědoměn/ hodnot, pro htere

stoj/ za to žít a usihut o lepší bytí na této krtísné, ale tah rozpo-

ruplné Zemi. IJuažte, jak ptiuě u takouém úsilí jsou si uměnt
a medicínd blízké!

Těnhút, před téměř třemi rol1,, měl utíš pruni boncert pro na-
ši fakultu uelkj úspěcb. Kdyžjsem jej uutídel, řehl jsem jeho hos-

nim, že jim cbceme datouat radott a hrtúu bezjakjchkoliu pod,
mínek a ztíměrů, protože dtíuat je ulc než brrit. Bezprosďedně po
honcertu mi l4tlo ziejmé, že u započatém ztím"Lffiš:,ljÍi;

odzimním, hterjm to

ušechno z,zčalo, náledoz,al honcert zimní, jarní a ktní. B1l tojr
den tlá úspěch za drubjm Pouědomí o honcertech se šířilo, při-
bjaalo posluchačů a uzntiní. Co nohlo ntísledouat? Vz$lť přete
u ntisledujícím ahademichém roce budou zase č4lři roční dobl
a jejich atmosfua 11 l1la bez Karolinskjch koncertů chu*í. To

jsem přece nemobl dopustit. A hdo měl po Kocianouu kuarten,
hrát? Nebyk mi zatěžko rozhodnout - přece znouu Kocianorc
huarten!"

Oslovení Kocianovců jsem končil slo.7: ,,Čím ukončit do,
pi, krcrj je ujrazem mé úcE h uám a mj,ch diků? Něholih dnl
po jednom z Karolins|ýcb koncettů mi poskl jejich uěnj, xi-
uštěuníh, pan dohtot Setfert, syn mébo milouaného bd:níka, pie-
hrásnou hnížhu azpomíneh suého ltce. Misrr ji nazual ,,Viech
knisy suěta" (oxatně jistě ji znáte) a lakauj pan dohtor mi do

ní uepsal jlmaué uěnouáni:
Váženi, pane profesore Koutec@!
Hudební uečery l Karolinu bezpochlby paďí ke ,,Všem hri-

S pozárauem Vtiš J. Seifert
Tiz dedihce, moji uilí, patří uic uim než mně, protož,e uieclt

n7 t7 ,,Karolinshé króy suěta" nám sntiiíte u7 Sujm zaujetún,
nasazením, nebjual.ým sptjením intdchtu, citu a oduieuněku do,

Díky uim za ušecbny, kteréjste obdarouali. Dífol z.t ušecbno

čím jste obdarouali mne!"
Nezpochybnirelným a rlmluvným dokladem radosti a po-

rěšeni, kreré KaroIinské koncerry přinášejí sým návšcěvni,
kům, je skutečnost, že jich od onoho prvního v roce 199l
odcznělo padesát, Je to dokladem hodným úcry obdivu a di,
ků, uvědomime,li si, že padesát koncertů představuje přiblrž,
né sto hodin hudby, že na nich zaznělo 106 skladeb rřiačryři,
ceri skladarelů a že i když počet návšrěvníků nemohu piesné
spočirar (vstupenky nevedeme), je možné odhadnouc, že pii
návšrěvnosri koncerrů a kapacitě velké auly Karolina poslou-
chalo Kocianovce více než 17 risíc hosců, Sto úhrnných hodin
hudby pro 17 risic vnimal,r/,ch posluchačů předscavuje 170 ri,
sic hodin osobnich prožitků. To už něco znamená. Jednoduše
lyjádřeno 2. lékaiskou fakulru si už není dost dobře možne
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předsravir bez Karolinských koncertů, resp. bez Kocianovců.
Myslim, že by se bez nich sgjskalo i jim. Ale také si myslim, že
se v souvislosti s jubileem fakulry i jubileem koncerrním ma-
ji všichni dozvéděr něco více o Kocianovu kvartetu i o zna-
menitém Mistru Jaroslavu Kocianovi, jehož příjmení kvarte-
to nese.

Nejprve redy o Kocianovu kvaňetu:
Koncem ledna l972 se sešli čryři mladi muzikanti a do-

mIuvili se, žc sesravi kvarreto. Byli ro houslisra primarius kvar-
reta Jaroslav Kohour, absolvenr moskevské konzervaroře ze
tiídy profesorky Barinové, a absolventi pražské Hudební aka-
demie múzických uměni - houslista Jan Odstrčil, žák profe-
sora Jiřiho Nováka, primaria Smeranova kvarteta, violista Jiří
Najnat ze třídy profesora Svobody, a cellisca Václav Bernášek,
ák davných pedagogů Karla Pravoslava Sádla a Miloše Sádla,
Kvarteto se v následujicich měsícich konstituovalo jako Nové
smyčcové kvarrero, aby pokračovalo ve slavné rradici české ko-
morní školy, krerou rak.oslnivě kdysi za}rájilo České kvarrero
(l891_1933).

Nové smyčcové kvarreto mělo při wém vstupu do koncerr-
ního svěra šrěsrí, protože se mohlo rozvijet pod vedením dal-
šího vyznamného rvůrce a člena Smetanova kvarrera profeso-
ra Altonina Kohoura.

Nikdo z nás amarérů si nedokáže předsravir, kolik úsilí mu-
sí rynaložit nogi soubor, aby uspěl mezi již zavedenými ko_
morními rělesy, domácimi izahraničnimi, Novému smyčco-
vému kvartetu se ro dařilo. Protože však neštěsti nechodi po
horách, ale po lidech, stalo se, že bylo nezbytné nahradir pri-
maria kvarteta, Pravoslava Kohouta lysriídal Pavel HůIa, žák
profesorky Marie Hlouňové, Změna přinesla kvarretu nové
jméno, Sralo se Kociano9im kvarretem. Sled okolností pak
přinesl v průběhu řady let dalši osobní změny. Na mísro Jiří-
ho Najnara přiše| Zbyněk Padourek, absolvenr violové třídy
profesoraJaroslava Morlíka, a před krátkou dobou se ujal mís-
ra sekundisry Miloš Černý také žák profesora Jiřího Nováka
(na mísrě Jana Odstrčila).

Uměleclcí dráha Kocianova kvarteta byla po dosavadnich
více než rřicer ler úspěšná. Sjezdilo v podsrarě celý svět, roz-
dávalo a rozdává krásu české i světové komorní hudby všech
uměleckých epoch nadšeným posluchačům celé zeměkoule,
Získalo mnoho cen, jako vůbec prvni české kvarreto cenu
Ceského komorniho spolku při Ceske filharmonii, ale raké
napiiklad Charles Cross Grand Prix v Paiíži za nahrávku ce-
lého komorniho dila Hindemithova. kocianovo kvartero sice
lystřidalo stovky svěrov/ch pódií, ale já dobře vím, že se mu
nejlépe hraje ve velké aule Karolina pro ná.

A reď o profesoru Jaroslavu Kocianovi:
Pokusre se přenést do obdobi druhé polo"iny devatenác_

rého sroleri a začárklr scoletí dvacátého. v souvislosri s úsilim
o rozvoj české kultury nasral neobyčejný rozmach umění hu-
debniho. Bediich Smetana a Antonin Dvořák, Ema Destin_
nová a Karel Burian, České kvarteto a Ševčikovo kvarreto,
učirelská pěvecká sdruž.eni, Česká fiIharmonie, ale také hous-
listé Franrišek Ondřiček a Otakar Ševčik a Ševčíkovi žáciJan
Kubelik a Jaroslav Kocian. Co jméno, to pojem světového g1-
znamu.

Jaroslav Kocian šířil slávu české hudby už od mládí oprav-
du po celém svěrě. Narodil se roku 1883 v Usti nad Orlicí,
veřejně vysroupil poprvé v pěti letech a ve rřinácti (l896) za-
há|il studia na pražské -

ra Sevčíka. K ieho přij
ka. Začal hrár za Sevči I

G dur Charlese Bériota ( 1802-70), zakladarele belgické hous-
lové (koly. skladarele deseri houslor,7ch koncertů. UZ po čry-
řech raktech wryčiI profesor Ševčík rukr.r a zuolal: .,Těn je můj|"
Výborný vzrah učitele a áka dospél ke Kocianovu abso]ven!-
skému koncenu 5. července roku l901, Bylo mu devatenáct
let, hrál Paganiniho houslo9i koncert. Už po čryřech letech
(l905) ryjádřilo obdiv Kocianovu umění představenswo ital-
ského Janova, kdl mu jako prvnímu na světě půjčilo Paga-
niniho housle. Po pětašedesáti letech, po která nástroj mlčel,
mohl nejmilejší housle zázračného Irala, výrvor geniálního
houslaře Giuseppe Guarneriho del Gesú, rozeznit český vir-
luos.

V lerech l908-1909 byl Kocian profesorem na konzerva_
roii v Oděse a primariem Oděského kvarrera, Měl velké zali-
bení v komorni hře. Roku l921 se stal Ševčikovým asistentem
na pražské konzervatoři a v letech l923-1943 profesorem je-
jí Miscrovské školy. Vychoval řadu lynikajících houslistů. Ze-
mřel v Praze 9. března roku l950.

Kocial byl jedinečnou osobností v řadě proďulých čes§ch
houslistů - JosefSlavík, Ferdinand larrb, Fíanrišek Ondřiček,
Jak Kubelík, Jaroslav Kocian, Kubelík byl houslistou magic-
kym, Kocial oply.val skvělým kouzlem jiskřivé a něžné grácie.
Byl pokorný ve službě uměleckému dilu a skromný v živorě.
Prosrupovala jim hluboká, zřetelně česká hudebnost.

oldřich Kulháneh: Zítiší, ]989
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Žačka Jaroslava Kociana, profesorka Marie Hlouňová, uči,
la hře na housle primaria Kocianove l§arteta Pavla Hůlu. A trž
je jasné, jak se Kocianovo jméno dosralo ke kvarteru, Jsem si
jisq;, že pan profesor by byl na ,,svoje" kvarteco pyšný

Tak ještě jednou poděkováni a obdiv Vám, milí Kocianov-
ci. A samoziejmě díky všem, kreří na Karolins§ch koncertech
přijimaji různým způsobem účast, Magnificencím rektorům,

kteří umožnili jejich uspořádání v Károlinu, pracovníkům or-
ganizačniho oddělení rektoráru UK, pracovníkům děkanáru
naší fakulry, zvlášrě mé sekrerářce lloně Kyselové, laskal. m
mecenášům a všem 1uácným a milým hoscům našich koncer,
ců, kteií spolu9,wářeji jejich nenapodobitelnou čarovnou at-
mosféru,

Ad multos annos, Karolinské koncerry!

OHřich Kalbdneh: Rehuiem za Hiroiimu, 1972
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USTAV BIOFYZIKY
doc. MUDr. Tbmlíš Bkžeh, CSc,

Úsmv bio§zi§ zajišťuje quku bio$ziky, §uzi§, klinické bio_

§ziky a ákladů lékařských měřicích a analytických metod.
Bio§,zika je rradičně předmčrem prvního roku magisrer-

ského sudia i bakalářského studia §,zioterapie a do roku 2003
i oprometrie. Výuka sesrává z přednášek a prakrických cviče-
ni, během nichž se srudenti seznamuji se záldady měřicí rech-
niky a vyhodnocovánim dat v medicíně. V této oblasti jsou
vedeni k samosracné práci jak při měřeni, cak při hodnoceni
r7ďedků. Rovnež rypracovávají rešeršní práce na lypsaná ré-
mata, kdy je kladen důraz na schopnost práce s literaturou
z pisemných zdrojů iz inrerneru, Kromě prakrických cvičení
probíhaji reoretické semináře zaměřené na aktuálni rémara
z bio§ziky. Vyuka probihá jak v češrině pro české a slovenské
studenry, rak v angličrině pro srudenry zahraniční, Pracovnici
úsravu dále zajišťuji formou povinně volitelného předměru ry-
uku klinické bio§zi§ ve 4, roce studia, V rémže ročnikLr par-
ricipuji na qiuce oboru nukleárni medicína. Ve spolupráci
s Fakultou strojni ČWT v Praze je r.lučov:in piedmět Zákla-
dy lékařských a analyrických metod pro studenry 4. ročniku
réro faklrlry Pracovníci ústarrr se formou vedení rešeršnich
prací, gizkumných projektů a diplomol"rich praci podílejí na

ýchově studentů karedry dozimerrie a aplikace ionizujicího
áření Fakulry jadern é a fyzíkalně tnžrnýrské ČWT v Praze;
specializace srudenrů je zaměřena na radiační §zikrr v lékař-
swi. Rovněž se podilejí na l}uce §.ziky v připravných kunech
pořádaných 2. LF UK pro zájemce o studirrm medicíny.

V oblasti 9]zkumu Ústav biofyzilg úzce spolupracuje s Kli-
nikou nukleární mediciny a endokrinologie 2. LF UK a FN
v Morole, L chirurgickou klinikou 2. LF UK a FN v Morole
a Ústavem informace a automatizace Av ČR, v rámci céro
spolupráce se pracovnici zab,ý,vqí matematickým modelová_
nim založeném na bayesovské metodologii, krerá konzistenr-
ním způsobem kombinuje model systému, měřená data a ex-
pertni znalost a poskpuje nejen bodové odhady poádovaných
veličin, a|e réž informaci o jejich neurčitosd. V rámcizmíně-
né spolupráce je jednak vyvijen programoÝ sysrém pro Dr_
počet a optimalizaci dávek v různých orgánech a tkánich pro
úcely léčby chorob šíiíné žl*zy pómocí |3ll, jednak je pozor-
nost soustředěna na modelování kinerilg radiofarmaka s cílem
kvantirarivně hodnotir lymfoscintigrafie horních končerin

s důrazem na závúnost lymfedému. pracovníci ústavu řešili
a řeší turo problemariku v rámci národnich i mezinárodních
granrorlich projekrů (GA ČR, IGA MZ ČR, CosT, E.rro-
pean Commission). Dále se pracovnici ús reyu ub,ýa,ají zohí^-
zovacími rechnikami (zpracováním obrazů, porovnáváním
obrazů získaných různými technikami a jejich analyzou), si-
mulací sysrémů a gipočry dávek od vniriních zářičů pro úče-
ly radionuldidové diagnostiV Výdedky \.lzkumu jsou průběž-
ně prezentovány na národnich i mezinárodních sympoziich
a v nďem a zahraničnim riskrr.

Jako velmi přínosné lze hodnorir kontakry se záhraničními
pracovišri, zejména s Department ofPhysics and Nuclear Me-
dicine, Ciry Hospital Birmingham; Radiorherapy and On-
cology Cenrre,'§í'alsgrave Hospiral, Coventry; Department oI:

Nuclear Medicine, Royal Marsden Hospital, Sutton; Servi,
zio di Fisica Saniraria, Azienda Ospedaliera ,,Spedali furrniri di
S. Chiara", Pis
národních odb
JEP (Česká spo
před zářením, Česká společnost zdravornic§ich a vědeckých
informací, Sekce §,ziků a elekrroniků), Evropské asociace nuk,
leárni mediciny, Mezinárodni společnosti modelování a simu-
lace_slstémů a Americké spolďnosti pro nukleární kardiologii.

Ustav bio§zil<y provozuje počíračovou ucebnu v areálu teo-
retic§ch a preklinických úsravů 2. LF UK, krerou ryužívaji
pro svou v"fuku i osratni úsrary a rovněž studenti ve svém vol-
bém čase.

Ústav zajišťuje redakci, sazbu a disrribuci fakulrního časo-
pisu Pelikán a jeho prezenlaci na nďem www serveru, kteryi je

k dispozici několika dalšim klinikám a úsravům,
V současné době jsou v ústavu v posrgraduálním srudiu rři

studenri,
Činnost ústavu (jak pedagogická, rak vlzkumná) je prezen-

rována na vlasrních webor7ch srránkách vywořených pracov-
ni§ ústavu, kreréjsou prúběžně aktualizovány. V oblasti rvor-
by_webog;ch srránek ostarnich pracovišd úsrav spolupracuje
s Usravem |ékařské bio|zi§ l"ekaiské fakulry UP v Olomou,
ci, s karedrou speciálni pedagogiky Pedagogické fakulry UK
v Praze. s Klinikou nukleární mediciny a endokrinologie 2. LF
UK a FN v Moro]e a s Českou spoletnosti pro ultrazvuk.

USTAV HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE
?rof MUDr, Václaua Korurádouá, DrSc.

Základem pro Úsrav histologie l embryologie 2. LF byla labo-
raroř eIektronové mikroskopie. krerá byla jako součásr Ustavu
rlzkumu rfvoje dítere Fakulry deakého lékaisrví UK v Pra-
ze za]ožena v roce l9ól. Reditelem ústavu byl proi MUDr.
J. Houšrěk, DrSc. Laboraroř byla původně umístěna na Kar_
lově, v areálu děrsk/ch klinik, kreré později musely ustoupir
budovanému Nuselskému mosru. Laboratoř byla proro v ro_

ce l970 přestěhována do morolské nemocnice, nejprve do pro-

vizoria v původním děrském monobloku. Koncem roku 1979
byla umístěna do pavilonu G, kde získala dosratečné prosro-
rové záaemi a bl4a tybavena na tr.r dobu špičkoým elektrono-
gim mikroskopem JEM 100 C. V roce 1990, kdy padlo roz-
hodnuti lakulru kompletizovat, byla MUDr. V Konrádová,
DrSc,, krerá v ré době pracovala jako vedouci téro laboraroře,
pověřena připravir předpoldady pro výuku posluchačů v obo-
ru hisrologie a embryologie. Rozhodlo se, že dosavadni labo-
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ratoř elekrronové mikroskopie bude zachována a histologická
laboraroř bude lybudována v objektu byvalé vojenské kared,
ry. V budově reorerických a preklinických úsravů byly caké
připravovány prosrory pro lýuku posluchačů, mistnosti pro
prakrická cvičeni a semináře. Rozhodnutím děkana faktrlry
prol MUDr. J. Koureckého, DrSc. byl dnem 17 . Il. 1990
založen Ústav histologie a embryologie 2, LF, Vedenim ústa-
vu byla pověřena doc, MUDI V Konrádová, DrSc,, krerá

v témze roce habilirovala. Profesorkou byla jmenována v ro,
1996 a dosud Úsrav hisrologie a embryo|ogie vede. Od po-

čárku pracoval v úscalrr na částečný úvazek MUDr, J. E. Jirá-
sek, DrSc., krery se habiliroval v roce l992 a profesorem byl
jmenován v roce 1993, Přednáše| českým izahraničním sru-
dentům embryologii. V roce 1991 nasroupila do ústavu ja,
ko odborná asisrentka RNDr A. Zajicová, CSc,, a absolvenr
2. LF MUDI J. Uhlik. Na částečný úvazek nastoupila také
RNDr, L. Antaliková, CSc,, krerá začala od roku 1993 praco-
var *, ústavu na plný úvazek. MUDI J. Uhlik byl v roce 1993
jmenován odborným asistentem, v roce 1999 se zapoji1 do
kombinovaného posrgraduálniho dokcorského srudia, V ro-
ce l994 nastoupil po konkurznim řizeni na mísro odborné-
ho asistenta MVDr. L. Vajner, CSc. Misco odborného asis-
renra se uvolnilo vzhledem k dlouhodobému onemocněni
RNDr. L. Arrralikové, CSc., krerá ústav optlstila zaárkem ro-
ku 1995, V roce l998 opusrila úsrav i RNDI A, Zajícová, CSc.
V roce 2002 se habilitoval MVDr. L. Vajner, CSc., docentem
byl jmenován v roce 2003.

Zahájení qtky poduchačů v oboru hisrologie a embryolo-
gie bylo značně obrížné. Kromě nezbyrného piístrojového ly,
bavení bylo nutné také zhotovit {ukoqí mareriál - dokumen-
caci pro přednďlcy, prakrická wičení i pro sarnosrarné studium
posluchačů jak na úrovni svěrelné, rak elektronové mikoskopie.

-
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ANATOMICKY USTAV
proí MUDr, Rastislau Druga, DrSc,

Od založtní fakulry až do roku l995 byla 9rrka anaromie po-
sluchačů 2. lékařské fakulry zajišťována v Anatomickém úsra-
vu l, lékařské fakulty. K l. áří 1995 bylo rozhodnutím rekro-
ra UK konstittrováno inregrované univerzitní pracoviště 2, LF,
FlryS a Č\'UT Pracovišrě funkčni anaromie ihned po svém
založeni zajtštovůo wýuku anaromie pro posluchače magister-
ského studia lékařsrví 2. L§ pro posluchače bakalářského sru-
dia opromerrie rďze fakulry a dále pro posluchače magisterské-
ho a bakaláňkáo srudia FTVS a vyóraných specializací ČVUT
Ve věršině směru byla organizována ryuka i pro zahranični sru-
den ty.

Pro potřeby posluchačů jsme r7dali skripra jak v české, tak
v anglické verzi pro zahraniční studenry. V poslední době jsme

pro potřeby posluchačů přeložili knihu Hisrology and Cell
Biology - Examinarion and Board Review aurora D. F. Paul-
sena.

Pracovnici Úsravu hisrologie a embryologie se zaměřuii
zejména na studium or6ánů dýchacího systému za různých
podminek experimenrálnich nebo patologic§ch. Zabývali se

změnami v ulrrasrrukruře epitelu dýchacích cest a ve složeni
glykokonjugátů produkovaných sekrečními elemenry rohoro
epitelu po aplikaci různých léků nebo vlivem různých tera-
peurických nebo diagnostických zásahi. Za podpory šesri
grantových projekrů a dvou grzkumných áměrů publikova-
li pracovnici úsravu vice než l30 praci v odborných časopi-
sech a přednesli více ná 90 sdělení na kongresech a konferen-
cich odborných společností.

Oařicb Kuhánek: Ecce homo No. 1, 1994

Výuku posluchačů v prvních lerech zajišťovalo šesr učite-
lů 2. LF a FTVS. Na ryuce v praktických cvičenich a v pitev-
nách se ve všech směrech srudia rýznamně podíleli i poslucha-
či 3. 6. ročniku 2. LF ve funkcích demonstrátorů a lektorů.
Od lzniku pracovišrě prošlo ústavem v těchro [unkcích vice
než sto mediků. V nově zřízeném srudijním oboru Neurově-
dy se anaromické pracoviště podíli na předn;íškích i praktické

338

Oldrich Kulhdnek: Ecce bomo No.6, 1994

I

4

t



výuce, Vzhledem ke sroupajícim počrům posluchačů réměř ve
všech směrech srudia se postupně l"fuková zárěž zvěršuje. Kro-
rně pregraduální 9rr§ pracovišrě spo|upracovalo na připravě
pěti postgraduálních srrrdentů,

I přes mimořádnou zácěž ve lýuce publikovali pracovníci
úscavu od roku t995 na 35 původnich časopiseckých praci
a jsou aurory nebo spolrratrtory 10 učebnic a učebních rexrů.
Předneslivice než 20 přednášek a prezentovali 15 p erů na
národnich i mezinárodních kongresech. Učasrni|i řešeni
osmi granrorlich úkolů. Při iešení rryzkumných úkolů byla
navlána spolupráce s piednimi pracovišti AV ČR a s usrav7
1. LF a Přirodovědecké lakulty UK.

Vlzkumná práce se orienruje do oblasti experimentálni neu,
roanatomie, na sudium biomechaniky osového skeleru a na
anal}zu normální a parologic§ změněné vazivové rkině, Vzhle-
dem k nutnosri dá]e modernizovat 1?uku anatomie pro pos|u_
chače magisrerského i bakalářských směrů, přiblížir ji rychle
se měnicim potřebám kLinické praxe a zajisrit laboracorni zá-
kladnu pracoviště, přivítali jsme rozhodnutí vedeni naší fakul-

ry zřidir k l. 9. 2003 samosratný Anatomic§; úscav 2. LF. Na
základě dohody a dalších smluvních kroků 1. a 2. LF bude
úscav siruován do budoly Anatomického úsravrr l. LF, ktery
byl v poslednich lerech zásadně rekonstruován, Nově zřízené

pracoviště naší fakulry bude sdilet moderně lybavené l1uko,
vé prosrory a pitevni rrakry a naši posltrchači budou mir mož-
nosr lyužívac boharý sbírkoý a preparátory fond nejsraršího
anaromického ústalu v zemi, konsrituování samostarného úsra-
vu a jeho nové umístění bude znamenat stabilizaci qr.r§ a je-
ji zkvalitnění a možnosc dále rozvíjec glzkumnou práci a vice
do ní zapojovat pregraduální studenry a mladé spolupracov-
níky,

USTAV LEI{ARSKE CHEMIE A BIOCHEMIE
prof RNDr. Vtíclau Pelouch, CSc.

l1zuji, ale paralelně se učí biochemické nálezy inrerprerovar
v širšich klinických souvislostech. Pochopitelně palera meto,
dik, měřeno dnešními hledisky, byla malá; v laboratoři se pra-
covalo klasic§mi posrupy skleněné zkumavky, pipery či jed_

noducie focometry byly hlavnimi násrroji.
V Urtavu qizkumu vl,voje dícere (WVD) FDL na Karlové

mohli srudenti pracovat na různých pracovištich (biochemie,

§ziologie, hisrologie, biologie a další); ve vedeni biochemické-
ho odděleni se postupně lystřídali prof. Homolka, proi Ma-
sopusr, dr, Jirka, prof. Tomášová. Popis a hodnocení tohoto
úsravu a jeho odděIení však neni předměrem téro kapitoly, je
v(ak nurné kon<tatouat, že nékteři pracovnici z uwD na
začárku devadesárych ler minulého sroleri připravili koncep-

Hiscorie úsrar,u začíná již ve druhé polovině padesárých let mi-
nulého stolecí - prof. Tomášová r.zpomíná,že již v roce |957
organizoval prof, Homolka čcrnácridenni stáže pro studenry
FDL (metodické postupy, jak odebírar od pacienra materiál
k biochemické anal;he, samostatná analýza, další nezbFné čin-
nosti). V té době jsme byli pravděpodobně první lékařskou fa-
kulrou v České republice, která rakro chemii lyučovala; způ,
sob ýuky přewala porom lékďská fatulta v Brně, následně se
připojily i dalši lékařské fakulry I kdl prol Homolka z fa-
kulry odešel, qrrka chemie poktačovala. Díky prof Masopus-
rovi, ktery tenro obor dále rozvijel, studenti nejen vzor§ ana-
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ci q;uky teoretických předmětů na 2. LF. Byli to oni, kreři
přewzali na Plzeňské ulici učebny od bývalé vojenské karedry
a přeměnili je na laboratoře a studovny pro q,uku jednodiv/ch
reoretických oborů; byla ro i práce manuální - sami nábytek
či ruzné přístro|e do laboratoií donesli. U rzniku Ústavu lékař-
ské chemie a biochemie stáli prof. Tomášová a Dr Blanický
Praktické i teorerické aspekry qrr§ konzulrovali s pracovníky
l. lékařské fakulry, především proi Duchoněm, doc. Matou-
šem a jeho kolektivem. Odrud přišla Ing. Schwippelová, kre-
rá začínala v našem úsavu připravovar biochemická praktika.
Tiro rři pracovníci q,wořili jakési ,,kondenzační jádro" na kte-
ré se asociovali další - Dr. Novotná, Dr Hlavička, doc. '§7il-

helm. pozdéji pro[. Pelouch. Sgolečně s technick/mi pracov-
niky - pani Sanrorovou a paní Stépánovou - r7budovali rln-rku

lékařské chemie a biochemie. Byli jsme to my, kteři připravi-
|i počíračovou učebnu a rim zavedli do výulg něco, co v ré do-
bě jinde neměli a zavedli až po nás. Vedle již zminěných pra-
covniků pomáhali i různí externisré.

V téro souvislosti je nurné zmínit, že vedle pedagogické čin-
nosti se úsrav podíli na řešení řady granror7ch projekrů - ana-
lýza proteinového a fosfolipidového složení srdečniho svalu,
analýza proteinů extracelulárniho prosroru, úloha volných ra-
dikálů či biochemická detekce vrozených vývojorych vad plo-
du ryšetřenim plodové vody patří mezi nejdůležirější, Vedle
pedagogic§ch pracovniků jsou v ústavu i postgraduální stu-

denti; někteři, vedle své laborarorní práce a školenív rámci vě-
decké přípraly, chodi i na klinická pracovišrě a posrupně tak
ziskávaji i profesní kvalifikaci, Je nutné zdůraznir, že práce na
grantor,"y'ch projekrech se rýká jak řady pracovniků různých
oborů naši hkulry tak pncovniků rťzonnich ústavů či úsravů
Akademie věd CR.

Výuka chemických oborů se dnes na fakultě integruje do
širšich celků; koordinujeme proro grrku lékařské chemie a bio-
chemie s 9iukou $ziologie. studenri cak získávají podstatně
širši a komplexnější předsravu nejen o biochemickém složení,
ale i funkci buněčných kompanmenrů a jednodir7ch orgánů.
Někreré semináře jsou proto organizovány společně; sruden,
ti si doma připravi různé eseje, které jsou porom ve ryhrkových
hodinách diskutovánr modeIovaná diskuse je vedena dvěma
asistenry - jeden )e z Úsravu foiologie, druhý z Ú5revu lékai-
ské chemie a biochemie, l když se jedná scále o dva nezávislé
obory (dvě zkoušky), nabizírne srudenrům i možnost udělar
inregrovanou zkoušku, pro kterou existuje zvlášrní sada otá-
zek, do indexu se piši dvě známky, V rámci volirelných před-
mětů se nabízi i předmět Metodika vědecké práce, ve kterém
ájemci ziskávají informace o com jak připravit pokus, jak pre-
zentovar l"y'sledky práce či jak najít to, co bylo z dané oblasri

)iž někde publikováno. Poznatky prezenruji pracovníci růz-
ných teoreric§ch oborů naší fakulry; jedná se redy o další oblasr
lnte8race.

USTAV BIOLOGIE A LEKARSKE GENETIKY
prof MUDr. Petr Goetz, CSc,

vl]voj Úsravu lze rozdělir do několika fázi:

l. l961_1968
Současná historie Úsravu biologie a lékařské generiky začiná
založením genetického oddělení Ústavu výzkumu vlvoje dí,
těte tehdejší Fakulry dětského lékařsrví UK a přijetím první-
ho lékaře s plným úvazkem pro rozvoj lékařské geneti§ (doc.
MUDI, M. Macek sr, CSc.). Toro oddělení bylo založrno dí,
§ iniciarivě a předvídavosti prof. MUDr, J, Houšťka, DrSc.,
jehož prozíravosr a odvaha v době hlubokého lysenkismu ved,
la k založení prvního oficiálního genetického oddělení v teh-
dejší ČssR - ve sklepeni areálu děmkých klinik v Praze 2 na
Karlově. Odděleni bylo posíleno jednou laborantkou - \érou
Tůmovou a v roce l967 dalším lékařem (prof MUDI P Goez,
CSc.).

V réro fázi q,rr'oje s€ zavedly všechny základní metody kli-
nické cyrogeneriky, provedla první chromozomálni lyšetření
z krátkodobých kulrur kosrni dřeně, leukocy.tů periferní krve
(v roce l9ó2) s použirím vlastní příprary ýtohemaglurininu.
V roce l963 byla umožněna v USOL Praha diky Dr J. Mich-
lovi, CSc. práce s dlouhodobými kuIurami lidských diploid-
nich buněk pro chromozomální lyšerření, virologickou dia-
gnostiku s vylžirim původnich meod i originálních kvalitnich
médií českého původu, včetně dlouhodobé kulrivace kostni
dřeně a zavedeni kryoprezer"ace kulrivovaných buněk. Prio-
rirně se ověřila možnost kulrivace a chromozomálního ryšer-
řeni všech druhů lidských tkáni in vivo a post morrem. To
umožnilo chromozomálni lyšetřeni nejen u dětí s vrozenými
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vyvojorymi vadami, ale i první ,,ryšerřeni děrslgtch solidních
nádorů i cytogenerickou detekci mutagennich účinků radiace
a rerarogennich fakcorů - L5D. Priorirně se podařila prokázat
syntéza kolagenu v lidských diploidnich buňkách a porucha
lyzráváni kolagenu u Marfanova syndromu, včetně priorir,
nich poznatků o wrahu rychlosri růsru diploidnich buněk k bio-
logickemu §ljii dárce. Tyro výsledky byly odméněny cenor.r
MZ ČsR,

V réro dobč se rovná objevila ve skriprech pro postgraduál-
ní výukrr lékařů (l962) první kapitola o základech lékařské ge-

neriky.

2. 1968-1970
Odděleni se rozšiřilo o dalšiho laboranra, prvni zdíavotní ses-

rru a dalšiho lékaře (pro[ MUDr E. Seemanová, DrSc.) pro

8enetické Poradensrví a populačni generiku, které opět začina-
lo ve sklepních prostorách bywalé Fakultní nemocnice na Kar-
lovč, Zahraniční sráže umožnily ziskat mezinárodní sryky mi_
mo RVHB a to v USA a v Německu.

3, 1970_1980
Genetické oddělení se posrupně rozšiřovalo o dalši školské
a zdravornické pracovrriky, To umožnilo rozvinout moderní
g€nelické poradenswi, dysmoríologii, klinickorr qtogenerikr.r,
onkocytogeneriku zaměřenou na nádory dělohy a ovarii, cyro-
genetiku zárodečných buněk, včerně experimentální murage-
neze různými rypy chemomur€enů, a jako na prvním praco-
višti u nás a na evropském konrinentu - rozvinout prenaúlní

generickou diagnostiku chromozomálně podmíněných vad
a dědičných poruch metabolismu, která se realizovala ve spolu-
práci s přednimi evropskými cenrry biochemické geneti§.

V réto fázi by|y položeny zillady rlu§ lékařské generiky
v rámci pediatrie a interni medicíny na tehdejši Fakulté děr-
ského lékařswi jako první rysoké škole v tehdejši republice.

Dosa;rné vpled§ u prenarJl n i diagnost ice ziskaly Cenu mi-
nisrra zdravotnicrvi ČR, Byla rypracována a schválena moder-
ni koncepce lékaiske teneriky. krerj umožnila organizovaný
q,voj generickych oddčleni v každém klaii CR. Populační ge-
nerické srudie o ghledcich těhotenswí z incestu a zdravo!ním
stavu incesrních děri byla oceněna cenou MZ a Hálkovou ce-
nou zá rok l973,Iikaři genetlckého oddělení byli mezi prv-
ními v ČR, kreři složili úspěšně atestaci z lékařské generiky.
Pracovníci odděleni ziskali Cenu Společnosri lékařské geneti-
ky za nejlepši publikaci roku l974,

4. 1980_1990
Na zikladé nove koncepce lékaiské genetiky se podatilo r7bu-
dovar školsko-zdravornicke oddéleni ustavu národniho zdra-
vi NV Praha s padesári pracovníky, V tomto obdobi se rozvi-
nulo obecné a specializované genetické poradenswí, genetická
syndromologie s odhalením rří nových syndromů, upřesněnim
spektra kliniclcých přiznaků dálších l4 již známých syndromů
a prvním popisem - v naší lireraruře - napi syndromu rratil-
niho X chromozomu, syndromů z poruch inzulinových re-
ceprorů (leprechaunismus, Bernandelliho-Seipův syndrom,
Mandenhallův syndrom), Klinická qtogenetika se rozšířila na
chromozomálni diagnosriku děrských hemoblasróz, zdokona-
lila se prenarálni diagnosrika ryšerřenim kárkodobých a dlou-
hodob;lch kultur choria a placenry Dlouhodobá zahranični
5táž na lenomoyaném pracovišri (MRC Popularion and Cyto-
genetic Unir Edinburgh) přinesla priorirni poznarky v oblasti
meiorických chromozomů.

V téro době zorganizovali pracovnici oddělení dva sjezdy
cytogenerické sekce České biologické společnosli ČSAV

Uskutečnilo se prvni molekulárně genetické qšerření u nás
(hemofilie A) a díky rozvinuré zahranični spolupráci se polo-
žily záHady prcnatální a posrnatálni molekulárně generické
diagnosrily rysdcké fibrózy a Duchennory myopatie. V}znarn-
né bylo navázání dlouhodobé spolupráce mezi generickým
oddělením a genetickými ústar,7 v Uppsale (Švédsko), Ham-
burku (Německo) a s generic§mi úscavy Svobodné Univerzi-
ry v Berlíně a na Kubě v Havané. Trvale pokračovala důležitá
klinickogenetická spolupráce s generickým úsravem Akade-
mie věd v Moskvě, jejímž rysledkem by|a i monografie Ge-
nerické syndromy a genetické poíadensrvi (1986). Rozšiřila se
a mezinárodni úroveň získala generická syndromologie,

Na oddělení se školili zahranični lékaři z vietnamské lido-
vé republiky (CSc.), Kubánské lidové republiky a rychováva-
li další rři kandidáti véd v oboru lékařské generiky.

V réro fázi byla rovněž intenzivně připravována lýuka lé-
kařské biologie ve spolupráci s biologickým úsravem rehdejší
Fakulty všeobecného lékařswí.

V roce l980 a l988 organizovalo odděleni celostární cyto-
genetický kongres s mezinárodní účastí, s podílem na organi-
zaci7, mánfuodniho kongresu lidské geneti§ v Berlině a or-
ganizaci workshopu o genelickém poradenswi a službách.

Cenu Společnosti lékařské generiky za nejlepší prrblikaci
ziskali pracovnici v lerech l987 a 1989. Podařilo se položir
základy k 9;uce biologie a dále zdokonalit výuku lékařské ge-
neriky.
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5. 199a_l997
v této době se školsko-zdravotnické odděleni rozdělilo na část

školskou Ústa" biologie a lékařské genetiky 2, LF vedený
prof. MUDr. P Goevem, CSc., a na dvě odděleni lékařské ge-

netiky FN Molol: OLG l 
"edené 

prol MUDr. E. Seemano-
vou, DrSc, a OLG Il vedené doc, MUDr. M. Mackem, CSc.

Ústav biologie a lékařské geneti§ r7pracoval systém vý,uky

a za}rájil samoscarnou vluku lékařské biologie a lékařské gene-
riky na naší fakultě. Výzkumně se pracovnici úsravu zaměřili
na 8enetickou a molekulárně genetickou problematiku nádo-

nejlepší publikaci roku 199l.
OLG I bylo zaměřeno na dalši rozvoj dysmorfologie, me-

rod klinické genetiky, genecického poradensrvi a klinické cy,
togenetiky. V rámci OLG I byly položeny základy k moleku-
lárné genecické diagnosdce poruch psychomotorického vyvoje
a rozvoji neurogenerické laboracoře se speciálnim zaměřenim na
diagnosciku afekcí z amplifikace tripleců (rypy A a E syndro-
mu fragilního X chromozomu, dystrofická myoronie, Fried,
reichova araxie, Huntingronova chorea). Mezinárodní úrovně
se podďilo dosáhnout v klinickogenetickém 1zktrmLr syndro-
mů chromozomálni instability se speciálnim zaměřením na
včasnor-r diagnosriku a léčbu Nijmegen-breakage syndromu
(NBS) a při vlzkumu fenorypu mozaikoých forem Tirrnero-
va syndromu. Toro oddělení uspořádalo v roce 1992 meziná,
rodni konferenci ,,Generika v medicině", v roce 1993 satelirní
sympozium ,,Mendel fora", v roce 1996 mezinárodni sympo-
zium zaměřené na klinickou syndromologii a embryoparoge-
nezi dysmorfie. V roce l998 se sralo mezinárodním cenrrem
pro syndrom NBS. Vedoucí oddělení prof. MUDr. Eva See-
manová, DrSc, byla qznamenána Tiaplovou medaili a ziska-
la dvakrár cenu ČLs JEP

OLG 11 se specializovalo na dalši zdokonaleni prenarální
diagnostiky chromozomálnich aberací a dědičných poruch me-
tabolismu, na prenatálni a poscnacální molekulárně genetickou
diagnosriku a prevenci cysrické fibrózy. To vedlo k r7wořeni
celostátniho Cenrra pro časnou prevenci a léčbu cysrické fib-
rózy ve spolupráci s IL dětskou klinikou 2. LF UK a FNM, Ve
scejné době se podařilo lypracovar mecodu odhadu maligniry
a agresiviry děrských solidnich nádorů prioritní merodou tes-

tování růscové rychlosti nádoroglch fragmenrů in virro a jejich
chromozomálni 17šetřeni.

V roce l995 na OLG II vznikla l-aboratoř reprodukční ge-

nedky a asistované reprodukce. V}sledky komplexního rozvo-
je prenatálni generické diagnosciky, včetně molekulárně gene-
tické diagnosriky, byly oceněny Cenou minisrra zdravonicwi
v roce 1995. Úspěšně proběhl 2. svěroý kongres prenarální

8enetické diagnostiky v PIaze v roce 1990. oLG II se zapoji-
lo do granru EU a bylo pověřeno organizací mezinárodního
kongresu o prenatálni genecické diagnostice v rámci projekru
PECO - EUCROMIC v roce l996. Molekulárně genetické
pracoviště OLG lI získalo pověření zorganizovat mezinárod-
ní sympozium v rámci projektu HUGO a evropský mo|eku-

lárně genetický workshop v rámci projekru EU INCO-BIO-
MED.

Rozvinula se vědeckorechnická spolupráce s předním gene-
tic§tn ústavem _}ohn Hopkins Universiry v USA v rámci gran-
tu zaměieného na detekci noých mutaci CFTR genu a jeho
populační a etnickorr distribuci.

V romro obdobi se v rámci vzájemné spolupráce OLG l,
OLG II a ÚBLG 2. LF UK ýznamně zdokonalila výuka ne-
jen biologie, ale i lékaiské genetiky.

6. I998-dosud
V roce 1998 byl uscaven Úsrav biologie a lékaiské genetiky
2. LF UK a FNM spojenim Ústal,u biologie a lékaiské geneci-

§ 2. LF UK a oborr oddčlení lékaiské generiky FNM. V této
f:izi se podďilo ziskar granty EU COPERNICUS l a COPER-
NICUS 2, včerně koordinace rohoco úkolu s dalšími granry
mezinárodni spolupráce s Polskem a Slovinskem, a grant vě,

decko-technické spolrrpráce mezi CR a USÁ, V roce 2001 byl
zorganizován 12ch Fetal Cell Vortshop jakožto sarelitní sym-
pozium l0. světového generického kongresrr ve Vidni,

Pracovnici ÚBLG 2, LF UK a FNM zavedli nejnovějši me-
todu kvanricarivni fluorescenční PCR, dále rozp.acovali na
mezinárodni úrovni mecodiku molekulárně genetického stu-
dia nádorolích dispozic srudiem mutací genu p53 a moleku-
lárně genetickou studii Wilmsova nádoru. Dále se úspěšně
rozvinula stávajicí mezinárodní spolupráce s lJniverzitou ve
\V'úrzburgu a s Cenrrem lékařské generiky Univerzity v Leu-
venu v Belgii. Ústav ziskal status Marie CurieTiaining Center
EU. V rámci mezinárodnich spoluprací v granrech EU se roz-
vijí spolupráce s genetickými pracovišri Univerziry v Mont,
pellieru (Francie) a lékařské fakulty v Ltibecku (SRN), a dále
s generickými ústaly v Jeně, Berlině, Dráždanech, Arénách,
Kyjevě, Moskvě a Rostově (Rusko).

K úspěchům mezinárodní spolupráce patří objev moleku-
lární patogeneze, klinickogenetická charakrerisrika Nijrne-
gen-breakage syndromu a spolrrpráce s Centrem lékařské ge,
netikf John Hopkins Universiry v USÁ na objevu KLOTHO
genu regr-rlujiciho proces stárnuti,

Společnost lékařské genetiky udělila pracovnikům ústarrr
ceny za nejlepší publikaci v letech 1998 a 2001,

V rámci úscavu se dále rozviji Cenrrum rystické fibrózy
a založi|a se dvě další cenrra: Neurogenetické centrum (ve spo-
lupráci s klinikami děcské a dospělé neurologie) a Centrum re-
produkčni medicíny (ve spolupráci s Gynekologicko-porod-
nickou klinikou 2. LF UK),

Habi]irovali se další dva docenri a dva pracovnici obhájili
titul DrSc.

V roce 2002 byla do ústavu převedena katedra lékařské ge-

netiky IPVZ,
V ústarrr se v současné dobč ško|í pět postgraduálních stu,

denrů v oboru klinické genedky, molekulární genetiky a re-

produkčni genetiky. V molekulárně genetické laboraroři rys-
tické fibrózy Cenrra se pravidelně školi a pracují zahranični
studenri z Evropy i z USA,
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USTAV FYZIOLOGIE
prof MUDr, Jan Herget, DrSc,

Ústav l}ziologie vznikl při kompletizaci teoretic§th úsravů
2. lékařské íakulry v roce 1990. Jádrem byla malá t'zkumná
skupina (Hergec a Hampl) zabývající se v Uscavu pacologické

§ziologie ílziologií plicniho oběhu, Tato skupina byla dopl-
něna o dvě pracovnice z blwalého UWD. Výuka l}ziologie
byl1 nnou pomocí učire-
Iů U na učitelů pracovnr
rkup ú,tavu AV ČR. Te*
nym AV ČR i kon.epti
rytrIg, navazuje ústav na násilně přerušenou rradici úsral.u pro,
lesora l'oupy ue kderltých Iet. Zahy re k Usravu [,ziologie
připojil nedávno zesnulý prof. Gusrav Brožek, neuro§,ziolog
a skvělý učitel. Ten zde velmi rychle rybudoval prosperrrjicí
neurolýziologickor_r laboraroř. Po roce se k nám připojil aler
poň částečným úvazkem dalši r,ynikající lýziolog, prol Jiří
Heller z IKEM. l ten, bohužel, v roce 2001 zemřel. Pracovní-
ci úsravu se od počárku snažili o výuku moderni §ziologie,
kterí je založena primárně na akrivicě srudenrů, na pochope-
ni mechanismů a principů a na cíleném budováni medicinské_
ho myšlení. Již záhy po založeni napsali vlasrní skripra, krerá
mezi tím lyšla ve dech přepracovaných lydáních. Byli hlavní-
mi organizátory překladu klasické Gannongory učebnice ý,

ziologie (v současné době přeldádáme další ryd.iní) . Dalši učeb-
ní texry jsou volně k dispozici v elektronicke podoba.

Úsrav velmi dobře prosperuje vědecky. Obě skupiny, §zio-
Iogie plicního oběhu i ýziologie paméti, jsou mezinárodně
respektované. O tom svědčí přehledný článek o vlivu oxidu
dusnatého na plicní céry ve rysoce presrižním Physiological
Reviews i kapitoly v mczinárodních odborných monografiich,
Velmi slibně se v poslednich lerech rozvijí i další projekt zabý,
vající se placencárnim oběhem, O úspěšnosti vlzkumu svědči
i lysoká citovanost publikací vzešlých z ústavu (v roce 200l
byly publikace pracovníků Úsravu §ziologie cirovány 172krár).
Pracovnici ústavu organizuji rradiční pravidelné pražské ce,
losvětové zasedání Pulmonary Circulation. Velmi pozirivni je
vědecki spolupráce s ústary biochemie, pato§ziologie i his-
rologie, kcerá umožňuje mezioborové iešeni problémů, Celá
skupina je součástí Cenúa experimentálního "1zkumu srdce
a cév, a rozsáblý wfukum je přiměieně finančně zajišrěn z gran-
rů a vlzkumných projektů, Ustav §ziologie je pro svou včdec-
kou práci velmi dobře lybaven jak přístrojově, tak unilcitními
merodikami. Velká péče je věnována postgraduálním studen-
rům jak v oborové radě normální a parologické §,ziologie, tak
v oborové radě neurověd. V současné době pracuje v ústavu
pěr inrernich posrgraduílních studentů, což je lzhledem k ve-
likosti ústavu (dva proFesoři a rři asistenri) velmi slušný počet.
V postgraduální vědecké Ýchově sparřuji pracovnici úsravu
hlavni úkol vědecky prosperujícich pracovišť na Karlově uni,
verzitě.
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USTAV IMUNOLOGIE
proí MUDr. Jiřina Bartůňkouá, DrSc.

Ustav imunologie vznikl r roce lq95 \louienim původnrho
Oddcleni k]inicLe imrrnologie pii FN Morol a Ustavu imu.
nologie při 2. LF UK jako společné pracovišté s působnosri ve
zdravornicwi a ve školswí, Od ré doby pracuje pod současným
vedením.

Tradici imunologie jako mladého klinického oboru zaklá-
dal v rámci I. děrské kliniky MUDI Pavel Kasal v sedmdesá-

rych lerech, na postupně se rozvíjejicím pracovišri určovala dal-
ši směr rywoje řada lékařů. Školské pracovišré vzniklo v roce
].992 y kceré
rznikly , zalo,
ženého Z.LF
vedla od jeho založeni do r, 995 doc, Jana Kaminková, CSc.

Od roku 1995 prošel U av imunolotie úznamnou pie-
měnou a změnou organizace činnosti, významným rodiřením
zdravotnické i školské části a posílenim ýzkumných akrivit.
V ústavu je řešeno množsrví grantů, výzkumných záměrů
MŠMT i MZ ČR a mezinárodní granty Evropské unie. Pra,
covníci ústavu publikovali celou řadu původních prací v im-
pakrovaných časopisech, přehledol}ch i popularizačních člán-
kův odborném i laickém tisku a jsou aurory několika učebních
textů a monografií, Jejich práce mají jeden z největších cirač-
ních ohlasů v rámci pracovišť fakulry podle dacabáze SCI. Za

publikačni činnost byli pracovnici ústavu odméněni několika
různými nami,

Ú,"u u .ouč"..,o.ti jednim z nejýznamnějších imuno-
logických pracovišť v České republice. Jedinečnou úlohu má
ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Morol v diagnostice a léč-

bě primárních imunodelicienci a auroimunirnich onemocně-
ni zejména děrského věku, Ve Fenorypické diagnosrice a moni,
corování minimálni reziduálni nemoci u děcských leukemií
jc telosrácnrm i mezinlrodnrm Loordinujícím pracovi(tém pro
iadu zemi. Výuková činnosr je zaměřena jak na pregraduálni,
rak poscgraduálni srudium. Studenri medicíny absolvují jed-

nosemestrový kurz základni imunologie ve 3. ročniku, ýbě-
roji kurz klinické imunologie ve 4. ročniku a ýuka vstupuje
jak do pediatrie, tak vnitřniho lékařsrvi. V rámci profesniho
posrgraduálu absolvuji lékaři i přirodovědci specializační stá,
)e v lmbulancich iv laboratoirch ústavu a pracovnrci Ústaurt
imtrnologie přednášeji v předacestačnich specializačnich kur-
zech pořádaných IPVZ. V ústavu q.konává své postgraduál-
ní studium v biomedicíně několik dokcorandů. V roce 2003
byl Úsrav imunologie uznán jako pracoviště splňující krité,
ria americké Federace společnoscí pro klinickou imunologii
(FOCIS) a stal se jednim ze sirě mezinárodních Cenrer klinic-
ké imunologie (FOCIS,CENTERS),

US TAV LE KARS KE M I KRO B I O LO G I E
doc. MUDr. Anna Součhouá, CSc.

Obor lékařské mik-robiologie se na fakultě rozvíjel podobně ja-

ko jiné teorerické a preklinické obory velmi obrižně. Po rzniku
Fakulry dětského lékařsrvi se ýuka mikrobiologie realizovala
zčásti v prosrorách a v rámci působení učirelů Fakulry všeobec,
ného lékařswí, prorože 4, semesrr byl podle rehdejšiho sylabu
společný pro posluchače všech rří lékařských fakulr Karloly

univerziry. Teprve v 5. semestru přecházeli srudenti pod vedení
učitelů Fakulry děrského lékařswí, kde ýukou byl zprvu po,
věřen proi Kubelka, DáIe samostatně pracovaly diagnostic-
ké laboraroře děrslc|ch klinik, kde nejl}raznějši postavorr byla
později habilirovaná Dr, Šťasrná. Vedle roho samozřejmě fun,
govaly diagnosrické laboraroře nemocnice v Motole vedené
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primářem Dr. Lelaou. Výuka lékařské mikrobiologie byla v ré
době velmi nesnadná pro obtiže nejen personálni, ale raké rech,
nické, protože nebylo kde konat praktická cvičeni a rýuka pro-
bihala v Nemocnici Pod Periinem. Piesrěhování provozu dět,
ských klinik do Motola zásadně změnilo možnosri úsravrr jak
ve D?uce, tak ve vyzkumu. Ústav pod vederrím prof. Poružn!
ka se rozvijel jako pracovišrě pievážné aplikovaného 1izkumu,
jal< to jen umožňovaly velmi omezené proscory v provizorním
baráku, ktery sdilela mikrobiologie s dalšimi nemocničnimi
provozy (ambtrlance pro konrrolu trrberkulózy, mamografie).
Tenro stav rrval až do devadesárych let. Fakulta mohla lyuži-
vat dvě mísrnosti Pro prakrickou qr-rku a jednu pro práci pře-
vážně ýzkumnou, Pracovišti chyběly srudovny pro lysokoško-
láky, v jedné mísrnosti (spiše šarně než studovně) se převlékali
učirelé obou pohlaví, což může rlwolávar úsměv, po čase je ro
fakror spíše zarěžující, Uvolněním prosror v p zemním pod-
lalr w tato.iruace ponekud u lepšila. V re dobé e k Úrtavu Ie.

kařské mikrobiologie administrarivně připojilo relarivně sa,
mostatné virologické oddělení, jehož lysokoškolšci pracovnici
se podilcli vclmi účinně na ýuce, ale laboratoie byly sméro,

předevšim rlizkumná zařizeni v konrextu
um g.voje ditěte. Piiřazením virologiclých
u pro lékařskou mikrobiologii se váha pra,

covišté přesunula vice směrem diagnosrick|m. Dlouholetá sna-
ha piemístit virologii do uprázdněných mísrnosti ve srejné
budově jako osrarni mikobiologie narážela na odpor mnoha
zúčestněných, pracovníci nescáli o začlenění do mikobiologie,
vedení nemocnice nemélo dosratek prosrředků pro frnancová_
ni rekonstrukce. Paradoxně nyni, kdy je v dohledu ýsravba
pavilonu laboratorních služeb nemocnice, se narychlo rekon-
scruuje budova rak, aby bylo možné zabezpečit provoz mikro,
biologických diagnostick|ch laboracoří nemocnicc v Motole,
ale sotrásně i vy,uku a vyzkum. Pro| Potužník opusril svůj posr
vedouciho ústavu 1, ledna 1991.

Po necelých dvacet ler se práce Úsravu lékařské mikrobio-
logie 2. lékařské fakulcy a Fakulrni nemocnice v Morole opí,
rala o znameniré vedení diagnosrických laboratoří včecně an-
ribiocického srřediska i mimořádnou osobnost doc. MuDr
Orty Lochmanna, CSc.

Byl (a je) mikrobiolog vzdělaný teorericky se zkušenoscmi
védeckovýzkumného pracovníka vychovaného ve státnim

zdravotnjm ústavu, který dovedl řidit pracovišcě s absolurní
zodpovědností a smyslem pro moderní problemaliku lékaiské
mikrobiologie jako služby klinickým lékařůrn a pacienrům.

Jeho klinické konzulcace a konzilia znamenaly konrinuální
lzděláváni kliniků v mikrobiologii a problematice racionální-
ho tržívání anribiotické rerapie. Pod jeho vedenim ziskal úscav
velkou auroritu mezi lékařskými mikrobiology v celém státě.
Uměl poradir a pomoci v kteroukoliv dobu, odpovidal na te-
lefonické dotazy z domova i ze své chalupy, nikdy nedal taza-
reli najevo. že obréžuje,

leho vk]ad do obrazu Ultauu pro lékahkou mikrobiologii
2, lékařské fakulcy a Fakultní nemocnice v Motole je znám
a respektován, i když oficiálni osobnosti opomnělyjeho záslu-
hy přiměřeně ocenir.

Současná siruace úsravu již neni opěr příliš nadějná, obor,
cak jako osratně většina preklinických a teoťerických oborů
v medicíné, trpi nedostarkem kvalifi kovaných lysokoškolskych
pracovníků - ro se rýká zejména réch, kteří pracrrjí pro fakul-
ru. Zarímco sekundárních lékařů a rysokoškoláků schopných
odvádět profesionální kvalitní práci pro zdravotnicwí je dosta-
rek, školskou část opusrila celá řada perspekrivnich pracovní-
ků, aby získala lepši finančni oceněni v privátnich laboratořích
nebo u firem, event, lepší možnost zabýwar se moderni vědou
v zahraničí, Výchova nových p covníků v postgraduálním
studiu je přece jen časově náročn i kdyz se začiná dařit, Usrav
profiruje stále z neobyčejně dobrych vztahů mezi fakulrními
a zdravotnic§mi pracovni§ k prospěchu obou zaměieni pra-
covišté, Zarim můžeme doufar, že ke zlepšeni siruace personál-
ni a přisrrojového lybavení přispěji i plánované změny v labo,
rarornich oborech nemocnice v Morole i na 2, lékařské fakulrě.

Pies všechny nesnáze personálni i technické si ústav zacho-
vává dobry srandard služeb, jak je 1žaduje rysoce specializo,
vaný provoz motolské nemocnice,

Výuka je nadále směrována k problemarice klinické mikro,
biologie, orázkám diferenciálně diagnosrickým a možnosrem
ovlivněni infekčnibo procesu. Vlzkumná spolupráce se qiká
problemati§ Helicobacter pylori v děrské populaci i u dospě-
lých, problemariky infekčnich komplikaci u onkologicky ne,
mocných a při rransplanracich a dále otázek molekulárně dia-
gnosrických merod a inlekci při cysrické fibróze,
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úsrlv paroLoGIE A tl,touruuíatlrí urotcíNy
prof MUDr. Roman Kodet, CSc.

Vedení pracoviště převzal v roce l992 Dr Roman Kodet, teh-
dy docent fakulry, přímý ák profl Stejskala. Pracovišrč se dá-
le rozvinulo personálně i prosrorově v Hlavově ústavu, jak je
wzpomenuro v pamětni srati proi Stejskala niže, ale zejména
po přestěhování do areálu FN v Motole počátkem roku l998.
Na pracovišri jsme v roce l994 založili molekulárně biologic-
kou laboratoi, která se nejprve zablivala diagnosrikou ampli-
fikace onkogentr N-MYC, později klona-litou maligních lym-
fomů (Dr J. Soukup, Mgr. R. Dahbiová). Posrupně jsme za
pomoci grarrtoých projekrů provoz laboraroře rozšířili na dia-
gnostiku RT-PCR pro někreré nádory dětského a dospělého
věku při stanovení specifických chromozomálních rransloka-
cí a pro sledování tzv rninimální reziduá|ní nemoci v kostní
dřeni (spolu s Mgr L. Krskovou). V roce 1998 jsme založili
laboraroř imunohistochemickou a fluorescenčni in siru hybri-
dizace (spo|u s Mgr M. Mrhalovou).

Nové diagnostické postupy a možnosci jsme promitli do
9uky srudenrú 3. ročníku s pomocí pěri gnnrog]ch projekrů
podporovaných Fondem rozvoje rysokých škol. Zavedli jsme
přirom také prakrickou |aboratorní 9uku, která následuje po
kurzu merod užívaných v oboru patologie a molekulární dia-
gnosriky. V sorrladu se zaměřenim a úkoly ústavu na fakulrě
bylo pracovišrě po souhlasu vedení fakulry, Karlor,7 univerzi-
ry a příslušných ministerstev přejmenováno na Ústa, p"tolo_
gie a molekulární mediciny (v roce 2002).

Po srránce zdravotnického provozrr jsme docílili spojení
s Fakulní nemocnici v Motole a v roce 1995 sloučeni praco-
viště na Álbertově s tehdejším oddělenim parologie FN v Mo_
tole, kreré rehdy po mnoho let vedl prim, MUDr, V Zeman,
CSc. Po přesídlení do Modré budoly FN v Motole jsme za-
jišťovali veškerou peroperační, cpologickou a standardní bio-
ptickou činnost pro Fakulrní nemocnici v Morole a Nemoc-
nici Milosrdných sesrer svatého Karla Boromejského v Praze.
V bioptické problemarice provoz stále narůstá, v roce 2002

jsme lyšetřili 19 tisíc nemocných. Za provozni čát pracoviště
je zodpovedný zdravotnický zástupce, prim, MUDr. D. Sóle-
gerová. Podstarným způsobem jsme rozšiřili konzultační čin-
nost pro spolupracovní§ z oboru parologie jiných nemocnic
v oblasti děrs§ch nádorů, lymfomů a nádorů gynekologic-
ké podsrary V roce l999 jsme na pracovišri založili rzv Lym,
íomovou skupinu, která se zabý,vá kIasifikaci a diagnosrikou
lymfomů (Dr Koder, Dr. Soukup, Dr, Campr, Mgr Krsko-
vá, Mgr. Mrhalová, Mgr. Manďáková), Rozvijíme diagnos-
riktr v oblasti neuropatologie a palologie onemocněni svalů
(Dr, J. Zámečník). Pracoviště je dále orienrováno na diagnos-
tiku v oblasri rransplanraci ledvin a plic (Dr M. Chadimová,
Dr D, Kodetová), na prob|emariku diagnosriky nádorů děr-
ského věku (Dr. R. Koder), patologie ledvin (prof. Stejskal,
Dr M. Chadimová), víoz€ných vývojových vad (doc. Dr V Po-

ryšilová) a na problematiku parologie štirné žlázy (Dr.Y.Ze-
man). Postupně jsme zavedli nejen specializované diagnosrické
merody, ale s narůsrajicími možnosrmi molekulární diagnos-
riky rozšiřujeme spektrum indikačnich rerapeutic§ch zása-
hů, např. pro ženy s karcinomem mléčné žlázy lyšetřuieme
expresi ERBB2 genu a proreinu k indikaci léčby Hercepri-
nem. Všechny qto okruhy se také pozitivně promitaji do r7-
trky srudenrů s cilem maximálně přiblížir nejen rozpoznávání
a přičinné souvislosti chorob u osob zemřelých, a]e předevšim
s cílem uvést studenry do problematiky bioprické di€nosriky.
Kromě jmenovaných pracovníků ze sféry fakultnich zaměsr-
nanců a čá§rečnč réž z oblasti zdravotnické je rřeba zdůraznir,
že se na lýuce i provozu pracoviště Podíli řada dalšich zkuše,
ných pracovníků i pracovniků z dorůsrajici mladé generace
parologů, a pracovišré rak wořijednorný školský a zdravotnic-
ký celek. Věřime, že společně r7rvářime obraz patologie nové-
ho rypu s rozvojem diagnosrických možnos!í a s hlavnim cí-
lem pomoci především nemocným.
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US aV PATO LO G I C KE FYZI O LO G I E
prof MUDr. Martin Vízek, CSc.

Úsrav začinaljako pracovišté r-rrčené pro 9,uktr srrrdentů pe-
diatrické věrve Lékařské fakulry UK. Pracovišrě bylo umísrě,
no v Salmovské ulici a za ýuku odpovídal doc. Zelenka.

Pato$ziologick/ úsrav byl konsriruován při založeni fakul-

ry kdy se přestěhoval do budory někdejši německé kupecké
nemocnice v ulici Ke Karlot u 4, V době s\,7ch počátků byl
obsazen dvěma asisrenry a dvéma externimi pracovniky, -
decké zaměření se teprve hledalo a experimentálni práce z té
doby se zabl,r,aly endokrinologii a enterálni insulfací kyslíku,

Výraznou změnu v zaměřeni ústavu ijeho úrovni zname-
nalo jmenování prolesora MUDr Otakara Poupyjeho vedou_
cim v roce l959. Ten ve velmi krárké době rywořil v ústavu
pracovní skupinu zaměřenou na experimenrálni kardiologii
- hypertrofii srdečniho svalu, rezistenci myokardu k hypoxii
a experimenrálni nekrózu myokardu. Taro skupina, cvořená
pracovniky fakulry (doc. Kopecký doc. Rakušan, Dr Ti,rrek,
Dr, Souhrada) a pracovníky Fyziologického úsra"u ČSAV
(Dr. Krofta, Dr Ošťádal, Dr Pe]ouch, Dr, Procházka) ziska-
la velmi rychle uznání odborné veřejnosti v Československu
i v zahraničí,

Spolupráce s fuiologic§;mi ústaly lékařslcych ňkulr katolic-
ké univerziry v Nijmegenu a otta\rské univerzity přinesla opa,
kované pobyry jednorliých pracovniků v zahraniči. Svěcově
uznávanými se staly práce o qwoji kapilarizace srdečního sva_

lu a ovlivnéní růscu srdečnich kapilár v poscnarálnim období.
Zlepšila se i gluka. Na přenáškách se kromě profesora Poupy
podileli i další piedni českoslovenští |.ziologové - Dr Hahn,
Dr. Koldovs§i prol Křeček, Dr Pařízek, prof, Servir a da|ši,
Toto velmi úspěšné obdobi přerušily událosri roku 1968. Do
zahraniči odeš]i proí Poupa (spoluauror ýzry 2000 slov),
doc. Rakušan, Dr. Turek a Dr. Souhrada. V ústavu zůstali
pouze nejmladii pracovníci - Dr Herget a Dr Vrzek. Ú,,tau
v ré době fr_rngoval především zás]uhou schopnoscí násrupce
pro[. Poupy, profesora MUDr, Jiřího Kiečka, ktery kolem se-
be dokázal sousrředir zbytky $.ziologické obce. Spoltr s nimi
udržel rysokou úroveň výulry a současně pokračoval ve gicho-

vě mladých učicelů. Když byl prof, Křeček donucen opustir

rysokou školu, stal se jeho násrupcem Dr. Paleček.
Prof. Paleček spolr.rpracoval s úsravem již od svého přicho,

du na fakulru v roce 1969, kdy byl vedoucím Výzkumného
oddělení pro patol}ziologii respirace, Kdyžbyl v roce 1972
jmenován raké vedoucím úsravu, začal budovat skupinu za-
měřenou na experimentálni srudium dýchání a plicniho oběhu.
Diky organizačním schopnostem proí Palečka, jeho rechnic,
kému nadání a invenci se téro skupině podařilo získar uznáni
československých a posléze i evropských respirologů. Z coho-
to období pocházeji priorirní práce o změnách funkčni rezi,
duální kapaciry plic při modeloých plicnich onemocněních
a o vlivu plicnich ánérů na rozvoj plicni hypenenze, Vlzkum-
né práce publikované pracovníky ústavu maji mezinárodni
ohlas, v roce 2002 byly podle SCI cirovány celkem 354krár.
Proscory úsravu byly nejprve omezeny na pracovnu přednosty
v přízemí budoly a několik mistnosti v suterénu, v těsném sou-
sedswi kocelny a skladu trhli, Teprve po odchodu Kliniky rělo-

rythovného likat.wí jsme ziskali velkou přízemní mrstnost,
bl,r,alou kapli, pro seminární ýuku studentů. Prostorová si-
tuace úsravu se zlepšila až po přesunu do provizorních budov
bývalé vojenské katedry v Morole, Prof. Paleček má nemalou
zásluhu i na organizačním začlenění československé Společ,
nosti §,ziologie a patologie dýchání, jejimž předsedou byl po
řadu ler, do evropského konrextu v rámci Evropské společnos-
ti klinické respirační ýziologie. Především pro polřeby čle-
nů této společnosti, ale i ostatních respirologů a pneumologů,
byla sepsána monografie ,,Paroýziologie dýcháni", krerá se

v roce l999 dočkala druhého, rozšířeného a přepracovaného
r7dáni. I za Palečkova vedeni pokračovala spolupráce ústavu
s Fyziologic§,rn ústav.. ČSAV pii 

"1"r.. " 
lýrka se moderni-

zovala. Pro budoucnost oboru na fakultě byly zcela nenahradi-
relné srudijní pobyry asisrentů Hergera a Vizka v osmdesárých
letech na rynikajicích zahraničnich pracovišcích v Londýně,
Denveru a Sheffieldu. Pokračovaly odborné kontakty s před-
ními $ziologiclorimi pracovišti v oboru respirologie (Sheflield,
Londýn, Denver, Galveston, Lovaň, Paříž).
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Prioritou ve rl,uce byl vždy důraz na hledání vztahů a sou-
vislosri ve §ziologických zálonirostech před pouhým memo,
rovánim. K romu byla koncipována jak sk_ripra, rak piedevším
rliukové a zkouškové testy, které v současné době mají přes
900 orázek.

V letech 1990 až 1992 pracovnici ústavu postuPně oPouš-
rěli pracovišrě v budově Ke Karlovu 4 a srěhovali se do areálu
teoreticlr/ch a preldinických úscavů 2. LF UK, V roce 1992 se

vedoucím úsravu stal doc. MUDr Martin Vzek, Profesorem
parologické Sziologie je od roku 1997.

US TAV S O UD NI H O LE I{ARS TVI
prof MUDr, Iuan Bouška, CSc.

Soudnělékařské pracoviště bylo založeno ke dni 1. 1. 1964
jako součásr karedry patologické anatomie a mikrobiologie.
Přednosta katedry prol MUDI. Dagmar Benešová rím dopl-
nila spekrrum oborů, které dosud nebyly na Fakultě děrského
lékařsrví lyučovány. Prvním vedoucím cohoro odděleni byl
as. MUDr. Ladislav Řehánek, zkušený pracovník F\rL, krery
toro odděIení ved| do roku 1979, Pracovišré bylo plně svázá-
no s parologií, a to zejména pokud se jednalo o zdravornický
provoz. Vedle doplnění rýuko9lch programů fakulry zde by_
la snaha o zajišrěni celého spektra pirev děri, zemřelých v bý,
válém Srředočeském kraji, se záměrem přispér rim ke snižení
dětské, zejména kojenecké, úmrtnosti pravidelnými podrob-
nými anallzami rěchro úmrri.

Soudnělékařské pracoviště se od ré doby po řadu lec zamě-
řilo výrazně na pediacrickou problemariku, což byla orienrace
sice důležitá, avšak jednostranná. Po roce l979 nastoupil jako
vedoucíodděleni srávajicí přednosta, pracovišrě se trvale pory,
kalo s nedostarkem proscoru pro dalši rozšiřeni činnosri. Ten-
ro stav pokačoval i po přestěhováni do TPÚ Plzeňská, kceré
bylo sice krárkodobé, ale vedlo k dalši redukci zdravornické
činnosti,

Po řadu ler zajišťovali {uku i zdravotnic§ provoz dva škol
šti pracovnici. \čdeckorryzkumná činnosr byla zaméřcna ze-
jména na pediarrickou problemariku náhlé a násilné smrri,
v 60, lerech s Houšťkem a spol, na problemaciku epidemio-

logie náhlé smrti kojenců, v 70, a 80, letech ro byla zejména
spolupráce s Dudorkinovou, sledující hisrochemické náIezy
v srdečním svalu a jeho převodním systému, s Vaněčkem pak

práce virologické a morfologické. Mezinárodní spolupráce
a konrakry se zahraničim byly do roku 1989 zanedbatelné.
Bylo možné se orientovat pouze na některé země východni
Evropy, V;lzkum změn srdečni svaloviny v děrském věku byl
zařazen opakovaně jako součásr scárních výzkumných úkolů.

,n

Po roce 1989 bylo nezbytné g,pracovac změnu curricula
v soudním lékařscví, zařadir do pregraduálni rýuky i témata
z oblasti medicínského práva, krerá jsou do současné doby
přednášena v rámci oboru veřejného zdravornicwí,

V roce 1996 nabidkou a pochopenim ředirelswí FN Na
Bulovce se mohlo pracovišrě přestěhovat do prostor nově r,y,
btrdovaného pavilonu parologie, kde spolu se subkatedrou
soudního lékařsrví IPVZ se podařilo zlepšir kvalicu výuky a ra-
ké rozsah provozu. Došlo k radikálni změně v možnoscech za-
hraničních konrakrů, srávajici piednosta postupně navštivil
všechna 1iznamná soudnělékařská pracovišrě v západni Evro-
pě a formou krátkodobých i déletrvajicích stáži měl možnosr
seznámir se s aktuálni siruací v oboru. Je korespondujícim čle-
nem Německé soudnělékařské společnosti a Mezinárodní aka,
demie soudního a sociálniho lékařsrví. Po roce 1990 byl po
dvě funkční obdobi předsedou České společnosti soudniho lé-
kařswi a soudní coxikologie a dalši funkčni období vědeckým
seketářem této společnosti. Je členem redakční rady časopisů
soudni lékařsrvi a Rechtsmedizin.

Od roku 2002 rl.rržívá úscav k ýuce také zdravocnické pra-
covníky Odděleni soudniho lékařswí FN Na Bulovce (prim.
MUDI M. Beran),
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V soucasné době trvá nedostatek kva]itních pedagogickych
pracovníků, výuka je rovněž zajišťována pfacovniky ve zdrá-
votnicwí. \ědecká a v}zkumná činnost je zaměřena na aplika-
ci imunohiscochemických merod v soudnim lékařsrví. Další

perspektiry pracovišrě, včetně habilirace pracovniků, nejsou
příznivé z důvodu odlilrr mladých pracovniků ze školswi - po-
dobně je tomu ostatně raké na jiných soudnělékařskych pra-
covišcích.

FAR]VaKOLOGICKY USTAV
proÍ MUDr. Jan Šuihouec, DrSc.

Ústav vznikl v roce l!!! (dva roky po odděleni Fakulry dér,
ského lékaisrví UK od Fakulry všeobecného lékařswí UK).
Ustav se sídlem naAlberrově v Purlcyňově ústavu se oddělil od
Farmakologického ústavu Fakulty všeobecného lékařswí a je,
ho prvnim vedoucim se scala prol H. Rašková. Hlavnim úko-
lern bylo změnit systém ryul7 farmakologie opustir převžu-
jící zaměieni na přírodni léčiva a zaměřic se na nově lznikající
léčiva se známým mechanismem účinku, Bylo nurné zachy,tir
obrovsk/ rzesrup počru chemických léčiv na rrhu a přiblížir se
potřebám klinické Farmakorerapie. V oblasri praktických cvi-
čeni se široce experimentovalo na jednoduchých experimen-
tálních modelech, které ilustrovaly základy receptolové teorie
a její prakrické aplikace,

d svého r,zniku personálně i pro-
československé akademie věd,
u laboratoiipii Ustavu organic-

ké chemie a biochemie, později pak se samosrarným Farmako-
logiclrym úsravem ČSAV Obě pracovišrě vedla prof. Rašková
až do roku 1970. Toro propojení umožnilo lyužívat lysoký
pocenciál pracovníkti Akademie věd pro ýuku studentů fa-
kulry, a tak velice rychle zajistit kvalirní přednášky i prakricki
cvičeni.

Velká pozornosr byla věnována ýchově noqich pracovni-
ků. V letech 1960 1970 bylo v usravu každoročně 10 posrgra-
duálnich studentů (aspirarrtů) a formou studijních pobytů pro-
šli úsravem prakric\l všichni vedoucí farmakologic§ch ústaltr
lékařslg,ch fakult, usrav caké inicioval lydání prvni poválečné
moderní učebnice farmakologie pro lékařské fakulry. Hlavnim
qizkumným z,améřenim byla nejprve farmakologie a toxiko-
logie bakteriálních roxinů, později postupně nespecifická imu_

nolezistence a imunofarmakologické mechanismy. Široce kon-
cipovaný vyzkum bakreriálních toxinů přinesl mnoho původ-
ních objevů a prvni monografie patři srále k základním dilům
z téro oblasti. Velmi záhy se začala rozvtlet i klinická farma-
kologie a první práce o farmakologii placeba parřily k průtop,
nickým pracim v oblasri objekti"izace ýsledků klinických
zkoušek,

Z mezinárodních akrivit srojí za zmínku role prof Raškové
a Farmakologického ústavu při konstituováni Mezinárodni
farmakologické společnosri (IUPHAR- Inrernacional Union
ofPharmacology), v niž byla místopředsed§,ní a později i před-
sedkyni. V rámci těchto akrivit se podařilo zorganizovat v lo-
ce 1963 Svěroqi farmakologický kongres v Praze, krery se scal

největším lékařs§rn kongresem organizovaným od roku 1948
v zemích \,]ichodni Evropy,

Po odchodu prof. Raškové v roce 1970 se stal vedoucím
jeji dlouholetý spolupracovník prol Jiří Vaněček. Vyzkr_rmná
orienrace se poněkud změnila a vedle výzkumu bakreriálních
toxinů a nespecifické rezistence se začala více rozvíjet klinicki
farmakologie a zejména sledování a analýza nežádoucích účin-
ků léčiv a merodologie klinického hodnocení léčiv. Zformo-
vala se g;zkumná skupina zabywajici se placentárni cirkulací
a zejména cransporcnimi fi_rnkcemi placenry

Ve výuce se prosazovalo stále vice klinické pojetí farmako-
cerapie, které posrrrpně pronikJo prakricky do všech piedná-
šek speciálni Farmakologie, V oblasri prakrických cvičeni by,
ly opouštěny zviřecí experimenty a vice se rozvijely semináře
orientované na obecnou farmakologii a prohloLrbeni výuky
praktické recepturni techniky.

Od roku l988 je vedoucím úsravu prof. Jan Šviho"ec, ák
profesorlg, Raškové, krery dlouhodobě v ústavu pracoval. Vý-
zkumná činnosr se výrazně sousriedila na l,ýzkum placentár-
ni bariéry a prol Jan Šculc výrazně oboharil metodický pří-
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srup léro obližné oblasli o dvojitě perfundovanou placentu in
siru a ziskal řadr_r priorirních poznatků zejména o transporru
základnich iontů a jejich regulaci. O vlznamu tohoto projek,
ru svědčí i souhrnná pub|ikace {sledků v přehledné lyžádané
práci Placental cransfer ofinorganic ions and warer pro Phy-
sio|ogical Review, vol.77 , č. 3, str.805-836, l997. Druhou
gZkumnou oblasri byla k|inická farmakologie a zejména |é-

ková politika a prakrické dopady regulačních opatřeni na spo-
rř€bu léčiv, včerně sysrému zdravorního pojištění.

Odsrěhováni Farmakologického ulrau,r ČAV a posléze ieho
zrušeni vedlo k přetrháni dlouholeré spolupráce na q2kum-

ných projekrech a omezení spolupráce i v oblasti4;uky. Sna-
hou v pregraduální výuce bylo co nejvíce přibližir speciálni
farmakologii klinické praxi, a ro jak v zamčřeni přednášek, rak
seminářů, kde se rozborem kazuistik pokoušíme navodit zá-
kladni farmakorerapeutické rozhodováni v konkrérních sirua-
cích,

Pro ústav bylo posledních l0 ler obrižným obdobim, pro-
rože jej opusdla řada klinic§ orienrovaných pracovníků - pře,
šli k farmaceurickým firmám nebo odešli do důchodu.

USTAV KLINICKE BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE
doc, MUDr. Richard Průša, CSc.

Historie úsravu je úzce spjara s historií laborarorních vyserřo-
vacich metod, kreré se uplatňovaly a uplarňuji ve všech zdra-
vornických zaiizenich pečujicich o pacienry Vlasmí obor kli-
nická biochemie byl uznán jako samosratný lékařský obor
s dvousrupňovou aresrací koncepcí minisrersrva zdravornicrví
v roce l97l. Výukov| předměr klinickí biochemie, srejně ja-
ko její teoretiďá část patobiochemie, se sral pravidelnou sorr-
částí curricula na lékařských fakulrách až po roce 1990.

prehistorie
Na počátku minulého sroleri se jďrě mnoho laboratorních tes-
rů u děrs§ch pacienrů nedělalo. Pravděpodobně jen kvalita-
rivní vyšetření moče nebo mikroskopické lyšetřeni k_rve, sro-
lice a močového sedimencu. Kvantitativní chemická analýza
rycházela rociž předevšim z merod použivaných v průmyslu,
jako jsou metody vážkové, volumetrické, gazomerrické, kreré

ryžadovaly velké množswí materiálu. Při aplikaci na biologic-
ký materiál to znamenalo nejméně 2 až |0 ml kwe na jedno
vyšerření; urrážíme-li, žt množswi krve u nedonošeného novo-
rozence činí v průměru l l5 ml/kg hmotnosci, u normálního
novorozence 85-1 l5 ml a u kojence 75-t05 ml na jeden kg,
tak se děrs§ lékař při získáváni informací o nemocném ditě_

ti musel spokojit s anamnÉzou ziskanou od rodičů a s §zikil-
nim ryšedením. V roce 1920 Dr. Volhardt uváděl, že na r;to
dva zdroje r7šeriováni připadá v průměru 90 % informaci,
které lékař může získat o zdravornim stalr.r pacienra, a že zby-
rek, rj. l0 o/o, woří tzv pomocná ryšerřeni přisrrojová a labo-
ratorni. (Dnes je rento poměr skoro obrácený; anamnéza i $-
zikáIní ryšerření některym lékářům nepřipadaji, bohužel, tak
důležité.) Rozvoj kolorimerric§ich a Forometric§ch technik
rozšířil možnosti analytických metod při lyšetřováni biolo-
gického materiálu, Na začátku rřicárych ler minulého sroleti
(l93l) ryšlarynikajici kniha,,Clinical Chemistry" od americ-

§ch aurorů Pererse a Van Slyka ve dvou dílech - ,,Methods"
a ,,Interpretation", která položila skutečný zíklad jak analy.ti-
ky, mk inrerprerace výdedků biochemických tesrů. Zaklada,
telem laborarornich ryšerřovacích metod v romro pojeti byl
u nás profesor Jaroslav Hoiejší, asistent kliniky vnirřniho lé-
kaiswi u profesora MUDr. Karla Hynka v Praze. Jednotlivé
laboraroře při inrernich oddělenich, ale i dě$kých, ,,2nikaly

před i po 2, světové válce v naší republice na více místech,
V roce l948 došlo k vyznamnému počinu v historii české

pediatrické klinické bioóemie: Na I. détské klinice pro[esora
Svejcara lznikla Cenrrálni laboraroř. pod vedením tehdejSiho
asisrenta kliniky MUDr Jiřího Homol§. (Hemarologie zů-
srala i nadrile jako přiruční laboraroř jednodivých klinik, bakre-
riologickí a sérologická ryšetření se posílala do Bakteriologic-
ko,sérologického ústaw Univerziry Karlovy k prof. Paročkovi).
Homolkův přínos pro rozvoj laboratorni medicíny u nás byl
však mnohem věrši než sjednoceni biochemic§ch laboraroři.
On rotiž s několika málo spolupracovniky - laboranry r7pra-
coval, odzkoušel a uvedl do praxe mihrometody (a ul*amihro-
meady) , Jejich soubor publiko"al nejprve 

" 
malé brožuře ( l 9 50),

později v knižni příručce pod názvem ,,Chemická diagnosrika
v dčcském věku" (1956). Tirto pr_rblikaci i další rozšiřené r7-
dání (dvoudílné) používali všichni laboratorní pracovníci ja-
ko ,,bibli" laborarornich vyšetřovacich metod nejen u nás, ale
v překladech i v Polsku a NDR. Na děských klinikách v Pra_
ze se běžně vyšetřovaly v té době i parametry vnitřniho pro-
srředí (Na-, K' emisni plamenovou foromerrií, Cl- merkuri-
metricky a rzv alkalická rgzerva na Van Slykově manometru).
To bylo velmi dů|ežiré pro diagnostiku poruch vodního a elek-
rrol1tového hospodářswi, zejména u piípadů kojeneclc/ch prů-
jmů nebo u děri s diaberickou ketoacidózou. Dr Homolka za-
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čínal ruco práci s pěti laboranry a dvěma sanicářkami; za jeden
rok (1948) provedli kolem 8 risic kvantirativních r,7šetřeni.
Srovnejme roro čislo s údaji starisrického l]kazu Úsravrr kli-
nické biochemie a parobiochemie 2. LF a FNM (přednosta
doc. MUDr. Richard Průša), krery je polcačováním oné Ho-
molkory Cenrrálni laboratoře. Výkaz za rok 200l uvádi 2 mi-
liony 415 risic anallh v 60 pracovnicich - to neznamená, že by
v roce l948 měli laboranri málo práce nebo pohodlný labora-
rorní živor. Spiše naopak slovo ,,laborant" pocházi od larin-
ského laborare, což znamená wrdě pracovar, protoř manuálni
rcchnika s rehdejšimi pomůckami a přistro)i, stejně jako ana-
lyrické merody, byly velmi pracné. Mnohdy jedno ryšerřeni
trvalo hodiny i dny. Napiíklad sranoveni rzv. nebílkovinného
(řikalo se zbytkového) dusíku v séru lyžadovalo precipiraci bíl-
kovin, cenrrifugaci, mineralizaci zahříváním s koncentrovanou
kyselinou sirovou v piskové lázni a forometrické lyhodnocení
rzv nesslerizaci. Nebo ro, čemu se říkalo ,,jaterni resry" (lVe|r-
mannův koagulační pás, Takarova zkouška, kefalin-cholesre-
rolový resr), považovali laboranti i myčky za ,,jaterni tresty",
protože to vyžadovalo nekonečně mnoho pipetováni a neko-
nečně mnoho zkumavek pro jedno jediné ryšetřeni.

V roce l958 profesor Homolka přešel na misro přednos-
ry oddělení klinické biochemie Fakulrní polikliniky na Kar-
lově náměstí, a vedením Cenrrální laboratoie byl pověřen
MUDr Jaroslav Masopust.

K jakým změnám doch:izelo v klinické biochemii průběhu
dalšího půlstoletí, se pokusíme vylíčir podle rozvoje čryř hlav-
nich oblasri oboru.

V oblasti analytiky to byla cesra od vicesrupňovrrich reakcí
rrvajících i několik hodin až dní k reakcím jednosrupňogl,m
neboli ,,jednozkumavkogim", Zároveň byla postupně rylou-
čena všechna agresivní činidJa nebo lysoké reakční teplory kte_
ré znemožňovaly použití automatů, a byla zaváděna enzymo-
vá činidla, která se navic r.lznačovala vysokou specifičnosti.
Mez derekce se snižovala z oblasri milimolú na úroveň nano_
molů až pikomolů (rj. l0l2), popřipadě femtomolů (l0-|5).

Zavedením metod molekulové biologie se posrupovalo ješ-
tě dále, k attomolům; dokonce bylo nutné přidat další zlom-
ky - zepromoly a ještě menši yoctomoly (tj. 10 2r až 2a), tedy
detekce az jedné molekuly v l0 litrech. Byla zavedena ,,suchá
chemie", krerá umožňuje prováděr resry přímo u pacienta. Vy-
pracováni imunochemických merod, zejména se značenýrni
reakranry (jako je RIÁ, ELISA, EIA, FlA apod.), znamene,lo
možnosr rutinniho lyšerřován í lárek jako jsou hormony a dal_
ši analyry, ryskyrujicí se jen v nepatrném množswí ve velmi
komplexní směsi, jakou je biologiclg materiál. Převratem v la-
borarorni rechnologii byl objev polymerázové řerézové reakce
(PCR) a dalších technik analyzy DNA a RNA. Tlto metody
umožňrrji nalézat změny až na molekulové úrovni a odhalir tak
skurečnou příčinu nemocí, a dm příznivě ovlivňují i možnosr
adekvárniho léčeni a lyléčení.

V přístrojové technice to byla cesta od manuálních metod
přes mechanizaci, ryšší mechanizaci až po automatizaci a ro-
borizaci. Laborant na takových pracovišlich sedi před obra-
zovkou s řídicim panelem, dorýkí se dačirek a zaďává tak auro-
matickému analyzátoru, které tesry se maji z malého vzorku
materiálu provést. Zároveň se přístrojová rechnika zmenšova-
la, rakže původní velké automary, které vážily i několik ser ki-
logramů a zabíraly velkou plochu, se nyní vejdou na laboraror_
ni stůl; začiná se použivat mikročipová technologie a dokonce
se uvžuje o nanorechnologii, ro je laboratoř velikosti zrnka
rýže, Yelký rozvoi zaznamenaly dělicí metody chromarogra-

fie (rysoce účinná kapalinová chromarografie) a elektroforéza:
namísto zdlouhavé a pracné elekrroforáy na papírorych prouž-
cích se použivá kapilární elekuoforéza, při niž dělení proreinů
i jiných látek rrvá několik minut i s ryhodnocením výsledkú.
Hmotnostni spektrometrie v kombinaci s dělicími technika-
mi umožňuje rozpoznáni velké řady lálek a jejich kvanrifikaci
v rak obrovské směsi lárek, jakou je plazma, moč či exrrakry
rkíní (nádorů). Vyrržití v diagnostice merabolických vad nebo
v roxikologii jsou jen přiklady možnosrí. Přistroje s ionrově se-
lektivními elektrodami pro stanoveni Na*, K*, Ca2*, M82',
Cl- nahrazují plamenové emisni fotometry nebo coulometry
Těchnologie biosenzorů se raké začiná používar rurinně, ale je-
jich široké použití se teprve očekává.

Obrovský rozmach zaznamenala infotmati_ka, redy lech-
nologie zpracování dat a počítačová komunikace. Byla ro
cesm od ,,ružky a papíru", přes logaritmické pravítko a kalku-
lačky, kreré se použivaly k r.ýpočrům q;dedků, k počíračům
několika generací s ýrazně narůstajici paměrí a rychlostí zpra-
cování při současném zmenšováni jejich rozměrů i hmornos-
ti. Budování informačnich systémů ve zdravocnických zařize-
nich, jejichž sorrčástí je laboratorní informačni systém, srejně
jal<o komunikace pomocí inrerneru, jsou dnes samozře.imosli.
Neznalost práce s počitačem se považu)e za srejný nedosrarek
jako v minulosri negramotnosr.
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Velk/ rozvoj zaznamenala klinická biochemie jako medi-
cíns§ vědní obor. Za těch 50 let to byla, zjednodušeně řeče-
no, cesta od K-rebsova cirrátového cyklu k lysvěrleni moleku-
loých mechanismů buněčných funkcí, jako je cyklus dělení
buň§, programovaný zánik buň§ nebo signálni rransdukce.
Nejv,;znamnějšim kokem k odhalování podstary chorobných
sravů bylo zmapováni lidského genomu, Otevřela se tak cesta,
na jejímž horizontu )e zvládnutí nemoci gpu nádorů, diabe-
res, aterosklerózy a chorob s ní spojených, osreoporózy a řady
dalších dědičných nebo ziskaných onemocnění. A také cesta
k prodloužení lidského života při zachováni jeho dobré kvali-

ry bez současných problémů ryššího věku.
Doc. Masopusr, spolu s pracovníky biochemického oddě-

leni (MUDr. j. RádI. MUDr. K. Kirhier) Úsravu q,zkumu
výruoje dítěre, s nímž bylo oddělení klinické biochemie FN
velmi úzce propojeno, se dopracovali ve vl.zkumu plazmaric-
kých proreinů pozoruhodných výsledků: ve vyšerřování fe-
rálnich bílkovin u člověka a jiných živočichů se podíleli na
objevu ctl-fetoproteinu jako tumorového markerr-r; popsali
první klinicky i hiscologicky ověřený připad hepatocelulárni-
ho karcinomu u dítěte s pozitivním nálezem zv,fšeného cl-fe-
roproteinu a připady pacienrů s nádory ze zirodečných buněk.
Vyznamný byl objev rzv benigní paraproteinemie, Dr, Rádl
a Dr. Kirhier pokačovali v rcmto gh.kumu po roce l968 v ci-
zině; Dr Rádl v Holandskrr (Iriden), Dr Kirhier v USA (De-
rroir).

Historie
Vlastní Úsrav klinické biochemie a parobiochemie byl zřizen
až v roce 1990, při komplerizaci fakulry Do curricula byly za-
řazely jako povinně volitelné předměry patobiochemie (ve

4, ročníku) a kliniclci bioóemie (v 5. ročniku). Oba předmě-

ry byly vyučovány formou sráží (1 ryden/semesrr), opakované
pro malé skupiny studentů ( 10-15 ve skupině) formou inrer-
akrivni výuky s prakrickými ukázkami porřeby znalosti před-

mérů pro práci ošerřujícího lékaře v posuzování zdravorního
sravu pacientů. Sylabus výuky, skripra a formu testováni zna-
lostí rypracoval prof. Masopust.

Doc. MUDI fuchard Průša, CSc., ktery přerzal vedení úsra-
vu po roce l997, pokračuje ve škole proi Masopusra a úsrav
rozvíjí jak po stránce rechnické a laboracorního rybavení od-
dělení, rak po srránce systematické ýuky studentů, pregra-
duálních i postgraduálnich (dokrorandů a aresranrů). Úsilím
doc. Průši se smla výuka klinické biochemie povinnou součás-
ri curricula v 5. ročníku a úsrav se stal 4. 9iukovotr základnou
IPYZ. Záměren posledního obdobi je uskutečnit no9i ba-
kalářský studijní program - zdravotni laboranr. Výuka pato-
biochemie zůstává oblíbeným povinně volitelným předmětem
ve 4, ročnikr.r,

současnost
ÚKBP zahrnuje cenrrálni biochemickou laboratoi laboraroř
NA, odděleni k]inické farmakologie (TDM a farmakokineti-
ky), odděleni imunochemie a sérologie, úsek speciálních me,
tod (HPLC, ÁÁS), laboraroř analyzy DNA, močovou labora-
roř a laboraroř pro analyzu močorych konkrementů a úsek pro
POCT (Poinr ofCare Tesring). UKBP zajišťuje přes 200 růz-
ných biochemiclrych ryšerření. Denně ,v7šetřrrje asi l500 bio-
logiclcých lzorků, tj. provádi l2-15 risíc ryšetření za den v ne,
přerržirém ďisměnném proyoztr. Za zmínku srojí meody, kreré
ryuživají i jiné nemocnice, napi Mfi a 7-0H Mfi, CSÁ.
busulfan, ibuprofen, močové kameny (mineralogická analý-
zal. mykolenolová kyselina. racrolimus. Zároveň pii ÚKBP
pracují ambulance, kreré se zabyvají problemarikou hyperli-
poproteinemií, poruchami kosrního merabolismu, poruchami

ryži17 ve smyslu obeziry a malnurrice. Výzkumné projekrr
UKBP se soustieduji na poruchy sexuálni dilerenciace (ste-

roidni 2l-hydroryláza, inhibiny), na nurriční hormony (amv-
lin, orexiny), biochemické rransplanrační monitorování (IL-ó,
neopterin, cysrarin C, alfa-GST).

ús r,qv vE REJ N E H o z D RAVI TN I C Tví
A PREVENTIVNIHO LEKARSTVI
doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Trvání současného Úsravu veřejného zdravotnicrvi a preven-
rivního lékařswí je poměrně kJátké, k jeho trstanoveni došlo
v roce l095. Pončkud dile exirruji pracoviirč inregrovaná do
tohoto nového ústavu - Ústav preuentivniho lékařswi, Ústav
veřejného zdravornicrvi a pracovišrě epidemiologie,

Pocát§ pracoviště preventivniho lékařsrví lze datovat již do
prvních ler nově založené fakulry děrského lékařswi. Vedou-
cími pracoviště byli posrupně doc, MUDr \čra Krásná, CSc.,
doc. MUDr. Dagmar Soukupová, CSc., proi MUDr. Jana
Synková, DrSc., doc. MUDr, Veronika Benešová, CSc. a sou-
časný přednosra.

Při děrské klinice Fakulrni nemocnice Pod Perřínem byla
lyučována v rámci prevenrivní pediarrie školní hygiena. Z ni
pak r,zniklo samosrarné pracovišrě hygienyděrí a dorosu, Hy-
giena obecná byla samosratným předměrem a gluka byla za-
jišťována personálně i prostorově Hygienickou stanicí Národ-
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ního ýboru hl. m. Prahy. V roce l982 wniká Úsrav hygieny
při katedře infekčních nemocí a epidemiologie. K dalši změné
dochází v roce 1986, kdy se poprvé spojuje s oborem sociálni-
ho lékařswi a organizace zdravotnicwí. Rok l990 přináši osa-

mosranění Ústaw hygieny a v roce 1993diky změně v zamě-
řeni pracoviště je pozměněn i název na Usrav prevenrivního
lékařsrví. Obsahovou náplní oboru ie sledování a hodnoceni
zdravorniho sravu ob}.varelswa jeko podkladu pro prevenrivni
oPatření v ochraně a posilováni zdraví. Původní zaměření na
faktory živocního a pracovního prostředi bylo doplněno o ka-
pitoly věnované otázkám životniho srylu, kam patři hlavní de-
terminanfy zdfavorniho sravu populace,

V roce l995 vznikl nor1i subjekr - Úsrav veřejného zdra-
vomicwi, do kterého se inregrují rři dosud samostarné obory:
prevenrivní lékařswi, veřejné zdravotnicrvi a epidemiologie.
Toto spojení bylo logick/m lyústěním změn, ke krery;m došlo
ve \'};rrce příslušných předměrů.

Druhá lékaiská fakulra iako prvni mezi ostarnimi lékařský-
mi fakulrami v Ceske republice z.avádido r"lu§ piedmčr Ve-
řejné zdravornicwi, Tím se přibIížila k modernim předsravám
o obsahové náplni veřejného zdravornicrvi. Na jeho připravě
se vyznamně podilela i doc. MUDr Alena Perráková, CSc.

Tento integrovaný předmět zahrnuje vý,rrku problematiky
primární prevence a epidemiologie neinfekčních chorob, zdra-

votní a sociální legislarirru, problemariku handicapu, sysrémů
zdravorní a sociálni péče, ekonomické hodnocení zdravolnic-
lr|ch programů, prob|ematiku právni zodpovédnosri ve zdra-
votnicwí, otázku informačních systémů ve zdravornicrví, lé-
kařskou demografii a hygienu životního proscředi, Cilem oboru
je dosáhnour roho, aby naši absolvenri byli po nástupu do pra-
xe schopni alalyzovar a hodnotit dopad soci:ílnich, kulturních
i ekonomických změn na zdravi, musejí byt schopni plánovat
zdravorni péči včerně péče prevenrivní, museji býr schopni
anallzovat a hodnorir zák]adni rizika vnějšiho prostředí a ži-
vorního srylu s vlivem na zdravi populace, b/t schopni prová-
dět zíkladni epidemiologický průzkum a organizovat účinné
edukačni akriviry

Na qto snahy navazuje v souča§né době i záměr rybudovat
při 2. LF UK ciíleré magisterské studium veřejného zdravot-
nicrvi a iízeni zdravotnicwí pro absolvenry bakalářských sru-
dijních oborů.

v roce l q7- 
ie při Úsravu veřejného zdravotnicwí a preven-

tivniho lékařsrvi založeno Centrum epidemiologie a prevence
děts§ch úrazů, původně jako koordinačni cenrrum pro řeše-

ni problematiky děrských úrazů v České republice. Pod vede-
ním MUDI Michala Grivny, CSc., MPH, se sralo Centrum
uznávalou aurorirou v České republice i v zahraničí, a to ne-
jen v problematice děrské úrazovosri, ale v celém spekrru úra-
zové problematiky. Důkazem je napřiklad pověření uspořádar
seminář\7HO o hodnocení nákladů a ekonomické efekriviry
úrazové prevence za účasti odborníků z desítek stárů čryř kon-
tinentů v roce 1999.

Předchúdcem dnešního pracovištč veřejného zdravornicrví
bylo odděleni sociálniho lékařswi v r:ímci karedry preventivní
pediatrie. Vznik oddělení sociálního lékařswí v roce 1959 byl
podmíněn změnami, ke krerym docházelo v pohledu na medi-
cínu, kdy l}hradně biologické pojetí bylo doplněno o sociď-
ni aspekry zdravi a nemoci. V čele odděleni súl dlouhá léta
doc. MUDr Jan Jarolimek, CSc,, kterého v roce l988 nahra-
dil doc. MUDr. Miroslav Veselý CSc, Soucasné pracovišrě ři-
dí MUDI Eva Pýchová. V souvislosti s norym pojetim \1uky,
vyzkumu i potřebami zdravornické praxe fungrrje od počátku
roku l993 pracovišrě pod názvem Úsrav veřejného zdravot-
nicrvi,

USTAV EPIDEMIOLOGIE
doc. MUDr. Dana Gapfertouá, CSc.

Výuka epidemiologie má na 2. lékařské faktrlrě rradici sahají-
cí do první poloviny šedesárych ler. Zaldadarelem ryr.rky a prv-
nim ,.učirelem epidemiologie" byl rehdejsí piedni odborník
rohoro oboru prol MUDr, Vilém Skovránek. Jeho nejvérši
zásluhou v lékařswi bylo iniciování a organizace mimořádně
záslužné a úspěšné kampaně - plošné vakcinace proti polio-
myeliridě v roce l960 v naši republice. Zasloužil se rak o 17-

mizení poliomyeliridy u nás, jako v jedné z prvních zemí na
wětě, Jeho asisrenrem a později nástupcem se stal MUDr. Perr
Kavan, ktery vedl gíukrr v rradicich epidemiologie infekčnich
nemocí až do své předčasné smrri v roce l991. Od ré doby pů-
sobi na pracovišti epidemiologie doc. MUDr. Dana GOpfer-
rová, CSc. a jako exrerní lekrory se pro výrrku posrupně poda-

iilo ziskar néktere z nei9znamněišich odborniků v oboru, napi
prol M UDr. Jana Sejdu, DrSc, ( l992 la99). prof Janoura.
CSc., l 999-doposr.rd). Doc. Gcipferrová se věnovala přede-
všim analýze a hodnoceni trendů ve výskltu infekčnich ne-
moci " ČR a ryhodnoceni jejich ekonomického dosahu ná-
kladovými analýzami, včerně efektu vakcinačních programů.
Prof. Šejda se v praxi jako autor vakcinačního programu mi-
mořádně zasloužil o eliminaci spalniček na nďem územi, což
předsravuje q]znamný a světově uznávaný úspěch. Ve spolu-
práci se SZO dlouhodobě vedl mezinárodní kurzy v epide-
miologii. Prol Janour se osobně účastnil programu SZO ve-
doucího k eradikaci varioly a vede národni sr-rrveillance tetanu.
Kromě zásluh v oblasri epidemiologie infekčnich nemocí se
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oba exrerní profesoři i současná vedoucí úsralrr iadu let r7hra-
něně orienttrji na principy obecné epidemiologie a merodolo,
gie epidemiologického v;2kumu jako na podstatu klinické epi-
demiologie. Tirto orienraci prosazuji v současném zaméření
quky a podložili ji několika monografiemi,

Sratutárně bylo pracovišrě v šedesár/ch a sedmdesárych le,
cech součásri katedry infekčních nemocí, hygieny a epidemio,
logie, po lyčleněni samosrarné kacedry hygieny pak součásci
nové karedry infekčnich nemoci, dermarovenerologie a epide-
miologie, Samosrarným pracovišrěm se epidemiologie stává
v roce l990. V letech |995-2001byla oddělením Usravu ve,
řejného zdravornicrvi a preventivního lékařscví a v roce 2001
byl zřizen Úsrav epidemiologie.

Epidemiologie jako samosrarný lékařský obor s vlasrni od-
bornosti je od roku l999 rl,rrčována na 2, LF UK jako samo-
statný předmět. Po stránce obsahové byla výuka dřive orien-
cována klasicky na problematiku infekčnich nemoci, a proto
i ryučována ve společném předmětu s infekčnim lékařsrvim,
Současně s noými rrendy v lékařstvi je dnes epidemiologie
stále vice }Tuživána praktic§ ve všech oborech, a proco je vý-
uka, kromě přerrvávajíci problematiky epidemiologie infek-
čních nemocí, orientována předevšim na klinickou epidemio-
logii a principy ,,medicíny založené na důkazech".

V souvislosri s odborným zarněřenim pracovníků úsravu na
principy klinické epidemiologie a metodologie nabízi ústav
konzulračni a poradenskou spolupráci při anorování vlzkum-
ných záměrů, worbě souborů, volbě designu studií a incerpre,
taci jejich 9;sledků z epidemiologických aspektů.

USTAV NEUROVED
prof MUDI, Eua Sykouá, DrSc.

Ústav neuro,rěd byl zřízen v roce 1 996 jako vědecké praco-
višrě zajišťujíci zrikladní a aplikovaný neurovědní vlzkum, r},
uku povinného předměru Neurovědy pro studenty 2. LF a l}-
uku posrgraduálnich studentů lékaiských a přirodovědných
fakr_rlr.

po 2. wětové válce se vedoucí role ve vědeckém a biomedi-
cínském r,ýzkumu postupně ujímaly různé úsraly Českoslo,
venské akademie věd, zalimco systém univerzit se především
sousrředil na pregraduálni qruku a ve vědě udíž posrupně za-
ujimal relativně méné významné posraveni, Zatímco výT rka se

soustředila réměř ýlučné na univerzirní půdtr, úsrar7 Aiade-
mie věd se pregraduálni 9irrky réměř neúčascnily. V roce 1996
vláda České republiky \,yhlásila záměf posilir vědeckou čin-
nost na univerzitách. vláda oslovila uznávané české védce,
předevšim ry kreří v ré době nepůsobili v rámci univerzirniho
systému, aby předložili návrhy na rywoiení nových vládou
podporovaných qizkumných laboracoři na univerzitnipůdě.
Jednim z těchro schválených projektů bylo i rl.wořeni Usravu
neurověd na 2. lékařské fakultě UK. ]e však rieba řici, že myš-
lenka založit Úsrav neurovéd vznikla mnohem dříve, z inicia,
rir,y prof, Beneše a později doc. Bojara, avšak raro původni
představa počírala s ústavem převážně klinicky zaměřeným.

Dnešni Úsrav neurověd byl založen a lybaven za pomoci
2. lékařské fakulty a na základě grantů přidělených jeho za-
kladatelce proi Evě Sykové, která sroji v čele ústavu. Souhra
náhod, mezi kreré patří i doscavba Modrého pavilonu FNM
v době založení úsravu a vel§ entuziasmus nékrerych vedou-
cích morols§ch klinik (zvláště neurologickych) a úxavů (Fy-
ziologického aÁnatomického), přispěla k romu, že lznikl jeden

z prvních úsravů lékařského vlzkumu, krery úzce spolupracu-
je ve yzku
ná, ale u n
rovéd úzce
Atademie
Oddéleni neurověd -.polečne pracoviiré s 2. LF.

Aikoli je U.tav neurovéd relativné nová insriruce, kvalita
jeho vyzkumných aktivit, védeckých pracovníků a jeho činnosc
v rámci ýr.rky vedly k získáni vlzkumného záměrrr a získání
oprávněni být školicim pracovištěm v rámci Evropské unie

- EU Marie Curie Tiaining Sice, Na základě tohoro grancu
ústav nabízi možnosc sludia sudenrům z celé Evropy, aby tak
mohli absolvovat část svého posrgraduálního srudia v Praze,
Kromé coho je Úsrav neurověd také sidlem nově ,vycvořeného

národniho 9izkumného centra s názvem centrum buněčné
cerapie a rkáňot7ch náh_rad UK; zřízeno bylo v roce 2000,

V současné době je Ustav neurověd příkladem šťastného
spojení vlzkumného porenciálu a pedagogic§ch povinno
univerzitniho pracovišcě a Akademie věd ČR. Jeho cílem
uskurečňovac kvalirni biomedicíns§ aizkum a lywořir vhod-
né prostředi pro 1iukLr srudenrů, kreří budou zílladem přišrí
generace česlých védců a lekďů. Úsrau úzce spolupra.uje s Od-
délenim neurovéd Ustavu experimenrjlni medit rny A-kade-

mie věd České republiky, krery se nachází v komplexu ústavů
Akademie věd v Krči, a s Oddělenim magnetické rezonance
lKEM. V rámci 1izkumného záměru fakulty úscav aktivně
spolupracuje se 14 klinikami a teorerickými ústaly fakulry,
zvláště v oborech §ziologie, anatomie, neurologie, parologic-
ké anaromie, neurochirurgie a ORL.
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. Výzkumné pfojekty Ústarrr neurověd
Výzkumná činnosr ústavtr je zaměřena na objasněni mecha-
nismů ioncové a objemové homeosrázy v centrálnim nervo-
vém sysrému, na srudium mezibuněčného prostoru jakožto
komunikačního kanálu, difuzních parametrů extracelulárního
pros!oru, extrasynaprického,,objemového" přenosu, úlohy
gliojich buněkv přenosu signálů v nervovém sysrému a jejich
vlivu na chováni a regeneraci nervového sysrému, Pro pocho-
pení změn, které nasrávaji za patologických okolnosri, jsou ly,
užívány modely různých parologických sravů a onemocněni
posrihujicích cenuálni nervoý sysrém, např, model chronické
bolesci, ischemie, perinatálni a časné posrnatální anoxie, edé-
mu mozku, hydrocefalu, rozrroušené sklerózy, Parkinsonor7
nemoci, vla,ojo{ch vad, nádorů, změn béhem stárnutí, Alzhei,
meroly nemoci, poranění mozku a míchy nebo poškozeni
mozku chemickými a §zikáJními fakrory jako jsou např, neu-
roroxiny či ozáření gama nožem,

Výzkum ústavu se v rámci Centra buněčné rerapie a rkáňo,
l}ch náhrad zaměřuje na implancace polymernich hydrogelů
do míchy po jejim transverzálním přerušeni, za účelem pře,
mostěni rkáňového defekcu lyvolaného míšním poraněnim
a podpory vrůsrání nervorých buněk a jejich rýbežků a novo-
worby cév Nové biokornpatibilni mareriály a terapeudcké po,
stupy s q,užidm kmenoých buněk a biologic§ akrivnich po-
lymernich implanrárů jsou studovány z hlediska klinického

lyužiri v léčbé neurodegenerarivních onemocnění a poranění
mozku a michy. Ve spo|upráci s oddělenim magnetické rezo-
nance IKEM se provádí unikátní studie diluze a períirze moz-
kové rkáně pomocí in vivo MR spekrroskopie a difuzně vá,
ženého MRl, Cilem všech těchro oblastí jizkumu je zlepšeni
léčby onemocnění nervového systému a prevence poškození
nervové tkáné a užicí růsroqlcb faktorů a kmenolých buněk
k léčbě pacienrů po poraněni nebo s neurologiclc|mi a ďektiv-
nimi poruchami.

o Hlavní výsledky a projekty ústavu:
Původ, mecharrismy a pato§ziologiclc/ vlznam iontových
změn v extracelulá-rním pro§toíu
Výzkumy prováděné v Ústavu neuro,,,ěd ukázaly, že extrace,
lulární proscor je qiznamným komunikačnim kanálem, jehož
ionrové a chemické složeni, velikost a geometrie závisí na neu,

ronáIní akcivirě a funkci glior}ch buněk, Přesuny iontů přes
buněčnou membránu, k nimž dochází v důsledku neuronál-
ni akrivity a za patologických okolnosci, vedou k přechodným
změnám ionrového složeni extracelulárního prosrortr cNs,
které 9iznamně ovlivňuji neuronální excirabiliru.

Membránové vlastnosti a funkce gliových buněk
Vlzkum úsravu ukízal, že gliové buňky hrajivpnamnou úlo,
hu v nesynaprickém přenosu, při udržováni objemové a ion-
tové homeosrázy (K* a pH). Jejich membránové vlasrnosri jsou

určeny příromnosri pasivnich iontogich kanálů, které jsou

propustné předevšim pro K-, dále příromnosrí nepěťově říze-

ných ionrog;ch kanálů a chemic§ řízenýc}r ionto4ich kanálů
(napi, GABA, glycin a glrrramár). Scudium e|ekcrol1ziologic-
kých vlasrnosri asrrocyrů a oligodendrocytů ukázalo, že ion-
rové kanály se uplarňují během celé řady pochodů nejen ve
zdravé nervové rkáni a v průběhu r{voje, ale iběhem patolo,
gických stavů.

Difuze látek v mezibuaěčném prostoru.iako mechanismus
extrásynaptického,,objemového" přenosu
Synaprický přenos je bezesporrr ýznamný pro přenos infor-
maci mezi neurony, ale neurony mezi sebou a neurony s glio,
ými buňkami rovněž komrrnikují prosrřednicwim exrrasynap-
rického či tzÝ ,,objemového" přenosu. Jeho mechanismem je
difLrze neuroakrivnich látek v exrracelulárním prostorr-r (ECP).
ECI] životni proscředí pro neurony a gliové buňky, dynamic,
ky měni svoje složení a velikost, ať už během nervové akrivi-
!y a celé řady §ziologických sravů, tak během patologických
stavů (např, během qvoje CNS, lakrace a dehydrarace, stár-
nuti, ischemie, hypoxie, zánětu, RTG ozáieni, ozáření gama
nožem, asrrogliózy, demyelinizace, hydrocefalu, Alzheimeroly
choroby, u mozkogjch nádorů, předevšim gliomů, ale také po
poraněni a v transplanrované rkáni), K-romě gliorl.ch buněk se

na změnách difuze v ECP podílí mezibunéčná marrix. Exrra,
synaprický Přenos hraje důležitou roli v přenosu informací pii
funkcich jako je udržování bdělosri, při spánku, depresi, chro,
nické bolesti, lywářeni paměťoých srop a pii plasric§]ch změ-
nách CNS. Objem a geometrie mezibuněčného proscoru jsou
faktory, kreré ovlivňují difuzi v CNS během $ziologickYch
a parologických sravů.

.*%-
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Buněčná terapie Parkinsonoly choroby
V roučasných studiích provádčnych v Úsravu neurověd byI
pro posouzeni dvolr odlišnýó transplanračnich technik použic
6-hydroxydopaminol"y' model Parkinsonory nemoci, Mikro-
rransplantační technika spočivá v ap|ikaci fetáIních dopami-
nergnich buněk do striata ve formě věcšiho počru malých de-
pozir, zarímco při makrotransplantaci je věrší množswí buněk
aplikováno pouze do jednoho misa. Po 3 5 měsicích po rrans-
plantaci jsme prokázali |epši funkční úpravu při užiti mikro-
lransplanmce, ve srriaru byly buň§ pozitivní na ryrozin hydro,

rylázu, avšak asrroglióza byla menší. Vzestup objemové frakce
ECP i tortuoziry v oblasri rransplanrárů koreloval s přítom_
nosti astrogliózy, Z9išení tortuoziry je přičinou zhoršené dilu-
ze dopaminu z oblasri rransplanrátů do poškozeného srriata.

\ýužití kmenowýó buněk pro reparaci ischemid</ch a me-
chanických lezi mozku a míchy
Centrálni nervovli systém (CNS) má velmi omezenou schop_
nosr regenerace, Jedním z možných způsobů, jak l,yvolat rege-
neraci nebo reparaci lézí v CNS, je užití neurálnich kmeno-

rych buněk pro implantace do CNS, V českých srLldiich jsme
dosáhli slibných experimentálních r."/sledků implanrací em-
bryonálních kmenor.ých buňek laboratornich zvířat a mezen-
chymálnich kmenoých buňek kosrni dřeně zvířat i člověka,
kreré byly namnoženy kultivaci,

Pouáti superparamagnetických nanočátic pro MR zobra_
zovíní im plantovaných buněk
Osud implantovaných bunék a jejich chování v čase dynamic-
ky sledujeme in uiuo. Po označení buněk ve rkáňové kultuře
pomoci nanočásric oxidu železa můžeme implanrované buň-

ky sledovar magnerickou rezonancí (MN), Hodnoty ziskalé
prosrřednictvím MRI dobře korelují s elektronmikroskopic-
kými a imunohistochemic\imi dary. Tenro způsob moniro-
rováni transplanrovaných kmeno9;ch buněk prostřednicwim
MRI brrde přímo použirelný i v humánní medicině pro sledo-
váni průbéhu a rizik bunččné rerapie.

$užití bioimplantátů pro náhrady defektů v CNS
Využíváme makroporézní polymerni hydrogely, určené jako
implantáry do nervové rkáně, které mají stejné mechanické
a difuzni vlastnosti jako tkáň CNS, Modifikované hydrogely
qirazným způsobem ovlivňují vrůsrání buněk a vláken do im-
planrácu, Připravené a orestované hydrogely využiváme také
ke kulrivacím kmenorych buněk a rybrané vzorky implanru-
jeme do akurních lezí kůry mozkové a michy potkana. Vzor-
ky rkáně s implantovanými mareriály, které byly vyhodnoce-
ny hisrologicky a imunohisrochemic§, ukázaly zvlšený podíl
vrůstajícich buněčných elementů (gliové buňky, neurony, va-
zivo) do poškozené oblasti.

Usrav neurověd spolupracuje s mnoha vlznamnými pra_
covišri v Evropě, USA, Asii i v Ausrrálii. Jeho pracovnici pod
vedením prof. Sykové publikovali po dobu rrvání úsravu vice
než 50 impakrovaných publikací se souhrnným Impakt ů}-
rorem většim než l50. Práce jsou běžně cirovány domácimi
i zahraničnimi kolegy. Na pracovišri se školilo 12 dokrorandů,
z fichž již 6 obh:ýilo ti tul Ph. D. , a studovalo zde 6 zahran ič-
nich postgraduálních studenrů. Budoucnost úsravu je zajišrě-
na lynikajicími mladými vědec§mi členy ústavu, mezi které
parří předevšim doc. RNDI Álexandr Chvátal, DrSc., asis-
re nrka MUDI. Lýdie Vargová, Ph.D, a RNDI, Pavla Jendelo-
vá, Ph.D.

X
\

úsrlv ošETŘovATELsTví
Mgr. Marie Samánkouá

Mezi novč vznikajicí ri'staly 2.Iékařské fakLrlry parří Ústav
ošerřovate|srví. Hlavní činnosr úsravu spočívá ve Wuce nově
koncipovaného předměru ošetřovarelswi, rln_rčouném v prvním

a ve druhém ročníku magisrerského srudia lékařswí, a v bu-
doucnu i v organizování a zabezpečování 9;uky sester bakalá,
řek v rámci studijniho programu ošetřovarelsrví,

Při chápání ošetřovarelswí jako systému činností rýkajicich
se jednotlivce, rodiny a společnosri lze rozlišir čryii ákladni
okruhy vztahujíci se k podpoře, uchováni, navrácení zdravi
a k péči o umirající. Tyto základní požadavky lze současně po-
ýažoy^t zA vyznamné pro kvalitni a kvalifikovanou práci lé-
kařů všech oborů a kategorii, a nrdiž i pro přípravu studenrů
magisterského oboru lékařswi a giuku mediků, tedy budou_
cích lékařů.

S rozvíjejicími se požadavky na komplexní péči o nemocné
a se zvyšujicími se požadav§ na kvalitu komunikace s nemoc-
nými a jejich rodinami došlo k reorganizaci ýuky předměru
ošerřovatelswí pro budouci lékaře. Dalši důvodem rozšířeni
9uky je zohledněni skladby zdravotnic§ch rymů, ve krerych
velmi Ěně spolupracují lékaři, absolvenri univerzitniho vzdč-
lávacího programu na lékařs§ch fakulrách, a sesrry absolvenr-

§ univerzitniho vzdělávacího programu (magistry a bakalář
§), dále sesrry specialisrky, absolvenrlry speci:ilních v-zdělávacích
programů, sestry diplomované nebo sestry se základní kvalifi-
kaci. Komplexni péče je zabezpečena všemi členy r/mů, v nichž
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jsou zasroupeny kromě již uvedených profesi profese czv oscat-
ních pracovníků ve zdravocnicwi - napi. psychologové, íizio-
telapeuti, ergotelapeuti a dalši, Pro kvalirní spolupráci a vzá,
jemné pochopeni je velmi důležité, aby všichni byli alespoň
rámcově seznámeni s obsahem práce osrarnich členů týmu.
Sestry se uči základům lékařských věd, což jim přinese hlubši
pochopení zákonitosti ošetřovarelswí s propojenim na lékař,
skou péči; srejně cak předpokládáme, že studium ákladů ošer-
řovarelswi přinese lékařům hlubší pochopeni pro práci sesrer
V žádném piípadě se studenti lékařsni po absolvováni před-
měru ošerřovarelsrvi nestanou ošetřovatelskými profesionály,
naopak sranou se,,pouze" kvalifi kovanými ošetřovatelkami,
nikoliv sestrami.

V magisterském studiu lékařsrvi se v minulosri lyučovalo
předmětu ošetřovarelswí pouze v prvním ročníku, v zimnim
semesrru. Teorecická i prakricki ryuka byla organizována pou-

ze na LDN (léčebna dlouhodobě nemocných) a byla uzavi-
rána zkouškou. Absolvování letni povinné praxe bylo pod-
minkou pro úspěšné zakončení ročniku a následné zapsání do
ročniku dalšího,

V současnosti je r.liuka předmětu rozdělena do čtyř semes,
trů. Zimní semesrr prvniho ročnikrr má podil reorie praxe
v poměru 1:0, lerní semesrr 2:4; ve druhém ročníku zimní se-
mesrr 0:1, letní 1:2.

Cílem nového pojetí předměru je, aby se str-rdenti serkáva-
li s nemocným člověkem od základů komplexní péče a služby
člověku, aby zvládli základy rechniky podáváni lékú všech fo-
rem všemi základnimi způsoby, dále odběry biologického ma-
ceriálu, přípravu nemocného na ryšeriení, techniky podáváni
infuzi a rransfuzi, převazy a jiné úkony, a ro jak reorericlry, tak
prakticky. Teorie je realizována formou přednášek, praxi ošet-
řovatelsrví nejprve srudenti nacvičuji v laboratornich podmin-
kách, v mode]ovém kabinetu ošetřovatelsrvi.

Praktika se uskutečňují v LDN, na děrských klinikách, na
oddělenich inrerních a chirurgic§;ch. Studenti uplatňuji teo-
retické poznarky a poprvé a beze spěchu se seznamuji s nemoc-
nými lidmi. Do programu je zařazena i exkurz.e na Oddělení
krevní rransftrze FN Motol.

V rámci rzv wičení isou cři semináře věnovány nácviku ko-
munikace. Cilem je uměr hovořir s nemocným; srudenrům po
celou dobu jejich aktivniho pracovního živora musí být vlasr-
ní vnrmjni každiho, kdo teká na jejich pomoc (pacient. rodi-
na. pozů,rali]. Učasr na pralrikach je povinná. Piedmérjcdo-
plněn dvouqidenní lecni praxi ve zdravotnickém zařizení podle
r,"y'běru a zájmu studenta, Předmět je zakončen v každém se-
mescru zápočrem a na konci zkouškou.

Druhou 1znamnou činností je zabezpečeni srudijniho pro-
gramu ošetřovarels§í pro poskyrovarele ošecřovarelské péče,

Jedná se o denní kvalifikačni studijni program, ktery je zpra-
cován v souladu s požadavky Evropské unie, s pozadav§ Mi-
nisterswa zdravotnicrví a Minisrerswa školsrví, mládeže a rě-
logichoq,,. Teorerická část r,liuky probíhá v prostorách 2. LF,
praxe na lybraných pracovišrich FN Morol a na někrerych ly-
braných dalšich pracovištích v Praze (např. pracovišrě primár-
ni pece atd.)

urtav oietřovatelsrvr ,/ame\rnjvá v \ouča§ne dobe tryri od-
borné asisrenry, ostatní ýuka je zabezpečována rysokoškol,
skými pedagogy z řad zaměscnanců 2, LF a exrernírni kvali-
fikovanými pracovníky rybranými podle jejich specializace
vhodné pro určiré předměry,

Úsrav je umistěn v pavilonu, krery posLlnuje dobré prosro-
rové možnosri k výuce reorie i praxe.

ús r,qv u I{AŘs rr IN F o RfuIATI Ry
doc. MUDr. Pauel Kasal, CSc.

Iikařski informarika má jako předměr studia mediciny poměr-
ně krátkou rradici. Na 2, lékařské fakLrlrě bylo zřízeno pro její

ýuku v roce 1990 samosratné pracovišrě, je se scalo prvním
úsravem lekařske inlormariky v rehdcjsr Č\ R. Od založeni
úscavu je jeho vedoucim doc. MUDr, Pavel Kasal, CSc Praco,
višrě je umísrěno v samostarné jednopodlažní budově v areálu

FN Morol, sesúvá z pracoven a dvotr počiračoých tříd, kreré
jsou součásd lokálni sité. Má celkem pér srálých pracovniků, rři
posrgraduální studenry a dále na půdě ústavu pracují i zaměsr,
nanci oddělení výukových systémů Ustavu rypočetní rechniky
UK. K_romě toho zde prakrikují na konkrétních úkolech stťis_
ré z jiných pracovišť a medici se zájmem o oblasr informatiky,
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Na ostatnich lékařských fakulrách byl dosud renro pied-
mět začleňován do vliulcy nejrůznějších oborů v závislosti na
místnich podmínkách. Na 2. LF UK probíhá 9,rrka srudenrů
ve třetim a šesrém ročniku v podobě samosrarného předmě,
rrr. Cílem l}uky je předevšim osvojení si záldadních principů
práce s lékařskou informaci a navozeni specifického způsobrr
myšleni (metodologie řešeni odborného problému a jeho in-
rerprerace). Zvládnutí rutinní práce s počiračem se chápe jako
pomocný prosrředek v rámci praktických cvičení. Hlavními
rematicrymi okruhy 

"ý,uky 
jsou: metody zpracování lékařské

informace (rozhodováni, znalosrní sysrémy, hodnocení efekti-
vitv), vědecké informace a informační zdroje (informačni pra-
meny, inrernerové zdroje, lyhledávání), zpracování lékařs§ch
dat a sratistika (rypy a vlasrnosri dar, resry hypotéz, víceroz-
měrné metody), biokybernerika (simulace a modelováni, bio-
signály) a ldinické informační systémy pro jednotlivé qpy zdra,
votnických aplikaci.

Nosným programem vědeckovpkumné činnosri je evalua-
ce informačních zdrojů a worba znalostnich slstémů pro qJuku.
Pro účely výrlky jsou rozvíjeny předevšim edukačni programy
ryššich generaci pro rozvoj rozhodování, myšlení a wůrčího
uvažováni (simulačni programy, interakce s volnou bází zna-
losri apod.), kreré jsou připravovány v podobě on-line kurzů.
V oblasci posuzování kvaliry zdravornické informace jsou r7,
víjeny zejména prosrředky pro hodnocení vnirřni kvaliry infor-
mačnich zdrojů, dáIe pak jejich věrohodnosli a způsobů pre-
zentace.

V návaznosti na specializované krya]ifikace svých pracovniků
provádí úsrav konzultační činnosr pro zaměsrnance 2, LF a FN
v Morole. Jedná se zejména o poradenskou činnost v oblasti
aplikace a interprecace scadstic§ch metod a dále pak v proble-
matice uživare]slrych aspektů softwaro{ch produktů. V poči-
tačové rřídě jsou pak pořádány kurzy pro oblasr informatik1,
různého zaměřeni.

USTAV LEKARSKE ETIKY
A HUMANITNÍCH ZÍKLADU MEDrCÍNY
as. MUDr, Petr Příhoda

Úsrav vznikl ve školním roce 1991 92 pod názlem Ústau zi,
hkdů uz,rtěknoýi a léhlřshé etik1 Samotná lékařská etika ne-
porřebuje r,pvěrleni. Pwni část názvu - ztileb.dl uzdžknosi - je
ideou Radima Palouše, prvního polistopadového rekrora Uni-
verziry Karloly, Ten si byl vědom devastace české kultury (re,

dy i lzdělanosri) během půlstoleri coraliry, a chtěl roto manko
aspoň čásrečně ryrovnar za"edením jakéhosi úvodniho ,,stu-
dium generale" do našeho lysokého školstvi. Jeho náplň mé-
la míc ráz společenskovědní, filozofický, a méla podpořit syn-
retizujíci pohled na svět. Ýru nelehký úkol v době, kdy se naše

společnosr po dlouhodobé mdlobě ,,reálného socialismu" dych-
tivě ocevřela neomezované pluralitě všemožných ,,úhlů pohle-
du", jak ji přinášela a stále přináši nrilada pas nnodzmismu, a kdy
závaznost dosrupné pravdy plati za ctnost dávno překonanou
pokrokem poznáni.

Srudium lékařsrvi neni wětem, ktery by byl Paloušově ideji
a priori nepřátelský, naopak. Jeho předmětnou ob|asti 1e feno-
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mén ,,čbuěh". Paloušova předsrava je vhodně komplemenrární
vůči přírodovědnému (,,scienristickému") charakteru věršiny
lékařských oborů. Možnost naváza! na ,,základy r,zdělanosti"
lékařskou etiku i lékařskou psychologii je navic víranou přile-
žitosrí nabídnour ,,úhel pohledu", kren/ sice není dovršenim
oné původně zamýšlené syntezy, ale je aspoň 42vou k pokusu
o nl.

Vágnosr a mnohoznačnost termínu zlkkdy uzděknostise
ukázala jako zavádějíci. Bylo třeba lysvěrlovar, že nejde ani
o ziklcdní uzdfhn í, ani o enclklopedichou inforřnoýanost. Pro-
to jsme se spolu s Akademickým senárem rozhodli působit od
školniho roku 2002-03 pod pozměněným názvem, Jsme ny-
ni Ustavem lékařské etiky a hamanimich zikladů medicínyTen
je gesrorem dvou v.fuko9;ch předmétů. V l. ročníku jsou to
posleze zminěné humaaitní zíkkdy nedicíny, de facto uvádě-
ní do společenskovědních oború důležirych pro lékaře (a obča-
na)l psychologie, sociologie, politologie, historie, hisrorie mo_
derni vědy, ekologie, religionistika, filozofie,

Nejde o srandardni úvody do rěchro oborů. Ty by ájem stu-
denrů nwzbudily, zejména ne při režké konkurenci náročné
výuky biologických oborů wořicich,,první rigorózum", Před-
kládáme srudenrům jednorlivá konkrétní réman, která se jich
rýkají coby budoucích lékařů (a občanů). Napřiklad do psy-
chologie je uvádíme rématem ,,Lidský, živor jako příbčh". Do
sociologie rématem ,,Proměna tradični společnosti v moderni"
apod,

Léhaishou etiÉu (spolu s kkahhou plycbotogil) jsme nejprve
vnrčovali v 2. ročniku, což se ukázalo jako neprodukrivní: stu-
denri neměli žádnou klinickou zkušenosr. ve školním roce
1994-95 jsme ji přeložili do 4. ročníku, což vyvolalo úvažnotl
(a dosud naštěstí jedinou) krizi.'\tršina studentů roriž výuku
ignorovala a s bližící se zkouškou se mnozí pokusili prori ni
revoltovar. Sami této událosri rozumíme jen řásti, z nďí srra-
ny se na ní podílela i nďe,,marketingová nezkušenosť'. VJwo-
dili jsme z roho poučeni: od školního rokrr l995 96 ryučrr-
jeme lékařshou etiku a kkařshou plycbolagiiblokově. Změna si
vynutila určiré omezení rozsáu lárky, raro redukce je však bo-
harě vywážena užšim osobním konraktem se sudenry v rámci
bloku. Od ré doby má naše působení nedramaticlcý průběh.
To neznamená, že je prosré negativnich jevů, Jmenuji dva nej-
významnějši: (1) málo času, ale nelze jinak, (2) Nestejná dis-
ponovanosr studentů, nedosmrečná osobnostni zralost někte-
rých, ale opčt nelze jinak.

Na činnosri ústavu se podíleji tři pracovnici. Všichni maji
v anamneze klinickou zkušenost, MUDI Perr Přihoda (vedou-

cí úsravrr a gestor 9iuky eril9) je původně psychiar PhDr [n-
grid Strobachová (gestor filozofických rémat) a PhDr. Mi-
chael Šebek, CSc. (gestor vyrrky lékanke psychologie) jsou pů-
vodně klinic§mi psychology, Výhradní prcferencí ústavu je
činnost pedagogická. Vedlejši angažovanos ti je čianost inuesti-
gatiuní, Sudentí mediciny jsou nikoli reprezenntivním, ryibrž
elitnim workem populace, kontakt s nimi však přesro skýíá
poznar§ o eticlo/ch, morálních a komunikačnč-psychologic-
kých problémech rransformace postkomunisrické společnos-
ti. Tomu pak odpovídají i příležitoxné publikace pracovniků
Usravu. Další vedlejši angažovanosrí je činnost honzultatiu-
zr1 Těsně spolupracujeme s etickou komisí Rady vlády ČR
pro vědu a vlzkum a s erickou komisí Ministerswa zidravor-
nicwí.

L DETSI{A KLINIKA
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.

I. děrski ldinika byla založena v roce 1945 profesorem Švejca-
rem, ktery se také stal jejím prvním přednosrou. Byla umís-
rěna v prosrorách České děrské nemocnice na Karlově, jeji ka-
pacim byla přibližně sro lůžek. Hned od počárku se dynarnicky
rozvijela.

Profesor Švejcar byl nejen v7borným odbornikem, ale ta-
ké dobrym organizátorem a vedoucim pracovníkem. Velice
brzy si uvědomil potřebu ryrvořeni podoborů v rámci pedia-

trie a dokázal pro ně zis r
Švejcar stál take v roce -
srví a Ústalu r,"fzkumu i
pozornost na klinice věnována problemarice onemocnění ko-
jenců a dětí nízkých věkog;ch skupin, důležitou součistí byl
i 9izkum v oblasri umělé r7žir7, krery se sral gichozí základ-
nou pro čes§i porravináis§ průmysl. Vellolm polaokem bylo
zaháiení pravidelných školení lékařů a sesrer na půdč kliniky,
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ku 1973, kdy byl rystřidán profesorem Kamilem Kubárem,
jehož jméno bylo dlouhá léta spojeno s vydávánim časopisu
Československi pcdiacrie (byl hlavním redakrorem rohoro pe-
riodika). Po odchodu profesora Kubára do důchodu " roce
l978 převzala vedeni kliniky docentka Zdeňka Třesohlavová
(jmenována profesorkou v roce l982), Hlavní oblasrí jejiho
zájmu byla lehká mozková dysfunkce u děrí (LMD). Od ro-
ku l988 je přednoscou docent Jan Janda, kreqi předrím vedl
nefrologické odděleni kliniky. Se sgim rýmem zavedl v ČR
u děri léčbu chronického selhání ledvin dial12ou a rransplan-
tací.

Souč.asný smv klinilg: Klinika má 95 lůžek, z toho 12 lůžek
intenzivni péče. Pracoviště má celkem 5 oddčlení - 4 lůžková
a l ambulantní. Souásd kliniky je také gasrroenrerologická la-
boraroi Z imunologické laboratoře I. děrské kliniky se pozdě-
ji profiloval samostarný Ústav klinické imunologie.

Odděleni kojenců a batolat má čásr lůžek ryhrazenu pro

v celém rehdejším Československu, Pracoviště podnítilo zalo-
ženi pediarrické katedry v tehdejšim Úttavu pro doškolováni
lékařů, Hlavnídůraz bylvždy kladen na lečbrr závažných one-
mocnéníkoj
odděleni pro
vensku prvni
kou kjinikou u Apolináře (později v londýnské), Dalši obla§d,

na krerou se pracovníci kliniky sousrředili, byla problemarika
alergii, détského xrmaru, dérské endo
rologie. Po odchodu pro|-esora Svejcar
lování lékaiů (UDL) se sral přednosto l

Poláček, krery již koncem 50. ler začal rlvíjer originálni mero-
dy parenrerá|ni léčby roxických průjmů.

V roce l97l se klinika přestěhovala do nort postavené Dět-
ské nemocnice v Morole. Poláček srál v čele kliniky až do ro-

problemarikou: vrozené *.ady, merabolické poruchy, nefropa-
rie včetně léčby akutniho selháni ledvin perironeálni dialyzou.
Od 1l. děmké kliniky byla převzata péče o děti s cystickou fib-
rózou do 2 ler věku,

Oddělení g,asroenterologie, hepatologie a výživy ošetřu-

ie piedevšim déti se ávainými chronickymi chorobami rráui-
cího rraktu, vede v ČR nejvěrii regisrry dérí s Crohnovou cho-
roborr, ulcerózni koliridou a \v'ilsonovou nemocí, chronickou
hepariridou a ponální hlpenenzi. Ve spolupráci s kojeneckým
oddělenim se zde piipravuji děri k transplanraci jarer v Pra-
ze a SRN. Součásti oddělení je gastroenrerologická laboraroř
a pracovišré dětske digesrivni endoskopie, nejvčtši roho dru-
hu v ČR, provádejici sklerorizaci jícnových varixů a zak]ádáni
perkutánni endoskopické gastrosromie (PEC). V rámci rymu
vzniklo v roce 2000 Cenrrum dětské 92ily.

Odděleni neftologie poskyruje sewis děrem se zivažnými
nefropariemi a uropariemi a při terminálnim selháním ledvin
zajišiuje náhradní léčbu dial}zou a rransplanraci. Pracovišrč
vede v ČR nejvěrší regisrry děrí s renálními biopsiemi, fami-
liárními nefropariemi a na světě druhý největší regisrr děti
s polycystickými onemocněnimi ledvin. Součásri odděleni je
rozsáhlá nefrologická ambulance a moderně rybavená dialy-
zační jednorka, kde se provádějí všechny běžné eliminačni me-
rody (CWH, plazmďeréza ard.) pro všechny pacienry děmké
části nemocnice.

odděleni pro akutní onemocnění školních děri slouží
jako hlavni příjmové odděleni inrerních nemoci u předškol-
ních a ško|nich děri v rámci FN Motol. Navic se zde sousrře-
duIi děri lyžadující chronickou inrenzivní péči (srabilizované
srary polytraumar, apalické q,ndromy, mentálni anorexie, der-
marózy lyžadujíci hospitalizeci atd.).

poliklinické ambulance klinika vede rozsáhlou ambu-
|anci alergologickou a pro děri s asrmatem, lékaři jednotlir}ch
odbornosrí vedou specia]izované ambu|ance. Specifická je čin-
nost anrropologické (auxologické) ambulance, krerá zajišťuje
servis pro řadu dalšich klinik a odděleni.

Klinika má rozsáhlé mezinárodní konrakry, podilí se na
mezinárodních koordinovaných srudiich v oblasti nefrologie,
gasrroenterologie a endokrinologie. Uznání se klinice dosra]o
i tím, že se smla v minulých letech organiárorem dvou prestiž-
nich evropských kongresů, kreré měly velký úspéch (nefro-
logie = ESPN, gastroenrerolgie = ESPGHAN), Pracoviště je
pravide|ně dlouhá léra hlavním řešitelem iady granroqich pro-
jekrů v rámci agenrury IGA, dvč závčrečná řešení byla navr-
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žena na cenu ministra zdravornicwí. k]inika vede rrvale ně-
kolik studenrů v rámci posrgradr.rálniho studia biomedicíny,

Publikace: Pracovníci kliniky publikovali v posledních le-
tech několik monografií z oblasri děrské D,žir,y, nefrologie

a endokrinologie, koordinují rydání lékařského reperiroria,
další monografie jsou připravovány nebo jsou v risku. Publi-
kačni činnosr časopisecká odpovidá zaměřeni pracoviště. Roz-
sáhle jrou i akriviry v rámci doškolování pediatrů v ČR.

II. DETSKA KLINIKA
?roÍ MUDr, Jan Vauřinec, DrSc,

ll. dětská ldinika hisroricky navazuje na prvni skromná česká
pediarrická pracoviště: l888 - Arnbulatorium pro děri, l89l
- Česká děrská klinika Na Křižovatce, 1902 - Českí děrská
nemocnice, klerou vedl prol Matěj Pešina až do roku l932,
V roce l934 podal profesor Brdlik nn"rh na přejmenování
kliniky v pražském Nalezinci na [. děrskou kliniku a kliniky
v České děrské nemocnici na II. děrskou kliniku. Profesor Brd-
lik byl ustanoven přednostou obou klinik.

Po skončení svěrové války byIa činnosr oborr klinik obno_
vena, od roku l954 do roku l988 vedl kliniku Brdlikův žák
profesor Houšrěk, V tomro obdobi pracovala na klinice řada

přednich českých pediatrů, někteři rozšířili svůj zájem o kli-
nickou pediarrii i o další obory - prof, Šamánek, prof Tůma,
prof Masopusr, doc, Brachfeld, doc, Brachfeldová, prof. Du-
novs§i prol Goetz, doc. Kopecký a řada dalších.

V lerech l988- 1990 vedl kliniku docenr M ízeía i poíé zA-
scupujíci přednosra profesor Hrodek. Od rokrr l990 je před-
nostou profesor Vavřinec,

V průběhu devadeság;ch let se rozšiřilo rradični zaméřeni
kliniky o problemariku auroimunirních onemocnéni a imu-
nodeficitnich stavů. Postupně byly zřízeny gzkumné labora-
toře, které řeši problemariku jednotlivých onemocnění v rizké
návaznosri na klinické rymy,

Současnj charahter kt inih1
Hematologie Děrske hemarologické oddélení se zaméiuje na
diagnostiku a léčbu všech rypů dětských leukemii, řeší proble-
mariku aplasrických anémii, myelodysplasrických syndromů,
lymfoproliferativních stavů, autoimunitnich cy.topenií a imu-
nodeficienci v úzké spolupráci se zahraničim. Vede českou da-
tabázi děrských hemofiliků a rozpracovává diagnostiku a léč-
bu pacienrů s inhibitory

Jednotka pro rtansplantaci kmenových hemopoetic-
lcých buněk (ve spolupráci s Klinikou děrské onkologie): Ja-
ko jediná v ČR provádí všechny vpy transplantaci kmenové
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hemopoerické buňky u dětí s hematologickými a hemaroon-
kologiclrymi onemocněnimi, vrozenými imunodeficiry a s me-
tabolickými vadami.

Diabetologie Děrské diaberologické centrum pro české
kJaje ČR. Zajišťuje diagnosciku a léčbu intenzifikovanými pro-
gram5 léčbu inzulinovými pumpami. Je edukačnim cenrrem
pro diaberické dětia jejich rodiny. Ve spolupráci se zahraničím
rozvíjí program predikce a prevence diabetu l. rypu (DM l)
- imunogenerickou analyzu, vyšetření auroprodlácek a rezervni
sekrece bem buněk. Wnuje se problemarice sdružených auro-
imunitnich onemocněni s DM l a srudiu negenetických vlivů
na eriopatogenezi DM l. Vede celostátní databázi diabetic-
kých dětí.

Endokrinologie: Zaměřuje se na porr.rchy sexuální dife-
renciace a pohlavniho vywoje, léčbu růsrorym hormonem a na
problemariku auroimunitních endokrinologických onemoc-
nění - screening, diagnostiku i léčbu.

Systémová autoimunitní onemocnění (ve spolupráci
s Revmatologickou ambulanci polikliniky FN Morol): Dia-
gnosrika a léčba systémových autoimunitních onemocnění,

ryšerřování polymorfi smů cytokinoých genů, specifi ckých
autoprodlátek. Diagnostika a |éčba děrí s anrifosfolipidoým
syndromem.

Respiračni onemocnění: Diagnosrika a léčba akurních
i chronick/ch plicních onemocněni, diagnostické i rerapeutic-
ké bronchoalveolárni laváže i bronchiální a transbronchiálni
biopsie. Ulrrarenká bronchoskopie.je vyrrživána především
u novorozenců. Srr.rduje vliv časných rizikoq;ch faktorů na

manifesraci a průběh astmatu u malých děri.

Cysticlcí ffbróza (CF): Celosrárni centrum pro děri s CF.
Zajišťuje komplexni diagnosriku a léčbu dětských pacientů
s CF - enrerální a parenterální hyperalimentace, preventivni
antibiotická léčba, nové způsoby §zikálni a rehabiIiračni te,
rapie, Edukační programy, diagnosrika a léčba chronických
komplikací CF. Ve spolrrpráci s Chirurgickou klinikou l, LF
UK a s Chirurgickou klinikou ve Vídni zajišťuje transplanra,
ce plic u rybraných skupin pacienrů.

Kardiologie Je zaměřena na diagnostiku a léčbu záněrli,
vých a merabolických onemocněni srdce a rozvíjí imunosup-
resní léčbu autoimunitních onemocněni perikardu, myokar-
du a endokardu,

Problemarika uvedených oborů je ároveň předmérem r7-
zkumu, krerému se na klinice věnuje velká pozornosr. Na kli-
nice pracuje několik r7soce specializovaných laboraroři vede-
ných vědeckými a gzkumnými pracovníky.

Laboratoř molekulárni genetikp Molekulárně biologic-
ká diagnostika děských leukemií a problematika minimálni
reziduáIni nemoci u pacientů s leukemiemi.

Imunogenetická laboratořl lmunogenerika DM l, JtA,
auroimunitnich ryreopatií, celiakie. Vliv enrerovirových in,
fekci na manifestaci a prúběh auroimunitni inzuliris, Analýza
cytokinových genů a cytokinoých receprorů. PCR derekce
a genorypizace Bu*hoaeria cepacia u pacienrů s cystickou fib,
rózou.

Laboratoře brrněčné biologie Neinvazivni prenatálni dia-

gnosrika izolace ferálních buněk z periferního oběhu marek.
Problem ika GVHD u alogenních rransplantací kmenové
hemopoetické buňky, Sérologická diagnostika sysrémových
auroimunirnich onemocnění. Srudium cyroroxiciry u systé-

morych autoimunit nich onemocnčni.

Klinika má v současnosri 5 lůžkol}ch oddělení s celkem
79lůžky, z íoho 20 í|a JIP Pracovníci kliniky zajišťují rovněž
provoz specializovaných ambulanci: hematologické, ambu-
lance pro hemofiliky, ambulance pro auroimunirní choroby,
alergologické, kardiologické, ambulance pro respirační one-
mocněni, pro cysrickou fibrózu, diabetologické a endokrino-
logické.

Péči o pacienry pomáhá zajišťovat antropologické pracoviš-
rě, pracovišrě funkčni pulmonální diagnosriky, EKG pracoviš-
rě, psychologové, herní terapeut, zaměstnanci endoskopické-
ho sálku a laboratoře pro cystickou fibrózu.
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INTERNI KLINII{A
doc, MUDr. Milan Kuapil, CSc.

Incerni klinika 2, LF je pokračovacelkou obou původních in-
ternich klinik založených při vzniku Fakulry děrského lékař-
ství,

V souvislosti s reorganizaci fakulry byla v roce 1977 pře-
mistěna z FN Pod Periínem do ,,barákové" části FN Mocol
a o dvacec ler později do nového, moderně rybaveného ne-
mocničniho pavilonu pro dospělé.

Její padesárilerá hisrorie je spojena nejen s průběžným roz-
šiřováním a rozvíjením jednotlir,lich podoborů a odborností
vnitřního lékařsrvi, ale is vPnamným rozvojem a zkvalirně-
nim ryuL-y a vědeckorlzkumne činnosri.
Odborný profil kliniky je v současnosti charakrerizován:
l. Komplexní péči o hospitalizované a ambulantni nemocné

s internimi chorobami,
2. Komplexni péči o nemocné s kardiologic§m onemocněním

(neinvazivní, invazivní a inrervenčni kardiologie, elektroý-
ziologie a kardiostimr.rlace, péče o dospělé s vrozenou srdeč-

ní vadou).
3, Komplexní péčí o pacienry s onemocněním tráviciho úsrro-

jí (endoskopie tráviciho ústroji, inrervenčni endoskopie, en,
dosonografi e, endoskopická ph-merrie, břišní ultrasonogra-
fie, heparologie).

4. lntenzivní péči o nemocné s diabeces mellitus a intenzivni
péčí o pacienty s poruchami vnitřního prostředi; enreráIní
a parenterální vfiva,

5. Komplexní diagnostikou a léčbou poruch lipidového mera-
bolismu.

6, A]<urni hemodial}zou, hemoperfuzí, plazmaferézou. Kon-
rinuálními eliminačními metodami. Nefrologii, renálni bio-
psií.

7. Diagnosrikou a léčbou onemocnění cév

V oblasri pregraduálni l}uky zajišťtrje incerni klinika ry-
uku v 6 ročnicich magisterského srudia včerně ošerřovarelswi
(1. a 2. ročník) a propedeutiky (3. ročník). V rámci výuky
zohledňujicí qvojovou konrinuiru člověka je nedilnou sou-

čásri vnirřniho lékařsrvi i samoscarný blok geriatrie, Účastni se
rovněž na organizaci a rea|izaci přednášek z vnirřního lékařswi
pro polluchače bakJljř\kého lméru $ziatrie.

Klinika pravidelně umožňuje prázdninovou praxi v oboru
čes§m i zahraničním srudentům. Cizincům, účasrnikům me,
zinárodních ýměnných praxí, rycházi vsrřic celoročně.

Pracovnici kliniky se podíleji rovněž na ryi-rce na Univerzi-
rě rřeriho věku, organizované 2. lékařskou fakultou.

V poslednich lerech klinika organizuje ve spolupráci s |PVZ
postgraduální a odborné sráže pro internisry jednodivYch sub-
specializaci vnirřního lékařsrvi. V roce 2002 se interni klinika
stává součásti katedry vnirřního lékařswí IPVZ. Pro posrgra-
duálni ýuku získala klinika akredirace (kardiologie, sono-
grafie, gastroenterologie). Klinika se věntrje rovněž {chově
postgtaduálních sruden!ů. V současnosti se na interni klinice
připravuje 7 doktorandů v oborech kardiologie a metabolismu.

deckolizkumná činnosr rychází ze zaměření klini§, par-
ricipuji na ni všechny odbornosri. Za posledni 3 roky publi,
kovali pracovníci kliniky l40 článků a abstrakr. Vlznamným
počinem bylo vywořeni piíručky interní propedeutiky v mul,
!imediální podobě dostupné i na inrerneru v české i anglické

Pracovníci klini§ piednesli v podedních 3 lerech na 250 sdě-
lení i přednášek v tuzemsku i zahraničí. Na klinice bylo 

"e 
stej-

nérn obdobi řešeno 7 granrů.

Jako součást vlzkumného záměru 2. lékařské fakulry jsou
na klinice řešeny 4 základni úkoly.

Inrerní klinika je koncipována s vědomim naplnění dvou
základních cilů:
o poskyrnour komplexní péči nemocným s vnitřními cho-

robami na jednom místě, Lwalitně a rychle;
o rywořit lrysoce kvalitní prostředí pro nzdělá"ání pregra-

duální i postgraduálni.

Zák]adni schéma interní kliniky na jedné straně umožňu-
je budováni a rozvoj velmi úzce zamřených podoborů vnicřní-
ho lékaiswí, kreré by se měly postupně dostat na úroveň slov-
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PNEUMOLOGICKA KLINIKA
doc. MUDr. Jaromír Musil

v roce l94l se zrodilo rozhodnutí o q]stavbě provizorni ba-
rákové nemocnice s počrem 25 pavilonů na územi Prahy. Pro
stavbu nemocnice byl r7brán Morol, Dae 4, l, 1943 zdeby-
lo orevřeno i Pneumoftizeologické odděleni. Počtem lůžek par-
řilo rehdy k největším v nemocnici, Důvodem byl rysoký po-
čer nemocných s plicni i mimoplicni ruberkulózou. Oddělení
sestávalo ze 4 pavilonů, ke krerým patřily i dvě lehárny. V pa-

narelnou s nejlepšími pracovišti ve svěrě. Na straně druhé je

rywořen dostatek prosroru pro zkušené kliniky, kteři zvláda-
jí velmi dobře problemariku celého vnitřního lékařswí, Ti
jsou zárukou udržení povědomí o komplexnosri problemarilcy
vnitřních nemoci a nutnosti vskutku v pravém slova smyslu
inrernisrického přísrupu k řešeni nemoci pacienú dožirych,
polymorbidnich, Těch neni málo, naopak jich přibývá. Je ro
důsledek prodlužováni lidského živora a raké, přiznejme si to,
důsledek úspěchů mediciny v léčbě řady onemocněni.

Předpokládá se společný kmen pro postgraduální vzdělává,
nív nechirurgických oborech. Kde jinde se může dosmr kva-
litnějšiho wdčlání, než na jedné klinice, kde jsou soustředěny
základní interni podoobory spolupracující a dosahujici vysled-

ko .,o"n.,.l,,y.l,,.,uét.-. !""]l-., l. ..],l r., il,
v dalších letech lnterni klinika 2. LF UK a FN v Motole r,yhle-
dávaným školicim pracovišrěm pro lékaře.

vilonech bylo 230ližek. S postupným poklesem počru ne-
mocných s ruberkulózou došlo k redukci lůžek ž na ó0, umis-
těných ve dvou pavilonech. Také spekrrum nemocných se po-
snrpně měnilo, Diagnosdka a léčba ruberkulózy přesrávala být
hlavní náplní, těžišrě práce se přesouvalo k rerapii nemocných
s bronchogenním karcinomem, áněry plic a také s nemocemi
spojenými s bronchiálni obstrukcí (astma, chronick,á obstruk-
ční plicni nemoc). Oddělení bylo jedno z prvních v republice,
kde se začaly provádět bronchoskopie (nejprve rigidní, poré
flexibilní). V roce 198l vznikla zásluhou prim, Mikulenk1,
fr'lnkční laboraloř.

K l. l, 2003 lznikla z Odděleni ruberkulózy a respiračních
nemoci Pneumologická klinika 2, LF UK a FN Motol.

Prvnim primářem oddčleni byl do konce Iisropadu l945
lynikajíci český pneumoftizeolog proi MUDr, Jaroslav Jed-
lička, DrSc. Pod jeho vedenim začinali i lékaři, kreři se pozdě-
jisrali v,;znamnými odborní§ (doc, Levinský, doc. Petřiková,
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as. Bohud. Od roku 1945 do roku 1978 scá] v čele odděleni
prim. MUDr. A. Platil, ktery se zabyval hlavně diagnoscikou
cuberkulózy a bronchologií. Známé jsoLr jeho práce o resekcich
plic u nemocných s tuberkulózou. V letech 1978 až l984 byl
primářem odděleni doc, MUDI, |. Múnz, CSc., vyznamný
broncholog zabývajicí se hlavně diagnosrikou a léčbou nemoc-
ných s bronchogennim karcinomem. Doc. Múnz byl zaníce-
ným propagárorem bronchoromogtafie, O téro metodě lydal
v zalrraniči dokonce monografii. V roce 1984 až do svého před-
časného úmrti v září 1992 byl přednostou oddělení prim.
MUDr, Vl, Mikulenka, _|eho zásluhou se podařilo prosadit
myšlenku jistavby nového moderního pavilonu, kde bylo po-
číráno i s jednorkou inrenzivni péče. Prim. Mikulenka se spe-
cializoval na funkčni diagnosriku a rovnež na léčbu nemocných
s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukčni plicni ne-

CHIRURGICI{A KLINIKA
d.oc, MUDr, Jiří Hoch, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF (do roku 2002 Chirurgická klinika
pro dospělé) je přímou pokračovatelkou motolského chirur-
gického pracoviště, jehož rradice začiná ocevřenim Fakr_rlcní

nemocnice v Morole v roce 7943. Zárukou kvaliry od samor-
ného počátku byli již první přednosrové, qiznamní českoslo-
venšcí chirurgové Jiří Diviš a Bohuslav Niederle,

mocí (CHOPN). Umožnil i orevření poradny pro dospělé ne-
mocné s cystickou frbrózou. Na oddělení je poskytována péče
rěmro nemocným od roku l987. Prvním vedoucím poradny
pro nemocné s cystickou fibrózou byl doc. MUDr,.|. Mrrsil.
V roce l993 se sral přednoscou odděleni proí MUDI M. Von-
dra, DrSc,, krery se specializoval na terapii nemocných s ast-
matem i CHOPN. Od září 1992 začala na oddělení praco-
var i modernizovaná funkční laboraroř, krerá byla ,vybavena

kvalitnim bodypletysmografe m i zařízením na provádění
bronchomotorických restů. Od l. února l993 zahájila čin-
nosr jednotka inrenzivní péče, jejimž vedoucím se stal
doc. MUDr. J. Mtrsil. Od rokrr l997 byl primářem odděle-
ni doc. MUDI. M. Marel, CSc., ktery je našim vi,znamným
bronchologem.

V současné době disponuje klinika 58 lůžky scandardnimi
a 2 nadsrandardními. Jednocka inrenzivní péče má l0 lůžek.
Klinika zajišťuje péči o pneumologické nemocné nejen ze spá-
dové oblasti Praha 5 a Praha 7, ale slouží raké jako superkon-
ziliárni zařizeni nemocným ze Srředočeského kraje, Jedno*a
intenzivní péče pos§,ruje péči nemocným z celé Prahy. Je pří,
srrojově rybavena tak, že může posknnout i neinvazivni ven-
tilační podporu a umělou plicni vencilaci, Funkčni laboraroi
je schopna provádět ryšetření ventilace i mechani§ dYcháni.
Bronchologické pracoviště parři s 1300 provedenými l7šerře-
nimi ročně k přednim pracovišrím v oboru, Provádí se na něm
flexibilní i rigidní bronchoskopie, je rybaveno i laserem a apli-
kuji se stenry Má rybavení pro časnou diagnostiku broncho-
genního karcinomu autofluorescenční melodou (systém LIFE).
Pracovníci kliniky se podíleji na programu rransplanmce plic,
prováději předoperační ryšedeni kandidátů k transplaotaci.
Poskltují komplexní péči nemocným s bronchogenním kar-
cinomem. V operarivě nemocných exisruje úzká spolupráce
s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK i Chirurgickou klinikou
2, LF v Morole.

K_romě příjmové ambr_rlance fungují na klinice i specializo-
vané ambulance (onkologická, pro nemocné s cystickou fibró-
zouJ pro nemocné s asrmatem a CHOPN),

Výuka srudenrů 2. LF UK probihá na pracovišri již od ro-
ku 1990. Kromě pregraduální 9;uL7 je na klinice i quka post-
graduální. Pro IPVZ zajišťuje pracovišcě výuku bronchologie
a cytologie. Pracovníci klini§ přednášejí na kurzech pořáda-
ných SK TRN IPVZ.

Výzkumné projekry jsou orienlovány na řešení problema-
ti§ benigních a maligníó stenóz dýchacich cest, včasnou dia-
gnosriku bronchogenniho karcinomu. inrenzivnr péči a pato-
genezi chronické ob\lrukčni plicni nemoci.

Prolesor Diviš vedl chirurgické oddělení do konce války,
počínaje rokem l946 srál v čele chirurgie docenr a později pro,
fesor Bohuslav Niederle, DrSc. Jeho zásluhou se chirurgické
oddělení v roce 1967 sralo IV chirrrrgickou klinikou někdejší
Fakulry všeobecného lékařswi, a o čryři ro§ později, v roce
1971, Chirurgickou klinikou pro dospělé Fakr.rlry děcského
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lékařstvi, Dalšimi přednosty byli v lerech l975-1990 prof,

MUDI M. Nahodii, DrSc. a v letech 1990-1997 pro[ MUDI
J. Dvořák, CSc.

:\_

bavené oddělení intezivni péče, dobře lybavené ambulance

a specia.lizované poradny včecně přesrě-

houá.,í do Modiého pavilonu vedení

nemocnice samostatné craumat několik
dalšich lec klinika profilovala jako moderni pracovišcě vše-

obecné av erálni cňirurgie. Změnou koncepce traumatolo,

zamě
och

be
va
v Edukačnim a rréninkovém centru pro scomiky;

o chirurgii áučor}ch cest a pankreatu, včetně miniinvazivnich

přisrupů;
. ;hirurgii benignich a zejména malignió chorob gasrroduo-

dena, 
"včetně 

ěxte.,rivních lymfadenektomií pii operacich

pro nádor;
o chirurgickorr léčbu onemocněni štírné žllizy a přišcirných ré-

lísek, včecně reoperací;

I
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o chirurgickou diagnosriku a operační léčbu onemocnění plic,
mediastina, resp. hrudníku, včetně miniinvazivních piisru-

Pú;
o moderní Přísrupy k ošerřeni břišních kýl;
o komplexní péčio chirurgická onemocněni prsu. včetnč ie-

šeni pooperačního lymfedému;
o traumatologii, včetně rraumat břicha a hrudniku;
o chirurgickou inrenzivní péči, včerně parenrerálni a časné

enterální výžily:
o endoskopii orálni i aborální čásd GIT, peroperačni endosko-

pii žlrrčových cesr.

Podstatná čásr rrvedených činnosri je klinikou posk;tována
v průběhu 24 hodin denně, zejména péče o traumata a akulní
stavy. Specializované poradny - koloprokrologická, pro one-
mocnění prsu a endokrinologická - se srandardně podílí na
dlouhodobém sledování průběhu onemocnění evidovaných
pacientů.

Chirurgicki klinika zajišťuje gtrku obecné a speciálni chi-
rurgie pro posluchače 2. LF UK včerně v/uky zahraničních
srudenrů ve 4.-ó. ročníku a podilí se na výuce klinické prope-
deutiky ve 3. ročniku, Studium chirurgie je zakončeno státní

ávěrečnou zkouškou v 6. ročniku. Klinika se podili na l}uce
chirurgie pro posluchače bakalářského směru. Posrgraduálni
rlr.rka je zaměřena předevšim na výchovu doktorandů z klini-
§ i z jiných pracovišť. Ve spolupráci s IPVZ probíhají na kli-
nice specializované postgraduální kurzy, další dva programy
posrgraduálního wdělávání jsou určeny SZP

Mdeckov,;zkumná a publikační činnosc kliniky se shoduje
s jejím odborným zaměřenim. Pracovníci kliniky rydali bě-

hem posledních pěti let dvě monografie zaměřené na chirur-
gickou problernatikrr onemocněni šrícné žlázy, jednu mono-
grafii s rémarem akurnich chirurgic\kh ďekcí drrsrého srřeva,
jednu monografii o lecbě akurni pankreariridy a učebnici spe-
ciální chirurgie pro sruduiicí lékařswí, připravovanou v sou-
časnosti ke druhému rydání, V rámci wýzkumného záměru
2. LF UK jsou na klinice řešeny dva úkoly.

V České republice klinika dlouhodobě spolupracuje s od-
bornou skupinou bio-rransformací Stániho zdravorniho úsra-
vu a s IKEM, V roce 200l zaháiila zahraniční spolupráci
s univerzitami v Beígenu (Norsko) a v Bari (Itálie) v rámci
5. rámcového programu EU, Od roku 200l se rozviji spolu-
práce s univerzitou ve ŠrYrském Hradci v rámci programu
Erasmus.

J

a

KLINIKA DETSKE CHIRURG IE
?roí MUDr, Jiří Šnajdauf, DrSc,

Klinika dérske_chirurgie má svou rradici. která sahá u histo-
rii k orevřeni ceské dérské nemocnice v roce l902. prvnim

přednosrou dětské chirurgie a ortopedie byl MUDr Václav
Kafka starši (|869-1946), Přednosrou děrské chirurgie se

sral v roce 1903 ve včku 34 let a byl jím nepřetžitě 36 roků,
tj. do roku l939. Snažil se pěsto"at děrskou chirurgii v plném
rozsahu tak, jak bylo tehdy bežné. Soucasně se věnoval i orro-
pedii, Dalším přednoslou se v roce l939 stal prof MUDI Me-
rod Mikula (l885-1965), ktery se věnoval dětské chirurgii
i ortopedii dětského věku. Za zminku srojí jeho velké zkuše-
nosri se strikrurami po poleptání jícnu a nedrénování duriny
břišní i po rozsáhlých záněrech pobřišnice. Dalšim přednos-

tou byl proí MUDr. Václav Kafka, DrSc., jr. (l902-1991).
Za jeho působeni byla v roce l953 zřízena Fakulta dětského
lékařsrví a z oddělení dčtské chirurgie se stala Klinika dětské
chirurgie. Prof. Kafka se věnoval především děrské urologii
a srál u zrodu děrské kardiochirurgie, Pod jehol,edením se na
klinice rozvijela hrudní chirurgie a břišni chirurgie, V roce l968
byl prol Kafka penzionován a jeho nástupcem byl jmenován
proi MUDr. Václav Tošovský, DrSc. (nar. 1912). Hlavnim
ájmem proI Tošovského byla dě§ká kosrní traumatologie,
vrozené vady gasrrointestinálniho ústrojí a nrihlé příhody břiš-
ní v děrském věku na vrozeném i získaném podkladu. Zablval
se raké léčbou vrozeného hydrocefalu. Prol Tošovský napsal
celou řadu knih z oboru dětské chirurgie, z nichž nejznáměj-
ši jsou ,,Náhlé příhody břišní" (lyšly v deviti lydáních, z roho

I
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jednou polsky, německy a dvakrát rusky) a ,,Dětské zlomeni-
ny", kreré lyšly rřikrár. Dále napsal celosrátni učebnici ,,Dět-
ská chirurgie". Za jeho působení se z kliniky děrské chirurgie
separovalo odděleni děrské onkologie, kreré §e později změnilo
na Kliniku děmké onkologie a pod vedenim prof MUDr Jo-
sefa Kouteckého, DrSc, se sralo jednou z n€jvěrších dětských
onkologic§ch klinik v Evropě. Dále se osamostatnilo odděle-
ni dětské neurochirurgie pod vedením pro[ MUDr, \4adimi-

ra Beneše, DrSc. a v roce l978 lzniklo Kardiocenrrum, jehož
chirurgická část přešla z Klinilry děrské chirurgie pod vedením
prol MUDr Bohumila Hučina, DrSc. V letech |979-lt990
byl piednosrou Kliniky dětské chirurgie proi MUDr, Miro-
slav Kabelka, DrSc, (1924-1995). Prof. Kabelka po návíátu
z dlouhodobeho pobytu v USA zaváděl moderni mercdy v děr-
ské a především novorozenecké chirurgii; za jeho působení
r.zniklo první samosrarné oddělení novorozenecké chirtrrgie
v rehdejším Českoslouensku. Dále rozvíjel hrudni chirurgii,
předevšim chřurgii jicnr.r, a zavedl nový operační posrup v ře-
šení střevni aganglionózy. Napsal také učebnici ,,Dětská chi-
rurgie". Od roku l990 je přednostou Kliniky děrské chirurgie
prof. MUDr JiříŠnajdauf, DrSc. (nar 1949). V soucasné do-
bě se klinika specializuje na chirurgii novorozenců, vrozených
vývojorych vad gasrroinresrinálního traktu, problematiku de-
formir hrudní srěny, na hrudní chirurgii včetně miniinvazivni
chirurgie, chirurgiijater, žlučoúch cest a pankreatu. Ve spo-
Iupráci s IKEM se podili na problemarice rransplanrace jater
v děrském včku, Doc. MUDť. R. Škib",Cs.. se věnuje pro-
blemarice anorekrálních malformací, aganglionózim a chirur-
gii intersexu, Z oblasri onkochirurgie se pracoviště věnuje ná-
dorům jater, ledvin, rerroperironea a problematice plicních
merastá. Pracovišrě se dále zabýwá děrskou urologií a crauma-
tologii. Klinika je součásti děrského rraumacencra ve Fakulrni
nemocnici v Morole,

I(ARD I O C H I RURG I C I{A KL I N I KA
MUDr. Petr Pauel, CSc.

Na začárku 90. ler bylo jasné, že projekr dosravby FN Motol
bude realizován. Ředirel FN Morol MUDr. Pavel Kryl a děkan
2, lékařské fakulry UK prol MUDr. Josef Koutecký DrSc.
si uvědomovali, že tak jako ke komplexnosti děrské čári ne-
mocnice bezesporu patií kardiochirurgické pracoviště, tak i do
pavilonu pro dospelé nejvěršičeské nemocnice nrrrné parři kar-
diochirurgie předevšim z důvodů zajištění plného rozsahu lé-
čebně preventivni péče a zkvalitněni ýuky studentů.

po rozboru siruace a konzulcacich s řadou domácich i za-
hraničních odborníků byl rypracován kvalifikovaný odhad
objemrr práce v definirivnim provozu v nové nemocnici. Od-
hadovalo se, že kardiochirurgické pracoviště pro dospělé by
mělo byt budováno s cílem provád& 800 až l000 operací v mi-
morělním oběhu ročně. Bylo proto roáodnuro góudovat kar-
diochirurgické odděleni již v děrské části nemocnice, s ýhle-
dem posrupného rozšiřenijeho činnosri rak, aby po piechodu
do nové budory bylo schopno během několika mrilo ler splnit
cilové poádavky.

Zaátkem devadesárych ler se vrárili ze zahraniči (Velká Bri-
tánie, Nizozemí, Španělsko) odbornici, kreři ziskali erudici
v celém roxahu jak děrské, tak dospělé kardiochirurgie, Byli
ro chirurgové MUDr. Tomáš Hončk, CSc., MUDr Jaroslav
Špatenka, CSc. a anesreziolog doc. MUDr. Karel Cvachovec,
CSc. Pro projekr se podařilo ziskar dalši srěžejní osobu, krerou
byla vrchní sestra Drahomíra Ýbová, která připravovala no-
vému pracovišti provozní podmínky a ziskávala a zaškolovala
středni a nižji zdravotnické pracovníky. Nakonec do kolekti-
vu přibyl rřerí kardiochirurg - MUDr. Tomáš Hájek, krerý
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uplatnil zahraniční zkušenosti předevšim při zaváděni koro-
nárni chirurgie.

Dr. Honěk, Dr. Šparenka i doc. Cuachovec pracovali bě-
hem svého tréninku v zahraniči také v několika anglických
soukromých nemocnicích, kreré se ryznačovaly lysokou eko-
nomikou provozu. Tyro zkušenosti ryužili v létě rokrr l993,
když byly 9tipovány a uvolněny provizorní prosrory v křidle
l D monobloku děrské čári nemocnice. Jen tal< bylo možné
l l, ledna 1994 uvésr do pro*.ozu pracovišrě, kreré na ploše
pouhých 240 m2 mělo jeden operační sál, tři lůžka kardiochi-
rurgické inrenzivni péče, ďi lůžka intermediárni péče, pracov-
nu přednosry a vrchní sestry pracovnu lékařů, pokoj sesrer
a nezby,tné nutné prosrory komplementu, včelné ialny 5e5(er.

Oddělení úzce spolupracovalo s interní ldinikou, krerá 17-

šerřovala a indikovala nemocné k výkonům a po operaci je

přebirala z inrermediární péče zpěr na svoje standardní oddč-
lení, V těchto sdsněných Podminkách byla postupně zavede-
na kardiochirtrrgie v celém roxahu oboru, s výjimkou trans-
plantaci srdce. Zkušenosti tYmu umožnily zavest ryctrle některé
operace srdečnich ch|opni, kreré u nás nebyly dosud provádě-
ny, Hned v roce l994 byla zavedena náhrada aonální chlopně
alotransplanrárem subkoroná-rní technikou, V da-lšim roce by-
la porom zavedena náhrada chlopně a kořene aorry alorrans-
plantátem (s reimplantací koronárních tepen) a v roce l996
se uskurečnila i Rossova operace (náhrada aorúlní chlopně
pulmonálnim aurograftem). Porržid chlopennich alorransplan-
rátů bylo q;hodné předevšim pro chirurgickou léčbu infekčni
endokarditidy. Na použiti biologických chlopní se zaměři|a
raké vyzkumná činnost odděleni, V chirurgii ischemické cho-
roby srdečni byla věnována pozornost arteriálním štěpům
(a. radialis, a. gasrroepiploica). Výdedky byly pravidelně pre-

Oddělení srdeční chirurgie se ,, lerech |996-2OO2 podile-
lo také na rozvoji kardiochirurgie v Nemocnici Na Homolce.
Tato spolupráce umožňovala v době omezeného rozpočtu pra-
covišrě operovat všechny indikované nemocné a kardiochirur-
gům udržer si erudici při nedostarečném počru operací v Mo-
role. Dalším přinosem réro spolupráce bylo zvládnuri akurní
i elekrivní cevni chirurgie, krerá doposud nebyla v čári nemoc-
nice pro dospělé sysrematicky pěstováná. Na odděleni srdeční
chirurgie nakonec přešel z Homolky Dr, Vojáček, arestovaný
cévní chirurg. Dnes pracoviště zajišťuje angiochirurgickou po-
horovosr pro FN Motol a po pracovni době i pro dětskorr část
nemocnice.

V roce 1998 se oddělení srdďni chinrrgie přesunulo do no-
vě rybudovaného pavilonu FN Motol pro dospělé. Do vínku
dostalo jeden operačni sál v bloku centrálních operačních sá-
lů, dvanácrilůžkovou jednotku intenzivni péče upravenou tak,
že 6lůžekje používáno pro intenzivni péči a 6 pro péči inrer-
mediárni. K romu získalo jedno srandardni odděleni, V roce
2000 byl pracovišti přidělen další operační sál, umožňu)icí dal-
ši navýšení operatiry.

Předpokládaný nárůst v|konů si ryádal přijmout do ko-
lektivu kardiochirurgického pracovišrě inrenzivisry, kardio-

zentovány na domácím i zahraničním fóru (přednášky, publi-
kace, monografie).

Pracovišrě se od počátku zapoiilo do ryuky posluchačů
6. ročniku a do roku 2002 zajišiovalo výuku kardiochirr.rrgie
také na Plzeňské lékďské fakultě, V roce 1999 obhájil Dr Ho-
něk habilitačni práci (réma miniinvazivní metody v kardio-
chirurgii) a byl jmenován docenrem.

Od svého wniku spolupracuje oddělení také s Tiansplan-
tačním centrem, kde se kardiochirurgové zásadním způsobem
podíleji na provozu banky alorransplanrátů srdečních chlop-
ni, Program transplantaci plic na III. chirurgické klinice za-
jišňrjí po kardiochirurgické srránce, Oba uvedené programy
mají celorepublikovou působnosr. Narůstajici počry kardio-
chirurgických l"/konů dokumenruje rabulka,

logy a zahájir moderní invazivní kardiologickou diagnosriku
i na klinice zobrazovacích merod, Přiromnosr kardiologů pod
vedením MUDr, JoseFa Veselky se projevila jak ve kvalitě po-
sknované péče, rak zvýšenim publikačni akriviry pracovišrě,
Logickým důsledkem bylo porom obhájeni kadidálské i do-
cenrcké práce Dr Vese l§,

Na oddělení srdeční chirurgie lyrosdo několik kardiochinrr-
gu: MUDI Tomáš Hájek, v současné době primář kardiochi-
rurgického oddělení v Plzni, MUDr Milan Horn, kardiochi-
rurg působicí v Nčmecku. MUDr. Jan Burkerr složil atestaci
z oboru a MUDr Jan Vojáček i MUDr. Adrian Kolesár dnes
samostatně operuji v Motole.

Od konce roku 2002 působi doc. MUDr. T. Honěk, CSc.
v zahraničí. Od l. ledna 2003 se rrjal vedeni pracoviště
MUDr. Perr Pavel, CSc., který působil ve funkci zástupce
přednosry na K]inice kardiovaskulárni chirurgie v IKEM.

S platnosri od l. ledna 2003 byla zřízena Kardiochirurgic,
ki klinika 2. LF UK a MUDI Petr Pavel, CSc. byl pověřen
jejím vedením. V současné době probíhaji na klinice organi-
začni změny - zvy§l]e se počer lyšerřených i operovaných ne-
mocných, rozšiřuje se lůžková kapacita a buduje se nové od-
dělení intermediární péče.

Tabulka: Nrirůst operativy odděleni srdeční chirurgie FN Motol v letech |994-2OO2

Rok l994 |995 l996 |997 l998 1999 2oo0 200l 2oo2

Operace celkem 250 396 387 285 .]89 316 532 650 652

Operace v mimotělním oběhu 205 274 262 2|6 279 183 ]líl 480 554
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UROLOGICI{A KLINIKA
doc. MUDr, Iuan Kauaciub, CSc.

Hisrorie morolské urologie začinala - srejně jako historie vět-

šiny urologických pracovišť u nás - na pracovišti chirurgickém.
V roce l967 se chirurgické oddělení morolské nemocnice sta-

lo IV chirurgickou klinikou FVL UK Praha. Její přednosta,

92namný český chirurg profesor Bohusla" Niederle, ktery
všem svým žákům dal především základy medicínského myš,
lení, lékařské etiky a chirurgické rechniky, podporoval na kli-
nice také urologii. Prvnim urologick/m ordináiem kliniky se

stal v roce l967 primář Hrubý krerý krátce před svým jmeno-
váním abso|voval nástavbovou atesraciz urologie. Pro urolo-
gické nemocné bylo na klinice vyčleněno průměrně 20 lůžek
a ta byla obsazována podle aktuálni porřeby, Sekundární lé-
kaii se při ošerřování urologick/ch nemocných střidali )ak na
ambulanci, rak v lůžkové části kliniky. Urologická ambulan-
ce měla tehdy k dispozici několik cysroskopů, které měly na
konci ješrě malé žárovičky a fungovaly na baterii vesravěnou
do zdi, Opakovaně se stávalo, ž€ lékď zavedl rysroskop a ještě

než se stačil do přisrroje podívar, žárovka praskla, cystoskop
se musel ryndat z měchýře a žárovka ryměnit. Ke koagulacím
malých nádorů v měchýři se použival koagulační piistroj s jis-
křištěm, snad ještě od organizace UNRA zajišťujíci pováleč-
nou humanitárni pomoc osvobozeným územim. Jeho provoz
byl raké několik let po zřizení ordinariáru hygienikem zakáán.
Veškeré urologické instrum€n!árium se tehdy vešlo do jedné
skřině na ambulanci. Ostatně, kromě cystoskopů v prakric-
k/ch přenosných skříňkách zahrnovalo už jenom sadu zahnu-
g]ch kovog]ch cévek, sadu kovových dilarátorů, několik ure-
terálních c&ek a množswi dilatačních sond od filiformních až
po tuhé bužije větších průměrů. Endoskopická operariva se na
klinice tehdy nepěstovala vůbec a všechny operace se dělaly
otevřenou ceslou.

Sám jsem na kliniku nastoupil po promoci jako sekundár-
ní lékař 15. července 1969. Během studia jsem praktikoval na

řadě chirurgických pracovišť v Praze a musirn vzpomenour
wého prvniho,,učitele", tehdy sekundárniho lékaře chirurgie
Nemocnice Na Františku, profesora Paíka, ktery mne učil za-
šir ránu a srovnar zlomené ápěstí nebo kotník. Nerušiljsem,
že se po řadě ler serkáme v Motole u jednoho operačniho sto-

lu jako přednostové svých pracovišd. Více než dva roky jsem

,,fiškusoval" na urologickém pracovišd profesora Eduarda Hrad-
ce, rehdy ješrě na lI. chirurgické klinice FVL. Náš tehdy nej-
l"fznamnějši urolog se srymi žáky nejvíce ovlivnili v|voj mo-
derni urologie u nás. Od něj a jeho žákú (zejména profesora
Šimona a docenta Perříka) jsem se učil, jak má rypadar mo,
derni urologie. Po násrupu na chirurgickou kliniku jsem ale
procházel posrupně 

"šemi 
odděleními chirurgie a až réměř do

první atestace z chirurgie mne nenapadlo, že právě urologie
bude obor, kterym se budu zablwar dalších několik desitek ler.

Turo specializaci jsem si zvolil ú po chirurgické astestaci a po
udéleni rryiimky MZ ČR jsem mohl jil v roce l q-6 tložir při-
mo Il. atestaci z urologie.

Moderni urologiijsme začali na klinice budovat někdy od
roku l975, kdy jsme na kliniku dosrali pruní nové endosko-
pické přistroje na srudené wětlo, a to jak diagnostické, rak ope-
rační, Pamaruji se, jak jsem se jel v párek podívat na docenra
Petřika, ktery měl v operačnim programu optickou urerroto-
mii po strikruře urerry a rransurerální prostatekromii, A když
v pondělí po víkendu přišly k_rabice s přístroji, hned jsme je

rybalili, vysterilizovali a ješrě v podvečer jsem srejné operace
dělal poprvé v Morole, Tehdy nebylo zvláštnosrí, že operač-
ní programy končily kolem půlnoci. Byla zkrárka jiná doba.

V roce 1975 jsem již,,de facto" přebíral odpovědnost za uro-
logii v Motole a 1,7.1977 jsem raké 

"de 
iure" přewal urolo,

gický ordinariár. Byla ro rrochu shoda okolností. Můj před-
chůdce primář Hrubý byl současně zdravornic§m ástupcem
přednosry chirurgické kliniky a přer-zeti odpovědnosri za obor
urologie mi sám nabídl, protože byl organizačními záležitosr-
mi chirurgického provozu kliniky přímo zavalen a nemohl
všechno srihnour. Byl to lidsky velmi vácný člověk, ktenl,mi
dal plnou příležirost zavádět moderní urologické merody a po
všech stránkách rnne podporoval již v době, kdy sám je§ě pů-
sobil ve funkci ordináře.

Rozvíjejíci se urologii byl zátry chirurgic§ prostor na kli-
nice příliš těsný Nakonec se podařilo zbourar jeden ze dvou
chirurgických tůžkových pavilonů a postavit pavilon nový.
Projekční záměr jsme tehdy dá"ali dohromady s mým příte-
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il

lem, docencem Karlem Fořtlem, kregi shodou okolnosrí po
profesorovi Čermákovi, jednom z původnich projektantů ba-
rákové nemocnice, přer.zal zdravotnické stavby na fakulrě ar-
chirektury ČVUT. Sám jsem projekčni záměr obhajoval na
,*A"rchitekronické službě" při jeho schvalováni. Prováděci pro,
jekt porom přelz-ala skupina architekta Kutnara, vedoucí projek-
tarrtkou byla archirektka Ježková a přimo na sravbě dohlízela
mladá inženýrka Mináiová. Spolupnice s projekcancy a sravba,
ři byla lidsky i odborně nezapomenutelná a r,l,ristila v omeze-
ném plostoru ve skutečně funkčni pracoviště. Jedna polovina
nového pavilonu, kde byla zřízena dalši jednorka inrenzivni pé-
če, patřila nadále chirurgické klinice, a ve druhé polovině pa_

vilonu lzniklo 1. 6. 1984 první samostacné Urologické oddě-
leni FN Morol s lůžkovou č:isri o 24lůž]<ách, operačním sálem
a dvěma ambulanrními ryšerřovnami, Po konkurzním řízení
jsem byl jmenován jeho primářem. Odděleni již žádným způ,
sobem organizačně nespadalo pod chirurgickou kliniku. Me-
zi prvními sekundárnimi ]ékaii nového oddělení byli kolegové
Kadlec, Duí}ová, Dušek, Tesai Šafařík, Černý Jerie, Krolup,
per, Halík, Zachoval, Vojrěchovský, Pálová, Chál, Libanonec
Moussaoui a Iemenec Magidi, Prakticlry všichni nastupova_
li na naše pracovišrě po promoci. Prvni r,ýjimkou byl kolega
Kóhler, ktery přišel z Urologické kliniky tehdejši FVL a sral
se zástupcem primáře v roce l985. Nicméně raké on skládal
atestaci IL scupné z urologie až na motolském oddělení, Záhy
se rypracoval na předniho endourologického operaréra u nás.

Výr.rky mediků jsem se sám účasrnil již od roku 1973, ale
teprve v roce 1977 1sem převzal wýuku urologie v celém roz-
sahu _ nejdřive pro FDL UK a později pro 2. LF UK, Od
otevření urologického oddělení se g;uka oboru, včerně praktic,
kých stáži, přestěhovala celá na urologické pracoviště, S prak-
rickou 1iukou od té doby lypomáhali všichni ,,sterši" lékaři
oddělení, Jelikož bylo oddělení součástí Fakulrni nemocnice
Morol, bylo porřeba, souběžně se zaváděním řady dalších mo-
derních klinických metod, posrupně přebtrdovat oddělení na
klinické pracovišcě. Bylo caké nezbytné splnir řadu personál-
nich předpokladů. V roce 1989 jsem ledy obhájil kandidál-
skou dizerrační práci s názvem ,,Prognostické fakrory tr kar,
cinomu ledviny" a v roce 1995 habilirační práci s názvem
,,Chirurgická léčba benigni hyperplazie prosrary" a byl jsem
jmenován docenrem pro obor urologie. Urologická klinika
2, LF UK byla ustavena dne 1, 6, l996 a po konkurznim ří-
zení jsem byl ministrem zdravotnicwi Srráským jmenován do
firnkce jejího prvního přednosry s účinnosti od l. l0. l996,
Prvním zdravornic§m zástupcem klinilg, se sral primář Kóh,
ler, kteryi mezirím v roce 1994 obhá'il kandidátskou dizerrač-
ni práci na réma ,,Perkuránni nefroliroromie", a prvnim asis-
tentem ldiniky se scal kolega Černý V roce 1992 jsem napsal
prvni samostatná skripca pro studenry lékařství ,,Urologie
obecná a speciální" a v roce 2000 pwní učebnici s názvem ,,Uro-
logie".

Poslední personální ,,přesuvba" na klinice začalav roce 1997
odc}odem primáie Kóhlera. krery se po konkunnim řizenístal
piednostou Urologi.keho oddeleni Úrriedni vojenské nemoc-
nice, K]iniku během pár let posílilo několik velmi zkušených
urologů a několik srávajicich si r,ýznamně doplnilo erudici.
Primář Jerie byl jmenován zdravornickým ástupcem před-
nosry kliniky a kolega Hyršl se sral asisrenrem kliniky na plný
úvazek. Na čáscečné úvazky zde působili primář Kiíž jako ve-
doucí urolog dětské chirurgické kliniky, primář Jerie a kole-
gové Barroníčková a Hanek. Kolega Verner se stal vedoucim
lékařem celé ambulantni čásci kliniky, kolega Dušek se po slo-

žení acescace z klinické onkologie stal vedoucím onkologem
kliniky a kolegyně Barroníčková převzala vedení jednorky
inrenzivní péče. Nejalznamnější posilou byl příchod jedno_
ho z nejzkušenějších českých urologů, docenta Jarolíma, do
Funkce školského zástupce přednosty |diniky. Podedním pře-
dělem ve lývoji urologické kliniky bylo její přexěhováni do
nové budoly motolské nemocnice v roce 1998. Klinika nyni
ryužívá lůžkové odděleni o 30 lůžkách, moderně rybavenou
jednotku incenzivní péče s 8 lůž§, dva samostatné operačni
sály, celkem 6 ambulanrnich r,7šerřoven a ambulantni zákro-
ko,v7 sálek. Na kJinice se rychle rozvinula řada subspecializaci
oboru podpořených specializovanými poradnami. Androlo-
gická poradna se pod vedením kolery Hanka, ktery absolvo_
val dlouhodobou sráž v USA, specializuje na asislovanou re-
produkci, erekrilní dysfunkce (včerně implanrace penilních
protéz) a aktuálni problematiku ,,aging male". Kolegyně Bar-
toníčková s mnohaletou zkušenosri v metaíyIaxi litiáay a Iéčbě
chronických infekci v moči vede specializovanou ambulanci
pro litiázu a ambulanci pro inlekce v močoých cestách. Ko-
lega Verner, raké po dlouhodobé stáži v USA, na ldinice vede
ambulanci zabývající se rysoce specializovanýrni diagnostic§,
mi rechnikami spojenými s 3D-sonografickými rechnologie-
mi, Ambulance trrodynamická se pod 

"edením 
kolegy Hyršla

zabywá diferenciaci močo9ich porrrch, neurogenním měchý,
řem a urogynekologickou problemarikou. Kolega Dr.ršek kro-
mě onkologické arnbulance na klinice rozvinul komplexní
lůžkovou onkologickou péči o nemocné s rrrologickými ma,
Iignicami, Primář Jerie se na lysoké úrovni zab;lvá endosko-
pickou operacivou hornich močor,ých cest a docent Jarolím,
caké s dlouhodobou zkušenoscí z USÁ, je lyhlášeným specia-
listou v operarivě karcinomu prosraty a měchýře a vede jedi-
nečné cenrrum pro operačni řešeni transsexualismu. Sám se již
řadu let zablwám operacivou nádorů ledvin a rozsálrlých trzli,
nor,}ch posrižení při nádorech varlar a prob|emacikou benigní
hyperplazie a karcinomu prostary

Na urologickém ordinariácu se na začárku mé medicin-
ské praxe dělalo kolem 40-50 urologických operaci ročně

- všechny otevřenou cestou, Na současné klinice se dělá ko,
lem 1200 operaci ročně, z toho přibližně 70 o/o endoskopic-
kou technikou, včecně operací laparoskopických.

vlizkumná činnosr začínala již na bývalém urologickém od-
dělení, Spolrrpráce na ,,Výzkumu a vyruoji kryochirurgických
sysrémů IlI. generace" s kolekrivem docenta Málka z VÚsE
Běchovice na začárku osmdesáqich ler lyúsrila ve spoluauror-
swr prvniho českeho urologickeho kryonasrroie C-, Ve spo-
lupráci s Ustavem lékatske chemie a biochemie rehdejši FVL
UK probihal lYzku alkalirezistenrni flakce katepsinu B jako
markeru nádorů močového měchýie, Rozsáhlá srudie zabýva-
jici se chirurgickou léčbou benigni hyperplazie prostaty a je-
jích důsledků na sympromarologii a sexuální živor nemocných
byla v té době nejvěcším publikovaným souborem na světě.
V roce 1995 byl monotematic§ soubor publikovaných prací
o benigní hlperplazii prosIary oceněn cenou České urologické
společnosri. V roce 1993 bylo Urologickému odděleni v Mo-
role. jako uznáni dosavadnich rysledků. svéieno poiadarelswi
..Celostjtni konlerence Četke urologicke lpoleanosti". kterj
se konala ve velké posluchárně motolské nemocnice a přileh-
lých prostorách.

Crantové studie řešene n Urologicke ldinice v posledních
3 letech: granr MZ CR NC q46-3,.Vzrah hrlnice přer.hod-
ného a dlazdicového epitelu ženské urerry k jejimu proliferač-
nímu potenciálu 2000-2002" (řešitel docentJarolim) a grant
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MZ ČR ND/7414-3 ,,Nové možnosti chirurgické léčby in-
kontinence moče u mužů 2003-2005" (řešircl docenr Kawa-
ciuk). Ve spolupráci , Ú,r"u.- lékařské chemie a biochemie
probíhá vlízkum systémového rermického efekru produkců
voln/ch radikálů lznikajicich při rransurerrálni prostarekrom ii
(asisrentka Skouma]ová, docent Vilhelm, docent Kawaciuk).
Ve spolupráci s Ústavem molekulární generi§ AV ČR pokra-
čuje vý,zkrrm metod stanoveni MN/CA9 pro!einu v klevním
séru jako možného markeru v diagnostice adenokarcinomu
ledviny (kolega Hyršl, doktor Závada).

Urologicki klinika je každoročně spolupořadarelem pravi-
delného Onkourologického sympozia Thomayeror7 nemoc-
nice v Krči, kceré se stalo největším celorepublikogim fórem
onkologů a urologů. Jednou ročně klinika pořádá pěridenní
postgraduálni kurz (Zellam See 2002, Obertauern 2003), kde
je předneseno vždy 20 přednášek z akrualit celého oboru. Pra-
videlně dvakrár ročně pořádáme jednodenní postgraduální
kurzy ČLK v oboru urologie. V roce 2002 klinika uspořáda-

la česko-švédské sympozium s účastí 20 švédských urologů
v čele s profesorem Damberem a profesorem Grenabo, čes-
ko-rakouské sympozium s profesorem Djavanem a česko-fran-
cotrzské sympozium s profesorem Theobaldem. Všechna tři
sympozia proběhla v nemocnici v Morole, V roce 2003 jsme

se účasrnili čryřmi přednáškami na konferenci ápado-švéd-
sk/ch urologů v Góreborgu v rámci spolupáce s klinikou Sahl-
grenska Universiry Jenom za poslední 3 roky bylo na klinice
publikováno l l0 pracía předneseno přes 200 přednášek, z ro-
ho 55 v zahraničí.

Povidání o historii urologie v Motole je koncipováno tro-
chu jako moje osobní vzpomínka na dlouhou cesru, kterou
roro pracovišrě urazilo. Nic jiného mi však nezbývalo, proto-
že jsem s moderni urologií v Motole skutečně začinal sám, té-
měř na ,,zelené louce", a opravdu není nikdo, kdo by si dějiny
klini§ pamaroval vcelku. Když se dívám zpátky, Áá se mi ů
neuvěřirelné, jak rychle vlasrně proběhly všechny převrarné
zmény. Vždyť ro trvalo sorua třicer ler.

A DOSPELA ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
doc, MUDr. Tbmtíš Thč, CSc.

)RT)PEDICIaÍ KLINIKA - DĚrSIaÍ

Klinika vznikla na půdě německé orropedické kliniky UK
v praze ve sraré hisrorické budově na karlově náměsrí č, 1, kde
proi Lóschner, čestný pražský občan a děkan LF, n7budoval
první dětskou nemocnici v Praze. Dne 9. 5, 1945 předal po-
slední nčmecký přednosta prof. Springer, autor slavné seg-
menláíníosleolomie. kliniku proI O, Hnevkovskému (rehdy
ješrč docenru), Utinil rak na piikaz Ceske národni rady a z po-
věření proí Zahradnička. Klinika byla nazvána po rzoru kli-
niky Zahradníčkory IL klinikou pro děskou chirurgii a orro-
pedii UK v Praze. Na základě rozhodnutí z rokLr l945 byla
klinika přiřazena k Děrské fakulrní nemocnici, a pozdéji, po
jeji demolici, kompletně přesrěhována do areálu v Morole.

Prof. O. Hnevkovský lzdělarrý humanista vychovaný prof.

Jedličkou, anarom, ma|iř a grafik, sporrovec a šikovný op€ra-
rér, je počitán i mezi zakladarele rehabilitace u nás. Dospěl již
před 2. svěrovou válkou k poznáni nucnosri rozšířir skaulin8
a sPorr do řad rělesně postižených, V anglosaské lireratuře je
znám jeho Morbus Hněvkovs§, zabywal se vrozenýmivadami,
chirurgickou léčbou vad páreře, kosrnich nádorů, genetikou
vrozeného rykloubení kyč|í (VVK) a léčbou neurogenního po-
stiženi pohybového úsrroji (habiliroval se praci o operačnim
léčenichabých obrn). Byl šikovným obecným chirurgem, kre-
nf, v rwolučních dnech roku 1945 dokázal provádět resekce
střev při průsrřelech břicha srejně zručně jako jindy operace
onopedické, Řadí se bezesporu k hvězdným chirurgům-ono-
pedům rypu proi Zahradnička a profl Jir:iska.

V roce l97l byl jmenován prozarímním a později řádným
přednosrou kliniky pro[ MUDr, S. Popelka, DrSc., zaklada-
rel české revmatoóirurgie, Pod jeho vedením započala ješrě za
éry prof. Hněvkovského implanrace roúlních náhrad velkých
i drobných kloubů a rozvoj moderní osreosyntézy. V roce 1983
byla tato slavná éra spollrpráce s revmarology a světovr/mi pra-
covišri revmatochirurgie ukončena odsrěhovánim dětské čás-

ri do Motola a uzaviením ásri dospělé. Přednostou klini§ se

stal prof. MUDr R. Kubát, DrSc., rynikající operarér vroze-
ných vad, jehož nehynouci zjsluhou zůsrane zachováni účasti
orropedie " děrské traumarologii. Za jeho působení došlo rov-
nž k obnovení spondylochirurgie na klinice a opěrnému roz-
voji onkochirurgie.

V rámci kliniky bylo v roce l984 obnoveno dospělé orto-
pedické oddělení, opět v budově na Karlově náměsri č. l, Za-
sloužil se o ro doc. MUDI Holec, krery zde byl jmenován pri-
mářem, Klinika se zaměřila především na implanraci torální
endoprotézy kyčle, včetně běžného rozsahu osratních r-7konů.

V roce l990 se na }diniku vráril - v prozatímní firnkci s do-
datečnou habilitaci v roce 1992 -bývalý odborný asisrenc kli-
niky doc. MUDr V Smerana, přednosta oftopedicko-trauma-
tologického oddělení nemocnice v Kolině. Došlo ke změnám

j72

í
Ii

1

\\{

lT

--l]



ve vedení kliniky a novému rozvoji především dospělé opera-
rily (necemenrovaná TEP kyčle, TEP kolena a pak dalších
kloubů).

V děmké čásri kliniky se rozvijela moderní craumarologie
pohybového ústrojí, prolongace končetin, léčba kostních ná-
dorů, vrozených vad a systémo9ich onemocněni. Nový před-
nosta přivedl s sebou i velk/ roxah neuroonopedie (operariva

dětské mozkové obrny), V roce l995 se přestěhovala dospčlá
čár klini§ do provizoria v monobloku děrslgch oborů v Mo-
role, kde čekala na dokončeni nové budory dospělé čári, Mk-
[o plánovaného 9Olůžiového dospě|ého oddělení přineslo pře-
srěhování l. ortopedické kliniky l. LF UK do Morola redukci
a omezení sálového prosloru. Snáu o zrušeni klini§ nebo je-
jí redukci na pouze děrskou část klinika přesrála, dodnes však
nemá porřebné seprické odděIeni.

Po dvou letech existenční nejistory kliniky se v roce 1999
sral přednosrou její lékař (od roktr 1994) doc, MUDI. Tomáš
Trč, CSc., krer/ se od svého přichodu zasloužil o další rozvoj
endoproredky na klinice, včerně zajišrěni rozvoje oboru artro-
skopie všech kloubů, Klinika dnes sleduje všechny moderní
směry rozvoje oboru, spojené i s nástupem mladé generace or-
ropedických chirurgů.

Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Mo-
tol má historii dlouhou více nů 55let. Měla vždv dvě části

děrskou a dospělou, které se podařilo ve srejné aktivirě udr-
žet dodnes. Nyní disponu.je 95 lůžky (45 dospělých, 50 děr-
s}rych) a dvěma disponibilními lůžky JIP Má čryři operační
sály a celkem šest ambulanci. V poslednim roce bylo provede-
no vice než 2000 operačních rykonů. Jenom v roce 2000 by,
lo hospitalizováno 3104 pacienců.

Klinika zabezpečuje vyuku orropedie a traumarologie sru-
dentů 2. lékařské fakulry, podílí se na lryuce IPVZ, FTVS
a AMU, VZŠ,

V dětské části dominuje rerapie vrozených vad pohybové-
ho aparáru, operační léčba neurogenních posrižení, operačni
léčba nádorů kosd i měkkých rkání, kosrních a kloubních á-
něrů. Uplarňujise při tom speciální techni§, zejména u pro-
longace dlouhých kosrí, arrroskopií dětskYch kloubů apod.
Celkem se ročně provádí zhruba l600-2000 operací,

Klinika zajišťuje péči v rraumarologii dětského věku celo-
denním příjmem zraněných a příslušnou neodkladnou léčbou.

V dospělé čáti se klinika zaby"vá rerapii vrozených vad včer-
ně kloubnich náhrad, konzervarivnía operační léčbou arrró,

ry, artroskopickými operacemi všech kloubů a komplexni re-

rapií vrozených a ziskaných vad nohy.
deckovýzkumná činnosr se orienruje na farmakoterapii

chondroprotektiry, na možnost léčby defektů chrupavek a vý-
voj nor}ch klotrbních ná}rrad.

G YNEKO LO G I C KO - PO RO D NI C KA KLINIKA
doc. MUDr. Lukdš Rob, CSc.

klinika lznikla současně s Fakulrou děrského lékařsrví uni-
verziry Karlory, tj. na podzim roku l953, z původně soukro-
mého gynekologicko-porodnického sanaroria Jerieho a Záhor-
ského v Londýnské Lrlici č. 4l (toro sanarorium bylo otevřeno
k l. lednu 1924 a prvni dírě se ram narodilo 9. l, 1924), Po
srránce zdravotnické parřila klinika k Dětské fakultni nemoc-
nici, později a až doposud k Fakultni nemocnici v Morole.
Prvnim přednostou Kliniky porodnicwí a gynekologie dospě-
lých a dětí byl profesor MUDI RudolfPeter, DrSc., ktery kJi-
niku vedl až do své smťri v loce 1966. Dalšimi přednosry byli
akademik Alfréd Korásek (do roku l983), prol MUDr. Mi-
roslav Břešťák, DrSc, (l983-1990) a prol, MUDr.Jan Hořej-

ší, DrSc. (l990 1996). Dne 15. zÁři 1995bylaHinika n:íhle
uzavřene e přemístěna do Morola, i když tam pro ni v ré době
neexistovaly odpovidající prostory

Gynekologicko-porodnické pracoviště v Morole nebylo kli-
nikou, ale s jeho působnosri jsou spojena významná jména
doc. MUDr. V. Šebka, doc. MUDr. J. Krále, DrSc. a prim.
MUDI Jiřiho Chody.

Ve v/běrovém řízení, kreré bylo qpsáno při přiležitosti slou,
čeni obou pracovišť, zvítězil prof. MUDr. Jan Bauer, DrSc.
Ten kliniku vedl jen necelé čryři měsíce do své náhlé tragické
smrti. Po něm se stal přednostou doc. MUDr. Karel Citter-
barr, CSc, (l99ó-l999), Prol Bauer a doc. Cilterbafi přišli
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z [. gynekologické a porodnické kliniky 1. lékařské fakrrlry
UK a přivedli s sebou řadu spolupracovníků, zejména pro
obor onkogynekologie, ale i endoskopické operarivy a po-
rodnictví. Od roku 1999 do 3l. 12. 2002 opěr vedl k|iniku
prof MUDr. Jan Hořejší, DrSc. Od roku 2003 sroji v čele Gy-
nekologicko-porodnické kliniky doc, MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Soucasná ldinika redy vznikla v roce l996 spojením dvou,
respekrive rři pracovišť (Gynekologicko-porodnické kliniky
z Londýnské ulice, rynekologicko-porodnického odděleni FN
Morol a šcsri lékařů z b)ivalé I. gynekoloticko_porodnické kli-
ni§ VFN, kreři přišli s prof. Bauerem), a rakro vzniklý kolek,
riv se teprve v listopadu l996 přemísril (jako prvni klinika
v Morole) do nového ,,Modrého pavilonu". Tam doc, Cirrer-
ban se spolupracovní§ začali naplňovat koncepci nového mo-
derního pracoviště, kreré zahrnuje skutečně celou šíři oboru
gynekologie a porodnicrvi včerně onkog;lnekologie, minimál-
ně invazivni chirurgie, asisrované reprodukce, urorynekologie,
perinarologie a dětské gynekologie.

ční uikony: doc.
R, profl Hořejši
Rob a Dr Char-

vát prvni konzervativni operační řešení karcinomu děložního
hrdla u mladé žtny rak, že mo} a otěhorněr a porodit. Doc. Rob
se spolupracovní§ rozpracoval a zavedl do praxe jako prvni
u cR merodu detekce senrineloqich uzlin u karcinomů dělož-
niho hrdla, vuh7 a endometria.

Novorozenecké oddělení s jednorkou intenzivně-resusci-
račni péče je integrrilní součástí Perinatologického centra Gy-

nekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a 2, LF UK
v Praze, Zároďek nynéjšiho novorozeneckého oddělení s jed-
nolkou inrenzivně-resuscitační péče lze rystoPovar iiž počát-
kem 50. lec na Dětské klinice v Praze na Karlově, krerá srála
v místech, kudy dnes vede Nuselský most. U zrodu oddělení,
jednoho z prvnich v Československu, stál nestor české pedia-
rrie pro| M UDr Josef Šve)car, DrSc. Ten také lychoval první
rym děrských lékařů, kreřise specializovali na složitou proble_
matiku péče o novorozence. Z rěchto lékařů se sluší lzpome-
nour jednoho ze zakladarelů moderní neonatologie a perina-
tologie u nás, prof. MUDr.Václava Mydlila, DrSc., který po
dlouhá léra stál v čele oddělení pro nedonošené novorozence
na Karlově a později novorozeneckého oddělení I. dětské kli-
niky v Morole. Pracoviště vždy patřilo k rěm, krerá udávala
rón české neonatologii, a v tomro rrendu se snaží pokračovar
i soucasný rym motolských lékařů a sester pod vedením doc.
MUDI Perra Zobana, CSc,, jednoho z ž;íků prof MUDr. Vác-
lava Mydlila. Priorirní postaveni pracovištč v rámci české
neonarologie lze dokumentovar alespoň několika příklady
- zavedeni transportní služby pro nedonošené děti v Praze
a Srředočeském kajiv 50. letech a o něco pozdéji i návšrěvni
služby v rodinách s nedonošenými dětmi, první použití venti-
lároru u novorozence v roce 1969, položení ákladů pro syste-
matické sledování rizikoqjch novorozenců nebo první použi-
ri umělého plicniho surfakranu v ČFSR v roce l99l.

Specializace
Idinil..a v Londynske se zamčiovala předevšim na dva obory,
v nichž vynikala: na děrskou gynekologii (profesor Peter je
v celém svěrě uznávaným zakladarelem rohoto podoboru) a na
péči o riziková rěhotenswi (gestózy, infekce v rěhorenswi, he-
paropade a prekoncepční péče - tyto oblasri byly spjary se jmé-
nyakademika Kotáska, doc, MUDr. Jalos|ava Červenky, DrSc.
a profesora MUDI. \4adimíra Fuchse, DrSc., krer/ na klinice
působí doposud.). Klinika se však zabJwala celou šíří problema-
riky oboru s ,,,ý,jimkou porodů extrémné nezralých děti a vel-
ké onkogynekologické operatiry. Motolské pracovišrě nebylo
pracovištěm lékařské fakulry, nicméně mělo dobrou úroveň
a řadu priorir, napi. v endoskopickém operováni, a ve spolu-
práci s Kardiocfntrem se zabytalo porody dětí s vrozenými ý-
vojovými vadami srdce.

Současná klinika navázala na všechny ryto rradice a rozšíři-
la wou působnost také na gynekologickou onkologii: radiká-
ni onkogynekologické operace a komplexni onkologickou léč-
brr (doc. MUDI Rob, CSc.), včetně komplexni péče o prsy
(MUDI Srrnad, CSc.). Onkogynekologické odděleni je dn€s
jedním ze sedmi Onkogynekologických center v ČR splňu-
jicich zcela kriréria pro komplexní léčbu gynekologickYch
zhoubných nádorů, a ziskalo zatím jako jediné v ČR alaediraci
EORTC (European Organisarion for Research and Tieatmenr
of Cancer), V oblasri gynekologie se kromě klasické operativ-
ní léčby velmi rozvíjí operariva endoskopická (laparoskopie
i hysteroskopie), včetně jejího r7užiri v onkogynekologii
a WV děď a dospivajicich. Odděleni minimálně invazivni chi-
rurgie vede MUDI Charvát. Urogynekologie je dnes jednou
ze subspecializací oboru a pod vedenim prim, MUDI Chmela
se ,vypracovala mezi akredirovaná cenrra; v současné době je

pracovišrě navrženo jako školicí pro země srř€dní a východni
Evropy v zavádění nogich operačnich postupů v léčbě streso-
vé inkonrinence. centrum asisrované reprodukce pod vede-
nim MUDr. Brandejské parří mezi akredirovaná Cenrra asis-
tované reprodukce v ČR. Od ledna 2003 zahájilo centrum
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provoz v noých prosrorách a úzká spolupráce s Úsravem bio-
logie a lékařské genetiky je do budoucna árukou rysoké kva-
liry jak léčebné, cak vědecké práce, Porodnická čásr kliniky
ziskala v roce 1997 sratut Perinatologického centra, a lim se

oblasc porodnictví rozšiřila o obor piedčasných porodů a ry,
soce rizikových těhotenswi s plody, jimž musí blt ihned po na-
rozeni poskyrována další komplexní (a často operačni) léčba
na specializovaných pediatric§ch pracovišrich ve FN Motol.
Vedením porodnické čásri kliniky byl od února 2003 pově-
řen as. MUDr. Binder, CSc. Klinika se zaměřuje i na oblast

Prenarální - neinvazivní i invazivní - diagnosriky. od února
2003 bylo rywořeno centrum ultraz,rukové diagnostiky a fe-
rální medicíny, kreré vede MUDI Ktrlovaný CSc. Vl.wořeni
centra je dalším krokem pro zlepšení mezioborové spoluprá-
ce v oblasti dětské kardiochirurgie, chirurgie, neurochirurgie
a genedky, I přes množsrví porodů velmi nezralých a rysoce ri,
ziko9;ch plodů má ldinika perinatálni úmrtnosc jen 4,5 pro-
mile. Počet porodů na novém pracovišti Modrého pavilonu
postupně vzrosrl z 800 porodů v roce l996 až na sorrčasných
2500 porodů za rok. Celá klinika je pracovištěm 2. lékařské

fakulry Univerzicy Karlory, probíhá zde ýuka posluchačů
5, a 6. ročníku v oboru gynekologie a porodnicwí, zakonče,
ná srární ávěrečnor_r zkouškou, Klinika slor_rží raké jako qrlko-
vé pracoviště IPYZ v Praze.

Klinika měla rradičně od dob Pererog;ch oddělení děrské
gynekologie (jediné v republice!), vedené prof, Hořejším
a MUDI lrošem Teslíkem, As. MUDr. Smetanová,Cechne-
rová, CSc. rypracovala merodiku a normy pro ulrrazvuková
ly,šetřování děd a dospívajících, Toro odděleni je natolik spe,
cifické, že v roce 2002 rozhodl ředitel nemocnice lyčlenirje ze
svazku Gynekologicko-porodnické kliniky a vedeni 2, lékař,
ské fakulry požádalo příslušnou cestou, aby oddělená děcská
gynekologicki čásr byla uscavena Klinikou gynekologie děti
a dospivajicích. V dnešní době je ze samostatného oddělení
již Klinika gynekologie dětí a dospívajicich, krerou vede prof.
Hořejší, DrSc. Klinika je od roktr l997 sídlem Subkaredry
dětské gynekologie Instirulu postgraduálního vzděláváni ve
zdravotnicrví (IPVZ). Odděleni má mezinárodní akreditaci
pro přípravr_r ke zkouškim IFEPAG (International Fellowship
of Pediatric and Adolescent Gynecology).

KLINI I{A GYNE Ko Lo G I E o Ě rÍ,q D o S PMA]Í C Í C H
?rof MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Vzniku této nové klini§ předcházelo lyčlenění oddělení dět-
ské gynekologie z konrextrr Gynekologické a porodnické kli-
ni§ dnem 1, června 2002, kdy je ředirel Fakultní nemocnice
Morol usravil samostatným oddělením (primariárem) nemoc-
nice. Dnem 15. prosince 2002 pak byla dekretem ministryně
zdravotnicwi ďízena samosutná Klinika gynekologie děti a do-
spivajicich 2. LF UK a FN Motol. Vedením byl do ukončení
konkurzního řízení pověřen profesor Hořejší a spolu s nim
přešli na kliniku i další pracovníci, kteří se věnuji dětské gyne-
kologii. Z nich dvě lékařky jsou současně exrerními postgra,
duálnimi srudentkami biomedicíny,

Základem kliniky je odděleni o 15 lůžkách a každodenní
ambulance, klinika zůsrává mké klinickou základnou subka,
tedry děrské gynekologie IPVZ a akredirovaným centrem pro-
gramu IFEPAG (Incernational Fellowship of Pediatric and
Ádolescent Gynecology).

Klinika bude pokračovar v léčebně-prevenrivní péči tak,
jak ji velí peterovská tradice, jejimž nosirelem zůstává, Samo,
zřejmě bude pokračovat i ve 9;zkumu, v současné době řeši no-
,} grant IGA MZ ČR ,,Exprese gonadorropinoqhh receprorů
v normálnim a předčasném dospívání" a bude spolupracovat
i na V;ízkumném záměru 2. LF UK (MŠMT č. 1 1 130000r).

Bude se samozřejmě podiler na quce posluchačů 5. i ó, roč-
niku fakulry v rárnci oboru gynekologie a porodnicwí a bude
dále v rámci Subkaredry dětské gynekologie IPVZ pokračovar
v posrgraduání lýuce.

Existence kliniky je ovšem podmíněna úzkou spolupraci
s Gynekologicko,porodnickou klinikou (dalši \,zděláváni lé-
kařů k ziskání ákladních arescací, pohorovosrni služby, někre-
rá operariva),
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KLINI KA ANES TEZI O LO G I E A RE S US C I TAC E
doc. MUDr. Karel Cuachouec, CSc.

Vl2namným datem v hisrorii kliniky je l5. únor l973, Teh-
dy rozhodnurim miniscra zdravornicrvi vznikla v nemocnici
v Morole Anesreziologicko,resuscitačni klinika (ARK) jako
klinickí zilcladna karedry anesreziologie a resuscicace ILF, Kli-
nika vznikla sloučenírn tří pracovišť představo,raných anesre,
zio|ogic§;m oddělenim nemocnice Motol (prim. MUDI, Ru-
dolf Jedlička), anesreziologiclc/m odděJením děcské nemocnice
v Praze na Karlově (prim. Miloslav Drapka) a katedrou aneste-
ziologie a resuscitace 1. LF_(doc, MUDI, Jiří Pokorný CSc,),
krerá působila do té doby v Usrředni vojenské nemocnici. Všech-
na raro pracovišrě předsravovala ve své době špičku svého obo-
ru. Přednosrou kliniky byl jmenován doc. MUDI, Jiii Pokor-
ný CSc,

Potřeba základnich znalosri z oblasri neodkladné péče ne-
jen u lékařů, ale raké u mediků, vedla k posupnému zařazeni
výuL7 anesteziologie a resuscitace na Fakulrě děrského lékař-
stvi UK. Od roku l979 se klinika na žádosr děkana fakr.rlry
podílí na ýuce již pravide|ně. Oblasr výuky se postupně roz,
šiřovala, nicméně přerrvávalo zaměření na stavy bezprostřed-
ního ohroženi života. V prosinci l983 byl přednosra kliniky
doc. MUDr. Jiři Pokorný, CSc, jmenován řádným členem
\čdecké rady FDL. V záii l986 byla na Fakulrě děcského lé-
kařscví zřízena karedra děcské orropedie, děrské chirurgie, ane,
steziologie a resuscirace. Konečně v áří 1988 vzniká Anesre-
ziologicko-resuscirační klinika při fakulcni nemocnici Mocol,
jako společná výuková základna pro FDL a lLF Přednostou
byl jmenován prol MUDr Jiří Pokorný DrSc., krery serrval
ve své lunkci do prosince 1990. Dominujicí nikoli však l},
lučnou - náplní činnosri kliniky se smla péče o děrské pacien-
ty. Podil děrských nemocných v anesreziologické péči byl ve

srovnání s ostatnimi tuzemskými pracovišti několikanásobně
věrši, zcela výsadni postaveni zas!ávalo resuscitačni odděleni
pro děti. I ve složirYch podminkách rehdejšiho zdravotnicwí
byla zde poskl.to"aná resuscirační péče srovnatelná s nejryspě-
lejšimi zeměmi. Slabinou pracoviště byl roztříštěný anesrezio-
logic§ provoz pro dospělé v barákové čásri nemocnice a nedo-
stupnost resuscirační péče tamtéž.

V letech 1990 až 1995 byl přednosrou klinilry doc. MUDr,
Jan Pachl, CSc. V roce l995 s otevřením ,,Modrého pavilo-
nu" pro dospěIé pacienry docházi ke kvalitativnímu zlomu,
k expanzi pracoviště a k dosavadnimu resusciračnímu oddě,
leni pro děri je po předchozich začárcich v provizorních pro-
storách v pavilonu plicních chorob otevřeno v noqich prosto-
rách resuscitační oddělení pro dospělé pacienty. Ve srejné době
se srává noúm Přednostou doc, MUDr Karel Cvachovec,
CSc. V roce 2002 nárůsr provozu v čásri nemocnice pro do-
spělé vedl k nutnosti zřízení dalšího resr.rscicačniho odděleni
pro dospělé, Tim se celkoý počet resusciračnich lůžek pro do-
spělé zl}šil na 22 a raro problematika ziskala ve skladbě čin-
nosti kliniky dominantni roli, Děrských resuscicačních lůžek
má ldinika l2. Arresteziologický provoz pokry]vá veškeré me-
dicínské spektrum jak pro děti, tak pro dospélé, a má ze všech
pracovišť v České republice nejvěcší objem i odborný rozsah.

O incenzirě spoltrpráce v poskytování anesteziologické péče
svědčí počer poslrytovaných anestezii: zatímco na počárku de-
vadesárych let klinika zajišťovala ročně asi 18 tisic anesrezií,
v roce 2000 již renco počec přer]šil 28 risíc. V dalším roce pak
počer podaných anestezií dosáhl 33 tisic. Restrscirační oddě-
lení pro děti ošerřovalo 250-300 kriricky nemocných ročně.
V současnosci je do resuscirační péče přijato více než 1 l00 kri-
ricky nemocných všech věkoých karegorii.
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KLINIKA DETSKE ONKOLOGIE
?rof MUDr. Josef Koutecky, DrSc.

Klinika dětské onkologie (KDO) je prvnim a po řadu let byla
jediným specializovaným pracovišcěm oboru děrské onkologie
v republice. Právě zde wnikl nový obor, do ré doby v Česko-
slovensku neexisrující. Jeho rozvoj začal na klinice dě$ké chi,
rurgie Děmké fakulrní nemocnice v Praze na Karlově v roce
1964. Téhdejší přednosta klinil7 profesor MUDr, Václav Kaf-
ka, DrSc. pověřil MUDr, Josefa Koureckého na jeho vlasrní
přáni cílenou péči o onkologiclry nemocné děti přijaté na kli-
niku, Neurěšené léčebné výsledky se začaly výrazně zlepšovat
posrupně zaváděnou komplexní péčí, Dne l, července roku
1971 byl Dr, Koutecký jmenován ordinářem. Byl to vůbec
prvni ordinariár oborrr klinické onkologie v rehdejším Česko,
slovensku,

V řijnu 1974 byla po rekonstnrkci ásti klini§ a dvou sklep_
nich mistnosti ocevřena ,,Sranice děcské onkologie" s l8 lůž§
a spolu s ní onkologicki laboratoi Bylo to tehdy první onko-
logické pracovišrě v republice, všechna ostatní (pro dospělé)
byla pracovišti radioterapeucickými. Vedoucim lékařem byl
Dr Koutec§. Po přestěhováni klini§ z Karlova do morolské-
ho areálu bylo l. listopadu 1978 otevřeno samostatné odděle_
ní dětské onkologie FNM (primariát), Počárečnich l8 lůžek
oddělení se brzy rozšířilo na pětadvacet. Dne 1, června l983
získalo oddělení starur kliniky a stalo se současně základnou
fakulry pro vý.uku onkologie, Přednostou byl jmenován v cé

době docenr a později profesor Kourecký DrSc. (první pro_
fesura pro obor onkologie v ČSR vůbec). V únoru 1986 by-
la klinika druhým pětadvacetilůžkovým oddělením rozšiřena
na 50 lůžek a konečně 1. prosince réhož roku o dalších deset
na celkově 60 lůžek. Umísrěni v sulerénu morolského mono-
bloku a značná prostorová omezeni velmi znesnadňovala roz-
sáhlou činnosr |diniky, a proto vedení FNM rozhodlo na jaie
l993 o jejim přestěhováni do prvního poschodí, kde jsou pod-
minky pro nemocné děti i pracovniky podsratně lepši.

Významnou okolností pro dalši rozvoj oboru i kliniky by-
lo orevieni nového pavilonu KDO roku 1996. Jeho zprovoz-
něnim se podaiilo lyřešir cii zásadní okolnosti:
a) Zřizenim dokonale lybaveného radioterapeurického praco-

viště odpadlo do ré doby nezbytné denní převáženi děti na
lzdálená radiorerapeurickí pracovišcě (Kadovo náměsri, Vi-
nohrady).

b) Bylo možné značně rozšiřit provoz laborarorní. Laboratoř
KDO v Motole lznikla v roce 1993. Původně byla omezena
na průtokovou cytomerrii. V novém pavilonu postupně
roz3ířila woji činnosr caké na molekulárni generiku (labora-
toř průtokové cytometrie a molekulárni tened§) a gtoge-
neriku (laboratoi c}Ťogenetiky nádorů). Pracovníci labora,
toře zavedli lyšerřováni fluorescenčni in siru hybridizace
(FISH), polymerázové řetězové reakce (PCR) včetně RT
pcR a kvanrirarivní pcR v reálném čase. v současné době
zavádí metodu kompatarivni genomové hybridizace (CGH).
Součásci laboraroří KDO je také cytogenetický úsek, ktery
zajišťuje ryšerření karyorypu nádorových buněk. Cílem prá-
ce je diferenciálni diagnostika nádorů molekulárně biolo-
gickými metodami a průkaz nol}ch, klinicky vyznamných
imunologických (exprese některych ancigenů nádorovou
buňkou) a generických prognostických fakrorů u lybra-
ných nádorů. Piesnějši klasifikace nádorů do prognoscic-

kých skupin umožňuje diferencovanou léčbu, Biologic§
nepiíznivé nádory se léči inrenzivněji než nádory s biolo-
gic§ příznir}mi vlastnosrmi. Sniženi inrenzity léčby umož-
ňuje omezit její nežádoucí vedlejší účinky.

c) Rozsáhlé prostory nového pavilonu dovolily otevřít provoz-
ně odpovidajíci ambulanci, ve které se v průběhu roku pro-
vede více než l2 cisíc ryšerřeni a ošetřeni, včerně ambulant,
ni chemoterapie.
Lůžková část kliniky má 50 srandardnich lůžek a čryři lůž-

ka pro inrenzivní péči. Od roku 2003 je v provozu transplan-
rační jednotka společná pro Kliniku dětské onkologie a lI. dět-
skou kliniku. Má l0 boxů.

od roku lqqj prohiha ve spolupráci s Úsravem hemltolo-
gie a kreunr rransfuze (UHKT) a řadorr lakultnich i nemoc-
ničnich pracovišť program aucolognich rransplanrací kostni
dřeně, resp. hematopoetických progenitorových buněk. K za-
hájení a zajišrění rohoto náročného léčebného postupr: bylo
nutné nejen rybudovar vlastní rransplanračni jednorku, ale ta,
ké zajisrit rozsáhlé zázemí umožňujíci odběr šrěpů a manipu-
lace s nimi, ce|orělové oáření, mikrobiologické monitorováni
pacienrů, jejich doprovodu i transplantační jednorky, správ-
nou parenrerální 91živu nemocných a jejich d]ouhodobé sle-
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dování po transplantaci. Společně s pracovníky ÚHKT se

provádí ex vivo ,,čišcění šrěpů od nádorových buněk" a jejich
kontrola molekulárně biologic§mi a imunologicloy'mi meto-
dami. Do roku 2003, kdy zahájila činnosc nově r.ybudovaná
společná desetilůžková transplantační jednotka II. dětské kli-
ni§ a Klini§ dětské onkologie, se rrarrsplantace prováděly na
KDO (rransplanračni jednorka). Pracovnici II. děrské kliniky
zajišťují transplantace alogenní.

te,rapeutickou
Cech, ev. cele
kou leukemii.

Odborně i morálně nezbltná cenrraltzace dětských onkolo_
gick/ch pacienrů přináší nejen dostatečné poznarky, zkušenos-
ti a koncentrované materirilni zajištění, ale také podsratně lep-
ší léčebné v/sledky.

Není možné uvést všechny ústal7 a kliniky, kreré s KDO
spolupracuji. Mezi nejvíce frekventované parří Klinika zobra-
zovacích metod (dokonale rrypracovaný algorirmus r7šetieni
jednorlirych nádorůt. Ustav patologie a molekuJárni medici_
ny, Klinika dětské chirurgie (operabilira a radika]ita se během
poslednich let neobyčejně zvlšily laser, CUSA, torakoskop),
Radiorerapeuricko-onkologické odděleni (radioterapie rysoké
úrovně), hemarologické oddělení II. děrské kliniky, Klinika
nukleární mediciny a endokrinologie a mnoho dalšíó. Ve spo_
lupráci s oddělenim nukleární mediciny Nemocnice Na Ho-
molce bylo možné zahájit - v republice prioritně lyšerřová-
ní nádorově nemocných děci pozirronovor-r emisni tomografií
(PET).

KDO parricipuje na mezinárodnich klinických studiích,
které zajišťuji jednotné ,vyšetřovaci a léčebné posrupy pro vel-
kotr a objekrivně hodnodtelnou skupinu dětí s určirym dru-
hem nádoru: srudie BFM zaměiená na diagnosriku a léčbu
nehodgkinovs§ch lymfomů, studie HR_NBL pro léčbu neu-
roblasromů lysokého scupně rizika, EUROE§(/ING určující
posrupy u pacientů s Ewingovým sarkomem a primicivnim
periferním neuroektodermálním nádorem.

Vysoké procento dlor_rhodobě přežívajícich a ryléčených dě-
ti zry,šuje počet jedinců ohrožených ,vznikem pozdnich léčeb-

ných nádedků. Ve spolupráci s přislr_ršnými odborníky se pra-
covníci KDO snaži zabránir vzniku a rozvoji rčchto nrisledků,
včas je diagnosrikovat a léčit, nebo je kompenzovat či sllbsri-
tuovat. Mezi nnzávažnéjši následky onkologické léčby patří
poruchy růstu a 9woje, poruchy pohybového aparátu, kar-
diovaskulárního sysrému, endokrinnich žlá, ledvin a imuniry.
V popředi našeho úsili je zajiscir řádnou péči rehabilirační
a protetickou (klinika rehabilitace),

Pregradu:ílní 4iuka onkologie probíhala po léra ve 4. roč-
niku studia medicíny blokovým sysrémem v kombinaci s vý,
ukou radiodiagnostiL7 a nukleární mediciny. Srudenti iikali
romuto nelogicky sesravenému předměru ,,trojskok". Nyní je
už několik let onkologie předmětem samosratným a ryučuje
se v párém ročníku. Dvourydenní blok se pro zájemce rozši,
řuje o t/den volitelně povinné klinické onkologie. Pracovníci
KDO za;išťuji vl,růu obecné onkologie a onkologie dětí a mla-
diswých, na výuce onkologie dospělých se podílí pracovnici
Radioterapeuricko-onkologického odděleni FNM. Struktura
vy,uky spočivá v seminářích a práci u lůžka, se snahou umožnir
srudentům ziskac co nejvice prakcických dovednosrí (napří-
klad lrrmbálni punkce, punkce kostní dřeně). V nimci postgra-
duálni l}chory fLrnguje od roku 1994 při KDO subkatedra
dětské onkologie katedry klinické onkologie Insciruru pro wdě-
]áváni ve zdravotnicÍÝí (IPVZ).

V oblasci základního výz,krlmu se pracovnici klinické la-
boratoře zaměřili na sledování účinku některych lárek (ami-
nokyselin a jednoduchých oligopeptidů, BSRnázy, derivárů
acyklických nukleoridů, inhibitorů cyldin dependencních ki-
náz a TGF-beta) na nádorové buňky in vitro. Cílem studie
je prokázáni jejich protinádorového účinku a objasnění jeho
mechanismů, Prioritním nálezem je důkaz indukce apoptózy
u nurričně deprivovaných nádoroých buněk někter/mi ami,

Pracovnici KDO participují na řadě grantor-7ch úkolů
v r:írnci IGA (9kár jako hlavní řeširelé a 3kár jako spolupra-
cujici u grantů ukon,.rný"h, 2krár jalo hlavni ieiirelé u grantů

Probíhajicich). v rámci GAČR (jednou hIavni iešitelé. jednou
spoluřešitelé v minulosri, v současnosri jedno spoluřeširelswi),
při řešeni jednoho úkolu v rámci interní grantové agentury
FNM a jednoho dorovaného z ýtěžku Běhu Terryho Foxe,
Prof. Kourecký je hlevnim iešitelem qzkumneho záméru
MsMT.

Podmín§, ve kterych KDO zajišťovala pediatricko-onkolo,
gickou péči do lisropadu 1989, byly uisrni, Veřejnosr se s rou-
co siruací seznámila prostřednicrvím sdě]ovacích prostředků
během několika polistopadoých t/dnů. Přiznivá reakce vedla
k založeni konra a posléze nadace Národ děrem, která ziska-
nými prostřed§ umožnila a scá]e umožňuje záadně zlepšovac
diagnosrické i rerapeurické možnosti, včetně psychosociálníó.
Díky nadaci bylo možné zakoupir velké množswí přísrrojů, lé-
ků a prosrředků, kreré zpřijemňuji dlouhý a nepřijemný po-
byt děti a jejich macek na klinice. Nadace 1hnamně přispěla
ke zlepšeni kvaliry komplexni péče. Z dokonalého rybavení
těži jak úscary a kliniky spolupracujici s KDO, rak děti přija-
té do motolské nemocnice nejen s nádorovými chorobami.
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KLINIKA tlštví, NISNí, račNí
doc. MUDr, Zdeněk Kabelka

Dětská otorinolaryngologie je v současnosti bez výhrad uzná-
vána jako podobor - nadstavbo9i obor otorinolaryngologie
, nejen v nďem srátě, ale ve všech wropsk/ch zemích i na ame-
rickém konrinentě. velmi l"lstižně zhodnotil vlznam dětské
otorinolaryngologie prof. Charles D. Bluesrone na devátém
Výročním shromážděni American Society of Pediarric Oro-
laryngology 11, května 1994 v Palm Beach: uvedl, že organi,
zovanou ýchovu děrských otolaryngologů zahájil již v roce
1976 prof. Sylvan E. Stool; zpočátku trval jeji program rok,

od roku 1985 již dva ro§. Ámerická Sociery of Pediauic Oto-
laryngologists (ASPO) byla založena v roce 1985, Na dvou
velmi didakriclgch piehledech defino"al Bluestone jednak ob-
jekry péče dětskych otolaryngologů, jednak specifické problé-
my, které mají děrští otolaryngologové řešit (viz Arch Otola-
ryngol Head Neck Surgl2l, 1995,505-508). Cesra k uznáni
podoboru ,,dětská otolaryngologie" v našich zemích nebyla
zcela jednoduchá a hladkí. Obdobně 1ako někdejší představi-
relé jiných oborů, zejména chirurgie, kreří dlouho nehodlali
uznat skutečnost, že s obro*.slrym rozvojem medicíny nucně
docházi i k určiré aromizaci jejich odbornosd, měli i naši oto-
laryngologičtí předchůdci velké l}hrady luči odšrěpování pod-
oborů. Pies iadu námitek však postupně vznikaly nové pe,
diatrické obory např neurologie, psychiarrie, sromarologie,
oftalmologie, neurochirurgie, dětská chirurgie a další.

Mnohem dřive pied wnikem samosramých pracovišť dět-
ské ORL věnovale řada významných otolaryngologů ve svých
pracích pozornosr pediarrické problematice. Byl to především
prof. O. Kuwirt, kteq; se zabýval např, poruchami sluchu
u novorozenců a kojenců a nitrolebními komplikacemi otitid,
a položil vědecké základy ke spolupráci české orolaryngologie
s pediarrii. Pro[ O. Frankenberger studoval ORL problimy
chovanců Ustavu hluchonémých, kde zjisril napf. zvéršení
nosohlranové mandle u 88 o/o děri. U 25-30 o/o školáků pak
nalézal hyperplastické adenoidni vegetace. Depistáži příčin
poruch sltrchu u školáků se věnoval Dr. R. Michl, pozdější
primář ORL oddělení nemocnice v Jihlavě. A jako první
v Evropě se sotrstavně již od roku 1929 zabý.val prevencí vad

řeči, sluchu a hlasu u školni mládeže prof. Seeman. Své práce
publikoval již od roku 1922, Zr. Seemaloly školy lyšel rovněž
MUDr. PhDr Sovák, krery v roce 1946 zďožilv Prazelago-
pedic§ ústav MUDI. K. Výmola, první předseda Spolku pro
péči o hluóoněmé v Praze v lerech 19l5-1935, Áožil v Pra,
ze v roce 1926 Úsrav pro hluchoněmé. Z Kuwirtoých ž:iků
se děrské problemarice v ORL věnoval např. Á, Piecechrěl
- studoval abnormaliry vestibulárniho ústrojí u novorozenců
a navrhl operačni řešení řady vrozených vad.

Z dalších průkopníků dětské ORL je nucno jmenovar pře-
devším V. Hlaváčka, který se zabý"ta1 zelména vlivem alergie
na parologii hornich dýchacich cesr. V Plzni Kotyza zavedl
prrnkce antra u kojenců, Prol B.§í'iškovs§, lynikající endo,
skopisca, se habilitovd, v rcce 7922 praci,Podstata normálni
a patologické luminizace embryonálního hrtanu a její vztah
k některym kongenitálním anomáliím". Zabýval se indikace-
mi k ronzilekcomiím i z imunologického hlediska.

Někteři z našich ,,otolaryngologic§ch předků" byli přímo
iniciátory vznikrr samostatných klinik nebo odděleni děrské
otorinolaryngologie, Tak např, vlivem akademika A. Přece-
chrěla bylo Na Karlově zřízeno odděleni děrské ORL, kreré se
stalo v roce 1946 klinikou. Prvnim přednostou byl jmenován
prof. MUDI. Bedřich '§?lškovský

Jeho profesni dráha byla dosd pohnurá, V roce 1928 zalo-
žil a lybudoval Rinolaryngologickou kliniku v Bratislavě. Tu
musel v roce l938 opustit. V Praze pracoval na ORL polikli-
nice, později byl jejim piednoscou. Úzce spolupracoval s děr-
skor_r klinikou proí Brdlíka. Jeho odborlý zalem zahrnoval
problematiku ronzil, oconeurologická témam (posuanní smi-
šený systém, vestibulárni aparát) a zejména endoskopii (post-

endoskopické subglorické stenózy, cizi rělesa), Již za prot 1Wiš-

kovského si dětslú oRL klinika lydobyla uznání jak lysoce
kva.Iitní léčebnou péči, tak vpkrrmem a pedagogickou činnos-
tí. Po §(/'iškovského odchodu do důchodu v roce 1951 vedl
kliniku dva a půl roku MUDr. Jan Klos. Od29.9, 1953 byl
přednostou jmenován proi MUDr, Jan Chvojka. Ten se od
1. l. 1960 stává přednostou ORI- kliniL7 v Olomouci. Byl
lynikajícím chirurgem, precizním, jemným,
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V roce 1953 byla pražská lékařski fakulta rozdělena, wnildy
Fakulra všeobecného lékařswí (dnešni l. LF), Fakulta pedia,
tricki (dnešní 2. LF) a Fakulra hygienicko_epidemiologická
(dnešní 3. LF). Děrski ORL klinika byla přičleněna k Fakulrě
děského lékařswí. Jejím přednosrou po odchodu prol Chvoj-
ky byl jmenován doc. MUDI. Jan Klos, DrSc., kte5; řidil kli-
niku do svého odchodu do důchodtr v roce 1979.Y roce 1978
se dětskí ORL klinika z Karlova přesrčhovala do noých pro-
sror Fakulrní nemocnice v Praze,Motole. Na Karlově však zů-
stalo odděIeni děrské orolaryngologie vedené prim, MUDr.
Jaroslavem Eliášem. (Ten proslul nejen jako l,ýborný orola-

ryngolog, ale raké jako rynikající hudebnik a \zorný otec šes-

ti dětí). Doc. Klos ,vynikal jako endoskopisra, věnoval se pro-
blematice chronických otitid u dětí a nápravným operacím
převodných sluchových vad. }eho doménou bylo rovněž řeše,
ní vrozených vad v ORL oblasri, zejména aúézie zevniho zvtl-
kovodu, V endoskopii l7choval lynikajícího nástupce, prim,
MUDr, Jiřího Kanru, po němž pře\zal primár v české dětské
endoskopii prim. MUDr Pavel Březovs§i dnešní ředirel od-
boru licebnč prevenrivni péče MZd ČR. Piednosrou detske
ORL kliniky se v roce 1980 stal prof. MUDI Jaroslav Faj-
sravr, DrSc. Jeho doménou se stala jednak onkologie ORL
oblasti u dětí, jednak orochirurgie, chirurgie vrozených vad
a iešení stenóz dýchacích cesr, Několik ler působil i jako vě-
decký sekerář Společnosti pro alergologii a klinickou imuno_
logii. V roce 1984 lypracoval kolektiv lékařů pražské dětské
ORL klini§ skripta ,,Vybrané kapicoly z děcské otorinolaryn-
gologie". Značná část rextu rěchro skript je aktuálni dodnes.

Kliniku přer.zal v roce 1997 doc. MUDI Zdeněk Kabelka.
Ten široce rozvinul chirurgickou léčbu převodné nedoslýcha-
vosti, pokračoval v řešení onkologické problemariky a za"edl
endonaz:ilni fu nkčni endoskopickou chirurgii. Jeho zisluhotr
\zniklo v roce 1994 při dětské ORL klinice v Motole perFekt-
ně personlílně i mareriálně ,vybavené Centrum pro kochleárni
implantace u děti. Dosud s úspěchem operoval již přes 150 dě-
ti. Výsledky této práce byly oceněny na řadě zahraničních
kongresů. K Cenrru kocl eárních implantaci při ORL klinice
2. LF UK patří i diagnoscicko-rehabilitačni cenrrum Mrázov,
ka, zaměiené především na audiologickou, logopedickorr a fo-
niatrickou diagnostiku a rehabiliraci.

Na klinice působila řada odborniků, proslulých úspěchy
v léčebně preventivní i vědeckopedagogické práci. V posled-
nich lerech ukončila na klinice akrivní činnosr i mezinárodně
znárná doc. Orilie Bláhová, krerá se věnovala širokému spekt-
ru děcské ORL patologie, napi kojeneclym otitidám a stenó,

zám dýchacích cest, MUDI Jan Lesák byl autorem děcského
audiomerru, lynikající pomůcl7, která ve své době umožňo,
vala audiomerrické ryšecření i u děci kolem 3 let. V orolaryn-
gologických kjuzíchjsou známá jména dalšich pracovniků kli,
niky J, Drasrik, L. Kopeckij, M, Kopeckí, L. Malý J. Eliáš
a řada dalších přispěli k rozvoji pracovišrě.

K prioritám pražské dětské ORL klini§ rradičně patřilo ře-
šeni zánětů srruktur spánkové kosri, především chronických
oririd, a dá]e iešení vrozených vad ORL oblasti (atrézie zvu-
kovodu, atrézie choán, srenózy dýchacích cesr), V posledních
dvou deseriletích se k dominantám vědeckého vlzkumu i lé-
čebné péče přiřadila onkologická problematika dětského věku
r tésne spolupráci l K]inikou derrke onkologie a Ústauem pa-
tologické anatomie.

Dizerračními pracemi s onkologickou tematikou se habi,
lirovali doc. MUDr Ludmila Vyhnánková a dnešní přednos-
ta doc. MUDr Zdeněk Kabelka, Velice vý,znamnou byla od
roku 1960 spolupráce děcské ORL kliniky s ORL oddělením
Ustiedni vojenlke nemocnice v Praze. vedeným prof, MUDr
Ervinem Černým. DrSc.. a to jal po srránce rl,uLove. rak ry-
zkumné.

Vlznamná je i spoltrpráce se zairaničními pracovišti (Fin,
sko, Irálie, Velká Briránie) a člensrvi v mezinárodních organi-
zacích (proi Fajstavr a doc. Kabelka - prezidium European
Sociery of Pediatric Ocolaryngologiscs),

oČuÍ rtnwr,,q pĚrÍ,q, D)SPĚLYCH
doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.

Děcská očni klinika byla usravena k |7 .9. |979. V době vzni,
ku Fakulry dě§kého lékařswi Univerziry Karlovy v roce l953
ješté neexistovala. Výuku oftalmologie srudujicich pediatric-
kého směru v rámci fakulry všeobecného lékařswi zajišťovala
na IL očni klinice fakLrlry všcobecného lékařsrvi doc. MUDr
Věra Kadlecová, DrSc. a as. MUDr, Helena Lomičková,

v roce l960 bylo trstanoveno ,,pracoviště očniho lékařsrvi
fakulry dětského lékařswí", opět jenom jako r,riuková záldadna

při II. oční klinice F\t, Zde přednášela prof, MUDI, V Kad-
lecová, v ré době přednostka IL oční klini§, FVL, a stáže ved-
li asistenri Lomíčková, Krejči a Brůnová.

V roce l970 ul<ončila pro| Kadlecová, DrSc. své excerni pů
sobení na FDL, a piednáškami byla pověřena doc. MUDI He-
lena Lomičková, CSc, Na ryuce, která i nadále probihala na
II. očni klinice FVL, se podíleli doc. MUDr. Lubomír Krej-
čí, CSc. a as, MUDI Blanka Brůnová, CSc.
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V listopadu l979 byla ve Faktrltní nemocnici Morol otevře-
na dětská očni klinika FDL, prvni roho druhu v našem srátě,
Přednoscka nové kliniky, prof. MUDI, H. Lomičková, DrSc.,
se sr.limi spolupracovniky doc. MUDr. L, Krejčim, DrSc,
a as. MUDr. B. Brůnovou, CSc., se zdravotnic§m rástupcem
prim, MUDI, V Kubištovou, sekundárnimi lékaři a s t|mem
zdravotních sesrer, vedených vlchní seslrou H. Seiferrovou,
začali budovat kliniku, jejíž zaměření na dětský věk bylo me-
zi ofralmologickými klinikami ojedinělé, Lůžková část klini,
L7 pracovala vždy v úzkém spojeni s polildinickou čásri vede-
nou MUDr.V Kozákovou. Klinika se brzy srala uznávaným
centrem pro diagnostiku a léčení nejzávažnějšich očních vad
a chorob děrského věku a školicí základnou dětské oftalmo-
logie. V roce l984 nečekané zemřel designovaný budoucí
přednosta }diniky profl MUDI L. Krejčí, DrSc, Po odchodu
prof. Lomíčkové do důchodu v červnu 1986 byla přednostkou
jmenována prof. MUDr Blanka Brůnová, DrSc.

Nově wniklá Děrski očni klinika se srala prvním specializo-
vaným superkonziliárním i školicím pracovišrěm v dětske oftal-
mologii u nás. Výzkumné úsilí se zaměřilo na problemariku

rizikových novorozenců, především rerinoparii nedonošených,
celý komplex vrozených očních změn, poruchy binokulárniho
vidění a strabismus, endoktinni orbitoparii, terapeutické i op,
rické ryužirí konrakrnich čoček a fluorescenčni angiografii sit-
nice. Zdokonalovaly se a nově realizovaly četné miktochirur-

gické postupy, především u vrozených zákalů a rekonsrruk-
cí slzných cesr,

Zásadni změna v profilaci kliniky nastala v roce 1995, kdy
v souvislosti s r,7raznějšimi personálnimi změnami byla zalrá-
jena péče také o dospělé pacienry V této době kliniku srále
vedla prol MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Péče o dospělé pa-
cienry probíhala zpočárku pouze ambulantlě, ale záby i za
hospitalizace, a začaly se dělat také chirurgické zíko§. Spekt-
rum chirtrrgických zák-roků prováděných na klinice se rozši-
řilo o implanrace nirroočních čoček, nejpr"e u dospěl|ch pa-
cientů a poté od roku 1996 také u dětí, V roce 1999 začala
klinika s chirurgii zadniho segmentu děri a dospěl/ch.

V roce 1998 se sml přednostou klini§doc. MUDI Jiří Ko-
rynra, CSc Pod jeho vedením byl na ldinice vywořen rym, kte-

ry zvládá všechny oblasti současné oftalmologie jak u děrí, tak
u dospělých pacientů. Přitom hlavně provázanost mezi péčí
o dětské a dospělé pacienry lywáii z kliniky pracovišrě, kre-
ré má nezastupicelnou roli v českém zdravornicwí i v systému
pregraduálniho a postgraduálního nzděláváni.

Od rokrr 2002 nasrává posledni ecapa rozvoje kliniky. Kli-
nika získává no,vli statur jako očni klinika dětí a dospělých
a celá se srěhuje do nolých prostor Modrého pavilonu, které
byly původně ryčleněny pro dospělou čác kliniky, Klinika rím
ziskala adelolární prostorové zajišrěnípro ambulanni péči o do,
spélé pacienty a předevšim dva vlasrní operační stoly, kreré

jsou součásrr komplemenru klini§._ Di§ nékolika projekrům
iešeným za finančnr podpory MZ CR se podaiilo ldiniku vel-
mi moderně přiscrojově rybavir. Za hlavni přínos těchto akti-
vit je na klinice povžován převod veškeré obrazové dokumen-
race o pacientech do digirálni podoby,
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V současné době je klinika zapojena do řešení několika
grantů a projekrů MZ ČR, z nichž ne,lwýznamnější je zavede,
ní celorepublikového plošného sklíninku novorozenecké ka-
tatakry Tento program, jehož zaváděni v celé České republice
trvalo několik let a ktery se chyli ke konci, má zásadni dopad
na včasný záchyt vrozených šedých zákalů, které jsou rak dia-

gnostikovány ještě před odchodem marky s dírětem z porod-
nice domů.

V současnosci má klinika v rámci 2. lékařské fákulry pevné
mísro v systému pregradáJního a posrgraduálního wdělávání
v ofralmologii a v oblasti bakalářského studia optiL7 a opro-
metrle.

p Ě rs toí S ToMATo Lo G I C Idí KLI NI KA
doc. MUDr. Jiří Koz,dk, CSa

Provoz kliniky v nové nemocnici v Motole byl zahájen
4. 12. 1970. Poliklinická čásc byla orevřena v září 1978. Prol
MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc, (do roku 1986), zakladacel
kliniky, poskytl klinice teoretický základ. Doc. MUDr. Jan
Handzel, CSc. (do roku l990) zaměřil wůj védeck/ zájem mi-
mo jiné na kolagenolytickotr aktivitu někrerych tkiní dutiny
úsrní a paradenropacie děrského věkrr. Doc. MUDI. Jiři Ram-
ba, CSc. (přednostou do roku 1992), sromarochirurg, popsal
růsrovou a,Ť,rnetrii obličeje a zabýwal se remodelačními pocho-
dy obličejové kosrry Současný přednosra doc, MUDI Jiří Ko-
zík, CSc., maxillo-faciální chirurg, rozvijí všechny nlísleduji-
cí podobory réto specializace.

Děská stomacologická klinika disponuje ambulancni částí
umistěnou v poliklinickém rraktu. Ta zahrnuje operační sá_
lek, rtg a 6 ordinací lybavených pro stomarologickou péči.
Lůžkové oddělení má l8 lůžek, z toho 4 naJII] a dva operač-
ní sály,

Prioriry práce kliniky jsou následujíci:

cientů
jsou věršinou v celkové aneste-

zii stomatologicky léčeni děrští pacienti pro absolutní nespo-
lupáci při běžném ošerřování, dále pacienri s různým stupněm
menrální retardace, pacienti se závažnými vrozenými vadami
a ti, kteří jsou pro ošerření mimořádně rizikovi lzhledem k je-
jich základnimu onemocnéní (pacienti před kardiochirurgic-

§mi lrjkony a po nich, s metabolick|mi óorobami apod), Ti-
ro pacienri jsou sysremaciclg sledowini ž do dospělosti a často
jsou tr nich ryto výkony prováděny i po dovršeni 18 let,

Léčení čelistních anomálií
Zahrnuje chirurgickou léčbu anomálniho vzájemného posta-
veni horní a dolni čelisti. Před a někdy i po této léčbě je vhod-
ná orrodonrická léčba, rj, konzervadvní léčeni posravení jed-
notlir-l,ch zubů pomocí lixnich a snímacich aparárků, v léčbě
čelistních anomálií má klinika dlorrhodobou rradici a podle
opakovaných statistik i nejlyšší počet odoperovaných pacien-
tů v nďí republice, Do réro skupiny je možné zařadit i léčeni
pacientů s rozštěpem, u kterych je anomální posravení čelisrí
velmi časré. V réto oblasti se rozvíji těsná spolupráce s klinikou
plasrické chirurgie a s oddělenim rozšrěpoých vad Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady.
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Tiaumatologie
Na klinice jsou léčeni dětšri pacienti s poraněními zubů a če-
lisrí, Při fixaci čelisci u děrí jsou použivány nejnovějši metody
fixace vstřebatelným osreosynterickým mareriálem, jehož po-
užiti nelyžaduje následnou operaci; ca je nezbytná při použiti
standardního materiálu z titanu, ktery může brzdir další 9]voj
čelistí. V támci traumacenrra, ve spoltrpráci s craumarologic-
kým oddělenim a Arresreziologicko-resuscirační klinikou, jsou

ošetřováni dospělí pacienti, kreři utrpěli nejrůznější poraněni
obličejového skeleru.

Onhologie
Klinika přebirá chirurgickou léčbu pacientů, kteří jsou dopo,
ručeni onkologickou klinikou k chirurgické léčbě, Jedná se

o léčbu benignich i rnalignich nádorů, Na ldinice, jako na jed-
nom z prvnich pracoviiť u nat. byla rozpracouana a u§péSné
použita chirurgie lebni báze zahrnující léčbu v anacomicky
velmi komplikovan/ch oblascech, pro kcerou byly nádory v cé-

to lokalitě dříve považovány za inoperabilní. Léčení onkolo,
gických pacienrů je komplexni, zahrnuje nejenom odscraněni
nádoru, ale raké rekonstrukci vzniklých deformit. Ty lznika,
jí nejen následkem samotné chirurgické léčby, ale často i v dů-
sledku aktinorerapie, Iřčení spočivá v rekonsrrukci měklrych
rkáni obličeje i obličejového skeletu. Rekonstrukce jsou pro,
vádeny jak u děrskych. rak dospelých pacienlů. Uspéšné jsou
řešeny piípady pacientů s ochrnutim obličeje při posriženi pa-
ralicního nervu,

Kraniofacití lní c hirurgi e
Vznikla na klinice ve spolupráci s dětským neurochirurgic-
kým oddělením. V rámci réro spolupráce jsou léčeni pacienti
s předčasných srůstem lebnich švů a dalšimi anomáliemi lbi
a obličeje. Jedná se o komplikované posrupy, při krerych jsott

mobilizovány čásri obličejového skeletu včetně očnic a kah7,
Tyjsou posrupně remodelovány a posunuty do nového posra-
vení. V této chirurgii jsou dnes používány nové vsrřebatelné
a nevsrřebare]né mareriály a aparát§ umožňující disrrakci, rj.

postupné prodlužování kosti obličejového skelerr_r a kalr7. T/-
to 1ikony prováději naše dvě pracovišrě jako jediná v cR.

Výuka
Ni klinice probih; u blokorych srážich r}uka česlrych a za}rra-

ničnich srudentů magisterského studia medicíny ve čwrtém
ročníku. Pro pát/ ročník je připraven volicelný předmět zákla-
dy maxillo-faciálni chirurgie. V rámci postgraduálniho scudia
probíhá doškolování absolventů stomarologie podle indivi-
duálních požadavků. Klinika se raké podílí na qiuce maxil-
lo-faciální chirurgie v rámci předatestační přípraly z plasrické
chirurgie,

r, INFEKČNÍ KLINIKA
d.oc, MUDr. Vilma Marešouá, CSc.

Kdl v lokalitě b),,valé usedlosti Bulovka v Libni lysravěla
v roce 1896 rehdejši obec libeňská malý nemocnični domek
s 20 lůžky, nikdo jistě neměl ani zdání, že byl právě položen
základni kámen ke klinickému pracovišri L infekčni klinil9
naší íakulry a čáscečně i infekčniho oboru v českých z€mích.
Tato ,,Srará libeňská nemocnice", jak se ji zpočárku poněkud
nadneseně říkalo, byla určena pro nemocné s rěžkou uberku-
lózou. Mezi personálem se brzy ujalo označeni ,,Domeček"
(nebo raké ,,Tyfor7 domeček"), kreré comuro zařizeni zůsra]o
až do demolice v roce 1989. Protože Domeček již od počátku
kapacitotr nestačil, usnesl se Sbor obecnich sraršich měsca Pra-
hy l0, srpna 1908 lybudovat v sousedswí ,,Staré nemocnice"
novou velikou nemocnici. z připraveného programu však by-
lo později rozhodnuto lysravěr jen nový pavilon pro infekční
nemoci, krery se zpočátku jmenoval ,Jubilejní městská infek-
čni nemocnice" (k 80. životnímu jubileu císaře Františka Jose-
fa) a po letech dosral jméno ,,Sporadick7". Byl uveden do pro-
vozu v íoce l9l5, V roce 1925 došlo konďně ke stavbě no4;ch
pavilonů nemocnice. Již v té době však kapacica infekčních lů-
žek nedosračovala, a cak v roce 1935 započaly přípravné práce

na novém infekčním pavilonu. Ty již řídil prol MUDr. Jaro,
slav Procházka, který v iízení infekčniho oddělení nahradil
prol MUDr. Klementa \Webera. Inspirován podobným zaří-
zením ve Šýcarsku, pomohl rybudo"at r1;jimečně nadčaso-
vou stavbu, která plnohodnotně slouží do dnešních dnů, Prv,
ni pacienti byli přijari do ne zcela hotového pavilonu již v roce
1939, Po celou dobu váJky sloužil komplex všech tři budov pro
infekční pacienry. Ti měli i tu,v7hodu, že Němci se infekci bá-
li, a tak pacienry a později i někreré vězně hlídali češti policisté.
Nejríživější epidemiologická siruace byla koncem 2. světové
v:ílL7, kdy si naléhavá potřeba léčeni několika cisic nemocných

oblvarel Prahy, vojáků i vězňů lynurila spojení sil infekco-
logů a epidemiologů do pracovní skupiny, takzvané ,,infekčni
skupiny" vedené proí Procházkou. Do její působnosri spada-
la řada zařízení, napi Nemocnice U Apolináře a řada škol, Po,
zději byly tyto ,,filiálky" zrušeny,

Vznikem Lékařské fakulry hygienické v roce 1953 došlo
k osamosrarnění části lůžek pro jeji klinickou část podvedením
prol MUDr. Václava Kredby, CSc. Zbylá čásr se konstiruo-
vala v roce l954 ve společnou 4íukovou základnu fakulty
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děrského a všeobecného lékařswí, kterou 
"edl 

prol Procház-
ka. Podle dobor7ch pramenů ho |ze zcela právem považovar
za zaldadarele oboru infekčních nemocí v nďich zemích. kro-
mě odborných kvalit mělvelké organizační schopnosri, po,
litický profil však neby| nejlepší, Siruace se zlepšila až poré, co
vnučky Klemenra Gorrwalda onemocněly horečnarým infek-
tem, Byl k nim přivolán prol Procházka, krery při ryšerření
duriny ústni našel Koplikovoly skvrny. Uklidnil se tedy a pra-
vil, že do dvou dnů děti dostanou spalničky. Poté, co se jeho
předpověd ryplnila, Marm Gotrwaldová prohlásila: -Tohle je

dokror, ten pozná nemoc ješrě než přijde, zarímco osratní ji
nepoznají ani porom." Brzy poté (l956) byl odměněn u při-
ležirosli 60. narozenin Řádem republiky, Po jeho smrti v roce
1967 vedl celý provoz kliniky prof. Kredba, společně s klinic-
lc/m primářem, Když " roce 1982 zemiel, byla ldinika rozdě-
lena tak, že vždy jedno lůžkové podlaží připadlo jedné ze tři
fakulr a črvrré poschodi l. LF. Později byly usmnoveny statu-
ty jednotlivých klinik - Fakulrě děrského lékařswí byla přiřa,
zena L infekčni klinika, kterou vedli prol MUDr Jiři Havlik,
DrSc. a jeho násrupce doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc,

Pracovišrě infekčních klinik na Bulovce mělo od počárku
mimořádné postaveni také ve školení zdravornického perso-
nálu a podsrarně se zasloužilo o konsriruování infekrologické
odbornosri v nďem srárě, Přes roro rozdělení frrngovala a íirn-

guje infekčni klinika srále jako celek, Specializace jednorli*7ch
pracovišť na konkrérní problematiku je spiše nurnosti danou
velkou šíří problematiky infekčně nemocných, Siruaci doklá-
dá i skurečnosr, že po převratu v roce l989 se na všech fakrrl-
tách UKvčerně l. LF objwily tendence k přesunurí infekčních

klinik do ,,mateřs§ch" fakulrnich nemocnic. Pracovnici všech

infekčních klinik na Br.rlovce se romu racioná]ně bránili s vě-
domím, že celek znamená podstarně vic než součer jednotli-
r7ch oddělení.

Klomě léčebně preventivní péče by|y zaváděny nové léčeb,
né postupy a paralelně běžela řada vYzkumných i léčebně pre-
venrivních programů. Přestože byly věršinou koordinovány
z někreré infekčni kliniky, parricipovali na nich další zaměsr-
nanci podle sl"y'ch možnosri časorlich i odborných,

Infekčni klinika na Bulovce zažila přerod strukrury infek-
čních nemocí a lze říci i transformaci oboru infekčních nemo,
cí. Veřejnosr si už dávno zr7lda, že byla eliminována poliomye-
litida, variola, praktic§ rymizel áškrr, retanus, pertuse, ale
imorbily, rubeola a paroririda. Břišní ryfus je réměř Ýlučné
imporrovaným onemocněnim. Změnila se léčba nemocí, kte-
ré dosud zůsrávají obávanými diagnózami. V 60. lerech byla
např. postupně zavedena nová léčebná schémara pro rerapii
hnisal,rl,ch meningitid megadávkami chloramfenikolu, resp,
krystalického penicilinu, ve spojení s protišokovou rerapii kor-
rikoidy, Tyto změny snižily původní úmrtnosr ze 4O o/o na
4 6 o/o, Na pracovišri byly rypracovány léčebné postupy pro
toxoplazmózu a toxokarózu. Dlor-rhodobá péče byla věnová-
na diagnosrice a léčbě průjmol}ch onemocnění v dospělém
a předwšim v děrském věku. Zejména v 60. letech byla srudo-
vána infekce virem klišťové encefaliridy, později inFekce herpe-
rickjmi viry - HSV 1, EBV CMV

Rada vyzkumných programů se organizovala přimo na pů-
dě Fakrrlry dětského lékařswi. Prakricky současně s usrávenim
FDL a její infekční klinické základny na Bulo"ce byla pod ve-

dením profl Procházky založena "l,aboraroř pro vyzkum polio,
myeliridy". Bylo ro v roce 1956, kdy lznikla potřeba konrrolr
zaváděných očkovacich programů. Byl sestaven r/m odborni-
ků, ve kterém byli zastoupeni kliničri a vyzkumni pracovnici
a driJe ásupci hygienické a epidemiologické služby. Po úspéí
né eradikaci polio se pozornos! záměřila na parerická onemoc-
něni napodobujíci poliomyelitidu a zájem se soustředil na
parainfekčni encefalomyeliridy. Ty byly hlavní náplní vyzku-
mu do konce 70. ler. Uvedená změna hlavní náplně práce si

rynurila i změnu názvu zařízeni na,,Iaboratoř pro qzkum in,
fekčnich nemocí". V pozdějších lerech bylo zřízeno dalši pra-
coviště farmakologické, kde se srěžejnim problémem sraly
orázky anribiorické terapie (farmakokinetiky a toxiciry chlo-
ramfenikolu a neomycinu). Po smrti prof. Procháky v roce
l967 začalo nové obdobi yývoie láboraroře s přesunem !ema-
rické náplně k problémům patogeneze infekčnich nemoci a do
oblasti imunitnich lztahů mezi mikroorganismy a makloorga,
nismem, Do vedení l-aboratoře byl jmenován pro[ MUDr. Ji-
ři Havlik, DrSc., jehož hlavním zájmem byly srřevní infekce,
zejména břišni ryfirs. Byly srlrdovány mimo jiné imuno|ogic,
ké mechanismy u rekonvalescenrnich i chronických bacilo-
nosičů salmonel. Nervová onemocněni wořila iv téro době
významnou čásr vyzkumu. Byly srudovány encefalitidy, kre,
ré doprovázely dětské infekční nemoci, a očkováni. Hlavnim
předsravitelem pracovni skupiny zabyvající se uvedenou pro-
blematikou byl prol MUDr, Sranislav Doudík, DrSc. Vý-
zkum soustředil na autoimunirni mechanismy v parogenezi
rěchro nemoci - zpočárku humorální, později i bunečné. Roz-
vinula se dlouhodobá spolupráce s Ústavem sér a očkovacich
lárek, ze které vzešla mimo jiné řada diagnostických i léčeb-
ných připravků zaváděných posrupně do vyroby a vpžívaných
v klinice. Bylo zjištěno, že imunitní íeakce prori aurolotním

- zejména nervo9im - anri8enům jsou průvodnim jevem ví-
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ce infekčnich onemocnění a imunitnich pochodů provázejí-
cich infekce. srudium infekce virem varicella-zoster uk,ázalo,
že pásový opar je v převžné většině přípedů projevem exacer-
bace perzistující infekce vyvolané poklesem imunirních funk-
ci. Byla sledována specifická odezva i vedlejši reakce na různé
nově zaváděné očkovaci látky. Byl dedován celý ryroj anrira-
bických vakcín i subjednorkové očkovaci látky proti viru Her-
pes simplex, připravované v USOL.

Osmdesátá léta přinesla zavádění nových imunologických
metod. V oblasd imunochemie ro bylo především etablováni
merod pro prúkaz antigenů i protilátek technikami ELISÁ
a elektroforézy v různých modifikacích. Byly zavedeny testy
na sranovení subpopulaci TJymfogtů i ly.šerřováni fagoc}.rár-

ni aktiviry leukocy,tů ve spolupráci s úsraly ČSAV Biochemic-
ld ťásr láborátoře se dále oboharila o metody plynové a vyso-
koúčinné kapalinové chromatografi e.

Všechny metody se cileně zaváděly a aplikovaly v různých
oblasrech ryzkumrr infekčních nemocí. Byl sledován imuno-
logiclcý profil děrí s respiračními infekcemi i připady recidivu-

jich děrských otitid, časro ve spojeni s alergick/mi afekcemi
dýchacích cest, U děrských průjmorych onemocněni se poda-
řilo objasnit některé okolnosti enteropatogeniry fakulntivnich
srřevních nákaz. Byl sranoven eciologický podíl virů a různých
mikrobiálnich agens v závislosti na ročnim obdobi.

počet zaměstnanců l,aboraroie během let kolísal kolem l 5.
\črši čát z nich se v průbčhu více než třicet let existence La-
boratoře několikrát obměnila. Podstarným rysem práce byla
skutečnost, že j;zkum byl vždy úzce sváán s klinickou praxí.
Podmínky pro to byly jak ýzické (Laboraroř sidlila přímo
v prosrorách infekčni kliniky a bezprosrředním okoli), rak per-
sonální. \frršina zaměstnanců tociž pracovala paralelně jako lé-
kaři na odděleních infekčni kliniky. V různých obdobich se

urvářely další pracovni skupiny podle aktuálně řešené proble-
matiky, do krcrlch byly zařazeni kromě kmenových i další
zaměstnanci infekční kliniky, jiných odděleni nemocnice na
Bulovce, lékařských fakulr i dalších pražslcych rjstavu. Několi-

krár došlo i k nav:izáni mezinárodni spolupráce, napi s infek-
čni klinikou v Danderyd nebo s Hygienickým insrirurem ve
Vídni. Byla ro právě spolupráce s proi Birgitou Skoldenberg,
M.D, z Danderyd, krerá umožnila prof. Dourlíkovi prolcizat
prvni připady lymeské boreliózy na území ČSSR již v roce
1984. Bylo rím zahájeno dalši ryznamné obdobi v činnosti
Laboracoře, které zařadilo problemariku boreliózy do jejího
l"fkumného programu. V sou&snosri rvoří toro témá v íůz-
ných varianrách hlav ní náplň práce. Ze spolrrpráce s Ustavem
TBC a respiračních nemoci na Blrlovce byly od pacientů in-
fekční kliniky izolovány také prvni kmeny legionel na nďem
území. Také poslední a nejzávažnéjší z norych infekci, jejíhož
rozšiření isme se u nás dočkali - nákaza virem HIV - nalezla
na půdě Laboraroře odezvu. Započalo se s r7šerřovánim bu,
něčné imuniry těchto pacienrů.

Po odchodu proí Havlíka v roce l994 byla ředirelem l,a-
boratoře jmenována doc. Marešová. Dosud samosratný sra-

tut Laboraroře na 2. LF byl později poněkud pozměněn tim,
žebyla organtzačné začleněna pod l. infekční kliniku téro fa-
kulry.

Systém jzkumu, ktery byl dřive z-aložen především na stát-
nich vfzkumných úkolech, byl nyní přesunur na cíleně 1,1ai-

sované grantové sudie. Od počátku 90. ler je řešen již 6. pro-
jekr IGA MZ, ktery se stejně jako předchozí rýká lymeské
boreliózy, zejména imunirich rekcí při nervoých postiženích.
Pozna&y ziskané při vlzkumu qrrživáme prakriclry průbežně
v klinické diagnostice. Realizace rlzkumných projektů umož-
nila mimo jiné např. zavedeni diagnosriky průkazu synrézy
antiboreliových protilárek v mozkomišnim moku - na infek-
ční klinice jako na vůbec prvním pracovišri na území ČR. Dá-
le byla do ruIinní diagnosrilry zavedena původní PCR pro prů-
kaz boreliové DNA.

Pracovišrě infekčni klinilcy na Bulovce má dlouhou hisrcrii
a jeho koncepce byla několikrár podle aktuálnich porřeb pře-
budována. Prvni etapou by se dalo naz"at poválečné období,
cedy doba, kdy byla ustavena Fakulta děmkého lékařswí. By-
ly řešeny rozsáhlé úkoly klasických (,,morol}ch") infekčních
nemoci a jejich epidemii. V průběhu 60. a 70. let docházelo
posrupně k sousrředěni pozornosti na zlepšení diagnosriky
a léčby klinicky vlznamných infekcí, jako např. hnisal"lch
meningitid, encefalitid, střevních infekci, herpetic§ch infek-
cí apod. Osmdesátá a devadesátá léta znamenaji další posun
k infekcím méně penetrantnimi a novými parogeny. Při jejich
léčbě stoupají náro}9 na citlivou diagnostikrr, neboť je nurné
prokazovar nejen pouhou přiromnosr mikroba či následekje-
ho interakce s organismem, ale hlavně příčinnou souvislosc dia-
gnosrických arrefaktů a klinických přiznaků. První infekční
klinika a jeji souč:ist - I-aboraroř infekčních nemocí - pracuje
jako inregrální součrisc pavilonu infekčních nemoci a přidru-
žených pracovišť, což jí dává ryukovou i odbornou základnu.
Na pracovišri posrupně lznikla odděleni pro intenzivni medi-
cínu - jedno charakceru ARO, jednoJlB ccntrum pro HIV in-
fekce s celostátní spádovou působnosrí, na čryřech operačních
sálech se řeší chirurgicki problematika infekčnich nemocných
včetně HIV Existuji proto předpoklady, aby l. infekčni klini-
ka byla i nadále spolehlivou součástí výukové a "ědecké 

čin-
nosri 2. LF UK v Praze,
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D E RA,IATOVE NE RO LO G I C KA KLI NI KA
doc. MUDr. Jana Hercogouá, CSc.

Výukovou základnou dermatovenerologie Fakulry dětského
lékařsrvi (nyni 2. LF UK) byla od osamostatněni fakulry v ro-
ce 1953 Prvni kožni klinika Všeobecné fakultní nemocnice.
Prvním přednostou byl doc. MUDr, AdolfKúta, kterého v ro-
ce l962 r7střídal ve vedeni doc. MUDI. Neumann. Po emi-
graci doc. Neumanna v roce l968 byla zistupkyní vedoucího
jmenována MUDr. Jana Tomášková, kterou lysrřidala v roce
l975 MUDr. Maruše Horáková, CSc. Po habiliraci v roce
l978 byla doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc. jmenována
přednosrkou kožního oddělení a 

"edla dále giuku dermato-
venerologie na I. kožni klirice VFN v Emauzich a na kožnim
oddělení polikliniky na Karlově náměscí.

Rokrr l987 byla do funkce přednostky ustanovena doc.
MUDI Anna Fadrhoncová, DrSc, Výukovou ákladnou der-
marovenerologie pro posluchače fakulry se tak snla Dermato-
venerologická klinika ve FN Na Bulovce.

V roce 1990 odešla prof. Fadrhoncová, DrSc, do důchodu
a do funkce přednosry byl jmenován doc. MUDI Pavel Bar-
rák, CSc,, krery byl následně jmenován profesorem. Po jeho
odchodu do důchodu v roce 1995 byla přednostkou jmeno-
vána doc. MUDI Jana Hercogová, CSc.

Pavilon pro choroby kožní a pohlavní, dílo archirekta pro-
fesora Jaroslava Fragnera, byl v areálu nemocnice na Bulovce
orevřen roku l937. V lednu l954 se oddělení stalo 9lukovou
zíkladnou karedry dermarovenerologie Ústaw pro doškolová-
ní lékařů a farmaceurů, v roce 1967 kožní klinikou Insritutu
pro další rzděláváni lékařů a farmaceurů. V iijnu 1987 byla
klinika pověřena v,lukou srudenrů 2. lékařské fakulry V únoru
l995 karedra dermatovenerologie lPVZ přesídlila na II. kož-
ní kliniku l. LF UK.

Kožni oddělení nemocnice na Bulovce bylo otevřeno v ro,
ce 1937 a prvním přednosrou byl prof. MUDI, Karel Hiibsch-
mann (1937 -|954) , dile doc, M UDr, Jan Obnel ( l 954_ l 960),
as. MUDr. Anna Voldánová/Fadrhoncová (|960-1963\,
doc. MUDr. Adolf Kůra (l963_1968). Přednosrkou derma-
rovenerologické klinlky 2. LF,ležzároveí byla od roku 1954
klinikou ILR byla v lerech l968_1990 prof. MUDI. Anna
Fadrhoncová, DrSc. V lerech l990-1995 byl přednosrou proí
MUDI Pavel Barrák, CSc., od roku 1995 doc. MUDr. Jana
Hercogová, CSc.

Klinika měla od svého za]oženi 104ližrk, z toho l7 lůžek
děrckych (MUDr R. Schmiedbergerová). Hlavnizaměření kli-
niky byly dále farmakorerapie v dermatologii (pro[ MUDr
A. Fadrhoncová, DrSc.), dermarologická chirurgie, histopato-
logie (MUDI T, Frey, CSc,), mykologie (prim. MUDI. J, Bí-
lek, CSc.), alergologie (MUDr L. Mardešičová), flebologie
(MUDr. J. Seyček), od rokrr l987 lymeski borelióza (MUDI
J. Hercogová), od roku l990 imunologie a elektronová mik-
roskopie (pro| MUDI P Barták), od rokrr 1992 lymfologie
(MUDI M. Bechynč, CSc.) a od roku l994 korekrivni der-
matologie (MUDr. R. Konkolová). Klinika byla rzhledem ke
své vazbě na lLF (později IPVZ) sr_rperkonziliárním pracoviš-
těm pro celou republiku. Rozhodnurím ministra zdravornic-
rvi MUDr, [. Davida v listopadu 1998 byla k 1. lednu 1990
klinika přesrěhována do nového monobloku FN v Morole.

Dermatouenerologichd klinika 2. LF UK
ue FN u Motole
Ve FN v Morole byla děrská kožní ambulance součásrí dět-
ské polikliniky, vedla ji od roku l990 MUDr. Š. Čapková.
Doc. MUDr. Horáková, CSc. byla vedouci lékařkou dě§ké
kožní ambulance ve FN v Morole a vedla qrrku dermatove-
nerologie pro posluchače pediatrické fakrrlry do roku l986,
kdy byla poprvé v historii této falulry zřízena klinika, a ro ve
FN na Bulovce.

Klinice byla lyčleněna jedna Iůžková stanice o 30 lůžkách
(s povolením užívat lůžek l 8), ambulan rni trakr a komple-
ment. V záři 1999 byla začlenéna dérská ambulantni čásr do
dermatoveneroIogické kliniky.

Ámbulance pro dospělé zacala pracovar ihned po přestěho-
vání od 25.Iedna 1999, ale dalši čásri kliniky byly vybaveny
teprve později, Dne 23. dubna l999 byla dermatovenerolo-
gicki ldinika slavnosrně orevřena za přiromnosriJeho Magni-
ficence prorekrora pro[ MUDI J. Koureckého, DrSc., Specta-
bilis děkana 2. LF UK doc. MUDr. M. Bojara, CSc., ředirellg
nemocnice Ing. H. Rógnerové e námčsrka primárora hl. měs-
ta Prahy O, Kechnera. Lúžková črisr začala sloužit nernocným
8.5. |999, Postupně byly zprovozněny specializované ambu-
lance a laboraroře, plný chod klinilry začal prakricky v ří.jnu
l999. V roce l999 bylo hospitalizováno celkem 234 nemoc-
ných (v lednu až květnu 2000 to bylo 163 pacienrů) a ambu-
lanrně léčeno 17453 (od ledna do kvčrna 2000 celkem l3090)
nemocných, Děrští pacienti byli hospicalizo"áni na děts§ch
klinikách.

Děslgí ambulance
Je umisténa na děrské poliklinice, jeji vedoucí Iékařkou je
MUDr. Š. Čapková. Spolu s MUDI J. Šimkovou ošerřuji dě-
ti v osmihodinové ordinační době, provádějí lyšerření a léčbu
ambulanrních pacienrů, drobné óirurgické zákroky a zároveň
poskltují konziliárni lyšetřeni pro děrskou část nemocnice.

-|
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Ambulance pro dospělé
Všichni nemocní se registrují v kartotéce ve 3, patře uzlu D,
kde jsou umistěny dvě všeobecné ambulance, ambulance spe-
cializované (venerologickí, flebologická, terapeutická - kryo-

chirurgie, elektrokauterizace, probarorni excize; fototerapeu-
tická - foroterapie, balneofotorerapie, fotodynamickí terapie)

a dvě laboraroře (mykologická a venerologická, alergologic-
ká). Další specializované ambulance jsou součásti komple-
mentu klini§. Vedoucím lékařem ambulantni ,,dospělé" čás-
ci je MUDr, A. Nechváral.

Komplement kliniky
Komplemenr zahrnuje jednak rozsáhlý operační trakt a hisro-
patologickou laboraroi jednak specializované ambulance (pro

alergologii a profesionální dermarózy, dermarologickou on-
kologii a pigmentové afekce, lymeskou boreliózu, lymfologii
- manuální lymfodrenáž, presoterapie, léčba celulitidy; my-
kologii, lékařskou kosmeriku - chemický peeling, léčba keloi-
dů, laser léčba jizev atd.). Vedorrcí |ékařkou komplementu
je as. MUDr R. Konkolová. V ambulancích a komplemenru
kliniky pracuje celkem l l lékařů, současně je bčhem denni
pracovní doby v provozu 6 specializaci. Navíc zajišťrrjí druho-
atestovaní lékaři konziliárni r7šetřeni pro ,,dospělou" čát.

Lůž}ová část
Lůžková část kliniky má 30 lůžek v maximálně rřilůžkov/ch
pokojích s koupelnou a krásným vfiledem na jihoápad. Lůž-
ková část je umis!ěna ve 3, parře uzlu C. Na lůžkové čásri
pracují tři sekundárni lékaři (rezidenri), vedoucí lékařkou je
as. MUDr. A. Machovcová, Děri je možné hospitalizovat od
l5 ler, mladši jsou hospitalizovány na dětských k|inikách (;e

možná hospitalizace s rnatkou).

KLI NI KA TE LOWC H OVNE H O LE IO4RS TVI
doc. MUDr. Jiří Raduansh!, CSc.

Klinika lznilda z iniciatily prof. Švejcara, kteryi pověřil svého
sekundáře MUDr M. Máčka, aby se pokusil rozvíjet 

"léčeb_
nou rělovýchovu". Tenro předměr, krery byl veden v soupisu
povinných přednášek jako tělol"f,chovné lékařswí (TL), se měl
vyrrčovar na nově založené Fakulrě dérského lékařství. Proro-
že, podle představ jejích zakladatelů, krerymi byli proi Švej-
car a doc. Houšrěk, se měli budouci absolventi plně věnovar
především péči o děci a mladisrvé a pro přechod na obory do-
spělých muselo být zvláštni povoleni MZd, byl i tento obor
orientován na zkoumáni vlivu pohybové aktiviry i jejího ne-
dosratku na rosroucí organismus i na organizaci prvních po-
kusů o rehabilitaci v pediatrii. Vznikla malá skupina dvou re-
habiliračních pracovnic a jednoho lékaře. Prorožc l}uka kladla
velké nároky a raké poádav§ na rehabilitaci rostly, nastoupil
v roce 1960 další asisrenr MUDr. M. Kučera, Jak se ukázalo,
možnosti rozvoje byly velké, protože na tomto poli by| každý
krok v podstatě objevem. Brzy se k této skupině, která byla
mgzitím rektorem univerziry schválena jako oddělení TL při
katedře pediarrie a později (1965) jako samostatná karedra
a ústav, připojil i MUDI J. Vávra (1965). Pracovišcě bylo
v roce 1987 změněno na ldiniku,

Druhý proud činnosli směřoval ke studiu vlilrr pohybové
akdviry na vyvoj děri, a ro jak zdrarych, cak nemocných. V ro-
ce 1965 přešel na toto pracoviště i §ziolog MUDr, H, Kureš
a ustavila se tak skupina věnujicí se srudiu změn reakci dětské-
ho organismu během rělesné áreže, o což se tehdy zajímalo jen
několik málo pediatrů v Evropě. S nimi se serkali na sympoziu

v Berlíně, kde několik z nich založilo evropskou společnost (Pe-

diarric Work Physiology). Prvnim prezidenrem byl prof. Ru-
renfranz, ředitel Výzkumného ústavu pracovní $,ziologie
z Dortmundu. Ve spojení s tímto ústevem zůstalo pracovišrě
ž do roku l990, do Rurenfranzoly smrri. Řadu let spolupra-
covali na zkoumání vliw pohybové aktiviry a vlivy na lipido-
vý profil u děri a na časný l}s§.t hyperlipoproreinemie. Spo-
lupráce ryisrila v řadu publikaci, z nichž některé byly oceněny
cenou Maxe Plancka. Spolrr s proí Rutenfranzem a dalšími
prováděli longirudinální sledování děti ve lztahu ke změnám
lipidů jak v Německu a Norsku, mk čryři rcky ( l983-1988)
u nás v Novém Měsrě na Moravě, a mohli cak srovnat wájem-
né l}ďedky této populační studie ze tří států. Nutno pozna-
menat, že rozdily byly velmi malé.

Společnosr Pediacric Vork Physiology se rozrůsrala a pořá-
dala každé dva roky kon6resy, z nichž dva se kona|y u nás. Po
dvě období byl prezidenrem této společnosci prof, Máček, se-

kretářem pro| Kučera. Podařilo se provést několik srudií, kre-
ré lzbudily dosri velký zájem, rakže byly publikovány v USA
v J. Appl. Physiol a opakovaně v Eu. J. Appl, Physiol. Byla
konsratována odlišná reakce dětského organismu na dlouho-
doborr árež prori dospělému, rato skurečnosr je dodnes cito-
vána i v učebnicích. Z vice než několika set publikaci lyšla asi
polovina v renomovaných časopisech v zahraničí, rakže jsou

cirovány dodnes.
Vedle této publikační činnosd, reprezenrujici výsledlg vlasr-

nich srudií, se odehrávala na půdě klinikyješrě rozsáhlá zdra-
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vornická činnosr. Ročné bylo provedeno více než 3000 dia-

8nostickych átaD}ych ryšetření pro interni, pediadclcí a dalši
pracovišrě, srejnč rysoký počer děri včnujicich se inrenzivni-

mu spoltovnimu tlicviku byl konrrolován a preventivně sle-
dován.

Od roku l988 nastoupiljako přednosta prof. Kučera, kli-
nika se rozvijcla dále, ale roxah publikačni činnosri se poně-

kud snižil, procože zemřel MUDI J. Vávra a prof. Máček pře-
šel na kliniku rehabilitace. Noq; přednosta se pozdéji věno-
val srudiu motoril<y barolat a malých dérí, zejména začátkům
chůze, a objevil uzlory bod ve v/voji pohybového sysrému ja-

ko lerovou fui kroku, když dírě ie schopno začir běhar. Jako
jeden z prvních začal srudovar sponránní aklivitu předškol-
nich dětí a zjistil, žr je mnohem intenzivnější, než se předpo-
kládalo. Věnoval se i patologickým proj€vům souvisejícím
s přerižením nebo naopak nedosratkem pohybu. Začal studo-
vat vztahy mezi scheuermannovou chorobou a tělesnou zá-
těží. Vypracoval projekt aparátu, krery objektivně posoudi
a registruje různé deformace páteře, a jeho prororyp se uplat-
nil v praxi. Mnoho let řidil komisi zdravornické rady ČSTV,
která regisrrovala a anallzovala vznik sportovnich úrazů s ci-
lem zlepšit jejich prevenci. Vydával Směrnice pro ávodění
mládeže a jako organiátor se ú&srnil mnoha dalších projek-
tů. V nedávné minulosri již nasroupili noví pracovníci, v.o-
ce 2000 se stal přednosrou doc. MUDr. Radvanský asisren-
rem MUDr. J. Marouš a do l"fkumné a giukové činnosri se
zapojily poprvé dvě absolventky magistenkého studia §rzio-
rerapie. Pracoviště začíná rozvíjet pohybovou rerapii pacien-
tů se závažnými kardiovaskulárními chorobami, diabetiků
a prevenci chorob hybného sysrému u seniorů, Všichni se usi-
Iovně snaží, aby v noých obtížnějšich podminkích, kdy je
nurné sledovat ekonomickou rovnováhu pracovišrě, mohli
pokračovar ve vyzkumné činnosri srejně úspěšně jako jejich
předchůdci.

KLINIKA REHABILITACE
doc, PaedDr. Pauel KolAr

KIinika rehabilirace 2. LF UK zajišťuje rehabilirační léčbu na
jednodirych klinikách FN v Motole. Má svou ambulanrní
a lůžkovou čásr. Jeji součásti je Cenrrum pro ghkum a léčbu
bolesrivých stavů,

Kliniha rehabilitace 2. LF UK - dětshá ůíst
Dčrská čásr kliniky zajišťuje rehabiliračni léčbu pacientů le-
žícich na jednorlirych klinik"ich derské fakulrni nemocnice,
Úzce spolupracuje s klinikou neurologie. ortopedie, onkolo-
gie a oběma pediatrickými klinikami. Ne těchto klinilcich m-
ke zajiSťuje rehabiliračni lékďskou konziliární službu. K]inika
má svou ambulantní cásr, Zde se zaměřuje na kineziologické
rozbory a léčbu děti ohrožených posriženim cenrrálního ner-
vového systému, Pracovnici kliniky dochází do Centra rané
péče, které působí ve FN v Motole. V ambulanrní části se kli-
nika zaměřuje předevšim na rehabilirační léčbu pacienců s děr-
skou mozkovou obrnou (DMO), s poruchami ortopedic§mi
a respiračnimi, kde g]znamné místo zaujimá péče o pacienry
s cysrickou fibrózou. Na klinice probíhá pravidelná superkon-
ziliární péče o pacienry s DMO indikovanými k operačnim
r7konům. Superkonziliárně raké spollrpůsobi při léčbě rěchro
pacientů boruloroxinem. Participuje na indikacích a následné
léčbč u pacientů indikovaných k dorzání rizotomii na Neuro-
chirurgické klinice FN v Motole. Na kliniku dochází raké děc-
šri pacienti po onkologické léčbě. Na rysoké úrovni je léčba
ergoterapeutická, kterou zajišťuji ergorerapeuričti specialisté.
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Klinika má samostarný "odoléčebný 
pro"oz a provoz fyzlkal-

ni rerapie. Hlavní zaměření v oblasri qhkumné se ryká vyvo-
jové kineziologie a jejího využiri v rané diagnostice a rerapii.
V dané problematice se pořádá řada domácich i mezinárod-
ních kurzů,

Kliniha rehabiliace 2. LF UK- "dnspěk" čdst
,,Dospělá" čásr kliniky zajišťuje rehabilitační léčbu pacientů
Iežících na jednodivých klinikách v dospělé části FN v Molo,
le. Má svou lůžkovou čásr, kde leži pacienri s onopedickYmi,
neurologickými a internimi poruchami, u nichž rehabilitační
léčba woři hlavni léčebný prosrředek. Jsou zde pacienri ve sra-
diu, kdy ještě nemohou do rehabilitačních úsravů nebo ješcě

nemohou docházet ambulanrně. Dále zde leží pacienti, u kte-

rych je analyzován a wořen cílený rehabilirační program, Kli-
nika participuje na mezioborovém programu péče o pacienry
s heredirárni mororicko-senzirivní neuroparií. Na klinice pů-
sobi raké sociání pracovník.

Významnou specializací je konzervativni léčba poruch po-
hybového aparáru u olympioniků a dalších vrchologich spor-
tovců. Klinika se dlouhodobě podílí na rehabililační léčbě
prezidenra republiky. Ambulanrní čásr kliniky zajišťuje reha-
bilirační léčbu u neurologic§ich, ortopedických a respiračně
posrižených pacientů. Má rozsáhlou ergorerapeurickou část,
vlastní vodoléčebný provoz a rozsáhlý úsek §zikální terapie,
Dále byla zřizena funkčni laboratoř vyba"ená piisrroji umož-
ňujícími diagnosriku a rerapii onemocnění hybné sousraly
a dále diagnostiku a rerapii poruch stabiliry a chůze.

Centrum pro ujzhum a léčbu bolesti
V r:ímci KliniIcy rehabilitace pracuje Centrum pro léčbu a ý-
zkum bolesri. Poskyruje i komplexní multidisciplinární péči
pacienrům s chronickou bolesri, a lo na neit7iši v §oučasné
dobé dostupne úrovni v Ceske republice. Merodika a rerapeu-
tické postupy respektuji i akruálni rrendy uplarňované ve r7-
spělých zemích, Mezi takové parří i jedna z nejmodernějšich
metod - neuromodulace.

Výuka
V obIasti výuky zajišťuje Klinika rehabilirace ve 4. ročníku
2. LF UK čtrnáctidenni blokovou výuku mediků zakončenou
zkouškou. Klinika garanruje bakalářské studium §.zioterapie.
Tenro obor byl na 2. LF UK založen v roce 1999. V současné
době fakulra zaádala o akreditaci kontinuálního a následného
magisterského srudia §.zioterapie. Na klinice jsou v současné
době pořádané předaresmční kurzy. V současné době zde pů,
sobí čryři postgraduální srudenri dokrorandského studia.
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KLINI KA p Ěrs rr NE U Ro Lo G I E
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Dětská neurologie byla v mgzinárodním méřírku poprvé uzná-
na za samostatný lékařský obor v roce l957 v rehdejšim Čes-
koslovensku. Prvni Klinika dětské neurologie byla orevřena
19. ledna l97l v Děrské íakulrni nemocnici v Praze_Motole.
Zakladarelem děcské neurologie i morolské kliniky byl prof
MUDI lvan Lesný DrSc., jeden z nejnadanějšich ákú dav-
ného neurologa - akademika Kamila Hennera. Profesor Les-
ný vedl kliniku deser ler. Poré se ve vedeni kliniky vystiidali
prof, MUDr. Jaromír Svary, DrSc. (l982) a prof MUDI Mi_
loš trhovs§, DrSc. (l98}l990). Od roku l99l kliniku ve-
de doc. MUDr. Vladimir Komárek, CSc.

Pro[ Lesný (1914 2002) byl mimořádnou osobnosti svě-
tového vyznamu. Jeho hlavnim ájmem byla onemocnění mo-
zečková, d:íle epileprologie a kliniclcá neuro$ziologie. V rám-
ci odborné neurologické společnosri založil profesor Lr_sný

sekci děrské neurologie. sekci klinické neuro$ziologie a Ces-
kou ligu proti epilepsii. V devadesárých letech z rěchro sekci
r,znikly samostatné odborné společnosti ČLS JEP P.ofeso.
Lesný rovněž založ|l tradici mezinárodních sympozií děrské
neurologie a umožnil rak setkávání českých a špičkorych svě-
tových neurologů v Praze i v dobách komunisrického remna.
I po penzionování v osmdesá9ich letech by| profesor l,esný
přijímán na neuropediatrických a epileprologických vedeckych
akcích jako srále vážený a obdivovaný akrivni účastník. V ro-
ce 199l se jako emeritni profesor vrací na kliniku, znovu
přednáši studentům a až do konce devadesát/ch let pravidelně
sedává s kolegy při srředeční černé kávě. Profesor Lesný měl
šťastnou ruku při Drběru spolupracovníků. K prvním patřil
ješrě na Hennerově klinice docent Dirrrich, na morolské kli-
nice ro byli v sedmdesáolch a osmdesárych lerech doc, Brach-
feld, docent Róssler a profesor Svary

Docenr Brachfeld začínal jako pediatr a jeho doménou
v děcské neurologii byla kojenecká problemarika. Napsal uni-
kátní monografii o kojeneckém subdurálním hemaromu a me-

zi pamětniky se traduje jeho invenčni pojetí pneumoencefa-
lografického (tzv. PEG) ryšerření mozku, kdy umně sestrojil
speciálni židli rrmožňtljicí ťorováni dítěte v prostoru. Docenr

Brachfeld byl laomobyčejně dobr/ člověk s krásným lzrahem
jak k malým děrem, nk ke sl"/m spolupracovníkům.

Stejně oblíbený (zejména rr EEG laborantek ) byl vlidný
docenr Róssler, jehož hlavním ájmem byla elekrroencefalo-
grafie. Profesor Svar/ se pilně věnoval především dětské epi-
leprologii a jeho monografie věnovaná děs§m nervoým á-
chvatům pacři|a ve své době k základním učebnicim oboru.
Lesného pokračovatelem v klinické neuro§.ziologii byl zejmé-
na profesor Lehovský, jehož zásluhou se EEG a EMG labo-
ratoře rozšířily o r7šerřování evokovaných porenciálů všech
modalit, a který podpořil zájem o neuro$.ziologii u dalších
pracovníků kliniky, a to zejména doc. Komárka a asisrenra
Krause. Prof. LehovskY vydal monografii věnovanou děrské
elektroencefalografii a srejnč akrivně jako prof. l,esný se po-
dilel na orgarriz-aci mezinárodních pťaž§kych sympozii. \tdec-
ká akrivira všech přednostů by nebyla možná bez perfekrní-
ho zázemí qtvořeného zdravotnickými zástupci. Nejprve ro
byl po dlor.rhá léra primář Pavel Kocura, precizní neurolog
Hennerory školy, neúnavný bojovník za,,pr:íva klini§" a vždy
přitomný ochotný rádce mladším kolegům. Po jeho smrti se

nevděčné role primářky ujala Míša Prošková, která má mimo
jiné i velkou zásluhu na rozvoii morolské neuroonkologie.

V souásné době Klinika dětské neurologie za.iišťr_rje jak ry-
soce specia-lizovanou péči o děd s chorobami nervového sysré-
mrr od narození do l8 ler, uk rl.uku dětské neurologie a neu-
rovéd pro srudenry medicíny a srudenty §,zioterapie dřivějši
Fakulry děrského lékařswí (nynějši 2. lékařské fakulry) Univer-
ziry Karloly. Vyzkumné aktiviry pokr;vaji oblasri epileptolo-
gie, epileptochirurgie, neurov/vojol"rich poruch, neurogeneri-
ky i neuromuskulárnich a neurodegenerat ivních onemocnéni.

Dérským pacientům z cele České republiky je na klinice
poskytována jak ambulanrní, tak lůžková péče. Ročně je ho-
spiralizováno kolem l000 děcskych pacientů a v ambulancích
ošetřeno kolem 7 500 dětí. Kromě dvou ambulancí, ve kte-
rých jsou ošetřovány děd s nejrůznějšimi neurologic§mi pro_
blémy, pracuje v rámci kliniky i l0 poraden specializovaných
na jednodivé okruhy onemocnění. Dvě poskytuji zázemi pro
diagnostiku a léčbu celého spekrra neurologic§ch chorob po-
stihujících děri od narozeni do l8 ler. Na oddělení sraršich dě-
rí je umistěna i Sranice neuroinlenzivní péče (SNIP) pro děti
s poruchami vědomí a živor ohrožujícimi neurologiclc/mi cho-
robami. Původni oddělení kojenců a dětí do 3ler věku bylo
reorganizováno a částečně sravebně upraveno tak, aby byla
umožněna hospinlizace dítěte s matkou nebo jinou doprová-
zejicí osobou na jednom pokoji. Zároveň zde byla umístěna
Jednorka intenzivního monirorování EEG QIME), zahrnují-
ci dlouhodobou simultánní video-EEG monitoraci a předope-
rainí inv aziv ní monirorování.

Diagnosrickou chloubou kliniky je elekrro§ziologická Ia-
boratoi jejíž přísrrojové lybaveni umožňuje snímat dIou-
hodobé video-EEG včerně spánkových záznamů a lyšerřeni
prostřednicrvím Přenosného EEG pro pacienry vladující re-
suscirační péči; dá|e EMG srudie a všechny modaliry evoko-
vaných porcnciálů včetně peroperačních monitorací, Ročně je
v EEG laboraroři ryšerřeno kolem 4000 děd a v rámci hospi-
ralizace natočeno zhruba 100 dlouhodobých video-EEG mo-
nirorování. V elekrromyografické laboraroři b}.vá ročně !yšet-
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řeno kolem 600 děrslých pacienú. Počer lyšetřeni zrakoých,
sIuchoých a somatosenzoric§ch evokovaných porenciálů do-
sahuje kolem 900 ročně. V současné době je neuro§ziologická
laboratoř rozšiřována o transkraniálni magnerickou srimulaci,
Stáe narůstajicí počty ryšetření dokáže vedoucí laboraroře
Dr. Faladová s úsměvem zvládnout a je její zislu}rou, že všech-
ny laborant§ se snaži, aby kvantira byla provázena i dokona-
lou kvalitou.

DNA laboraroř vedená Dr. Seemanem se specializtrje na

ryšetřeni hereditárních senzoricko-mororických neuroparii,
non-syndromálnich poruch sluchu a mikroceíalií. Ostarní
spektrum molek u lj rně-gener ickych lryietieni je_realizováno

v r:imci Neurogenetickeho cenrra ve.poluprici s Ustavem bio-
logie a lékařské generilq, 2. LF UK a FNM a za koordinaci je
zodpovědná as. MUDr Ztrmrová.

V rámci diagnoscicko-Iéčebné péče i vědeckovlzkumné čin,
nosri probíhaji na klinice především následtrjicí dlouhodobé

Programy:
o Epileptologický program je zaměřen na včasnou diagnos,

tiktr a léčbu nezvladatelných epileptických syndromů a za-
hrnuje jak široké spektrum konzervativnich postupů, tak
implantaci vagového stimt átoru a klasické epileprochi-
rtrrgické výkony. V rámci granro{ch projekrů je řešena
problemacika predikce epilepcickych záchvetů pomocí ne-
lineárni EEG anallzy, přinos proronové magnetické spek-
troskopie v předoperační diagnosrice a korelace histoparo-
logických nálezů u operovaných pacientů. Tenro program
v současnosti koordinuie as, Pavel Kršek, Ph.D,

o Neuovywojový progíam je věnován jednak problemarice
časné diagnostiky a intervence u poluch ťvoje mororiky,
psychiky a verbální i nonverbální komunikace, Jedním
z úkolů je zkoumáni kliniclrych a neuro$.ziologických ná,
lezů u autistického spekrra a 1]vojolých dysfázii, dále jsotr

ve spolupráci s rehabilicační a orcopedickou klinikou kom-

NEUROLOGICKA KLINII{A
doc. MUDr. Martin Bojar CSc.

U zrodu morolského neurologického oddělení srál doc. MUDI
F. Hanzal, ktery byl uznávarrým a zkrršeným neurologem a do-
centem Hennelory neurologické ldinilry lékařské fakulry Uni-
verzlq Kar|oly. Zajišťoval od roku l953 neurologickou kon-
ziliárni péči pro nemocnici v Motole. Docenr Hanzal dvakrár
rýdně dojižděl do pavilonové morolské nemocnice, která reh,
dy ležela skutečně na pokraji Velké Prahy, kde mu odměnou
za jeho konziliární činnosr byl kromě nepřóerného množsrvi
práce honorái jehož výše bere dech i dnes. Cinil totiž 200 Kčs
měsíčně. Doc. MUDr, F. Hanzal se pacientům v morolské ne-
mocnici věnoval skutečně nezištně. s láskou e s vědomím své
odpovědnosti.

K zásadní změně v hisrorii morolské neurologie došlo až v ro-
ce 1957 , kdy bylo založeno v motolské nemocnici neurologic,
ké oddělení, U koléb§ motolské lůžkové nerrrologie tehdy stá-
li dva mladi neurologové, kreří se l1lznamně zasloužili o zrod
a zdárný qwoj morolského benjamínka. Byli to MUDr. S. Káš
a MUDI J. Orzságh. Přednosrou oddělení, jež se mělo ryvíjer
do podoby klinického pracovišrě, se v krátkém období politické,

plexně ryšetřovány a léčeny děri s mozkovou obrnou yčet-

ně zavedení léčby spasticiry podávánim boruIoroxinu. Zá,
sluhou primáře děrské neurochirurgie M. Tichého a as.

Krause z naši kliniky je u těžkých spasricir nově v Motole
prováděna i selekrivni dorzálni rizotomie.
Neurogenetický a neuromuskulární progtam se zaměřu,
je předevšim na ryšetřování nervosvalových chorob, spino-
cerebelárních araxií a na diagnostiku heredirárních moro-
ricko-senzorických neuroparií,
Neuroonkologiclc/ progtam je založen na úzké spoluprá-
ci s Klinikou dětské onkologie a s děrskou neurochirurgii
a je propojen i s neurokuránním programem, v lámci kre-
rého jsou sledovány děti s ruberózní sklerózou a neurofib,
romatózou.

ho ráni srává na konci šedesárych Jerech proí MUDr, K. Mat-
hon. Kultivovaný a velice lzdělaný neurolog, ryznávající cradice
paiižské neurologické školy, krery bylvedle doc. MUDr, Han-
zala dalším ze slavných českých neurologů, vyznamně přispěl
k rozvoji v té době nejmladšího pražského neurologického
odděleni, Po nečekaném Mathonově skonu se do Morola po,
čárkem sedmdesátých ler vraci opět, rentokrát v poněkud
odlišné roli, prof. MUDI, F. Hanzal, DrSc. V ré době byl
předním odborníkem na problemariku neuroinfekcí, zejmé-
na klíšťové meningoencefalitidy a na lyšetřeni mozkomíšní-
ho moku, krery by se nepochybně stal, nebýt normalizačního
běsněni, přednosrou Henneror7 kliniky. Prol Hanzal přišel
do motolské nemocnice a na Fakulru dětského lékařsrvi kar,
loly Univerziry se značným očekávaním a ambicemi. Bylo mu
přislibeno, že ač rrestraník, mohl by se s oh]edem na dlou,
holeré pedagogické zkušenosri a rl,bornou odbornou pověsr
scár přednoscou neurologické kliniky, Ta se měla srác sesrer,
ským pracovišrěm Kliniky dětské neurologie, krerou vedl
prol MUDr, I. Lesný, DrSc. Protože však prof. Hanzal ne-
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splňoval kádrové podminky pro jmenování přednostou kli-
niky, docházelo k průtahům a odkladům v jejím zřízení, Han-
zalovo působení v Motole bylo nakonec podobně jako
v připadě prof. MUDr. Mathona - krarši, než si původně
představoval on sám i většina jeho spolupracovníků, kteří si
ho velmi vážiI. Dobové úsrrky a nepřizeň osudu, které souvi-
sely s prosazováním vedouci úlohy komunisrické srrany, záhy

"edly 
k odchodu prol MUDI, F. Hanzala, DrSc. z morolské

nemocnice a z fakulry Prol MUDr. Hanzal ryužívá nabídktr
vedeni Instituru pro lzděláváni lékařů a farmaceuců a v roce
I976 odchází na misto přednosry Neurologické klini§ ILF
do lrčské Thomayerovy nemocnice, kde působil až do svého
odchodu do důchodu.

Po Hanzalově lanuceném odchodu se neurologické oddě-
leni srává zázračně lehce a rychle Neurologickou klinikoLr Fa-
kulry dětského lékařsrví Univerzity Karloly v Praze. Vedeni
kliniky se ujimá doc. MUDr, H.Krejčová, DrSc., která se vě-
novala zejména budováni vestibulologic§ch a elekcro§ziolo-
gických laboraroří a rozvijela výzkum poruch rovnováhy na
evropské úrovni. Byla uznávanou odbornicí v oblasri vestibu-
lologie a neurooftalmologie. Dále se věnovala i problemacice
rozrroušené sklerózy a neurofarmakologii. Prol MUDr Krej-
čová dokázala navázat řadu zahrarričnich kontaktů, kdy ryuží-
vala své politické angažovanosri a vlivu v odborné společnosci,
To ji trmožnilo prezenrovat ýsledky v}zkumu i v době, kdy
řada rynikajícich odborniků nemohla cestovat do zahraniči.
Neurologickou kliniku vedla prof. MUDI, Krejčová, DrSc,
od roku 197ó do konce roku l992.

Klinika po desetileti zajišťovala diagnoscickou a léčebnou
neurologickou péči pro obyvarele ze rři pražských městských
čásci a nabízela i konziliární a konzultační péči na specializo-
vaném univerzitnim klinickém pracovišri se specializovanými
poradnami s nadregionálni působnosrí,

Od roku l993 je přednostou kliniL7doc. MUDr M. Bo-
jar, CSc., ktery se s9imi spolupracovníky rczviji cradice jak
Hanzaloly likovorologické a neuroinfekcionisrické školy, tak
vestibulologický program budovaný prof. Ktejčovou. Po pře-
stěhováni Neurolo8ické klini§ do nového Modrého pavilo-
nu, jež představovalo zisadni obrat v hisrorii kJiniky a v Lwalitě

nabizené diagnostické i léčebné péče, skončilo čryři desetileti
rrvajicí provizorium v pavilonu infekčnich hepatitid. Nely-

hovujíci prostory a izolovaná poloha obzvláště v posledních
letech bránily - podobně jako dalšim klinickým pracovištím
v dospělé čásri FN Morol yrživar skutečnou rýmovou spo,
lupráci nezbytnou pro moderně orienlovanou neurologii, Kli-
nika nemohla cěžit z ohromného pokroku zobfazovacich me,
rod a převratných změn v akutní medicíně. Teprve od roku
1998 se může rychle rozvijer podle koncepce moderního neu-
rologického a neurovědně orienrovaného pracovišrě. Může ku
prospěchu pacientů i srudenrů ryuživat velkoryse disponova-
ných ptostor ve druhém parře Modrého pavilonu FN Morol,
kde mohou lékaři neurologické kliniky úzce spolupracovar
s Úsravem neurověd, s neurogenerickou laboraroři, s nedávno
zřízenými odděleními neurochirurgickým a spondylochi,
rurgic§m, s klinikou rehabilirace, s oddělenim chronické re-
suscitace a inrenzivni péče a Usravem patologie a molekulár-
ni medicíny. Po takřka črvrt sroleti se tak posrupně naplňuje
aspoň zčásri představa zakladatele moro]ské neurochirurgie
prof, MUDI V Beneše, DrSc., krery od osmdesár/ch let před-
vidal, že v nové dospělé čásri FN Motol vznikrrotr moderně
lybavená neurovědně orientovaná klinická a ýzkumná pra-
covišré, která by odpovídala jeho plánu nazřízeniY,fuklmlé-
ho ústavu neurověd,

Dí§,v7nikajicímu laborarornímu komplemenru a nebýwa-
lým možnostem v oblasti urgenrní medicíny zajišťuje klinika
v plné šiři komplexní péči o nemocné s chorobami nervové-
ho systému. Klinika lyužívá velmi úzkou návaznost na řadu
klinických a laboratorních pracovišť dospělé a dětské čásri FN
Moro1, krerá dovoluje spolupráci v klinické, laborarorní, pe,
dagogické i rlzkLrmné oblasri v rámci vyzkumných záměrů
Univerziry Karloly i v dalších projektech.

Pro kliniku a její pacienry je velmi rlznamná těsná spolu-
práce s Klinikotr děrské neurologie, která nabyla po piesrěho-
vání do Modrého pavilonu novou kvaliru zejména dil7 rozvi-
jeni epileptologického a neurogenerického programu.

Záadni přinos pro zlepšení diagnostických možnosti zna-
menalo začlenéní likvorologické laboratoře, krerá byla původ,
ně pracovišrěm Kliniky děrské neurologie, Vedoucí laborato-
ře RNDI L, Glosová aktivně rozviji nové ryšerřovaci merody
mozkomišního moku, což je qhnamné pro klinicky a vyzktrm-
ný program zaměřený na zánětlivá a demyelinizačni onemoc-
néni, atroficko,degenerativní a hereditární choroby CNS.

Spolupráce s klinikou dčaké neurologie je vyznamná i s ol e-

dem na rychlý rozvoj neurogenericky zaméřených programů
a na btrdování moderné rybavených neuro$ziologických la-
boratoři. Neobyčejný pokrok přineslo zřizeni video,EEG mo-
nicorovaci jednorky s dvěma monirorovanými lůž§, spoluprá-
ce s Klinikou nukleárni mediciny a endokrinologie, Klinikou
zobrazovacich metod a v neposlední řadě i zapojení pracovni-
ků kliniky do činnosri pražské Epileptochirurgické skupinv

V duchu původního zaměření kliniky pfosazované prof.
MUDr. F. Hanzalem se rozvijí činnosr Centra pro diagnosti-
ku a léčbu demyelinizačních a zánětlivých onemocněni. MS
cenrrtrm se zařadilo mezi uznávaná pracoviště, zajišťujíci su-
perkonziliární péči velkému počtu pacienrů s rozlroušenou
sklerózou nejmodernějšimi léčebnými posrupy, Podílí se i na
mezinárodnich kliniclgch srudiich hodnoticích imunomodu-
lačni a imunosupresivní léčbu. Klinika pokračuje díky r}bor-
ně fungujíci likvorologické laboratoři ve spolupráci se Srárnim
zdravotnim úscavem a dalšími pracovišti Univerziry Karlory
ve qizkumu role neurotropnich agens (herpecické 

"iry, spi-
rochery, HIV) v etioparogenezi zánětli\rych, autoimunirnich
a demye|inizačních onemocněni.
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V souladu se stoupající prevalencí kognitivních poruch a ná-
roky na kvalitni diferenciální diagnostiku u této počerné sku_
piny chorob CNS rosre význam poradny pro poruchy paměti
(Memory Clinic), krerá zajištuje diagnostiku, lečbu i 9hkum
kognitivnich poruch podminěných zejména neurodegenera-
rivními a vaskulárními chorobami cNs. velmi se zkvalitnila
a rozrosrla činnosr poradny plo onemocnění exrrapyramido_
vého systému a poruchy pohybu, jež úzce spolupracuje s dal-
šimi rakro zaměřenými pracovišti a rozvíjí s Klinikou nuk-
leární medicíny a endokrinologie nové diagnosrické metody

- SPECT, DaT SCAN, jejichž modifikace jsou důležité i pro
epilepileproIogický a epileptochirrrrgický program kliniky.

K]inika v současné době slouži jako superkonziliární praco-
višrě pro poruchy rovnováhy, záchvatová onemocnění, neu_
rodegenerarivni a heredirá_rní choroby CNS, neuroinfekce, zá-
nědivá a demyelinizační onemocněni, vaskulárni onemocněni
CNS. Diagnosrika neuromuskulárních onemocnění (heredi-
rární senzomororické neuíopatie, amyolrofická larerálni skle-
róza, spinocerebelárni araxie) je rozvíjena v rámci neurogene-
tického programu ve spolupráci s Klinikou děrské neurologie
a Úsravem biologie a lékařské geneti§. Epileptologický pio-
gram, ryuživajici video-EEG monirorovaci jednorky, je roz_
vijen ve spolupráci s dětskými neurology a dalšími spolupra-
cujicími pracovišti Univerziry Karloly.

Klinika můž v nových prostorách konečně nabídnout a za,
jistit dlouhodobé sledování a léčeni dospělých pecienrů, kreří
byli v děckém a dorostovém věku léčeni a sledováni na dět-
ské neurologické klinice a dalšich klinikách děrské čásri FN
Motol.

Taková spolupáce v řadě obla§ti - zejména v epileptologii,
zánětlivých a auroimunnich chorobách posrihujicích nervo-
vou soustavu, neuromuskulárních a heredodegenerarivních
chorobách, neurogenerice, výwojorych vadách i u nemocných
s nádorovým onemocněnim nervové sousraly - nabizí jedi-
nečné podmín§ pro naplnění koncepce celostně chápané,
vývojově orienrované neurologie, Z těchto důvodů je důleži,
ú také spolupráce s klinikou rehabilirace, orropedickorr klini-
kou a děm§m neurochirurgichrim oddělenim FN Morol. Dí-
ky rěmto těsným konrakrům se neurologická klinika odlišuje
od jiných neurologickych klinických pracovišd, ježjsou orien-
rována převážně na onemocnění dospělého věku. Narůsrajici
vlznam má spolupráce s Dětskou psychiarrickou klinikou.
V poslednich dvou letech se slibně rozvíjí personálně a pro-
vozně zajištěná spolrrpráce s Cenrrem neurověd a s Centrem
pro rl2kum a léčbu bolesri při Klinice rehabilirace 2. LF UK
a FN Motol.

Obdobné možnosri přin;íší klinická i pedagogicko-výzkum-
ná spolupráce s dalšími kliniclcymi pracovišti děské i dospělé
čásri FN Morol. Významné je sledováni dynamiky onemocně-
ni chronických nebo chronicko-progredienrnich chorob ner-
vového a pohybového systému u dětí a mladistr7ch, a jejich

ývoje v dospělosri.
Neurologicki klinika 2. LF UK a FN Motol dnes předsta-

vuje pregraduálni jiukovou a klinickou ákladnu pro výuku
magisterského programu neurologie pro studenty 2. LF UK.
Neurologie je q.,rrčována jako klinic§ předmět a áe v rámci
v/uky vnitřniho lékařswi a neurověd. V rámci bakalářského
studijního programu se spolupodíleji pedagogové a zamčst-
nanci na výuce §.zioterapeutů podle studijnich programů
2. LF UK. Na klinice srudují a pracuji v souladu se srudijnimi
programy postgraduálního studia v biomedicíně dokrorarrdi
zaměření na vesribulologii a elekrro§ziologii CNS, ,vyšecření

mozkomíšniho moku a demyelinizační a neurodegenerativní
onemocněni. Klinika spolrrpracuje při zajišiováni dalších pro-
gramů v rámci PGS s Úsravem neurovéd 2. lékařské fakulry
Univerziry Karlory.

Pracovníci kliniky spolupracují dále i s pracovniky kareder
IPVZ a s ČLK na 9rrkol}cb postgraduálnich programech
v oblasri vestibulologie, klinické elekrro§ziologie, epileptolo-
gie, klinické neurologie a klinické psychologie. Dále se úspěš-
ně rozvíjí léta trvajicí spolupráce vesribulologické laboraroře
s karedrou bio§ziky Č\4JI, zaměřená na rl.uku klinické bio-
§,zi§. Pokračuje spolupráce s laboratorními centry Stámího
zdravoního úsravu, zaměřená na 4izkum neuroboreliózy a her-
petických infekcí. S infekčními klinikami Univeniry Karlo-
ly a Fakultní nemocnice na Bulovce se klinika podíli na v/-
zkumném a léčebném programu zaměřeném na problematiku
posrižení CNS při infekci HIV
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o Ě rs rlí p s vc u urru c rlí KLI NI KA
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSa

Děrská psychiatrická klinika (DPK) ve FN Motol byla zalo,
žena v roce 197l jako klinická ákladna tehdejši Fakulry dět-
ského lékařscvi Univerziry Karloly v Praze, U jejího zrodu srál
jako prvni přednosta g2namný představitel dětské psychiauie
prof. MUDr. Jan Fischer, DrSc., ktery vedl kliniku od roku
l971 do roku 1976. DPK wnikla přescěhováním čásri pra-
covníků z dětského odděleni Psychiarrické kliniky Fakulry
všeobecného lékařswí UK. Jednalo se o první, a dosud caké je-
dinou samostatnou kliniku c,boru děské psychiatrie v repub-
lice. Na dalším rozvgi se také podílel primář MUDI Mgr |an
Špirz, krerý rozvíjel zejména psychorerapeutic§i a rodinně re-
rapeuticlc| přísup k děrsk/m pacientům. V leíe.h 1976 |984
byl přednostou DPK doc. MUDI Stanislav Drvota, CSc. Vý-
znamným předscavirelem oboru je rovněž doc. MUDrMadi-
mir Hort, CSc., ktery vedl DPK od roku l984doroku 1998.
Během jeho Funkčniho obdobi se v roce I994 piesrěhovala
DPK do samostacného pavilonu, vice ryhovujiciho potiebám
děts§ch psychiatrických pacientů, Disponuje zahradou, na
jejimž budování se podilel qiznamný český lýwarnik - pro-
fesor UMPRUM Kurr Gebauer V roce 1998 převzal vedení
ldiniky doc, MUDr Michal Hrdlička, CSc. V současném vede-
ní pracoviště je školslým ásrupcem piednosry doc. PhDr Ja-
na Kocourková, zdravotnickým zásrupcem přednosty prirn.
MUDI. ]iři Kourek a jako zásrupce přednosry pro vědu a ý-
zkum působi as, MUDI Lukáš Propper.

Klinika se v minr_rlosri zabyvala zejména problémem qvo-
jol}ch aspekců pomočováni u děri, problemarikou depresi
a mentální anorexie. V současnosti se DPK orientuje klinicl7
i vyzkumně především na následující pedopsychiarrickorr pro-
blematiku:
o děts§i autismus a jiné pervazivní qvojové poruchy;
o poruchy příjmtr potrary;
o psychorickáonemocněni;
o afektivní poruchy;
o posctraumarickou stresovou poruchu;
o suicidaliru v děrském a adolescenrnim věkul
o psychofarmakorerapii;
o psychoterapii individrrálni, skupinovou i rodinnou.

V oblasri vlzkumu problernatiky děrského autismu pra-
covníci kliniky pod vedením iešitele doc. MUDr, Michala
Hrdličky, CSc. úspěšně realizovali v letech 2000-2002 mul,
ridi.ciplinárni granr lnterni granrové agenrury Ministerswa
zdravotnicrvi CR a podiIeji se rimro \,77kumem rovnéž na
neurovědním výzkumném záměru 2, lékařské fakulry UK.
Spolupracují rovněž s přednimi mezinárodními insritucemi
jako Yale School of Medicine (New Haven), Baylor College of
Medicine (Houston) nebo J, 

'§íi Goerhe Universirár (Frank-
furr n, M.), Diky rydedkům klinické a vl,zkumné práce v té-
to oblasci je DPK považována za hlavní české cenrrum dia-

8nostiky a Péče o Pervazivni vývojové poruchy.
Dětská psychiatrická klinika se rovněž specializuje na po-

ruchy příjmu porrary děrswí a adolescenci, je ýznamným
centrem lelapie těchr poruch v rámci České republiky, ze-
jména u pacientů s raným začárkem onemocněni. Na klinice
se provádí komplexni léčba, krerá integruje přisrup režimory,

psychoreraperrtický a farmakoterapeurick|, Klinika byla zapo,
jena do mezinárodní studie efektiviry psychoterapie u poruch
příjmu potraly (COST) a v současnosti se podili na ryzkum-
ném záměru 2, LF se zaměřením na poruchy přijmu porrary
s raným začátkem. V této oblasti ryvijeji pracovníci klinilry
rozsáhlou publikační činnosc,

V letech l996 2002 pracovníci klinilry publikovali přes
140 odborných praci doma i v zahraniči. Mezinárodní publi-
kace byly realizovány např, v prestižních casopisech Neuropsy-
chobiology, The British Journal of Psychiatry, International
Forum of Psychoanalysis, The Journal of ECT, The Journal
of Forensic Psychiacry Psychoparhology, Psychopraxis, Euro-
pean Journal ofPsychiatry European Psychiatry Z domácich
knižnich publikaci je nurno připomenour předevšim učebnici
Děrskí a adolescentni psychiatrie (Porrál, 2000), prvni mo,
derní učebnici oboru po téměř čryřiceti letech; z monografic-
kých praci pak rexty Menrá]ní anorexie a mentáIni bulimie
v děrsrvi a dospivání (Galén, 1997), Elektrokonrrlzivní tera,
pie (GaIén, 1999), Demence a portrchy paměti (Grada, 1999),
Podoby násilí v rodiné (Vyšehrad, 2000), Sebevražedné cho,
váni (Porcál, 2003).

Dětská psychiatrická klinika zajišťuje na 2. LF UK vlr,rku
psychiacrie pro magisrerské srtrdium lékaisrví a baka]ářské sfu-
dium §,zioterapie, součáscí výuky je raké povinně volitelný
předmět psychoterapeutická propedeutika, se zaměřenim na
psychosociálni, psychorerapeurické a komtrnikační aspekry
medicíny. Výuka je orientována zejména na řešení problémo-
jich sittrací, vzrah lékaře a pacienta, psychoterapeutické při-
rtupy a vlasrni zkušenosr srudenrů s pacienry

DPKje nejen gukovou základnou 2. lékďské fakulty UK,
ale je zde rovněž lokalizována subkatedra děrské psychiarrie
IPVZ vedená doc. MUDr, Evou Malou, CSc,, která je jedi,
ným cenrrem postgraduálniho doškolování v oboru děrské
psychiatrie u nás. Někreří lékaři a psychologové DPK jsou
rovná soudnimi znalci v oboru dětské a dorostové psychiarrie
a klinika je pověiována rypracováním reviznich soudně zna-
leckých posudků.
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KLI NI KA Z O B RÁZ OVAC I C H M E TO D
?roí MUDr, Jiří Neuuirth, CSa

Historie Klin ihv zobrazouacích metod
FN u Motole '
Renrgenové pracoviště FN v Motole založil a dlouho vedl je-

den z nestoni české ndiologie prof MUDI Slavoj \tšín, DrSc.
Těn se v roce l966 sral přednoscou Radiodiagnosrické klini-
ky IPYZ na Bulovce, Na jeho misto nastotrpil zkušený dia-
gnostik, primář MUDr. J. Holík. V ré době však nebylo ra-
diologické pracovišrě pro dospělé zapojeno do práce fakulry.
Základnou vJrrky radiologie na FDL UK bylo původní rent-
genové pracovišrě I. a II. děrské kliniky v Praze 2 v Sokolské

ulici. Vedením tohoro pracovišrě byli postupně pověřováni
pediarři MUDr Somr. MUDr, Bedtich Horák. MUDr. An-
tonin Rubin a MUDr. Oldiich Snobl. Prvni lři jmenovaní
se vrárili k prakrické a klinické pediarrii a dorosru, zarímco
Dr. Šnobl po doplněni atestace z pediatrie o obě atestace
z renrgenologie ziskal postupně docenruru a dokrorár věd
v romto oboru. V roce 1970 muselo roro pracovišrě spolu
s [. a II. dětskou klinikou FDL ustoupit stavbě metra a pře-
místilo se do dokončovaného monobloku FN v Motole. Škol-
ské rentgenové pracovišrě bylo nejprve provizorně umísrěno
v 6, patře, kde mělo k dispozici dvě ryšetřovny. Kromě remné
komory čekárny a kanceláře s popisovnou snímků zde byly
i 2 mísrnosri pro ryuku mediků. Tou byli povéřeni kromě ve-

doucího doc. Snobla rovněž asisrenri: MUDr. Jiti Ábraham.
MUDr. Milan Cholt a později i MUDr, Eva Kolihová.

po otevření monobloku děrské části FN Motol se od ra-
diologického pracoviště oddělilo radiorerapeurické odděleni
a spojením dětské a dospělé radiodiagnostiky wzniklo Ustřed-
ni radiodiagnostické oddělení FNM. Od roku 1983 jej vedla
MUDI E. Kolihová, CSc. Ta se habilitovala a pod jejím vede-
ním se odděleni stalo předním centrem pediatrické radiologie
u nás.

V říjnu 1990 se stal vedoucím radiologického oddělení
MUDr. StanislavTůma, CSc. Ten se od wé promoce věnoval
pediauické rediologii, nejprve na odděleni vedeném doc, Šnob-
lem, od roku l970 v kardiopulmonální laboraroři své hlavní
specializaci - diagnostice srdečnich vad u děd. V lednu l992
byl jmenován docenrem a ve stejném roce se stává oddělení

klinikou a doc. Tiima jejim prvním předrrosrou. V roce 1997
byla dokončena qjstavba Modrého pavilonu a K]inika zobra-
zovacích merod (KZM) se dílry rybaveni ne.jmodernějšími ry-
konnými přistroji srala pracovištěm špičkové úrovně, které
v současnosri umožňrrje komplexni prováděníveškeryó dia-
gnostic§ch a rerapeutic§ch postupů u děrslcych a dospělých
pacientů.

Současnost Klinik7 zo brazouacích metod
V říjnu l999 je přednosrou Kliniky zobrazovacích metod jme-
nován doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Od prof. Tiimy pie-
bírá tradici mladou, ale rybavením jednu z nejmodernějšich
a nejlépe lybavenýó radiologickyó klinik v republice. V kvěr-
nu 2002 je doc. Neuwirrh jmenován profesorem radiologie.
Od roku 200l je na romro pracovišti zřízena subkatedra pe-
diauické radiologie |PYZ a prof. MUDr Jiři Neuwinh, CSc.
se srává jejim vedoucim. Y roce 20O2 se mění organizační
srruktura kliniky a jejim primářem se stává MUDr. David Te-
sai CSc.
Klinika má I0 samostaných úseků - odděleni. Jsou ro:

o pediatrická sonografie;
o pediarrická v/početni romografie;
e pediatrická konvenční radiologie;
o kardioangiografie;
o výpočerní romografie pro dospělé;
o magnetická rezonance;
o mamografie;
o sonografie pro dospělé;
o kosrní diagnostika - ambulanrní radiologie;
o skiaskopicko-skiagrafická radiologie pro dospělé.

Výsadni postavení v rámci České republiky má předevšim
pediarrická áist klini§ v postgradrrálni výuce, kde vede post-
graduálni giuku radiodiagnosriků v pediarrické radiologii
v celé ČR a podilí se na celkové piedatesračni připravě. Na kli-
nice probíhá celoročně pregraduální l}uka radiologie " blo-
kovém 5rydenním cyklu a je zakončená rigorózni zkouškou,
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V roce 2003 probihá akredirace bakalářského srudia radiolo-
gic§;ch asistenrů. Bude se jednat o první program rohoco sru,
dia realizovaný na univerzitě karlově v praze, ve spolupráci
s Mezinárodní agenrurou pro atomovou energii a Stárnim úřa-
dem pro jadernou bezpečnosc jsou na KZM pořádány stáe me-
zinárodnich odborníků, školícich se v oblasri radiační ochrany,

Celkově se na klinice provede vice než 200 cisíc ryšerření
ročné, Každý rok ly.šecřime více než 7 tisíc nemocných pomo,
cí magnetické rezonance, přes 10 tisic pacienrů pomocí \.f,po-
četní tomografie a angiografické rlšerření provedeme u 3 cisic
pacientů.

KZM zajišťuje v rámci Ceské republiky superkonziliární
ryšecřeni i konzulrace děrs§ch onkologic§ch pacientů, řeší
problematiku vrozených wývojowých vad, včerně genecických
vyšetiení, a rizikové novorozence, V oblasri intervenčni ra-
diologie je v pediarrické čdsti prováděna léčba vrozených i zis-
kaných srriktur jícnu a průdušnice balonkovou dilacací, Ve
spoluprácis děrskou ORL klinikou vzniklo centrum diagnos,
ticko-rehabilitační léčby polykac obtiží, KZM je jediným
pracovišcěm v České republice, kt provádí karetrizačni skle-
rotizaci varikokély u děri ambulanrním způsobem,

V Modrém pavilonu se pomocí nejmodernějšich diagnos,
riclq,ch přistrojů provádějí všechny druhy ultrazvukového ry-

šetření, včecně barevného dopplero"ského modu, spirální 9i,
početní tomografie, CT angiografie, vyšetřeni magnetickou
rezonanci a MR spekrroskopie. Kromě těchro ryšecřovacich

posrupů jsou na noých, ýkonných rentgenoých přístrojich
prováděny všechny druhy klasické skiagralické a skiaskopické
radiologické diagnostiky.

Na kardioangiografickém pracovišri se provádějí cevní dia-
gnostické a intervenční zákroky na periferních, karorických
a mozkorlich tepnách včetně implantace stentů, zavádění frl-
trů, trombolýzy a embolizací nádorů. Lékaři KZM provádě-
jíci kromě koronární diagnosrické karerrizace řadu interven-
čnrch zákroků včerně implanrace trenrů, Prioritně v ČR jsme

zavedli kombinované katetrizační inrervence na srdci a cévách
současně a karetrizačni ablaci septa myokardu,

KZM provádí i nevaskulární intervenčni ýkony pro širo-
ké spektrum nemocných i mimo region, V oblasti nevasku-
lárni intervenční radiologie jsou na KZM prováděny kromě
biopsii pod CT kontrolou také veškeré inrervenčni zákolry na
žlučových cestách (drenáže, srenry) a léčba komplikaci porrál-
ní hypertenze metodou TIPS.

KLINII{A NUKLEARNI MEDICINY A ENDOKRINOLOGIE
doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.

O lznik pracovišrě se zaslorržil doc, MUDr, Karel Šilink, DfSc.,
žák nescora české endokrinologie, akademika pro| Josela Char-
váta, DrSc. Pracoviště ,vzniklo jako derašovaná lůžková báze
Šilinkem založeného V}zkumného r.israru endokrinologického
(VUE) a slavnostně bylo ote,,.řeno l. 7. 1959. Do té doby ne-
bylo možné sysrematic§ podávar léčebné dávky l3lI pacien-
rům s ryreotoxikózou a karcinomem štitné žIázy (první expe-
rimencální terapie u nás byly realizovány v letech 1956-1959
ve VÚE a hospitalizace probihala na interně nemocnice ve
Sraré škole v Drršní ulici), Kapacira 20 lůžek byla ryužita pro
diagnostiku a od ledna 1960 i pro terapii orevienými záilči,
Radioizocopové oddělení vedl až do roku 1965 prim. MUDI
Jan Kubal.

Po lybavení pracoviště scintigrafem Siemens v roce l962
bylo možné rozšiřir služby o konziliární ryšerření pro Měst-
skou nemocnici v Praze 5,Motole a pracovišrě bylo čásrečně
začleněno do struktur MěN v Motole jako spolupracujici in,
terni oddéIenr. l vořiIo je l.i 30 pracovniků r VÚE a motol-
ské ncmocnice. Vyšetřeno bývalo rehdy v ambulanci ryreolo,
gické, nukleární mediciny a na lůžkách se lystřidalo kolem
400 pacientů ročně. Ve spolupráci s gyneko|ogickým odděle,
nim bylo do roku 1973 léčeno před érou g.,tosratik asi 200 pa-
cientek inrrakavitární aplikaci koloidu radiozlata l98Au.

Do roku 1965 spočívalo těžiště práce lůžkového odděleni
v terapii ryreoroxikóz, Spolupráce s přednostou chirurgické-
ho oddéleni prol Niederlem, ranikajícim operalérem štitné
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žlázy, umožníla zavedení rzv ,,horkých" operací nádorů šrírné
žlázy po aplikaci radiojódu. Pod vedenim primáře MUDr. Ja-
na Němce, CSc. se hlavni oblasr ájmrr přesunula k léčbě di-
ferencovaného folikulárniho a papilárního karcinomu štítné
žlázy a v téro linii pracovišrě pokračuje dosud.

Další rozšiřeni diagnosri}9 a rerapie bylo dosaženo v letech
1972 74 iastalací barevného scintigrafu Picker a rozšiřením
o druhý pavilon, kam se přesunrrla diagnosrická čásr radio-
izoropového oddělení; počet lůžek sroupl na 25 a po dalši re-

konstrukciv roce 1980 dosáhla kapacita lůžkového oddělení
29 lůžek. Kromě léčby a celorepublikové dispenzarizace pa-
cientů s papilárním a íolikulárním karcinomem štitné žlázy
(terapeuric§ spád je i pro věrší čát Slovenska) se na pracoviš-
ri sousrředila pod vedenim MUDr, Marry Neradilové, CSc,
i celorepubliková péče o pacienry s ryreoidálním medulárním
karcinomem. Komplexni léčbu závažných forem endokrinní
orbiropatie prosadil MUDr. Stanislav Váňa, CSc, ve spolu-
práci s MUDr. Pavlem Rezkem (nyni Oční oddělení FN Bu-
lovka).

V roce l985 wniklo- v souvislosti se změnou staturu ne-
mocnice na Fakultní nemocnici v Motole- Oddělení pro am-
bulantni diagnostiku nukleární mediciny. Torc odděleni spo-
lu s lůžkor.ým oddělenim Endokrinologického úsravu (dříve
VÚE) se stato základem Kliniky nukleární mediciny (KNM)
2. LF UK se sidlem ve Fakulrni nemocnici Morol, zřízené
v roce l992 pod vedením prof. MUDr, Jana Němce, DrSc,

Zásadni změny na klinice nasraly piescěhovánim do nol}ch
prosror Modrého pavilonu FN v Motole v březnu 1998, Kli-
nika ziskala moderní přístrojové rybavení a prostory důstoj-
né pro pracovišrě celosrárního v}znamu, Byl umožněn rozvoj
zejména nukleární diagnostiky, rozšířené o řadu speciálnich

ryšetření, a zavedení nolých léčebných postupů i u neryreoi-

dálnich zhoubných nádorů. Radioimunoanalltická laboratoř
kNM se od réhož roku srala součásrí Ústavu klinické bioche-
mie 2. LF. Od l. l0. 1999 vystřídal proí Němce ve vedení
kliniky doc. MUDr. Perr \4ček, CSc. Pod jeho vedenim se dá-
le rozvíjejí základní diatnosrické a léčebné programy, rozšiřu-
je se spolupráce s dalšimi klinikami, pokračuje bohatá činnosr
vědeckovyzkumná i pedagogická. Klinika se srává výukovým
pracovištěm subkatedry endokrinologie IPVZ.

Na klinice v současnosri pracuje kolem 70 zaměstnanců.
Registr kliniky rvoří 25 tisic pacientů, dispenzarizováno je
6800 pacientů s diferencovaným ryreoid:ílnim karcinomem.
Na lůžkovém oddělen í je ročně hospitalizov:ino kolem l 000 pa-

cientů jak z Česka, tak ze Slovenska (z roho přes 90 o/o přípa-
dů karcinomů). V endokrinologické ambulanci je ročně ry-
šerřeno kolem l3 tisíc a v ambulanci nukleárni medicíny asi

5500 pacienrů. Výzkumná činnosr klinikyje těsně prováza-
ná s klinickou praxí. V 90. letech byla do standardniho lyšec-
řovaciho programu zavedena diagnosrika 99mTc MIBI. Na
klinice proběhly prvni rerapie l3rI MIBG u pacienlů s me-
dulárním tyreoidálnim karcinomem (l994); ve spolupráci
s Klinikou dětské onkologie 2. LF UK pak u děrí s maligním
neuroblasromem (l997), karcinoidem (l999) a maligním feo-
chromocnomem (200l ).

V roce 200l bylo ředirelem FN Motol a akademic§;m se-
nátem fakulry při klinice zřízeno ,,Centru m pro ryreoidálni
onkologii a endokrinni orbicoparie", vedené doc. MUDt. Pet-

poskltuje odbornou péči pro územi
bliky, Od 1. 12.2002byla minlstry-
ka přejmenována v souladu s náplni

léčebně preventivní činnosti a zaměřenim pregraduálni i posr-
gradu:ílní 9rrky na Kliniku nukleární medicíny a endokrino-
logie 2, LF UK a FN Motol,
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úsruvpzrrů
PhDr. Iuana Mokrošouá

Samosrarný Úsrav jazyků, krery zajišťuje jazykovou připravu
posluchačů všech qpů pregraduálního a postgraduálniho sru-
dia na 2, lékařské fa]<ultě UK, si připomíná v roce oslav 50. vý_
roči založeni fakulry reprve l3ler své samoscarné existence,
Svoji činnosr zahájil v zimnim semeslru roku l990 a po jed-
nom roce získal nové prosrory společně s ostatními teoretický,
mi ústaly v Plzeňské ulici v Praze 5, Přesto se rychle rozvinul
ve fungtrjíci odborné univerzirní pracoviště specializujíci se
kromě výuky na odbornou lingvistickou práci v těchro obo-
rech: řecko,Iatinská lékařská terminologie, cizi lékařská rermi-
nologie, český jazyk pro zahranični studenry aj. Kromě roho
členové risralu zajišťují qrrku v placených jazykol,rl,ch kurzech
pro studenry lékďe a pracovníky ve zdravornicrví, organizuji
pro zájemcekurzy znakového jazyka a v programu celoživot,
niho vzděláváni spolupracují s Institutem pro postgraduálni
vzděláváni ve zdravocnicwí.

Úsrav jazyků se velkou měrou podíli se na překladech cizo-
jazyčných textů v širokém srylovém spekrru. Překlady zahrnu-
ji odborné lékařské rexty, nejrůznější rexry adminisrrarivního
rázu pro porřeby 2. lékaiské fakulry UK (každoroční seznam
přednášek, smIou,vy, žádosci, fakrury zpráry ze zasedání aka-
demického senátu, korespondence se zahraničím aj,), překla-
dy larinských lékařských diplomů, dokonce i některych texrů
trměleckých. V této oblasti jsme dosáhli i někrerych oceněni

(3. mísro a jedno čestné uznání v překladatelské soutěži J. Le-
vého přek|adarelů do 35 1er). Všichni zaměsrnanci zároveň
působí jako jazykovi poradci při řešení mnoha problémů spo,
jených nejen s kodifikačni činností v lékařské rerminologii
a v neposlední řadě jako jazykoví korekroři a recenzenri,

Sysrém l}uky jazyků prošel postupným givojem. V sou-
časné době se usrálil na povinné dvousemesrrálni výuce zákla,
dů iecko-larinske lékařske rerminologie tjako jedinl lékairká
fakulta v CRl a jednoho povinné voliLelného jazyka v rámci
piedmětu cizí lékařská terminologie, V poslednich lerech pro-
vádí Úsrav jazyků pravidelný r."/běr studentů na zahranični
stáže na ákladě jazykol}ch zkoušek (IMFSA, Socrares/Eras-
mus, zahraniční parcnerské univerziry).

Členo"é Ústanu jazyků jsou autory řady odborných publi-
l.ací (napí skripca pro girrku odborného jazyka na lékďské fa-
kuIcě - němčina, čeština pro zahraniční srudenry, angličrina,
šparrělšcina, německo-čes§ a česko-německy lékařs§ slovník)
i článků v odborném cisku (Lisry filologické, Reladones Btrd-
vicenses, Praktická flebologie) a pravidelnými akrivnimi účasr-
níky semináiů a vědeckých konlerencr.

V současné době v úsevu působi l l pedagogů. Od roku
1990 v ústalrr působilo dalšich 24 pracovníků, věršinou cizin,
ců (Rakousko, Ausrrálie, UsA, Velká Blitánie).

Ústav jazyků za|išťuje v/rrku: arrgličtiny, němčiny, francouz-
1riny. špJnélš(iny, rušriny. ieitiny a lariny.

Magistershé studium (čeští studenti)
o řecko-Iatinská lékařská terminologie (1. ročník);
o povinně volicelný cizí jazyk: angličtina, němčina, francouz,

š!ina, španělštine, rušrina (l. ročník);
o cizí lékařská rerminologie: angličrina, němčina, francouz,

šrina, španělština, rušrina (2. ročnik),

Baha lářs hé s tudium íJzio tera?ie
. řecká a latinská lékařská rerminologie (1. ročník);
o cizi lékařská cerminologie: angličrina, němčina (l. ročnik);
o volitelný jazyk: francouzština (3. ročník).

Bahalriishe studiun oplik! a oplom?tri(
o cizílékařská terminologie: angličtina, němčina (1, ročnik),

Magistershé studium (zahraniční studenti)
o řecká a lacinská lékařská terminologie (1. ročník);
o český jazyk (1. 3. ročník),

Postgradualní studium a aspirannhe zhoušky
(CSc,, Ph.D.)
o angličrina, němčina, francouzština, španělština.

Počet aspirantských zkoušek v letech 1990-2002: l38.

Zhoušhy na zahraniční sttíže
o angličtina, němčina, francouzština, španělšrina.

Počet zkoušek na zahranični stáže v lerech 1990-2002: 347,
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Odborné překkdy
Čas všechny rány zhojí. Tempus omnia relevar. Lenrescunt
tempore curae, Dolorem dies consumir. BpeM, ny' ř Bpa,r.

Bpeur ucé,nevur. Die Zeit heilr alle §ýunden. Time is rhe
great healer. l,e remps est le meilleur médecin. El tiempo rodo
lo cura,

Soudní přehkdy
o němčina, angIičtina, francouzština.

otnictuí

o znakový jazyk. 
ŠPanělŠrina;

ú s r,qv uĚ p r c rÝc u nlr p o n l,t ec í
Mgr, Zuzana Dobiašoutí

ústřední bnihouna
Předchůdcem dnešniho Ústavu "ědeckých 

informací byla lé-
kařski knihovna v areálu děrskych klinik v Sokolské rrlici. ]e-
ji základ wořily odborné knihovny I. a II. děrské klinilry. Od
roku l952 spravoval fondy této dilči knihovny odborný pra-
covnik a již v tomto roce byla poskytnura minisrersrvem zdra-
votnicrvi dotace na nákup záldadnich zahraničních monogra-
fii, Z réro knihouny byla ziizena k 1.1ednu Iq54 Usrředni
knihovna fakulry dětského lékařsrví.

Knihovna poskltovala absenčni i prezenční rypůjčni služ,
by, k dispozici byly české i zahranični monografie, periodika
a ýuková literatura. Součástí knihovny byla srudovna s pří,
ručni knihovnou. Uživareli byli pracovníci fakulry, fakulrni
nemocnice a studenti. Knihovna rydávala,,Výběr knižnich
přirůstků", kten/ rozesilala všem pracovištim fakulry i všem
knihovnám příbuzného zaměřeni v celé reptrblice, Odezvou
rěchto informaci byly pak požadavky na meziknihovnír}půj-
čni službu.

Po demolici dětských klinik v Sokolské ulici byla knihov-
na v lednu l97l přesrěhována. Zcísri do nových provizorních
prosror nemocnice v Motole, nejstarší čár fondu monografii
a časopisů do sklepních prosror nemocnice Pod Perřínem,
skripra a učebnice do budo,vy rektorátu Univerziry Karlory
v Celecné ulici, kde se dvakrát v týdnu půjčovaly studentům.
Tato nepříznivá sittrace rrvala až do roku 1977, kdy byla do-
končena výstavba vstupního bloku FN Motol, Zde získala

Ústiední knihovna nové prostory ve kterych sídlí dosud. Přes-
rože přesrěhování knihovny bylo velmi náročné, byla knihov-
na se za}rájenim školn ího rokl1977,78 zpřistupněna suden,
rům a o měsíc později oficiálně orevřena pro osrarni uživarele.

Středisho uědechlch informací
V roce 1983 získala Ústředni knihovna na zjkladě organizač-
niho řádu Fakulry děrského lékařswi noq; název Středisko vě-
deckých informací. Se lznikem SM byla započara spolupráce

s úsravni knihovnou FN Motol v oblasd absenčních a prezen-
čních rypůjčnich duzeb. Zryšujíci se nároky na poskytováni
knihovnicko-informačních služeb daly podnět k tozšíření pro,
vozní doby ve studovně a k nástupu nové pracovní sí|y s úvaz,
kem u FN Motol.

Spojení hnihouen 2. LF a FN Motol
Během 90. let se nadále prohlubovala spolupáce s FN Morol,
předevšim v oblasti rešeršních služeb z elekronic§ch biblio-
grďrclrych databází. Do SM byli přijati další pracovnici_s úvaz-

ky r.r FN Morol. Spolupráce rlwrcholila včleněním Ustavni
knihovny FN Motol do SM 2. LF od l. l. 1998. Bylo vywo-
řeno integrované pracovišrě, které poskytuje rovnocenné služ-
by oběma subjektům.

S rozšiřovánim noqich knihovnickych agend a zryšováním
počrrr pracovníků prošla knihovna od roku 1989 několika díl-
čími stavebními úpravami, jejichž cílem bylo nejen získání vět-
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šiho prosroru pro zýšeni uživarelského komforcu, ale i rybu-
dováni cechnického zázemi pro provoz,

Ú stau u ěde c h! c h info rma cí
Ke konci roku 1998 se vedení fakulty rozhodlo spojir Srředis-
ko véde.kých in[ormaci l Urtavem klinické a aplikovane in-
formariky a dne l. |. |999 byl zřizen Ustav védeckych inlor-
mací, krer/ sestával ze dvou odděleni: oddělení aplikované
informari§ a oddélenr védeckých iníormacr, V romto složení
existoval ÚM do J l . -. 2000, kdy se oddélenr aplikovane in-
Formaciky z ústavu ryčlenilo,

Wdoucí pracouníci knibouny
V průběhu historie vedli knihovnu od roku l954 rito pracovni,
cl: 1952-1954 Hubert Srraka, 1954 1987 PhDr. Arrežka Pa-

cočková, l988 1989 Danuše Votřelová, 1989-1998 Mgr Eva
Buličková, od roku 1999 Mgr. Zuzana Dobiašová.

Automatizace a internet
Do začárku 90. lec bylo SVI knihovnou s klasickými meto,
dami práce (ručni zpracováni všech knihovnických agend).
S násrupem počícačů došlo v průběhu dalšich let v rámci kni,
hovnicko-informačních služeb k radikálním kvanrirativním
i kvalitativním změnlm. Začárkem 90.Ier získalo pracoviště
prvni počitač, na krerém byl insralován automarizovaný kni,
hovnický sysrém ISIS, krery umožnil rywořeni prvního elek,
rronického katalogu knižniho fondu SM. Elektronické biblio-
grafické lékařské databáze na nových informačních médiich
(CD-ROM) lywořily základ rešeršního oddělení SM, V roce
l993 byl zakoupen nogi modulární knihovnick| auromari-
zovaný sofrware TINLIB, který umožnil zpracování všech
knihovnických agend. Poté byla knihovna připojena na po-
číračovou síť Incernec, kcerá se srala násrrojem progresivních
elektronických služeb, Vybudování lokální počítačové sírě

umožnilo v roce 1995 uvést do provozu auromatizovaný 1i-
půjční sysrém, ve kterém se výpůjčka realizuje na základě sni-
mání árového kódu. knihovna si lywořila vlastní www strán-
ku na fakultním serveru, která umožnila piísttrp do karalogtr
SVI akdalším službám.

Od roku 1995 je knihovna spoluřešicelem nebo řešitelem
grancových projekrů, kreré umožnily zavedeni nových infor-
mačních a komunikačních technologií do knihovnicko,infor,
mačních služeb.

Do 2l. sroleri vstoupil Úsrav vědeclych informací jako pra-
coviště s plně automalizovaným provozem! kreré poskytuje
služby ne|en klasické, ale lyuživá možnosrí modernich infor-
mačních a komunikačních technologií. V počiračové síti 2. LF
jsou k dispozici bibliografické darabáze se všeobecným nebo
biomedicinskýrn zaměřením, plnorexcové časopisecké databá-
ze, přistup do elekrronickych kata-logu knižního i časopisecké,
ho fondu, O některé služby (rešeršní, meziknihovni l}půjčni
služba) lze požádar prosrřednicrvim elektronic§th formulářů
dostupných na wrvw srránkích ÚM, Rovn& nékteré qžáda,
né články ze zahraničních časopisů se poskyrují.|iž v elektro-
nické podobě.

Koncem 90. ler byla knihovna postupně lybavena pros!řed-

§ komunikační a inlormační technologie: 23 počítačů (z to,
ho 8 PC pro veřejnosr), 2 multimediální sewery pro sdileni
dokumenrů na CD ROM, 2 skenery, 2 relevizory s videem,
barevné a černobílé ciskárny, kopir§ a komplexní elekrronic-
ki ochrana knižniho londu s kamerovým systémem,

V roce 200l byla s insralací nové počiračové sítě zprovoz-
něna počícačová studovna se sdilenou tiskárnou a skenerem,
V roce 2003 byl zakoupen digitálni skener, ktery umožňuje
převést články z tišrěných časopisů do digicálni podoby a ihned
odeslat po počiračové siti uživatelům inrerním a externím,

Úxaa uědeck|ch informací u číslech
Podle posledních sratisticlrych ukazatelů je v krrihovně 81 cis.

knihovnich jednotek, předplaceno je 95 riculů česk|ch perio,
dik, 75 rirulů zahraničních periodik. V roce 2002 bylo zhoro-
veno 1688 rešerší z bibliografických dacabází a ryřizeno téměř
5000 požadavků v rámci meziknihovni výpůjční dužby.

vědecbá činnost
Grantové projekty
Od roku 1995 pracovišrě iešilo úspěšně tyto grantové projekry:
1995 FRVS ,,Automarizace r7půjčních ďužeb v kni,

hovnách 1,, 2. a 3. LF UK v Praze v návaznosri
na AKS TlNLIB"

|996 FRVŠ 'Návrh 
jednotně koordinované báze dar

publikační činnosti lékaiských fakulc UK, MU
a UP a Farmaceutické fakulry UK"

|995 |997 GAUK ,,Automatizace , integrace a koordinace
wýpůjčních prorokolů pražských lékařslg,ch fa,
kult UK"

1997 FRVŠ ,Jntegrace rešeršni a edični činnosci a auco
marizovaných meziknihovnich výpůjčnich služeb
v knihovnách l.,2, a3.LF UKaFTVS UK"

1998-1999 GAUK,,Siťové propojení virruálních knihoven
1,, 2, a 3. LF UK s ohledem na .7budování bez-
bariérového přisrupu k primárním inforrnacím"

2001- FRVŠ ,,síťoť piistup k elektroniclým informač,
ním zdrojům na 2. LF UK"

V roce l999 se knihovna úspěšně zúčastnila neveřejné sou-
těže rektora Univerzity Karloly třemi projekty: Komplexní
elektronická ochrana krrižního fondu, Recrokacalogizace mo,
nografii, dizerraci a habilitačních praci, Mediotéka a mr.rltime-
diálni studovna.

Studijn,í pobyty u zahraničí
Od roku 1993 se v rámci přímé spolupráce zúčasrňuji vedou-
cí pracovníci scudijnich pobytů na univerzirách v Německu.
Rovněž se zúčastnili dalších odborných studijnich stáží v rám-
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ci řešení gnntoých projekrů, např. na univerzirách v Regens-
burgu, ve Vidni, v Dráždanech, Saarbrůckenu a v londýně.
Tyto studijní pobyry byly přínosem v oblasti aplikace zahra-
ničnich zkušeností v nďich podmínkích.

Euidence publi hačn í čin nos ti
UVI eviduje a následně ryhodnocuje publikační činnosr pra-
covníků fakulry podle zadaných kvalirarivních krirérií. Taro
činnosr je plně automatizována, V roce 2001 byla rypracová-
na nová bibliomerická meroda k"alitati"ního hodnocení pub-
likáční činnosri, ieiimž r}sledkem jsou evaluačni rabulky. kre-
re UVl raké zpracovává.

Ediční činnost
Pro porřeby vlastniho pracoviště r7dává ÚM pravidelně se-

měsíčníku ,,Novinky

5n,i"x**:ií
studenry knihovna zpracovává každý rok seznamy povinné
a doporučené srudijní lireratury .,Novinky LIM" a seznamy

úsrav rĚusNr vÝcaow
?rom. těL ped. Bohuslau Příhoda, CSc,

katedra tělesné r"richory na všeobecné lékařské fakultě byla
založena na jaře roku l953, byla společná pro všechny pražské
lékařské fakulry a sídlila v Anaromickém ústavu v Salmovské
ulici. Měla l8 asisrentů a vedoucím byl doc. JosefKozák, zná-
mý volejbalol"/ experr. Teprve po založeni Fakulry dětského
lékařswí a Lekařské Ěkulry hygienické byla založena karedra,
kreú byla společnou pro obě nově vznildé fakulry Zajišťovala
však v,riukrr rělesné rychory pouze pro studenty 3. a 4, ročn!
ku, protože v ré době ješrě všichni str_rdenci absolvovali prvni
dva ročníky společně na Všeobecné lékařské fakulrě. Karedra
rehdy měla pouze čryři učitele, vedoucim byl prol Lumir Mla_
teček, CSc,; sidlo karedry bylo v nemocnici Na Karlově. Pa-
měrníci z řad abso|ventů Fakult UK si určitě vzpomenou na
tělocvičny v Černé a Růžové ulici, kreré silně připominaly do-
by Dr M. Tyrše a ve krerych se renkár cvičívalo. By|o rybudo-
váno lerní srředisko na Vlravě v Koiensku, ale po dokončení

studijni literatury jsou k dispozici rovněž v elekrronické podo-
bě. Pro poďeby fakulry zajišťuje UVI rydávání propagačnich
mareriálů.

Vjstauní činnost 
,

od roku l99l Pořádá [IVl pravidelné 2-3, do rokl prodejni
gisrary české a zahranični odborné literatury ve spolupráci
s dovozci lirerarury a nakladatelskými domy. Akruální infor-
mace o nové zdravotnické lireraruře, publikačnich akrivirách
pracovniků fakulcy, zprár7 z rezortu školsrví a zdravotnicwí
a d,dši zajimavé zprály se zveřejňuj i na ná§ těnkách ve ves rib u-
lu budory a v prosroru před úsravem,

Mezi h ni ho un í spo luprdce
Ustav vědeckých informaci úzce spolupracuje sc všemi kni-
hovnami uk, dále s ostarní
mi knihovnami a s dalšimi
(NLK, NK, STK apod.). V
je se zahraničními knihovnami zejména v oblasti msziknihov-
ni výpůjčni služby.

přehrady Orlík bylo zaopeno a začinali jsme od zaátku v Do-
bronicich u Bechyně, rehdy ješrě sranovém úboře, kdy kou-
pelnou nám byla Lužnice,

Těprve po konsolidaci obou lékařských fakukv roce 1972
se zformovala karedra do současné podoby. Usrav má své pra-
coviště ve Sporrovním centru v Hosrivaři, je společným pra,
covištěm pro 2. a 3. lékařskou fakulru. Tělesnou výchovu ry-
r.rčuje l2 asisrenrů, z nichž 6 je zaměstnáno na naší fakulrě.

Srudenri nďich fakulr, společně se sgimi kolegy z Univerziry
Karlory, zde mají k dispozici bazén, velkou sportovní halu,
dvě haly nafukovací, jednu halu tenisovou, dva sály na aero-
bik, posilovnu, saunu, deser reniso{ch kunů, hřišrě na fotbal
a sofrball, ro vše v krásném prostředi východní části Prahy.
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Také srředisko v Dobronicich i obě rekrorární charyv Peci pod
Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně jsou nesrovnatelné s objek-
ty z počátku kareder, To vše je k dispozici i studenrům našich
fakult, pro velký zájem studenrů o sporrování jsou bohužel
současné kapacity srále ješcě nedosračující a mnoho fakulr je

nuceno si pronajímat ještě dalši objekry. Přesco jsou dnešni
podmín§ pro sportování na Univerzicě Karlově nesrovnatel,
né s podminkami před padesári lery,

Prvořadým úkolem katedry je zajištěni rělesné ýchory
v prvních třech ročnícich magisterského i bakalářského stu,
dia. Cilem rělesné 4icholy na lékařs§ch fal<ultách neni pou,

ze ovlivňování §zické kondice, zdra"í scudenrů a rozšiřování
dovednosti, ale je součásti wdělání budoucích lékařů v oblas-
ri pohybových schopnosti.

Padesát let, to je dlouhá řada srudentů, která s námi cviči-
la a sporrovala, jezdila na letni i zimni kurzy, účasrnila se ví-
kendol}ch zájezdů, to je i práce asistentů karedry krerá jde
velmi často nad rámec pracovních úvazků na úkor "olného
časrr. Stejnou zanícenosr pro svou práci, kterou měli učicelé
v počárcích kaceder rělesné výchor7, pozorujeme i u současné
generace rělovýchovných pedagogŮ,

Oldiich Kulhrínek: Stuoření ]IL čínshj mitul 1994

402

!

l

1



seznam autorů

prof. MUDI, Jiřina BartůňkováL, DrSc.
Úsrav imunologie 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.
ústa., veřejného zdravornicwí a prwenrivniho

lékařsrvi 2. LF UK

doc. MUDI. Tomriš Blažek, CSc.
Ústav bio§.ziky 2. LF UK

doc. MUDI Mattin Bojar, CSo
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK

a FN Morol

ptof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
Ústav soudniho lékařsrví 2. LF UK

PhDr. Marie Brdlíková

prof. MUDI. Blanka Brůnová, DrSc.
Očni klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Klinika anesreziologie a resuscitace 2, LF UK

a FN Motol

PhDr, Zuzana Dobiďová
Ústav vědeckých informaci 2. LF UK a FN Morol

doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
Ústav veřejného zdravornicwí a preventivniho

lékařswi 2. LF UK

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
Anatomický ústav 2. LF UK

MUDI. Vladimír Endt
Chirurgická klinika 2, LF UK a FN Morol

ptof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.
Klinika ušni, nosni, krčni 2, LF UK a FN Morol

doc. MUDI. Alď Filouš, C§c.
Očni klinika děrí a dosPělých 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDI. Petr Goet4 CSc.
Úsrav biologie a lékařské genetil9 2. LF UK

a FN Motol

doc. MUDI. Dana Gópfenová, CSc.
Úsrav epidemiologie 2. LF UK

prof. MUDI. Ota Gregor, DrSc.
lnterni klinika bývalé Fakultní n.-o.ni.. Pod Perřinem
emerirni profesor 2. lékařské fakulty UK

prof. MUDI Jiří Havlík, DrSc.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN Bulovka

doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK

a FN Motol

prof. MUDr. Jan HcrB€t, DrSc.
Úsrav §ziologie 2. LF UK

doc. MUDI. Jři Hoó, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Madimir Hort, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Jaromír Hořrik, C.§c.
Kinika zobrazovacích merod 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDI. Jarr Hořejší, DrSc.
Klinika gynekologie děri a dospívajícich 2. LF UK

a FN Motol

doc. MUDI. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická ldinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDI. Ono Hrodek, DrSc.
II. děrská klinika 2. LF UK a FN Morol

plof, MUDr. Bohumil Hučin, DrSc.
Kardiocenrrum FN Morol

doc. MUDI. František Chďoupka, CSc.
Chirurgické odděl€ní nemocnice Na Františku

doc. MUDI. Jan Jand4 CSc.
I. děcská klinika 2. LF UK a FN Motol

prim. MUDI. Vlíclav Janík, CSc.
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK

a FN Morol

doc. MUDr. Ladislav Jarolim, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DtSc.
Úsrav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí

403



doc, MUDI, Zdeněk Kóelka
Klinika ušni, nosni a krční 2. LF UK a FN Morol

prim. MUDI. Jiií Kanta
Klinika ušni, nosní a krčni 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDI. Pavel Kasď, CSc.
Ústav informatiky 2. LF UK

doc. MUDI. Ivan Kawaciuk, CSc.
Urologická klinika 2, LF UK a FN Motol

Tomas Klima, M.D., Ph.D.
Department of Pathology, Universiry Housron,

Texas, USA

doc. MUDr. Josef Kmoch, CSc.
lnrerní klinika b},valé Fakuhni nemocnice

pod petřinem

doc. PhDr. Jana Kocourková
Dérská psychiatrická k]inika 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulárni mediciny 2. LF UK

a FN Morol

doc. PaedDr. Pavel Kolá.ř
Klinika rehabilitace 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDr. František Kólbel, DrSc.
Inrerní klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Madimír Komárek, CSc.
Klinika děrské neurologie 2, LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Václava Kondnidová, DrSc.
Ustav hisrologie a embryologie 2. LF UK

doc. MUDr. Jiři Korynta, C§c.
Oční klinika děd a dospělých 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDI. Josef Koutecký, DrSc.
Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol

doc, MUDr. Jiří Kozák, CSc.
Dětsk,á stornarologická klinika 2, LF UK

a FN Morol

as. MUDI. Hana Křižová
Klinika nukleárni medicíny a endokrinologie 2, LF UK

a FN Motol

prof. MUDI. Miroslav Kučera, DrSc.
Klinika tělorychovného lékařsrvi 2. LF UK

a FN Morol

Ing. Eva Kuželová
rajemnice 2. LF UK

doc. MUDI. Milan Kvapil, CSc.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.
I. děrcká klinika 2. LF UK a FN Morol

doc. MUDI. Otto l,ochmaan, CSc
Ústav mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.
Očni klinika děrí a dospélých 2. LF UK a FN Morol
emerirní profesor 2. LF UK

JUDI. Ing, Miloslav Ludvlk
ředitel Fakulrni nemocnice v Morole

prof, MUDI. Miloš Máčeh DrSc.
Klinika rehabilirace 2. LF UK a FN Morol

doc. MUDr, Vilma Marešová, CSc.
l. infekční klinika 2. LF UK a FN Bulovka

prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Usrav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK

a FN Motol

PhDr. Ivana Mokrošová
Úsrav jazyků 2. LF UK

as. MUDI Vladislav Mrzena, C§c.
Onopedická klinil.e 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Jarorrír Musil
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDI Jiři Neuwirth, DrSc.
Klinika zobrazovacich merod 2. LF UK a FN Motol

l prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.
emeritni profesor 2. LF UK

f doc. MUDI. Josef Osten, CSc.
Interni klinika 2, LF UK a FN Morol

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR

prim. MUDr. Petr Pave| CSc.
Kardiochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Centrum diabecologie lKEM

prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
Úsmv lékařské chemie a bioche mie 2. LF UK

prof. MUDI. Jan Pirk, DrSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM

doc. MUDr. Richard Pnůša, C§c.
Úsrav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK

a FN Motol

prom. těl. ped. Bohuslav Příhoda, CSc.
Ustav tělesné ýchovy 2. LF UK a FN Motol

404

--l



as. MUDI. Petr Příhoda
Úsrav lékařské eriky a hrrmanitních základů mediciny

2. LF UK

doc. MUDI. Jiřt Radvaaslc/, CSc.
Klinika rělovýchovného lékařswí 2, LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Jiři Ramba, DrSc.
Dětská sromarologická klinika 2, LF UK a FN Motol

doc. MUDI. Lutáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK

a FN Motol

doc. MUDr. Miroclav Ryska, CSc.
Kinika transplanračni chirrrrgie IKEM

prof. RNDr. Blanka fuhová, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR

prof. MUDI. Vratislav Schreiber, DrSc.
I[I. inrerní klinika l. lékařské fakulry UK

doc. MUDr. Václav Smetarra, C§c.
Orropedická klinika 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Ánna §oučková, CSc.
Úsrav mikrobiologie 2, LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Josef Stejskal, CSc.
Usrav patologie a molekulárni mediciny 2. LF UK

a FN Morol

as. PhDr. Ingrid Strobachová
Ústav lékařské eriky a htrmanirnich základů mediciny

2, LF UK

Ť prof. MUDI. Zdeněk Svoboda, Dr§c.
Interni k]inika bývalé Fakultní nemocnice Pod Perřínem

prof. MUDI. Eva Sykov{ DrSc.
Úsrav experimenrálni medicíny AV ČR
Úsrav neurověd 2, LF UK a FN Morol

doc. MUDr. Anna Šedivri, CSc.
Úsmv imunologie 2. LF UK a FN Morol

prim. MUDI. Jan Škovninek, CSc.
Kardiocenrrum FN Morol

prim. MUDr. Ýatislav Šmelhaus
K]inika děrské onkologie 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDI. Jiřt Šnaidauf, DrSc.
Dětská chirurgická klinika 2, LF UK

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Farmakologický ústav 2. LF UK

prof. MUDI. Madinrír Teplan, DrSc.
Klinika nefrologie IKEM

prim. MUDI. Michal Tichý CSc.
Dětské neurochirurgické odděleni FN Morol

as. Mgr. \ěroslava Tippmanová
Ústav jazyků 2. LF UK

doc. MUDI. Tomáš Trč, CSc.
Orropedická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
Klinika zobrazovacich merod 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDI. Jan Vavřinec, DrSc.
IL děrská klinika 2. LF UK a FN Morol

prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
Ustav parologické §ziologie 2. LF UK

doc. MUDI. Petr Mčels CSc.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK

a FN Motol

as. Mgr. Ivana Voleniková
Inrerni klinika 2. LF UK a FN Morol - Ošerřovatelswí

prof. MUDI, Vladimír Vonka, DlSc.
Ustav hemarologie a krevni transfuze, Praha

prof. Ing. Ivarr Wilhelm, CSc.
rektor Univerziry Karlor.7 v Praze

doc. MUDr. Jitka lenková, CSc.
Interni k|inika 2. LF UK a FN Morol

doc. MUDI. Petr Zobarr, CSc.
Gynekologicko_porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
Novorozenecké oddělení s JIP

405



Obsah

úvoDNí óisT

Rekror Univerziry Karloly 2. lékařské fakulré k padesátinám .,..................... 10

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole jubilujici fakultě .............,.............,,,... 11

Hudba a medicína z pohledu generálního ředirele České filharmonie ,,,,.,,.........,,,. ,,,.........,,,,.,.... 12

Znak 2. Iékařské fakulty UK v Praze (doc. MUDI Pauel Kasa| CSr,) ,.,...........,....... ,..........,,,,,.... 18

óísT I.
oD KÁRLA Iv IG, TŘITÍMU TlsÍctrl'ErÍ tp,otr uuox Josef Kourcchj DrSc,) .,..........,,,,,.........., ............................ 2l

Nalezinec a Česká děrská nemocnice na Karlově ,,............,,,,... ...... .......,,....3I

Od České dětské nemocnice k Fakultě dětského lékařstvi ............................. 35
Od Fakulry detskeho lékařswí ke 2, lékařské fakultě Univerziry Karlor,y v Praze .,...........,,...... ................................... 36
Na rozloučenou s Fakulcni nemocnicí Pod Petřinem (prof MUDx JosefSuoboda, DrSc.) .....,,,,... 38
Univerzica 3. věku na 2. lékařské fakultě UK (prof MUDr. JuefSuoboda, DrSc.) ....................... 39

čŇTu.
\rZPOMíNKY, oHLÉDNUTí, úvA}rY .............,.. .................,......................41

Několik myšlenek k padesácému ýroči založr a wfooji Fakulry děrského lékařswi
od jejiho počátku do konce roku 1969 (prof. MUDx Miloš Mdčeh, DrSc) ,,,......,.,,,.,.... ......................................... 44

Podzemní badacelé (ptof MUDI Pen Goetz, CSr,) ....................,, ................ 49

Morolskí chirurgie kdysí a nyni (dlc. MUDr. Jiří Hocb, CSa) .......,............,, .........,,....... 50

Motolská neurologie, akademik Henner a jeho žácí (doc. MUDr. Martin Bojar CSc) ................................................ 52

Živor s,,dětskou" fakultou a,,Lesného" klinikou (/or, Mt]Dx Vladimír Komtjrck, CSc.\ .............55

Dětski oRL klinika při České děrské nemocnici v Praze (MUDr. Jiří Kaxta) ......,...................... 57
Tiadice děrské gynekologie na 2. lékařské fakultě Univerziry Karlor,y Q rof. MLIDI. Jan Hořejši, DrSc.\ ...................... 59

Oddělení patologické anaromie Fakulry dětského lékařství, později Úsrav patologické anatomie FDL.
Vzpominky na léta 1957 |968 (Tbmas Klima, M.D., Ph,D.\ .......,,,,....... 60

Tempus fugit - Qui se ipse laudat, cito derisorem invenir aneb Čas plyne kdo se sám chválí,
brzy najde posměváčka (prof MUDI. Miroslau Kučera, DtSc.) .................... ......,..........,,,,........ 6l

Od Radioizotopového oddělení ke Klinice nukleární medicíny a endokrinologie

406



Jak jsme natáčeli Fnn Qruf MUDx Miloš Mdček, DtSc.) .................... ,,,.....................,,........,,,,... 65
Vzpomínka na fakultu - jak se člověk stává členem akademické obce

Ohlédnud za 44 lery,,dětské parologie" v Hlavově ústavu (prof MUDr JuefStqskal, CSc.) .........,,,,.........,,,,,,,,...,,,,,,66

Soudní lékařswi minulost, příromnost a budoucnost (pro/ M{JDI Iuan Boušha, CSc.) .............72
Proč už děti nemuseji umírat a jak k romu přispěla pražskí škola děcské kardiochirurgie

(pnf MUDI Bohamil Huťín, DrSc.) .................... ,,..................................7 4

Jedna univerzira, dvě lékařské fakulry aneb co jsem si přinesl z Karlova náměsrí do Morola

Perspekrily diagnostického zobrazováni (prof MUDr. Jiři Neuwirth, CSc.) ,........,.,,,,,,,,........,,..... 80
Posravení klinické imunologie a alergologie mezi rradičními lékaiskými obory

Vzdělání a naděje,,, (prof RNDr. Bknka Říhouti, DrSc ) ,,...........,...... ,,,,...,,,, 85
Neurovědy a Ústav n eurovéd (pnf MtJDr Eua Sllhotlá, DrSc.) .................... .................,,........,,,. 87
Od historie k dnešku - počátl7 a rozvoj anesteziologie (doc, MLIDx Karel Cuachouec, CSr,) .,,,,,,,,.,........... .......,,....... 9|
Od oteviračů lebek po neurochirurgii high-tech (ptim. MUDt Michal Tnhj, CSr,) ....................... .................,,,,,......, 94

Jak se zrodila a co dnes znamená maxil]o-faciálni chirurgie (doc. MLIDx Jiří Koaíh, CSc,) ...,,,,.,,..........., ................... 96
Z říše richa do řiše zvuků (doc. MUDr. Zdeněh Kabelka) ....................... .._.......,.,,,,,,,.............,...... 98
Choroby ledvin a močor,lich cest: hiscorie, současnosr, budoucnosr (ptof MUD: Vkdimír Teplan, DrSa) .......,....... 10l
Poriže s močením v průřezu staletí (doc. MUDx luan Kauaciuh, C§r,) ,,,.,.............,,.. ...,.,,,,,...... l0'
Program transplanrace jater jako nová střecha na neopraveném domě (doc. MtJDr. Miroslau Rllha, CSa) ............,... l07
Diabetologie včera, dnes a zírra (prof MUDx Tbtzie Pelihtínoaá, DrSc.) .,,,,,..........,,,, ,,,,........,,.. 109
Čryři tisicJ let opera ce katarakcy'(doc. MLIDr. Jiří Korynu, CSc) ....,,,,.............. . 113
Professio ac honor (prof PbDr. JolefParali, CSc,) ,,,,......,,.......... ...,,,........,, 1l4
Rozluštěný Iidský genom - a co dál? (prof MUDr Jaroslau Masopust, Dr,§a) ........,,.......... ......... 116

Co je život? (prof MUDx Jan Evangelista Jirásek, DrSr) .................... .........,,,,,............,,,,,,.....,. ll8
Lékař a erika (prof MUDI Oxo Hrodeh, Dr§c) ....,.,...........,, .................,,.. l20
Ecika klinického experimentl (prof MtJDx Vratislau Scbreibet DrSc.) ...,,,,,,.......,.,, ......,.,,,,,,..., |2\
Medicína násili a karastrof (prof MUDr. Vratislau Schreiber, DzSr,) .,,.........,,...... .............,.,......, 122
\čda a život, Zamyšlení nad časem a prostorem lékařské vědy (prof MUDr. Otto Hndck, DrSc.) .,..........,,,,,,,,,...,,,, l24
Mám problémy (s r,"riukou etil7). Osobní sděleni o oscilaci mezi naději a skepsí (ar, MI}Dx Pet Příboda) ........,...... l25
Medicína a kultura (a.t. MUDx Petr Příhoda) ....,,,....... l28
Medicína a umění (prof MUDr Josef Koutechj, DrSc) ...,,.............,,........,,.. 130
Oprimistickí budoucnosc vědy ve státě i na faktitě (proí MUDr Jan Herget, DrSr,) ................,.....,..,,.,,.......,,,,,,,.... |32
Cererum autem censeo... (prof MUDr. Martin Vízek, CSc,) ..........,,,,,,...... ,........................,,.... 133

Děrski duše v náručí mediciny (doc. M{JDr. Vladimír Hot, CSr) ..........,,,,........ ,,,............,,,,.... l36
Exisruje interna? (doc. MUDr. Milan Kuapil, CSc.) ...................... ............... l37
Přijímací řizení určuje kvalitu budoucích studenrů (prof RNDx Vácku Peloach, CSc,) ......,......,,,,,,,,............,,,.......,. l38
Odpovědnost a odborná výchova lékařů (prof MUDI Bobulht, Niederle, DrSc,) ..............,....................,,,,,,,........,,,, l40
Jak se rodí lékař aneb nekonvenční pohled na studenta medicíny (doc. MIlDx Petr Zoban, CSc,) .,,,,,,,.................... I42
Vážíme si svlrlch učirelů, ale,,, (prof MUD: Jiří Šnajdauf, DrSc.\ ............... 144
Srdce a láska (prof. MUDx Bohuslau Ošťddal, DtSc.\ .................... .,,,,.......... 146
Dá se žít bez srdce..,? (prof MUDr. Jan Pirh, DrSc.) ............... .......,........,,.. 148
Esej o sluchu (prof MUDx Jatosku Fajstaux DtSc.) .....,,,,,,,,,..............,....... l49
O dermarologii: nejobtižnějši je vidět to, co leží před našima očima (doc. MtJDx Jana Hercogoutí, CSc.) .................. l5O

Úsměv, škleb a pláč nad jazykem českých l ékařů (prof MIJDr. Josef Koutechj, DrSc.) ...........................................,,... 153

Jak se žije pelikánům - zpráva z pražské zoo (doc. MLIDx Pauel Kasal, CSa) ,,................................,.............,,,,,,,,..,, 157

407



č/isT III.
osoBNosTI 2. LÉ,KAŘ§KÉ FÁKULTY UNrVERZITY KÁRLovY .............,,,,..,,,,,.,,............ 16l

Kuťcr.r, Mirorlav

201

408



409



Norana sláry 2. lékaiské fakulty Univerzity Karlory
(Cestní doktoři Univerzity Karlovy, jmenovaní z podnětu 2. lékďské fakulty UK) .,...........,.,,.....,,,,,..,....,.,,,,,,. 280

prof. Dr. Theodor Hellbrúgge, Dr.h,c, mulr. ,.........,,,,,,,,,,.. ,.................293

Vzpomínka na otce (PhDr. Marie Brdlíhoai1 .........., 297

Morbus Hnévkovský a jiné vzpominky (doc. MUDx Vticlau Smetana, CSc.) ,,,,..,..,,,,,............299

Můj nezapomenurelný učitel profesor Václav Kafka (prof MUDr. Juef Kouteckj,, DrSc.) ,,........................,........ 303

Profesoru Vahalovi (ptof MUDr. Juef Koatechj, DrSc,) ..............,,,,.,..... 305

Zdravice proí MUDr, Bohuslavu Niederlemu, DrSc. k 90. narozeninám
(prof MUDL Josef Kouxc|ý, DrSc.) ,,.........,,,,,,,... 308

Devadesáciny prol MUDr, Václava Tošovského, DrSc. (prof MUDI. Josef Koutechj,, DrSc.\ ,,............................... 313

Osobní vzpominka na prol MUDI, Ivana Lesného (prof MUDr Josef Kouxckj, DrSc.) ...,,,,,,......,.,.................... 3l'
Laudatio prof. MUDr, Otovi Gregorovi, DrSc. při příležitosti jeho osmdesárych narozenin

(prof MUDI Josef Koutech:ý, D$a) .....................3I7

V]asra Adamová, Ervín Adam (prof MUDr. Vkdiuír VonLa, DrSc) ........,,,,,,,..... ................. 320
Osmdesátiny prof. MUDr. Orto Hrodka, DrSc. (prof. MUDI. Josef Koutecl1ý, DrSc.) ,,,,.......323

Vracislav Schreiber (prof MUDr. JuefKoutech7 DrSc.\ .......................... 327
Laudace proí MUDr. Janu Němcovi, DrSc, k 70. narozeninám (prof MUDI Josef Kouxc|ý, DrSc.\ ....,,,,,,,,,.....328

Jaroslav Stark (prof MUDI Bohumil Hučín, DrSc.) .....,.............. ........., 330

kocianovo kvarreto a 2. lékařská faku]ta uk aneb kocianovcům s láskou
(prof MUDr. Juef Kouteckj, DrSc.) .............,,,,,,,. 332

čÁsT rv
DĚJINY úsTAvŮ A KLINIK 2. LEKAŘSKE FAKULTY UNrvERzITY KÁRLo\ry .,.,,..,..... 335

4I0

,-



Děiiny lékařství v českých zemích
doc- PhDr- Petr svobodný, PhDr- Ludmila Hlaváčková, Csc.

lvlonografie představuje dějiny medicíny na území dnešní České repubIiky V širokém časovém i tématickém zábélu. zá-
jemci z řad odborníků i laiků se mohou seznámit s tím, jaké zdravotní potíže pronásledovaly naše předky, jak proti nim
bojovali, jak byla organizována zdravotní péče, i s VýVoiem medicíny jako Vědy, Proměny Ve Výskytu nemocí, postup pro-
fesionalizace a specializace osob zabýVajících se léčením i rozvoj medicínských institucí a disciplín se všemi peripetie-
mi bUdoU sledovat V širším kontextu sociálních dějin našich zemí a současně na pozadívýVoje světové medicíny. Nedíl-
nou součástí pUblikace je podrobný soupis literatury a bohatý obrazový doprovod.

o autorech;

Doc. PhDr, Petr svobodný (- 1958) Vystudoval historii na FF UK V Praze. od roku 199o je Vědeckým pracovníkem Ústa-
Vu dějin - ArchiVU UniVerzity Karlovy, od roku 2000 souěasně Vědeckým pracovníkem VýzkUmného centra pro dějiny Vě-
dy (společné pracoviště AV cR a UK), zabývá se především dějinami vysokého školství, dějinami medicíny a zdravot-
nictví Ve 2 polovině ,t9. a Ve 20. století.

PhDr. Ludmila HlaVáčkoVá, csc. (t ,l935) Vystudovala historii na FF UK V Praze. od roku 1961 dodnes (od roku 1990
jako Vedoucí Vědecká pracovnice) zůstáVá Vérna Ústavu dějin lekařství a cizích jazyků 1. LF UK (současný název), od ro-
kU 2000 |e současně Vědeckou pracovnicí Výzkumného centra pro dějiny Vědy. Věnuje se zejména dějinám medicíny
a zdravotnictví českých zemí V 18. a ,l g, století.

Vedle desítek Vlastních odborných časopiseckých studií pUblikovali oba autoři spo|ečně například monograíie Dějiny
všeobecné nemocnice v Praze 1790-1952 (1990,2oo1\, Dějíny pražských lékařských fakult (1993), Biographísches Le-
Xíkon der deutchen medizínischen Fakultát in Prag l883-1945 (1998) nebo Pražské špitály a nemocnlbe (1999). společ-
ně s dalšími kolegy se podíleli na dvoudílném Biograíickém slovníku pražské lékařské íakuhy 1348-1939 (1988, 1993)
a na čtyřdílných Dějinách Univerzity Karlovy í1995-1998), jejichž dvoudílná Verze Vyšla také anglicky (History of charles
University,2oo1\. L. Hlaváčková je kromě toho autorkou monografie J. T. Held (1972\ a spolUautorkou monograíie Fakult-
ni nemocníce v Praze-Motole (1988\.

z obsahu knihy:

Prehistorie Výskytu nemocí a jejich léčeni
středověká medicína do poloviny 14, století
od středověku k renesanci (1348-1620)
Doba pobělohorská
od osvícenských reíorem do roku 1848
od roku 1848 do roku 1918
Za první republiky (1918-1938)
Za nacistické okupace (19391945)

Formál A4, cca 300 stran, barevná příloha, cena 699 Kě



za obzol západu
Proměny anlropologického myšlení od lsidoía ze SeVilly pro Franze Boase
RNDI. lvo T. Budil, Ph.D.

MongoloVé
pravnuci cingischána
lvana Grollová, veronika zikmundová, íoto: Jíří skupien

DĚJ|NY DO KAPSY

Druhá světová válka
prof. PhDr. Vladímír Nálevka, Csc.

(1997), světová politika ve 20. století l, ll (2000,2001), Kaíibská krize (2001).

3í2 str., brož., í99 Kě,2003, lsBN 80-7254_390-3

Kniha se zabýVá Vznikem a VýVojem antropologického myšlení na pozadí expanze západní
civilizace, od Vrcholného středověku po soUmíak Viktoriánské éry AUtor popisuje svébytnoU
povahU západní společnosti, UtVářenou od prehistorických dob, a snaží se porozumět klíčo-
qim epizodám setkáVání a střetáVání s mimoevropskými civilizacemi a kulturami, které měly
osudový dopad na VýVoj moderního západního myšlení, Vzdělanosti a vědy. Ve druhé části
studie podrobně líčí UtVáření antropo|ogie od raného novověku po počátek dvacátého stole-
lí. Kniha obdržela cenu Joseía Hlávky za rok 2001-

800 str., Váz., 699 Kě, 200í, lsBN 80-7254-163-3

Původní česká práce o lvlongolsku kombinUje odborný ipopulární přístup: fUndovaný text
o dějinách isoUčasnosti stepního asijského národa narušUje Vžité představy, provokUje
a nezříká se kriliky. AUtorky, absolventky mongolistiky na FF UK, při sestavování knihy spo-
lupracova|y s da|šími českými imongolskými odborníky. Kniha VyčerpáVajícím způsobem
odkr}ivá mnohé o této nepráVem opomúené zemi, Kniha je doplněna rozsáhloU íotograíickou
přílohou,

312 slí., váz.,2001, í199 Kě, lsBN 80-7254-079-3

Druhá světová Válka zača|a v záií 1 939 jako regionáln í konílikt Ve středn í Evropě a skončila
o šest let pozděii podpisem bezpodmínečné kapitulace Japonska. Za běžným Výkladem Vá-
lečného dění jako dramatického Sledu bojových či politických operacíje ovšem nUtné vidět
každodenní Utrpení milionů Vojáků na lrontě a clvilního obyvatelstva V zázemí, koncentrační
tábory s plynovými komorami, rozbombardovaná města a nekonečné proudy zouíalých bě-
ženců. Je relativně snadné sledovat válku na mapách generálních štábů, ale je to jen část
pravdy. JejíVětší díl ie Ukryt Ve strachu útočícího Vojáka, Ve sténání raněných či v pláči po-
zůstalých. AUtora této knihy bude až do smrti pronásledovat filmový záběr hořící kalmycké
stepi s tisícihlavými stády pološílených kozáckých koní, jejichž jezdci nalezli smň v nepoda-
řené sovětské ofenzíVě U charkova. onen apokalyptický obraz měl před očima ipři psaní
této knihy,

Proí. PhDr. Vladímír Nálevka, csc, přednáší světové dějiny na Filosofické fakultě a FakUl-
tě sociálních Věd Univerzity Karlovy. Badate|sky se zabýVá mezinárodními Vztahy 20. stole-
tí, drUhou světovoU Válkou a novodobými děiinami španělsky mluVících zemí, o této proble-
matice pUblikoval V posledních letech; Kapitoly z děiin studené války (1997), Fidel castro

,I

Druhá světová
válka
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Dámy bluselsloých nocí
Jarda ceNenPa

Povídky Jardy cervenky ,,Revenge of UndeMater l\,lan", které obdržely V roce 2000 cenu
Richaída sullivana V žánru krátké povídky, jsoU obydleny nezapomenUtelnými postavami
z podivných koUtú světa, AUtor nás provází neprozkoumanou džunglí V Kolumbii, zavítáme
do zlatého Trojúhelníku V Thajsku, Na Malou stranu V Praze, na ostrov Gore U senegalu, do
Vesnického baru V Kamikawa V Japonsku, do l\ilinneapolisu, do Lagosu - i do nebes. Hrdi-
nové povídek nejsou hrdiny, ale časlo mluví pravdu a jejich politická ,,incorrectness" a ze-
jména laskavost V nás zanechávají pocit opatrného optimismu, někdy pohnutí i smích. sbírka
je pío toho, kdo Umí ocenit opravdovost a \44imečnost. V překladu Luby a Rudolía Pellaro-
vých nás tento americký autor svým Unikátním darem ,,Vše proměnit V poezii" (Jan Tříska)
provádí ,,podivuhodným světem niterním izevním" (Jamie Gordon), povídkami ,,té nejvyšší
literární kvality" (Patricia Hampl). ,,NililUjU jeho povídky," říká ieho pařížský přítel Geoíge Flů-
žička.

Jarda cervenka se narodil V Praze V Bubenči. Po absolvování lékařské íakulty Univerzity Karlovy získal místo v Akade-
miiVěd U proíesora Buriana V roce 1965odjel na dva roky na University of l\ilinnesota. Poté se na čas Vrátil zpět do Vlas-
ti, ale po invazi ruských Vojsk v roce 1968 odjel zpět do Minnesoty, kde dosud působí jako profesor lékařské genetiky.
Vydal 120 odborných pUblikací a knihU o chromozomech U onemocnění rakovinou a leukemií. Žil V Keni, Japonsku a v Ni-
gérii. DůVodem jeho cest po pěti kontinentech byl jeho zájem o etnografii, horolezectví a potápění. cestování a lidé, které
při něm poznal, ovlivnilijeho spisovatelskou činnost nejvíce, Napsal tři sbírky povídek, román a knihu pro děti. Jeho povíd-
ky Vyhrály mnoho literárních soutěží, Včetně největší světové soutěže Writeťs Digest V roce 200,1. V roce 2000 obdržel
cenu European circle Franz Kaíka. Jarda cervenka žije v lvtinnesotě s manželkou sašou, poblíž sv,ých dětí Vo|ty a Tere-
zy. v Píaze má nejraději Kampu, kde se mísí Vůně točené dvanáctky s Večerní mlhou od řeky.

,,Ať už ie to sbírání hub, íotograíování, keřamika nebo psaní, Jarda cervenka má iedinečný dar toto vše pro-
měnit v poezii." (Jan Tříska)

,l52 str., váz,, 149 Kě,2003, lsBN 80-7254-389-x

Hippalos
kamil zvelebíl

Je to sice ien náhoda, ale podiVUhodná. V době, kdy autor dokončil rUkopis o Hippalovi a ode-
vzdaljej nakladatelství, objevili a odkryli dva američtí archeologové, W Wendrich a s, side-
botham, přesně ta místa, o nichž se autor HIPPALA Zmiňuje a která jsou V knize popisována:
lvlyos Hormos, Berenice a další, Podle L, cassena, proíesora University of NeW York, ,je bá-
ječné mít archeologické důkazy pro to, o čem VypráVějí texty." (lnternational Herald Tribune,
11 .7 .2oo2\. Historický román líčí převratný objev, který učinil alexandriiský Ěek Hippalos,
Zjistil, že monzunové Větry mezi jižní Arábií a Východní Afrikou a lndiívanoU s neuvěřitelnou
pravidelností, a dají se tudíž s úspěchem Využít k rychlé a přímé plavbě napříč lndickým
oceánem. Tento objev měl převratné důsledky pro obchodní, politické a kUlturní styky mezi
římským impériem a jižní lndií. Za svého indického pobytu prožil Hippalos nejdramatičtější
chvíle svého života, láskU, věrné přátelství, radost ibolest, a konečně dosáhl Určitého smí-
ření a moudrosti. Zároveň nám kniha přibližUje a odhaluje život V ňimě za císaře claudia

a V královsfuích jižní lndie se spolehlivostí a barvitostí, založenou na autorově odborné znalosti púVodních řeckých, latin-
ských a indických pramenú,

256 str., váz., í99 Kč,2003, lsBN 80-7254-330-x

Jaría tfl,U8llía



sen o městě obehnaném zdí
Lisa Huang Fleischman

několik měsícú u příbuzných V Óíně.

448 str., váz., 299 Kč, 2001, lsBN 80-7254{93-5

poméíančová vůně chce tančit
Hana Poltikovičová

Návíat do života
Lance Armstrong, sally Jenkinsová

sága z exotické Číny první poloviny 20, století inspirovaná skutečnými osudy autorčiny ba-
bičky, někdejší feministky a stoupenkyně Mao ce-iun9a, Hrdinka, dcera vysokého císařské-
ho úředníka Neíritová ctnost, se po otcově smrti provdá za syna ze zdánlivě zámožné ío-
diny. Brzy však zjistí, že se stala obětí podvodu - manžel je náruživ"ý kuřák opia a Veškený
rodinný maietek rozházel.

Prostřednictvím sVé nejlepší přítelkyně, radikálnl íeministky Ťin-jú, se Nefritrová ctnost
seznámí s lidmi z okruhu zapáleného revolucionáře Mao ce{unga. NoVé myšlenky ji sice
uchvacují, a|e záloveň se zdráhá připojit k revolucionářům. Když manžel podlehne násled-
kťlm požívání drog, Nefritov_á ctnost se znovu provdá a navzdory krvav,ým nepokojům, které
propukajíV rozpadající se cíně, se pokouší Vést spořádaný, klidný život.

Jenže ani ona neunikne zmatkům doby, a když se koncem čtyřicátých let Nilao a jeho Ru-
dá armáda chopí V Číně moci, musí Neíritová ctnost s rodinou ze země Uprchnout,

Lisa Huang se naíodila v Tchaj-peji na Tchaj-WanU, Dětswí prožila V Asii a Africe, později se
s íodiči Vystěhovala do spojených států. V Kaliíornii Vystudovala práVa. V roce 1989 stráVila

Milí spolUdospě|í, pokud si myslíte, že Vaše malé dětijsou jen hloUpí křikloUnci, kteří nic ne-
chápou a ničemu nerozumějí, šeredně se pletete Níaií nás na háku. A Vědí Všechno, co
jsme V jejich VěkU Věděli i my - jenže jsme to během let zapomněli. Kdo jsme, jak isme se
ocitli na Zemi, co je naším posláním na modré planetě, Děti dumaií nad otázkami, které
jsme pro zaneprázdnění ,,skutečným" životem dáVno přenechali poustevníkům a podiVín-
ským íilosoíům: co je to svět? Existuje jeden svět nebo miliardy rúzných představ o něm?
co ie to pravda? Děti Věří, že mohou dokázat cokoliv, budou-li opravdu chtít. Děti Vědí, že to
nejdůležitější V životě je láska a že i milionář může být největší žebrák. NepodceňUjme jeI

Tato knížka Vás naučí brát své potomky jako rovnocenné parlnery Poskytne Vám pár dobr}ich
tipů na interaktivní hry. zkíátka dá Vám a Vašim dětem Víc než pouhé VypráVění o prázdni-
nových dobrodrUžstvích jednoho úplně obyčejného devítiletého klUka.

168 stř., břož.,2002, 149 Kč, lsBN 80-7254-227-3

zivotní osudy amerického cyklisty Lance Armstronga, jednoho z nejlepších jezdců Všech dob.
Získal titul amatérského i profesionálního mistra světa a V letech 1999 až 2001 třiká za sebou
Vyhrál ToUr de France, nejobtížnější cyklistický etapo\4i záVod na světě. Neivětší Vítězství však
zaznamenal v letech 1996-97 v boji se zákeřnou chorobou - rakovinou, Tato kniha popisuje
Armstíongovo dětství a nelehké dospíVáníV neúplné íodině, Vřelý vzlah k matce, sportovníza-
čátky, první úspěchy, cestu na Vrchol, boj s rakovinou, náVrat poznamenaný nedůVěroU soupe-
řů, spolujezdců V t\i,mu i sponzorů a konečně největší lidskou radost a štěstí V podobě spoko-
jeného manželství a narození syna Luka. Můžete ji číst jako příběh chUdého chlapce, kterého
nevlastní otec tloukl pádlem, a kter}' se díky tvrdé dřině a sebezapírání stal úspěšným bohatým
sportovcem a ztělesněním amerického snU. Jako příběh mUže, který teprve tVáří V tVář smrti
pochopil, co V živolě má skutečně smysl. Jako příběh bojovníka, klery zvíIézi| nejen nad sv}imi
soupeři, ale především sám nad sebou. Jako příběh člověka, který Vstal ze smrtelné postele,
aby se stal nesmrtelným. Nebo jako poselstvíVíry V sebe sama a sdělené poznání, že musíme
klesnoljt ž na sarné dno, óyóom se dokázali odrazjt, Ne nadaímo VěnovalArmsŤong knihu sVé mat-
ce -,,za to, že mi Ukázala, kdo v životě je skutečný šampion",

24o sll., váz., 229 Kě, 2oo2, lsBN 80-7254-257-5
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PŤoč se lidé neléčí a iak mohou
Carolíne Myssová

Zámky v plamenech
život dítěte za války
Magda Dénesová

296 str., váz., 269 Kč, 200l, lsBN 80-7254-í83-8

umělcova cesta
duchovní cesta k Vyšší kreativitě
Julia cameronová

,,Jako novinářka V chicagu," Vzpomíná autoíka knihy, světově uznáVaná pn]kopnice V oblas-
ti energetické medicíny a lidského Vědomí,,jsem kouřila, pila kávU po litrech, neměla žádný
pohyb a Vůbec jsem nevénovala pozornost tomu, co jim. Nepila jsem alkohol ani nebrala
drogy, ale i bez nich jsem byla plná jedú,,. začala jsem trpět syndromem chronické únavy
a úpornými bolestmi zad a hlavy, což se promítalo do kvality spánku. Často jsem část noci
prozvracela bolestí..." caroline Myssová si prožila sVé malé soukromé peklo. Našla Však
v sobě sílu nastoupit cestu k Uzdravení izptlsob, iak si zdraví zabezpečit nairvalo. A co víc
- jako intuitivní léčitelka schopná ,,Vidět" nemoc v pacienlově těle se o své poznatky nezišt-
ně dělí s těmi, ldeří to potřebují. Neboť životní sílu, Kerá je doslupná každému z nás rovným
dílem a proudí do těla sedmi energetickými branami (čakrami), lze ěerpat a Využívat nejen
ku prospěchu Vlastnímu, ale iprospěchu iiných lidí...

230 str., brož., 198 Kč,200í,lsBN 80-725+153-6

Zákony píoti židům neustále přifurzovaly a přinášely s seboU útrapy a ponižování, NoVá pro-

tižidovská nařízení se obievovala každý den V novinách a rovněž se Vyvěšovala na zdech
budov od židů se požadovalo, aby nosili žlUtou hvězdu, deset centimetrťl v průméru, naši
tou na oblečení přímo nad srdcem. Bohatí ichudí byli násilně sestéhovánido domů označe-
ných žlutou hvězdou. VydáVa|y se zvláštní přídělové karty s omezenou nákUpní hodnotou,
Bylo nebezpečné chodit po ulicích. Spojencise připravovali k bombardovánía obwatelé BU-
dapešti nacvičovali poplach Ve sklepních krytech. smr1 hrozila odevšad, UniknUVší očití
svědci potvízovali zvěsti o deportacích a plynov,i,ch komorách. zdálo se, že budoucnost je
zrušena. NěKeříz nově Vytvořených podřadných obyvatel Usoudili, že nejlepší odplatou bu-
de, když si sami Vezmou život. Když v březnu ,l944 Němci vstoupili do Budapešti, počet se-
bevražd Vzrostl geometrickou řadou. Útrapy pokračovaly i po ,,osvobození' maďarské metro-
pole BUdoU armádou. Něktéří osvoboditelé se chovali hůř než nacisté. A ze zoUíalé toUhy
lidí po šťastnéjším životě začalo klíčit zlověstné semínko komunismu. Většina V něm viděla
naději, málokdo plevel, klený brzy zamoří nejen Evropu.., o tom všem vypráví pozdějšíob-
čanka UsA a psychoanalytička Magda Dénesová, které V době holocaustu bylo deset let.

Kniha nabízí vzrušující metodu, jeiíž pomocí lze odstranit tVůrčí blok V jakékoli umělecké čin-
nosti. svlim netušeným pohledem na kreativitu a systematickým postupem, kten/ vede ný-

den po §idnu k uvolnění myšlení a Vyjadřování, ovlivnila již óenáře V nejrůznějších zemích
světa. Filmová scénáristka a íežisérka Julia cameronová VyuěUje řadu let V kurzech zamě-
řených na Uvolnění kreativity, Učila Umělce, malíře, íilmaře, architekty iadvokáty - každého,
kdo se zajímá o umění vést tvt]rčí život. z této Zkušenosti dospěla k poznání, že kreativita
je naší pravou přirozenoslí a že různé bloky, iako je například strach, nedostatek sebedůvě-
ry, žáílivost ěi pocit Viny, isou jen nepřirozenou ?íekážkou procesu, klený ie slejně normální
a stejně zázračný jako rozvíjení květu na konci štíhlého zeleného stonku.

236 siř., břož., l98 Kč,200í,lsBN 80_7254-,14í-2
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