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Na jaøe leto�ního roku vydal Ústav pro informace ve vzdìlávání v nakladatel-

ství Tauris pro Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR závazný vládní

dokument �Národní program rozvoje vzdìlávání v Èeské republice�, tzv. �Bílou

knihu�. Jde o programový dokument, který by mìl být my�lenkovým východis-

kem pro dal�í rozvoj vzdìlávací soustavy v ÈR, a to ve støednìdobém horizontu,

tedy zhruba do roku 2005. (Národní program rozvoje vzdìlávání v Èeské repub-

lice. Bílá kniha. Praha : Ústav pro informace ve vzdìlávání - nakladatelství Tau-

ris, 2001. 98 s. ISBN 80-211-0372-8).

Z úvodu dokumentu se dozvídáme, �e Národní program vzdìlávání vznikl

na základì usnesení vlády Èeské republiky è. 277 ze dne 7. dubna 1999, která

v nìm schválila hlavní cíle vzdìlávací politiky. Pøípravné a redakèní práce probí-

haly na Univerzitì Karlovì v Ústavu výzkumu a rozvoje �kolství Pedagogické

fakulty a vydaný dokument je de facto tøetí verzí, kdy� první dvì verze byly

podrobeny detailnímu hodnocení Radou pro vzdìlávací politiku M�MT ÈR

a pøedlo�eny byly nejenom odborné veøejnosti, ale prostøednictvím internetových

stránek ministerstva i v�em zájemcùm. Po zapracování pøipomínek, pøed-

nesených na Národní konferenci dne 21. 11. 2000 pøedstaviteli �irokého spektra

odborné veøejnosti, a po meziresortním pøipomínkovém øízení byla koneèná

podoba dokumentu schválena na zasedání vlády ÈR dne 7. února 2001.

Pøíprava �Bílé knihy� byla provázena znaèným zájmem médií, pøiná�ejících

pøedev�ím kritické názory. Mnohé z my�lenek dokumentu pøitom byly v rámci

medializace do znaèné míry zkreslovány. Ale to u� je asi osud v�ech velkých

my�lenek, �e nebývají zavèas pochopeny a �e proti �obecnému� je argumen-

»BÍLÁ KNIHA« O VZDÌLÁVÁNÍ

Snímek do archivu. Ji� v záøí t. r. by mìla být zahájena výstavba pavilonu interních oborù,

který se �rozkroèí� nad dne�ní hlavní tepnou FN.                            Foto PhDr. Vladimír Panou�ek

Chaotiènost a rozpolcenost soudobé-

ho pro�ívání svìta je mo�ná podmínìna

i tím, �e jsme byli dlouho vedeni k tomu,

abychom si svìt pøedstavovali jako sou-

èet jednoznaèných vìcí. Byli jsme vede-

ni k tomu, abychom pøedpokládali, �e

bohatství na�í zku�enosti smyslové, my�-

lenkové i citové (nebo duchovní intuice)

je pouhým zdáním, pouhým subjektivním

projevem objektivních jsoucen, které pra-

vdivì zachycuje nìjaká úroveò objek-

tivního popisu. Následkem takového ve-

dení je je�tì posílena na�e pøirozená lid-

ská nevzdìlanost - toti� neochota pøipustit,

�e by nìco mohlo být jinak, ne� si myslím;

�e by to nebylo takové, jak se to ukazuje

mé chamtivé touze po ovládnutí toho.

Mimo universitní studium filosofie vý-

chova vìt�inou nemù�e pøímo filosofic-

ky tematizovat problémy pluralitního

popisu zku�enosti. Mù�e v�ak uvádìt

do rùzných vztahù ke zku�enosti: do vzta-

hu poetického, v�ednì u�itkového, tech-

nického, vìdeckého, formálního. Vzdì-

lání mù�e pøedstavit pøíklad jiných kul-

tur: nemusí poskytovat jen jejich vnìj�í

popis z hlediska jedné schopnosti na�í

kultury (popisné vìdy), ale i pøíle�itost

k náhledu jiného typu svìta - toti� jiného

uspoøádání toho, jak se vyznat ve své

zku�enosti.

Lze se zamyslet i nad tím, zda na�e ro-

zumìní jiným bytostem neznamená vlast-

nì schopnost vnímat alespoò nìjak jejich

typ svìta; jejich zpùsob, jak se vyznají

ve své vnitøní i vnìj�í zku�enosti. S nìkým

druhým si rozumím natolik, nakolik s ním

umím sdílet svìt. Mo�ná i jiným �ivým

bytostem ne� lidem rozumíme adekvátnì

jen natolik, nakolik zakou�íme jejich zpù-

sob bytí ve svìtì. Nebylo by to zajímavé

hledisko tøeba pro didaktiku zoologie?

Sta� Pluralitní ontologie (kapitola Soudo-

bé výzvy výchovì) z knihy Zdeòka Krato-

chvíla Výchova, zøejmost, vìdomí. Praha:

Herrmann & synové, 1995.



2

(fejeton)

JAK JDE ÈAS

továno �jedineèným a zvlá�tním�, èasto bez potøebné informovanosti a bez

odli�ení, zda jde o konkrétní plán èi otevøený, ze sociálnì antropologické ana-

lýzy vyvìrající program. V daném pøípadì pak nejednou byly i zamìòovány

my�lenky �Bílé knihy� s nepøíli� pøesnì interpretovanými konkrétními opatøeními

M�MT ÈR a návrhy právních norem. A tak není divu, �e napø. proti tezi o in-

tegraci zdravotnì posti�ených dìtí mezi zdravé se ozvaly hlasy zdùrazòující

nevhodnost zaèleòování mentálnì retardovaných dìtí do �kolních kolektivù

základních �kol (viz napø. názor uèitelky základní �koly, citovaný v èlánku

Jindøicha Gintera �Jsou posti�ené dìti brzdou pro ostatní �áky?�- Právo, 10,

205, 2. 9. 2000). Pøipomenu v této souvislosti odpovìï prof. PaedDr. Jiøího

Kotáska, CSc., vedoucího autorského kolektivu �Bílé knihy�, na otázku redak-

torky Lidových novin (LN, 13, 279, 1. 12. 2000): �Existuje mylná pøedstava,

�e by mìla v budoucnu zaniknout speciální péèe o handicapované. Tak to není.

Mìly by vzniknout �koly, které budou mít vedle speciálních tøíd i tøídy se stan-

dardním programem...� Dále pak v tomto rozhovoru prof. Kotásek øíká, �e

nejde o nìjaké pøejmenování zvlá�tních �kol, ale o obecnì pøijímanou zása-

du, �e v období povinné �kolní docházky mají být v�ichni �áci vzdìláváni spo-

leènì. Zvlá�tì peèlivì je tøeba vìnovat se dìtem, jim� hrozí vylouèení z bì�né

spoleènosti.

S neporozumìním vìci jsme se v médiích mohli setkat i pokud jde o støední

a vysoké �koly èi celo�ivotní vzdìlávání. Argumenty nìkterých autorù se pøitom

opíraly pøevá�nì o názory laické veøejnosti, a to nezøídka i z jiných kulturních

prostøedí. Výjimeèné nebylo ani nepatøièné vzájemné proplétání dvou specific-

kých problémù, tj. programu vzdìlávání a stále èastìj�ích projevù sociální pa-

tologie mezi dìtmi a dospívajícími. Napø. publicistka Jarka Stuchlíková, �ijící

ve Velké Británii, øíká: �Komprehenzivní systém neboli zru�ení víceletých gym-

názií byl podle vìt�iny Anglièanù velkým krokem nazpátek. Hájí ho jenom skalní

ultralevièáci. Rovnoprávnost mezi dìtmi nepøinesl, støedostavov�tí rodièe dùsled-

nì odmítají posílat dìti do �kol s historií u�ívání drog, �ikany, násilí a slabé

výuky.� Na druhé stranì ale autorka èlánku pøipou�tí, �e úèinné bylo øe�ení

iniciované premiérkou Thatcherovou, kdy �dobré �koly dostaly publicitu a �patné

veøejnou kritiku� (MF dnes, 12, 64, 16. 3. 2001). Jen na okraj pøipomenu, �e

pokud jde o projevy sociální patologie, jmenovitì u�ívání drog, objevují se dnes

u nás (v rùzné míøe) na v�ech typech støedních �kol, víceletá gymnázia nevyjí-

maje. Snad jedinou výjimkou jsou zatím �koly církevní, co� je ale patrnì dáno

nejenom kvalitou �koly, ale i rodinným prostøedím studentù, jejich religiózním

zamìøením atd.

Ozvaly se i zasvìcenìj�í hlasy, napø. sociologa a poslance za US Petra Matìjù,

který usuzuje, �e vlnu odporu proti ru�ení víceletých gymnázií u nás vyvolala

obava, �e �jejich likvidace bude rychlej�í, ne� hluboká promìna základních �kol,

které by péèi o talentované a ke vzdìlání motivované vzaly na sebe� (MF dnes,

11, 214, 13. 9. 2000). Ale i v argumentaci tohoto autora objevíme urèitý my�len-

kový �zkrat�, a to tam, kde øíká, �e ministrovi �kolství prý nevadí, �e �na�e

vysoké �koly se ve stále vìt�í míøe uzavírají dìtem, které nemìly to �tìstí se narodit

vzdìlaným a bohatým rodièùm� (?). Na v�echno se asi nelze dívat jen prizmatem

sociologie a politiky. Pøipomenu v této souvislosti èlánek Silvie Králové a Tomá�e

Menschika �Prosadit nìkteré kroky bude obtí�né�, v nìm� citují psychologa

profesora Zdeòka Matìjèka: �Nerovnost je dána hloubìji ne� pøechodem

na gymnázium. Urèuje ji nadání, pøedpoklady a vìt�í po�adavky dítìte.� (Lidové

noviny, 14, 64, 16. 3. 2001).

Rozpaky a námitky vyvolala napø. i teze o �prostupnosti� studijních programù

na vysokých �kolách (podrobnìji viz �Bílá kniha�, kapit. III.), která by mìla

umo�nit zmìnu nebo pokraèování ve studiu. Ale i v tìchto pøípadech jsme vìt�i-

nou mohli konstatovat, �e jde o nedorozumìní vyplývající z nepochopení formální

podstaty dokumentu, který je pøedev�ím sociálnì filosofickým programem.

Smyslem tohoto èlánku samozøejmì nebylo vyhledávat pøíklady neinfor-

movanosti, neznalosti èi jednostranného pohledu na svìt. �lo mi o nìco jiného.

Chtìl jsem jen pøipomenout, �e èeská �Bílá kniha� vy�la a �e tudí� máme mo�nost

se s Národním programem rozvoje vzdìlávání v Èeské republice seznámit. Stojí

za to si tento otevøený  program, vyvìrající pøedev�ím ze sociálnì antropolo-

gické analýzy dne�ní spoleènosti, pøeèíst.                                  PhDr. Vladimír Panou�ek

Není pravda, øíká ve svém Vyznání

Aurelius Augustinus, �e existují tøi èasy

- minulý, pøítomný a budoucí. V�dy�

minulý a budoucí èas nemohou mít

skuteènou existenci, kdy� jeden u� není

a druhý je�tì není. A pokud jde o pøí-

tomný èas, ten je pøespøíli� krátký, ne�

aby mìlo smysl o nìm mluvit. Za správné

Augustinus pokládal rozli�ovat tøi pøí-

tomné èasy, pøihlí�ející k minulosti, pøí-

tomnosti a budoucnosti.

Nejde mi teï o to, co to vlastnì je ten

�èas�. Spokojím se proto jen s obecným

konstatováním, �e èas je znakem na�í

existence ve svìtì, a s klasickým, dobøe

srozumitelným pojetím tøí èasù, jak je

rozli�oval Augustinus. To, o co mi dnes

pøedev�ím jde, je nìco jiného. Pregnant-

nì to vyjadøuje napø. Zdenìk Krato-

chvíl: �Zpùsob porozumìní èasu nej-

citlivìji vypovídá o na�em vztahu k bytí�

(Filosofie �ivé pøírody).

Stále èastìji se mi poslední dobou zdá,

jako by lidé kolem zu�ovali vnímání èasu

na pøítomný èas pøihlí�ející k okam�ité

pøítomnosti, zatímco minulost, ale ko-

neckoncù i budoucnost jdou jaksi stra-

nou. V podstatì to lze pochopit, v�dy� u�

Augustinus vytu�il, �e vnímání èasu (by�

stvoøeného Bohem a na èlovìku nezávis-

lého) je subjektivnì ovlivnìno. Proto také

svým tøem pøítomným èasùm pøiøkl jako

sídlo lidskou du�i a oznaèil je jako �pa-

mì��, �nazírání� a �oèekávání�. Je-

nom�e právì tyto pojmy také napovída-

jí, jak je dùle�ité vnímat ve�kerý èas a �e

dnes tak èasté odmítání minulého není

zrovna nejrozumnìj�í. Nové je v�dy

lákavé. Ale abychom to nové co nej-

úplnìji a pravdivì pochopili, je nezbyt-

né vzít v potaz i døívìj�í a nejednou

i samotný poèátek. Platí to v ka�dé lid-

ské èinnosti, vìdu nevyjímaje. Ani k tìm

tzv. náhodným objevùm by asi nikdy ne-

do�lo, kdyby jejich strùjci, tak jako ka-

menný gnómón, vnímali jen �jasné�,

pøítomné hodiny. Platí to ale i v samot-

ném �ivotì èlovìka, v procesu jeho sebe-

poznání. Snad právì ve zpùsobu vnímání

èasu spoèívá hlavní rozdíl mezi pou-

hou inteligencí a rozumem, který Erich

Fromm nazývá �tøetím rozmìrem, tj.

hloubkou, která dosahuje k podstatì vìcí

a procesù� (Èlovìk a psychoanalýza).

Ludìk Ledøíèek



3

Sluneèní hodiny v zámeckém parku v �amberku. Pocházejí z pol. 19. stol., z doby, kdy na zdej�í hvìzdárnì,

postavené baronem Johnem Parishem, provádìl svá pozorování dánský hvìzdáø dr. Th. Bronsen.

Nápis NON NUMERO HORAS NISI SERENAS lze volnì pøelo�it: poèítám jen jasné hodiny.

Foto Jan Smit
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Velké nemocnice v Èeské republice mají personální náklady

ve vý�i jen asi jedné ètvrtiny a� jedné tøetiny celého roèního

rozpoètu, zatímco v západních zemích je tato èástka zøetelnì

vy��í a dosahuje a� k 70 % rozpoètu. Tento fakt je zpùsoben

i jinými skuteènostmi, ne� jen podhodnocenou mzdou. Na vinì

je mj. i nízká hodnota koruny oproti západním mìnám, co�

výraznì zdra�uje materiálové náklady u dová�eného zbo�í.

Na druhé stranì ale u nás stále pøetrvává �patná produktivita

práce, která nutí zamìstnávat více pracovníkù, ne� je potøeba.

K nízké produktivitì, tj. k tomu, �e buï pracujeme málo nebo

spí�e práci �patnì organizujeme, mo�ná pøispívá i nízké povì-

domí, kolik vlastnì jeden pracovník stojí organizaci roènì, a to

i pøi na�í platové úrovni. Proto tento èlánek pøiná�í nìkolik

postøehù na vysvìtlenou.

Pøi pravidelných debatách, které se konají v�dy koncem roku,

se sna�í vedení nemocnice najít kompromis pøi sestavování

roèního rozpoètu jednotlivých pracovi��. Hlavní plánované

výdajové polo�ky jsou materiálové náklady (léky, krev

a spotøební zdravotnický materiál), vy�ádaná péèe, která je

�objednávána� u ostatních pracovi��, re�ie, do které jsou roz-

pou�tìny polo�ky, jejich� spotøeba na klinice není pøímo mìøitel-

ná (údr�ba budov, náklady na technickou infrastrukturu a sprá-

vu nemocnice apod.), odpisy techniky, kterou oddìlení pou�ívá

a personální náklady. Za posledních deset let do�lo k výraznému

posunu v ekonomickém my�lení zdravotníkù a vìt�ina lidí si je

dnes vìdoma, kolik musí klinika zaplatit za �pièkové léky

a materiály. Naproti tomu cena lidské práce zùstává pøi debatách

o rozpoètu trochu stranou, a to i pøes fakt, �e do�lo k jejímu

podstatnému zdra�ení, které si vynutily novela zákoníku práce

a pevný postoj odborù.

Pracovníci ekonomického úseku FN proto pro tento èlánek

vypracovali tabulku s údaji, kolik stál nemocnici prùmìrnì

jeden pracovník v rùzných kategoriích zamìstnancù v r. 2000.

Údaje o mzdách se sice bì�nì zveøejòují, ale nedávají správný

obraz proto, �e jsou v mìsíèních hodnotách a chybí u nich dal-

�í polo�ky. Vedle vlastní mzdy musí zamìstnavatel ze zákona hra-

dit zdravotní a sociální pojistné a dále sem patøí tzv. ostatní per-

sonální náklady (úhrady do fondu kulturních a sociálních potøeb a

pøíspìvky pøed�kolním zaøízením na náhradní péèi o dìti na�ich

zamìstnancù) a tzv. ostatní re�ie, kam spadají zejména náklady

na ochranné osobní prostøedky, cestovné, vzdìlávání a èást re�ie

øeditelství. Uveøejnìná tabulka toto v�echno vyèísluje a její po-

slední sloupec, náklady celkem, reprezentuje sumární hodnotu,

kterou musí nemocnice za pracovníky vydat.

Nìkteré hodnoty jsou trochu pøekvapivé, jako napø. jen mi-

nimální rozdíl mezi �cenou� ambulantní sestry a sestry u lù�ka,

co� je dáno zejména prùmìrným vìkem v obou skupinách

a kazí snahu vedení nemocnice výraznìji diferencovat pracov-

níky v trojsmìnném provozu. K ostatním kategoriím nechci

na tomto místì dále debatovat, ale jistì stojí za zmínku, �e jeden

druhoatestovaný lékaø znamená v celkových nákladech témìø

600 tis. Kè roènì. Je to jistì málo, jde-li o pracovitého a kvalit-

ního odborníka, ale mo�ná i hodnì v pøípadì, �e je tomu naopak.

V ka�dém pøípadì je to dobré memento pro situaci, kdy se vy-

bírají noví lidé. Z prùmìrných nákladù na lékaøe a z fondu pra-

covní doby v ústavní pohotovostní slu�bì (ÚPS), který je více

ne� dvojnásobkem bì�né pracovní doby, vyplývá, �e hodnota

ÚPS se pohybuje nìkde mezi 0,5 - 1,0 mil. Kè.

Dal�í úvahy ji� ponechávám ètenáøi. Pro vedoucí pracovníky

by mìly být uvedené údaje pøipomenutím, jak je lidská síla

i pøes silné podhodnocení v ÈR vzácná a jak je tøeba s ní dobøe

nakládat. Pøemý�lejte proto pøi pohledu na èíslo v pravém dol-

ním rohu tabulky tøeba o tom, jestli by pro Va�i kliniku nebylo

lépe místo jednoho pracovníka mít pár poèítaèù navíc, jet

na pár kongresù, rozdat vìt�í odmìny a nebo mít tøeba slu�ební

automobil. Jestli je výsledkem Va�ich úvah �ne�, vyu�íváte své

zdroje správnì a nepochybuji o tom, �e jsou u Vás lidé, které

byste nevymìnili ani za nic. Ale mo�ná najdete i takového èlovì-

ka, kde by podobný obchod stál za pøemý�lení.

Doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.

KOLIK STOJÍ NEMOCNICI JEDEN PRACOVNÍK

Kategorie

Personální náklady

Ostatní

re�ie

Náklady

celkem

Mzda

Pojistné Ostatní pers.n.

lékaø -

- II. atestace

- I. atestace

SZP - ambul.

- lù�k.

PZP

THP - nevedoucí

- vedoucí

Provozní prac.

Prùmìr

357 948

415 629

248 964

167 964

163 524

120 288

139 284

291 624

111 408

176 916

125 282

145 492

87 137

58 787

57 233

42 101

48 749

102 068

38 993

61 921

15 463

16 618

13 283

11 663

11 574

10 710

11 090

14 136

10 532

11 842

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

8 769

507 462

586 508

358 153

247 183

241 100

181 868

207 892

416 597

169 702

259 448

(Vypracovali: Ing. Josef Hladík, Eva �áèková)

ROÈNÍ NÁKLADY PERSONÁLNÍ A RE�IJNÍ NA 1 PRACOVNÍKA FN V ROCE 2000 (ÚDAJE V Kè)
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Na mimoøádném slavnostním zasedání královéhradeckého

mìstského zastupitelstva, které se konalo 11. dubna 2001

v Mìstské hudební síni, byly letos ji� poosmé pøedány výroèní

ceny mìsta Hradec Králové.

V nìkdej�ím usnesení zastupitelstva mìsta Hradec Králové

z roku 1992 se praví, �e zastupitelstvo, se zámìrem podpoøit

kulturní, spoleèenský a sportovní �ivot mìsta, ocenit význam-

ná tvùrèí díla v oblasti zásluhy o zkvalitòování obèanské

spoleènosti a podíl obèanù na rozvoji mìsta, se rozhodlo udìlo-

vat ka�doroènì výroèní ceny mìsta Hradec Králové s názvem

Hradecká múza a Hradecká sportovní cena. A tak ji� roku 1993

byly výroèní ceny poprvé udìleny. V roce 1998 pøibyla k vý-

roèním cenám i nejpresti�nìj�í Cena dr. Franti�ka Ulricha

(jejím prvním laureátem se v roce 1998 stal Mons. Karel

Otèená�ek, arcibiskup královéhradecký) a v roce 2000 pak

i cena Primus inter pares.

Slavnostní atmosféru leto�ního pøedání výroèních cen umoc-

nilo vystoupení trubaèù �Garda mìsta� a chlapeckého pìvec-

øeditele královéhradecké poboèky Èeské spoøitelny, a. s.,

generálního sponzora výroèních cen. Po udìlení Hlávkovy

medaile, kterou pøevzal v minulém roce, se tak profesorovi

Procházkovi v krátkém èasovém odstupu dostává dal�ího vý-

významného ocenìní za jeho celo�ivotní dílo. Profesor Jaro-

slav Procházka ve svém podìkování za udìlení ceny uvedl, �e

je v Hradci Králové ji� dvaa�edesát let. Po okupaci Èeskoslo-

venska, která ho zastihla u útvaru v Náchodì, mìl nabídnuto

místo v Praze na klinice prof. Divi�e. Domníval se, �e by bylo

vhodné, aby si na kliniku pøinesl nìjaké zku�enosti z �vesnické

nemocnice�, a tak se dostal do Hradce, kde pøednostou chirur-

gického oddìlení byl vynikající chirurg docent Jan Bedrna.

Zalíbilo se mu zde tak, �e v Hradci Králové zùstal a nikdy toho

nelitoval.

Poznamenejme je�tì, �e je to za nepøíli� dlouhou dobu exis-

tence Ceny dr. Franti�ka Ulricha ji� podruhé, kdy ji získal

bývalý èlen královéhradecké Lékaøské fakulty UK. V roce 1999

byla udìlena neurochirurgovi prof. MUDr. Rudolfu Petrovi,

rovnì� �ákovi akademika Jana Bedrny.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Foto Ludìk Taneèek

Prof. Jaroslav Procházka laureátem

Ceny dr. Franti�ka Ulricha

Po pøevzetí ceny. Zleva: Ing. Jaroslav Manc, øeditel Èeské spoøitelny,

a. s. pob. Hradec Králové,  prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.,

Ing. Oldøich Vlasák, primátor mìsta Hradec Králové.

Slavnostní zasedání mìstského zastupitelstva zahájili trubaèi �Garda

mìsta�.

Královéhradecký chlapecký pìvecký sbor Boni pueri.

kého sboru Boni Pueri. Cena Hradecká múza byla udìlena

vydavatelství Garamon za vydání unikátních knih o Hradci

Králové, Hradeckou sportovní cenu pøevzal za nepøítomného

cyklistu Ondøeje Sosenku, který byl v té dobì na závodech

v Itálii, jeho trenér. Cenou Primus inter pares byl poctìn de-

vadesátiletý Robert Hladil, pøedseda královéhradecké orga-

nizace Èsl. obce legionáøské, aktivní sportovec a pro øadu ge-

nerací známá osobnost sportovního svìta, za celo�ivotní pod-

poru sportovního dìní v Hradci Králové.

Nejpresti�nìj�í ocenìní - Cenu dr. Franti�ka Ulricha, která se

udìluje za záva�né celo�ivotní dílo, získal prof. MUDr. Jaro-

slav Procházka, DrSc., emeritní profesor Lékaøské fakulty

v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Cena mu byla

udìlena za prùkopnickou práci v oblasti hrudní chirurgie a vy-

nikající výsledky v kardiochirurgii, kdy mimo jiné uskuteènil

první operaci srdce v mimotìlním obìhu v na�em státì. Cenu

pøedal profesorovi Jaroslavu Procházkovi primátor mìsta Hra-

dec Králové Ing. Oldøich Vlasák za úèasti Ing. Jaroslava Mance,
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Dne 31. 5. 2001 nav�tívil Lékaøskou fakultu a Fakultní

nemocnici v Hradci Králové vzácný host - Jeho Excelence

velvyslanec Jihoafrické republiky Dr. Noel M. Lehoko, M.D.

Prohlédl si pracovi�tì teoretických ústavù fakulty a nìkterá

klinická pracovi�tì Fakultní nemocnice a zajímal se o pod-

mínky studia zahranièních studentù na na�í fakultì. Závìrem

své náv�tìvy podìkoval dìkanovi Lékaøské fakulty prof.

�teinerovi (na snímku zcela vlevo) a prodìkanovi pro vý-

uku zahranièních studentù doc. Kubovi za vlídné pøijetí

a øekl: �Tì�íme se na spolupráci do budoucna.�                 LCh

Náv�tìva velvyslance

Jihoafrické republiky

Dne 23. kvìtna 2001 se ve Velké aule Karolina konala

slavnostní promoce dvaceti sedmi absolventù postgraduálního

doktorského studia z Farmaceutické fakulty UK v Hradci

Králové, z Lékaøské fakulty UK v Plzni, z 1. lékaøské fakulty

UK v Praze, vèetnì jedenácti doktorandù z Lékaøské fakulty

UK v Hradci Králové.

K absolventùm promluvil jménem vedení v�ech fakult dìkan

Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Ivo �tei-

ner, CSc. Z jeho projevu vyjímáme:

�Dne�ní doktorandi jistì je�tì mají v �ivé pamìti ty slavnost-

ní chvíle, kdy po nároèném studiu dosáhli vytou�eného vysoko-

�kolského diplomu. Po promoci se pak cesty bývalých spolu�ákù

rozcházejí - vìt�ina se vìnuje profesi, pro kterou získali kva-

lifikaci. Nìkteøí - bohu�el - v dne�ní rozhárené dobì, která

u nás nedoceòuje úlohu vzdìlanosti, odcházejí ze svého oboru

do ekonomicky výhodnìj�ích oblastí. Na�tìstí jsou v�ak stále

tací, kteøí se - navzdory uvedené situaci - rozhodnou upsat øe-

holi akademicko-vìdecké kariéry. A naplòuje mne optimismem,

�e dnes budu moci pøedstavit ty, kteøí po dal�ích letech studia

a usilovné práce, kdy prokázali schopnost samostatné vìdecké

èinnosti a s nutnou dávkou invence úspì�nì ukonèili svá dok-

torská studia, obhájili disertaèní práce a opìt vstupují do této

auly, aby zde slavnostnì zavr�ili dal�í významný krok ve své

profesionální kariéøe. A nemohu nezmínit, �e navíc k doktor-

skému studiu musela øada dne�ních absolventù plnit i po-

vinnosti pedagogické, a pokud jde o klinické obory, i úkoly léèeb-

nì preventivní...�

�Milí doktorandi, slavnostním pøedáním doktorských diplomù

konèí jedno dùle�ité období va�eho profesionálního �ivota. Jsem

ale pøesvìdèen, �e stejnì jak jste nepova�ovali magisterskou

promoci za koneèný stupeò svého vzdìlávání, i dne�ek berete

jen jako zavr�ení urèité etapy a jako start do etap dal�ích. Pøeji

vám, aby va�e dne�ní pøítomnost v této aule nebyla poslední,

ale abyste zde v pøí�tích letech mohli dosáhnout dal�ích stupòù

a� v kariéøe vìdecké èi akademické.�

Po projevu dìkana �teinera pøeèetl promotor prof. MUDr.

Zbynìk Voboøil, DrSc., promoèní sponsi a pøijal od absolventù

promoèní slib. Následnì promotoøi jednotlivých fakult pøedali

absolventùm diplomy. Za na�i fakultu diplom z rukou promo-

tora profesora Voboøila pøijali (uvádíme i názvy disertaèních

prací):

� MUDr. Petr Èelakovský

�Význam, úskalí a dal�í perspektivy tympanometrie v ORL dia-

gnostice�

� MUDr. Petr Dìdek

�Wilsonova nemoc a autoimunitní hepatitida v dìtském vìku�

� MUDr. Pavel Hladík

�Vyu�ití laserové intersticiální hypertermie k léèbì maligních

onemocnìní�

� MUDr. Bo�ena Jura�ková

�Význam antioxidaèní rovnováhy v etiopatogenezi zánìtlivých

chorob gastrointestinálního traktu se zvlá�tním zamìøením

na nemocné s pozitivitou infekce Helicobacter pylori�

� MUDr. Ivo Kalousek

�Hematologické a angiologické aspekty hormonální terapie�

� MUDr. Pavel Komínek

�Diagnostika a léèba poruch odvodného slzného systému�

� MUDr. Daniela Nováková

�Analýza výsledkù operací katarakt�

� MUDr. Pavel Smilek

�Rakovina hltanu a supraglottis�

� MUDr. Jiøí �paèek

�Vybrané klinické a laboratorní parametry u pacientek s re-

kurentní vulvovaginální kandidózou�

� MUDr. Ladislav �abka

�Monitorování a léèba pacientù s nitrolební hypertenzí pøi kra-

niocerebrálních poranìních�

� MUDr. Pavel �ák

�Urèení reziduální nemoci u leukemie s vlasatými buòkami�

Redakce SCANu novým nositelùm vìdeckého titulu Ph.D.

srdeènì blahopøeje a pøeje jim v dal�í odborné a akademické

èinnosti hodnì úspìchù.                                                       LCh

Udìlení vìdeckých titulù Ph.D. doktorandùm na�í fakulty
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Ve støedu 23. kvìtna t. r. odpoledne se uskuteènila ji�

47. studentská vìdecké konference na�í lékaøské fakulty

(pøipomínám, �e jsme jediná lékaøská fakulta, která organizuje

tyto konference bez pøeru�ení od roku 1955). Letos bylo pøi-

hlá�eno �estnáct prací, ètyøi z teoretických oborù a dvanáct

z oborù klinických. Vzhledem k tomu, �e z oblasti stomatolo-

gie byla pøihlá�ena pouze jedna práce, byly prezentace rozdìleny

do dvou sekcí: z teoretických oborù a z oborù klinických.

Po zahájení MUDr. F. Langrem pozdravil v�echny pøítomné

jménem vedení lékaøské fakulty prodìkan prof. Èervinka.

Pøivítal jmenovitì Mgr. I. Bartákovou, která zastupuje firmu

Johnson & Johnson, spol. s r. o., sponzora konference. V dal�í

èásti seznámil pøítomné s pravidly pro hodnocení prací vèetnì

zpùsobu jejich nominace na celostátní studentskou vìdeckou

konferenci. Pro hodnocení byla urèena komise ve slo�ení doc.

MUDr. Alena Stoklasová, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav

Èervinka, CSc., doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Du�an

�imkoviè, CSc., MUDr. Franti�ek Langr a MUDr. Jiøí Krug, Ph.D.

V teoretické sekci byly prezentovány ètyøi práce. Dvì byly

zamìøeny na pøípravu moderních výukových materiálù jednak

pro anatomii (T. Soukup a J. Hradil), jednak pro histologii

(T. Matìjek, T. Soukup a L. Uhrová). Obì práce jsou velmi

kvalitní a významnì pøispívají ke zlep�ení výuky. Experimentál-

ní charakter mìly práce J. Radíka na téma Inhibice acetylcho-

linesterázy v mozku a práce D. Radvakové zabývající se ex-

perimentální cirhózou u potkana.

Sekce prací z klinických oborù byla mnohem poèetnìj�í.

V první èásti J. �ilerová analyzovala parazitární nákazy dia-

gnostikované ve FN v roce 2000. M. Kolesárová a M. Pintér se

zabývali prevalencí H. pylori v Èeské republice, Z. Jodasová

a T. Holubec zva�ovali, zda je nutné lpìt na kompletních

revaskularizacích myokardu, J. Nedomlelová a J. Jansa hovo-

øili o ultrasonografii dìtí operovaných pro akutní apendicitidu,

J. Novosad studoval expresi onkoproteinu Bcl-2, a J. Horáèek

variabilitu srdeèní frekvence u pacientù s hypertrofickou kar-

diomyopatií. Po pøestávce A. Turková hodnotila výsledky ery-

trocytaferézy v léèbì polyglobulií, A. Kopecká a J. Sachová

hovoøily o profylaxi antibiotiky v chirurgii, P. Rozsíval ana-

lyzoval problematiku odbìru krevních vzorkù u tì�ce nezra-

lých novorozencù, P. Neckáø hodnotil dlouhodobé výsledky

nepøedvrtaného høebování zlomenin stehenní kosti a J. Laco

hovoøil o proliferaèní aktivitì a angiogenezi v tumorech �títné

�lázy. Na závìr P. Lukl, A. Nestrojová a J. Novák informovali

o tom, zda je aplikace lokálního anestetika bolestivá (na zá-

kladì praktických pokusù na skupinì studentù stomatologie).

V�echny práce byly velmi dobøe pøipraveny a pìknì prezen-

továny s vyu�itím moderní poèítaèové techniky (program Po-

werPoint). Rozdíly mezi úèastníky se projevily zejména

v diskusi, která byla v øadì pøípadù velmi bohatá. Po skonèení

prezentací se ujala práce hodnotící komise.

Po zasedání komise podìkoval prodìkan Èervinka autorùm

za úsilí a v�em pøedal diplom a penì�itou odmìnu. V dal�í èás-

ti seznámil pøítomné se stanoviskem hodnotící komise. V sekci

prací teoretických zvítìzila práce Dagmar Radvakové (3. roè.

v�eobecného smìru, �kolitel doc. MUDr. Z. Èervinková, CSc.,

Ústav fyziologie LF UK) zejména proto, �e autorka zavedla

novou metodu a práce pøiná�í originální výsledky.

V klinické sekci byly vyhodnoceny jako nejlep�í tøi pøíspìvky.

Na tøetím místì to byla práce Jana Horáèka (6. roè. v�eobec-

ného smìru, �kolitelé MUDr. L. Haman, Katedra váleèného

vnitøního lékaøství VLA JEP HK a dr. A. Hedman a dr. P. Tuo-

mainen z kliniky kardiologie, Kuopio University Hospital, Fin-

sko). Na druhém místì se umístil Pavel Rozsíval (5. roè. v�e-

obecného smìru, �kolitel MUDr. J. Mare�ová,  Dìtská klinika

LF UK a FN HK). Zvítìzila práce Jakuba Novosada (5. roè.

v�eobecného smìru, �kolitel Mgr. K. Jankovièová, Ústav kli-

nické imunologie a alergologie LF UK A FN HK).

V�echny ètyøi vyhodnocené práce byly ocenìny diplomem

a penì�ní odmìnou. Obì vítìzné práce budou reprezentovat

na�i fakultu na mezinárodní studentské vìdecké konferenci,

která se uskuteèní 9. listopadu 2001 v Hradci Králové (infor-

mace jsou na fakultní internetovské stránce).

Pøi hodnocení konference chci velmi pozitivnì ocenit vyso-

kou úèast studentù a i to, �e auditorium vydr�elo zaplnìné a�

do skonèení konference. Úèast z øad uèitelù nebyla masová,

konference zatím nemá v povìdomí uèitelù a zamìstnancù tak

velký kredit, aby v nabitém programu dostala dostateènou prio-

ritu. O to více je tøeba ocenit úèast dìkana prof. MUDr. I. �tei-

nera, CSc.,  a øeditele FN doc. MUDr. L. Hegera, CSc., kteøí

navíc velmi aktivnì vystupovali i v diskusi. Je mo�né, �e k malé

úèasti uèitelù pøispìl i soubìh s konáním jiných akcí ve Fa-

kultní nemocnici, jmenovitì s konáním klinicko-patologické

konference. V pøí�tím roce bude �ádoucí takového soubìhu

akcí se vyvarovat. V této souvislosti zasluhuje nejvy��ího

ocenìní práce �kolitelù, kteøí se studentùm vìnují po celý

rok. Je tøeba ocenit technickou úroveò prezentací. Bez výjim-

ky v�echny práce byly dokumentovány na poèítaèových prezen-

tacích v PowerPointu. Technických problémù s touto techni-

kou bylo relativnì málo, za to je tøeba podìkovat zejména panu

Pánkovi, který mìl techniku na starosti. Konference se tradiènì

konala v posluchárnì Fingerlandova ústavu patologie, tentokrát

navíc mìli pracovníci ústavu na starosti i zabezpeèení obèerstvení

(financované spoleènì LF a FN). I za to upøímnì dìkuji. Je tøeba

ocenit i malý sborník, který z této konference vznikl - obsahuje

její program a abstrakta prací. Technická pøíprava sborníku byla

úkolem studijního oddìlení a Lékaøské knihovny. I tìmto pracov-

nicím je tøeba podìkovat, nebo� s minimálními finaèními nároky

se podaøilo pøipravit hezkou publikaci. Kdy� v pøí�tím roce bude

sborník doplnìn o standardní úvodní informace, bude plnì

srovnatelný se sborníky z �dospìlých� vìdeckých konferencí.

Úplnì na závìr patøí moje podìkování prodìkance doc.

MUDr. Alenì Stoklasové, CSc., a primáøi MUDr. Franti�ku

Langrovi, se kterými jsme spoleènì konferenci pøipravovali.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.

47. studentská vìdecká konference lékaøské fakulty

Na základì výsledkù voleb a poté, co se kandidatury vzdal

dìkan LF UK prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., ustavil øeditel

Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo� Heger, CSc., ke dni 15.

4. 2001 na dobu dvou let poradní sbor øeditele FN ve slo�ení:

Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. (prodìkan LF UK

pro rozvoj fakulty a pro vztahy mezi LF a FN, pøednosta Kar-

diochirurgické kliniky), doc. MUDr. Václav Dostál (pøednos-

ta Kliniky infekèních nemocí), doc. MUDr. Pavel Eliá�, CSc.

(pøednosta Radiologické kliniky), doc. MUDr. Vìra Hubko-

vá, CSc. (prodìkanka LF UK pro výuku stomatologického

smìru, pøednostka Stomatologické kliniky),  prof. MUDr. Ja-

roslav Malý, CSc. (vedoucí Katedry interních oborù LF UK,

pøednosta II. interní kliniky), doc. MUDr. Vladimír Palièka,

CSc. (prodìkan LF UK pro zahranièní styky, pøednosta Ústavu

klinické biochemie a diagnostiky), prof. MUDr. Zdenìk Za-

dák, CSc. (pøednosta Kliniky gerontologické a metabolické).

Novì zvolený poradní sbor øeditele FN
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Kdy� 11. dubna 1951 rodièe Jansovi vítali na svìt svou právì

narozenou dceru Zuzanku, nenapadlo je asi, �e o pùl století

pozdìji bude tento den významným i pro nás, pracovníky Ústa-

vu fyziologie hradecké Lékaøské fakulty. My si naopak mù�eme

jen domý�let svou paní docentku Zuzanu jako malou holèièku,

která �ije se svými rodièi a dvìma souro-

zenci v Pardubicích, jak pozdìji jako sleè-

na studuje v tomto mìstì na gymnáziu

a  bìhem �kolního zájezdu do Anglie po-

znává svého budoucího mu�e. Nicménì

skvìlé vypravìèské umìní paní docentky nás

obèas zavede i do tìchto období.

Pøi volbì studia na lékaøské fakultì urèitì

sehrála úlohu nezlomná vytrvalost mladé

gymnazistky a ochota pomáhat druhým,

tedy vlastnosti, které dne�ní paní docentku

stále velmi dobøe charakterizují. Na fakultì

pak bylo rozhodující setkání s oborem fyzio-

logie, mo�nost experimentálnì pracovat

v tomto oboru umocnìná zajímavým vyprá-

vìním jejího budoucího partnera o jeho vlast-

ních experimentech. To v�e asi pøispìlo

k rozhodnutí vìnovat se po studiu fyziologii.

Tak se stalo, �e v roce 1975 nastupuje

èerstvá absolventka hradecké Lékaøské fa-

kulty MUDr. Zuzana Èervinková na tehdej�í Katedru fyziolo-

gie jako asistentka. V této dobì má u� také roèní holèièku. Tì�ko

lze chápat, jak zvládala v�echny své úlohy, zvlá�tì kdy� ve v�ech

byla zaèáteènicí! Situace byla navíc zpoèátku komplikována

ka�dodenním dojí�dìním z Pardubic.

Zalistujeme-li zpìtnì v publikacích paní docentky, vidíme, �e

ji� od zaèátku své profesní kariéry tíhla k problematice rege-

nerace jater. V týmu vedoucího Katedry fyziologie, pana do-

centa, dnes profesora �imka, se zabývala studiem vlivu hor-

monù �títné �lázy na proces regenerace. V roce 1985 obhájila

na toto téma kandidátskou disertaèní práci. To, �e paní do-

centka byla dlouhou dobu vedoucí asistentkou praktických

cvièení, dokládá její pøetrvávající schopnost pouhým pohledem

odhalit i malý nedostatek na tìchto cvièeních. Musíme pøiznat,

�e následovné napomenutí je v�dy oprávnìné a zároveò laskavé.

V roce 1990 se paní docentka stává vedoucí Katedry fyziolo-

gie. Velmi rychle se vpravila do øe�ení v�ech úkolù spojených

s touto funkcí. Z kolegynì se sice stala nadøízená, ale spolu-

pracovníkùm v ní neubyl kamarád. O rok pozdìji obhájila ha-

bilitaèní práci v oboru fyziologie: Regenerace jater a její ov-

livnìní metabolicky aktivními pùsobky.

Snad je to nad�ení, s jakým paní docentka zdolává odborné

problémy, optimismus, ale i obyèejné lidské

porozumìní, co pøilákalo na ná� ústav ne-

jednoho z nás, rovnì� tak studenty, kteøí zde

pracují jako pomocné vìdecké síly. Jako

�kolitelka dovedla u� tøi asistenty k obhájení

titulu Ph.D.

O vysoké intenzitì práce na�í paní do-

centky nesvìdèí pouze to, �e ji mù�eme za-

stihnout na ústavu do veèerních, ba i noè-

ních hodin. Ka�doroènì je øe�itelkou nìko-

lika grantù, publikuje, vystupuje na domá-

cích i zahranièních konferencích. Samo-

zøejmostí je neustálá aktualizace pøedná�ek

pro studenty. Èlenství a funkce paní do-

centky v odborných spoleènostech, rovnì�

tak ve fakultním a univerzitním Akademic-

kém senátu, jí dávají �ance podílet se na dìní

v odborném svìtì hepatologie a fyziologie

a na akademické pùdì. Vedle funkce pøed-

nostky ústavu si paní docentka èásteènì vy-

zkou�ela i úlohu projektanta èi stavebního dozoru, jak tomu

bylo pøi úpravách laboratoøí. Leckdo ji pøi tom mohl zastih-

nout pøi stìhování tì�kých kusù nábytku, abychom si, podle

jejích slov, my ostatní neublí�ili.

Paní docentka pak odpoèívá nejradìji jako chalupáøka:

na èerstvém vzduchu, nejlépe pøi øezání døeva na cirkulárce.

Skuteèným potì�ením jsou pro paní docentku dvì vnuèky.

Na jejich zavolání se odtrhne od odborné práce a s plným

zájmem vniká do dìtského svìta, aby se ke své práci vrátila

odreagovaná, opìt plná energie.

Jubileum paní docentky je pro nás pøíle�itostí k podìkování.

Paní docentka nás doká�e obhajovat jako jeden celek, ale

zároveò má schopnost vidìt v tomto celku jednotlivé osoby

s pøednostmi i chybami. Tento citlivý pøístup dává pøíle�itost,

abychom se v�ichni respektovali, radovali navzájem ze svých

úspìchù, nalezli u sebe pochopení pøi problémech.

Èlenové Ústavu fyziologie

Jubilantka docentka Zuzana Èervinková

oèima spolupracovníkù

Firma Johnson & Johnson, která si klade za cíl dlouhodobìji

podporovat studentskou vìdeckou práci na èeských a sloven-

ských lékaøských fakultách, navrhla tato aktuální výzkumná

témata:

� Etické a lékaøské aspekty léèby chronické bolesti.

� Opioidy v léèbì chronické bolesti - mýty a pøedsudky.

� Farmakoekonomické aspekty léèby chronické bolesti.

� Farmakoekonomické aspekty léèby anémie u onkologických

pacientù.

� Hojení ran per secundam a dal�í nozokomiální nákazy pøi

plánovaných výkonech na chirurgických oddìleních.

� Souèasný stav o�etøování chronických ran a ekonomika tìch-

to postupù.

� Medicínskoekonomické srovnání laparoskopických a kla-

sických operací �luèníku.

� Medicínskoekonomické srovnání jednorázových a resterili-

zovatelných laparoskopických operaèních nástrojù.

� Medicínskoekonomické srovnání operaèních metod u léèby

hemoroidù 3. a 4. stupnì.                           Mgr. Ivana Bartáková

Johnson & Johnson

� � �
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Ve dnech 22. a� 23. kvìtna 2001 nav�tívil na�í fakultu a Vo-

jenskou lékaøskou akademii J. E. Purkynì významný svìtový

odborník zabývající se metabolismem �eleza, fyziolog prof.

MUDr. Pøemysl Poòka, CSc., z Lady Davis Institute, McGill

University v Montrealu.

Profesor Poòka je spoluøe�itelem grantového projektu GA

ÈR �Nové látky chelatující �elezo - problematika jejich kar-

diovaskulárních, potenciálnì kardioprotektivních a biotransfor-

maèních úèinkù�, který je øe�en na pracovi�tích Lékaøské fakulty

a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Bìhem náv�tìvy ná� host mj. pøednesl (na pracovním setkání

zorganizovaném VLA JEP a na�í fakultou) pøedná�ku �Nové

poznatky o metabolismu �eleza�, seznámil se s Ústavem far-

makologie Lékaøské fakulty a v rámci jeho pobytu byly disku-

továny výsledky i dal�í postup øe�ení spoleèného grantu.

Profesor Poòka byl té� pøijat dìkanem fakulty prof. �teine-

rem, který mu - jako výraz ocenìní jeho zásluh o spolupráci

s Lékaøskou fakultou - udìlil bronzovou pamìtní medaili

Lékaøské fakulty v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Vladimír Ger�l, CSc.,

øe�itel grantu

Náv�tìva profesora Poòky v Hradci Králové

Zleva: prodìkan prof. Èervinka, dìkan prof. �teiner, prof. Poòka,

doc. Ger�l.

Dne 6. èervna 2001 zemøela ve vìku nedo�itých 61 let

paní Marie Hanu�ová, dlouholetá zamìstnankynì Fakultní

nemocnice, sestra na neuroradiologickém oddìlení Neuro-

chirurgické kliniky.

Paní Marie Hanu�ová se narodila a spolu se ètyømi souro-

zenci vyrùstala v krásné rodinì v Oudoleni na Havlíèko-

brodsku. Pozdìji v�dy ráda na léta pohody

svého dìtství vzpomínala a do svého ro-

di�tì se vracela. Av�ak nejenom rodný

dùm, ale i skromnost a pokora Vysoèiny,

kde bez poctivé práce nebylo nikdy ��ast-

ného �ivota, se jí hluboce vryly do srdce

a pøedurèily tak její dal�í �ivot. Po matu-

ritì na jedenáctileté støední �kole v Cho-

tìboøi úspì�nì absolvovala abiturient-

ský zdravotnický kurs v Tøebíèi a po jeho

ukonèení v roce 1958 nastoupila jako zdra-

votní sestra do pardubické nemocnice. Zde

ji� záhy po pøíchodu zaèala pracovat jako

instrumentáøka na operaèních sálech chi-

rurgického oddìlení. V roce 1963 pøe�la

se svým man�elem MUDr. Herbertem

Hanu�em do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde

zpoèátku krátce pùsobila na Psychiatrické klinice jako psy-

chologická laborantka. Po mateøské dovolené, bìhem ní�

pøivedla na svìt syna Tomá�e a dceru Kateøinu, nastoupila

paní Marie Hanu�ová v roce 1969 na Neurochirurgickou

kliniku, kde pracovala jako vazografická sestra na neurora-

diologickém oddìlení. Této nároèné, specializované práci

zùstala vìrná po dvacet devìt let, a� do svého odchodu do

dùchodu v roce 1998.

Ne ka�dému se dostane výsady, aby byl vá�en a res-

pektován pro svou práci a souèasnì oblíben jako èlovìk.

Paní Marii Hanu�ové se té výsady právem dostalo v plné

míøe. Po celá léta pùsobení na neuroradiologickém oddì-

lení Neurochirurgické kliniky, kdy úz-

ce spolupracovala i s lékaøi Radiologické

kliniky, byla v malém pracovním týmu

pøijímána jako významnì platná síla,

na kterou se lze spolehnout i v tí�ivých

situacích. Precizní, v�estranná, obìtavá

a s mimoøádnì laskavým vztahem k ne-

mocným - takto na ni vzpomínají nìkdej�í

spolupracovníci. A z okruhu tìch, kdo ji

znali, bychom jen tì�ko mohli poukázat

na nìkoho, kdo si ji nevá�il jako skromné,

vzdìlané a inteligentní �eny s bystrým

postøehem, laskavým humorem a toleran-

cí k druhým a nemìl ji právì pro tyto vlast-

nosti rád.

Paní Marie Hanu�ová vychovala své dvì

dìti a doèkala se jejich ��astného zaøazení do �ivota i pøí-

chodu vnouèat. Spolu s man�elem pro�ila úspì�né zavr�ení

jeho profesní kariéry a po svém odchodu do dùchodu u� mohla

èekat jen ��astné zúroèení dosavadních, prací naplnìných let.

Osud jí to v�ak nedopøál. Zákeøná nemoc pøedèasnì ukonèi-

la její �ivot. Èest její památce.

Za pøátele a spolupracovníky

PhDr. Vladimír Panou�ek

Památce paní Marie Hanu�ové
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Je to ji� více ne� sto tøicet let, co byla dne 25. srpna 1868

�de jure� zru�ena nìkdej�í královéhradecká vojenská pevnost.

Jen o nìco ménì let pak uplynulo od doby, kdy v roce 1884 bylo

zapoèato s jejím zru�ením �de facto�. A pøesto zùstalo v Hradci

Králové a� do dne�ních dnù mnoho pozùstatkù této technicky

výjimeèné a souèasnì svým smyslem problematické stavby. Na-

lezneme je v rùzných èástech mìsta, napøíklad v Jiráskových sadech

èi v podobì komolého ku�ele �batarda� na nábøe�í pøed muzeem,

ale kupodivu i v areálu Fakultní nemocnice.

Rakouska proti pruským vpádùm. Terezín byl stavìn sedm

let nákladem 40 milionù zlatých, pevnost Ples se stavìla deset

let a stála deset a pùl milionu zlatých.

O výstavbì pevnosti v Hradci Králové rozhodl v roce 1765

Josef II., syn a spoluvladaø císaøovny Marie Terezie, pøe-

svìdèený o strategickém významu mìsta. V pøedcházejících

válkách o dìdictví rakouské s pruským králem Fridrichem II.,

které skonèily porá�kou Rakouska a pøipojením Slezska

k Prusku, se stal Hradec Králové se zastaralým støedovìkým

opevnìním nìkolikrát dùle�itým vojenským stanovi�tìm.

V obranném systému na severovýchodì Èech mìla pravé køíd-

lo zajistit novì vybudovaná hradecká pevnost. Její stavba

v letech 1766-1772 a 1776-1789 zcela zmìnila mìsto a jeho

okolí. Celá pøedmìstí Pra�ské a Mýtské, kostely, klá�tery, mlý-

ny, dvory a usedlosti byly zboøeny, obyvatelstvo se pøestìhova-

lo do novì zalo�ených obcí Kukleny, Nový Hradec a Faráøství,

a do rozrùstajícího se Pouchova. Nová stavení kolem silnice

vedoucí k Tøebechovicím dala základ vzniku Slezského Pøed-

mìstí. Na stavbu mohutného opevnìní byl rozebrán kopec

Ro�berk v blízkosti mìsta. V místech kopce byl zøízen vojenský

høbitov, vysvìcený v roce 1787, vojenský høbitov na Pouchovì

je z roku 1810.

Pevnost byla ve své dobì vynikajícím technickým dílem. Návrh

vypracoval pplk. Václav Pavlovský z Vídnì, který byl povìøen

øízením stavby spoleènì s francouzskými vojenskými in�enýry.

Øeky Labe a Orlice byly svedeny do nových koryt pod hradby,

jejich èetná ramena byla zasypána. Sní�ení vý�kové úrovnì okolí

spolu se systémem stavidel a vodních pøíkopù umo�òovalo

v pøípadì nebezpeèí zatopit okolí pevnosti do vzdálenosti 500

metrù. Zpoèátku tvoøily opevnìní pouze valy z navezené zemì,

od roku 1784 byly podle plánù vojenského in�enýra gen. Klein-

dorfa obezdívány cihlami a pískovcovými kvádry. Stavba pev-

nosti byla v hlavních rysech dokonèena pøed vypuknutím války

o bavorské dìdictví v roce 1778, kdy byla 28. øíjna provedena

zkou�ka inundaèních (zátopových) zaøízení. Ji� koncem roku

1776 dostoupily stavební výdaje èástky skoro �esti a pùl mi-

lionu zlatých. Stavba byla úplnì dokonèena a� roku 1789, trvala

tedy 23 let.

Pevnost ve tvaru osmicípé hvìzdice se rozkládala na plo�e

320 hektarù. V ka�dém cípu mìla velkou pìtiúhelníkovou hrad-

bu, bastion. V�ech osm bastionù bylo spojeno stejnì vysokými

hradbami, nazývanými kurteny. Bastiony a kurteny, vysoké

8-10 metrù, vytváøely hlavní obrannou linii. Bastiony se buï

pøímo dotýkaly øeky, nebo mìly pøed sebou 30 metrù �iroký

pøíkop. Vnìj�í opevnìní za pøíkopem nebo øekou tvoøilo osm

ravelínù, trojúhelníkových hradeb. Celkem �estnáct men�ích,

také trojúhelníkových hradeb, bylo rozmístìno po stranách

ravelínù. Podobnì jako jiné pevnosti mìla i hradecká pevnost

vysunuté dìlostøelecké pozice, malé pevnùstky-flo�ny, z nich�

dvì byly postaveny na jihu a jedna na západì v ose pra�ské

pevnostní brány. Na nádvoøí ètyø bastionù se nacházely dùle�ité

fortifikaèní objekty zvané kavalíry, slou�ící jako ubytovny vo-

jákù, dílny a skladi�tì. Jejich pøevý�ené valy umo�òovaly vedení

úèinné dìlostøelecké palby. U dal�ích bastionù byly  ve dvorech

prachárny. Nemocnièní budova, postavená na místì tøinácti

zboøených domù u biskupského semináøe roku 1787, byla posád-

kovou nemocnicí a� do roku 1926. Pak byla zmìnìna v kasárna,

nazvaná hradní, podle místa, kde stával královský hrad.

�iroká volná prostranství mezi hradbami a mìstem v severní

a ji�ní èásti pevnosti se nazývala esplanády. Byla vyu�ívána

Kamenní svìdkové královéhradecké pevnosti

V trávníku pod kanadskou bøízou mezi budovami Ortopedické

kliniky a Oèní kliniky stojí dva kamenné hranoly - pøipomínka

nìkdej�í vojenské pevnosti v Hradci Králové. Hladce otesané

hranoly s obloukovitým vrchem, vysoké 80 a� 90 centimetrù,

jsou oznaèeny letopoètem 1790 a pøedcházejícím písmenem A,

které je zkratkou latinského Anno (roku). Pod zemí je ukryta

jejich o nìco �ir�í a hrubì tesaná èást. Iniciály K.K.F. jsou za-

èáteèními písmeny nìmeckých slov kaiserliche königliche Fes-

tung (císaøská královská pevnost). Písmeno F bývá vysvìtlo-

váno také jako zaèáteèní písmeno slova Fortifikation nebo Fes-

tigung (opevnìní). Význam dal�ích písmen (C, E) je nejasný.

Takovýmito pískovcovými kameny byla pùvodnì vyznaèena

hranice pevnostního území v rùzných vzdálenostech kolem

mìsta, na místech, kde se mìnil smìr hranièní èáry.

Na severu a severovýchodì Èech byly vybudovány na konci

18. století vojenské pevnosti Terezín, Hradec Králové a Ples

(pozdìji nazvaná Josefov) jako souèásti obranného systému
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jako cvièi�tì, shroma�di�tì, a postupnì na nich byla budována

do obdélníku uzavøená kasárna pro pìchotu (1785-1788)

a naproti nim kasárna pro jízdu, pozdìji dìlostøelectvo s dvìma

vnitøními nádvoøími (1786-1787), nacházejí se v Komenského

tøídì v místech, kde teklo rameno øeky Orlice. Podle vlhkého

terénu na dvoøe se pìchotním kasárnám dostalo nìmeckého

lidového názvu Wasserkaserne a èeského pojmenování vodní,

nebo také Vodièkova, vzniklého zvlá�tní analogií nesprávného

pøekladu jména Wassergasse, co� byl nìmecký název Vodièko-

vy ulice v Praze (pojmenované podle øezníka Jana Vodièky,

který mìl v XV. století v této ulici nejvìt�í dùm). Stavba tìchto

u�itkových vojenských budov byla obtí�ná a vy�ádala si vysoké

finanèní náklady, nebo� byly postaveny na stejném rameni øeky

a jejich základy musely být budovány na døevìných pilotech

zatloukaných do zemì. V severní esplanádì byla kasárna

postavena a� v letech 1897-1898.

Pùvodní rozloha mìsta na témìø padesáti kilometrech

ètvereèních s patnácti vesnicemi byla omezena na pouhých

343 hektarù. Støed pevnostního území tvoøil protáhlý ostroh

na návr�í se starými èástmi mìsta asi s 200 domy a necelými

3 800 civilními obyvateli. �ivot mìsta se v mnohém zcela zmìnil,

po dobu stavby tu vládl ustavièný rozruch. Krajský úøad byl

od roku 1778 do roku 1792 pøelo�en do zámku v Hoøinìvsi.

Jezuitská kolej a biskupský semináø byly pøemìnìny ve vojenské

ubikace, kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vyhrazen vojen-

ským bohoslu�bám a v kostele sv. Jana Nepomuckého byla doèas-

nì umístìna zbrojnice. Daleko za obvodem pevnosti, na sever

a na jih od Svobodných Dvorù, byly postaveny prachárny.

Bìhem jednoho století se královéhradecká pevnost ukázala

být pouze teoreticky dùle�itým strategickým bodem, neúmìr-

ným døíve pøikládanému významu. Vojenské úøady ve Vídni ji�

v roce 1858 uva�ovaly o zru�ení pevnosti, av�ak tento akt byl

oddálen v dùsledku váleèných událostí roku 1866. Pevnost

byla zru�ena reskriptem ministerstva vojenství 25. srpna 1868.

Od té doby jednala správa mìsta o koupi pevnostních objektù

a pozemkù. Od roku 1851 byl Hradec Králové samostatným

mìstem, v roce 1858 bylo zru�eno pevnostní velitelství a také

zákaz výstavby v obvodu pevnosti.

Dlouholetá, vlekoucí se, mnohokrát pøeru�ovaná jednání

mìsta s vojenskou správou o výkupu pozemkù a zboøení hradeb

byla doprovázena neustálým napìtím a kritizováním výsledkù.

K úspì�nému konci je dovedl námìstek starosty Ladislav Jan

Pospí�il (1848-1893), vnuk nakladatele a knihtiskaøe Jana

Hostivíta Pospí�ila. Jeho zásluhou byla pevnost definitivnì

zru�ena. Na zasedání 3. bøezna 1893 oznámil mìstskému za-

stupitelstvu, �e transakèní smlouva byla s koneènou platností

schválena. Ale je�tì na tomto zasedání byl posti�en mozkovou

mrtvicí a za nìkolik dní zemøel. Nedoèkal se ji� podepsání

transakèní smlouvy dne 6. dubna 1893, podle ní� obec koupila

pevnostní objekty a erární pozemky. Boøení hradeb nastalo hned

po podepsání smlouvy, zbytky pevnosti byly odstraòovány je�tì

v letech 1929-1930 pro stavbu Krajského soudu.

Na východní stranì bývalé pevnosti, v místech, kde se 4. øíjna

1884 konala slavnost zapoèetí bourání hradeb, stojí pomník

Ladislava Jana Pospí�ila (z r. 1933 od Josefa �kody), který se

nejvíce zaslou�il o zru�ení pevnosti a osvobození mìstaz hradeb-

ních pout. Jeho socha je postavena tváøí ke tøídì nesoucí jeho

jméno, vybudované smìrem, v nìm� bylo zapoèato roz�iøování

mìsta. Ozdobné kladivo zhotovené pro slavnost 4. øíjna 1884,

jím� královéhradecký biskup Josef Jan Hais a dal�í významní

hodnostáøi vylomili první cihly z hradebních zdí, je ulo�eno

ve sbírkách zdej�ího muzea.

Mgr. Libu�e Plá�ilová

Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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EpharNET je projekt nové informaèní sítì, která propojí

pøedev�ím vysoko�kolské uèitele farmakologie v Evropì.

K hlavním cílùm tohoto projektu patøí:

� Usnadnit komunikaci mezi uèiteli.

� Nabídnout existující moderní metody a pomùcky pro výuku

farmakologie v�em pracovi�tím, která projeví zájem. Úèelem

je odstranìní ne�ádoucí roztøí�tìnosti cest k modernizaci

a inovaci výuky a soustøedìní spoleèného edukaèního poten-

ciálu ke zlep�ení kvality výuky.

� Definovat spoleèné cíle a metody výuky farmakologie.

� Umo�nit výmìnu zku�eností akademické obce rùzných zemí,

urèit zásady �good teaching practice� a postarat se o jejich

�íøení.

� Podpoøit diskusi o mo�nostech inovace výuky a jejího obsa-

hu a umo�nit volnou dostupnost výukových pomùcek.

� Prosadit spoleèné úsilí o kvalitu výuky farmakologie v rám-

ci Evropy.

� Napøíè Evropou pøispìt také k vìdecké spolupráci mezi aka-

demickými institucemi.

Zámìr vytvoøit tuto specifickou informaèní sí� byl pøijat v roce

1996 a podpoøen jak mezinárodními farmakologickými spo-

leènostmi (EPHAR, IUPHAR), tak i øadou národních odborných

spoleèností. Organizaèním rámcem projektu je program EU

Sokrates. Hlavním  øe�itelem a organizátorem projektu je prof.

I. E. Hughes, farmakolog z Univerzity Leeds, UK. K dosa�ení

vytýèených cílù se plánují a vyvíjejí následující dokumenty,

materiály a cesty komunikace:

� Internetové stránky, na nich� se tvoøí Kompendium inovace

výuky a definují se zásady Správné praxe ve výuce farmako-

logie, jako zdroj nápadù, zku�eností a aktuální odborné praxe.

� Støedisko (resource center), které nabízí postupnì se zvìt�u-

jící rozsah dostupných uèebních pomùcek. Støedisko má být

mimo jiné k dispozici farmakologickým konferencím a kon-

gresùm na národní a evropské úrovni. Jeho úkolem je infor-

movat o uèebních pomùckách a materiálech. Nedílným èlán-

kem èinnosti støediska je i pøímá instruktá�, jak s pomùckami

zacházet a jakým zpùsobem je pøi výuce optimálnì vyu�ít.

� Prostøednictvím e-mailu se buduje sí� mezi uèiteli farmako-

logie a ostatními zájemci o danou problematiku (poèítá se ze-

jména s vìdeckými pracovníky a odborníky podílejícími se

na výrobì a vývoji nových lékù). Newletters nesoucí charak-

teristické logo, podtrhující evropský rozmìr projektu a infor-

mují o aktualitách

� Elektronické konference, které by mìly slou�it k definování

spoleèných cílù ve výuce, odhalovat nedostatky a nesnáze

a nacházet spoleèná øe�ení.

� Sestavení pracovní skupiny, která bude navrhovat a vytváøet

nový výukový materiál, dostupný bez rozdílù v�em evrop-

ským institucím.

� Pracovní setkání zainteresovaných osob pøi mezinárodních

odborných fórech evropské dimenze, která by mìla umo�nit

vytváøení osobních kontaktù, vzájemnou informovanost a  pøi-

ná�et nové my�lenky a podnìty.

Odpovìï na otázku, jak se daøí plnit program EpharNETu,

najdete prostøednictvím adres pøipojených na samém konci této

informace. Nabízí se Vám informace o dosavadních pracov-

ních setkáních, o úèastnických zemích, máte mo�nost nalézt

kontaktní osoby (národní koordinátory). Za Èeskou republiku

je koordinátorem prof. MUDr. Miloslav Kr�iak, DrSc., pøed-

nosta Ústavu farmakologie 3. lékaøské fakulty Univerzity Kar-

lovy.

Tato struèná informace o EpharNETu má v�ak více zámìrù.

Pøedpokládám toti�, �e Vás zaujme nìkterá z výukových

pomùcek, kterou si mù�ete zaøadit do své vlastní výukové da-

tabáze. Pøedpokládám i to, �e výukový materiál vypracovaný

autorským kolektivem, tvoøeným pracovníky zdej�í LF a FN,

Vás bude inspirovat k nabídce vlastních výukových materiálù

evropskému sboru vysoko�kolských uèitelù. Koneènì nemu-

sí to být výhradnì farmakologové, kteøí v projektu najdou

zdroj u�iteèného pouèení. Napø. bìhem posledního roku je

vyvíjen první PC program, který umo�ní zpøístupnit informa-

ce týkající se hypertenze (Hypertension), dá se øídí od A a�

do Zet. Daný software je zalo�en na interdisciplinárním

zpracování odborných informací poèínaje fyziologií a�

po farmakoterapii a dá se pøedpokládat, �e zaujme nejen far-

makology.

A tím jsem dospìla ke svému poslednímu zámìru:

Dovoluji si pozvat v�echny potencionální i skuteèné zájemce

o EpharNET k úèasti na 51. farmakologických dnech v Hradci

Králové, které se uskuteèní 5. a� 7. záøí 2001. Tato odborná

akce je mimoøádná nejen tím, �e je prvním setkáním nejen

èeských farmakologù ve tøetím tisíciletí, ale také proto, �e úèast

pøislíbil i prof. Hughes, který plánuje teoretickou i praktickou

demonstraci dosavadních výsledkù projektu EpharNET

vèetnì programu �Hypertension�.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.

Prof. MUDr. Jiøina Martínková, CSc.

Adresa EpharNETu:

http://www.bps.ac.uk/enter.html

- pak kliknout na polo�ku Epharnet.

Adresa pracovi�tì autorky èlánku:

http://www.lfhk.cuni.cz/farmakol/default.html

Víte, co znamená, kdy� se øekne EpharNET?

Fakultní nemocnice Hradec Králové byla spolu s krá-

lovéhradeckou Lékaøskou fakultou Univerzity Karlovy

akreditována Èeskou lékaøskou komorou ke �kolení v sys-

tému celo�ivotního vzdìlávání. Akreditaci tímto zpùsobem

získala v�echna klinická pracovi�tì FN do roku 2006.

Garanty se stali pøednostové pøíslu�ných pracovi��.

AKREDITACE PRO CELO�IVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
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Po tì�ké a zákeøné nemoci zemøel dne 8. 5. 2001 plk. v.v.

prof. MUDr. Oldøich Vincent, CSc. Tato smutná zpráva dopadla

bolestnì  na pracovníky vojenského zdravotnického �kolství,

mezi její� èelné pøedstavitele prof. Vincent dlouhá léta patøil.

Prof. Vincent se narodil 24.7.1923 ve �ïánicích, okres Ho-

donín, v uèitelské rodinì. Cestu sys-

tematického vzdìlávání zahájil v roce

1934, kdy se stal studentem Reálného

gymnázia v Buèovicích, které úspì�-

nì ukonèil maturitou v roce 1941.

V prùbìhu 2. svìtové války absol-

voval v Brnì O�etøovatelskou �kolu.

Po ukonèení války se prof. Vincent

stal posluchaèem Lékaøské fakulty

Masarykovy Univerzity v Brnì. Stu-

dium ukonèil promocí v roce 1949

a do konce tého� roku pracoval jako

sekundární lékaø na chirurgickém

oddìlení brnìnské dìtské nemocnice.

V lednu 1950 byl povolán do armády,

do �koly dùstojníkù zdravotnictva

a lékárnictva v záloze. V uvedenou

dobu se rozhodl pro dráhu vojenského

lékaøe. Po absolvování Kursu hygie-

nikù vy��ích velitelství jako jeho vý-

teèný absolvent byl pøidìlen na Vo-

jenskou lékaøskou �kolu do funkce

uèitele vojenské hygieny. Na podzim

1951 vznikla v Hradci Králové Vojenská lékaøská akademie,

s touto �kolou a s Katedrou vojenské hygieny spojil prof. Vin-

cent svou dal�í profesní odbornou kariéru. V prùbìhu ustavení

katedry byl jmenován asistentem, pozdìji zástupcem náèelní-

ka katedry a od roku 1958, po pøedèasném úmrtí gen. prof.

Li�kutína, byl postaven do èela Katedry vojenské hygieny, kte-

rou vedl a� do roku 1985 do odchodu do dùchodu.

V letech 1954-57 absolvoval zahranièní studium vìdecké

aspirantury v oboru vojenská hygiena a vìdeckou hodnost kan-

didáta vìd získal jako jeden z prvních na�ich vojenských lékaøù.

Prof. Vincent habilitoval v roce 1964 a profesorem hygieny

byl jmenován v roce 1968. Tì�i�tìm odborného zájmu prof.

Vincenta byla problematika typologických zvlá�tností vy��í

nervové èinnosti se zamìøením na experimentální studium

vy��í nervové èinnosti v hygienì.

V prùbìhu svého pùsobení na pracovi�ti se podílel na orga-

nizaèním, materiálnì technickém a odborném vybudování

nového pracovi�tì Katedry vojenské hygieny. Vìdecko-vý-

zkumná èinnost prof. Vincenta  v oboru hygiena byla velmi

rozsáhlá obsahem i tematikou a zahrnuje prakticky v�echny

èásti oboru hygiena, preventivní lékaøství. V prùbìhu sedm-

advacetileté odborné kariéry prof. Vincent vìnoval pozornost

pøedev�ím øe�ení aktuálních otázek hygienického zabezpeèení

vojsk. Pod jeho vedením byly øe�eny otázky vztahu vojáka

a podmínek vojenské slu�by jako slo�itého komplexu vzájem-

nì pùsobících faktorù prostøedí a vlastní èinnosti vojáka v kon-

krétních �ivotních a pracovních podmínkách. Dùle�itou oblastí,

která se na Katedøe vojenské hygieny øe�ila, byla problematika

výkonnosti vojenských specialistù, výzkum energetického

výdeje vojáka, ochrana zdraví osádek a obsluh novì vyvíjené

bojové a transportní techniky, studium jednotlivých vý�ivových

Vzpomínka na prof. MUDr. Oldøicha Vincenta, CSc.

faktorù, ochrana vojsk proti zbraním hromadného nièení,

hodnocení a ovlivòování vy��í nervové èinnosti. Pod vedením

prof. Vincenta bylo publikováno pøes 220 prací a bylo pøed-

neseno pøes 200 pøedná�ek, dále bylo obhájeno 45 výzkum-

ných závìreèných zpráv a 100 zpráv expertizních. Z øady uèeb-

ních textù je nutno jmenovat celo-

státní uèebnici Vojenská hygiena, kte-

rou redigoval a ve které napsal speci-

ální èást. Výchova nové generace vo-

jenských i civilních lékaøù patøila

k významné èinnosti prof. Vincenta.

V pregraduální pøípravì posluchaèù

medicíny ve spoluprácí s Lékaøskou

fakultou UK v Hradci Králové kladl

dùraz na aplikaci vojenských aspek-

tù do výchovnì-vzdìlávací èinnosti

v oborech, které pøedná�el. V post-

graduální výchovì prof. Vincent za-

mìøil své pùsobení na odbornou pøí-

pravu lékaøù pro práci v hygienické

a protiepidemické slu�bì armády. Pod

jeho vedením absolvovalo celkem 89

lékaøù zdokonalovací kurs lékaøù hy-

gienikù a epidemiologù. Prof. Vincent

studentùm, ale i lékaøùm pøedával své

rozsáhlé znalosti, vedl je k vìcným

poznatkùm, ale také je vychovával

k lékaøské etice.

Jako zku�ený pedagog a vynikající vedoucí pracovi�tì vedl

své podøízené k obhajobì kandidátských a habilitaèních prací.

Pod vedením prof. Vincenta na katedøe habilitovalo �est lékaøù

a byli jmenováni dva profesoøi.

Prof. Vincent patøil k zakladatelùm vojenské hygienické �koly

a spolu s prof. Li�kutínem k tvùrcùm koncepce vojenské hy-

gieny, hygienicko-protiepidemiologického zabezpeèení v pod-

mínkách armády. Prof. Vincent úzce spolupracoval s øadou

významných tuzemských vysoko�kolských a vìdecko-výzkum-

ných institucí, byl èlenem redakèních rad odborných èasopisù.

Za úspì�nou vìdeckou a pedagogickou práci na poli medicíny

obdr�el øadu vyznamenání a medailí. Byl nositelem èestného

èlenství Spoleènosti hygienikù, èestného uznání rektora Uni-

verzity Karlovy Praha s pamìtní medailí a Zlaté medaile

Vojenské lékaøské akademie JEP Hradec Králové.

Odchodem velké osobnosti, jakou profesor Vincent bezesporu

byl, utrpìla èeská medicína citelnou ztrátu. Nesmazatelnì se

zapsal do vojenského zdravotnictví a  vojenského �kolství.

Podílel se na výchovì øady vojenských lékaøù v oboru hygiena

a preventivní lékaøství, vychoval dal�í generaci odborníkù, kteøí

dosáhli významných vìdeckých a pedagogických hodností.

Prof. Vincent celým svým odborným, etickým, ale i lidským

pøístupem pøedstavuje trvalý symbol rozvoje oboru. Jeho od-

chodem ztrácí nejen Vojenská lékaøská akademie a vojenské

zdravotnictví, ale i celá hygienická obec nadaného, pilného,

svìdomitého, neúnavného a skromného èlovìka, který se o ro-

zvoj hygieny skuteènì zaslou�il.

Doc. MUDr. Pavel Hlubík, CSc.

vedoucí Katedry vojenské hygieny VLA JEP

Doc. PhDr. Franti�ek Dohnal, CSc.

VLA JEP
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Pøed sto lety byl vydán druhý díl Kuffnerovy uèebnice Psy-

chiatrie a tím byla zkompletována první èeská uèebnice tohoto

oboru. První díl vy�el v nakladatelství Bursík a Kohout

v r. 1897 s podtitulkem �èást pov�echná�, druhý díl, jak ji�

bylo øeèeno, v r. 1900 s podtitulkem �èást speciální�. Oba díly

mìly spoleèný podtitulek �pro studium a praxi� a od r. 1900

byly té� prodávány svázány do jediného svazku. Je zará�ející,

�e toto jubileum pro�lo v roce 2000 bez zájmu aspoò odborné

veøejnosti a proto k nìmu dovolte nìkolik slov.

Markova díla vy�la v souborném vydání pod názvem �Základ-

ní filosofie. Logika. Metafysika�. Antonín Marek v nich vytváøel

èeské termíny nejenom filosofické, ale zejména psychologické

èi lze øíci obecnì psychiatrické.

Obì knihy (Markova i Hynova) uvádìly øadu termínù ty-

picky obrozenských, které se vìt�inou neujaly. Antonín Marek

se do�il vysokého vìku a byl pova�ován za posledního �ijícího

obrozence, tak napø. z tohoto dùvodu mluvil na Palackého

pohøbu jménem obrozeného národa. Má pomník v Libuni,

v obci nedaleko Jièína, v ní� dlouhá léta pùsobil, zván jako

�Libuòský jemnostpán�. Stal se také hrdinou stejnojmenné di-

vadelní hry Abigail Hedviky Horákové (1871-1926).

Od rozdìlení pra�ské univerzity na èeskou a nìmeckou resp.

od r. 1886 vyuèoval psychiatrii (vèetnì forensní) èesky prof.

Benjamin Èumpelík (1845-1909). Publikoval málo, pøedná�ky

nevydal. Kdy� se v r. 1891 profesury vzdal, byl jmenován pro-

fesorem Bohuslav Hellich (1851-1918). V �ádosti o habilitaci

mìl uvedeno �est prací, dal�í publikoval jako profesor, ale ani

jeho pøedná�ky nebyly vydány, jsou zachovány jen jejich názvy

a struèné verze v Èasopisu lékaøù èeských, kdy� je pøedná�el

také ve Spolku. Funkci profesora vykonával do r. 1895, kdy

ode�el a profesorem byl jmenován Karel Kuffner (*5. 10. 1858

v Mirovicích - � 22. 2. 1940 v Praze).

V Kuffnerovì bibliografii se uvádí 29 prací. Do roku 1895

má uvedeno 15 prací, pak ji� vroèením (1897) následuje první

èást jeho uèebnice. Mimo tyto práce v�ak publikoval v po-

pulárním tisku (sám jsem na�el sérii jeho prací z r. 1888

ve Svìtozoru (jsou oznaèeny jen �iframi). Byl autorem psychi-

atrických hesel v Ottovì slovníku nauèném. Lze tedy øíci, �e byl

na svùj úkol, tedy na napsání uèebnice, dobøe pøipraven.

První díl uèebnice má 295 stran, druhý díl 367 stran, kniha

je opatøena fotografiemi nemocných. Kuffner byl pøesvìdèen

o biologické, tedy somatické podstatì du�evních chorob: �Není

vylouèena mo�nost, �e existují pøi psychosách pøece jen hmot-

ná poru�ení, av�ak tak jemná, �e na jejich choulostivosti na�e

dosavadní výzkumné methody jsou pøíli� nejapny�. Za psychó-

zu pokládal �takové odchylky funkcí psychických, o nich� se

dá dokázat, �e vyplynuly z vadného vývoje nebo ochuravìní

centrálního nervstva. Hypotheticky pøedpokládáme, �e anato-

mickým substrátem ka�dé nejjednodu��í pøedstavy jsou dislo-

kovaná centra kortikální.�

Kniha byla psána v dobì, kdy je�tì nebyla roz�íøena krae-

pelinovská klasifikace du�evních chorob. Proto nebude bez

zajímavosti, kdy� uvedu kapitoly jeho speciální psychiatrie

a tím i Kuffnerem u�itou klasifikaci psychických chorob:

I. tøída: Psychosy prostì symptomatické

a. afektivní (melancholie, manie)

b. psychosy s prvotnou poruchou intelektu (paranoia, amen-

tia, dementia, progresivní paralytické demence)

II. tøída: Psychosy modifikované

Modifikace neuropatické (neurasthenie, epilepsie, hysterie,

traumatická neuropsychosa, chorea)

Modifikace intoxikaèní (alkoholism, morfinism, cocainismus,

jiné otravy)

Psychosy modifikované vìkem (juvenilní a senilní demence)

Psychosy modifikované vadami vývoje (idiotie, imbecilitas,

kretenism, moral insanity)

100 LET PRVNÍ ÈESKÉ UÈEBNICE PSYCHIATRIE

Titulní list II. èásti Kuffnerovy knihy.

Na sklonku 18. století se zaèala vìda vyuèovat v národních

jazycích (na rozdíl od pøedchozí latiny). Medicína odolávala

pomìrnì dlouho, nicménì v 18.-19. století vznikaly ve v�ech

vyspìlých státech pøíruèky v národním jazyku. Èe�tina mìla

navíc problém, �e nebyla do obrození dosti bohatá na slovní

zásobu. Jako první èeská kniha o du�evních poruchách bývá

citováno �Du�esloví zku�ebné� od Karla Ferdinanda Hyny

z r.1844. K. F. Hyna (1802-1881, èes. filosof, pedagog, kaplan

na Køivoklátsku, pozdìji dìkan staroboleslavské kapituly) nebyl

lékaø, tak�e zde ani nejde mluvit o uèebnici. Jeho star�í souèas-

ník Antonín Marek (1785-1877, èes. spisovatel, 1824-1876

dìkan a vikáø v Libuni), spolupracovník a pøítel Jungmannùv,

vydal ji� v r. 1820 spisy �Logika èili Umnice� a �Metafysika�,

zpracované podle spisù Johanna G. Kiesewettera (1766-1819

- �Grundriss der reinen allg. Logik�) a Wilhelma T. Kruga

(1770-1842 - �Gessammelte Schriften�). V r. 1844 pak tato
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Psychosy zatí�encù intelektem vyspìlých (odboèky povahové,

psychosy periodické, paranoiové modifikace)

 Musí být tedy zøejmo, �e klasifikace byla dosti vágní, mezi

psychózami �zatí�encù intelektem vyspìlých� jsou poruchy

osobnosti, zcela nepsychotické obrazy, Kuffnerovi se stírá

rozdíl mezi psychogenním a organickým a jiné. Je tím ov�em

nepøímo vidìt jak velké dílo systematici psychiatrie za posled-

ních sto let udìlali.

 Vzhledem k tomu, �e nikde není je�tì pojednána ani schizo-

frenie, ani jako dementia praecox, dovolte je�tì nìkolik slov.

Této jednotce se vcelku podobá ve skupinì �psychos s prvot-

této skupiny (amentia a dementia) lze nacházet nìkteré pøíznaky,

které pøipomínají schizofrenní projevy. V pasá�i o terapii jsou

uvádìna vcelku jen re�imová opatøení jako neponechávat

na odpovìdném místì, vìt�inou hospitalizovat a jediné co mù�e

mít urèitý terapeutický charakter je pracovní léèba. Farmaka

èi fyzikální procedury zde nejsou vùbec. V terapii v prvním dílu

ov�em u� jsou uvádìny (obecnì) opiáty, bromáty, duboisin, hyp-

notika (chloralhydrát, paraldehyd, amylenhydrát, sulfonal,

trional, tetronal, chloralosa). Je zde pasá� o psychoterapii, hy-

droterapii, elektroterapii, masá�i a gymnastice, a dietetice.

 V pasá�i o zvládání neklidu (rovnì� v prvním dílu) zdùrazòuje

autor individuální pøístup, zejména nutnost vyslechnout pacien-

ta, hledìt odvrátit jeho pozornost, je-li nutno omezení tedy od-

luka, hydroterapie, narkotické prostøedky, injekce duboisinová

(výjimeènì), v øídkých pøípadech se osvìdèí bromáty, �hlavním

therapeutickým útoèi�tìm je v�ak bdìlost a trpìlivost�.

Duboisin, uvedený v prvním dílu z r. 1897, pøitom byl zaveden

teprve v r. 1895 (podle zji�tìní na internetu). Je tedy na místì

ocenit aktuálnost Kuffnerových postupù i popisù v uèebnici.

Jediné z medikamentózní terapie Kuffnerem uvádìné, co já

jsem jako lékaø je�tì zastihl, bylo podávání laudana u depresí,

u�ívání chloralhydrátu a bromové preparáty.

Kuffner pozdìji pøipravoval druhé doplnìné vydání, snad bylo

i z èásti vysázeno, ale na Kuffnerovo pøání nikdy nevy�lo. Jako

druhá èeská uèebnice vy�la ji� v r. 1904 zajímavì koncipovaná

uèebnice Heverochova a dal�í a� v r. 1956 uèebnice Zdeòka

Mysliveèka a kolektivu, v r. 1959 pak samostatná uèebnice Mys-

liveèkova.

V ka�dém pøípadì lze øíci, �e Kuffnerova uèebnice byla kniha

ve své dobì moderní, dobøe psaná, terminologicky i jinak zcela

vyhovující vìdnímu oboru (i kdy� nìkteré termíny u�ité tehdy mají

dnes obsah ponìkud posunutý nebo zcela jiný). Tak Kuffner,

od jeho� smrti v r. 2000 uplynulo �edesát let, postavil tímto svým

èinem na�í psychiatrii do øady vyspìlých psychiatrií evropských.

Prof. MUDr. Boris Mròa, DrSc.

Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
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nou poruchou intelektu� jednotka paranoia. Jsou tam popi-

sovány halucinatorní a paranoidní obrazy, dokonce halucinace

z dne�ního hlediska mající charakter zvlá�tì jasných pøíznakù

schizofrenie, jsou tam popsány jako obèas se objevující pøíznaky

katatonní. Je ov�em tøeba uvést, �e i v dal�ích dvou pasá�ích

Ukázka z kapitoly �Psychosy periodické�.

Dne 17. kvìtna 2001 uspoøádala Nadace mezilidské toleran-

ce Thomase Grala pøi LF UK v Hradci Králové dal�í pøed-

ná�ku v rámci ji� tradièního cyklu pøedná�ek pro èleny aka-

demických obcí královéhradeckých vysokých �kol a zaintereso-

vanou veøejnost. Hostem byl tentokrát MUDr. Jan Jaøab,

zmocnìnec pro lidská práva. Jeho pøedná�ka, uvedená pod ná-

O demokracii a lidských právech

zvem �Potøebuje demokratická spoleènost dohled nad lidský-

mi právy?�, posluchaèe velmi zaujala. �ivý zájem èlenù akade-

mických obcí o tuto specifickou problematiku také potvrdil, �e

cyklus humanitnì zamìøených pøedná�ek Nadace je významným

spoleèenským pøínosem. Dík za to patøí pøedev�ím prof. MUDr.

Pravoslavu Stránskému, CSc., pøedsedovi Nadace.             Redakce
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Doc. MUDr. Petr Hùlek, CSc., a doc. MUDr. Antonín Kraji-

na, CSc., vydali jako editoøi monografii o transjugulární intra-

hepatální portosystémové spojce (TIPS). Kniha, obsahující

pøíspìvky sedmnácti autorù (jedenácti èeských, tøí amerických

a tøí nìmeckých) pøedstavuje komplexní zpracování uvedené

problematiky. V souvislosti s vydáním monografie jsme se obrá-

tili na docenta Hùlka s nìkolika otázkami:

Monografie je vìnována metodì transjugulární intra-

hepatální portosystémové spojce (TIPS). Co to je TIPS a k

èemu slou�í?

TIPS je metodou, pøi ní� je pomocí nástrojù pou�ívaných in-

tervenèním radiologem vytvoøen portokavální zkrat vyztu�ený

stentem. Je vhodná pro nemocné se záva�nou portální hyper-

tenzí pøi jaterní cirhóze.

Ka�dá nová metoda má svou historii, nìkdy zajímavou. Mohl

byste nám pøiblí�it historii metody TIPS?

Charles Dotter - radiolog z Oregonské univerzity v Portlan-

du, který byl opakovanì v Èeskoslovensku (existuje jeho fo-

tografie s profesory Ba�teckým a Steinhartem a samozøejmì

také Röschem), øekl v roce 1993 na kongresu Èeskoslovenské

radiologické spoleènosti v Karlových Varech, �e katétr v rukou

radiologa nebude v budoucnosti pouze nástrojem pro vy-

�etøování, ale také nástrojem pro léèení.

Tento Charles Dotter pozval v roce 1967 Josefa Rösche, teh-

dy pracujícího na rentgenu v Ústøední vojenské nemocnici

v Praze, na roèní studijní pobyt. V roce 1968 (kdy� pøi�li Ru-

sové) se Josef rozhodl zùstat v USA a pracovat s Dotterem.

V roce 1969, pøi snaze o zobrazení �luèovodù zvíøete z trans-

jugulárního pøístupu, opakovanì (ani� by to chtìl) punktoval

portální �ílu. Napadlo ho, �e by se tak pomocí nástrojù (katétrù,

vodièù, jehel atd.) dal vytvoøit zkrat mezi portální �ílou a jater-

ní �ílou u nemocných s portální hypertenzí. Tuto my�lenku si

ovìøil na více zvíøatech a publikoval ji.

Od pokusu na zvíøeti je nìkdy dlouhá cesta k výkonu u èlovì-

ka. Jak tomu bylo v daném pøípadì?

Dlouho se metoda neroz�iøovala, proto�e v té dobì je�tì ne-

existovaly balonkové dilataèní katétry ani stenty. Trvalo to skoro

dvacet let, ne� v roce 1988 ve Freiburgu v SRN mohli provést

první TIPS u èlovìka. Výkon trval sedm hodin. Od té doby je

freiburská interna v Univerzitní nemocnici pracovi�tìm, kde

bylo provedeno nejvíce TIPS na svìtì - více ne� dva tisíce.

Kdy byla metoda zavedena u nás a jak k tomu do�lo?

V roce 1991 poslal profesor Leo Steinhart za Josefem Röschem

doktora Antonína Krajinu, který se vy�kolil v metodì TIPS

(a nejen v ní). Po jeho návratu bylo mo�né v záøí 1992 zaèít

s metodou vytváøení portokavální spojky pomocí katétrù u nás.

K zabezpeèení metody bylo nutné mít dostatek nástrojù vèet-

nì velmi drahých stentù. Proto byla na ná� popud zalo�ena

dr. Volencem firma ELLA - CS, která dodnes vyrábí stenty pro

TIPS i pro jiné indikace.

Jaké jsou va�e dosavadní výsledky?

Od roku 1992 do konce roku 1999 byla ve Fakultní nemocni-

ci v Hradci Králové metoda TIPS provedena u tøí set nemoc-

ných. Prùmìrný vìk nemocných byl o nìco vy��í ne� 53 let.

Pokud jde o technickou úspì�nost provedených výkonù, tak tu

lze vyjádøit hodnotou 99 %.

Editory monografie jste vy, jako hepatolog, a docent Kra-

jina jako intervenèní radiolog. Jaká je úloha pøedstavitelù

tìchto dvou odborností?

Pøi metodì TIPS spolupracuje hepatolog s intervenèním ra-

diologem. Hepatolog je zodpovìdný za péèi o nemocného pøed

TIPS. V pøevá�né vìt�inì jde o nemocné krvácející z jícnových

varixù, v men�í míøe o nemocné s obrovským ascitem, který ji�

nereaguje na diuretika. Dále se hepatolog o nemocné stará

po výkonu a poté pøi pravidelných kontrolách, provádìných

obvykle v tøímìsíèních intervalech. Radiologové provádìjí

vy�etøení zobrazovacími metodami pøed TIPS, vlastní výkon

pod rtg kontrolou (dnes trvá nejvý�e dvì hodiny) a pomocí

dopplerovského UZ sledují pøi kontrolách prùchodnost stentu

v TIPS, nebo� po urèité dobì dochází k jeho zú�ení.

Chirurgická péèe o nemocné se záva�nými komplikacemi

portální hypertenze pøi jaterní cirhóze se tak stává ménì

významnou, ne� tomu bylo v minulosti.

Kniha je vìnována prof. Josefu Röschovi. Mù�ete nám jeho

osobnost trochu pøiblí�it?

Prof. MUDr. Josef Rösch, Ph.D., �otec� metody TIPS, pù-

sobí na Oregonské univerzitì v Portlandu (Professor and Di-

rector of Research, Dotter Interventional Institute, University

Oregon Health Sciences Centre, Portland, Oregon). Byl vyzna-

menán øadou cen, byl i ve výbìru na Nobelovu cenu. Na kon-

gresu evropských hepatologù se mu dostalo èestného èlenství

Èeské hepatologické spoleènosti, co� bylo jeho prvním vyzna-

menáním z jiného oboru, ne� je radiologie. Josef Rösch výraz-

nì pomáhal a stále pomáhá na�im radiologùm tím, �e je zve

na stá�e do Portlandu a �e ka�doroènì, v�dy zaèátkem èervna,

organizuje v Praze workshop intervenèních radiologù, kterého

se úèastní stovky lékaøù od nás a ze støední a východní Evropy.

V roce 1998, pøi pøíle�itosti oslav 650. výroèí zalo�ení Univer-

zity Karlovy byla prof. Josefu Röschovi za jeho zásluhy a trva-

lou spolupráci s na�imi intervenèními radiology udìlena jubi-

lejní pamìtní medaile na�í Alma mater (pozn. redakce: SCAN,

1998, roè. 8, è. 2, s. 20-21).

S jakým zámìrem jste pøistupovali k vydání této monografie?

Základní snahou autorského kolektivu bylo propagovat TIPS

jako metodu vhodnou k léèbì symptomatické portální hyper-

tenze a k propagaci vyu�ít Evropský kongres hepatologù, který

se konal ve dnech 18. a� 22. dubna 2001 v Praze. Kniha byla

vydána nákladem 4.000 výtiskù a byla vìnována ka�dému

úèastníkovi kongresu jako dar Èeské hepatologické spoleènosti.

Dùle�ité je, �e mezi autory jsou vynálezce metody TIPS, èlovìk

s nejvìt�ími zku�enostmi v USA a pracovníci s nejvìt�ím poètem

provedených výkonù na svìtì (Univerzita Freiburg v SRN). V�ich-

ni ostatní autoøi jsou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Kniha vznikla díky spolupráci s hradeckými spolupracovníky

jako anatomickým malíøem PhDr. Josefem Bavorem, pøekla-

datelkou PhDr. Martou �tanglovou, grafickým studiem ing. Vac-

ka a vydavatelstvím Olgy �tambergové, tiskárnou Progrestisk

atd. Souèasnì s knihou byla vydána také CD ROM verze.

Dovolte, pane docente, abych vám i panu docentovi Kraji-

novi k této pozoruhodné knize o významné metodì blahopøál.

Dìkuji vám za rozhovor.

S docentem Hùlkem rozmlouval prof. Ladislav Chrobák

Petr Hùlek, Antonín Krajina: Current Practice of TIPS

Hradec Králové : Publisher, 2001. 220 s. ISBN 80-902883-2-4
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V prvních kvìtnových dnech t. r. zemøel ve vìku nedo�itých

sedmdesáti let prof. PhDr. Vladimír Lokajíèek, CSc., nìkdej�í uèitel

Vojenské lékaøské akademie (pozdìji Vojenského lékaøského vý-

zkumného a do�kolovacího ústavu J. E. Purkynì) v Hradci

Králové a královéhradecké Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy.

Pan profesor se narodil 6. øíjna 1931 ve Spáleném Poøíèí

v okrese Plzeò. Po maturitì na reálném gymnáziu v Plzni

v r. 1949 studoval Vysoké �kole politických a hospodáøských

vìd v Praze. Po promoci pùsobil v letech 1953-1958 jako uèi-

tel na Katedøe politických vìd Vojenské lékaøské akademie

v Hradci Králové a souèasnì studoval vìdeckou aspiranturu

na Èeskoslovenské akademii vìd. V øíjnu 1958 byl pøelo�en

do zálohy a ujal se vedení Katedry M-L na Radiotechnické

fakultì ÈVUT v Podìbradech. V r. 1959 obhájil kandidátskou

disertaèní práci, v r. 1962 se habilitoval. Koncem roku 1965

byl znovu aktivován a ustanoven náèelníkem katedry M-L Vo-

jenského lékaøského výzkumného a do�kolovacího ústavu

J. E. Purkynì v Hradci Králové. Souèasnì vyuèoval i na Lé-

kaøské fakultì UK a na tehdej�ím Pedagogickém institutu

v Hradci Králové. V r. 1969 probìhlo jeho profesorské øízení,

ale v dùsledku politické situace nebyl  profesorem jmenován.

Ke konci roku 1971 byl z politických dùvodù propu�tìn

z armády. V následujících letech pracoval jako programátor

v Podniku výpoèetní techniky Hradec Králové (1973-1977)

a ve Výzkumném a vývojovém ústavu Podniku ko�ené galan-

terie v Hradci Králové (1977-1981). V letech 1981-1990 �il

jako invalidní dùchodce v Plzni.

V r. 1990 byl pan profesor politicky a spoleèensky rehabi-

litován a ke dni 1. 6. 1990 byl pøijat do slu�ebního pomìru

vojáka z povolání v hodnosti plukovníka (VLA JEP). Ke dni

31. 5. 1991 ode�el do starobního dùchodu.

Svùj odborný zájem v dobì uèitelského pùsobení upíral pan

profesor Lokajíèek k otázkám metodologie medicíny a socio-

logie zdravotnictví. Ze vzpomínek jeho nìkdej�ích spolupra-

covníkù lze dovodit, �e se neuzavíral ani tehdy u nás novým

a nekonformním pohledùm na svìt - kybernetice a existenciál-

ní analýze. Dal�í pak zase vzpomínají, �e to byl pøátelský

a èestný èlovìk. Èest jeho památce.                                         Redakce

Zemøel profesor Vladimír Lokajíèek

Dne 11. kvìtna 2001 zemøela ve vìku osmdesáti tøí let pa-

ní doc. MUDr. Jiøina Jindøichová, CSc., iniciátorka vzniku

Ústavu pracovního lékaøství (1949) pøi Interní klinice a dlou-

holetá pøednostka (1953-1973) Oddìlení a pozdìji Kliniky

nemocí z povolání Fakultní nemocnice

v Hradci Králové.

Paní docentka vstoupila do dìjin na�í

fakulty ji� v r. 1945, kdy plánované za-

hájení výuky na novì zøízené �kole muse-

lo být dne 7. 11. 1945 z dùvodu byrokra-

tických prùtahù pøi vydání povìøovacích

dekretù docentùm odlo�eno. Jako pøed-

sedkynì Spolku medikù (tehdy je�tì jako

MUC. Jiøina Kantová) vedla delegaci stu-

dentù k ministrovi �kolství. Dne 15. dub-

na 1946 pak byla spolu s dal�ími sedmi

absolventy prohlá�ena doktorkou lé-

kaøství pøi první královéhradecké promo-

ci, jí� se zúèastnili i rektor Univerzity

Karlovy prof. Jan Bìlehrádek a ministr

�kolství a osvìty Zdenìk Nejedlý.

Podmínky pro èinnost nìkdej�ího Ústa-

vu pracovního lékaøství (1949) byly i pøi

maximální podpoøe tehdej�ího pøednosty Interní kliniky prof.

Pavla Lukla velmi skromné. Jeho prvním sídlem byly míst-

nosti v suterénu kliniky. Ani po osamostatnìní pracovi�tì

v r. 1953 a jeho pozdìj�ím pový�ení na kliniku nebyly pod-

mínky pro jeho èinnost optimální. Pøesto se paní docentce

Jindøichové podaøilo vytvoøit nejenom stabilní léèebnì pre-

ventivní a výzkumný program, ale i výteènou pracovní atmo-

sféru, jejím� nejlep�ím dùkazem jsou nejenom letitá vìrnost

klinice a oboru øady jejích nìkdej�ích spolupracovníkù, ale

i dodnes �ivé pozitivní vzpomínky konziliárních lékaøù, kteøí

na èinnosti Kliniky nemocí z povolání v minulosti participovali.

Klinika nemocí z povolání mìla pùvodnì i lù�kovou èást

- v nemocnici v Novém Byd�ovì a poté na I. interní klinice.

Ale ji� od samého poèátku byly v�dy tì�i�tìm èinnosti

kliniky práce v ambulancích a zejména pak aktivní podchy-

cení rizikových pracovníkù. To se uskuteèòovalo v úzké spo-

lupráci s hygienickou slu�bou a konziliárními lékaøi pøevá�nì

v terénu, èasto za velice improvizovaných podmínek. Paní

docentka tehdy také spolu s MUDr. Vladimírem Medkem

a MUDr. Andrejem �imko (zastávali funkci krajského pra-

covního lékaøe) profesionálnì vedla

i závodní lékaøe k problematice nemocí

z povolání. A �e i tyto èinnosti probíhaly

bezkonfliktnì, bylo velkou zásluhou paní

docentky. Byla rázná, nároèná na sebe

i na druhé a co si usmyslela, toho dosáh-

la. Ale na druhé stranì dokázala porozumìt

druhým a její pøípadné výtky byly v�dy

rychle vystøídány pøátelským slovem.

V souvislosti s transformací oddìle-

ní na kliniku poèátkem �edesátých let

zaèala i soustavná výuka oboru na Lé-

kaøské fakultì. Zde ji� pøevzali iniciativu

mlad�í pracovníci kliniky - doc. MUDr.

Pavel Hassman, CSc. a MUDr. Valerie Hass-

manová, CSc. Po dlouhá léta ale paní do-

centka uèila i na Støední zdravotnické �kole

pøedmìt hygiena.

Okruh medicínských zájmù paní do-

centky Jindøichové byl velmi rozsáhlý. Dominovaly v nìm

zejména problematika silikózy u rozlièných profesí, nega-

tivní vlivy prostøedí v zemìdìlských provozech, ohro�ení

tì�kými kovy u sváøeèù. Ale rozvíjena byla z její iniciativy

i øada dal�ích témat, napø. toxicita sirouhlíku, onemocnìní

kulièù skla, po�kození trinitrotoluenem èi asbestem. Na tìch-

to úkolech pak pokraèovali spolupracovníci paní docentky

i po jejím nuceném odchodu z kliniky v sedmdesátých letech

a dosáhli v nich významných výsledkù.

Za témìø tøi desítky let svého pùsobení na Lékaøské fakultì

a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se paní docentka

Jiøina Jindøichová trvale zapsala nejenom do historie obou in-

stitucí, ale i do vzpomínek mnoha spolupracovníkù. Èest její

památce.

Pracovníci Kliniky nemocí z povolání

a bývalí spolupracovníci paní docentky

Za docentkou Jiøinou Jindøichovou
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V mìsíci kvìtnu podìkoval doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.,

øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, osobním dopisem

tìmto dlouholetým zamìstnancùm, ukonèujícím svùj pracovní

pomìr ve FN:

MUDr. Jaromíru Hrubeckému, zá-

stupci pøednosty pro léèebnì preventivní

péèi Ústavu soudního lékaøství Fakultní

nemocnice Hradec Králové.

Pan primáø Hrubecký nastoupil na teh-

dej�í Soudnì lékaøské oddìlení Fakultní

nemocnice Krajského ústavu národního

zdraví Hradec Králové po ukonèení

studií na královéhradecké Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy

a roèní vojenské slu�bì 26. záøí 1964. Nejdøíve pracoval jako

sekundární lékaø. V roce 1967 slo�il atestaci I. stupnì z pato-

logické anatomie a v roce 1970 nástavbovou atestaci ze soud-

ního lékaøství. Pro své odborné zku�enosti v soudnìlékaøské

expertize a pracovitost byl ustanoven nejprve do funkce zá-

stupce primáøe Soudnì lékaøského oddìlení a od 1. 4. 1970

do funkce primáøe. V letech 1983-84 pan primáø Hrubecký

absolvoval dvouletý kurs organizace a øízení zdravotnictví

pøi IPDVZ v Praze.

Pan primáø Hrubecký je uznávaným odborníkem v soudním

lékaøství a byl v�dy i spolehlivou autoritou pokud jde o právní

stránku oboru. Po celá léta velmi dùslednì sledoval mìnící se

právní normy a nikdy se nestalo, �e by jeho oddìlení mìlo

v tomto smìru nìjaké problémy. Autorita pana primáøe v�ak

nevyvìrala jenom z jeho pracovitosti, mimoøádné peèlivosti

a pøesnosti my�lení, tedy z vlastností, které jsou zvlá�tì pro

obor soudního lékaøství velmi �ádoucí. Zdrojem této jeho velké

autority jsou i vzácné lidské vlastnosti: úcta k druhým lidem,

porozumìní pro jejich starosti a ochota pomoci. Jsou to vlast-

nosti, pro které si pana primáøe Jaromíra Hrubeckého hluboce

vá�í a mají ho rádi nejenom jeho nejbli��í spolupracovníci, ale

i kolegové z jiných pracovi�� FN a LF UK.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracoval pan primáø

Jaromír Hrubecký nepøetr�itì tøicet sedm let. Pracovní pomìr

ukonèil 31. 5. 2001.

Paní Vlastì Zelenkové, vedoucí dispeèerce Dopravního od-

boru Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Paní Zelenková nastoupila do Fakultní nemocnice 4. dubna

1972 jako telefonistka telefonní ústøed-

ny. V roce 1977 pøe�la do Dopravní

zdravotní slu�by, kde støídavì vykoná-

vala funkce dispeèerky, samostatné

skladnice a provoznì-technické pracov-

nice. Denní provoz Dopravní zdravot-

ní slu�by pro hospodáøská vozidla na-

plno organizovala od roku 1992. Funkci

vedoucí dispeèerky Dopravní zdravotní slu�by FN zastávala

paní Vlasta Zelenková od 1. 1. 1993 a� do 31. 5. 2001, kdy

ukonèila svùj pracovní pomìr. Ve Fakultní nemocnici praco-

vala dvacet devìt let.

Odbor personálních vztahù FN

Pohled z druhé strany

�Zítra, vlastnì u� dnes, a� skonèí tahle dlouhá noc, budu prý

moci slézt z postele. Chvála bohu, tì�ím se jako blázen. �ádné

ba�anty, mísy, jídlo vle�e. U� aby nade�el den...�

Kratièkým úryvkem z kní�ky Jiøího Knoppa �Teï je�tì ne!�

pøipomínám jen jednu z mnoha my�lenek, kterými se autor

s autentickou zku�eností nemocnièního pacienta zaobírá. Mo�-

ná, �e v porovnání s úzkostí a strachem èlovìka, kterému

znenadání vstoupí do �ivota záva�ná nemoc, je soustøedìná

touha pacienta moci ji� vstát lù�ka a jako �chodící� si obstarat

alespoò základní hygienu, trochu banální. Jenom�e právì tato

prostá touha nemocného nejzøetelnìji vyjadøuje to, co ve svém

profesionálním zaujetí nejsme nìkdy s to docenit: jak moc se

mù�e zmìnit pro�ívání èlovìka, kdy� soulad mezi jeho �chci�,

�mohu� a �musím� naru�í záva�ná nemoc.

Novela Jiøího Knoppa, autora øady povídek, fejetonù a no-

vel, rozhodnì stojí za pøeètení. Nechybí v ní napìtí, ale je

i plná humoru, a to zejména tam, kde autor s lehkou a nevtíra-

vou nadsázkou uvádí úryvky z rozhovorù mezi pacienty. Zno-

vu a znovu si nad stránkami novely mù�eme pøipomínat, jak

významnì se s pøíchodem nemoci mìní hierarchie hodnot kon-

krétního èlovìka, jak v zajetí úzkosti hledá nemocný èlovìk

záchytné body v reminiscenci svých minulých �ivotních pøíhod

s dobrým koncem, jak se pomocí humoru (ale nìkdy jen banál-

ního vtipkování) pacient sna�í pøekonat svùj strach. Autor se

ve svém líèení nevyhýbá ani leckdy kritickým pohledùm nemoc-

ných na lékaøe a zdravotnický personál, co� v kontextu autoro-

va sebekritického odhalování vlastních slabostí pùsobí velmi

vìrohodnì. Tím nejcennìj�ím, co vedle ètenáøského potì�ení

novela �Teï je�tì ne!� pøiná�í, se mi v�ak zdá být v umìlecké

zkratce skrytý, ale celou kní�kou prostupující podivuhodnì

bystrý psychologický pohled na pøetrvávající bariéru mezi

nemocným a zdravotníkem. Na bariéru, kterou sám pacient

dobrovolnì pøijímá a de facto spoluvytváøí a upevòuje ve svém

zranìném sebepro�ívání. Pøiznám se, �e mì pøi ètení novely

vícekrát napadlo, zda jsme v�dy pøipraveni k pomoci i pokud

jde o �nemocné sebehodnocení� pacientù.

Lehkým stínem na kráse kní�ky je nedùsledná korektura za-

lomeného textu. Ale to u� je osud øady publikací v dne�ní

uspìchané dobì. Vìøím, �e nìkteré drobné nedostatky v textu

nepokazí ètenáøùm jejich pro�itek.

Královéhradecký autor Ing. Jiøí Knopp (1934), pùvodním

povoláním vojenský zemìmìøiè, nás ve své novele �Teï je�-

  tì ne!� provází hospitalizací,

vy�etøeními a léèbou v na�í

nemocnici a následným lá-

zeòským pobytem. A èiní tak

s autentickou zku�eností ne-

mocného s infarktem myo-

kardu. Kní�ka vy�la v roce

1999, ale jak jsme se pøe-

svìdèili, dosud je stále v pro-

deji i v novinovém stánku v chi-

rurgickém pavilonu akademi-

ka Jana Bedrny.

       PhDr. Vladimír Panou�ek
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Nová okresní nemocnice

V roce 1925 vybrala porota, urèená k posouzení návrhù nové

okresní nemocnice, projekt architekta Ing. Bedøicha Adámka

z Prahy. Okresní správní komise uzavøela na stavbu nové

nemocnice pùjèku 2 miliony korun u Spoøitelny králové-

hradecké a 3 miliony korun u Okresní hospodáøské zálo�ny

v Hradci Králové a mìla slib státní subvence 2,5 milio  nu ko-

run. Mìsto Hradec Králové vìnovalo bezplatnì pro výstavbu

laèního plánu mìsta a pøiklonil se k  funkcionalistickému typu

architektury. Jednotlivé budovy soustøedil kolem ústøedního

parku, jeho� podélná osa smìøovala na historické dominanty

Hradce Králové. Architektonický vstup byl pak vyjádøen ad-

ministrativní budovou se �irokým sloupovým vjezdem, k jeho�

oblo�ení byl pou�it �umavský mramor. Nemocnice byla navr�ena

systémem samostatných pavilonù, z vnìj�ího pohledu pøipo-

mínala lázeòský areál s bohatou parkovou úpravou, sadovou

a kvìtinovou výzdobou.  Souèástí nemocnièního komplexu byla

i ovocnáøská a zelináøská zahrada.

Stavba nové okresní nemocnice probíhala ve dvou eta-

pách. Na jaøe r. 1926 byly postaveny pavilon chirurgický a gy-

nekologický, interní pavilon, infekèní pavilon a prosektura.

Na konci roku 1926 probìhla dostavba administrativní a hos-

podáøské budovy. Ve druhé etapì, která byla zahájena v èer-

venci 1927, probìhla výstavba dvojpavilonu pro oddìlení oèní

a u�ní.

Souèasnì s výstavbou nové nemocnice probíhala jednání

okresní správní komise s mìstem Hradec Králové o zøízení veøej-

ného chorobince v budovì staré nemocnice. Budova byla adap-

tována v roce 1929 hradeckým stavitelem Václavem Jelínkem

a byl zde zøízen Okresní (Masarykùv) chorobinec pro 150 osob

z královéhradeckého a nechanického okresu s 20 místy pøímo

pro obèany mìsta.

Návrh architekta Bedøicha Adámka.

nové okresní nemocnice pozemky v katastru obce Nový Hra-

dec Králové a pøíspìvek 200.000 korun.

V bøeznu 1926 bylo vypsáno veøejné nabídkové øízení

na stavbu nemocnièních pavilonù. Okresní správní komise vy-

brala z pøedlo�ených patnácti nabídek královéhradeckou stavi-

telskou firmu F. Fòouk - J. Komárek. Stavba byla zahájena

21. dubna 1926.

O osobnosti a díle pra�ského architekta Ing. Bedøicha Adám-

ka nejsou v odborné  literatuøe a dostupných archivních ma-

teriálech bli��í údaje. A tak mù�eme jenom uvést, �e jeho tvor-

ba ve dvacátých a tøicátých letech reagovala na podnìty puris-

mu a funkcionalismu. Navrhoval pøevá�nì veøejné budovy,

ve východních Èechách prosadil návrhy zdravotnických kom-

plexù pro Hradec Králové (nová okresní nemocnice 1926-1928,

dnes FN) a Pardubice (v letech 1926-1930 byly podle jeho

návrhu postaveny pavilony chirurgie, interny a infekèního od-

dìlení).

Bedøich Adámek svým návrhem areálu královéhradecké

okresní nemocnice zcela respektoval koncepci Goèárova regu-

Prùhled hlavním vchodem nemocnice na dominanty mìsta.

Budova prosektury.

Nová okresní nemocnice v Hradci Králové byla otevøena

4. listopadu 1928. Slavnostního otevøení se vedle starosty mìs-

ta dr. Franti�ka Ulricha a pøedsedy okresní správní komise

redaktora Josefa Vaòka zúèastnili zástupci státních a vojen-

ských úøadù, okresù východoèeského kraje, ministerský rada

dr. Ostrèil, senátoøi kanovník dr. Franti�ek Reyl a Josef Thoø,

dále øada lékaøù a hostù. Své zástupce vyslala i organizace

správních úøedníkù veøejných nemocnic, která u této pøíle�itosti

uspoøádala v Hradci Králové svùj sjezd. Po celý den byl areál

nemocnice pøístupný veøejnosti. Okresní správní komise vyda-

la k této slavnostní pøíle�itosti Pamìtní spis k otevøení nové

okresní nemocnice v Hradci Králové. Provoz nemocnice byl

zahájen 12. listopadu 1928. Do konce listopadu byli z budovy

staré nemocnice pøestìhováni v�ichni pacienti do nové nemoc-

nice.

V nemocnici bylo ustaveno sedm primariátù - chirurgický,

gynekologicko-porodnický, interní, oèní, nemocí u�ních, nos-
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Nadace brnìnské Masarykovy univerzity vydala v nedávných

dnech v edici Osobnosti svazek, vìnovaný fyziologovi prof.

MUDr. Vladislavu Krutovi, DrSc. (1908-1979). I kdy� prof.

Kruta pracoval hlavnì na brnìnském fyziologickém ústavu, není

tato kní�ka bez zajímavosti pro na�i fakultu, proto�e Kruta byl

v letech 1948-1951 pøednostou fyziologického ústavu na�í fakul-

ty. Jeho odchod z Hradce Králové byl vynucený, proto�e ho ar-

máda pøi vzniku VLA odmítla pøevzít - vadilo jí, �e Kruta byl

za války pøíslu�níkem Královského anglického letectva - R.A.F.

V té dobì se uvolnilo místo vedoucího fyziologického ústavu

na brnìnské lékaøské fakultì odchodem profesora O. Poupy

do Prahy, a tak Kruta pøe�el do Brna, kde pracoval a� do roku

1971. Tehdy byl - proto�e odmítl odvolat svùj podpis na petici,

podporující manifest �2000 slov� - pøedèasnì penzionován

a propu�tìn. Byl mu také zakázán vstup do ústavu i do knihovny.

Pøesto Kruta a� do své smrti v roce 1979 publikoval je�tì 62

prací.

Po odborné stránce byl Kruta zamìøen na kardiovaskulární

fyziologii a na srovnávací fyziologii srdce a krevního obìhu.

Zejména jeho práce o øízení srdeèní sta�livosti získaly �iroké

mezinárodní uznání.

Druhou významnou oblastí Krutova zájmu byla historie fyzio-

logie. Byl editorem v�ech pováleèných svazkù Purkyòova díla

Opera omnia a pøinesl mnoho nových poznatkù o Purkyòovì

�ivotì a díle.

Dùle�ité byly i Krutovy mezinárodní aktivity: èasto jezdil

do Francie (jeho man�elka byla Francouzka), publikoval

ve francouzských odborných èasopisech, poøádal spoleèné

èesko-francouzské fyziologické kongresy.

Pøíslu�níky na�í fakulty by mohla zajímat historie tzv. elek-

trofrenického dýchání. Kruta ve spolupráci s Bedrnou a Pro-

cházkou vyvíjel pøístroj, který by umo�òoval øídit dýchání

perkutánní elektrickou stimulací bránièního nervu na krku.

Pøístroj Kruta se spolupracovníky dokonèoval v Brnì. V roce

1953 jeho spolupracovník dr. Urbánek navrhl stranickým

orgánùm, aby se tohoto pøístroje vyu�ilo pro prodlou�ení �ivota

umírajícího Stalina. Tento úmysl byl politiky schválen, ale ni-

kdo z pracovníkù fyziologického ústavu nebyl dostateènì spoleh-

livý, aby s pøístrojem mohl odletìt do Moskvy. Nakonec byl pro

tento úkol vybrán tehdej�í hradecký neurochirurg MUDr. Pa-

vel Nádvorník. Jeho mise do Moskvy v�ak skonèila bez úspìchu.

Kní�ka o Krutovi je dostupná pouze v knihkupectví Doplnìk

(J. �abata), �erotínovo nám. 9, 602 00 Brno.

Prof. MUDr. Jaroslav Peregrin, DrSc.

Pavel Bravený, Zdenìk Franc: Vladislav Kruta

V roce 1929 vzrostl poèet lù�ek pro pacienty na 422 (koncem

roku je�tì na 464), stoupl i poèet personálu nemocnice. V tom-

to roce byl také schválen návrh, aby interní pavilon nesl jméno

starosty mìsta dr. Franti�ka Ulricha. Ten mj. stál u zalo�ení

Východoèeského fondu pro podporu váleèných invalidù, jeho�

vedoucí èinitelé se v roce 1929 rozhodli vìnovat ve�kerý ma-

jetek fondu na výstavbu ortopedického pavilonu.

24. kvìtna 1929 poctil mìsto Hradec Králové svou náv�tìvou

prezident Èeskoslovenské republiky T. G. Masaryk, který

nav�tívil mimo jiné také areál nové okresní nemocnice. Pøedseda

okresní správní komise Josef Vanìk tehdy ve svém projevu øekl:

�Nemocnici postavila okresní správní komise na oslavu deseti-

letí trvání republiky svornou prací v�ech politických stran øídíc

se zásadami humanity a lidskosti�� Zdùraznil také, �e nová

nemocnice vedle humánního poslání pøedstavuje i hospodáøský

pøínos pro okres a mìsto Hradec Králové.

Pavla Koritenská

Foto archiv Muzea východních Èech v Hradci Králové

Stavba dvojpavilonu pro odd. oèní a odd. u�ní, nosní a krèní.

ních a krèních, primariát pro prosekturu a nemoci infekèní

a rentgenologický. Nová nemocnice mìla sedm primáøù a osm

sekundáøù a externistù, tedy celkem patnáct lékaøù, pìtatøicet

o�etøovatelek a jednoho laboranta. V èele lékaøské adminis-

trativy stál øeditel, hospodáøskou a úèetní administrativu vedl

vrchní správce spolu se tøemi správními úøedníky, tøemi

kanceláøskými sílami a pomocným personálem. Øeditelem nové

okresní nemocnice se stal MUDr. Bedøich Honzák. Nemocnice

mìla 360 lù�ek pro pacienty. Zøízení odborných oddìlení bylo

velkým pokrokem, Hradec Králové mìl po Praze nemocnici

vybavenou týmem specialistù. Ve v�ech nemocnièních pa-

vilonech bylo zavedeno ústøední topení, elektrické osvìtlení,

budovy byly vybaveny automatickými telefony pøipojenými

na státní telefonní sí�, teplou a studenou vodou, v operaèních

sálech fungovalo také nouzové osvìtlení, technickou vy-

mo�eností byla kanalizace s vlastní èisticí a pøeèerpávací sta-

nicí. Stavební náklady s vnitøním zaøízením byly vyèísleny

na témìø 20 milionù korun.

Celkový pohled na stavbu.
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Tentokrát si pøipomeneme tøi �vìènì zelené� pøíbìhy z pro-

støedí patologù. A kdyby se snad nìkomu zdálo, �e v�echny mají

cosi spoleèného, toti� �e byly dotvoøeny jen pohotovostí svých

hrdinù, tak vìzte, �e to není náhoda. �Sranda být musí,� øíkával

pan profesor Fingerland. Nepokládal za nutné dodávat, �e tam,

kde ani na chvíli nelze slevit z preciznosti práce, zùstává pro

legraci prostor jen ve høe slov.

Profesor Fingerland a �iletky

Pan profesor Antonín Fingerland, ji� v dosti vysokém vìku,

si chtìl pøi náv�tìvì samoobsluhy koupit také �iletky. Jak to

kdysi bývalo v na�ich samoobsluhách zvykem, drobné zbo�í

se prodávalo pøímo u pokladny. Pan profesor tedy vyslovil své

pøání: �Astra superior�. Pokladní ale �patnì sly�ela a podala

mu balíèek prezervativù znaèky Primeros. �Dìkuji vám za dù-

vìru, sleèno,� odtu�il pan profesor, �ale já jsem si pøál �iletky.�

Kozy a �kozy� není toté�

Pan profesor Fingerland na zaèátku ka�dé pøedná�ky zkou�el

a� dva studenty z døíve probrané látky. Vyvolaný student byl

dotázán na brucelózu, co� je nemoc zvíøat, která se mù�e pøenést

na èlovìka. Konkrétní dotaz byl na mikroba Brucella melliten-

sis, který postihuje kozy na ostrovì Malta. Student nevìdìl.

Kolegové se mu sna�ili napovìdìt, �e jde o nemoc koz. Obìma

rukama si pøed hrudníkem naznaèovali tvar �enských prsù. Stu-

dent si nápovìdu vysvìtlil po svém a odpovìdìl, �e jde o nemoc

prsní �lázy u �eny. Pan profesor mu na to opáèil: �Ale kolego,

to jsou úplnì jiné kozy.�

Dr. Peychl a jeho dìloha

Pøed rekonstrukcí a dostavbou pavilonu Ústavu patologie

koncem �edesátých let sídlilo pracovi�tì ústavní biopsie ve dru-

hém patøe pavilonu Kliniky infekèních nemocí. V letních mì-

sících lékaøi s laborantkami pøikrajovali bioptický materiál

na balkonì, aby omezili zápach formalínu. Doktor Peychl sen.

odebíral z chirurgického resekátu myomatózní dìlohy vzorek

pro mikroskopické vy�etøení. Pøi rozøezávání objemné, tuhé

tkánì se mu preparát vysmekl a z balkonu spadl na trávník

pøed pavilonem. Po pøilehlé cestì právì kráèely nìjaké za-

mìstnankynì nemocnice a doktor Peychl na nì z balkonu

volal: �Sestøièky, kdybyste tam na�ly nìjakou dìlohu, tak to

je moje!�                                                                                      Iv�

Dne 14. kvìtna 2001 se konal jubilejní 10. �Jarní koncert�

Lékaøské fakulty UK, který fakulta poøádala v rámci kul-

turních akcí královéhradeckých vysokých �kol.

Hosta, jím� byl tentokrát JUDr. Ivo Jahelka se svým pro-

gramem �Pojízdná soudírna�, pøivítal dìkan fakulty prof.

�teiner. Velká posluchárna fakulty byla zaplnìna do posled-

ního místa, na nìkteré náv�tìvníky se ani místo k sezení ne-

dostalo. Nepochybnì k tomu pøispìla velká popularita inter-

preta a zároveò autora, který se publiku pøedstavil jako

�zpívající právník� z ji�ních Èech, jak ho kdysi nazvali úèast-

níci jeho koncertù. Dle jeho vlastních slov ho tím pøirovnali

k �mluvícímu lachtanovi�.

Jubilejní 10. �Jarní koncert� Lékaøské fakulty UK

v Hradci Králové

Svými baladami, obrázky a perlièkami ze soudních síní,

pøedsíní i soudních spisù a zápisù, pøedná�enými za do-

provodu kytary, ale i krátkými glosami potì�il a obveselil

umìlec publikum. Jeho recitály byly èasto pøeru�ovány bouøí

smíchu a potleskem, kterého se mu bohatì dostalo i na závìr

koncertu. Byl to dal�í úspì�ný kulturní poøad, kdy v po-

sluchárnì vedle sebe usedli uèitelé i jejich studenti, aby

spoleènì pro�ili pøíjemné chvíle a potvrdili, �e smích a smysl

pro humor jsou jim v�em vlastní.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Foto Beatriz Pra�áková
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ZEMÌ LIDÍ

objektivem

JANA SMITA

Akropolis - svìdek dávných prehistorických osídlení, mykén-

ských králù, zu�lechtìná dobou helénskou i øímskou, nièená

bìsnìním zakladatelù køes�anství, dobytá Turky, benátskou

kanonádou rozbombardovaná, v nás pøesto zanechala neza-

pomenutelný dojem svou velkorysou u�lechtilostí a lidskou las-

kavostí. Prostoupeni nì�ností akropolských chrámù jsme se-

stoupili na severní úboèí, kde na agorském Kolónu, vyvý�eninì

nad nìkdej�ími dílnami na zpracování

kovu, stojí Héfaisteion, chrám zasvìcený

bohu ohnì a kováøského umìní (foto 1),

nejzachovalej�í svatynì ze staroøeckých

chrámù. Pùdorysnì odpovídá Parthe-

nonu, ov�em v mnohem men�ím mìøítku.

Ulièkami Plaky, plnými obchùdkù a ta-

veren, docházíme k øímské agoøe s mo-

numentální Hadriánovou knihovnou

(foto 2) a k cíli na�í cesty - Vì�i vìtrù

(foto 3). Osmiboká vì� byla postavena v korintském slohu

v 1. stol. pø. Kr. Andrónikem z Kyrrhu v Sýrii. Na ka�dé stìnì je

vyobrazen jeden bùh vìtru (Øekové mìli osm vìtrù rovnajících

se svìtovým stranám), tyto bo�ské bytosti byly okøídlené a mìly

velký vliv na úrodu, plavbu atp. Nejsilnìj�í, severní a bouølivý

Boreás (foto 4) unesl podle mytologie Óireythyi, dceru attic-

kého krále Erechtheia do Thrakie na svùj hrad. Tento pøíbìh

(r. 1720) krásnì ztvárnil Matyá� Bernard Braun (foto 5). V jeho

pojetí byla unesená skuteènì krásná a zdá se, �e si pøíli� ne-

zoufala. Sedm zbývajících vìtrù pøedstavují Kaikiás (sv), Apé-

liotés (v - teplý), Euros (jv), Notos (j - de�tivý), Líps (jz), Zefy-

ros (z - mírný, pøíznivý) a Skeirón (sz). Na vrcholku vì�e býva-

la vìtrná korouhvièka v podobì Tritona, který ukazoval smìr

vanoucího vìtru. Pod tìmito bytostmi jsou dodnes umístìny

sluneèní hodiny. Vì� mìla dva vchody se sloupovou pøedsíní,

uvnitø pak byly slo�ité vodní hodiny horólogion (název pøevza-

la èe�tina jako �orloj�), jejich pozùstatek je je�tì patrný (foto 6).

Èas byl pùvodnì dìlen velmi jednodu�e: východ slunce,

poledne, èas pøed západem slunce a po západu slunce. Noèní

èas se dìlil na vigilie (tøi nebo ètyøi) podle støídání strá�í.

Vynálezem gnómónu v 6. století pøed Kristem Anaximandrem

z Milétu byly denní a noèní hodiny rozdìleny na 12 hodin

samostatnì poèítaných. Pro mìøení èasu pøi zata�ené ob-

loze a v noci byly vynalezeny vodní hodiny. Byl to slo�itý

systém regulovaného pøítoku vody,

který pomocí kladek a ozubených kol

zvedal postavièku, je� ukazovala èas

na stupnici (foto 7, repro). Dìlení

na minuty a sekundy nebylo je�tì zná-

mo. Pro potøeby soudnictví, aby bylo

zamezeno zbyteènému tlachání øeèníkù,

slou�ily klepsydry. V tomto pøípadì

hladina vody klesala odtékáním pro-

poèteného mno�ství a na prùhledné

nádobì oznaèovala trvání jedné hodiny. Pou�ívání hodin se

brzy roz�íøilo v nejrùznìj�ích podobách i do domácností, ale

jako ka�dá novota se ne v�dy setkávalo s pochopením. V Plau-

tovì komedii jakýsi �parazit� (èlovìk zvaný do spoleènosti,

aby svými �prýmy pobavil hosty) �ehrá na zavedení mìøení

èasu:

�Buï zatracen kdo vymyslil si hodiny...

za mého mládí orlojem byl �aludek...

...dnes smí� jíst, kdy� uráèí se sluníèku.�

Bìhem dal�ích tisíciletí se mìøení èasu neustále zdokonalova-

lo. Byly sestaveny chronometry, jejich� chyba se mìøila na jed-

nu sekundu za mìsíc, v souèasné dobì na zlomek jedné tisíciny

sekundy za jeden svìtelný rok. Èas nás bedlivì sleduje, mìøí

na�e kroky, a tak díky lidskému dùmyslu jsme se stali jeho

slu�ebníky.                                                                              J. S.

1
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�Antarktida� byl prostý název besedy,

kterou v rámci populárních �literár-

ních veèerù o páté� uspoøádala dne

15. kvìtna 2001 Okresní knihovna

v Hradci Králové. Hostem veèera byl

geolog doc. RNDr. Josef Sekyra, CSc.,

ANTARKTIDA

V KNIHOVNÌ

autor nejenom mnoha odborných prací,

ale i krásné knihy �V horách a oázách

Antarktidy� (1970) a øady vìdeckopo-

pulárních èlánkù o ��ivotì� té jenom

zdánlivì nemìnné èásti pøírody - hor-

nin. Formálnì jako moderátor besedy,

ale po pravdì øeèeno, spí�e jako pøítel

usedl vedle docenta Sekyry spisovatel

a publicista Josef Rodr, mj. autor knih

�Pøíbìhy z dalekých krajin� (1986)

a �Vánoce v Antarktidì� (2000).

Docenta Josefa Sekyru pøedstavil øedi-

tel Okresní knihovny v Hradci Králové Mgr.

Jan Pìta. Uvedl curriculum vitae pana do-

centa, zmínil se o jeho cestách do asij-

ských hor, do ledových pustin Antarktidy

i afrických pou�tí, ale pøedev�ím svým mi-

lým, skromným projevem navodil hezkou

atmosféru, je� pøímo vyzývala k pokoøe

pøed zázrakem pøírody a lidského poznání.

Docent Sekyra pak vyprávìl o tom, jak

ho jeho zájem o vliv extrémních klima-

tických podmínek na zvìtrávání a meta-

morfózu hornin pøivedl nejprve do Pa-

míru a potom dvakrát do Antarktidy.

Poprvé to bylo v letech 1966-1967, kdy

pracoval v Zemi Enderbyho a v Zemi

královny Maud. Podruhé, v letech 1969-

1970, provádìl geologický výzkum

v Transantarktickém pohoøí. Tehdy také,

26. prosince 1969, vstoupil jako první

Èechoslovák na ji�ní pól.

V dal�ím vyprávìní docent Sekyra vy-

svìtlil význam kryogeologie a pøipomnìl,

�e to, co lze nalézt v horách centrální An-

tarktidy, je modelem hornin, které jednou

èlovìk spatøí na Marsu. A tak pøi�la øeè

i na to, jak dal�í dlouhé roky po expedici

pokraèuje práce na získaném materiálu.

V pøedsálí si úèastníci besedy díky péèi

pracovníkù knihovny mohli prohlédnout

malou výstavku, obsahující fotografie,

mapy a dokumentující texty, ale i ukázky

hornin z ledového kontinentu. S potì-

�ením si mnozí koupili i roztomilou kní�-

ku Josefa Rodra �Vánoce v Antarktidì�

s ilustracemi Jiøího �kopka.

PhDr. Vladimír Panou�ek

MUDR. JIØÍ �PAÈEK, PH.D.,

SLO�IL MEZINÁRODNÍ ZKOU�KU

Po zkou�ce pøed mezinárodní komisí, kterou vykonal 28. dubna 2001

v Buenos Aires, získal MUDr. Jiøí �paèek, Ph.D., odborný asistent Porod-

nické a gynekologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, titul Fellow

of the International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology

druhého stupnì. Slo�ení této presti�ní zkou�ky (její druhý stupeò je nejvy��í)

opravòuje MUDr. �paèka k výkonu praxe v oboru dìtské a dorostové gyne-

kologie v USA a vìt�inì nejrozvinutìj�ích zemí svìta. K mimoøádnému úspì-

chu a vynikající reprezentaci královéhradeckého zdravotnictví panu doktorovi

Jiøímu �paèkovi srdeènì blahopøejeme.

VÝZNAMNÁ POCTA PROFESOROVI

PAVLU ROZSÍVALOVI

Americký biografický ústav jmenoval prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc.,

pøednostu Oèní kliniky Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci

Králové, zakládajícím èlenem American Order of Excellence za jeho zá-

sluhy na poli oftalmologie, chirurgie a vzdìlávání. Panu profesorovi byla

pøedána pøíslu�ná medaile a diplom. K významné poctì panu profesorovi

Pavlu Rozsívalovi upøímnì blahopøejeme.

DOCENT VLADIMÍR PALIÈKA

JMENOVÁN PROFESOREM

Prezident Èeské republiky Václav Havel jmenoval s úèinností od 25. kvìtna

2001 doc. MUDr. Vladimíra Palièku, CSc., pøednostu Ústavu klinické bio-

chemie a diagnostiky Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci

Králové a prodìkana LF UK, profesorem pro obor vnitøní lékaøství. Panu

profesorovi Vladimíru Palièkovi upøímnì blahopøejeme.

MUDR. BOHUSLAV MELICHAR

JMENOVÁN DOCENTEM

Rektor Univerzity Karlovy v Praze jmenoval s úèinností od 1. èervna 2001

MUDr. Bohuslava Melichara, Ph.D., odborného asistenta Katedry interních

oborù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a lékaøe Oddìlení klinické he-

matologie FN, docentem pro obor vnitøních nemocí. Panu docentovi Bohusla-

vu Melicharovi srdeènì blahopøejeme.

VÝZNAMNÁ PUBLIKACE

PROFESORA JIØÍHO MARE�E

V nedávných dnech vy�la v nakladatelství Portál, Praha, kniha Èáp,

J., Mare�, J.: Psychologie pro uèitele. Kniha se stane oficiální uèebnicí pro

v�echny fakulty pøipravující uèitele. K autorství této významné a také

rozsáhlé (655 s.) publikace panu prof. PhDr. Jiøímu Mare�ovi, CSc., pøed-

nostovi Ústavu sociálního lékaøství na�í fakulty, srdeènì blahopøejeme.

CENA REKTORA UK

HRADECKÝM NEURORADIOLOGÙM

Cena rektora UK za nejlep�í vìdeckou publikaci v oblasti lékaøských oborù

byla udìlena doc. MUDr. Zdeòku Èernochovi, CSc., a kolektivu autorù

monografie �Neuroradiologie� (Hradec Králové: Nakladatelství NUCLEUS,

2000). K udìlení ceny autorùm srdeènì blahopøejeme.


