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SLOVA
K ZAMYLENÍ

Zrekonstruovaný pavilon Porodnické a gynekologické kliniky (k èlánku na s. 5).
Foto Ing. Jiøí Bobr

UNIKAJÍCÍ SVÌT MODERNÍ DOBY?

Zdá se, napsal ve tøicátých letech minulého století Pierre Teilhard de Chardin, e v bìhu staletí se kolem nás opravdu uskuteèòuje jakýsi plán. Ve vesmíru
se nìco dìje, nìco je v sázce, co bude nejlépe pøirovnat k tìhotenství a k narození: k narození duchovní skuteènosti, kterou tvoøí due, a to z hmoty, kterou
due strhují s sebou. Skrze lidské aktivity a pod jejich ochranou se pracnì vytváøí,
uvolòuje a proèiuje nová Zemì. (Teilhard de Chardin, P.: Smysl a pozitivní
úloha utrpení. In: Bolest a nadìje. Deset esejù o osobním zrání. Praha : Vyehrad,
1971). Se stejnou vírou v pozitivní a plynulý vývoj lidské spoleènosti pak vyslovil
tento myslitel i pøesvìdèení, e A jednou lidstvo pozná, e jeho první úlohou je
pronikat, mylenkovì sjednocovat a zachycovat energie, které je obklopují, aby
je jetì lépe pochopilo a zvládlo, nebude mu hrozit ádné nebezpeèí, e by jeho
rozvoj narazil na nìjakou vnìjí mez. (Teilhard de Chardin, P.: Vesmír a lidstvo. Praha : Vyehrad, 1990).
Dnes, na poèátku 21. století, se nám vak mùe obèas zdát, jakoby síla,
vyjádøená v tìch krásných a nadìji dávajících mylenkách, jaksi slábla
a vyprchávala. Mùe nás tísnit pochybnost o existenci nìjaké plánované vesmírné evoluce, pochybnost o tom, e èlovìk bude nìkdy schopen pochopit
a zvládnout celý ten stále sloitìjí svìt. Mùe na nás doléhat tíivý pocit, e
pravdu má spíe Zygmunt Bauman, kdy metaforicky oznaèuje souèasné stadium moderní éry jako pøechod od stavu pevného ke kapalnému, k nìèemu te-

Sekulární mylení evropské moderny,
podobnì jako náboenská víra, mohlo
dosud vycházet z toho, e genetické dispozice novorozence, a tím i organické
výchozí podmínky pro jeho budoucí ivot,
jsou oprotìny od programování nebo
zámìrné manipulace ze strany jiných
osob. Dospívající osoba mùe nepochybnì svùj ivot podrobit kritickému
zhodnocení a zpìtné revizi. Ná ivot se
skládá z látky, kterou si mùeme osvojit a v Kierkegaardovì smyslu odpovìdnì pøevzít. Co se vak dnes otevírá
naí dispozici, je nìco jiného  právì ona
døívìjí nemonost disponovat nahodilým procesem oplodòování s následkem nepøedvídatelné kombinace dvou
rùzných kmenových chromozomù. Tato
nenápadná nahodilost se vak  v okamiku, kdy se dá ovládat  jeví jako nutný pøedpoklad schopnosti být sám sebou
i oné v zásadì egalitární povahy naich
interpersonálních vztahù. Nebo jakmile
by dospìlí jednoho dne zaèali posuzovat
ádoucí genetickou výbavu svých potomkù jako tvárný produkt a navrhovat vhodný design podle vlastního uváení, mìli
by nad svými geneticky manipulovanými
výtvory urèitou dispozici, která je zásahem do somatických základù spontánního sebeporozumìní a etické svobody
druhé osoby. Tato dispozice, jak se doposud zdálo, mohla být uplatòována jedinì na vìci, nikoli na osoby. Potomci
by pak mohli tvùrce svého genomu volat
k odpovìdnosti za následky  ze svého hlediska neádoucí následky  organické výchozí pozice svých ivotù. Tato nová struktura pøièítání odpovìdnosti vyplývá
ze setøení hranice mezi osobami a vìcmi...
Úryvek z textu Jürgena Habermase Odùvodnìná zdrenlivost (2000). In: Habermas
J.: Budoucnost lidské pøirozenosti. Na cestì
k liberální eugenice? Praha : Filosofia, 2003,
s. 21-22.

koucímu, øinoucímu se a v bìhu èasu tìko postiitelnému. (Bauman, Z.: Tekutá
modernost. Praha : Mladá fronta, 2002). Z. Bauman pøipoutí, e modernost
byla vlastnì od samého zaèátku procesem zkapalòování. Ale souèasnì
pøipomíná, e pùvodním cílem moderny nebylo rozbít a odstranit tehdejí
pevná tìlesa jednou provdy. lo o to, vytvoøit místo pro nová a zdokonalená
pevná tìlesa, jim by bylo moné dùvìøovat a díky nim by byl ná svìt pøedvídatelnìjí, tudí i ovladatelnìjí. Jenome ve skuteènosti byl sputìn nekontrolovatelný proces, jeho dnením cílem u není vytvoøit nový a lepí øád, ale
který (jak pøipomíná Bauman) vede k postupnému rozpoutìní vech tìch sil,
které by jetì dokázaly otázku týkající se øádu a systému politicky nastolit.
K tìm pevným tìlesùm, k jejich promìnì mìlo dojít, patøila toti pøedevím
pouta a vazby, je individuální volby vzájemnì propojují do spoleèných aktivit.
Roztavená pouta byla sice tak èi onak nahrazena, ale vzorù, kódù a pravidel,
jimi by se èlovìk mohl nechat vést, je dnes podle Baumana stále ménì. Jedinec
musí sám hledat svoji ivotní cestu a formy souití s jinými; v pøípadì selhání
pak padá odpovìdnost jen na jeho bedra.
Jürgen Habermas zdùrazòuje, e teorie morálky a etika se v souèasné éøe individualismu ubírají kadá vlastní cestou. Etika, jako nauka o správném ivotì, se
zabývá formami existenciálního sebeporozumìní. Naproti tomu morální názory,
vycházející ze subjektivních odpovìdí (z perspektivy vlastní osoby) na otázky co
je nejlepí »pro mne« èi »pro nás«, jsou vlastnì prvoøadì spøíznìny s otázkami
identity: jak máme samy sebe chápat, kdo jsme a kým chceme být. Podle Habermase dnes neexistuje na otázky identity obecná, tj. pro vechny stejnì závazná
odpovìï. A je pøitom zcela nepochybné, e morální názory efektivnì svazují
vùli teprve tehdy, jestlie jsou zakotveny v etickém sebeporozumìní, které
spojuje starost o vlastní blaho se zájmem o spravedlnost. (Habermas, J.: Budoucnost lidské pøirozenosti. Na cestì k liberální eugenice? Praha : Filosofia, 2003).
Jürgen Habermas ve shora citované knize pøipomíná rok 1973, kdy se poprvé
podaøilo oddìlit a novì sloit elementární souèásti genomu. Od té doby dolo
v genové technice k nesmírnému vývoji, a to vèetnì jejího uplatnìní v reprodukèní
medicínì. Metoda spojení zárodeèné buòky se spermií »in vitro«, øíká Habermas, umoòuje provádìt genetické výzkumy a experimenty s lidskými kmenovými buòkami mimo tìlo matky. A dodává, e ji náhradní mateøství, anonymní dárcovství spermií, dárcovství vajíèka, je umoní jiné enì tìhotentví
po menopauze, èi nepøirozenì èasovì posunuté pouívání zmrazených zárodeèných bunìk znamenají mimoøádný zásah do generaèních vztahù a do tradièního vztahu sociálního rodièovství a biologického pùvodu. Setkání reprodukèní medicíny s genovou technikou, je vedlo k metodám preimplantaèní
diagnostiky a otevøelo i vyhlídky na zásahy do genomu k terapeutickým úèelùm,
vak pøedstavuje problém nesmírné morální závanosti. Habermas odmítá argumenty obvykle pouívané v diskusích o interrupcích. Za podstatnou pokládá
otázku, jaký význam má fakt, e nemùeme (v dùsledku genové manipulace 
pozn. V. P.) disponovat genetickými základy své tìlesné existence, a to jak pokud
jde o vedení vlastního ivota, tak i o porozumìní sobì samým jakoto morálním
bytostem. Z tohoto úhlu také vidí potøebu genovou techniku regulovat. Nemùeme vylouèit, øíká J. Habermas, e znalost urèitého eugenického naprogramování vlastních dìdièných vloh omezí autonomní utváøení ivota jednotlivce a e podryje v zásadì symetrické vztahy mezi svobodnými a rovnými
osobami.
PhDr. Vladimír Panouek
Dnem 31. srpna 2003 ukonèil prof. MUDr. Ivo teiner, CSc., pøednosta
Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové, své druhé,
tøíleté funkèní období dìkana Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy v Praze. Funkce dìkana fakulty se dne 1. záøí ujal prof. MUDr.
Vladimír Palièka, CSc., pøednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky
LF UK a FN v Hradci Králové, zvolený Akademickým senátem fakulty.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
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RIZIKA
(fejeton)

Kdy jsem si pøed èasem v jednom
èlánku posteskl, e nìkteré odborné
medicínské knihy se dnes víc ne klinickými obrazy a etiopatogenezí zaobírají
statistickými údaji o míøe rizika, nemìlo
to ádnou odezvu. Mlèeli i kolegové,
a tak jsem nakonec, jak u to tak nìkdy
bývá, sám zapochyboval, jestli ve skuteènosti nevidím jen nìjaké »vìtrné mlýny«. O to víc mì pak potìilo, kdy jsem
se nedávno setkal s úvahou sociologa
Zygmunta Baumana o tom, e starost
o zdraví se dnes èím dál víc podobá úsilí
o »fitness« (Z. B.: Tekutá modernost.
Praha : Mladá fronta, 2002, s. 122-128).
Zdraví a fitness, zdùrazòuje Bauman,
v ádném pøípadì nejsou jedno a toté:
Patøí do dvou naprosto odliných diskursù a obracejí se k velmi odliným
zájmùm. Zatím co být zdravý pøedevím
znamená urèitý pevný tìlesný a psychický
stav, který èlovìku umoòuje uspokojit
poadavky spoleèensky mu pøisouzené
role, stav fitness je nìèím jiným, ne pevností. Nemá hranice na stranì »více«, je
to vlastnì jakási neustálá pøipravenost
chopit se nìèeho nového, mimoøádného.
Ale zároveò se, podle Baumana, fitness
snaí imitovat to, co bývalo základem
sebejistoty péèe o zdraví: mìøitelnost
standardù zdraví a následnì i léèebného
pokroku. Tato módní tendence k mìøení
se pak od fitness odráí zpìt do sféry
zdraví, ale zpùsobem sobì vlastním.
Diagnostika, øíká Bauman, si ji
dávno nevybírá za pøedmìt zájmu jedince: skuteèným pøedmìtem jejího zájmu je v rostoucím poètu pøípadù míra
pravdìpodobností, pøedbìný odhad toho, co mùe následovat stav, v nìm se
diagnostikovaný pacient nachází. K tomu pak dodává, e ztotoòování zdraví
s optimalizací rizik oèekávají od svých
lékaøù mnozí obèané spotøební spoleènosti, kteøí si ji zvykli pracovat
na své tìlesné zpùsobilosti (fitness).
Na závìr svých úvah o zdraví a fitness
Z. Bauman øíká: Existuje precedentní
pøípad, kdy byl jakýsi lékaø z Tübingenu
naøèen, e øekl nastávající matce, e
»pravdìpodobnost narození znetvoøeného dítìte není pøíli velká«, místo aby
rovnou citoval statistiku pravdìpodobnosti.
Ludìk Ledøíèek

Jaroslav Cheben / Kytice (olej, 2003)
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25 let poèítaèové tomografie
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Dne 27. èervna 1978 byl ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, v pavilonu Neurochirurgické kliniky akademika Rudolfa
Petra, uveden do provozu první pøístroj CT v tehdejím Èeskoslovensku. (CT = computer thomography, poèítaèová tomografie, technika rentgenového zobrazování cílenì zvolených mylených rovin [øezù] lidského tìla èi jednotlivých orgánù). Byl
to kvalitativní zlom pro obrazovou diagnostiku a pro radiodiagnostiky i dalí lékaøe Fakultní nemocnice nebylo jednoduché
se tomuto novému typu zobrazení pøizpùsobit.
Tomuto okamiku pøedcházelo mnoho usilovné práce a vysvìtlování o uiteènosti CT. O to se nejvíce zaslouil prof.
MUDr. Leo Steinhart, DrSc., tehdejí vedoucí Katedry radiologie a pøednosta Radiologické kliniky, se svými spolupracovníky, kteøí museli intenzivnì pøesvìdèovat své kolegy na vech
úrovních, aby pro vìc získali podporu. Ani doma ve Fakultní
nemocnici a na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové to nebylo jednoduché. Tady mìl prof. Steinhart jediného spojence,
a to prof. MUDr. Rudolfa Petra, vedoucího Katedry neurochirurgie a pøednostu Neurochirurgické kliniky.
Bylo napsáno mnoho zdùvodnìní, prosebných dopisù a získáno asi 100 razítek na rùzné formuláøe. Hlavním dokumentem byla Studie akce kompletní socialistické racionalizace
a automatizace ve zdravotnictví zavedením èíslicové rentgenové tomografie v lékaøství, vydaná Radiologickou klinikou
Fakultní nemocnice Hradec Králové v bøeznu roku 1977.
Cena pøístroje byla na tehdejí pomìry velmi vysoká  faktura znìla na 13,700.000,- Kès (asi 950 tis. US $). I kvùli tomu
se uskuteènilo nekoneèné mnoství jednání, schùzek a zase
vysvìtlování na úrovni Ministerstva zdravotnictví ÈSR, na tehdejím Ministerstvu výstavby a techniky ÈSR, ve Státní bance
èeskoslovenské a na Akademii vìd ÈSSR. V této oblasti se
nejvíce zaslouili Ing.Vladimír Janský ze Státní banky èeskoslovenské a Ing. Libue Mackù z Ministerstva výstavby
a techniky ÈSR, kteøí zajistili uvolnìní devizových prostøedkù, a také paní Milue Betková z firmy Efektim Praha. Jim
patøí velký dík.

Samozøejmì bylo nezbytné i pøesvìdèování politických funkcionáøù a získání jejich podpory. Vdy toto CT mìlo být jedním z prvních ve východním bloku. Tady si ivì pamatuji
na dva ponìkud kuriózní momenty. Tím prvním bylo, kdy tehdejí øeditelka Krajského ústavu národního zdraví v Hradci
Králové (KÚNZ HK) MUDr. Svatava Lakosilová musela pro
prezidenta USA Jimi Cartera (James Earl Carter) podepsat
prohláení, e garantuje, e technika CT bude pouita jen pro
zdravotnické úèely. Druhým nezapomenutelným momentem
bylo, kdy tehdejí ministr zdravotnictví ÈSR prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., profesor lékaøské fyziky na Fakultì veobecného lékaøství UK, pøi otevøení královéhradeckého pracovitì CT prohlásil: Doufám, e tento pøístroj bude staèit
na dlouhou dobu pro celou Èeskou socialistickou republiku 
je to pøíli drahá investice. Dnes je v Èeské republice ji 110
poèítaèových tomografù.
První CT ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo od firmy Nuclear Ohio z USA, typ Delta Scan 50 FS  celková sestava viz obrázek. Nákup a instalaci zajistily firmy KOVO 
Zdravotnické zásobování a EFEKTIM Siemens. Tento pøístroj
je ji dávno v likvidaci a dnes jsou ve FNHK dva pøístroje CT,
v poøadí ji tøetí a ètvrtý. O zvládnutí nové technologie a infiltrace této diagnostiky do medicínské praxe se nejvíce v té
dobì zaslouili MUDr. Leo Heger, MUDr. Miroslav ercl
a doc. MUDr. Zdenìk Èernoch, CSc., a to jak ve Fakultní nemocnici samotné, tak i na nesèetných semináøích a kongresech
v ÈSSR a v zahranièí.
Za tìch dvacet pìt let se technologie CT nepøedstavitelnì
zmìnila, a to pøedevím díky rozvoji výpoèetní techniky.
Za uvedenou dobu bylo na CT v královéhradecké Fakultní nemocnici vyetøeno pøes 140 tisíc pacientù, jen v roce 2002
na obou pøístrojích 10.480 pacientù. Vyetøení pomocí CT pouívají vechny obory medicíny a o ekonomické úèinnosti této
metody dnes u nikdo nepochybuje.
Ing. Pavel moranc
Radiologická klinika

Celková sestava zaøízení typu Delta Scan 50 FS od firmy Nuclear Ohio.

4

Pavilon Porodnické a gynekologické kliniky zrekonstruován
Dne 5. záøí 2003 byl ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
slavnostnì otevøen zrekonstruovaný pavilon Porodnické a gynekologické kliniky. Úspìné zvládnutí nároèné investièní akce
znamená nejenom dalí krok v postupné renovaci nejstarí èásti areálu nemocnice, ale pøedevím významné zlepení podmínek pro èinnost zdravotníkù a pro oetøované pacientky, rodièky a novorozence.
V úvodu slavnostního setkání promluvil doc. MUDr. Leo
Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pøivítal úèastníky slavnosti, mezi nimi byli pøedstavitelé úøadù
a institucí státu, kraje a mìsta, sousedního Pardubického kraje,
zdravotních pojioven a nemocnic východních Èech, zástupci
dalích významných zdravotnických a sociálních institucí, radní
mìsta Hradec Králové, èlenové Výboru pro územní plánování
a rozvoj mìsta Hradec Králové, zástupci projektantù a dodavatelù stavby, novináøi, èlenové Dozorèí rady Fakultní nemocnice a významní pøedstavitelé klinik i správy nemocnice. Jmenovitì docent Heger pøivítal I. námìstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera, primátora mìsta Hradec Králové Ing. Oldøicha Vlasáka, senátora PÈR doc. MUDr.
Karla Bartáka, poslankyni PÈR Ing. Hanu Orgoníkovou, dìkana hradecké Lékaøské fakulty UK prof. MUDr. Vladimíra Palièku, dìkana Farmaceutické fakulty UK doc. RNDr. Jaroslava
Duka, rektora Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì plk.
doc. MUDr. Romana Prymulu, prorektorku Univerzity Hradec
Králové doc. PhDr. Ivu Jedlièkovou, øeditelku SZ a VZ
v Hradci Králové PaedDr. Soòu Lamichovou a øeditele SZ
v Novém Bydovì Mgr. Michala Musílka. Zvlátì pak na místì, které pro celou nai oblast pøedstavuje centrum nového ivota docent Heger pøivítal emeritního arcibiskupa Mons. Karla
Otèenáka s doprovodem.
V úvodu svého projevu docent Heger zdùraznil, e rozsáhlá
investièní výstavba ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se
odehrává postupnì a bez finanèních a provozních dramat.
Od poèátku devadesátých let bylo v nemocnici otevøeno nìkolik nových budov a uskuteènila se øada rekonstrukcí. Také
v pøítím roce dojde k významnému poèinu, kdy bude dokonèen nový pavilon interních oborù. Nicménì docent Heger neváhal pouít slova malý hospodáøský zázrak, kdy za úspìnì zvládnuté financování rekonstrukce budovy podìkoval
svému ekonomickému námìstkovi Ing. Rudolfu Horákovi
a jeho týmu. Podìkoval také svému provoznì-technickému
námìstkovi RNDr. Josefu idù, CSc., který akci koordinoval,

Doc. Leo Heger pøi projevu.

Zleva: Mons. Josef Socha, em. arcibiskup Mons. Karel Otèenáek,
doc. Jindøich Toner.
Foto Eva Vídeòská

Ing. Jiøímu Bobrovi, který vykonával investièní dohled, Ing.
Tereze Vitákové, odpovìdné za vybavování interiérù, a vekerému personálu Porodnické a gynekologické kliniky, který
úspìnì zvládl jak práci v provizorních prostorách, tak i zprovoznìní nové budovy. Dále docent Heger podìkoval autorovi
projektu rekonstrukce Ing. arch. Janu Hochmanovi a jeho spolupracovníkùm z ateliéru Hájek  H1 a vedení Porodnické a gynekologické kliniky v èele s pøednostou doc. MUDr.
Jindøichem Tonerem, CSc., které se na øeení projektu podílelo. Podìkoval rovnì pracovníkùm klinik a oddìlení, je umonily fungování Porodnické a gynekologické kliniky v dobì rekonstrukce, a dále øediteli stavební firmy STAKO Ing. Petru
Kuldovi, výrobnímu øediteli této firmy Ing. Cendelínovi a stavbyvedoucímu Jiøímu Oèatkovi, a také firmám, je se na realizaci akce podílely.
Ne pøedal slovo dalím øeèníkùm, pøipomnìl jetì docent
Heger, e rekonstrukci budovy financovala sama Fakultní nemocnice, bez jakékoliv dotace. Vynaloeno bylo celkem 145
mil. Kè.
RNDr. Josef idù, CSc., provoznì-technický námìstek øeditele FN HK, seznámil úèastníky slavnostního setkání s prùbìhem rok trvající rekonstrukce a s dneními parametry budovy.
Doc. MUDr. Jindøich Toner, CSc., pøednosta Porodnické a gynekologické kliniky, ocenil obìtavý pøístup vech, kdo se
na rekonstrukci podíleli, a také pracovníkù kliniky, kteøí i ve ztíených podmínkách pøi doèasném hostování na jiných pracovitích odvádìli kvalitní práci. Øeditel stavební firmy STAKO
Ing. Petr Kulda podìkoval vem spolupracujícím firmám a dodavatelùm. Úèastníky slavnostního setkání pozdravil a hodnì
zdaru pracovníkùm Porodnické a gynekologické kliniky popøál primátor mìsta Hradec Králové Ing. Oldøich Vlasák. Vyslovil i pøání, aby klinika ve zrekonstruované a novì vybavené
budovì pøispìla ke zvýení poètu obyvatel mìsta na symbolických sto tisíc.
Spoleèným pøestøiením pásky symbolicky otevøeli zrekonstruovaný pavilon Porodnické a gynekologické kliniky I. námìstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner a primátor mìsta Hradec Králové Ing. Oldøich Vlasák.
Shromádìní hosté si pak prohlédli prostory pavilonu.
Zaznamenal
PhDr. Vladimír Panouek

Foto Eva Vídeòská
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Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.,
laureátem Ceny J. E. Purkynì za rok 2002
Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., významný pøedstavitel èeské hrudní chirurgie a kardiochirurgie, nositel zlaté
medaile Univerzity Karlovy, prestiní Ceny Josefa Hlávky, èestný obèan mìsta Hradec Králové, nositel Ceny dr. Frantika
Ulricha a dalích významných poct, pøevzal dne 25. èervna 2003
v zaplnìném Saturnovì sále v zámku v Libochovicích Cenu Jana
Evangelisty Purkynì, která je nejvyím vyznamenáním Èeské
lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì (ÈSL JEP).

pak rozhoduje pøedsednictvo ÈLS JEP na nìkteré ze svých jarních schùzí.
V roce 2003 je udìlována jedna Cena J. E. Purkynì, a to
Vám, pane profesore, a to na základì návrhù naich spoleèností chirurgické a kardiovaskulární chirurgie a Spolku lékaøù
v Hradci Králové. Návrh podpoøily vedení Lékaøské fakulty
v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, øeditelství Fakultní nemocnice Hradec Králové a vedení její neurochirurgické a urologické kliniky. Pøedsednictvo projednalo vekeré
dolé návrhy na své schùzi dne 16. 4. 2003 a jednomyslnì se
rozhodlo udìlit Cenu za rok 2003 Vám, pane profesore.
Pøedsednictvo se tak rozhodlo na základì Vaich mimoøádných zásluh o èeskou a èeskoslovenskou chirurgii, medicínu
obecnì a o národní kulturu vùbec. Patøíte, pane profesore,
k zakladatelùm a protagonistùm èeské hrudní chirurgie a kardiochirurgie. Je pro nás ctí, e Vám tuto prestiní Cenu mùeme pøedat i ve Vaem osobním jubilejním roce.
Pøedsednictvo vzalo pøi svém rozhodování v úvahu i dalí
Vae zásluné èinnosti, pedagogické a vìdecko-výzkumné
a zejména pak obdivuhodné a pøíkladné morální a etické zásady Vaí osobnosti. Bude jistì o nich zmínka v laudacích Vaich
ákù, spolupracovníkù a pøátel.
Pøedávám Vám, váený pane profesore, Cenu J. E. Purkynì
s vìdomím, e ve Vaí osobnosti je symbolicky spjat odkaz J. E.
Purkynì s Vaimi ivotními zásadami, lidskými i odbornými,
a jsme Vám vdìèni, e udìlením Ceny právì Vám mùeme naplnit odkaz toho, jeho jméno nae Èeská lékaøská spoleènost
s hrdostí nese.
Je symbolické, e se tak dìje na místì, kde J. E. Purkynì spatøil
svìtlo svìta, kde se rozhlíel po kraji, který v nìm navdy zanechal nesmazatelné dojmy, kde si zaèal poprvé uvìdomovat krásy, ale i zásahy ivota, k jejich objasnìní pøispìl mírou obdivuhodnou.
Pøál bych Vám, pane profesore, aby Vám zùstala z této slavnostní události a z tohoto prostøedí, protknutého duchem, pøátelstvím a úctou, krásná vzpomínka a abyste ji vnímal s radostí, úmìrnou úctì, se kterou Vám Cenu pøedávám.
Dìkujeme Vám a dovolte mi , abych Vám k udìlení Ceny gratuloval.

Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., laureát Ceny J. E. Purkynì.

Slavnostní zasedání zahájil doc. MUDr. Karel Havlíèek, CSc.,
pøedseda Èeské chirurgické spoleènosti. Pøivítal oslavence
a pøítomné a poádal pøedsedu Èeské lékaøské spoleènosti J. E.
Purkynì prof. MUDr. Jaroslava Blahoe, DrSc., o pøedání ceny.
Prof. Blaho ve svém laudatiu uvedl: Je pro mne mimoøádnou
ctí pøivítat Vás, pane profesore, jménem pøedsednictva Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì a jménem Spolku lékaøù v Ústí
nad Labem zde, v tìchto pro nás posvátných místech, v roditi
J. E. Purkynì, u pøíleitosti pøedání Ceny J. E. Purkynì.
Cena J. E. Purkynì je nejvyím vyznamenáním, které ÈLS
JEP udìluje jedenkrát roènì jednomu, výjimeènì dvìma nejvýznamnìjím èlenùm ÈLS JEP, a to osobnostem, které se mimoøádnì zaslouily o rozvoj naí medicíny. Cena se udìluje na základì návrhù organizaèních sloek ÈLS JEP. O dolých návrzích

Ze slavnostního aktu v zámku v Libochovicích.

6

V návaznosti prof. MUDr. Milo Hájek, DrSc., èestný pøedseda Èeské chirurgické spoleènosti, neobyèejnì zasvìceným
zpùsobem seznámil slavnostní shromádìní s ivotem a dílem
prof. Procházky.
Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., souèasný pøednosta Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové, pak promluvil o historii hradecké srdeèní chirurgie, kterou zahájil prof. Jan Bedrna podvazem otevøené tepenné duèeje v roce 1947 a operacemi
mitrálních stenóz na zavøeném srdci v roce 1951, pøes období
prof. Procházky, zapoèaté operací stenózy plicnice v roce 1952
a dalími operacemi na uzavøeném srdci, a po zavedení mimotìlního obìhu v roce 1958 s chirurgickým øeením vrozených a získaných srdeèních vad v celém rozsahu v následujících letech. V dalí èásti své pøednáky uvedl souèasné aktivity
Kardiochirurgické kliniky rozíøené o operace aneurysmat aorty
a o rozvoj operací pro ischemickou chorobu srdeèní. Poèet tìchto operací vzrostl ze 100 operací v roce 1990 a na 600 v posledních ètyøech letech s výsledky, které jsou plnì srovnatelné
s pøedními pracoviti v USA a NSR.
Prof. MUDr. Zbynìk Voboøil, DrSc., souèasný pøednosta
Chirurgické kliniky, na øadì dobových vyobrazení dokumentoval rozvoj chirurgie od prvopoèátku, aby se pak cílenì vìnoval
resekci parenchymatózních orgánù ve 20. století. Vyzvedl zásluhy prof. Procházky o resekci plic v naem státì a o propracování techniky operace zaloené na dokonalé znalosti plicní
anatomie. Jeho monografie vìnovaná resekci plic, která vyla
v roce 1954, se stala nepostradatelnou pro vechny plicní chirurgy. Královéhradecká chirurgická kola, jejím je prof. Procházka významným pøedstavitelem, pøispìla významnou mìrou

k rozvoji resekèní chirurgie i dalích dvou parenchymatózních
orgánù, a to ledvin a sleziny.
Prof. Procházkovi pak oficiálnì poblahopøáli prof. MUDr.
Jan Pirk, DrSc., za Kardiovaskulární spoleènost, za Lékaøskou
fakultu UK v Hradci Králové prof. MUDr. Ivo teiner, CSc.,
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc., a prof. MUDr.
Vladimír Palièka, CSc., a za Fakultní nemocnici Hradec Králové doc. MUDr. Leo Heger, CSc.
Dopis Mons. Karla Otèenáka, královéhradeckého emeritního arcibiskupa, který se nemohl ze zdravotních dùvodù dostavit, pøedal profesoru Procházkovi generální vikáø Mons.
Josef Socha, který mj. poznamenal, e øada zásluh prof. Procházky byla po právu odmìnìna a ty, u kterých se tak nestalo,
zùstanou zaznamenány v jeho knize ivota.
Pøedání ceny J. E. Purkynì probìhlo velmi dùstojnì. Ke slavnostnímu rámci pøispìlo i virtuózní pøednesení skladeb Wolfganga Amadea Mozarta a Bedøicha Smetany na zaèátku, v prùbìhu a na konci slavnostního aktu nadìjným mladým klavíristou
Martinem Levickým.
Od roku 1962, kdy Cena J. E. Purkynì byla udìlena po prvé,
bylo jí poctìno pìt pøísluníkù naí fakulty: v roce 1963 prof.
MUDr. Vladimír Vortel, DrSc., v roce 1970 prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc., v minulém roce prof. MUDr. Rudolf Petr
a prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc., a letos prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.
Dìkan prof. teiner pøi blahopøání prof. Procházkovi poznamenal: Jakkoli je Cena, pane profesore, udìlována Vám
za Vae zásluhy, jsme potìeni, e alespoò kousek tohoto ocenìní se dostává ve Vaí osobì i naí fakultì.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Novì jmenovaní vedoucí pracovníci
v provoznì-technickém úseku
Ing. Frantiek Novák (47), od 1. 8. 2003
vedoucí Odboru investic FN HK
Pan inenýr Frantiek Novák je absolventem gymnázia v Jilemnici a Fakulty strojní
Vysoké koly strojní a textilní v Liberci, kde
vystudoval obor strojírenská technologie.
Po promoci v roce 1980 nastoupil do podniku Èemolen Humpolec jako mechanik
závodu v Èisté u Horek. Po absolvování základní vojenské sluby v roce 1981 nastoupil do podniku Mileta Hoøice, kde est
let vykonával funkci mechanika podniku a dva roky funkci
vedoucího Odboru investic a péèe o základní prostøedky.
Od roku 1989 pùsobil v podniku Mileta Hoøice ve funkci technického øeditele. V jeho pracovní náplni bylo zajiovat vekerou technickou a investièní problematiku podniku. Pan Ing.
Frantiek Novák má atestaci pro investièní výstavbu a v oboru
investièní výstavby pracuje estnáct let.

V mìsících dubnu a kvìtnu letoního roku se uskuteènila
výbìrová øízení, vyhláená øeditelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, na vedoucí funkce ve FN HK obsazované jmenováním. lo o funkce v provoznì-technickém úseku, a to vedoucí
nemocnièní prádelny a vedoucí Odboru investic. Na základì
výsledkù jednotlivých konkursù a doporuèení výbìrových komisí jmenoval øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc.
MUDr. Leo Heger, CSc., do vedoucích funkcí tyto pracovníky:
Marie Podleská (56), od 1. 6. 2003 vedoucí nemocnièní prádelny FN HK
Paní Marie Podleská je absolventkou Støední prùmyslové koly textilní ve Dvoøe Králové nad Labem, kde vystudovala obor chemická technologie textilu  bavlna. Po ukonèení
studia maturitní zkoukou nastoupila v roce
1967 do podniku Sluby Hradec Králové.
V tomto podniku pracovala a do roku 1992, a to zprvu jako vedoucí rychloèistírny, dále ve funkci technické kontroly a technologa závodu a posléze plných deset let jako vedoucí závodu Prádelen a èistíren. Od roku 1992 pracovala pøevánì v soukromých
firmách v oborech obdobného charakteru, naposledy jako zástupce vedoucího provozu úklidových slueb firmy MYDOM Praha.

Pøejeme paní Marii Podleské a panu inenýru Frantiku Novákovi osobní spokojenost a hodnì pracovních úspìchù v nároèných a odpovìdných øídících funkcích.
Redakce
a Odbor personálních vztahù
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ZPRÁVA O KNIZE
Vìra Linhartová (editor): JAN BÌLEHRÁDEK A JEHO CESTA KE SVOBODÌ DUCHA.
Praha : Galén, 2003, 357 s. ISBN 80-7262-212-9
V nakladatelství Galén v edici Almanach medicíny vyel dalí
pozoruhodný svazek, tentokrát vìnovaný mezinárodnì uznávanému pøedstaviteli naí vìdy, profesoru biologie Janu Bìlehrádkovi (1896  1980). Bìlehrádek byl mimoøádnou osobností s irokými zájmy a aktivitami pøesahujícími oblast oboru.
Jeho vysoké odborné kvality a pevné morální zásady ho vynesly do vysokých akademických a státních funkcí i do funkcí
v mezinárodních organizacích.
Editorka Vìra Linhartová, která se na knize významnì podílela i jako autorka, zaøadila do knihy jednak poutavé vyprávìní nejstarího syna prof. Bìlehrádka  MUDr. Jana Bìlehrádka, jednak vzpomínky jeho ákù, dnes významných pøedstavitelù vìdy a medicíny. Vzpomínky na prof. Bìlehrádka vìnovali Pavel Jerie, Augustin Svoboda, Oldøich Neèas, Jan marda, Ctirad John, Jiøí Pravda. Bibliografii prací prof. Bìlehrádka sestavil prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Je jistì pozoruhodné, e kromì prací v èetinì je pøeváná èást
vìdeckých prací ve francouztinì, nìkteré v angliètinì, ale
ádná v nìmèinì. (Bìlehrádek pochopitelnì nìmecky znal, ale
nìmèinu pouíval jen kdy musel).
V úvodní kapitole se dovídáme, e rod Bìlehrádkù pocházel
z Èeskomoravské vysoèiny z vesnice Rozseè nad Kuntátem.
Prof. Jan Bìlehrádek se vak narodil jako nejstarí ze ètyø dìtí
18. 12. 1896 v Praze, kde jeho otec byl pracovníkem a øeditelem Ústøední matice kolské. Na gymnáziu se s velkým zájmem vìnoval studiu jazykù, pøedevím francouztiny, ale také
latiny. Mimoøádný zájem projevoval o zoologii a botaniku.
Na medicínì se jeho zájem o biologii jetì prohloubil. Stal se
volontérem u prof. Babáka, pozdìji demonstrátorem ve Fyziologickém ústavu prof. Maree a v roce 1920, jetì jako student, dokonce asistentem. V roce 1920 také uveøejòuje svoji
první vìdeckou práci o pohybu prvoka z rodu Vorticella v C.R.
Soc. Biol.
Po dokonèení studia v roce 1922 odjel Jan Bìlehrádek
na roèní pobyt do Lovanì k prof. Noyonsovi. Ji v roce 1920
navrhl prof. Babák, který pøeel na Masarykovou univerzitu
do Brna, aby Bìlehrádek na tamní lékaøské fakultì pøevzal zodpovìdnost za pøednáky a praktická cvièení z biologie. Bìlehrádek nastoupil na Lékaøskou fakultu v Brnì v roce 1923
po svém návratu z Lovanì. Jeho pøednáky znamenaly nové
pojetí biologie. Nebyly systematickým popisem rostlinných
a ivoèiných druhù, ale zabývaly se buòkou jako základní
jednotkou bioplasmy a obecnými projevy ivota spoleènými
vem ivoèichùm. Brnìnské prostøedí bylo pro Bìlehrádka
velmi stimulující. Profesorský sbor tvoøili významní pøedstavitelé, jakými byli Eduard Babák (fyziologie), Frantiek Karel
Studnièka (histologie a embryologie), Antonín Hamzík (lékaøská chemie), Rudolf Vanýsek (patologie a terapie chorob vnitøních), Julius Petøivalský (chirurgie). V roce 1925 se Bìlehrádek habilitoval. Po habilitaci následovaly studijní pobyty
v rámci Rockefellerovy nadace v Oxfordu a v Londýnì. Setkání s Julianem Huxleyem bìhem tohoto pobytu mìlo sehrát
v budoucnosti významnou úlohu. Bìlehrádek pokraèoval v Anglii ve svých studiích o vlivu teploty na ivotní a metabolické
dìje. Právì tìmito pracemi se stal nejznámìjím ve vìdeckém

svìtì. Po roèním pobytu v Anglii se vrátil do Brna. V roce 1927
se stal mimoøádným a v roce 1934 øádným profesorem. Ve stejném roce vychází první vydání jeho Obecné biologie, která
v dobì, kdy jsem studoval z jejího ètvrtého vydání (1946), byla
jedineèná mezi tehdejími uèebnicemi teoretického studia.
V roce 1934 zemøel v Praze prof. Rùièka a místo vedoucího
Katedry biologie a øeditele Biologického ústavu na Lékaøské
fakultì Univerzity Karlovy bylo nabídnuto Bìlehrádkovi, který nabídku pøijal.
V Praze se Bìlehrádek dostává i do víru veøejného a politického ivota. Píe ostrou kritiku na nìmeckou nacistickou publikaci a prohlauje rasismus ne za vìdu, ale vulgární politický
zámìr. V roce 1937 je zvolen dìkanem Lékaøské fakulty UK.
Bylo to neklidné období. Schylovalo se k Mnichovu. Bìlehrádek byl nucen jako dìkan bojovat na fakultì s nacistickými
a protiidovskými provokacemi studentù. Stává se pøedsedou
Petièního výboru Vìrni zùstaneme, který vznikl z obavy
o budoucnost národa a zemì na podporu prezidenta Benee.
Tyto jeho postoje a aktivity neunikly pozornosti nacistù a Bìlehrádek se ocitl na seznamu Øíi nepøátelských osob. Po okupaci zemì hitlerovskými vojsky a po uzavøení vysokých kol
v roce 1939 jako domnìle postiený tbc byl ukryt v sanatoriu
Na Plei, vedeném doc. Basaøem (Bìlehrádek jako støedokolský student tbc skuteènì prodìlal a jeho dva sourozenci, sestra
a mladí bratr na ni zemøeli). Nakonec pøed vánocemi roku 1944
skonèil prof. Jan Bìlehrádek v Malé pevnosti v Terezínì, kde
unikl onemocnìní skvrnitým tyfem, které kosilo zbídaèelé vìznì tìsnì pøed osvobozením. Spoleènì s doc. Jiøím Syllabou se
snaili s minimálními prostøedky, které mìli k dispozici, pomoci nemocným vìzòùm.
Tìsnì po osvobození, tehdy upoutaného po návratu z Terezína v horeèkách na lùko, ho ministr kolství dr. Zdenìk Nejedlý povìøil funkcí rektora Univerzity Karlovy. Dne 29. srpna 1945
byl pak Akademickým senátem univerzity jednomyslnì rektorem zvolen. Bylo to hektické období, kdy vzhledem k estiletému uzavøení vysokých kol se ke studiu hlásily desetitisíce studentù. Pøednáelo se v praské Lucernì, v kinosálech i v cirkusovém stanu na Letné. Bylo nutno jmenovat nové profesory,
nové docenty, jejich poèet stejnì nedostaèoval. Prof. Bìlehrádek se stal i poslancem Ústavodárného národního shromádìní
za sociální demokracii.
Se jménem prof. Bìlehrádka jako rektora je spojeno i zøízení
poboèky Lékaøské fakulty KU v Hradci Králové. Bìlehrádek
se jetì za války, v roce 1940, zúèastnil na pozvání prof. Ulricha, známého pracemi z mineralogie, schùzky vysokokolských
uèitelù svolané do Hradce Králové, na které se diskutovalo
o pováleèném rozmístìní vysokých kol. Tentokrát se uvaovalo i o zøízení hradecké univerzity.
Po skonèení války svou roli pøi zaloení poboèky Lékaøské
fakulty v Hradci Králové sehrálo Bìlehrádkovo pøátelství s chirurgem doc. Janem Bedrnou z doby jeho brnìnského pobytu.
Doc. Bedrna se stal významnou osobností pøi zakládání hradecké fakulty. Z Bedrnovy pozùstalosti víme, e pøi návtìvì
Prahy se chtìl sejít s Bìlehrádkem, aby se s ním jako s rektorem
poradil, které kroky je nutno podniknout. Pro velké Bìlehrád8

kovo pracovní zatíení se s ním mohl spojit pouze telefonicky
od vrátného z Lékaøského domu. Bìlehrádek mìl ale ji ve
promyleno a do telefonu nadiktoval Bedrnovi kostru memoranda, které mìli zástupci obèanù královéhradeckého kraje poslat prezidentovi republiky a vládì. Za Bìlehrádkovy pomoci
se ve dále pøíznivì vyvíjelo a dne 23. øíjna 1945 byla dekretem prezidenta republiky zøízena v Hradci Králové poboèka
Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Dne 15. dubna 1946 se
Bìlehrádek jako rektor zúèastnil první promoce osmi absolventù naí fakulty. Demokratický vývoj v Èeskoslovensku byl
pøeruen únorovým komunistickým puèem v roce 1948. Bìlehrádek odmítl vstoupit do slouèené strany KSÈ a sociální
demokracie a z vývoje událostí doel k závìru, e neujde perzekucím nového reimu. Rozhodl se odejít do exilu. V tom se
mu naskytla neèekaná monost, kdy sir Julian Huxley byl
v roce 1947 zvolen generálním sekretáøem UNESCO a Bìlehrádkovi nabídl vysoké postavení v sekretariátu UNESCO
v Paøíi, které mu mìlo umonit vzít si s sebou i rodinu. Situace se vak vyvinula jinak. Bìlehrádek, který si neprodlouil
v cizinì pas, byl obvinìn z velezrady, vekerý majetek rodiny
byl zabaven a manelka s obìma syny a manelkou mladího
z nich za velmi pohnutých okolností musela opustit Èeskoslovensko ilegálnì. Syn Jan se zapsal ke studiu na lékaøské fakultì, jeho bratr s manelkou na studium francouztiny na Sorbonnì. Èeskoslovenská vláda za sloité mezinárodní situace
dosáhla, e Bìlehrádkova mise v UNESCO byla v roce 1956
novým generálním sekretáøem Torres Bodetem skonèena.
Aèkoliv byl Bìlehrádek nositelem øádu Rytíøe èestné legie
za rozvíjení èeskoslovensko-francouzské vìdecké spolupráce
a byl dritelem èestného doktorátu Paøíské univerzity, rozhodl se pøijmout pozvání podílet se na výzkumech v laboratoøích londýnské Lékaøské fakulty Middlesex Hospital Medical
School. Zde pokraèoval v analýze èinnosti izolovaného zvíøecího srdce promývaného roztoky rùzného sloení a teploty.
Krátce po jeho osmdesátinách v roce 1976 byly u nìho diagnostikovány metastázy karcinomu prostaty a krátce pøed úmrtím 8. kvìtna 1980 ho postihl výron do mozku. Nekrolog se
zhodnocením Bìlehrádkova významu pøinesl i britský týdeník
The Times. Po zpopelnìní byly ostatky prof. Jana Bìlehrádka
uloeny na høbitovì paøíského pøedmìstí Le Kremlin Bicêtre,
vedle jeho eny, která zemøela ji døíve.
Budi mi závìrem, jako jednomu z Bìlehrádkových ákù,
dovolena krátká vzpomínka. Patøím k tìm ákùm praské Lékaøské fakulty UK, kterým prof. Bìlehrádek pøednáel a které
zkouel z biologie v prvním roèníku studia v akademickém roce
1946 / 1947. S prof. Bìlehrádkem jsem se poprvé setkal pøed
vlastním zahájením pøednáek na podzim roku 1946. Tehdy
k nám, nastupujícím studentùm, pøednesl v pøeplnìné poslu-

chárnì Purkyòova ústavu slavnostní pøednáku o vìdì a holismu, kterého byl pøedstavitelem. Základní tezi filosofického
názoru holismu, e celek je nìco víc, ne jen pouhý souèet èástí, nám tehdy lapidárnì vysvìtlil vìtou, e dùm je nìco víc, ne
pouhý souèet malty a cihel. Pro mne to bylo první setkání
s vysokokolským uèitelem.
Svou uèitelskou a badatelskou èinností, svými mravními
a morálními zásadami a humanistickým zaloením se profesor
Jan Bìlehrádek pro mne stal symbolem vysokokolského uèitele. Kdo ví, jak by se jeho dráha vìdce i veøejného èinitele
vyvíjela, kdyby nebyla tolikrát násilnì pøeruena.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Kabinet dìjin lékaøství LF UK

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Ve dnech 16. záøí a 10. øíjna 2003 lze ve výstavních prostorách
v budovì teoretických ústavù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové zhlédnout
výstavu akvarelù Zdeòka Karáska

K RAJINY
Výstava je pøístupná ve vední dny od 7.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
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Odkaz primáøe MUDr. Jaroslava Junga

Samostatné gynekologicko-porodnické
oddìlení královéhradecké Veobecné
veøejné okresní nemocnice bylo zøízeno
v r. 1928, v dobì otevøení tohoto novì
vybudovaného zdravotnického ústavu.
Primáøem oddìlení byl ustanoven MUDr.
Jaroslav Jung. Oddìlení s 52 lùky bylo
umístìno ve druhém poschodí chirurgického pavilonu (dnes pavilon Ortopedické
kliniky). Toto øeení vak bylo ji od poèátku pokládáno za provizorium. Prostory oddìlení byly omezené a také vybavení neodpovídalo tehdejím potøebám. V pøipomínce historie ústavu, uvedené ve výroèní zprávì za rok 1938, se
o poèátcích gynekologicko-porodnického
oddìlení doèteme: Vybavení celého oddìlení bylo velmi chudé. Malý aseptický
sál s primitivní sterilisací slouil èistým
gynekologickým i porodnickým operacím. Druhý sál, zøízený z malé primáøovy
koupelny, byl ambulancí i neèistým operaèním sálem, kde se kyretovalo a na téme stole otevíraly hnisavé pelveoperitonitidy. Porodnický sál se dvìma postelemi byl pøièlenìn k aseptickému sálu,
nemìl pøípravny pro tìhotné ani svoji
umyvárnu. Rozdìlení gynekologických
nemocných a isolaci hnisavých pøípadù
nebylo lze provésti prostì pro nedostatek
místa. Kojenci byli ukládáni do sterilisace, na pokojích nebylo pro nì místa. 1) I za tìchto nepøíznivých podmínek
vak provoz na gynekologicko-porodnickém oddìlení rok co rok vzrùstal. Byla
to pøedevím rychle se íøící povìst o úzkostlivé péèi primáøe MUDr. Junga o nemocné a o jeho skvìlých léèebných výsledcích, která vedla k tomu, e zájem
pacientek a rodièek neustále stoupal
a brzy pøekraèoval monosti lékaøù a oetøovatelského personálu.
MUDr. Jaroslav Jung se narodil v Praze 12. dubna 1896. Ji jako malý chlapec osiøel a spolu se svým mladím bratrem vyrùstal v péèi pøíbuzných a pøátel
rodiny. Po gymnazijních studiích slouil
za 1. svìtové války v bosenském pluku
na italské frontì a po návratu do vlasti
odeel ihned jako voják na Slovensko.
Studium lékaøství na Karlovì univerzitì
dokonèil v r. 1922. Po promoci pracoval
dva roky jako sekundáø chirurgického
oddìlení nemocnice v Nìmeckém Brodì
u prim. MUDr. Frantika Zahradnického
(pozdìji prof. UK). Na jeho doporuèení
byl v r. 1924 pøijat na praskou I. gynekologicko-porodnickou kliniku prof.
MUDr. Josefa Jerie (1871  1951). Zde

slouil zprvu jako elév, pozdìji jako
demonstrátor a od 1. ledna 1926 jako
asistent. V listopadu 1928 byl ustanoven
primáøem novì zøízeného gynekologicko-porodnického oddìlení v nemocnici
v Hradci Králové.

Svého nového úkolu se primáø MUDr.
Jaroslav Jung ujal s nevední energií
a, aè tísnìn prostøedky i místem, usiloval
vybudovat moderní gynekologicko-porodnické oddìlení, které by bylo nejenom
regionálním centrem léèebným, ale zároveò i centrem didaktickým a zdravotnì
osvìtovým. Kdy si pak bìhem prvních
let svého hradeckého pùsobení vychoval
øadu vzdìlaných a schopných sekundáøù,
kteøí se následnì usadili jako privátní
lékaøi v blízkém okolí, pochvaloval si, jak
se ve spolupráci s nimi mùe pokusit
o iroký dozor nad tìhotnými enami
v hradeckém kraji.
Pro svoji práci byl primáø MUDr. Jaroslav Jung lékaøsky dobøe pøipraven,
o èem svìdèí i jeho vìdecké práce, je
publikoval jetì pøed nástupem do hradecké nemocnice (napø.: Zbytkový dusík
a dusík moèoviny v seru krevním na konci tìhotenství a zaèátku estinedìlí. Rozhledy v chir. a gyn. 6 : 197, 1927.  Tøi
pøípady porodu pøi sklerosis cerebrospinalis multiplex, Rozhledy v chir. a gyn.
6 : 239, 1927.  Davisova, Roffova a Wigandova reakce u en stiených rakovinou rodidel. Èas. lék. èes. 67 : 1779,
1928). 2) Rozhodující pro èinnost oddìlení
vak bylo pøedevím obìtavé úsilí primáøe Junga. To také pozdìji v nekrologu
z r. 1937 výstinì pøipomnìl prof. MUDr.
Karel Klaus (1898  1969) nástupce profesora Jerie na I. gynekologické a porod10

nické klinice: Jung pobýval v nemocnici dny i noci a stravoval v horeèné práci
svoje chatrné zdraví. Ale vedle toho kradl v pravém slova smyslu èas, aby, jak
sám øíkal, nezùstal pozadu. Mnoho èetl,
vzdìlával se. Toho svìdkem je jeho krásná knihovna. Odebíral drahé periodické
èasopisy cizí. Pùjèoval a nutil èíst i své
sekundáøe. Nael èas i k publikaèní èinnosti. Psal a pøednáel ve vìdeckých
spoleènostech v Praze i v Hradci. Jeho
vìdecká produkce svìdèí o vzdìlání i svìdomitosti, o klinické erudici i bohaté
zkuenosti praktické... 3)
Za pøipomenutí stojí i vzpomínka
MUDr. Václava ebka, nìkdejího (do roku 1931) Jungova I. sekundáøe: Jen neumdlévající péèi Jungovì se mohlo podaøiti oetøovati na jediném pøeplnìném
poschodí souèasnì porody a potraty,
operaèní i septické pøípady, ani by dolo
k neblahým následkùm. Donucen tìmito
pomìry, zavedl na porodnickém oddìlení
profylaxi systematickou aktivní immunisací, která se dokonale osvìdèila. Jung
èasto doplácel znaèné èástky na léky
svého oddìlení, aby alespoò èásteènì
usmíøil své lékaøské svìdomí a tehdejí
strohou praksi nemocnièní. 2)
O stále zvyujícím se zájmu pacientek
o léèení resp. porody na oddìlení prim.
MUDr. Junga svìdèí tabulka uvedená
ve Výroèní zprávì Veobecné veøejné nemocnice v Hradci Králové za rok 1935.
Zatímco v roce 1929 bylo na oddìlení
provedeno 532 operací, v roce v roce
1935 to bylo ji 1.067 operací. Do roku
1935 se také více ne zdvojnásobil poèet
uskuteènìných porodù  v roce 1929 jich
bylo 317, v roce 1935 ji 734. 4)
Øeditel nemocnice prim. MUDr. Bedøich Honzák ji krátce po zahájení provozu nového ústavu dùraznì upozoròoval
na kritickou situaci na nìkterých oddìleních a spolu s vrchní správou nemocnice usiloval o vybudování nového pavilonu, v nìm by dùstojné sídlo nalezly
oddìlení gynekologicko-porodnické
a oddìlení nemocí koních a pohlavních.
Nutno s naí strany zdùrazniti, e jest
tu plné pochopení pro potøeby nemocnièní, e jenom neutìený stav okresních
financí jest zatím nepøekroèitelnou pøekákou... píe napø. ve výroèní zprávì
za rok 1931 prim. MUDr. Honzák. 5) Mylenka výstavby nového pavilonu mìla
skuteènì velkou podporu, a to jak v samotném Hradci Králové  zde zejména
ze strany okresního hejtmana, pøedsedy

správní rady a vrchní správy nemocnice
vrch. rady Jindøicha Wolfa, dále referenta nemocnice redaktora Josefa Vaòka a mnoha dalích, tak i v Praze. V zemském úøadu tu mylenku podporovali
napø. vlád. rada Dr. Ostrèil (bratr prof.
MUDr. Antonína Ostrèila a hudebního
skladatele Otakara Ostrèila), vlád. rada
Dr. Th. Novák a vrch. rada Dr. Soukup.
Ale tím jediným, kdo mohl zcela pøesvìdèit o oprávnìnosti svých poadavkù
a prokázat nezbytnost výstavby pavilonu
pro gynekologicko-porodnické oddìlení, byl samotný primáø MUDr. Jaroslav
Jung, mj. èlen Mìstského zastupitelstva.
A tak kdy 13. ledna 1936 vydal Okresní
výbor usnesení, dle kterého mìl být postaven dvojpavilon pro oddìlení gynekologicko-porodnické a pro oddìlení pro
choroby koní a pohlavní, 6) bylo to pøedevím jeho vítìzství. Souèasnì to ale byl
i zaèátek nové nároèné etapy v ivotì
prim. MUDr. Junga. Spoleènì s architektem Ing. Bedøichem Adámkem (autorem
komplexu nemocnice) kreslil plány nového pavilonu a podílel se i na výbìru vnitøního vybavení. Vím sám, co nocí Jung
strávil nad stavebními plány, nad objednávkami... napsal pozdìji v èlánku Na
pamì MUDra Jaroslava Junga prof.
MUDr. Karel Klaus. 3)
Výstavba nové budovy gynekologicko-

porodnického oddìlení byla zahájena
v záøí 1936 (o výstavbì pavilonu viz také
èlánek P. Koritenské 7)). Koncem r. 1937
byl nový pavilon v hrubých rysech dokonèen. Ale prim. MUDr. Jaroslav Jung
se jeho otevøení nedoèkal. Generalizovaná infekce vedla k nezvratnému prohloubení jeho srdeèní choroby  zemøel
6. prosince 1937.
Pohøeb prim. MUDr. Junga se uskuteènil dne 8. prosince 1937. V nemocnici
se s ním rozlouèili pøedstavitelé úøadù,
vojáci a lékaøi, v ulicích mìsta pak zástupy obèanù. Armáda uctila památku
primáøe Junga, kapitána zdravotnictva
v záloze, tím, e ho pohøbila jako èeskoslovenského vojáka na vojenském høbitovì na Pouchovì. Smuteèními oznámeními se s primáøem MUDr. Jungem kromì rodiny rozlouèili za vrchní správu
a správní výbor Veobecné veøejné nemocnice v Hradci Králové okresní hejtman vr. r. Jindøich Wolf, za Mìstskou
radu královéhradeckou starosta mìsta
Josef Pilnáèek.
Pavilon gynekologicko-porodnického
oddìlení byl slavnostnì otevøen 19. dubna 1938. Dne 6. prosince 1938, ve výroèní den úmrtí primáøe MUDr. Jaroslava Junga, byla v prostorách gynekologicko-porodnického pavilonu odhalena
pamìtní deska s bronzovou portrétní pla-

ketou od akad. sochaøe Josefa kody.
Desku darovali ústavu osobní pøátelé
prim. MUDr. Junga. 1)
Podìkování

Za laskavé zapùjèení dokumentù a fotografií z rodinného archivu dìkuji panu
Dr. med. Jaroslavu Jungovi, t. è. ijícímu v Curychu, výcarsko, synovi prim.
MUDr. Jaroslava Junga.
PhDr. Vladimír Panouek
Kabinet dìjin lékaøství LF UK
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Gratulujeme

Zdenìk Zadák: VÝIVA V INTENZIVNÍ PÉÈI. Praha : Grada Publishing, 2002, 496 s.
je ètenáø seznámen s patofyziologickými základy umìlé výivy,
s mìøením energetické potøeby, metabolismem energetických
substrátù, zajitìním rovnováhy vody a elektrolytù pøi parenterální výivì, poruchami acidobazické rovnováhy, významem
vitaminù a stopových prvkù v umìlé výivì. Souèástí obecné
èásti jsou také indikace parenterální a enterální výivy, jejich
technická stránka, komplikace i prevence. Druhá speciální èást
se zabývá umìlou výivou u øady klinických onemocnìní a stavù.
Kniha je jedineèná svým pojetím i zpracováním. Není proto
divu, e dostala cenu Èeské internistické spoleènosti za nejlepí odbornou publikaci z vnitøního lékaøství za rok 2002 a e ji
nakladatelství Grada Publishing ocenilo jako nejlepí knihu
roku. Kniha jistì dojde patøièného ocenìní nejen u lékaøù pracujících na jednotkách intenzivní péèe, ale i u internistù a chirurgù, kteøí se v knize mohou seznámit se souèasnými náhledy
na parenterální a enterální výivu a s monostmi výivy v intenzivní péèi.

Je témìø neuvìøitelné, kam se za poslední ètvrtstoletí metabolická intenzivní péèe prakticky z nièeho vyvinula, aby dnes
pøedstavovala neodmyslitelnou souèást léèby øady kritických
klinických stavù, na jejich koneèném léèebném výsledku se
významnì podílí. Tento dramatický rozvoj je v naí zemi spojen
se jménem prof. MUDr. Zdeòka Zadáka, CSc., který této problematice vìnoval celou svou profesní kariéru. Pøipomeòme si,
e to byl tehdy jetì dr. Zadák, který ji v roce 1970 zaloil pøi
II. interní klinice lipidovou poradnu a stál v roce 1976 pøi zrodu
metabolické jednotky zamìøené na umìlou výivu na této klinice. Byl to doc. Zadák, který byl hlavním iniciátorem zaloení
Èeské spoleènosti pro parenterální a enterální výivu (CSPEN)
v roce 1988 a kterému se na podkladì dosahovaných výsledkù
podaøilo na oficiálních místech dosáhnout v roce 1991 zøízení
první gerontologické a metabolické kliniky u nás. Tento èlánek
vak nemá být hodnocením jeho nesèetných domácích a zahranièních aktivit na poli výivy v intenzivní péèi, ale upozornìním na jeho monografii Výiva v intenzivní péèi, ve které
jsou uloeny jeho rozsáhlé celoivotní zkuenosti na tomto poli.
Kniha je první svého druhu a pøedstavuje komplexní zpracování uvedené problematiky. Kniha má dvì èásti. V obecné èásti

Redakce Scanu panu profesoru Zdeòku Zadákovi srdeènì blahopøeje k této monografii a k jejímu ocenìní, které jsou i dobrou vizitkou pro nai fakultu a fakultní nemocnici.
L. CH.
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FAKULTNÍ STUDENTSKÁ VÌDECKÁ KONFERENCE
Ve støedu 21. kvìtna 2003 probìhla v poøadí ji 49. Fakultní studentská vìdecká konference, tentokrát v netradièním duchu. K naí velké radosti bylo pøihláeno nebývalé
mnoství prací - v sekci prací z teoretických oborù jich bylo
18 (proti pìti v loòském roce) a v sekci prací z klinických
oborù 19 (srovnatelný poèet s loòskem). Do tohoto poètu
jsou zahrnuty i dvì práce se stomatologickou tematikou.
Poprvé byla souèástí konference i samostatná sekce prací
studentù bakaláøského programu Oetøovatelství (celkem
ètyøi práce). To si vynutilo zmìnu v zabìhnutém programu.
Konference probíhala po dlouhé dobì opìt v paralelních
sekcích, rozlouèila se s pohostinným prostøedím Fingerlandova ústavu patologie a pøesídlila do budovy teoretických
ústavù. Nezmìnil se vak sponzor celé akce firma Johnson
& Johnson. Poprvé se na konferenci prezentoval i student
z anglického studijního programu a mimo soutì i studentka z Univerzity Pécs, která byla na studijním pobytu v Ústavu lékaøské biologie a genetiky. Osm z prezentovaných prací bylo podpoøeno grantem MMT. Vzhledem k vysokému
poètu sdìlení byl program konference velmi nabitý. Pøesto
poslední pøednáka odeznìla pøesnì v souladu s pùvodním
programem pøed 19.00 hodinou. Dík za to patøí pøednáejícím studentùm i pøedsedajícím sekcí, kteøí odvedli velký
kus práce.
Konferenci zahájila prodìkanka doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., a po ní s krátkým pøíspìvkem vystoupili dìkan
Lékaøské fakulty prof. MUDr. I. teiner, CSc., a øeditel
Fakultní nemocnice doc. MUDr. L. Heger, CSc. Doc. Stoklasová pak pøedstavila jednotlivé poroty: pøedsedkyní
sekce prací z teoretických oborù byla doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., a èlenství v porotì pøijali prof. MUDr.
J. Horáèek, CSc., prof. MUDr. J. Martínková, CSc., doc.
MUDr. J. Cerman, CSc., doc. MUDr. Y. Mazurová, CSc.,
doc. MUDr. H. ivná, CSc., a MUDr. L. Borská, Ph.D. Sekci prací z klinických oborù pøedsedal prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., a v porotì zasedli doc. MUDr. I. Døízhal, CSc.,
MUDr. L. Hosák, Ph.D., doc. MUDr. E. Paøízková, CSc.,
doc. MUDr. K. mejkal, CSc., MUDr. J. Ceral, Ph.D.
a MUDr. F. Langr. Sekci prací studentù Oetøovatelství vedl
prof. PhDr. J. Mare, CSc., a èleny byli MUDr. S. Filip,
Ph.D., PhDr. A. Archalousová, Bc. H. Ulrychová a J. Peèenková. Po krátké pøestávce zaèalo jednání v jednotlivých
sekcích.
Pøi hodnocení 49. konference je tøeba ocenit, e v auditoriu bylo velmi sluné zastoupení studentù. Jako obvykle vak
nebyla vysoká úèast uèitelù. Ji tradicí se stává vysoká úroveò prezentací jak po stránce dokumentace, tak po stránce
pøednesu. Vìtina pøednáejících prokázala i znaèné znalosti a pohotovost v diskusi. Vechny tøi poroty tedy stály
pøed nesnadným úkolem. V sekci prací z teoretických oborù zvítìzila práce J. Radochy Úèinky selenu na proliferaci
a bunìènou smrt in vitro z Ústavu lékaøské biologie a genetiky. Na 2. místì se umístila práce T. Soukupa a Z. Turka
Degenerace lutého vazu: Stanovení colagen/elastin fibres
ratio. Na 3. místì skonèili Z. Turek a T. Soukup se svou

dalí prací Ligamentum flavum: Imunohistochemická a elektronmikroskopická studie. Obì práce jsou z Ústavu histologie a embryologie a Ústavu radiologie a molekulární patologie VLA JEP.
V sekci prací z klinických oborù bylo 1. místo udìleno
práci J. Laca Úloha galectinu-3 a cytokeratinu 19 v diferenciální diagnostice folikulárních nádorových lézí títné lázy, která vznikla ve Fingerlandovì ústavu patologie. 2. místo patøilo práci Z. Turka MRA v diagnostice renální hypertenze: Srovnávací studie, která vznikla v rámci stáe
na Mayo Clinic (Dept. of Radiology). 3. místo obsadil
M. Frank s prací Klinické zkuenosti s vyuitím semirigidní
fixace CombiCastem z Chirurgické kliniky. Kromì hlavních
cen obì poroty udìlily jetì èestná uznání, a to autorùm
L. Uhrové, T. Soukupovi a T. Matìjkovi za Interaktivní
atlas pro výuku embryologie èlovìka: Embryologie na CD
z Ústavu histologie a embryologie a práci L. Pospíilové
a M. Staka Bilance minerálù v séru a moèi nedonoených
novorozencù z Dìtské kliniky. Vítìzné práce z obou sekcí
budou reprezentovat nai fakultu na mezinárodní studentské vìdecké konferenci studentù lékaøských fakult, která se uskuteèní v Martinì na podzim 2003. V sekci prací
studentù oetøovatelství byla ocenìna práce I. laisové
Rizika pomáhajících profesí z Ústavu sociálního lékaøství.
Vechny vítìzné práce byly ocenìny diplomem a penìní
odmìnou.
V letoním roce byla opìt udìlena cena Nadace pro rozvoj v oblasti umìlé výivy, metabolismu a gerontologie.
Nadaci zaloil prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., který také spolu s øeditelem nadace Ing. Tilarem ceny pøedával. Ceny
obdreli N. Cibièek a ¼. Víchová za práci Klinické vyuití
testu aludeèní propustnosti pro neinvazivní diagnostiku
pokození sliznice aludku u pacientù s horním dyspeptickým a H. Jelínková za práci Stentování stenózy renální arterie u diabetikù: Pøeváí benefit nad riziky? Odborná komise také urèila nominaci na cenu Laboratoiare Furnier
za nejlepí práci z lékaøských oborù. Tato cena je urèena
pro experimentální práce medikù; nominována byla práce
J. Radochy.
Závìrem bych ráda podìkovala vem, kteøí se konference
aktivnì zúèastnili, ale také vem kolitelùm, kteøí se studentùm vìnují a umoòují jim nahlédnout do tajù vìdecké
práce. K hladkému prùbìhu pøispìli pan Pánek, který mìl
na starosti promítací techniku a pracovnice studijního oddìlení, které zajistily obèerstvení. Je tøeba ocenit i malý sborník obsahující program konference a abstrakta prací. Technická pøíprava sborníku byla úkolem studijního oddìlení,
zejména Ing. Vohralíkové a I. Psotové, a za rozmnoení je
tøeba podìkovat pracovnicím lékaøské knihovny.
Spolu s prodìkanem prof. MUDr. RNDr. M. Èervinkou,
CSc., který jednání konference na závìr vyhodnotil a uzavøel, pevnì vìøím, e i pøítí, jubilejní 50. studentská
vìdecká konference bude minimálnì tak úspìná jako ta
letoní.
Doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
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SARS  VÝZVA HUMÁNNÍ MEDICÍNÌ
Doc. MUDr. VÁCLAV DOSTÁL

Lidská populace je opìt (pokolikáté ji ve své historii) vystavena závané a rychle se íøící infekèní nemoci. Hned
na prahu 21. století se objevuje dalí obavu vzbuzující a snadno pøenosné onemocnìní  tìký akutní respiraèní syndrom,
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Od výskytu prvních pøípadù uplynulo jen nìkolik mìsícù a poèet nemocných
dosáhl øady tisíc se stovkami úmrtí vèetnì ojedinìlých pøípadù
zavleèených do Evropy a na americký kontinent.
Shoda panuje v tom, e souèasná epidemie má pùvod v provincii Guandgong v jiní Èínì, kde zhruba od poloviny listopadu 2002 do zaèátku února letoního roku probìhla epidemie
atypických pneumonií. Právì koncem února bylo onemocnìní
poprvé diagnostikováno jako SARS. Pacientem byl 47-letý
Amerièan dlouhodobì ijící v jihovýchodní Asii, který cestoval ze anghaje do Hanoje. Pro akutní respiraèní onemocnìní
provázené vysokými horeèkami a rozvíjejícími se známkami
zánìtu plic byl pøijat do hanojské nemocnice. Bìhem nìkolika
dnù stav progredoval v syndrom akutní respiraèní tísnì. Následoval pøevoz do izolaèního zaøízení v Hongkongu, kde pøes
intenzivní péèi nemocný zemøel necelé tøi týdny od prvních
pøíznakù. Prvním dokumentovaným zdrojem dalích onemocnìní byl vak lékaø z jihoèínské provincie Guandgong, který
pøijel na svatbu do Hongkongu 21. února a noc strávil v hotelu.
Dalí pøípady z tohoto hotelu byly zodpovìdné za íøení nemoci do Toronta, Hanoje a Singapuru.
Po prvních diagnostických rozpacích se experti shodli
na pravdìpodobném etiologickém agens  viru z èeledi Coronaviridae (SARS-CoV). Dosavadní výsledky ukazují, e jde
o nového, dosud nepopsaného zástupce této èeledi pouze vzdálenì pøíbuzného dosud známým koronavirùm. Avak i role dalího viru (paramyxoviru?) jako tzv. helper viru nebyla dosud
zcela vylouèena. V recentní studii experti prokázali v souboru
436 nemocných splòujících klinickou definici SARS etiologické
agens SARS-CoV u 75 % postiených a humánní metapneumovirus u 12 %, zatímco jiné respiraèní patogeny se podaøilo
izolovat jen sporadicky. Experiment s makaky podpoøil tyto
nálezy. Ètyøi infikované opice vyluèovaly ji dva dny po infekci virus SARS-CoV z nosu, úst a faryngu a u tøí z nich také
klinické a patologickoanatomické nálezy odpovídaly nálezùm
u postiených lidí.
Pokroèilo se i v poznání epidemiologie SARS. Jako u øady
jiných infekèních nemocí byl odhalen zvíøecí rezervoár. Virus
byl izolován z divokých cibetek (v angliètinì civets), rodu elem z èeledi cibetkovitých, podobných kunovitým, a mývalù
(raccoon dogs), elem z èeledi medvídkovitých. Oba tyto druhy jsou povaovány za kulináøskou delikatesu v jihovýchodní
Èínì.
Vzhledem k potíím s èasnou a dostateènì citlivou diagnostikou zùstává definice jednotlivého pøípadu SARS klinická.
Inkubaèní doba je dle dosavadních zkueností pomìrnì variabilní, 2 a 15 dnù, nejèastìji 3 a 5 dnù. To dovoluje jedincùm
po expozici nákaze cestovat letecky a eventuálnì pøenést infekci do kterékoli oblasti svìta. Tak jako u vìtiny infekèních
onemocnìní je i u SARS známo iroké spektrum závanosti
prùbìhu, od lehkých prùbìhù a po rychle progredující s letálním zakonèením. Podezøení na SARS je nutno vyslovit u osoby pøijídìjící z exponované oblasti nebo uvádìjící kontakt

s nemocným s diagnózou SARS, která vykazuje následující pøíznaky: horeèku nad 38o C doprovázenou necharakteristickými
chøipkovými pøíznaky (zimnice, bolesti hlavy, myalgie)
a v dalích dnech respiraèními projevy  suchým kalem a ztíeným dýcháním, pøípadnì bolestmi v krku a sekrecí z nosu.
Standardní laboratorní vyetøení vèetnì RTG snímku plic (patologické i normální nálezy) nemohou potvrdit èi vylouèit diagnózu SARS. Dalí vývoj nelze spolehlivì pøedpovìdìt, v 10 
20 % pøípadù vak dochází k progresi stavu vyadující umìlou
plicní ventilaci. Smrtnost v prùbìhu epidemie postupnì narùstala, po jejím odeznìní se uvádí rozmezí od 5 do 10 %. Epidemie SARS, která se bìhem nìkolika týdnù rozíøila do více ne
30 zemí svìta a zanechala za sebou více ne 8000 nemocných
a 800 obìtí vèetnì zdravotnických pracovníkù, ukázala mimo
jiné, jak malou se nae planeta stala.
Léèba SARS je symptomatická, nemocní musí být striktnì
izolováni s moností poskytnutí intenzivní péèe. Empiricky byla
pouita øada antibiotik a antivirotik bez ádoucího efektu. Chemoprofylaxe ani imunoprofylaxe není v souèasné dobì známa.
Avak existence zkøíené protilátkové odpovìdi v séru nemocných se SARS a protilátek reagujících s koronaviry I. skupiny
skýtají nadìji na monost vyuití vakcín proti heterologním
koronavirùm k protekci vùèi pùvodci SARS.
Alarmujícím rysem SARS bylo rychlé íøení v nemocnicích,
kde byli postieni dosud zdraví zdravotniètí pracovníci. Navíc,
aè poèty postiených zdravotníkù byly iniciálnì pomìrnì malé,
u významného procenta z nich progredovalo respiraèní selhání
vyadující intenzivní péèi; nìkolik z nich zemøelo. Øada nemocných z bìné populace toti vyadovala intenzivní péèi
spojenou se znaèným personálním nasazením a s pouitím velkého mnoství zdravotnických pøístrojù a materiálu. Pøestoe
v nìkterých zemích byla velice brzy zavedena pøísná preventivní opatøení vèetnì striktní izolace nemocných, dolo k dalímu íøení nemoci, napø. v Kanadì. V souèasné dobì nelze odpovìdìt na otázku, zda pøíèinou tohoto jevu je existence jedincù
schopných íøit infekci významnìji ne vìtina ostatních. Tito
jedinci skuteènì existují (super-spreaders). Zda produkují
výjimeènì velké mnoství infekèního sekretu nebo hrají roli
jiné faktory, napø. klíèová fáze replikace viru, dosud nevíme.
Nelze zapomínat ani na ekonomické dùsledky aktuální epidemie SARS. Náklady na diagnostiku, léèbu, izolaci nemocných a preventivní opatøení se odhadují ji na 30 miliard amerických dolarù. A ztráty v souvislosti s omezením turistického
ruchu v postiených oblastech asi nelze vùbec vyèíslit.
Výzkum pøíèiny nové choroby je bezprecedentní zásluhou
pracovníkù Svìtové zdravotnické organizace  virus jako pùvodce onemocnìní byl odhalen doslova po nìkolika týdnech
od identifikace prvního pøípadu. Rychle zavedené tøi diagnostické testy mají ovem svá omezení z hlediska jejich vyuití
ke spolehlivé kontrole epidemie SARS. ELISA detekuje protilátky a kolem 20. dne po výskytu prvních známek onemocnìní. Imunofluorescenèní test je srovnatelnì pomalý  vyaduje rùst viru na bunìèné kultuøe a detekuje protilátky 10. dne
infekce. Souèasnì dostupná detekce genetického materiálu
pomocí metody PCR je vyuitelná v raných fázích infekce, je
rychlá, ale produkuje øadu falenì negativních výsledkù. Dalí
diagnostickou moností je elektronmikroskopické vyetøení,
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jeho výsledek lze oèekávat bìhem dvou a tøí dnù. Èeká se
tedy na rychlý a vysoce spolehlivý test, který by detekoval èasnou fázi infekce. Moná k jeho nalezení do budoucna pomùe
i nedávná izolace koronaviru nejen ze sekretu dýchacích cest
ale i ze slz a stolice.
Kadá epidemie, podobnì jako SARS, provìøuje bdìlost
a aktivitu zdravotnických systémù zabývajících se identifikací
nových nebo novì se objevujících nemocí. Rovnì ukazuje,
jak si tyto systémy budou poèínat v dalích vysoce nebezpeèných situacích v budoucnu, pøi pøítí chøipkové epidemii, pøítí
nové infekci a pøi odhalování biologického agens hrajícího
roli v biologické válce èi bioterorismu. Okolnosti epidemie
SARS znovu prokazují obrovskou hodnotu spolupráce v problematice infekèních nemocí a význam èasné detekce inkri-

minovaného agens a èasného zavedení mimoøádných opatøení
v prevenci dalího íøení infekce. Ale pokud v obdobných situacích zùstane etiologické agens nepoznáno, budou specialisté
v infekèních nemocech nuceni vrátit se ke støedovìkým metodám: izolaci a karanténì.
Svìtová zdravotnická organizace vyòala v èervenci t. r. Tchajwan z listiny oblastí s recentním lokálním pøenosem SARS.
Tento krok dokládá, e vechny dosud známé øetìzce pøenosu
inkriminovaného viru z èlovìka na èlovìka byly pøerueny
a epidemie skonèila. Co to vak pøesnì znamená, nevíme. Nepochybnì velký úspìch medicíny a mezinárodní spolupráce nebývalého rozsahu. Mùe to vak také odráet pouze sezonní
variabilitu v pøenosu virového onemocnìní. Pak by se mohl
SARS opìt objevit v lidské populaci v pøítí chladné sezónì.
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PhMr. Ivo Dvoøáèek -75 let
U pøíleitosti ivotního jubilea pana PhMr. Ivo Dvoøáèka dovolte malé ohlédnutí za jeho stále mladými 75 lety. Narodil se
5. 8. 1928 v Hodonínì, odkud se s rodièi brzy pøestìhoval
do Hradce Králové, kde jeho otec lékárník vlastnil lékárnu.
Od útlého dìtství a do dneního dne zùstal Hradci Králové
vìrný. Maturoval na hradeckém klasickém gymnáziu v roce
1947. Po studiu farmacie na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze zaèal pracovat v bakteriologických laboratoøích mikrobiologického oddìlení hradecké poboèky Státního
zdravotního ústavu a ve stejných laboratoøích pùsobil pozdìji
pod hlavièkou KÚNZ, KHS i Fakultní nemocnice témìø padesát
let. Zabýval se rutinní bakteriologickou diagnostikou, úèastnil
se epidemiologických etøení u tehdy se vyskytujících závaných onemocnìní jako byl napø. tyfus nebo dysenterie. Hlavním støedem zájmu pana magistra Dvoøáèka se staly støevní
fermentující i nefermentující bakterie. Láskyplnì je nazýval
Salmonelkami, igelkami nebo Jersinkami. Svoje odborné znalosti uplatnil na konci edesátých let minulého století i v zahranièí, kdy po dva roky pracoval v bakteriologických laboratoøích firmy BioTest ve Frankfurtu nad Mohanem. Mezi priority jeho práce patøí izolace Helicobacter pylori z klinického
materiálu, první u nás. Spolu s prof. B. Fixou a doc. J. Krejskem zavedl laboratorní diagnostiku této infekce za pomoci rychlé ureázové reakce, výsledky této práce byly publikovány.
Pøipravil velmi názorná schémata diagnostiky støevních nefermentujících bakterií. Se svými zkuenostmi se vdy rád podìlil
s mladími kolegy, které zasvìcoval do tajù bakteriologické diagnostiky. Na zaèátku devadesátých let pomáhal vybudovat bakteriologickou laboratoø pøi Plicní léèebnì v amberku.
Se svojí manelkou, paní docentkou MUDr. Ivanou Dvoøáèkovou, DrSc., vychoval pan magistr Ivo Dvoøáèek syna Martina, nynìjího primáøe Plicní léèebny v amberku. Je nadeným dìdeèkem svých vnouèat. Po odchodu do dùchodu vìnuje
svùj volný èas od jara do podzimu chalupì pod Orlickými horami, kde se aktivnì vìnuje svým nejvìtím koníèkùm  koním
a veteránùm aut a motocyklù. Pøi práci na zahradì mu vdy
byli pomocníky jeho jezevèíci. Sousedé stále obdivují jeho hru
na trubku, jeho kolegové obdivuhodnou seètìlost a aktivní znalost cizích jazykù.
Pravidelné návtìvy pana magistra Ivo Dvoøáèka v Ústavu
klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice jsou vdy potìe-

ním pro bývalé kolegy, kteøí datu narození jubilanta nemohou uvìøit. Pøejeme panu magistru Ivo Dvoøáèkovi k jeho
ivotnímu jubileu pevné zdraví, neutuchající elán, a jetì hodnì astnì najetých kilometrù s manelkou v jeho milovaném
kabrioletu.
MUDr. Vlasta tìpánová,
PharmDr. Barbora Voxová
a kolegové mikrobiologové
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Za profesorem
MUDr. Jaroslavem Dandou, DrSc.
Dne 10. èervna 2003 zemøel ve vìku 88 let profesor MUDr.
Jaroslav Danda, DrSc., nestor èeských dermatovenerologù,
èestný èlen Èeské dermatologické spoleènosti a dlouholetý
aktivní èlen jejích výkonných orgánù (èlen výboru a redakèní
rady èasopisu Èesko-slovenská dermatologie, vedoucí pracovní skupiny Pohlavní nemoci pøi výboru Ès.
dermatologické spoleènosti, èlen výboru
Spolku lékaøù v Hradci Králové).
Narodil se 6. bøezna 1915 v Duníkách
u Prahy a po maturitì na reálném gymnáziu ve Slaném v roce 1934 nastoupil
ke studiu medicíny na Lékaøskou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. Svá studia vak
musel po uzavøení vysokých kol pøeruit; v letech 1943  45 pracoval v rámci
totálního nasazení v Bavorsku jako zámeèník. Promoval a v roce 1947 a nastoupil na Koní kliniku tehdejí královéhradecké poboèky praské Lékaøské
fakulty UK. Setrval na hradecké klinice
i poté, co kola byla v roce 1951 transformována na Vojenskou lékaøskou akademii,
i po jejím návratu do lùna Univerzity Karlovy v roce 1958. Po odchodu profesora
Bøetislava Janouka do dùchodu zastával od roku 1970 funkci
vedoucího Katedry dermatovenerologie a pøednosty Koní
kliniky FN a do svého odchodu do dùchodu v roce 1980. Habilitován pro obor dermatologie byl v roce 1956, vìdeckou hodnost doktora vìd získal v roce 1964. Profesorem byl jmenován
po rehabilitaci v roce 1990.
Ve vìdecké práci se profesor Danda zamìøoval ponejvíce
na diagnostiku a léèbu pohlavních nemocí a psoriázu. Jeho
velkým celoivotním dílem, naplòujícím est svazkù, je systematika dermatovenerologie s pomocí desetinného tøídìní.
Péèe profesora Dandy o pøesnou a kultivovanou odbornou
terminologii byla jeho koníèkem a velkým pøínosem pro ná
obor. Profesor Danda publikoval 173 vìdeckých prací, samostatnì èi se spolupracovníky napsal osm monografií
a jedenáct uèebních textù. Kromì toho pøipravil na 200 vìdeckých a popularizaèních pøednáek a èlánkù.

Jako pedagog byl profesor Danda studenty oblíben, mìl vdy
plnou posluchárnu. Jako vìdecky fundovaný pracovník byl
pohotový v diskusi a uznávaný pøednaeè. Za monografii Moderní léèba kapavky získal cenu Ès. dermatologie; tvùrèí prémii získal za spolupráci na kompendiu Choroby pøenáené
pohlavním stykem. Jako vedoucí pracovitì vdy povzbuzoval mladí spolupracovníky k odbornému rùstu a nesobecky
pøejímal zodpovìdnost za své podøízené.
Profesor Danda mìl vdy rád sport, který
aktivnì provozoval do pomìrnì vysokého
vìku, ale jeho hlavním komplementárním
zájmem byla literární tvorba. Vydal osm
humoristicky ladìných románù, tøi detektivní a est desítek románù dobrodruných.
Uvolnìní po roce 1989 mu umonilo pokraèovat v literární tvorbì, zejména novinovì vycházejícími romány na pokraèování. Podle cen v soutìích (1941, 1995
a 1997) patøil profesor Danda k nejplodnìjím autorùm dobrodruné literatury
z øad lékaøù u nás. Z jeho literární tvorby
jsou nejznámìjí povídky, kterých napsal
více ne padesát. Za války byl známým
autorem rozhlasových her, pøeloených i do francouztiny
a hraných jak ve Francii, tak i v Maroku. Dalí velkou zálibou profesora Dandy byla keramika a øezbáøské výtvory z kùry
a døeva. Vystavoval v Èechách, na Moravì, v Polsku i v Nìmecku.
Snad to byla právì èinorodost v mnoha umìleckých oblastech, která podmiòovala osobní stateènost profesora Dandy
v politických postojích, které neochvìjnì zastával v dobì
po nástupu normalizace a tak úèinnì ochránil pøátelsky
tvoøivou atmosféru na svém pracoviti a kolegiální vztahy
v nejbliím okolí.
Èest jeho jménu a svìtlá pamì výsledkùm jeho práce.
Doc. MUDr. Marie Noièková, CSc.
a kolektiv spolupracovníkù
Kliniky nemocí koních a pohlavních
LF UK a FN v Hradci Králové

Studentky bakaláøského studijního programu se zúèastnily
Fakultní studentské vìdecké konference
Dne 21. 5. 2003 poøádala Lékaøská fakulta v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze spolu s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové v poøadí ji 49. Fakultní studentskou vìdeckou konferenci. Poprvé v témìø pùlstoleté historii studentských vìdeckých konferencí byla letos do programu jednání zaøazena i samostatná sekce studentek a studentù bakaláøského studijního
programu oetøovatelství.
Na konferenci vystoupili ètyøi studenti posledního, ètvrtého
roèníku bakaláøského studijního programu: Ivo Novák (Územní
støedisko záchranné sluby Hradec Králové) s tématem Edukace pacientù s diagnózou asthma bronchiale a její vliv na léèbu v pøednemocnièní péèi, Martina Oborníková (Neurochirurgická klinika LF UK a FN HK) s tématem Kouøení støedního zdravotnického personálu na vybraných klinikách FN HK,

Ivana laisová (Psychiatrická klinika LF UK a FN HK) s tématem Projevy syndromu vyhoøení u SZP Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové a Jana Viková (I. interní klinika
LF UK a FN HK) s tématem Oetøování chronických ran.
V soutìi zvítìzila Ivana laisová a získala finanèní odmìnu
vìnovanou Lékaøskou fakultou UK. Ostatní byli odmìnìni
vedením pracovi FN HK.
Dnes ji vichni shora jmenovaní úèastníci Fakultní studentské vìdecké konference mají za sebou i závìreèné zkouky
a také promoci (17. èervence 2003) a tak jim mùeme poblahopøát nejenom k úspìné prezentaci jejich prací na konferenci,
ale i k zavrení nároèného studia a udìlení akademického titulu Bc.
Prof. PhDr. Jiøí Mare, CSc.
Jaroslava Peèenková
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75 let od otevøení Nové nemocnice
tehdy posluchárna, dále dvì laboratoøe a místnost pro praktická histologická cvièení studentù. Tato pøístavba, uskuteènìná
dle návrhu královéhradeckého architekta doc. Ing. Dr. tech. Jana
Rejchla, byla pøedána do uívání v roce 1948. Ke druhé stavební úpravì pavilonu dolo v edesátých letech  rozsáhlá
pøístavba byla uvedena do provozu koncem roku 1967.
Zejména mladí ètenáøe mùe pøekvapit, e autorem pro nás
dnes tak cenných dokumentaèních fotografií byl sám primáø
prosektury a pozdìji pøednosta Ústavu patologie prof. Antonín
Fingerland. Vysvìtlení je ale nasnadì: pan profesor rád a dobøe
fotografoval. A nevedla ho k tomu jenom potøeba profese
(fotografie preparátù atp.), ale také láska k pøírodì a silné estetické cítìní. Pøipomenu, e pan profesor získal v roce 1933 první
cenu v soutìi èeskoslovenské amatérské fotografie (vítìznou
fotografii jsme v naem èasopise otiskli v r. 1995  Scan, 1995,
roè, 5, è. 1, s. 7). Nìkteré z fotografií pana profesora Fingerlanda jsou dnes uloeny v archivu Muzea východních Èech v Hradci Králové. Mnohé jeho fotografie vak nalezneme i v rozliè-

Prosektura po dostavbì Veobecné veøejné okresní nemocnice, 1929.
Foto A. Fingerland

Výstavba nové Veobecné veøejné okresní nemocnice v Hradci Králové, oznaèované Hradeèany jako Nová nemocnice,
zapoèala na jaøe roku 1926. Pøed pìtasedmdesáti lety, 4. listopadu roku 1928, byl tento moderní ústav, zbudovaný dle návrhu praského architekta Ing. B. Adámka, slavnostnì otevøen.
V první etapì budování nemocnice (v r. 1926) byla zahájena
stavba chirurgického a gynekologického pavilonu, interního
pavilonu, infekèního pavilonu a objektu prosektury. Jako pøipomínku doby výstavby nemocnice pøináíme tøi historické
fotografie, zhotovené nedlouho po dokonèení stavby prosektury prof. MUDr. Antonínem Fingerlandem, DrSc., tehdejím
primáøem prosektury. Fotografie byly zhotoveny z negativù
prof. Fingerlanda, které Muzeu východních Èech v Hradci
Králové zapùjèil prof. MUDr. Zdenìk Noièka, DrSc., z Fingerlandova ústavu patologie. Námi otitìné snímky, pocházející z roku 1929, pro nás vybrala jedna z autorek Scanu  Pavla
Koritenská z historického oddìlení Muzea východních Èech
v Hradci Králové.
Objekt bývalé prosektury  dnes Fingerlandova ústavu patologie  byl pozdìji dvakrát stavebnì rekonstruován a znaènì
rozíøen. První pøístavba se uskuteènila ji krátce po druhé svìtové válce v souvislosti se vznikem královéhradecké poboèky
praské Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Zbudována byla

Pitevna prosektury, 1929.

První laborantka prosektury El. Gyovajová (provdaná Krtilová), 1929.
Foto A. Fingerland

ných osvìtových publikacích  jako pøíklad mohu uvést èlánek geologa a mineraloga prof. RNDr. Frantika Ulricha Pøírodovìdecká sekce Zemìdìlského ústavu pro kulturní a hospodáøské povznesení severovýchodních Èech v Hradci
Králové (pravdìpodobnì z roku 1941, separátní otisk, dle èísel stránek 157-160 z rozsáhlejího sborníku, není blíe oznaèen ani datován). Otitìny jsou zde dvì fotografie prof. Fingerlanda z exkurse èlenù Pøírodovìdecké sekce Zemìdìlského
ústavu na Hoøicko, uskuteènìné v roce 1940. Právì èlánek profesora Ulricha vak pøipomínám i z jiného dùvodu: patrnì vyel a posmrtnì, nebo prof. RNDr. Frantiek Ulrich, rodák
z Boharynì u Hradce Králové (nar. 11. záøí 1899), zemøel
v roce 1940 násilnou smrtí v rukách gestapa. V závìru zmiòovaného èlánku, uveøejnìného v dobì obsazení naí zemì
nacisty, prof. Ulrich napsal: Tento struèný pøehled ivota
a práce Pøírodovìdecké sekce ZÚ má jediný úèel: upozornit ty
pøírodovìdce v severovýchodních Èechách, kteøí dosud nejsou
v naich øadách, aby se k nám pøipojili a rozvíjeli dále úsilí,
které smìøuje k lepímu poznání kraje, kde se zrodili nebo kde
nali druhý domov. Tímto zpùsobem mu nejlépe a nejkrásnìji
splatí, èím pøispìl k jejich ivotní radosti a národnímu uvìdomìní, e jsou Èechy.
PhDr. Vladimír Panouek
Kabinet dìjin lékaøství LF UK

Foto A. Fingerland
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Primáø MUDr. Jaroslav Kudr, CSc. (1913  1985)

Krajský ústav národního zdraví (KÚNZ) v Hradci Králové
nemìl po dobu trvání Vojenské lékaøské akademie (1951  1958)
vlastní nemocnièní základnu. Do funkce krajského chirurga
Východoèeského kraje byl ustanoven prim. MUDr. Kudr a vykonával ji od 1. èervna 1953 do 31.
prosince 1958. Jeho nástupcem ve funkci krajského odborníka se stal od 1. ledna 1959 do 31. øíjna 1963 MUDr.
Vladimír Brzek, po nìm pak ve funkci
pokraèoval prof. MUDr. Jaroslav Procházka.
Odborný a vìdecký profil primáøe MUDr. Kudra dokresluje jeho publikaèní èinnost - uveøejnil na padesát originálních prací v domácích
i zahranièních periodikách. Hodnost kandidáta vìd získal 1. bøezna
1960.
Práce pod vedením primáøe Kudra
byla nároèná. Byl pøísný k sobì i ke spolupracovníkùm, ale i pøi tom zachovával spoleèenský takt i smysl pro humor. Rád se pochlubil svou výchovnou
èinností, na urologickou dráhu v Hradci Králové pøipravil MUDr. Zbyòka Jeøábka, CSc. (1925  1996). Základy
praktické chirurgie si od nìho odnesl
doc. MUDr. Jan Bedrna, CSc., potomní 6. pøednosta královéhradecké Chirurgické kliniky v letech 1990 a 2000.
Chirurgickou edukaci od r. 1955 v Rychnovì nad Knìnou absolvoval té MUDr. Milan Mihola (1925  1998), který pak
pokraèoval na královéhradecké Chirurgické klinice v letech
1957  1964 a poté se stal primáøem chirurgie v jaromìøské
nemocnici. Prim. MUDr. Kudr se rád pynil také tím, e jeho
bývalý sekundáø MUDr. Jaroslav tark se, po emigraci v r. 1968,
vypracoval a na vysoký post konzultanta dìtské kardiochirurgie ve svìtovì proslulé londýnské nemocnici Great Ormond
Street a stal se mezinárodnì uznávaným odborníkem. A naopak
vichni uvedení vdìènì vzpomínají nebo vzpomínali na uèednické roky u primáøe Kudra.
Vedle lékaøské práce k zálibám prim. MUDr. Kudra, CSc.,
patøila myslivost. Na hony drobné a lovy vysoké zvìøe býval
zván ze irokého okolí Rychnovska a Orlických hor. Nìkolik
jeho trofejí se dokonce stalo pøedlohou k obrazu akademickému malíøi.
Rodinný ivot MUDr. Kudra plynul harmonicky, spolu s manelkou Jarmilou vychoval dvì dcery, Jarmilu (1942), Jitku
(1946) a syna Jaroslava (1947), který se pozdìji stal jeho nástupcem na rychnovském primariátu chirurgie.
Primáø MUDr. Jaroslav Kudr, CSc., odeel do dùchodu zaèátkem roku 1976 a na malý úvazek pracoval jetì do léta
roku 1980. Vleklá oèní choroba pøi diabetu zlomila jeho pracovní nadení a nesmírnì mu ztrpèila poslední roky ivota.
Zemøel 12. ledna 1985 v Rychnovì nad Knìnou. Je vzpomínán jako odchovanec Královéhradecké chirurgické koly,
spolupracovník kliniky a pokrokový pøispívatel k rozvoji èeské
chirurgie.

Královéhradecká poboèka Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla otevøena dne 25. listopadu 1945 na slavnostním shromádìní rektora a akademických pøedstavitelù Univerzity Karlovy ve dvoranì Støelnice v Hradci Králové. Tímto
aktem zaèala existovat také Chirurgická klinika LF v budovì chirurgického
pavilonu se 180 lùky zdejí Okresní
nemocnice. Pøednostou kliniky se stal
tehdy docent MUDr. Jan Bedrna (1897
 1956), zanedlouho potom jmenovaný
profesorem. Kmenový stav lékaøù vytvoøili na chirurgii ji pracující dr. A. Sixl,
dr. Rudolf Petr, dr. Jaroslav Procházka
a jiní, z nich se nìkteøí stali odbornými asistenty.
Mezi prvními lékaøi, novì pøibyvími
na budovanou kliniku, byl i MUDr. Jaroslav Kudr, který by se letos doil devadesáti let. Narodil se 15. kvìtna 1913
ve Studenci v Podkrkonoí v rodinì
domácího tkalce. Obecné a støedokolské vzdìlání získal v Jilemnici, maturoval na reálném gymnáziu v r. 1932.
Lékaøské studium na Univerzitì Karlovì
v Praze ukonèil promocí 16. prosince
1938. Jako lékaø pracoval ètvrt roku
v nemocnici ve Vysokém nad Jizerou
a od 1. dubna 1939 na chirurgii v nemocnici v Jilemnici, pozdìji se tam stal
zástupcem primáøe.
Na královéhradeckou chirurgii byl MUDr. Jaroslav Kudr
pøijat koncem øíjna 1945. V èinorodém a vìdeckém prostøedí
kliniky pod vedením prof. Jana Bedrny se vypracoval na zruèného a vzdìlaného chirurga. Záhy mohl samostatnì operovat
a asistovat pøi nìkterých tehdy velkých chirurgických výkonech.
Získal odbornou specializaci v chirurgii 25. dubna 1949 a specializace pro urologii mu byla udìlena 19. prosince 1951.
Osvojil si té základy pro vìdeckou práci, take ji 12. 2. 1947
pøednáel o bránièní kýle ve Spolku lékaøù Hradec Králové.
Zapojil se i do budovatelského ruchu koncem ètyøicátých let
a brigádnicky pomáhal pøi výstavbì nového, severního køídla
chirurgického pavilonu (dnes sídla Ortopedické kliniky), kde
vznikla knihovna, laboratoøe, lùkové oddìlení neurochirurgie
a posluchárna.
Na Chirurgické klinice dr. Kudr pùsobil do konce r. 1951.
Kdy byla koncem léta r. 1951 hradecká poboèka Lékaøské
fakulty UK transformována na Vojenskou lékaøskou akademii,
zaádal o nové místo primáøe Chirurgického oddìlení Okresní
nemocnice v Rychnovì nad Knìnou. Tam bylo do té doby
spoleèné Chirurgicko-porodnické oddìlení a po jeho rozdìlení
se primáøem chirurgie stal MUDr. Kudr a primáøem Gynekologicko-porodnického oddìlení MUDr. Karel Ruml.
Primáø Kudr si v novém místì poèínal velmi agilnì, zavedl
nové chirurgické a urologické operaèní zpùsoby a celkovì povznesl odbornou úroveò pracovitì. U pacientù byl oblíben
nejen pro dobré výsledky léèení, nýbr i pro jeho otevøenou
a vstøícnou povahu. Napøíklad rezervoval zemìdìlcùm mimosezonní termíny hospitalizace pro operace kýl a jiné plánované
výkony.

Prof. MUDr. Hvìzdoslav Stefan, CSc.
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Vzpomínka na profesora Víléma Santholzera
Prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc., dlouholetý pøednosta
(1950  1972) Ústavu lékaøské fyziky LF UK v Hradci Králové,
se narodil pøed sto lety, 12. èervence 1903 ve Zbonovì nedaleko
Skutèe, v rodinì uèitele tamní dvojtøídky. Zdá se, e uèitelský
pùvod ovlivnil i jeho výbìr budoucích spolupracovníkù. Ètyøi
z pìti docentù, které vychoval, byli z uèitelských rodin. Po absolvování reálného gymnázia v Pardubicích v r. 1921 studoval
matematiku a fyziku na Univerzitì Karlovì. Jako student získal
stipendium Ministerstva veøejných prací, které mu umonilo,
aby v letech 1925  1926 pracoval v radiologickém oddìlení
Kaiser Wilhelm Institut für Chemie v Berlínì-Dahlemu pod
vedením pozdìjího laureáta Nobelovy ceny za objev tìpení
uranu Otto Hahna a prof. Lise Meitnerové. V této souvislosti
stojí za zmínku, e pozdìji povaoval za nespravedlivé, e Meitnerová byla pøi udìlení Nobelovy ceny v r. 1944 opomenuta.
Pùvodní vìdecká práce, kterou v tomto ústavu vypracoval
a která se zabývala trojrozmìrnou analýzou drah èástic alfa
ve Wilsonovì komoøe, byla pøijata jako disertaèní a tak v roce
1926 ukonèil prof. Santholzer svá studia na UK doktorátem
pøírodních vìd. Hned po skonèení studií nastupuje 1. øíjna 1926
jako asistent do Fyzikálního ústavu Èeské vysoké koly technické (nynìjí VUT) v Brnì k prof. Vladimíru Novákovi s roèním
platem 15.600 Kè potovním úøadem ekovým v mìsíèních
napøed splatných èástkách k výplatì. Tam se poprvé setkává
s výukou fyziky pro mediky, kterou tento ústav pro brnìnskou
lékaøskou fakultu zajioval. Polovina jeho profesionální kariéry byla naplnìna právì touto èinností.
Skuteènost, e v Nìmecku pobýval na státní náklady a výjimeèná kvalifikace ve fyzice záøení byly dùvodem, pro který byl
v r. 1928 vyzván, aby nastoupil do Státního radiologického ústavu, podléhajícího Ministerstvu veøejných prací. Tam pod vedením pozdìjího akademika Frantika Bìhounka pùsobil jako
vìdecký pracovník odpovìdný za kontrolu jáchymovského radia produkovaného pro lékaøské úèely. Jeho publikace z tohoto
období se zabývají objasnìním pøíèin jáchymovské nemoci
horníkù a návrhem preventivních opatøení. V r. 1942 je pøedèasnì penzionován, protoe odmítá vykonat zkouku z nìmèiny,
která na jeho pracovním místì vrchního vìdeckého komisaøe
byla povinná.
V roce 1945 nastupuje na Ministerstvo zdravotnictví nejprve
jako pøednosta zdravotnicko-fyzikálního oddìlení, pozdìji jako
vedoucí oddìlení plánování zdravotnického výzkumu. V r. 1950
je jmenován odborným asistentem a pøednostou Ústavu lékaøské
fyziky královéhradecké poboèky Lékaøské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. V následujícím roce byl souèasnì povìøen výkonem funkce prvního dìkana novì zaloené Vysoké koly
chemicko-technologické v Pardubicích. V letech 1951  1958,
kdy byla královéhradecká poboèka LF UK doèasnì trans-

formována ve Vojenskou lékaøskou akademii, pùsobil prof.
Santholzer jako náèelník Katedry lékaøské fyziky. Aè nevoják,
na Vojenskou lékaøskou akademii byl pøijat v hodnosti plukovníka. Po návratu koly do svazku Univerzity Karlovy v roce
1958 vedl prof. Santholzer zdejí Ústav lékaøské fyziky (dnes
Ústav lékaøské biofyziky) a do r. 1972. Hlavní náplní jeho vìdecké práce na hradecké Lékaøské fakultì UK bylo monitorování radioaktivity ovzduí, zpùsobené pokusy s jadernými
zbranìmi. Prof. Santholzer publikoval 117 pùvodních vìdeckých prací, 60 odborných sdìlení, øadu uèebnic pro mediky.
Byl autorem èlánkù a pøekladù popularizujících vìdu, zejména
atomovou fyziku. Pøehled je v knize Moderní otázky radioaktivity z r. 1929. Na stránkách Èasopisu pro pìstování matematiky a fyziky referoval v r. 1933 o objevu neutronu. Upozornil mj. na teoretické nesnáze spojené s pøedstavou neutronu
jako tìsného spojení protonu a elektronu, co byl názor zastávaný V. Posejpalem. V r. 1946 pøeloil knihu H. D. Smythe Atomová energie pro vojenské úèely. Napsal první kníku publikovanou u nás na téma kosmických letù s názvem Raketové lety
do vesmíru s podtitulem Jak na nì pohlíí støízlivá vìda a co
bude z dneních vìdeckých fantazií pravdìpodobnì uskuteènìno
(Praha : Reis, 1928). Na rozdíl od mnoha souèasných prognostikù byl schopen odhadnout, kterým smìrem se bude vývoj
v oblasti jeho odborného zájmu ubírat. V knize popsal význam
vícestupòových raket, uvaoval o vyslání bez posádky na obìnou dráhu kolem Zemì a øadì jiných etap kosmického výzkumu vèetnì vyslání lidí do vesmíru.
Prof. Santholzer byl vynikajícím vìdcem a pedagogem. Díky
své erudici zavedl u nás metodiku mìøení aktivity tìpných
produktù, které se do ovzduí dostávaly v dùsledku pokusù
s jadernými zbranìmi. Øada prací na toto téma byla uznávána
v celém svìtì a shrnutí vech dosaených výsledkù bylo náplní
práce, po její obhajobì pøed vìdeckou radou ÈVUT získal
v roce 1964 doktorát matematicko-fyzikálních vìd (DrSc.). Pregraduální výuce se kromì pøednáek vìnoval i v praktických
cvièeních a v nesèetných hodinách konzultací, co u profesorù
nebyla, a bohuel ani dnes není, zcela bìná vìc. Po skriptech,
která napsal pro vojenské mediky, byl i redaktorem první pováleèné celostátní uèebnice Lékaøské fyziky. Významná byla
i jeho èinnost ve výchovì postgraduální. Byl èlenem komisí pro
obhajoby kandidátských a doktorských disertaèních prací v oborech biofyzika, rentgenologie a radiologie a pùsobil jako èlen
habilitaèních a profesorských komisí u celé øady vysokokolských uèitelù. Pod jeho pøímým vedením vyrostlo pìt docentù
UK, z nich dva se postupnì stali jeho nástupci ve funkci pøednostù Ústavu lékaøské biofyziky.
Prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc., zemøel ve vìku 69 let
Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.
22. øíjna 1972.

Øíká se, e èlovìk ije pouze z nadìje; pracuje pouze kvùli nìèemu lepímu. A to jasnì chápeme nebo
ne, náleíme svìtu vyímu, ne jsou pouze smyslové jevy a vìda faktù; nic vnìjího nás neurèuje,
a touíme-li po nìèem mimo nás, je to zase tím, e hledáme sami sebe. Jestlie pouhá idea není nièím
bez smyslového vjemu, pak ani naopak skuteènost nemá nad námi moc bez ideálu, a my se nedáme
do díla, dokud nenajdeme sami v sobì vznìt... Kdo si napøíklad klade vìdu za svùj ivotní cíl, u z ní èiní
nìco, co ji pøesahuje: mravní hodnotu... Umíráme a ijeme jen pro nìjakou víru  kdy v tom, co víme,
oèekáváme nìco víc, ne jen to, co víme, kdy sami sebe do toho díla vkládáme, kdy v tomto neznámém
známém milujeme i to, co obsahuje i to, co slibuje.
MAURICE BLONDEL (LACTION, 1893)
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DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME * DÌKUJEME
V mìsíci èervnu letoního roku podìkoval doc. MUDr. Leo
Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, osobním dopisem tìmto dlouholetým zamìstnancùm pøi pøíleitosti
skonèení jejich pracovního pomìru:

Jako uèitel pùsobil prof. Jiøí Horáèek nejenom na Lékaøské
fakultì UK, ale také na Farmaceutické fakultì UK a na Vojenské lékaøské akademii J. E. Purkynì v Hradci Králové. Své
poznatky, získané pøi øeení vìdeckovýzkumných úkolù, zpracoval ve více ne osmi desítkách publikací, ve dvou monografiích a 155 pøednákách. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracoval pan profesor Jiøí Horáèek tøicet osm let a do 30. 6.
2003, kdy svùj pracovní pomìr ukonèil.

Panu prof. MUDr. Jiøímu Horáèkovi,
CSc., pøednostovi Ústavu klinické mikrobiologie. Pan profesor Jiøí Horáèek
studoval v letech 1959  1965 medicínu
na Lékaøské fakultì v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci
nastoupil 1. 8. 1965 jako sekundární lékaø
do diagnostického oddìlení Ústavu lékaøské mikrobiologie Fakultní nemocnice KÚNZ v Hradci Králové. Tomuto pracoviti zùstal vìrný, i kdy se v prùbìhu doby
mìnil jeho zøizovatel (FN, KHS) i název. V lednu r. 1973 byl
ustanoven vedoucím úseku tkáòových kultur, v lednu r. 1976
vedoucím oddìlení mikrobiologického odboru Krajské hygienické stanice. V kvìtnu r. 1985 byl ustanoven vedoucím Národní referenèní laboratoøe pro diagnostiku cytomegalovirù.
V záøí r. 1995 byl jmenován do funkce vedoucího Oddìlení
klinické mikrobiologie FN HK. V dubnu r. 1997, po slouèení
Oddìlení klinické mikrobiologie s pracovitìm Katedry mikrobiologie LF UK a vzniku Ústavu klinické mikrobiologie
FN HK, byl ministrem zdravotnictví jmenován pøednostou
ústavu.
Od poèátku svého pùsobení v mikrobiologické laboratoøi FN
HK se prof. Jiøí Horáèek intenzivnì vìnoval zejména problematice cytomegalovirù. Ji jako zaèínající virolog rozpoznal,
e tento odolný virus, schopný pøeívat v lidském tìle, bude
pøi dalím rozvoji medicíny stále významnìjím patogenem
u imunosuprimovaných osob, a to i v dìtském vìku. V r. 1966
jako první v Èeskoslovensku izoloval na bunìèných kulturách
lidský cytomegalovirus. Následnì pak vypracoval standardní
laboratorní postupy pro izolaci cytomegalovirù a pro pøípravu
jejich antigenù. V dalích letech vznikla pod jeho vedením pøi
virologickém oddìlení FN v Hradci Králové Národní referenèní laboratoø pro cytomegaloviry. Cenné výsledky pøinesla i úzká
spolupráce prof. Horáèka s Dìtskou klinikou a Centrem pro
transplantaci ledvin FN HK, v rámci které byla zjitìna øada
pozitivních nálezù cytomegaloviru.
Neménì významnì se prof. Jiøí Horáèek zapsal do historie
èeskoslovenské medicíny, kdy ve spolupráci s odborníky
ze Státního zdravotního ústavu v Praze usiloval o urèení pùvodce epidemie hepatitid, která vypukla v r. 1979. Výsledkem
nároèných laboratorních vyetøení, uskuteènìných v hradeckých laboratoøích, bylo zjitìní, e epidemii vyvolává virus
hepatitidy A. Brzy poté se prof. Horáèek úspìnì úèastnil i urèení pùvodce epidemie vyvolané rotaviry na novorozeneckém
oddìlení Dìtské kliniky FN HK.
Po atestaci I. stupnì z lékaøské mikrobiologie (1969) a nástavbové atestaci z lékaøské virologie (1972) obhájil prof.
Jiøí Horáèek kandidátskou disertaèní práci (1976). Jeho ádost z roku 1977 o zahájení habilitaèního øízení vak zùstala plných tøináct let bez odpovìdi. Habilitoval se a v roce
1992 na Vojenské lékaøské akademii v Hradci Králové. V roce
1998 byl prezidentem ÈR jmenován profesorem pro obor
mikrobiologie.

Paní Bohuslavì Kowalské, zdravotní laborantce na I. interní klinice. Paní Bohuslava Kowalská nastoupila na Lékaøskou
fakultu UK v Hradci Králové na pracovitì
KÚNZ  Fakultní nemocnice Hradec Králové 1. 7. 1963 jako zdravotní laborantka
na Chirurgickou kliniku a Kardiochirurgickou kliniku. Do hlavního pracovního pomìru ve Fakultní nemocnici byla jako zdravotní laborantka
pøevedena 1. 7. 1993 na Kardiochirurgickou kliniku do katetrizaèní laboratoøe. Od 1. 1. 2002 pøela paní Kowalská do katetrizaèní laboratoøe na I. interní kliniku. Ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové pracovala paní Bohuslava Kowalská plných
ètyøicet let do 30. 6. 2003, kdy odela do dùchodu.
Paní Jarmile Lutaové, referentce Odboru mzdové politiky pro metodiku a kontrolu. Paní Jarmila Lutaová nastoupila
do KÚNZ  Fakultní nemocnice v Hradci
Králové 1. 2. 1972 do funkce ekonoma
pro pobídkové formy mezd. Mìla za sebou
dlouholetou praxi v Prachovických cementárnách a vápenkách v oblasti odmìòování a personalistiky. V KÚNZ po roèních zkuenostech
v hospodáøsko technických slubách zastávala funkci zástupkynì vedoucího Odboru práce a mezd (PaM), v roce 1975
získala s pochvalou osvìdèení odborného referenta oddìlení práce a mezd a souèasnì byla zaøazena do funkce samostatného odborného referenta. V roce 1982 se stala vedoucím referentem PaM a v roce 1988 vedoucí Odboru PaM
Fakultní nemocnice s Poliklinikou KÚNZ v Hradci Králové,
kde v této vedoucí funkci pracovala témìø deset let. Za svého
pùsobení v èele Odboru PaM odpovídala za oblast mzdové
politiky, kolila zamìstnance ostatních zdravotnických zaøízení ve Východoèeském kraji, poskytovala rady a odbornou
pomoc nejen spolupracovníkùm, ale i ostatním zdravotnickým zaøízením a nezitnì vem zamìstnancùm Fakultní
nemocnice Hradec Králové, kteøí se k ní s dùvìrou obraceli. Díky svým zkuenostem a vìdomostem byla uznávanou osobností v oblasti odmìòování ve zdravotnictví celé
Èeské republiky. Na základì její pøirozené autority pùsobila i jako zástupce ekonomického námìstka a stala se konzultantkou MZ ÈR v otázkách odmìòování. Od 1. 7. 1998
vykonávala v rámci Odboru mzdové politiky funkci samostatného referenta pro metodiku a kontrolu. Na ekonomickém úseku v Krajském ústavu národního zdraví a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové paní Jarmila Lutaová
pracovala jedenatøicet let. Dne 30. 6. 2003 ukonèila svùj pracovní pomìr.
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Panu Otakaru Matìjèkovi, provoznímu
zámeèníku, sváøeèi a topièi, pracujícímu
v provoznì-technickém úseku v Odboru
energetiky a ivotního prostøedí. Pan Otakar Matìjèek nastoupil do KÚNZ  Fakultní nemocnice Hradec Králové, hospodáøsko technické správy, oddìlení technických
èinností, provozu kotelen 7. 8. 1978 jako
provozní zámeèník  údrbáø. Postupnì si rozíøil svoji kvalifikaci získáním topièského prùkazu a zakolením v soustrunických pracích. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracoval pan Otakar Matìjèek dvacet pìt let a do 30. 6. 2003,
kdy odeel do dùchodu.

na Porodnické a gynekologické klinice, na oddìlení tìhotných
a dalích pracovitích kliniky, osmnáct let a do 30. 6. 2003,
kdy odela do dùchodu.
Panu Ing. Petru Steklíkovi, vedoucímu
Investièního odboru FN HK. Jako absolvent Støední prùmyslové koly stavební
pracoval v letech 1962-64 v Mìstském
stavebním podniku Hradec Králové. V letech 1964  69 vystudoval obor ekonomika a øízení na Fakultì stavební Èeského
vysokého uèení technického v Praze. Nastoupil pak do podniku Pozemní stavby Hradec Králové jako
vedoucí Odboru organizace a techniky øízení. V roce 1991 nastoupil do Fakultní nemocnice Hradec Králové jako vedoucí
Odboru investic. Do historie FN se zapsal úspìným organizováním pøípravy a realizace velkých staveb: Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, pavilonu rehabilitace ve Staré nemocnici, pavilonu akademika Jana Bateckého, Nemocnièní lékárny,
Støediska hemodialýzy a nového pavilonu interních oborù, který
bude dokonèen v pøítím roce. Neménì významné byly rozsáhlé rekonstrukce pavilonù Dìtské kliniky, Stomatologické
kliniky a nyní Porodnické a gynekologické kliniky. Kromì
velkých akcí organizoval øadu drobných rekonstrukcí a úprav
zdravotnických pracovi, jejich výèet by vak byl pøíli dlouhý. Pan Ing. Petr Steklík pracoval ve Fakultní nemocnici déle
Odbor personálních vztahù FN
ne 12 let.

Paní Evì Pacákové, enské sestøe na Porodnické a gynekologické klinice. Paní
Eva Pacáková nastoupila do KÚNZ  Fakultní nemocnice Hradec Králové na Porodnickou a gynekologickou kliniku 1. 7.
1985 jako porodní asistentka na lùkovou
èást kliniky. V rámci dalího vzdìlávání
absolvovala v IPVZ v Brnì studium pøi
zamìstnání a v dubnu 1984 ukonèila pøípravu støedních zdravotnických pracovníkù pro speciální úseky práce v oboru Pøíprava enské sestry pro speciální práci v územních a závodních zdravotnických obvodech. Ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové pracovala paní Eva Pacáková jako enská sestra

O etice a pomoci druhým
V praském Nakladatelství Triton vyla v letoním roce
kniha Jiøího Jankovského Etika pro pomáhající profese (vyd. 1., 223 s., ISBN 80-7254-329-6).
Autor knihy  uèitel Katedry psychiatrie a psychologie
Zdravotnì sociální fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských
Budìjovicích  v pøedmluvì øíká, e cílem tohoto díla je
pøedevím snaha upozornit ètenáøe na etické otázky související s výkonem tzv. pomáhajících profesí, èím jsou
mínìny nejrùznìjí profese vyznaèující se prací s lidmi,
a ji v oblasti zdravotnické, výchovnì-vzdìlávací èi sociální.
Kniha je rozèlenìna do sedmi kapitol, jejich samotné
názvy ji zøetelnì naznaèují obdivuhodnou tematickou íøi
díla: 1. Otázky týkající se podstaty èlovìka  2. Základní
pojmy související s etikou  3. Vztah k sobì samému 
4. Vztah èlovìka k okolnímu svìtu  5. Vztah èlovìka k ivotu
 6. Problémy spojené s výkonem pomáhajících profesí 
7. Pomáhající profese a náboenství. Autor se pøitom nevyhýbá ani nìkterým dosud uspokojivì nerozøeeným tématùm,
napø. morálním otázkám spjatým s asistovanou reprodukcí
èi etickému problému eutanazie, a nevyhýbá se ani tématùm
ze sféry psychopatologie (zneuívání omamných látek, gamblerství) èi sociální patologie (naruení vlastnického práva). V poslední kapitole autor pøedkládá ètenáøùm i struèné
charakteristiky nejvýznamnìjích náboenství a v rámci
stránek vìnovaných køesanství i charakteristiky nìkterých

církví. Dále je kniha vybavena rozsáhlým seznamem literatury, jmenným a vìcným rejstøíkem a je doplnìna uiteènými pøílohami  platnými stavovskými etickými kodexy
a chartami práv pacientù, dìtí v nemocnici a tìlesnì èi duevnì postiených osob. Co vak sám pokládám na knize
za nejcennìjí, je její znaèná informaèní (a také didaktická)
vydatnost, vyvìrající z autorova irokého pohledu na jednotlivá dílèí témata a z jeho obdivuhodné schopnosti vyhmátnout podstatné. Ta je navíc umocòována èetnými, nìkde
i citacemi doplnìnými drobnými komentáøi v textu, odkazujícími na mylenkové pøístupy rùzných autorù èi institucí.
Stejnì tak ale zaslouí obdiv i autorovy zasvìcené, hezkým
jazykem napsané pasáe, je pøibliují konkrétní díla nìkterých významných osobností (napø. autorovu struènou interpretaci eseje P. Teilharda de Chardin Smysl a pozitivní
úloha utrpení lze plným právem oznaèit za malé literární
dílko).
Nepøíli astný název knihy (zejména v názvu obsaená
pøedloka pro) nutnì vede k tomu, e dokud ji ètenáø neotevøe, mùe být pøesvìdèen, e je urèena výluènì jen tìm,
kdo se ve svém povolání vìnují pomáhání druhým. Ve skuteènosti vak jde o dílo, je mùe pøinést pouèení a také
radost z poznání daleko irímu okruhu ètenáøù, vèetnì
napøíklad tìch, kteøí sice nepracují v pomáhajících profesích, ale jako rodièe pomáhají svým dìtem v zaèleòování
PhDr. Vladimír Panouek
do spoleènosti.
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Jakpak je to v Anglii?

Ach ty pøístroje

Pan docent Bittner jetì jako student skládal zkouku z lékaøské fyziky brzy po tom, co pøednosta ústavu prof. áèek
zemøel. Zkouením byl povìøen doc. Kozel z Pøírodovìdecké
fakulty. Tehdejí dìkan, stomatolog prof. Kosteèka, se pøiel
podívat, jak zkouky probíhají. Pan docent Kozel si dal záleet, take zkouka trvala jeden a pùl hodiny. Student Bittner
uspìl, ale po zkouce za ním vyel na chodbu prof. Kosteèka
a poznamenal: A pøijdete na fyziologii, kolego, tak se k pøístrojùm moc nepøibliujte. Mohl byste si ublíit.

Prof. áèek, profesor fyziky na Lékaøské fakultì Univerzity
Karlovy, byl po válce vyznamenán anglickou královnou podvazkovým øádem za vynález principu radaru. Své anglofilství
dával najevo, kde to jen bylo moné, a tedy i na pøednákách.
Na kraji první lavice pøi pøednákách z fyziky sedávala pravidelnì kolegynì, která strávila dobu války v Anglii. Pan profesor k ní s oblibou pøistupoval s otázkou, jak tomu je v Anglii
nebo jak se tomu èi onomu øíká v Anglii. Jednou ona kolegynì
nepøila a právì na její místo si sedl kolega, který byl na pøednáce z fyziky poprvé a tudí vùbec netuil, jakou komplikaci
si tím zpùsobí. Pan profesor byl silnì krátkozraký. V dané hodinì pøednáel o klimatizaci a jak byl zvyklý, pøistoupil opìt
k první lavici s otázkou: Jakpak se klimatizaci øíká v Anglii,
sleèno? Posluchárnou zaburácel smích, pravda trochu kodolibý a nemístný. Kolega vstal a zmohl se pouze na: Já, já, pane
profesore...

Jen slunost nìkdy nestaèí

U prof. Hepnera skládal zkouku z patologické fyziologie
kolega, který byl v roèníku znám svou sluností a ponìkud
obøadným spoleèenským vystupováním. Otázka znìla: diabetes. Diabetes, neboli loutenka, pane profesore... Dále se pøes
vekerou svou slunost nedostal.
L.CH.

Souèástí dokonèovacích prací pøi rekonstrukci pavilonu Porodnické a gynekologické kliniky byla i opìtovná instalace sochy Oetøovatelky
s dítìtem od Jana Wagnera a Marie Wagnerové-Kulhánkové. Socha, vytesaná v pískovci podle návrhu Josefa Wagnera a jeho manelky Marie
Wagnerové-Kulhánkové, vytvoøeného v 50. letech v souvislosti se zhotovením sochy pro nemocnici v Kolínì, byla umístìna pøed pavilonem
královéhradecké Porodnické a gynekologické kliniky v r. 1973. Nyní, pøed opìtovnou instalací, byla socha odbornì oèitìna v restaurátorských
dílnách Støední prùmyslové koly kamenické a sochaøské v Hoøicích.
Foto Ing. Jiøí Bobr
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nou ulicí (foto 1). Mezi nimi nás upoutalo patrové roubené
Pøi naem putování s kamerou za památkami a krásami èesa zèásti i hrázdìné stavení (foto 2), velmi pìknì udrované
kých krajù jsme se poèátkem léta roku 2000 ponoøili do lesù
a upravené. Jak jsme zjistili, býval to kdysi pitálek, postaveTepelské ploiny a navtívili nìkdejí nejmení mìsto v Èechách
ný øádem servitù poèátkem 18. století (údajnì r. 1703). Jetì
a patrnì i ve støední Evropì: Rabtejn nad Støelou (v okrese
v edesátých letech 20. století byl na prùèelí umístìn køí
Plzeò  sever). První písemná zmínka o Rabtejnì pochází ji
s lidovou malbou Kalvárie. Ten bohuel zmizel do nenávratz r. 1269, mìstská práva obec získala v roce 1337. Jako mìsto
na, jako øada podobných památek
je Rabtejn uvádìn i v místopisu Èeskoz naí zemì.
slovenské republiky z r. 1930, kdy mìl deKdy jsme vstoupili do stavení (fovadesát domù a 432 obyvatel, z toho ale
to 3), vedly nae kroky do malých místjen 98 èeské národnosti. Po 2. svìtové válnùstek, které pravdìpodobnì kdysi slouce se poèet obyvatel postupnì snioval
objektivem
ily jako kuchyòka (foto 4), oetøovna
a dnes u znaèná èást zdejích stavení
nebo èerná kuchyò (foto 5). V poschodí
slouí jen k rekreaci. Stálých obyvatel je
pak je chodba se ètyømi dveømi (fojen na dvì desítky. Od r. 1980 spadá
to 6), které vedou do jednotlivých pokoRabtejn pod MìNV a od r. 1990 pod mìsjíèkù, v nich je místo pro jedno, nanejto Manìtín.
Vysoko na skalním ostrohu se vypíná barokní zámek, zbuvý dvì lùka (foto 7). Mezi dvìma pokojíèky byla odstranìna
dovaný v r. 1705 Frantikem Karlem z Pöttingu. Zámek (dnes
døevìná pøíèka a vznikla tak velmi pìkná místnost (foto 8), ani
nepøístupný) byl zbudován zèásti na základech tehdy ji zchátby byl poruen ráz stavby.
ralého gotického hradu, zaloeného v r. 1332 královským podNá obdiv patøil majiteli stavení panu Kubátovi pro jeho smysl
komoøím Oldøichem Pluhem z Rabtejna a opakovanì pøestapro historii a cit, se kterým udruje, rekonstruuje a uchovává
vovaného dalími majiteli. Zachovány jsou vak nìkteré zbytky
památku po naich pøedcích. Zároveò mu patøí dík za to, e
hradu, napø. okrouhlá vì. Na jiní stranì zámeckého areálu
nás stavením provedl, dovolil nám fotografovat a pøivedl nás
je kostel z druhé pol. 18. stol. a k nìmu pøiléhá bývalý kláter
na mylenku dopátrat se historie této památky. Opoutìli jsme
Rabtejn s krásným pocitem, e lidský soucit a pomoc v nemoci
servitù, zruený r. 1767. Dnes je v budovì klátera hotel U mnicha.
a stáøí byly naim pøedkùm blízké, a e nevymizí ani v dobì
Pod zámkem, na høebeni prudce se svaujícího kopce, obtébudoucí.
kaného øíèkou Støelou (A. Sedláèek uvádí starí název Lososnice), se krèí malá lidová stavení nìkdejího mìsteèka s jediMarcela a Jan Smitovi
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DOCENT KAREL ETTLER
MÍSTOPØEDSEDOU ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., pøednosta Kliniky nemocí koních
a pohlavních Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
byl zvolen místopøedsedou Èeské dermato-venerologické spoleènosti Èeské
lékaøské spoleènosti Jana Evangelisty Purkynì. K tomuto významnému projevu uznání vìdecké a lékaøské práce panu docentu Karlu Ettlerovi srdeènì
blahopøejeme.

OCENÌNÉ POSTERY
MLADÝCH HRADECKÝCH AUTORÙ

Ve dnech 22.  24. kvìtna t. r. se v Hradci Králové konala X. èesko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. Jako nejlepí postery byly vybrány tøi práce mladých královéhradeckých autorù: 1. MUDr. Petr Paøízek
a spol. (I. interní klinika): Zmìny hemostázy u radiofrekvenèní ablace. 
2. PharmDr. Marie Loudová, Ph.D. (Ústav klinické imunologie a alergologie): Fenotypový profil trombocytù u zdravých jedincù a pacientù s PTCA.
 3. MUDr. Melanie Skoøepová a spol. (II. interní klinika  Oddìlení klinické hematologie): Selektinové adhezivní molekuly v prùbìhu LDL aferézy. Vem jmenovaným autorùm upøímnì blahopøejeme.

HRADEÈTÍ DÌTTÍ CHIRURGOVÉ VE VÝBORU
ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

Prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., vedoucí lékaø Oddìlení dìtské
chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, a MUDr.
Jindøich Preis, Ph.D., zástupce primáøe tého oddìlení, byli pro funkèní
období 2003  2007 zvoleni do výboru Èeské pediatricko-chirurgické
spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., byl do výboru zvolen opìtovnì, a to 2. místopøedsedou. MUDr.
Jindøich Preis, Ph.D., byl zvolen pokladníkem. Obìma pánùm doktorùm
k tomuto významnému projevu uznání jejich vìdecké a lékaøské práce srdeènì
blahopøejeme.

NOVÁ PUBLIKACE
Z ÚSTAVU KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

V nakladatelství Nucleus Hradec Králové vyla kniha Miroslava Förstla
a kol.: Praktický atlas lékaøské parazitologie (1. vyd., 140 s., 324 fotografií
a vyobrazení). Panu MUDr. Miroslavu Förstlovi, odbornému asistentu Ústavu klinické mikrobiologie Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci
Králové, k vydání knihy srdeènì blahopøejeme.

UITEÈNÁ POMÙCKA
Z PERA NAICH STOMATOLOGÙ

V nakladatelství Professional Publishing vyla publikace autorù ze Stomatologické kliniky  Doc. MUDr. Antonín imùnek, CSc., MUDr. Dana
Kopecká, Ph.D., MUDr. Dana Vahalová, Dr. Miguel D. Cevallos Lecaro:
Chcete tøetí zuby? 100 otázek a odpovìdí o zubních implantátech. K vydání publikace, kterou jistì uvítají mnozí potencionální klienti Stomatologické kliniky, autorùm blahopøejeme.

Alespoò na dva z celé øady pozoruhodných textù letoního èervnového 2. èísla
Masarykova lidu, ètvrtletníku nezávislého diskusního Klubu Milady Horákové, chceme nae ètenáøe upozornit. Tím
prvním je obsáhlý èlánek Richarda Va-

TGM A MY
ka Nìmci a nìmecká otázka v Masarykových èláncích z roku 1922, druhým
pak èlánek Jiøího Uhlíøe Akademický sochaø Petr Novák tvoøí sochu TGM
v Jaromìøi.
První ze zmínìných textù zøetelnì dokládá, e mylenkový odkaz naeho prvního prezidenta je stále ivý. Masaryk
svými v anonymitì publikovanými èlánky,
podepsanými jen ifrou nebo vùbec nepodepsanými, bezprostøednì a bez omezení vyplývajících z jeho postavení prezidenta reagoval na aktuální dìní a mimo
jiné také na nìkteré pro nìho nepøijatelné názory na otázku souití Èechù a Nìmcù v republice, uveøejnìné v tisku. Odmítal nacionalismus, a to jak na èeské, tak
na nìmecké stranì. Za ádoucí pokládal
získávat èeské Nìmce pro spolupráci, pro
naplòování perspektivy spoleèného souití obou národù v demokratické spoleènosti. A to i za okolností, kdy si byl plnì
vìdom, e nìkteøí radikálnì smýlející
Nìmci nebudou takové mylence zrovna
pøístupní.
Informace o tom, e i na poèátku 21.
století, osmdesát pìt let od zrodu samostatného Èeskoslovenska, bude v blízké Jaromìøi památce naeho prvního
prezidenta vzdána pocta odhalením jeho
pomníku, jistì potìí. Zvlátì pak, kdy
jde o novì zrozené dílo. Jak uvádí autor
èlánku Jiøí Uhlíø, podnìtem ke vzniku
stojící figurální sochy TGM bylo pøání
a dar nejmenovaného jaromìøského donátora, který také vyslovil pøání, aby
autorem sochy byl jaromìøský rodák akademický sochaø Petr Novák. (S ukázkami z díla a mylenkami Petra Nováka
jsme se pøed èasem setkali i na stránkách
naeho èasopisu: Sochaø Petr Novák.
Scan, 2000, r. 10, è. 1, s. 22-23). Jiøí Uhlíø
ve svém èlánku také informuje, e slavnostní odhalení pomníku TGM v Jaromìøi (na pøedmostí poblí Základní koly
Na Ostrovì) je plánováno na 28. øíjna
Pa
2003.
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