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Øízení (vè. vedení) - dnes nazývané ma-
nagementem - je souèástí duchovní kul-
tury. Tato my�lenka - pokud je mi známo
- zatím nebyla vyslovena (není ani v kni-
hovnách USA èi jinde). Zatím jediná
kní�ka pochází z pera p. prof. Geerta
Hofstedea (�Cultures and Organizati-
ons�, Mc Graw Hill) a pojednává o feno-
ménu kultury ve vztahu k managementu.

Kulturu pojímám jako stálé hledání
rovnováhy mezi rozumem a citem, nadìjí
a beznadìjí, souhlasem a nesouhlasem -
v dynamice svìta a jeho odrá�ení. Toto
hledání (dynamické) rovnováhy se tvoøí
v souèástech kultury - ve vìdì (a pavì-
dách), utopiích (vírách, nábo�enstvích)
a v umìní. Vìda hledá prostøednictvím
poznávání øád, pravidla, opakovatelnost.
Management je stálé poznávání, je také
hledáním poøádku, je hledáním rov-
nováhy ve v�ech oblastech svého pùso-
bení (napø. rovnováhy vyu�ití kapacit,
rovnováhy mezi pravomocí a odpovìd-
ností, vytváøením celé øady pravidel atd.).
Je také pøekonáváním minulých stereo-
typù, je� plynou z �minulých� znalostí,
hledáním cest slu�by veøejnosti. Utopie,
víra, nábo�enství v�dy hledaly uspoko-
jení nejrùznìj�ích tu�eb, pøání, hodnot
(v jejich nejrùznìj�ích vyjádøeních) a zá-
roveò vyjadøovaly podmínky sou�ití lidí
(a� ji� jde o nejstar�í ságy, zásady vy-
jádøené ve Starém zákonì - judaismu,
v køes�anství èi v Koránu, kde jsou etika
vyjádøena a� do právní relativní doko-
nalosti). Management, resp. nositel ma-
nagementu nejen �e vytváøí podmínky pro
sou�ití (na bázi zákony stanovených
�mantinelù�), ale vychází z nadìje, víry,
optimismu a etických norem té které doby
a relativnì trvalých norem sou�ití, øe�ení
konfliktù, �kultivace� kapitálu atp.

Úryvek z promluvy Maxe Fischela na téma
�Øízení jako souèást duchovní kultury�. In:
Rozpravy o øízení. Praha : Na�e vojsko, 1996.
ISBN 80-206-0514-2.

Pøed sedmdesáti lety, poèátkem roku 1931, mohl ve výroèní zprávì V�eobecné
veøejné okresní nemocnice v Hradci Králové její øeditel prim. MUDr. Bedøich
Honzák s uspokojením konstatovat, �e �...pøíznivý finanèní stav nemocnice, pod-
mínìný dostateènou její náv�tìvou...� umo�nil pracovati na zdokonalení jejího
vybavení. Zakoupeny byly pro interní oddìlení tonizátor za 3.000 Kè, pro ústøední
rentgenologickou stanici lampa Metalix za 10.766 Kè. Na interním oddìlení byla
za 10.4000 Kè vybudována subaquální lázeò a nákladem 76.500 Kè byly pro
prosekturu zbudovány chlívky k umístìní experimentálních zvíøat. Byla také
provedena kanalizace povrchových vod na nádvoøí nemocnice a oploceny byly
hospodáøský dvùr a dvùr u prosektury. Jen v jednom si primáø Honzák posteskl:
nevyøe�ena zùstala otázka výstavby �...samostatné budovy pro choroby �enské
a rodièky a pro oddìlení nemocí ko�ních a pohlavních, jako� i zvlá�tní obytné
budovy pro nemocnièní zøízence.�

Uvedený výèet v�ech vylep�ení, dosa�ených za rok 1930, dnes mù�e vyvolávat
úsmìv, by� i vezmeme v potaz, �e poèátkem tøicátých let nebyla hospodáøská
situace zemì jednoduchá. Nepochybnì ji� máme jiná mìøítka pro budování
a pokrok. Ale staèí se ohlédnout i do doby nepøíli� minulé, abychom si uvìdomi-
li, �e to, èeho jsme dnes ve Fakultní nemocnici svìdky, není tak docela samozøej-
mé. Staèí si jen pøipomenout, �e po dostavbì budovy Dìtské kliniky v roce 1954
èekala nemocnice na dal�í významný budovatelský poèin - pøístavbu Ústavu
patologie - a� do roku 1968. Pavilon akademika Rudolfa Petra byl sice dokonèen
brzy na to, v roce 1971, a poèátkem 70. let vyrostly nové budovy radiodiagnos-
tických pracovi�� a v roce 1977 byla v areálu II. interní kliniky v Pospí�ilovì
tøídì otevøena nová ètyøpodla�ní budova. Ale pak zase pøi�lo dlouhé èekání a�

PROMÌNY FAKULTNÍ NEMOCNICE

Vjezd do nemocnice je vybaven automatickým systémem. K èlánku �Jak je to s vjezdem
do areálu Fakultní nemocnice� na s. 9.                                        Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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(fejeton)
CLAMORES

do roku 1985, kdy byl otevøen chirurgický pavilon akademika Jana Bedrny.
V roce 1989 byla zahájena stavba nového stravovacího provozu, ale vlastní rea-
lizace této stavby ji� spadá do devadesátých let, kdy od ledna roku 1991 byla
jejím investorem Fakultní nemocnice.

Samozøejmì i pøed rokem 1990 se v nemocnici provádìly èetné opravy,
pøístavby a rekonstrukce. Pøipomenout si mù�eme tøeba pøístavbu budovy Oèní
kliniky. Tyto akce byly uskuteèòovány èasto s velkým vypìtím a rozhodnì bych
tìmito øádky nechtìl práci tehdej�ích øídících pracovníkù a technikù bagateli-
zovat. Ale zní to dnes ji� spí�e anekdoticky, kdy� napøíklad vzpomenu, �e poèátkem
70. let musel v úvodu rekonstrukèních prací v pavilonu Chirurgické kliniky (dnes
sídlo Ortopedické kliniky) nastoupit na brigádu zdravotnický personál.

Obrat nastal a� v devadesátých letech. Z významných staveb této éry si mù�eme
pøipomenout budovu kuchynì a jídelny dokonèenou koncem roku 1993, budovy
Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a Ústavu klinické mikrobiologie z let
1994-95, onkologický pavilon profesora Jana Ba�teckého z roku 1997, novou
budovu lékárny z roku 2000, nový pavilon Dialyzaèního støediska z roku 2001 èi
dokonèovanou stavbu budovy Tkáòové ústøedny.

Také rekonstrukce star�ích budov zaèaly mít v devadesátých letech jiný cha-
rakter. U� ne�lo jen o záchranu a nejnutnìj�í funkèní pøizpùsobení objektù, ale
o pøestavby pøibli�ující prostøedí budov soudobým po�adavkùm. Pøipomenout
si mù�eme rekonstrukci budovy Dìtské kliniky, operaèních sálù Ortopedické
kliniky èi probíhající rekonstrukci budovy Stomatologické kliniky.

Stavìlo se i v areálu �Staré nemocnice�. Je�tì koncem 80. let byla zapoèata
rekonstrukce budovy Neurologické kliniky, dokonèena byla v øíjnu 1992. V letech
1992-1994 se uskuteènila výstavba budovy Rehabilitaèní kliniky. A stavìlo se
také v Nechanicích, kde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce objektù Léèebny
návykových nemocí.

Jen pro úplnost pøipomenu i nìkteré investièní akce, které sice není vidìt, ale
staly se nedílnou souèástí nemocnice: v roce 1992 byla dokonèena èistírna in-
fekèních odpadních vod i s napojením na pøíslu�ná pracovi�tì. V roce 1997 byla
zbudována potrubní po�ta a v roce 2000 byly její trasy roz�íøeny. Od roku 1994
je postupnì budován poèítaèový nemocnièní informaèní systém.

Vím, �e uvedený výèet toho, co nového se ve Fakultní nemocnici v jednotlivých
obdobích a zvlá�tì v posledních letech vybudovalo, není zdaleka úplný. Nezmiòuji
se také o vnitøním vybavení pracovi��, o nových moderních pøístrojích a za-
øízeních. Ale to také nebylo cílem tohoto èlánku, a tak jen pro úplnost obrazu
o souèasném budování nemocnice pøipomenu slova Ing. Petra Steklíka, vedoucího
Odboru investic FN, z jeho èlánku �Investièní èinnost v roce 2000� (SCAN, 2001,
è. 2, s. 1-2): �Celkové náklady na investièní èinnost ve Fakultní nemocnici v roce
2000 èinily 222 mil. Kè, z toho náklady na stavební akce pøes 108 mil. Kè, nákla-
dy na stroje a zaøízení témìø 104 mil. Kè, náklady na rozvoj Nemocnièního
informaèního systému (NIS) pøes 10 mil. Kè.�

Motivem, který mne vedl k napsání tohoto èlánku, bylo pøipomenout niko-
liv jen samotné budování Fakultní nemocnice, ale pøedev�ím zmìnu my�lení,
ke které v této sféøe do�lo s poèátkem devadesátých let a kterou si ji� dnes mo�ná
ani plnì neuvìdomujeme.

Zmínil jsem se ji� o tom, �e pøi rekonstrukcích budov po roce 1989 ji� zdaleka
ne�lo jen o záchranu a nezbytné funkèní pøizpùsobení objektù, ale o pøestavby
pøibli�ující stav budov soudobým po�adavkùm a vizím budoucnosti. Toté� je
mo�né øíci také o nové výstavbì a vùbec o celé strategii budování Fakultní nemoc-
nice. A nebylo by asi pravdivé, kdybychom tento obrat vidìli podmínìný jen
zmìnou ekonomických podmínek èi vìt�í mo�ností rozhlédnout se po svìtì kolem.
Myslím si, �e tìmi rozhodujícími faktory, které vedly ke zmìnì orientace pøi
rozvoji nemocnice, jsou pøedev�ím revitalizace humanistického my�lení v na�í
spoleènosti a ohled na potøeby a zájmy èlovìka. V na�em pøípadì je to i ne-
okázalá úcta k èlovìku - pacientovi i zamìstnanci - zakotvená v pøístupu mana-
gementu FN. Svìdectvím humanizace pøitom nejsou jen velké stavby, ale i nìk-
teré zdánlivé drobnosti, tøeba zaji�tìní rovných práv zamìstnancù pøi vjezdu
do nemocnice a ulehèení cesty k o�etøení nemocným, které pøinesla instalace
automatizovaného vjezdového systému. I taková zdánlivì okrajová opatøení jsou
vlastnì velikou revolucí ve vztazích mezi lidmi.                      PhDr. Vladimír Panou�ek

Latinské substantivum �clamor� lze
pøekládat rozliènì. U� jen pøi letmém
nahlédnutí do slovníkù zjistíme, �e napø.
Liviovi tento výraz poslou�il pro ozna-
èení pokøiku, Plinius Mlad�í jím ozna-
èoval výkøik, Cicero podiv, Vergilius
pokøik i náøek a Tacitus jásot. A verbum
�clamo� znamenalo i volat.

Pøeklad latinských výrazù je nepo-
chybnì zále�itostí nároènou a nìkdy
i o�idnou. Pro laika mù�e pøiná�et
i lecjaká pøekvapení. Tak tøeba drobná
kní�eèka z r. 1992 - èeský výbor z Ko-
menského díla �Clamores Eliae�, je
uvedena jako �Køiky Eliá�ovy�, a to
bez ohledu na to, �e toto dílo mìlo mít
pøímý vztah i ke �Clamores Dei et an-
gelorum�, kde bychom asi ono �cla-
mores� nevnímali jako �køiky� nebo
�výkøiky� ale spí�e jako �volání� èi
�hlasy�. No, budi�. Ka�dý má právo
na svùj pohled na svìt. Jen se mi ale zdá,
�e to nerozli�ování mezi køikem, po-
køikem a �hlasem volajícího na pou�ti�
u� dnes není jen vìcí latiny, ale nìèím
daleko obecnìj�ím. V�dy� my ani v bì�-
ném �ivotì nejsme nìkdy s to rozli�it,
èím �e vlastnì jsou ony stále èastìji
se ozývající proklamace, po�adavky
a projevy nespokojenosti rùzných lidí
a spoleèenských skupin. �eleznièáøi,
sedláci, piloti, dovozci aut, a pak zase
privátní lékaøi, ekologové a �protite-
melínové� - a znovu dokola. Jsou ty je-
jich protesty, hrozby stávkou a bloká-
dy opravdu voláním o pomoc? Nebo
jde jen o emotivní výkøiky, pokøik nespou-
tancù èi hlasitý náøek ukøivdìných? Ne-
mìl nakonec pravdu Le Bon ve své �Du�i
davu�?

Nevím. Ale napadá mne, a myslím
pøitom na ty, kdo ti�e bojují s tì�kou
nemocí, na obìtavé rodièe zdravotnì
posti�ených dìtí i na trpìlivé zdravotní
sestry, které pro�ijí svùj �ivot obklopené
bolestí a utrpením, �e asi hodnì zále�í
na èlovìku. Není tajemstvím, �e ti, co
opravdu poznali tí�i �ivota, obvykle mlèí.
A nemylme se, to jejich mlèení není
vzdání se a podlehnutí, ale jen slu�nost
a pokora. Právì takoví lidé by si ale
pøedev�ím zaslou�ili pomoci a více po-
zornosti druhých. A tak si také pøipo-
mínám ono Cicerovo �cum tacent, cla-
mant...� (tím, �e mlèí, volají...), i kdy�
dobøe vím, �e s takovým citátem dnes asi
nebudu �in�.                     Ludìk Ledøíèek
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První autor èlánku mìl spolu s dal�ími ètyømi úèastníky z ÈR
mo�nost absolvovat v èervnu 2001 v Holandsku tøítýdenní kurs,
kterého se úèastnilo okolo 45 lidí ze zemí støední a východní
Evropy, pøipravujících se na vstup do Evropské unie. Kurs se
zabýval základními teoretickými i praktickými principy øízení
zdravotnictví a uspoøádáním zdravotnických systémù v rùzných
zemích a velká èást programu byla vìnována i Evropské unii.
Proto�e EU je u nás citována velmi èasto, nìkdy témìø a� jako
ideologické zaklínadlo, je mo�né, �e mnoho lidí u� nemá chu�
se o její slo�ité uspoøádání blí�e zajímat, a tak celým gene-
raèním skupinám, odrostlým �kole, unikají nìkteré zcela zá-
kladní poznatky. Èlánek si klade za cíl pro pøípadné zájemce
prezentovat bazální fakta o EU a zmínit nìkteré dopady
do zdravotnictví.

HISTORIE
Zaèátek snah o sjednocování novodobé Evropy je kladen

do roku 1951, kdy vznikla Evropská uhelná a oceláøská do-
hoda (European Coal and Steal Community). Dal�ím krokem
byly Øímské smlouvy z roku 1957, které zalo�ily Evropské
hospodáøské spoleèenství (European Economic Community)
a EURATOM. Na tìchto tøech pilíøích bylo budováno EC
(European Community). Vedle tvorby spoleèného obchodního
prostoru se objevovaly snahy o konvergenci v dal�ích oblas-
tech a postupnì se tak posilovala my�lenka sjednocování zemí,
které jsou svázány hlubokými demokratickými, humanistický-
mi a kulturními evropskými koøeny. Evropská unie vznikla
formálnì v roce 1992, kdy� zakládající zemì, sdru�ené pod
hlavièkou EC, podepsaly Maastrichtskou smlouvu.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Základní kameny, na kterých je EU budována, jsou tvoøeny

dvìma principy - principem subsidiarity a principem volného
pohybu osob, zbo�í, slu�eb a kapitálu. Oba tyto principy jsou
ve své podstatì ve vzájemné kontradikci a vyèleòují dva pros-
tory, národní a evropský, jejich� hranici neustále hledá velmi
komplikovaný proces evropského vyjednávání.

Princip subsidiarity vytváøí pojistku uchování národní iden-
tity a sna�í se, aby se z Evropy nestala analogie USA, tj. jeden
národ s jednou kulturou a jednou image napøíè celým obrov-
ským územím. V legislativní øeèi tento princip urèuje, �e EU
jako nadnárodní tìleso pøenechává ve�keré zále�itosti, které lze
efektivnì øídit na národní úrovni, jednotlivým zemím a EU se
tak deklaruje jako volná konfederace. Ze znaènì v�eobecné
definice je v�ak jasné, proè je hledání a pøesné legislativní vy-
mezení hranice národního a evropského �ivlu hlavním pøed-
mìtem nekoneèné diskuse.

Princip subsidiarity zatím vítìzí ve sféøe poskytování zdra-
votnických slu�eb, kdy konkrétní konfigurace zdravotnického
systému, jeho financování (a� poji��ovenským systémem èi
ze státního rozpoètu), úhradové mechanismy pro poskytovatele,
formy vlastnictví zdravotnických zaøízení, podoba sítì apod.
jsou ponechány na vùli jednotlivých zemí. Podobnì systémy
sociálního zabezpeèení zùstávají národní specificitou, stej-
nì jako napøíklad organizace policejní ochrany, politického
�ivota aj.

Druhý základní princip, princip volného pohybu osob, zbo�í,
slu�eb a kapitálu, zaji��uje naopak prostor pro vytváøení jed-
notného evropského prostøedí a pøedpoklad pro rùst produk-

tivity ekonomiky, která v Evropì, oproti USA a rychle se roz-
víjejícím asijským státùm, zaostává. Princip volného pohybu
se úspì�nì uplatnil na vnitøních hranicích státù EU, kde se
obèané unie pohybují mnohem snáze ne� ostatní. Odstranil celní
bariéry a vedl i k takovým fenoménùm, jako jsou povinná
evropská výbìrová øízení u velkých veøejných obchodních
zakázek. V poslední dobì dospìl a� k postupnému zavádìní
spoleèné evropské mìny Euro, které od roku 2002 povede
k likvidaci nìkterých lokálních mìn, a to i tak tradièních jako
je nìmecká marka.

HLAVNÍ FAKTA A POLITICKÉ INSTITUTY
Evropská unie s patnácti èlenskými  zemìmi oficiálnì pou�ívá

jedenáct jazykù, jednacími jazyky jsou angliètina a fran-
couz�tina. EU má vlastní vlajku (kruh dvanácti zlatých hvìzd
na modrém podkladu), hymnu (Óda na radost z Beethovenovy
Deváté symfonie) a analogii státního svátku (Evropský den,
9. kvìtna).

Demokratické uspoøádání státu je bì�nì reprezentováno tro-
júhelníkem, v jeho� vrcholech jsou moc zákonodárná, moc
výkonná a nezávislé soudnictví. V Evropské unii je klasický
trojúhelník roz�íøen na ètverec, a to o slo�ité, vlivné tìleso Rady
EU, které je formováno vládami a ministerstvy jednotlivých
èlenských zemí a má nejvy��í rozhodovací pravomoci. Zá-
kladními orgány, které tvoøí vrcholy politického ètverce jsou
tak:

� Rada EU (The Council of  Ministers). Sídlo sekretariátu je
v Bruselu, Rada v�ak zasedá v�dy v té v zemi, která v daném
období EU pøedsedá, tj. v souèasnosti v Belgii. V èele stojí
generální sekretáø Javier Solana. Rada se sestává z ministrù
jednotlivých zemí, kteøí vytváøejí pøíslu�né resortní výbory
(Commitees), nad kterými je výbor premiérù vlád. Výborùm
ministrù jsou podøízeny dal�í rùzné výbory, slo�ené napø. 
z nejvy��ích nevolených úøedníkù pøíslu�ných ministerstev (stát-
ních tajemníkù - v ÈR nejsou tyto funkce na ministerstvech
vytvoøeny), nebo výbory, slo�ené z odborných expertù mi-
nisterstev. Rada urèuje hlavní politické cíle, koordinuje ná-
rodní politiky, øe�í rozdílnosti a má definitivní slovo v pøijí-
mání zákonù, které pro�ly parlamentem.

� Evropská komise (The European Commission). Sídlí v Bru-
selu, v jejím èele stojí  prezident Romano Prodi. Je analogií
celoevropské vlády, má pravomoc navrhovat novou legislati-
vu a dle stávající legislativy vládnout. Sestává se z jednotlivých
�ministerstev� (Directorates General), v jejich� èele jsou ko-
misaøi (Commissioners).

� Evropský parlament (The European Parliament). U� od roku
1957 sídlí ve �trasburku a postupnì posiluje své formální mo-
censké postavení, ale na pøijímání legislativy se podílí stále jen
zèásti. Je pøímo volený obèany EU. Má dal�í kontrolní a po-
radní pravomoci.

� Evropský soudní dvùr (The Court of Justice of the EU).
Sídlí v Lucemburku a má postavení nejvy��ího i ústavního
soudu.

Legislativa EU se dìlí na primární a sekundární právo.
Primární právo tvoøí akty vlastních státù. Jde zejména o zøizo-
vací smlouvy (Treaties), které mají váhu ústavních dokumentù
(napø. Øímské smlouvy o zøízení EHS a o zøízení Euratomu,

EVROPSKÁ UNIE A ZDRAVOTNICTVÍ
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Maastrichtská smlouva o zøízení EU a dal�í) a dále o dodatky,
pøílohy a rùzná prohlá�ení. Primární právní akty jsou dohod-
nuty v evropských orgánech, ale musejí být ratifikovány jed-
notlivými èlenskými zemìmi.

Sekundární právo je tvoøeno pøímo akty orgánù EU a má urèi-
tou hierarchii a specifickou nomenklaturu:

� Naøízení (Regulations) jsou obecnì závazná ve svém plném
rozsahu a pøímo aplikovatelná ve v�ech èlenských státech. Pøí-
mo zavazují jak èlenské státy, tak vnitrostátní subjekty práva
(fyzické, právnické osoby).

� Smìrnice (Directives) zavazují jen èlenské státy. Musejí být
implementovány do národních právních systémù, ale pøede-
pisují pouze výsledek, kterého se tím má dosáhnout. Formu
a metody dosa�ení cíle urèuje ka�dý stát sám.

� Rozhodnutí (Decrees) jsou pøímo závazná pro toho, komu
jsou urèena.

� Doporuèení a stanoviska (Recommendations, Advisories)
jsou právnì nezávazné nástroje, mající jen deklaratorní smysl.

Legislativa EU je stále v pohybu. Proces vyjednávání, jak
lze vytu�it ze spektra nadnárodních institucí, je mimoøádnì
slo�itý a øada zákonù je neustále pod tlakem zpochybòování
a nutnosti vysvìtlování na úrovni Evropského soudního dvora.
Zdá se, �e prùchodnìj�í jsou regulace a zákony z oblasti spo-
leèného obchodu, zatímco oblasti, blí�ící se sociální sféøe, jsou
dohadovatelné hùøe, proto�e stupeò solidarity a rovného pøí-
stupu k rùzným vymo�enostem je v jednotlivých zemích silnì
ovlivnìn místními kulturními a politickými tradicemi, které
podléhají jen znaènì pomalému posunu v èase. Nemalou roli
v komplikovaném, ale hluboce demokratickém procesu hraje
i silná skupina nevládních organizací (Non-Governmental Or-
ganizations, NGO�s).

EU A ZDRAVOTNICTVÍ
Jak ji� bylo shora øeèeno, ponechává EU v rámci principu

subsidiarity organizaci zdravotnického systému, a to zejména
pokud jde o poskytování slu�eb, na národní úrovni a respektu-
je výrazné odli�nosti mezi jednotlivými zemìmi. Jisté zasa-
hování unie se odehrává pouze v oblasti veøejného zdravotnictví
a hygieny a vychází z èl. 152 Amsterdamské smlouvy. Tento
èlánek ukládá povinnost, aby ochrana zdraví byla zavzata
do ve�kerých aktivit unie a na tomto základì se postupnì roz-
víjejí pokusy koordinovat zákony a postupy u nás celkem
bì�ných a tradiènì silných odvìtví hygieny a epidemiologie,
ochrany potravin, �ivotního prostøedí, prevence nemocí apod.
V souèasné dobì se diskutuje pøechod od jednotlivých preven-
tivních programù (AIDS, úrazy, nádory, drogy) na vy��í úroveò
globálního zdravotnického programu, který zatím bojuje o svùj
evropský rozpoèet. Rozsáhlé prostøedky se zaèaly vìnovat
na programy IDA/EUPHIN (Interchange of Data between
Administrations / EU Public Health Information Network), kam
mohou èekatelské zemì vysílat své pozorovatele. Programy by
mìly vést k vytvoøení metodicky sjednocené mezinárodní srov-
návací statistiky, která by obsahovala indikátory zdravotního
stavu a výkonnosti zdravotnického systému (IDA) a mìla by
se vytvoøit fungující komunikaèní sí�, která by zejména umo�-
nila efektivní sledování pøenosných nemocí (EUPHIN).

Pøesto�e vlastní poskytování zdravotnických slu�eb není EU
regulováno co do uspoøádání systému, mají na nì nepøímé do-
pady zákonné normy z jiných oblastí ne� zdravotnictví, jako

jsou pracovnì právní pøedpisy, vzdìlávání pracovníkù, bez-
peènostní pøedpisy, dodr�ování kvality slu�eb, vnitøní trh,
konkurence, ochrana prostøedí apod., co� pro zdravotnické le-
gislativce, pøipravující vstup ÈR do EU a sna�ící se harmoni-
zovat na�i legislativu, èiní úkol znaènì obtí�ným.

PØÍPAD �KOHLL AND DECKER�
Nakonec, jako pøíklad slo�itosti evropské legislativy, je

mo�no ve zjednodu�ené podobì uvést èasto diskutovaný závìr
soudního pøípadu (Kohll and Decker Judgement), pøijatý
v podobnì judikátu Evropským soudním dvorem v r. 1998.

Oba jmenovaní, jako�to obèané Lucemburska, poru�ili re-
gulace místní zdravotní poji��ovny, která urèovala, �e zdravot-
nické slu�by je mo�no kromì akutních èi pøedem schválených
pøípadù èerpat pouze ve vlastní zemi a nikoliv v zahranièí.
Poji��ovna proto odmítla proplatit p. Kohllovi ortodontickou
péèi pro nezletilou dceru, poskytnutou v SRN, a p. Deckerovi
brýle, pøedepsané v Lucembursku a poskytnuté v Belgii. Oba
se po slo�itém odvolacím øízení na domácí pùdì obrátili
s pomocí Evropské komise na Evropský soudní dvùr se �alobou
proti lucemburským zákonùm s tím, �e potlaèují princip vol-
ného pohybu slu�eb (Kholl) a zbo�í (Decker). Soud prozkou-
mal aplikovatelnost principu do zdravotnì sociální sféry a vy-
nesl precedentní rozsudek, prohla�ující regulaci poji��ovny
ohlednì omezování èerpání péèe v zahranièí za nezákonnou.

Argumentaci soudu lze volnì interpretovat následovnì: Ka�dá
zemì má právo upravit své zákony v oblasti zdravotnì sociál-
ního zabezpeèení tak, aby omezila èerpání péèe pouze na do-
mácí pùdu. Av�ak (!) Lucembursko (podobnì jako Belgie
a Francie èi z neèlenù EU �výcarsko) má zaveden tzv. pokla-
denský systém úhrad, kdy zdravotnì pojistná smlouva nevá�e
pøímo poji��ovnu a lékaøe èi jiného poskytovatele, ale kdy pa-
cient volnì èerpá pøedepsaný rozsah péèe kdekoliv, platí za ni
pøímo poskytovateli a platby mu jsou dodateènì refundovány
poji��ovnou. Soud posoudil takovýto pokladenský systém jako
zále�itost, která pøiná�í do systému vy��í podíl tr�ních vztahù
a rozhodl proto, �e je v tomto pøípadì nutno princip volného
pohybu zbo�í a slu�eb v pravidlech poji��ovny aplikovat. Naøídil
zmìnit v Lucembursku zákon a zru�it regulace omezující èer-
pání péèe v zahranièí. Bì�nìj�í poji��ovenské schéma s pøímým
vztahem poji��ovna - poskytovatel (souèasný systém v ÈR)
spadá v�ak i nadále do oblasti neobchodních národních re-
gulací a v jeho rámci proto pohyb obèanù omezit na danou
zemi lze.

ZÁVÌR
Pøípad �Kholl and Decker�, podobnì jako zjednodu�ený popis

základù EU, ukazuje, jak je snaha o evropskou integraci vìcnì
i právnì slo�itá a jak je pro øadového obèana èi zdravotníka
orientace v celé problematice obtí�ná. Nelze se proto divit
vá�ným diskusím mezi euroskeptiky, odsuzujícími byrokra-
tickou ma�inerii EU, a politiky, propagujícími EU jako mocný
rozvojový potenciál, který mù�e pøidru�ené zemì rychle posílit
ekonomicky i jinak, tak, jak k tomu do�lo napø. ve �panìlsku
èi v Irsku. Ètenáø si v�ak musí udìlat v tìchto vìcech jasno
sám. Bazální znalosti o EU mu v tom snad trochu pomohou
a dal�í bohatý studijní materiál mù�e mj. èerpat i na http://
www.europa.eu.int. nebo http://www.euroskop.cz.

Doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.
Mgr. Radek Felcman
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V rámci zahajovacího ceremoniálu V. mezinárodního sympozia
k dìjinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny pøedal dìkan
Lékaøské fakulty prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., støíbrnou pamìtní
medaili fakulty prof. Eugenu Strouhalovi (na snímku vpravo)
za jeho vìdecké zásluhy u pøíle�itosti jeho �ivotního jubilea.

1. LF UK. Po celou dobu externì spolupracoval s Èeským egyp-
tologickým ústavem UK.

Vykonal øadu studijních cest, jmenovitì do Egypta a Núbie,
a to nejen v rámci èeského bádání, ale i jako �ádaný èlen expe-
dicí mezinárodních. Vzpomeòme jeho úèast v expedicích Èes-
kého egyptologického ústavu UK do Abúsíru u Káhiry a vý-
zkum mumie z D�oserovy stupòovité pyramidy (D�oser zakla-
datel a první král 3. dynastie kolem roku 2700 pøed Kristem).

O výsledcích svých studijních cest a výzkumu pøedná�el ne-
jen u nás, ale na celé øadì zahranièních univerzit - na univer-
zitì v Londýnì, Paøí�i, ve Vídni a v Berlínì, na nìkolika uni-
verzitách v USA (Ithaca, Norman, Los Angeles aj.) a pravidelnì
na Káhirské univerzitì a na univerzitì v Alexandrii.

Je èlenem a èestným èlenem mnoha mezinárodních od-
borných spoleèností a organizací. Jeho vìdecký profil dokres-
luje úèast v redakèních radách mezinárodních vìdeckých èa-
sopisù jako je Journal of Paleopathology, International Journal
of Osteoarcheology a International Journal of Anthropology,
abychom se zmínili alespoò o nìkterých.

Jeho publikaèní aktivita je obdivuhodná a zahrnuje na deset
monografií, v nich� je hlavním autorem a dal�í monografie,
do nich� pøispìl jako spoluautor. Vìdecké a populární èlánky
jdou do stovek. Jeho nejznámìj�í monografie je ��ivot starých
Egyp�anù�. Tato poutavá a krásnì ilustrovaná kniha, v ní� sledu-
jeme �ivot Egyp�ana od jeho narození, pøes období dìtských
her a dospívání, zamìstnání v dospìlosti a� po stáøí, �kdy ocha-
buje srdce a pamì� vynechává�, vy�la v sedmnácti vydáních
a byla pøelo�ena do osmi jazykù, vèetnì japon�tiny. Americké
nakladatelství Oklahoma Univerzity Press ji vyhlásilo v roce
1992 za nejlep�í knihu roku.

Geoffrey T. Martin, profesor egyptologie na University College
v Londýnì, v pøedmluvì k této knize uvádí mimo jiné: �Eugen
Strouhal ovládá výbornì látku a nadto má pøed svými vìhlasnými
pøedchùdci velkou výhodu v tom, �e je nejen archeologem, ale
i antropologem mezinárodního významu.�... �Stal se souèástí
slavné tradice èeského egyptologického bádání symbolizovaného
jmény Franti�ka Lexy, Zbyòka �áby a Jaroslava Èerného.�

Je pochopitelné, �e za vìdecké zásluhy se profesoru Strou-
halovi dostalo mnoha ocenìní. Je èlenem a èestným èlenem
témìø dvaceti domácích  a mezinárodních spoleèností a orga-
nizací a nositelem mnoha pamìtních medailí, mimo jiné Hrdliè-
kovy pamìtní medaile a Michalowského medaile. Má nemalé
zásluhy o paleopatologii a historii chorob, zvlá�tì zhoubných
nádorù, tuberkulózy a syfilidy. V roce 1972 byl v Detroitu
v USA zakladatelem paleopatologické asociace.

Pøi charakteristice prof. Strouhala nelze opomenout jeho lid-
ské vlastnosti. Jsou to skromnost a vlídnost, které vás osloví
pøi prvním rozhovoru s ním.

V úvodu jsem se zmínil, jak nesnadný je úkol pøiblí�it a zhod-
notit osobnost a dílo profesora Eugena Strouhala. To, co se mi
podaøilo postihnout, je jen nìkolik kamínkù z neobyèejnì bo-
haté a mnohostranné mozaiky jeho odborné a vìdecké èinnosti.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Foto Eva Vídeòská

Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc.,
nositelem støíbrné pamìtní medaile
Lékaøské fakulty v Hradci Králové

Oslavence pøedstavil pøítomným prof. Ladislav Chrobák:
�Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., habilitovaný Dr.
fakulty historie Var�avské univerzity, je mnohým z vás dobøe
znám. Pøiblí�it a zhodnotit neobyèejnì bohatou a plodnou vì-
deckou minulost a èinnost pana profesora tak, aby nic nezùsta-
lo opomenuto a nedocenìno, je nad mé schopnosti, nebo� by to
vy�adovalo nejen znalosti medicíny a historie, ale zároveò -
a to pøedev�ím - hluboké znalosti archeologie a antropologie,
proto�e v�emi tìmito vìdami se pan profesor zabýval. Vyneslo
mu to mezinárodnì uznávané zásluhy o rozvoj paleopatologie
jako multidisciplinárního oboru.

Jeho vìdecký pøínos je výsledkem bezpøíkladné píle, pracovi-
tosti a hou�evnatosti. Snad k tomu pøispìla i pøíznivá konstelace
genù, nebo� jeho otec byl lékaøem a dìd Èenìk Strouhal, který
se narodil ve východoèeském regionu v Seèi, byl zakladatelem
èeské experimentální fyziky, prvním profesorem tohoto oboru
u nás a rektorem Univerzity Karlovy v letech 1903-94.

Prof. Eugen Strouhal se narodil 24. ledna 1931 v Praze. Vy-
studoval medicínu na Fakultì v�eobecného lékaøství Univerzi-
ty Karlovy v Praze, ale té� prehistorii na Filosofické fakultì té�e
univerzity. Po promoci pracoval krátce jako sekundární lékaø
ve Franti�kových Lázních, ètyøi roky v Biologickém ústavu LF
UK v Plzni a krátkodobì ve Výzkumném endokrinologickém
ústavu v Praze. Od poèátku �edesátých let se jeho zájem zamìøu-
je na obory, kterým se se zápalem vìnoval po celý svùj �ivot.

Po externí aspirantuøe antropologie na Pøírodovìdecké fakultì
Komenského Univerzity v Bratislavì získává z tého� oboru
vìdeckou hodnost kandidáta vìd a docenturu, z historie dok-
torát vìd a profesuru a souèasnì mu v roce 1991 Var�avská
univerzita udìluje èestnou hodnost Dr. hab. z archeologie.

V letech 1961-1968 pracuje v Ès. egyptologickém ústavu UK
jako odborný a pozdìji vìdecký pracovník. Následnì se stává
vedoucím oddìlení pravìku a starovìku v Náprstkovì muzeu
a od roku 1992 do roku 1998 pøednostou Ústavu dìjin lékaøství
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Ve dnech 7.- 8. èervna 2001 se v Glasgow konal 5. evropský
kongres o tenkém støevì Evropské spoleènosti pro studium
chorob tenkého støeva (European Club for the Study of Small
Intestine Disease). Kongres byl souèasnì odborným setkáním
Skotské gastroenterologické spoleènosti (Caledonian Society
of Gastroenterology). Z na�eho pohledu je jistì zajímavé, �e
postgraduální èást kongresu byla pro èleny Skotské gastroen-
terologické spoleènosti povinná a pøípadná neúèast musela být
pøedem omluvena. Hlavními organizátory byli Dr. A. John
Morris a Dr. John F. MacKenzie z Glasgowské královské nemoc-
nice. Kongres se konal v krásných prostorách starobylé Royal
College of Physicians & Surgeons.

Odborný program byl rozdìlen do �esti tematických sekcí.
Hlavní sympoziální pøedná�ky se týkaly mo�ností neinvazivního
posouzení zánìtù gastrointestinálního traktu (S. Gosh, Edin-
burgh), diagnostiky zánìtlivých chorob tenkého støeva (J. Bure�,
Hradec Králové), nádorù tenkého støeva (A. J. Morris, Glas-
gow), hypochromní anemie z okultních ztrát do trávicího ústro-
jí (J. F. MacKenzie, Glasgow), problematiky refrakterní ce-
liakie (C. Cellier, Paøí�), vaskulárních chorob tenkého støeva
(S. Rejchrt, Hradec Králové), imunologie Crohnovy choroby
(G. Monteleone, Southampton) a krvácení do gastrointestinál-
ního traktu z neurèeného zdroje (A. Van Gossum, Brusel).

P. Swain (Londýn), vynálezce tzv. kapslové endoskopie (cap-
sule endoscopy), pøednesl zásadní pøedná�ku na toto téma.
G. Gay (Nancy Cedex) a M. Pennazio (Turín) prezentovali první
vlastní klinické zku�enosti s touto novou metodou. Pøi kapslové
endoskopii vy�etøovaná osoba spolkne diagnostickou kapsli
(25 mm dlouhou). Kromì speciálního optického systému je
kapsle vybavena zdrojem studeného svìtla, zaøízením k zaji�tìní
bezdrátového pøenosu videosignálu a bateriemi. Spolknutá en-
doskopická kapsle díky peristaltice postupnì projde celým gas-
trointestinálním traktem a vyjde per vias naturales. Videosignál
je zaznamenáván na malý bezdrátový videorekordér, který
nosí vy�etøovaný s sebou. Na speciálním pøehrávaèi RAPID
workstation (Reporting and Processing of Images and Data)
se následnì videozáznam pøehraje a zpracuje. Metoda je
zatím ve fázi klinického zkou�ení. Hlavní výhodou je mo�nost
endoskopického vy�etøení celého trávicího ústrojí bez nut-
nosti zavádìní endoskopù. Metoda v�ak má prozatím i øadu
úskalí. Je èasovì nároèná, zpracování jednoho videozázna-
mu trvá v prùmìru ètyøi hodiny. Nezanedbatelná zøejmì bude
i cena vy�etøení. Problematika podle oèekávání vyvolala �i-
vou diskusi.

Pátý evropský kongres o tenkém støevì

V rámci kongresu byl uspoøádán také pøímý pøenos endosko-
pického vy�etøení tenkého støeva (live enteroscopy demostra-
tion) z Glasgowské královské nemocnice. Mimo jiné byly pøed-
vedeny slo�ité pøípady polypektomie hamartomu tenkého støe-
va (A. J. Morris, Glasgow) a enteroskopického pøístupu
ke stenózám tenkého støeva (C. Benz, Ludwigshafen).

Podobnì jako pøedchozí kongresy o tenkém støevì i leto�ní
setkání bylo bezchybnì pøipraveno organizaènì, také po od-
borné stránce se jednalo o velmi pøínosnou a podnìtnou akci.

Doc. MUDr. Jan Bure�, CSc.
2. interní klinika

Prim. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., pøedná�í v Royal College
of Physicians & Surgeons v Glasgow.

Dne 14. èervna 2001 ukonèili bakaláøské studium v oboru
o�etøovatelství na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy v Hradci
Králové tito zamìstnanci Fakultní nemocnice:

Bc. Irena Cabová, sestra na Jednotce intenzivní péèe Kar-
diochirurgické kliniky, Bc. Pavlína Chvátilová, sestra v tøí-
smìnném provozu u lù�ka na Porodnické a gynekologické kli-
nice, nyní na mateøské dovolené, Bc. Ivana Kupeèková, vrchní

sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicí-
ny, Bc. Petra Nováková a Bc. Lenka Rybáøová, obì sestry
na Jednotce intenzivní metabolické péèe Kliniky gerontolo-
gické a metabolické, a Bc. Jitka Stárková a Bc. Karel �auer,
oba pùsobící ve funkci stanièní sestry na Klinice gerontolo-
gické a metabolické. V�em shora jmenovaným k úspì�nému
ukonèení nároèného studia srdeènì gratulujeme a pøejeme jim
hodnì úspìchù v dal�í nároèné práci.                                         Redakce

Noví absolventi bakaláøského studia o�etøovatelství
z øad pracovníkù Fakultní nemocnice
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Nìkteøí pracovníci Fakultní nemocnice vyjadøují obèas
pochybnosti o správnosti pøípravy a zaji�tìní výstavby nových
objektù FN nebo rekonstrukcí objektù star�ích. Dovolím si
na nìkolika øádcích shrnout podstatné rysy metodiky, kterou
pou�íváme, abychom si byli jisti, �e to, co stavíme, stavíme
kvalitnì a s co nejni��ími náklady.

Pøíprava výstavby nového objektu nebo vìt�í rekonstrukce
zaèíná v�dy tzv. studií. Je to úvodní fáze projektové pøípravy,
ve které vybraný projektant èi architekt, ve spolupráci s In-
vestièním odborem a budoucími u�ivateli objektu, stanoví zá-
kladní rysy budoucích prací: s ohledem na toky pacientù, per-
sonálu a materiálu, na in�enýrské sítì atd. navrhne základní
dispozici pracovi��, charakterizuje technologii (zdravotnickou
i stavební), nároky na zásobování rùznými médii a provede
odborný odhad nákladù na realizaci. Tyto práce se zadávají,
v závislosti na rozsahu, buï osvìdèeným projektantùm, se který-
mi nemocnice ji� spolupracovala, nebo jsou vybráni na zá-
kladì výbìrových øízení. Cena studie se odvíjí od odhadnuté
ceny díla a pohybuje se v rozmezí od nìkolika desítek do stovek
tisíc korun. Hradí se v�dy z vlastních zdrojù nemocnice. Dota-
ci ze státního rozpoètu lze toti� získat a� na vy��í stupnì pro-
jektové dokumentace nebo na úhradu vlastní stavby. �ádost
o nì v�ak musí být v�dy podlo�ena  studií.

Druhou fází projektové pøípravy je projekt pro stavební po-
volení následovaný tøetí fází - provádìcím projektem. Obì tyto
fáze zpravidla zaji��uje jeden architekt èi ateliér. Podle pøed-
pokládané vý�e nákladù (u velkých staveb mù�e jít a� o desítky
milionù) je vybrán na základì výbìrového øízení, veøejné
obchodní soutì�e, nebo urbanisticko-architektonické soutì�e.

Na tomto místì pøipomeòme zásady výbìrových øízení, které
jsou stanoveny zákonem o veøejných zakázkách (199/1994 Sb.
vèetnì novel a doplòkù). Aplikaci zákona ve FN upravuje
Smìrnice øeditele FN III/2: Zadávání veøejných zakázek ve FN.
Prvním krokem celého procesu je zpracování zadávacích pod-
mínek, ve kterých se specifikuje pøedmìt a rozsah díla a kritéria,
podle kterých bude výbìr proveden. Prvním kritériem je zpra-
vidla cena, dále zku�enosti firmy v dané oblasti a finanèní
i vìcné garance. U men�ích zakázek se k podání nabídek vyzý-
vá nìkolik firem (minimálnì 3, obvykle 5 - 7) u velkých za-
kázek se  vyhla�uje veøejná obchodní soutì�, do které se mù�e
pøihlásit libovolný poèet firem.

 Nemocnice má vý�e zmínìným pøedpisem stanoveno nìko-
lik výbìrových komisí, mezi které se výbìrová øízení rozdìlují
podle vý�e a charakteru zakázky. Èleny komisí jsou jednak
zástupci správních útvarù � v�dy z Právního odboru, ekono-
mického úseku a provoznì technického úseku, jednak zástupci
budoucích u�ivatelù, èlen dozorèí rady FN, nìkdy jsou pøizvá-
ni zástupci státní správy. Poèet èlenù komise není pevnì stano-
ven,  pohybuje se obvykle v rozmezí od 7 do 11.

Výbìrová komise zasedá zpravidla dvakrát - poprvé pøi
otvírání obálek s nabídkami. U vìt�ích zakázek firmy zasílají
své nabídky v zapeèetìných obálkách, které se pøed komisí
otevøou, provede se kontrola formálních nále�itostí nabídky
a oznámí se cena nabídky. Tohoto zasedání se mohou zúèastnit
i zástupci soutì�ících firem. Jeho výsledkem je Protokol
o otevírání obálek, ve kterém jsou uvedeny názvy soutì�ících
firem, zda splnily zákonem dané formální po�adavky (v pøípadì
jejich nesplnìní jsou ze soutì�e vyøazeny) a cena, za kterou
nabízejí realizaci zakázky. Nabídky pak pøevezme zadavatel
zakázky k podrobnému hodnocení, které zpracuje do tzv. kri-
teriální tabulky.

Druhé jednání komise je vìnováno výbìru dodavatele. Úèast-
níci zkontrolují správnost zpracování tabulky, stanoví váhy jed-
notlivých kriterií. Potom urèí poøadí uchazeèù podle kritérií
a jednoduchým výpoètem zjistí poèet bodù, které ka�dý uchazeè
získal a které urèuje jeho celkové poøadí. Jen ve zcela ojedinì-
lých pøípadech dochází k rovnosti bodù a komise urèuje poøadí
hlasováním. Výsledek jednání komise pak stvrzuje øeditel
nemocnice.

S vybraným uchazeèem je podepsána smlouva o dílo, na je-
jím� základì se zakázka realizuje. Smlouva vychází z na-
bídky, tzn. dodavatel se smluvnì, a pod finanèní sankcí
za nesplnìní, zavazuje realizovat zakázku v daném termínu,
za nabídkovou cenu, s pøíslu�nými garancemi, poji�tìním, zá-
rukami atd.

U stavebních zakázek vstupují firmy do soutì�e za zcela
rovných podmínek. Výbìrové øízení se provádí na základì pro-
jektu pro stavební povolení nebo provádìcí projektové doku-
mentace. Souèástí obou dokumentací je i tzv. výkaz výmìr, který
charakterizuje s velkou pøesností rozsah jednotlivých staveb-
ních prací. Nemocnice dostane od projektanta tento výkaz
ocenìný podle ceníku stavebních prací a má tedy k disposici
celkovou cenu díla � tzv. propoètovou cenu. Firmy, které vstu-
pují do soutì�e dostanou projektovou dokumentaci vèetnì
�slepého� (ceny nejsou uvedeny) výkazu výmìr. Nabídkovou
cenu pak stanoví tím, �e jednotlivé polo�ky výkazu ocení po-
dle svých podmínek. Propoètovou cenu firmy neznají, ale
i kdyby do�lo, a� u� z nemocnice nebo od projektanta, k úniku
informací a tato cena jim byla známa, není jim nic platná. Díky
mnoha okolnostem má ka�dá firma jiné ceny rùzných prací,
firmy mají rùznou re�ii a samozøejmì rùzné pøedstavy o zisku,
který na dané zakázce mohou získat. Jediná informace, která
by mohla výbìrové øízení ovlivnit, je informace o nabídkových
cenách konkurenèních firem, které v �ádném pøípadì nemo-
hou získat pøed komisionálním otevøením obálek, pak se ceny
stanou vìcí veøejnou.

Dùle�itá je otázka koneèné ceny díla. Jsou dva dùvody, proè
tato cena bývá zpravidla vy��í, ne� ta, za kterou se vítìzná fir-
ma zavázala dílo realizovat a na kterou je uzavøena smlouva.
První dùvod, který se vyskytuje výhradnì u rekonstrukcí,
spoèívá v omezené mo�nosti pøesnì urèit stav rekonstruovaného
objektu nebo jeho èásti a stanovit ji� v projektu odpovídající
rozsah prací. Druhý dùvod � bìhem realizace dojde ke zmìnì
po�adavkù u�ivatele. V obou pøípadech mù�e být rozsah prací
vìt�í i men�í. Oba se øe�í formou dodatkù ke smlouvì, ve kterých
jsou zdùvodnìny, vyèísleny a pøesnì, polo�kovì, dolo�eny tzv.
odpoèty (rozsah prací je men�í) nebo dopoèty (rozsah prací
je vìt�í). Provedení (èi neprovedení) prací je dokumentováno
ve stavebním deníku a tam stvrzeno projektantem, dodavatelem
díla a stavebním dozorem � zástupcem FN. V nìkolika úrov-
ních je tak dokladováno, �e polo�ky dodatku nejsou souèástí
pùvodního projektu a nebyly tedy obsa�eny v úvodní cenové
nabídce.

Jak je patrno, je celý proces prùhledný, dobøe kontrolovatel-
ný a rozhodnì se nemù�e stát pøedmìtem nìjaké manipulace
jednotlivce nebo malé skupiny lidí. Na rozdíl od výbìrových
øízení na pøístroje, pøíp. jiné dodávky, nelze stavební zakázku
�u�ít na míru� nìjaké firmì. Velké zakázky jsou navíc z vìt�í
èi men�í èásti kryty dotací ze státního rozpoètu. Jde o státem
peèlivì sledované výdaje a èinnost nemocnice v tomto smìru
byla ji� nìkolikrát kontrolována Národním kontrolním úøadem.
Jeho nález byl v�dy negativní.                        RNDr. Josef �idù, CSc.

Nìco ze zásad pøípravy a realizace investièní výstavby
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Od 1. srpna 2001 je zaveden re�im placených vjezdù mo-
torových vozidel do areálu Fakultní nemocnice. Motivem
k tomuto opatøení byla snaha sní�it poèet automobilù, které
mnohdy nadbyteènì dlouho parkují v areálu FN, a souèasnì
i snaha zpøístupnit areál v�em, pro které je vzdálenost od vnìj-
�ích parkovi�� ke konkrétnímu zdravotnickému pracovi�ti
znaènou pøeká�kou. �Nemocnice je slu�ba pro lidi, která by
mìla být co nejvíce pøístupná,� øekl v rozhovoru pro Hradecké
noviny (20. 7. 2001) docent Leo� Heger, øeditel FN. Zároveò
s pøípravou nového vjezdového systému byla roz�íøena parko-
vi�tì jak v areálu, tak i pøed nemocnicí, a s dal�ím roz�íøením
parkovi�� pøed nemocnicí se do budoucna poèítá.

S podmínkami pro vyu�ití nového vjezdového systému byli
pracovníci FN podrobnì seznámeni a informována byla také
veøejnost. Navíc dokonalé dopravní znaèení pøed vjezdem
do nemocnice by mìlo být zárukou, �e ti náv�tìvníci, kteøí
do areálu potøebují vjet, se v zajetí automatické techniky �ne-
ztratí�. Pøesto jsme se rozhodli tímto èlánkem je�tì jednou
pøipomenout, jak automatický vjezdový systém funguje.

Systém je øízen automaty s pou�itím èipových karet. Pro
v�echny u�ivatele platí základní pokyn, �e po zvednutí závory
smí projet pouze jedno vozidlo. Re�im je ale ponìkud odli�ný
u tzv. abonentního systému a systému pro náv�tìvníky.

Abonentní systém je urèen pro zamìstnance FN, resp. zamìst-
nance Lékaøské fakulty, VLA èi Speciální základní �koly, kteøí
pracují ve FN, ale vyu�íván je také u slu�ebních vozidel FN, vo-
zidel Územního støediska záchranné slu�by a vozidel nìkterých
organizací pùsobících v areálu FN. Úèastníci abonentního systé-
mu pou�ívají pro vjezd aktivovanou èipovou kartu (u zamìstnancù
FN je to osobní identifikaèní karta), kterou pouze pøilo�í ke sní-
maèi pøed závorou vjezdu a obdobnì i pøi výjezdu. Dr�itelé abo-
nentních karet mohou pou�ívat libovolný ze dvou jízdních pruhù
na vjezdu hlavní vrátnicí a mohou pou�ívat i tzv. zadní vrátnici,
pøi výjezdu pak bez ohledu na to, kterou vrátnicí do areálu vjeli.

Pro zamìstnance FN je stanoven poplatek 5,- Kè za první
vjezd do areálu v tzv. �placené dobì�, tj. v pracovních dnech
od 5.30 do 13.00 hodin. Dal�í vjezdy tého� dne (napø. návrat
z konzilia ze Staré nemocnice apod.) se ji� neúètují. V ostatní
dobì v pracovních dnech, v noci a prùbì�nì o víkendech a svát-
cích je pro zamìstnance vjezd zdarma. Poplatky za vjezd jsou
zamìstnancùm FN srá�eny ze mzdy. Aktivace karet probíhá
ka�dou støedu v dobì od 11.00 do 14.00 hodin na Provozním
odboru u p. Fila, è. tel. 3730. Pracovníci Lékaøské fakulty, VLA a
dal�ích organizací, kteøí èastìji zají�dìjí v rámci své práce do FN
a kterým nelze ve FN srá�et poplatky ze mzdy, si mohou vy�ádat
aktivovanou abonentní kartu po slo�ení pøíslu�né zálohy.

Systém pro náv�tìvníky umo�òuje vjet do areálu nemoc-
nice pacientùm, jejich doprovodu èi náv�tìvám. Re�im tohoto
systému je od abonentního systému odli�ný jednak v tom, �e
èipovou kartu vydá øidièi vozidla automat po stisknutí knoflíku,
a to pouze v pravém jízdním pruhu, jednak v jiném stanovení
tzv. �placené� a �neplacené� doby. Pøi výjezdu z nemocnice
v tzv. �neplacené dobì� (tj. pøi pobytu v areálu do 30 minut
a v dobì od 20.00 do 5.30 hodin) øidiè u výjezdové závory
vlo�í vjezdovou kartu do odebíraèe a automat otevøe závoru.
Nemusí tedy zají�dìt k automatické pokladnì. Náv�tìvníci ale
mohou i pro výjezd z areálu pou�ívat pouze hlavní vrátnici.

V tzv. placené dobì øidiè nejprve zaplatí u automatické min-
covní pokladny. Zde po pøilo�ení èipové karty ke èteèce po-
kladny se na displeji zobrazí èástka k zaplacení, platí se mince-
mi, automat vrací nazpìt. Po stisku tlaèítka �Tisk dokladu� vydá
pokladna i doklad o zaplacení. Po zaplacení pøejede øidiè
do prostoru vrátnice k výjezdové závoøe, vlo�í kartu do au-
tomatu a ten otevøe závoru. Prvních tøicet minut pøítomnosti
vozidla v areálu nemocnice je zdarma. Za ka�dých dal�ích za-
poèatých 60 minut je poplatek 5,- Kè.

Osoby s prùkazkou ZTP jsou (po prokázání se) povinnosti
placení vjezdu zpro�tìny. Zvlá�tní re�im lze uplatnit u chro-
nicky dialyzovaných pacientù a pacientù, kteøí dlouhodobì do-
jí�dìjí èastìji ne� jednou týdnì do nemocnice kvùli ambulant-
ní péèi a jsou imobilní (event. se jedná o malé, tì�ce nemocné
dìti). Pro nì udìlí øeditel FN na základì �ádosti vedoucího
lékaøe ambulance èi primáøe oddìlení právo bezplatného vjez-
du (podrobné pokyny pro podání takové �ádosti uvádí obì�ník
FN è. 16 ze dne 15. srpna 2001).

Po nìkolikatýdenní zku�ební dobì je dnes vjezdový systém
v podstatì stabilizován. Jak nás informoval vedoucí strá�ního
a informaèního oddìlení Provozního odboru FN pan Milan Filo,
aktivováno ji� bylo cca 1 200 abonentních karet (vèetnì karet pro
slu�ební vozidla FN a vozidla ÚSZS) a cca 200 karet pro vozidla
firem pùsobících v areálu FN. Zvykli si i náv�tìvníci nemocnice.
A tak si mù�eme jen pøát, aby se u� neopakovaly pøípady
pøera�ených závor, které v prvních zku�ebních týdnech systému
byly noèní mùrou pracovníkù Provozního odboru FN, a aby sys-
tém bezporuchovì fungoval.

Jak je to s vjezdem
do areálu Fakultní nemocnice

Redakce
Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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Ve dnech 26.-29. èervna 2001 se v Hradci Králové uskuteènilo
5. mezinárodní sympozium k dìjinám medicíny, farmacie
a veterinární medicíny. Organizací byly povìøeny tøi krá-
lovéhradecké vysoké �koly - Vojenská lékaøská akademie Jana
Evangelisty Purkynì a dvì zdej�í fakulty Univerzity Karlovy -
Lékaøská fakulta a Farmaceutická fakulta. Vojenská lékaøská
akademie byla hlavním poøadatelem, sympozium zaøadila k vý-
znamným akcím v jubilejním roce padesátiletí svého trvání
v Hradci Králové. V situaci absence sponzorù se pomoci a cen-
ných rad dostalo organizátorùm zejména od kolegù z Ústavu
dìjin lékaøství a cizích jazykù 1. LF UK Praha a pra�ského Vý-
zkumného centra pro dìjiny vìdy.

Témìø sto pøihlá�ených pøíspìvkù bylo rozdìleno do ètyø te-
matických sekcí:

� Význam pramenù, literatury a knihoven pro vzdìlávání zdra-
votnických a veterinárních pracovníkù.

� Medicína a vojenství.
� Vývoj oboru medicíny, farmacie, veterinární medicíny a or-

ganizace vojenské zdravotnické péèe.
� Osobnosti medicíny, farmacie a veterinární medicíny.

Na základì obdr�ených abstrakt vystoupení byl pøipraven
Sborník abstrakt, který obsahuje i adresáø autorù.

Významná byla úèast zahranièních badatelù. Bereme-li
za samozøejmé tradiènì silné zastoupení kolegù ze Slovenska,
je mo�né konstatovat, �e zvlá�tì zaøazení problematiky histo-
rie vojenského zdravotnictví a polní medicíny se odrazilo v èet-
nosti zahranièních pøihlá�ek. Badatelé (20) z Nìmecka, Ra-
kouska, Polska, Holandska, Slovinska, Maïarska poutali pozor-
nost úèastníkù sympozia.

Zahájení sympozia probìhlo pod pùsobivou re�ií (prof.
MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.) ve velké posluchárnì Lékaøské
fakulty dne 26. èervna. Pøítomnost hlavních pøedstavitelù
regionu a mìsta - v èele s hejtmanem královéhradeckým
Ing. Pavlem Bradíkem, primátorem mìsta Hradec Králové
Ing. Oldøichem Vlasákem, biskupem královéhradeckým Mons.
Dominikem Dukou - a pøedstavitelù akademické obce byla
umocnìna vystoupením trubaèù Gardy mìsta Hradec Králové.
Jejich fanfáry také uvedly velmi slavnostní okam�ik zahajo-
vacího ceremoniálu, kdy dìkan Lékaøské fakulty prof. MUDr.
Ivo �teiner, CSc., pøedal význaènému egyptologovi prof. MUDr.
PhDr. Eugenu Strouhalovi, DrSc., jako výraz ocenìní jeho ba-

datelského pøínosu a u pøíle�itosti jeho �ivotního jubilea støíbr-
nou pamìtní medaili LF UK v Hradci Králové.

Jednání jednotlivých sekcí se rozebìhla od støedy 27. èervna
a uskuteènila se ve Vojenské lékaøské akademii.

V programu sympozia nechybìly doprovodné akce. Vedle
prohlídky historického jádra mìsta Hradec Králové to byly
støedeèní zájezd do prostoru boji�tì prusko-rakouské války 1866
na Chlumu u Hradce Králové a o den pozdìji náv�tìva far-
maceutického muzea v Kuksu. Náv�tìva areálu památníku
na Chlumu navazovala na problematiku sekce medicína a vo-
jenství, u pøíle�itosti 135. výroèí této tragédie se zamìøila
pøedev�ím na otázky tehdej�ího pojetí a organizace zdravot-
nické péèe na boji�ti. Náv�tìva Kuksu byla zcela v re�ii Far-
maceutické fakulty (doc. PhDr. Karel Král, CSc.). Vedle prohlíd-
ky známého barokního komplexu byla pøedstavena nová a
èerstvì otevøená expozice Èeského farmaceutického muzea.
Jedná se o pozoruhodný výsledek dlouhodobého úsilí pracov-
níkù Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty
UK v Hradci Králové a v prvé øadì vedoucího Èeského farma-
ceutického muzea doc. RNDr. Václava Ruska, CSc.

Dne 29. èervna 2001 vyvrcholilo sympozium plenárním
zasedáním úèastníkù, kteøí mimo jiné pøijali závìreèné usnesení,
ve kterém jsou konáním pøí�tího - 6. roèníku sympozia povìøe-
ni sloven�tí kolegové.

Doc. PhDr. Franti�ek Dohnal, CSc.
Vojenská lékaøská akademie J. E. Purkynì

SETKÁNÍ S HISTORIÍ

Ze slavnostního zahájení.                                            Foto Eva Vídeòská

O prùbìhu 5. mezinárodního sympozia k dìjinám medicíny,
farmacie a veterinární medicíny, které se uskuteènilo letos
v èervnu v Hradci Králové, zevrubnì informuje v èlánku
�Setkání s historií� prezident sympozia doc. PhDr. Franti�ek
Dohnal, CSc. Doplním jenom, �e na sympoziu bylo prezentováno
i devìt prací autorù z na�í fakulty a nemocnice. V sekci na-
zvané �Význam pramenù, literatury a knihoven pro vzdìlávání
zdravotnických a veterinárních pracovníkù, to byla sdìlení
E. Èeèkové (Lékaøská knihovna LF UK a FN) a Z. Voplatkové
(VLA JEP) �Vznik, vývoj a souèasnost lékaøských knihoven
v Hradci Králové�, J. Peychla, E. Rudolfa, J. Koláøové a M.

Èervinky (Ústav lékaøské biologie a genetiky LF UK) �Práce
s bibliografickými databázemi v prostøedí Internetu jako souèást
výuky lékaøské biologie a genetiky� a A. Adlafové (Ústav jazykù
LF UK) �Sine nominibus nulla scientia: zamy�lení nad lé-
kaøskou nìmèinou�. V sekci nazvané �Historický vývoj obo-
rù medicíny, farmacie, veterinární medicíny a organizace
zdravotnické péèe� (pøedsedající prof. MUDr. Hvìzdoslav
Stefan, CSc.) vystoupili autoøi B. Pospí�ilová, O. Procház-
ková, Z. Hodaèová, D. Slí�ová, O. Krs (Ústav anatomie LF
UK) s pøedná�kou �Paleopatologické nálezy zhojených
váleèných poranìní lebky a dlouhých kostí (Broumovská

Historie sbli�ující
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kostnice, XIII.-XVIII. století)�, I. �teiner (Fingerlandùv ústav
patologie LF UK a FN) s pøedná�kou �Historie Purkyòových
vláken v srdci�, L. Chrobák (Kabinet dìjin lékaøství LF UK)
s pøedná�kou �Historie poklepu hrudníku� a H. Stefan
(Urologická klinika FN) s pøedná�kou �Vývoj urologie v Hrad-
ci Králové v letech 1951-1961�. V sekci nazvané �Osobnos-
ti medicíny, farmacie a veterinární medicíny� pøednesla
L. Plá�ilová (Kabinet dìjin lékaøství LF UK) sdìlení �Pre-
ventivní lékaøství v Hradci Králové a MUDr. Josef Vanický�
a uvedla poster �První tkáòová banka a prof. MUDr. Rudolf
Klen, DrSc.�

Nemohu se ale také nezmínit o spoleèenské atmosféøe sym-
pozia. Ji� samotné zahájení probíhalo ve znamení bezprostøed-
ních mezilidských vztahù. Pøátelské rozhovory se odehrály je�tì
pøed zaèátkem programu a nic nezále�elo na tom, �e nìkteøí
z úèastníkù sympozia se setkávali vùbec poprvé. Povýtce �lid-
ský� rozmìr mìly i slavnostní promluvy èlenù èestného pøed-
sednictva. Pøipomenu zde alespoò laskavì úsmìvné expozé
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, který
si mj. pov�iml znaèného zastoupení �en v pøípravném výboru
sympozia a oznaèil to za následováníhodný pøíklad pro poli-
tickou sféru na�í zemì, milý projev Jeho excelence biskupa
královéhradecké diecéze Mons. Dominika Duky, který hovoøil

o pozitivním vztahu katolické církve k historii a s úsmìvem se
pøitom odvolával i na svùj knì�ský odìv, a krásné laudatio,
pøednesené k poctì profesora Eugena Strouhala vicepreziden-
tem sympozia profesorem Ladislavem Chrobákem. Výjimeèná
atmosféra zøejmì také zpùsobila, �e pøestávka po slavnostním
zahájení se nezvykle protáhla. Bylo milé, �e i hosté - èlenové
èestného pøedsednictva - po celou tu dlouhou pøestávku zùstali
mezi úèastníky sympozia a dali se jim cele k dispozici. Pøispìli
tak nemalou mìrou ke krásné, pøátelské atmosféøe. Podaøilo se
mi v doèasnì vyprázdnìné posluchárnì zachytit objektivem ale-
spoò prezidenta sympozia docenta Dohnala, který po nároèném
zahájení nalezl chvíli pohody ve spoleènosti nestora medicín-
ských historikù pana profesora Stefana, vyfotografoval jsem si
pana biskupa Mons. Dominika Duku a také egyptologa pana
profesora Strouhala. �koda, �e také v pøeplnìném foyeru po-
sluchárny nebylo mo�né fotografovat. Rád bych si byl odnesl

Prof. Eugen Strouhal podepisuje svoji knihu.

Zleva: Prof. Ladislav Chrobák, doc. Vladimír Mìrka, prof. Erhard
Geissler.

Prof. Hvìzdoslav Stefan a doc. Franti�ek Dohnal.

Dìkan prof. Ivo �teiner v rozhovoru s Mons. Dominikem Dukou.

daleko více dokumentù o tom, �e láska k historii opravdu lidi
sbli�uje. Duch pøátelství a vzájemné úcty pøetrval po celé sym-
pozium. PhDr. Vladimír Panou�ek

foto autor
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Prof. MUDr. Jaromír Svìrák, DrSc., se narodil 9. 7. 1926
v Kelèi na Moravì. Obecnou �kolu a gymnázium vychodil
v Olomouci. V letech 1945-1950 studoval na Lékaøské fakultì
UK v Praze a po jednoroèním pùsobení na oèním oddìlení
v Pøerovì nastoupil jako vìdecký aspirant, pozdìji jako asis-
tent Oèní kliniky tehdej�í Vojen-
ské lékaøské akademie J. Evan-
gelisty Purkynì v Hradci Krá-
lové. Na klinice pracoval pod
vedením vynikajících oftalmo-
logù prof. MUDr. J. Vanýska,
DrSc., a prof. MUDr. M. Klímy,
DrSc.

V roce 1958 MUDr. Svìrák
obhájil kandidátskou práci,
v r. 1964 doktorskou disertaèní
práci. V r. 1961 byl ustanoven
do funkce docenta oèního
lékaøství na Oèní klinice Lé-
kaøské fakulty UK v Hradci
Králové, ale teprve 15. 6. 1990, tedy témìø tøicet let po dosa�ení
docentury, mohl být jmenován profesorem oèního lékaøství,
proto�e kádrovou politikou v období normalizace byl zatlaèen
do pozadí.

Záhy po pøíchodu na královéhradeckou kliniku si na do-
poruèení profesora Klímy zvolil jako téma své vìdecké a vý-
zkumné práce elektrofyziologii zrakového analyzátoru. Tomu-
to problému zùstal vìrný po celou dobu své vìdecké èinnosti
a pracuje na nìm dosud. Spolu se svým vìdeckým spolupra-
covníkem a pøítelem prof. MUDr. J. Peregrinem, DrSc., vybu-
doval na klinice elektrofyziologickou laboratoø, která øe�í prob-
lémy záznamù a registrace sítnicových potenciálù, oscilaèních
potenciálù a v poslední dobì i zrakových vyvolaných poten-
ciálù. Vybudoval laboratoø, která jako jediná v republice pracu-
je podle mezinárodního standardu.

V oboru elektroretinografie zaujímá profesor Svìrák prvoøadé
místo nejen v èeské, ale i svìtové oftalmologii. O výsledcích
své výzkumné práce pøedná�el na èetných významných me-

zinárodních sympoziích oftalmologù a dosud publikuje
v  domácích i zahranièních odborných èasopisech.

Kromì ji� zmínìného, pøevá�nì teoreticky zamìøeného vý-
zkumu se profesor Svìrák trvale a soustavnì vìnuje i výzkum-
ným a vìdeckým úkolùm spojeným s léèebnou praxí, které jsou

øazeny do státních výzkumných
úkolù. Zajímá se pøedev�ím
o problematiku hereditárních
dystrofií, úèinku lékù na sítni-
covou aktivitu, sleduje zmìny
u nemocných s chronickým led-
vinovým selháním a po trans-
plantaci ledvin. V poslední
dobì zkoumá pomocí osci-
laèních potenciálù funkèní
zmìny subklinického po�koze-
ní sítnice pøi významné stenóze
karotidy, dále pøi pøi diabetes
mellitus, které se nedají jinou
metodikou odhalit.V�echny vý-

zkumné úkoly, na nich� se podílel, byly úspì�nì obhájeny, vìt�i-
nou ve skupinì B, ale také ve skupinì A. Rovnì� v souèasné
dobì je øe�itelem dal�ího výzkumného úkolu. Profesor Svìrák
uveøejnil pøes 200 vìdeckých prací, pøednesl asi 280 pøedná�ek,
je spoluautorem dvou monografií.

Profesor Svìrák není jen vynikajícím vìdcem svého oboru,
ale také svìdomitým klinickým lékaøem, uznávaným diagnos-
tikem. Byl zvuèným a úspì�ným operatérem. Zároveò byl velmi
oblíbeným uèitelem s velkým rozhledem, který svùj obor pøed-
ná�el s láskou a nad�ením. Jemu vdìèí klinika za to, �e se na ní
trvale udr�ují morální hodnoty medicíny, dùslednost, svìdomi-
tost, laskavost a vlídnost k nemocným. Získal si oblibu a úctu
svých spolupracovníkù, vdìènost a obdiv svých pacientù,
vá�nost a uznání studentù medicíny.

Profesor Svìrák je stále odbornì aktivní, pravidelnì dochází
na Oèní kliniku. Jsme rádi, �e mù�eme èerpat z jeho odborných
zku�eností a tì�it se z jeho pøítomnosti mezi námi.

Doc. MUDr. Dagmar Hejcmanová, CSc.

K  pìtasedmdesátinám  profesora  Jarom íra Svìráka

Univerzita Karlova v Praze
Lékaøská fakulta v Hradci Králové

poøádá k zahájení akademického roku 2001 / 2002 výstavu

JAN SMIT
F O T O G R A F I E

UNIVERZITA KARLOVA 1990-2001 - LÉTA OBRODY
ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY KAROLINA

vernisá� se uskuteèní
dne 2. øíjna 2001 ve 14.00 hodin

ve výstavních prostorách v I. patøe budovy Lékaøské fakulty,
�imkova ul. 870, Hradec Králové

Výstava je první èástí �ir�ího tematického cyklu z díla Jana Smita
 a potrvá do 31. øíjna 2001

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
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Dne 2. kvìtna 2001 se uskuteènilo mimoøádné zasedání
Spolku lékaøù Hradec Králové na téma �Senioøi Lékaøské
fakulty a Fakultní nemocnice vzpomínají - vá�nì i vesele�.

Úvodem dìkan Lékaøské fakulty prof. MUDr. Ivo �teiner,
CSc., pozdravil pøítomné, mezi nimi� byli i studenti, a jednot-
livé èleny panelu, s jejich� jmény je spojen i kus historie na�í
fakulty a nemocnice. V abecedním poøadí to byli:

PROF. MUDR. JAROSLAV DANDA, DRSC., nar. v roce 1915,
v Hradci Králové pùsobil od roku 1947 a po prof. Janou�kovi
byl v létech 1970 a� 1980 pøednostou Kliniky nemocí ko�ních
a pohlavních. Ve vìdecké práci se profesor Danda zamìøoval
ponejvíce na pohlavní nemoci a psoriázu. Jeho velkým celo-
�ivotním dílem, naplòujícím �est svazkù, je systematika der-
matovenerologie s pomocí desetinného tøídìní. Péèe profesora
Dandy o pøesnou a kultivovanou odbornou terminologii byla
jeho velkým pøínosem oboru dermatovenerologie. Jeho celo-
�ivotním komplementárním zájmem byla literární tvorba. Na-
psal pod pseudonymem na 200 dobrodru�ných románù, detek-
tivek a povídek. Pozdìji vymìnil psací stroj za øezbáøské dláto.
Svá øezbáøská díla a keramické práce vystavoval na více ne�
80 výstavách doma i v cizinì. Závodnì se vìnoval odbíjené.

PROF. MUDR. JAROMÍR EMR, CSC., nar. 1918, na Lékaøské
fakultì a ve Fakultní nemocnici pracoval od roku 1946. Uza-
vøení vysokých �kol nacisty v roce 1939 ho zastihlo v pátém
semestru. Promoval v èervenci 1946. Jak sám uvádí, po celou
dobu uzavøení vysokých �kol studoval Weignerovu topogra-
fickou anatomii, tak�e bezprostøednì po promoci nastoupil
na anatomii, odkud ho pro ortopedii získal prof. Vavrda, kdy�
se dozvìdìl o jeho anatomických znalostech. V roce 1970 se
stal po prof. Vavrdovi pøednostou ortopedické kliniky.

PROF. MUDR. LADISLAV CHROBÁK, CSC., nar. 1927, do Hrad-
ce Králové pøi�el v roce 1953 na I. interní kliniku, na které se
vìnoval hematologii. Je zakladatelem a byl prvním pøednostou
Oddìlení klinické hematologie ve Fakultní nemocnici. První
hematologické oddìlení zalo�il i v Kuvajtu bìhem své exper-
tizy v letech 1968-71 a jako první profesor hematologie byl
uèitelem na tamní novì zøízené lékaøské fakultì v letech 1982-
84. Byl pøedsedou Èeské hematologické spoleènosti, expertem
SZO a v 90. letech hlavním odborníkem MZd pro hematologii.
Zná nìkolik svìtových jazykù. Jeho záliba v cizích jazycích
mu pomáhala pøi jeho funkci prodìkana pro zahranièní styky
v letech 1991-97 a otvírala dveøe v cizinì. Pøedsedal na nìko-
lika mezinárodních kongresech a konferencích a to i s nositelem
Nobelovy ceny pro transplantaci kostní døenì E. Donall Tho-
masem. Jeho Propedeutiku vnitøního lékaøství (vy�la 9krát jako
skriptum a v roce 1997 kni�nì) pou�ívají od roku 1976 studen-
ti v�ech na�ich lékaøských fakult.

PROF. MUDR. RUDOLF KLEN, DRSC., 1915. Patøí spolu s prof.
Emrem mezi prvních sedm absolventù na�í lékaøské fakulty.
V roce 1952 zalo�il ve Fakultní nemocnici Tkáòovou ústøed-

nu, které byla evropskou prioritou. Jediné obdobné pracovi�tì,
které v�ak bylo a� do 50. let utajováno, bylo v USA. V roce
1952 se souèástí Tkáòové ústøedny FN stala mléèná banka. Jeho
monografie o biologických základech konzervace tkání byla
první soubornou publikací o problematice tkáòových bank
ve svìtovém písemnictví a byla pøelo�ena do ru�tiny a v pøe-
pracovaném vydání do angliètiny. Koncepce hradecké Tkáòové
ústøedny byla v roce 1964 pøijata jako obecná norma na kon-
gresu International College of Surgeons ve Vídni. Od sedm-
desátých let se úèastnil transplantaèního programu ve FN svý-
mi experimentálními pracemi zamìøenými na konzervaci
ledvin pro transplantace a zavedením perfuzní slu�by pro kli-
nické transplantace ledvin. Uspoøádal nìkolik mezinárodních
konferencí a sympozií. Pøednostou pracovi�tì byl a� do roku
1983. Je dosud vìdecky aktivní jako èlen Regionálního trans-
plantaèního centra Fakultní nemocnice.

PROF. RNDR. JAROSLAV KVÌTINA, DRSC., DR. H. C., se narodil
v roce 1930 a byl nejmlad�ím èlenem panelu. Na LF pracoval
po 15 let od r. 1955 do r. 1970 na Katedøe farmakologie jako
odborný asistent, pozdìji jako docent a pak jako vedoucí ka-
tedry. Jeho zásluhou a enormním úsilím vznikla zdej�í Farma-
ceutická fakulta. Po 20 let (1969-1990) byl jejím dìkanem
a souèasnì i vedoucím Katedry farmakologie a toxikologie. Byl
èlenem-korespondentem a pozdìji akademikem bývalé ÈSAV.
Souèasnì je vìdeckým pracovníkem Ústavu experimentální
biofarmacie AVÈR.

PROF. MUDR. JAROSLAV PROCHÁZKA, DRSC., se narodil v roce
1913. Do Hradce Králové pøi�el v r. 1939 jako sekundáø na chi-
rurgické oddìlení, které vedl tehdy je�tì docent Jan Bedrna,
pozdìji slavný akademik. Po jeho smrti v r. 1956 se stal pøed-
nostou Chirurgické kliniky. Vìnoval se pøedev�ím hrudní chirur-
gii. Má v bývalé Èeskoslovenské republice prioritu v resekci
plic v roce 1947. Ji� v roce 1958 provedl operaci srdce v mi-
motìlním obìhu a v r. 1985 zalo�il v této republice první kar-
diochirurgické centrum. Poèátkem 70. let v roce 1971 provedl
první operaci v mimotìlním obìhu v Chest Hospital  v Kuvajtu
a polo�il tak základ pro vznik tamìj�ího kardiochirurgického
oddìlení. Svého èasu byl i hlavním chirurgem republiky. Jeho
monografie o resekci plic a chirurgickém léèení získaných chlo-
penních vad se staly pionýrskými publikacemi v této proble-
matice. V r. 1989 vydal knihu �Ze vzpomínek chirurga�. Z mno-
ha poct, kterých se mu dostalo, uveïme alespoò, �e na Karlovì
Univerzitì je jedním z prvních nositelù zlaté medaile UK.
V roce 2000 získal medaili Josefa Hlávky a v tomto roce (2001)
se stal laureátem ceny dr. Franti�ka Ulricha 2001.

PROF. MUDR. VLADIMÍR PÙ�A, DRSC., se narodil v roce 1926.
Do Hradce Králové pøi�el v roce 1953 na Ústav biologie, který
tenkráte vedl doc. Hluchovský. Po úmrtí doc. Hluchovského
v r. 1956 pøevzal na 25 let vedení ústavu. Hlavním zamìøením
prof. Pù�i byla cytologie a tkáòové kultury. U� v 60. letech
jako první u nás testoval na tkáòových kulturách ve spolupráci

VZPOMÍNÁNÍ  SENIORÙ
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se Stomatologickou klinikou rùzné stomatologické materiály.
Zavedl rovnì� mikrokinematografii, kterou souèasnì ústav roz-
víjí, tak�e nedávno mladému pøíslu�níku ústavu Pharm. Dr.
Emilu Rudolfovi, Ph.D., byla udìlena Fingerlandova cena
za práci z oblasti mikrokinematografie.

PROF. MUDR. LEON SAZAMA, DRSC., se narodil v r. 1911 a je
seniorem na�í fakulty a FN. Na novì zøízenou fakultu nastoupil
hned v roce 1945 jako zástupce tehdej�ího pøednosty stomato-
logické kliniky prof. MUD. Karla Mì��ana. V letech 1951-1976
byl pøednostou kliniky a vybudoval v Hradci Králové reno-
mované pracovi�tì. V roce 1960 zalo�il na fakultì stomatolo-
gickou vìtev, specializovanou výuku stomatologù. V letech
1962-76 byl prodìkanem pro stomatologický smìr. Prioritními
zájmy pana prof. Sazamy byly stomatochirurgie, a to hlavnì
traumatologie, a choroby slinných �láz. Této problematice jsou
také vìnovány jeho monografie Úrazy oblièejových kostí (1960)
a Choroby slinných �láz (1968), které jsou pokládány za stì�ejní
díla oboru. Kromì stomatologie se prof. Sazama vìnoval i po-
pulární beletrii, sbíral veselé pøíhody ze zdravotnického pro-
støedí, které v roce 1988 vydal pod pseudonymem v kní�ce
�Okolo Hradce v bílém plá�ti�. Je èlenem øady zahranièních
spoleèností a nositelem zlaté medaile UK. V roce 2000 mu byla
udìlena medaile Josefa Hlávky.

PROF. MUDR. HVÌZDOSLAV STEFAN, CSC., se narodil v roce
1920. Na zdej�í chirurgickou kliniku prof. Bedrny pøi�el
v r. 1952. Vìnoval se chirurgii a zejména urologii. V roce 1960
se stal prvním pøednostou Oddìlení dìtské chirurgie a celá jeho
dal�í profesionální éra je vìnována dìtské chirurgii a zejména
dìtské urologii, v nich� dosáhl mezinárodního vìhlasu. Pøi-
pomenout si mù�eme slova význaèného dìtského chirurga prof.
To�ovského, který svého èasu v laudatio k �ivotnímu jubileu
profesora Stefana zmínil výrok významného britského dìtského
chirurga Davida Waterstona, �e za dìtského chirurga se mù�e
pokládat teprve ten, kdo s úspìchem oddìlí srostlá - siamská -
dvojèata. To se prof. Stefanovi podaøilo v roce 1980. Prof. Ste-
fan dosud pracuje ve FN. Pøedmìtem jeho hlubokého zájmu je
i historie medicíny. Mimo øady èlánkù vìnovaných této prob-
lematice napsal krásnou publikaci o Karlu Rokitanském.
Za 2. svìtové války se aktivnì úèastnil protifa�istického odbo-
je, za co� mu byly prezidentem Èeskoslovenské republiky
dr. E. Bene�em v r. 1946 udìleny medaile Za zásluhy I. stupnì
a Èsl. váleèný køí�.

PROF. MUDR. LEO STEINHART, DRSC., se narodil v roce 1924.
Ve FN nastoupil na Radiologickou kliniku v roce 1951 a od ro-
ku 1971 do roku 1990 byl prodìkanem pro vìdecko-výzkum-
nou èinnost. Byl èlenem korespondentem bývalé ÈSAV. Velmi
se zaslou�il o vybudování pracovi�tì, které po v�ech stránkách
patøí k pøedním v republice.  Ve FN dosud pracuje. Jeho hlavní-
mi zájmy, v nich� dosáhl pozoruhodných výsledkù, jsou kar-
diovaskulární diagnostika, intervenèní radiologie a moderní
zobrazovací metody. Jeho zásluhou zaèal v r. 1978 ve FN pra-
covat poèítaèový tomograf. V r. 1963 získal Státní cenu spolu
s MUDr. Endrysem za transseptální katetrizaci srdce. Byl
prvním lékaøem z bývalé Èeskoslovenské republiky, který pra-

coval v Kuvajtu a podnítil tak díky své vysoké odbornosti zájem
tohoto státu o dal�í na�e pracovníky, kteøí v Kuvajtu pracovali
jako experti nebo uèitelé na lékaøské fakultì. Dovedl se obklo-
pit a poskytnout prostor pro odbornou a vìdeckou práci schop-
ným pracovníkùm, jakými byli doc. Èernoch, doc. Hlava, doc.
Eliá�, doc. Krajina a doc. Heger. Ve FN vybudoval pracovi�tì,
které patøí k pøedním v na�em státì.

*

Jednotliví lékaøi se ve svých vzpomínkách zmínili, kdy
a za jakých okolností zaèali pracovat v Hradci Králové. Prvním
z nich byl prof. Procházka, který je v Hradci Králové 62 let.
Okupace nìmeckými nacisty ho zastihla v roce 1939 u vojen-
ského útvaru v Náchodì. Mìl tenkráte pøislíbeno místo
na chirurgické klinice v Praze, ale po rozhovoru s Dr. Vavr-
dou, pozdìj�ím profesorem, se oba rozhodli, �e to zkusí
v Hradci na oddìlení doc. Bedrny, o kterém sly�eli, �e je to
výborný, progresivní chirurg. Od roku 1945 na fakultì
a ve FN pracoval a budoval Stomatologickou kliniku prof.
Sazama, který do Hradce pøi�el z Prahy z kliniky prof. Kos-
teèky. O obtí�ích, s jakými tato klinika byla budována, pí�e
pan profesor, souèasnì nejstar�í èlen lékaøské fakulty, který se
letos v záøí do�ije 90 let, v èlánku �O nekoneèném stìhování -
clinica nostra migrando crescebat� v publikaci Lékaøská fakul-
ta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1945-1995. Prof. Klen
a prof. Emr byli mezi prvními sedmi absolventy v roce 1946.

Pøevá�ná èást vzpomínek v�ak byla vìnována úsmìvným
historkám, které pro�ili úèastníci panelu buï sami, nebo které
se týkaly spolupracovníkù a pøednostù. Tak zaznìla i jména
prof. Fingerlanda, prof. Bedrny, pediatra prof. Blechy, far-
makologa prof. Grossmana, internisty prof. Jurkovièe a dal-
�ích. Závìrem si dovolím uvést alespoò jednu historku, kte-
rou vyprávìl pan profesor Sazama:

�Profesora Bedrny jsem si moc vá�il. V�dycky jsem mìl
k nìmu, tak jako ostatní, velkou úctu. Prof. Bedrna byl velmi
aktivní, stále nìco zaøizoval. Jednou pøibìhl do kanceláøe.
Sekretáøka ho upozornila: »Pane profesore, máte pøedná�ku.«
»Ale kdepak, tu mám ve støedu«. «Ale dnes je støeda, pane pro-
fesore, a vy u� máte deset minut pøedná�et«. Prof. Bedrna se
podíval na kalendáø: »No jo, máte pravdu, no nic, to se za-
øídí...« a vybìhl z kanceláøe. Na chodbì zahlédl nemocného,
kterého pøedtím vidìl na vizitì. Rozhodl se, �e ho bude na pøed-
ná�ce demonstrovat. Kdy� pøedná�ka skonèila, obrátil se prof.
Bedrna na asistenta, který se pøedná�ky rovnì� úèastnil, slovy:
»Tak co tomu øíkáte? �e to nebylo �patné?« »No, pane profesore,
bylo to výteèné. Studenti si ohromnì vá�í va�ich zku�eností. Dìlali
si pilnì poznámky. Jenom jeden detail bych si dovolil pozname-
nat. Ten nemocný, co jste na nìm tak perfektnì oddemonstroval
podrá�dìní slepého støeva, je �luèníkáø a zítra jde na sál.«�

Bylo tìch historek hodnì, jedna lep�í ne� druhá. Bývalé
významné osobnosti zde byly pøedstaveny i z té druhé, lidské
stránky, ani� jim to ubralo na dùstojnosti a významu.

Dvouhodinové vystoupení seniorù odmìnilo publikum
bouølivým potleskem vstoje a komentáøe �to by se mìlo opako-
vat� nebo �mìlo to být del�í� svìdèily, �e �lo o akci úspì�nou.
Závìrem dìkan prof. �teiner podìkoval profesorovi Klenovi, který
byl otcem my�lenky takovou akci uspoøádat.                         L.Ch.
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V mìsíci èervnu podìkoval doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.,
øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové, osobním dopisem
tìmto dlouholetým zamìstnancùm, ukonèujícím svùj pracovní
pomìr ve FN:

Paní Jiøinì Bastlové, dìlnici nemoc-
nièní prádelny. Paní Jiøina Bastlová na-
stoupila do nìkdej�ího Krajského ústavu
národního zdraví (KÚNZ) Hradec Krá-
lové jako pracovnice provozu nemocniè-
ní prádelny. Témìø 26 let pracovala
v nároèném provozu �ehlírny a� do skon-
èení pracovního pomìru 29. 6. 2001.

Paní Milenì Hrstkové, radiologické
laborantce Kliniky onkologie a radiote-
rapie. Paní Milena Hrstková absolvovala
v roce 1962 dvouletý kurs s maturitou
na Støední zdravotnické �kole v Hradci
Králové, obor rentgenologický laborant.
1. 7. 1962 nastoupila do KÚNZ Hradec
Králové jako RTG laborantka na Radio-
logickou kliniku. V roce 1969 absolvovala pøi ÚDVZ Brno
pomaturitní specializaèní studium - obor radioterapie. Ve FN
HK pracovala nepøetr�itì 39 let do 14. 6. 2001.

Paní Jarmile Hrubé, dìlnici nemocnièní
prádelny. Paní Jarmila Hrubá nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové 5. 12. 1966 jako
vyuèená dámská krejèová do funkce
opraváøky prádla v provozní krejèovnì
nemocnièní prádelny. Od roku 1983 organi-
zovala provoz pracovi�tì jako vedoucí èety
dílny. V posledním období pracovala v prá-

delnì jako dìlnice. Ve Fakultní nemocnici pracovala témìø 35 let
a� do skonèení pracovního pomìru 30. 6. 2001.

Paní Jaroslavì Jelínkové, zdravotní
laborantce se specializací, pracovnici Ústa-
vu klinické mikrobiologie. Paní Jaroslava
Jelínková nastoupila do KÚNZ Hradec
Králové 27. 6. 1968 jako laborantka
na I. interní kliniku. V øíjnu 1968 byla jako
laborantka pøeøazena na Oèní kliniku.
Od kvìtna 1969 pùsobila v oboru lékaøské
mikrobiologie. Nejdøíve to byl Ústav lékaøské mikrobiologie
pøi KÚNZ, dále KHS odbor virologie a pozdìji Ústav klinické
mikrobiologie. V roce 1971 vystudovala na Støední zdravot-
nické �kole dvouletý studijní obor zdravotní laborant. Pomatu-
ritním specializaèním studiem v Brnì v roce 1976 získala vy��í
specializaci, kdy slo�ila atestaèní zkou�ku z mikrobiologic-
kých vy�etøovacích metod. V laboratoøích zaji��ujících dia-
gnostiku virových onemocnìní pracovala paní Jelínková témìø
33 let a� do skonèení pracovního pomìru 30. 6. 2001.

Paní Renátì Klopcové, stanièní sestøe Oèní kliniky. Paní
Renáta Klopcová nastoupila do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové 1. 1. 1981 jako zdravotní sestra na Oèní kliniku. Zde

pracovala v tøísmìnném provozu jako sestra
u lù�ka. Od 1. 1. 1987 byla povìøena zastu-
pováním stanièní sestry. V listopadu 1989
úspì�nì dokonèila pomaturitní specializaèní
studium slo�ením spec. zkou�ky z oboru
O�etøovatelská péèe o dospìlé. Tím splnila
kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon funkce
stanièní sestry. Tuto funkci vykonávala

na Oèní klinice od 1. 12. 1989 a� do skonèení pracovního pomìru
7. 6. 2001, kdy ode�la do dùchodu. Ve FN HK pracovala 20 let.

Paní Martì Krtièkové, zdravotní ses-
tøe Kliniky u�ní, nosní a krèní. Paní Marta
Krtièková nejprve nastoupila do KÚNZ
Hradec Králové jako absolventka Støední
zdravotnické �koly. V období od 1. 7. 1962
do 31. 3. 1965 pracovala jako zdravotní
sestra na Psychiatrické klinice. Po jedenác-
tileté pøestávce se 1. 4. 1976 do nemoc-
nice vrátila jako zdravotní sestra u lù�ka. V tøísmìnném provo-
zu na Klinice u�ní, nosní a krèní pracovala nepøetr�itì 25 let
a� do skonèení pracovního pomìru 30. 6. 2001.

MUDr. Zdeòku Slavíkovi, lékaøi Dìtské
kliniky. Pan doktor Slavík nastoupil do
Fakultní nemocnice v Hradci Králové 1. 1.
1984 na Dìtskou kliniku jako sekundární
lékaø s II. atestací z pediatrie. Postupnì pra-
coval jako lékaø s vy��í specializací, star�í
sekundární lékaø, samostatnì pracující lékaø
s vy��í specializací na ambulancích a lù�-

kových oddìleních Dìtské kliniky. Od 1. 7. 1997 byl øeditelem
FN jmenován do funkce zástupce pøednostky kliniky pro léèeb-
nou péèi na úseku star�ích dìtí. Tuto funkci vykonával do 30. 6.
2001, kdy po�ádal o uvolnìní z funkce a sní�ení pracovního úvaz-
ku. Ve funkci zástupce pøednostky kliniky se pan doktor Slavík
zaslou�il nejen o úspì�ný chod pracovi�tì, ale i o rozvoj kliniky.
Od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 vedl na Dìtské klinice hemato-onko-
logickou poradnu. Ve FN pracoval MUDr. Zdenìk Slavík 17 let.

Paní Marii Vasyly�inové, uklízeèce -
pokojské ubytovacích zaøízení. Paní Marie
Vasyly�inová nastoupila do KÚNZ Hra-
dec Králové 9. 9. 1985. Jako uklízeèka -
pokojská Správy ubytovacích zaøízení FN
HK pracovala témìø 16 let a� do skonèení
pracovního pomìru 29. 6. 2001.

Paní Ivì Vlasákové, rehabilitaèní pra-
covnici Rehabilitaèní kliniky. Paní Iva
Vlasáková nastoupila do KÚNZ Hra-
dec Králové 1. 8. 1961 jako absolventka
Zdravotnické �koly v Brnì, kde vystudo-
vala obor rehabilitaèní pracovník. Odbor-
né léèebné rehabilitaèní výkony provádì-
la s nemocnými ve FN HK nepøetr�itì

40 let. Pracovní pomìr ukonèila 29. 6. 2001 odchodem do dù-
chodu.                                            Odbor personálních vztahù FN
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Nedlouho pøed letními prázdninami si pøipomnìl své pìta-
�edesáté narozeniny PhDr. Vladimír Panou�ek, dlouholetý pra-
covník Psychiatrické kliniky FN. Rád se pøi vyprávìní vrací
k minulým létùm, ale nìjaké své zásluhy skromnì odmítá. Brá-
ní se tezí, �e vztah èlovìka ke svìtu není jen obrazem jeho
osoby, ale pøedev�ím vyjádøením jeho zaèlenìní do spoleènos-
ti. O svých pro�itých pìta�edesáti letech pak øíká: �Mìl jsem
�tìstí. I kdy� jsem nebyl vzorné dítì, rodièe i uèitelé pro mne
mìli porozumìní. Také
v dal�ím �ivotì byli v�dy
kolem mne bájeèní lidé,
doma i v práci. A tak
jestli se mi nìkdy nìco
zdaøilo, není to rozhod-
nì jen mojí zásluhou.�

PhDr. Vladimír Pa-
nou�ek se narodil 10.
èervna 1936 v Hradci
Králové. Otec i dìd by-
li elektrotechnici, a tak
i on zasedl v roce 1951
do lavice prùmyslové
�koly. Ale zájmy mìl
�ir�í a setkání s osob-
nostmi profesora èe�-
tiny Vladimíra �lika
(i na prùmyslovce vy-
kládal napø. o expresio-
nismu v malíøství a hudbì) èi profesora kreslení Bedøicha �i-
mona (mj. autora sgrafita na budovì Dìtské kliniky) ho vedlo
k tomu, �e, jak sám pøiznává, si nìkdy i pøi hodinì mechaniky
pod lavicí èetl o umìní. A pak tu byl je�tì dixielandový
orchestr, v nìm� hrál na kontrabas a tubu. Po maturitì pracoval
jako konstruktér, pomocný projektant a provozní technik, a�
posléze na ètyøi roky zakotvil v hradeckém divadle jako osvìt-
lovaè. Zde obèas i statoval a také si (tehdy je�tì �tíhlý) ve slavné
inscenaci re�iséra Milana Páska zahrál rytíøe, jen� pøivádí Julii
na ples, a roli s jednou vìtou - Montekova sluhu.

V r. 1964 zahájil dálkové studium psychologie na Filosofické
fakultì UK. Ale neznamenalo to úplný odklon od jeho pùvod-
ní technické orientace. Zamìøil se na psychologii práce. Souèas-
nì zaèal pracovat jako uèitel v odborném stavebním uèili�ti.
V r. 1966 byl doporuèen na novì zøízenou pozici psychologa
ve východoèeském podniku ÈSAD. Vybudoval zde dopravnì-
psychologickou laboratoø (byla po období zatracování psycho-
logie v 50. letech první v ÈSSR) a je�tì jako student externì
uèil dopravní psychologii na Stavební fakultì VUT v Brnì.
V r. 1970 studium zakonèil. Sám k tomu øíká: �A zase jsem mìl
to �tìstí, �e kolem mne byli výborní lidé. Dostudoval jsem, ale
v politicky kritickém období jsem také ztratil práci a tím
i mo�nost dal�í práce v oboru. Na Katedøe psychologie mi vy�li
vstøíc a nemìli námitek, abych v rámci rigorózního øízení slo�il
i zkou�ku z psychopatologie. Ve Fakultní nemocnici mi zamìst-
nání na Psychiatrické klinice doc. Viléma Pelikána v té slo�ité
dobì domluvil docent Jiøí Bittner.�

Je�tì koncem r. 1970 Vladimír Panou�ek úspì�nì slo�il ri-
gorózní zkou�ky a byl promován doktorem filosofie (PhDr.).
A pak u� následovalo (zatím) jedenatøicet let práce klinického

psychologa. Z éry dopravní psychologie zùstala u� jen drobná
kní�ka - publikovaná rigorózní práce �Psychologická pøednost
na silnièních køi�ovatkách� (1971, dotisk 1974) - o které se
v�ak dodnes dozvídají studenti Policejní akademie. Není bez
zajímavosti, �e zájem o pøeklad této práce do nìmèiny projevil
po jejím vydání významný rakouský psycholog D. von Kle-
belsberg, který se uvedené problematice jako první vìnoval.
Je pøíznaèné pro uvedené období, �e èeský autor svou práci

v cizinì publikovat ne-
mohl.

Napadlo mne také, zda
pøi jeho pestrém curri-
culum vitae se jednotlivé
�ivotní zku�enosti dok-
toru Panou�kovi nìkdy
trochu neprolínaly. �Ale
ano. A nìkdy to nedo-
padlo zrovna nejlépe.
Tøeba na fakultì pøi
zkou�ce z psychologie
osobnosti se mne pan
profesor Vladimír Tar-
dy zeptal na má zamìst-
nání. Kdy� sly�el, �e jsem
dìlal i osvìtlovaèe, øe-
kl mi, �e on sám dobøe
ví, jak pùsobí scénic-
ké osvìtlení na diváka.

Ode mne chtìl sly�et, jak pùsobí na herce. Vydìsilo mne, kdy�
doslova øekl: »Kdy� se na generálce zhasne pracák a poprvé
rozsvítí svìtla...« Ten výraz pracák svìdèil o tom, �e jeho vztah
k divadlu je hodnì blízký. Zaèal jsem scénou Vronského a Anny
ve vlaku a trochu ne��astnì se ptám pana profesora, jestli ví,
kterou scénu mám na mysli. »Ano, znám Annu Kareninu,« znì-
la jeho odpovìï. A pak jsem probral nìkteré scény ze Tøí sester,
Náv�tìvy staré dámy, Troila a Kressidy a je�tì z dal�ích her,
a poka�dé má ne��astná otázka, zda ví, a trpìlivá odpovìï pa-
na profesora, �e zná Èechova, Dürrenmatta, Shakespeara atd.
Je�tì dnes mi ta vzpomínka na ponìkud netaktnì polo�ené otázky
nedìlá dobøe. Ale na druhé stranì, nìkdy bylo docela u�iteèné,
kdy� jsem jako klinický psycholog vìdìl, jak to chodí v divadle,
na stavbì èi ve fabrice.�

Na své zaèátky na Psychiatrické klinice vzpomíná dr. Pa-
nou�ek s úsmìvem: �Jeden z mých prvních pacientù byl k vy-
�etøení odeslán z neurologie. Vylouèil jsem u nìho demenci.
Ale pacient pak místo toho, aby v èekárnì vyèkal na doprovod,
zasedl v na�í jídelnì a spokojenì se naobìdval. Kolegyni am-
bulantní lékaøce se mùj nález nezdál dost vìrohodným, ale to
právì byl ten rozdíl v na�ich sociálních zku�enostech. Já jsem
dobøe vìdìl, �e ten pacient u nás neobìdval v dùsledku demence,
ale jen proto, �e byl v nemocnici poprvé v �ivotì, ostatnì stejnì
jako já sám.� Rád si ale dr. Panou�ek pøipomíná i své první
klinické uèitele - pøednostu docenta Viléma Pelikána, docenta
Jiøího Bílého, dr. Jiøího Rigela a zejména docenta Herberta
Hanu�e, se kterým ho dodnes pojí upøímné pøátelství, vyplýva-
jící z urèitého �souznìní du�í�.

V nìkterých obdobích byl dr. Panou�ek jediným psycholo-
gem na klinice, a tak se vìnoval nejenom dospìlým pacientùm,

K pětašedesátinám PhDr. Vladimíra Panouška
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ale i dìtem. Jeho prvoøadým zájmem byla v�dy psychologická
diagnostika. K psychoterapii se povolán necítil, øíká, �e v sobì
nikdy nenacházel tolik sebevìdomí, aby si troufl ovlivòovat
du�i druhých. Ale pro jeho schopnost porozumìní byl v�dy
i pacienty, kteøí potøebovali povzbuzení a radu, vyhledáván.
Po øadu let se také podílel na výuce medikù a je autorem
a spoluautorem kapitol v nìkolika skriptech. Dosud pùsobí jako
soudní znalec, a to jak ve vìcech opatrovnických, tak zejména
ve vìcech trestních. Soudnìznalecké problematice se vìnoval
i jako autor èi spoluautor v desítce odborných prací. V posled-
ních letech zúroèuje své odborné zku�enosti ponejvíce v práci
pro lékaøské posudkové komise.

Vìt�ina pracovníkù Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty
v�ak asi zná PhDr. Panou�ka jinak, ne� jako klinického psy-
chologa. Od r. 1991 je také �éfredaktorem èasopisu SCAN
a autorem øady èlánkù. Tìch èlánkù bylo zatím pøesnì 122.
A mù�eme k tomu pøièíst je�tì 77 redakèních èlánkù, 35 drob-
ných textù pod znaèkou a 56 fejetonù uveøejnìných pod pseu-
donymem Ludìk Ledøíèek. U� kdy� jsem èetl první Ledøíèko-
vy reflexe na souèasnou dobu a její problémy, upoutaly mne
svou tematickou �íøí a nápaditostí. Marnì jsem pátral v le-
xikonech, kdo ten Ledøíèek je. A� pozdìji se mi dostalo vy-
svìtlení od dr. Panou�ka: Ledøíèek byl loupe�ník, jen� bohatým
bral a chudým dával. �il kdysi v jeskyni u Divoké Orlice pod
Zemskou bránou.

Já sám jsem se s dr. Panou�kem seznámil právì v souvislosti
s jeho prací �éfredaktora SCANu, kdy� jsem se stal èlenem
redakèní rady tohoto èasopisu. Pøi èetných rozhovorech s ním
jsem opìtovnì obdivoval a obdivuji jeho �iroký rozhled v kul-
turní oblasti, hluboké znalosti a seètìlost na poli filosofie, jeho
peèlivost a kritiènost, se kterou vá�í ka�dé slovo, ne� je svìøí
papíru, jeho vytøíbený sloh, který z ka�dého jeho èlánku
a pøíspìvku èiní malé literární dílo.

Doktor Panou�ek neskrývá, �e redakèní práci dìlá rád:
�Je to asi to nejkrásnìj�í období mé pracovní kariéry. SCAN
mi umo�nil setkat se a spolupracovat s mno�stvím krásných li-
dí, poznat velké osobnosti medicíny, získat vzácné pøátele
a v neposlední øadì se i svobodnì vyjadøovat ke svìtu kolem.

A vdìèím za to nìkdej�í hlavní sestøe FN paní Jaroslavì Peèen-
kové, která mne v r. 1990 pro tuto èinnost doporuèila, nìkdej-
�ímu øediteli FN dr. Ivanu Dra�nerovi, dìkanovi prof. Luboru
Vokrouhlickému a tehdy prodìkanovi doc. Leo�i Hegerovi,
kteøí mi dali dùvìru, malíøi a grafikovi Jaroslavu Chebenovi
a fotografovi Zdeòku Menecovi, kteøí kdysi vtiskli èasopisu jeho
tváø, nakladateli a kni�nímu grafikovi Miroslavu V�eteèkovi,
který ji� desátým rokem s invencí a neskuteènou trpìlivostí peèu-
je o polygrafickou úroveò SCANu, a pøedev�ím pak v�em au-
torùm, z jejich� per, poèítaèù a objektivù se èasopis rodí.�

Dodejme, �e SCAN má dnes své ètenáøe nejen u nás, ale
i v cizinì, a �e nás tì�í høejivá slova uznání o jeho vysoké pro-
fesionální úrovni a o jeho podivuhodné, v dne�ní dobì tak vzác-
né �lidskosti�.

Doktor Panou�ek je �enatý a má dvì dospìlé dcery, které
obì kráèejí ve stopách zájmù svého otce a vystudovaly filo-
sofii. S man�elkou Jitkou si postavili v horách u Divoké Orlice
chalupu, kde tráví letní víkendy a dovolené, dnes u� i s vnukem
Luká�em. Nedalo mi to, abych se dr. Panou�ka nezeptal, jak
reaguje jeho man�elka na to, �e on nejeden veèer a víkend tráví
nad SCANem. �Má pro to porozumìní a tì�í ji pøedstava, �e
èasopis udìlá nìkomu radost. Nebrání se ani roli prvního re-
cenzenta. Ostatnì, SCAN se u� u nás stal »èlenem rodiny«.
I dcera Markéta mi obèas pomù�e pøi objevování a získávání
nìkdy dost obtí�nì dostupných filosofických kní�ek pro rubriku
Slova k zamy�lení.�

�Svìt potøebuje lidi, kteøí dovedou nìco vykonat, ne lidi, kteøí
umìjí vysvìtlovat, proè nìco neudìlali� (H. ROLANDOVÁ).

Není toho málo, milý Vladimíre, co jsi vykonal pro blaho
nemocných a tìch, kteøí se na Tebe obrátili, kdy� potøebovali
povzbuzení a radu, co jsi vykonal a, jak Tì znám, je�tì vykoná�
pro dobré jméno na�í Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty.
Pøijmi u pøíle�itosti svého �ivotního jubilea od vedení Fakultní
nemocnice a Lékaøské fakulty, od v�ech Tvých známých a pøá-
tel, kteøí mìli a mají potì�ení s Tebou spolupracovat, pøání pev-
ného zdraví, �ivotní pohody a tvùrèích sil do dal�ích let.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Ji� od roku 1996 funguje na Lé-
kaøské fakultì UK v Hradci Králové
Kabinet dìjin lékaøství, jeho� hlav-
ním úkolem je shroma�ïovat, ucho-
vávat, evidovat a zpøístupòovat his-
toricky cenné písemnosti a fotografie,
dokládající minulost a souèasnost
královéhradecké Lékaøské fakulty
UK a jednotlivých pracovi�� fakulty
a Fakultní nemocnice. Zpoèátku byl
Kabinet dìjin lékaøství souèástí teh-
dej�í Katedry (dnes Ústavu) sociál-
ního lékaøství, v poslední dobì je sa-
mostatným pracovi�tìm dìkanátu.
Odbornì vedené sbírky archiválií,
jejich� akvizice zapoèala pøi pøí-
le�itosti 50. výroèí vzniku fakulty
v roce 1995, se utì�enì rozrùstají. Ji�

opakovanì se také potvrdilo, jak u�i-
teèné je toto pracovi�tì, kdykoliv je
potøeba vrátit se do minulosti a ovìøit
si èi doplnit nìkdy nepøesné vzpo-
mínky nebo zapùjèit si archivní ma-
teriály. Naposledy slu�eb pracovi�-
tì vyu�ili napøíklad nìkteøí pracovníci
jednotlivých ústavù fakulty a nemoc-
nice pøi pøípravì textù pro pøipra-
vovanou publikaci o historii a èinnos-
ti pracovi��, a také nìkteøí z autorù
pøedná�ek proslovených na 5. mezi-
národním sympoziu k dìjinám me-
dicíny, farmacie a veterinárního lé-
kaøství, které se uskuteènilo v Hradci
Králové v èervnu leto�ního roku.

Nicménì pokládáme za vhodné
existenci Kabinetu dìjin lékaøství pøi-

Nezapomínáme na historii?
pomenout, nebo� ne v�dy je na toto
pracovi�tì v na�í ka�dodenní práci
vzpomenuto. Napøíklad výroèní zprá-
vy o èinnosti vydala v leto�ním roce
øada klinických pracovi��, ale ne
v�echny se do archivu Kabinetu do-
staly. A toté� lze øíci i o dal�ích his-
toricky významných dokumentech do-
kládajících záslu�nou èinnost ústa-
vù a klinik a jejich jednotlivých pra-
covníkù, poèítaje v to napø. i mate-
riály z mezinárodních vìdeckých akcí
poøádaných fakultou v Hradci Krá-
lové. Pøimlouváme se za u��í spolu-
práci ústavù a klinik s Kabinetem
dìjin lékaøství, nebo� je i na�ím zá-
jmem, aby jeho archiv byl co nejbo-
hat�í.                                         Redakce
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K témìø neznámé kapitole královéhradeckého zdravotnic-
kého �kolství patøí existence �koly, která poskytovala vzdìlání
v oborech vý�ivy a spoleèného stravování. Její první roèník
byl otevøen (by� je�tì pod jiným názvem) ve �kolním roce 1948/
1949 a za dobu jejího trvání na ní odmaturovalo celkem 52
absolventù (absolventek). V literatuøe prozatím není nikde
uvádìna, nezmiòují ji ani vydané sborníky ke ètyøicátému vý-
roèí (1989) 1 èi padesátému výroèí (1999) 2 trvání Støední zdra-
votnické �koly a Vy��í zdravotnické �koly v Hradci Králové,
aè byla po jistou dobu jejich integrální souèástí.

Neuniverzitní zdravotnické �kolství bylo v roce 1948 reprezen-
továno pouze O�etøovatelskou �kolou Dr. Edvarda Bene�e, kte-
rou provozovala Kongregace �edých sester III. øádu sv. Fran-
ti�ka (Serafínského, z Assisi) 3 Námi sledovaná �kola vý�ivy
(stravování) pùvodnì vznikla z Veøejné mìstské odborné �koly
pro �enská povolání v Hradci Králové, je� v této dobì sídlila
v budovì Státní odborné �koly pro umìlecko-prùmyslové zpra-
cování kovù, veøejností bì�nì nazývané �Zámeènická �kola�
na tøídì ÈSA èp. 274 pøi zaèátku Pospí�ilovy tøídy  (dnes sídlo
Obchodní akademie). V rámci ta�ení proti církevním øeholním
øádùm a kongregacím byla k 1. dubnu 1949 nejprve zestátnìna
O�etøovatelská �kola. Jejím slouèením s Veøejnou mìstskou od-
bornou �kolou pro �enská povolání vznikla k 1. záøí 1949 Vy��í
�kola sociálnì zdravotní (V�SZ), sídlící i nadále v budovì
�Zámeènické �koly�, a to a� do roku 1951, kdy byla pøemístì-
na do nedaleké budovy bývalého Státního reálného gymnázia
v Komenského ulici èp. 234.

Z dochovaných archiválií se nedá pøesnì stanovit, kdy byla
Vy��í �kola vý�ivy (V�V) souèástí Vy��í �koly sociálnì zdravot-
ní. Porovnáním jmen a pøíjmení øeditelù (øeditelek) v�ak mù�eme
dojít k urèitým pracovním hypotézám. Pro pøehlednost uvádíme
názvy a sídla �koly, vèetnì jejích øeditelù, poètu absolventù
a v jednom pøípadì i tøídní uèitelky.

�kolní rok 1948/1949 - jedna tøída (1. roèník) - Veøejná mìst-
ská �kola pro �enská povolání, øed. Alois Valenta, sídlo v �Zá-
meènické �kole�.

�kolní rok 1949/1950 - dvì tøídy (1. a 2. roèník) - Vy��í �kola
sociálnì zdravotní - Vy��í �kola vý�ivy, øed. Franti�ka Svato-
�ová, tøídní uèitelka Vlasta Ortová, sídlo v �Zámeènické �kole�.

�kolní rok 1950/1951 - tøi tøídy (1.-3. roèník) - Vy��í �kola
vý�ivy (jako samostatná �kola?), øed. Rù�ena Skálová, sídlo
v �Zámeènické �kole�.

�kolní rok 1951/1952 - tøi tøídy (2.-4. roèník) - Vy��í �kola
vý�ivy (jako samostatná �kola?), øed. Rù�ena Skálová, sídlo
v �Zámeènické �kole� (?). Maturuje dvacet absolventek (1948-
1952).

�kolní rok 1952/1953 - dvì tøídy (3. a 4. roèník) - Vy��í �kola
vý�ivy (jako souèást Vy��í �koly sociálnì zdravotní?), øed. Fran-
ti�ka Svato�ová, sídlo v �Zámeènické �kole� (?). Maturuje osm-
náct absolventek (1949-1953).

�kolní rok 1953/1954 - jedna tøída (4. roèník) - �kola pro
spoleèné stravování (souèást Vy��í zdravotnické �koly), øed.
Franti�ka Svato�ová, sídlo v budovì VZ� v Komenského uli-
ci (?). Maturuje posledních ètrnáct absolventek (1950-1954).

K odborným vyuèovacím pøedmìtùm ve �kole patøily mj.:
biologie, biochemie, organická chemie, tìlovìda, fyziologie
vý�ivy. Maturitními pøedmìty byly: èe�tina, ru�tina, nauka
o potravinách, mikrobiologie a hygiena. Praktická maturitní
zkou�ka se skládala z vaøení.

Ozvou se absolventi této �koly k doplnìní na�ich poznatkù?
PaedDr. Josef Ptáèek
Støední zdravotnická a Vy��í zdravotnická �kola
v Hradci Králové

PRAMENY:
Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Vy��í �kola vý�ivy

(1 karton). Zde ulo�eny maturitní protokoly 1951/52, 1952/53 a 1953/
54, tøídní katalogy 1948/49-1953/54, jedna tøídní kniha, praktické
závìreèné zkou�ky z vaøení (1954).

LITERATURA A POZNÁMKY:
1. Almanach SZ� Hradec Králové (1949-1989), Hradec Králové

1989. Franti�ka Svato�ová byla øeditelkou zdravotní (zdravotnické)
�koly v letech 1949-1969.

2. Støední zdravotnická �kola a Vy��í zdravotnická �kola v Hradci
Králové (1949-1999). Sborník pøíspìvkù k 50. výroèí zalo�ení, Hra-
dec Králové 1999.

3. Ptáèek, J.: Kongregace �edých sester III. øádu sv. Franti�ka, její
o�etøovatelská �kola a pùsobení v Hradci Králové. In: Støední zdra-
votnická �kola a Vy��í zdravotnická �kola v Hradci Králové, s. 14-20.
Té�: SCAN, 9, 1999, è. 4, s. 14-15.

Vy��í �kola vý�ivy - �kola pro spoleèné stravování
v Hradci Králové (1948-1954)

Dne 19. èervence 2001 zemøela ve vìku 80 let paní Bo�ena
Stránská, nìkdej�í dlouholetá pracovnice Fakultní nemoc-
nice. Pracovala v nemocnici od roku 1962, zprvu jako zdra-
votní sestra krajského posudkového lékaøe, od roku 1966
jako zástupkynì hlavní sestry FN, v letech 1971-1976 jako
vedoucí sestra pro sociální slu�bu. V roce 1977 ode�la
do dùchodu, ale v osmdesátých letech se je�tì do nemoc-
nice vrátila a a� do roku 1989 pracovala jako sestra na Po-
rodnické a gynekologické klinice a na Rehabilitaèní klinice.
Paní Bo�ena Stránská  byla známou osobností v na�í nemoc-

nici a v pamìti tìch, kdo ji znali, na ni zùstává trvalá vzpo-
mínka.

Èest její památce.

Dne 24. èervence 2001 zemøel ve vìku 55 let pan Jaro-
slav �imon, radiologický laborant - specialista, dlouholetý
pracovník Oddìlení nukleární medicíny. Ve Fakultní nemoc-
nici v Hradci Králové pracoval témìø tøicet let, od roku 1972
a� do jara leto�ního roku, kdy jeho práci pøeru�ila nemoc.

Èest jeho památce.

Poslední rozlouèení
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Zaèátkem 30. let se jasnì ukazovalo, �e se nová okresní
nemocnice stává významným hospodáøským èinitelem okre-
su. Bylo v�ak také stále patrnìj�í, �e nemocnice nedostaèuje
zájmu pacientù a bude potøeba jejího dal�ího roz�iøování.
Nemocnice byla vystavìna s plánovanou kapacitou 360 lù�ek,
av�ak ji� v roce 1934, �est let po jejím otevøení, byl denní prùmìr
le�ících pacientù 582 - 620. To mìlo za následek stálý ne-
dostatek lù�ek pro pacienty a pøeplnìnost nemocnice.

Vedení nemocnice ji� krátce po dobudování nemocnièního
komplexu upozoròovalo na kritickou situaci na nìkterých od-
dìleních a spolu s vedením okresu rozhodovalo o roz�íøení
nemocnice. �Nevyøe�eny zùstávají nejnaléhavìj�í a nejo�e-
havìj�í otázky nemocnièní, toti� výstavba samostatné budovy
pro choroby �enské a rodièky a pro oddìlení nemocí ko�ních
a pohlavních...� pí�e ve výroèní zprávì za rok 1930 øeditel
nemocnice MUDr. Bedøich Honzák.

V listopadu roku 1933 lékaøský øeditel a primáø chirurgického
oddìlení MUDr. Bedøich Honzák zemøel a jeho nástupcem v øedi-
telské funkci se stal primáø interního oddìlení doc. MUDr. Vladimír
Ulrich (habilitován v r. 1931). Ten pokraèoval v úsilí o roz�íøení
nemocnice a neváhal zveøejnit ve výroèní zprávì za rok 1935 kri-
tický stav v nemocnièních oddìleních: �...stále lze vidìti nemocné
tísnící se po dvou na jediném lù�ku, kdy� ve�keré improvisace po-
mocí lavic, prken atd. byly vyèerpány.� Také on zdùrazòoval, �e
�...nejvíce trpí oddìlení porodnicko-gynaekologické, je� jest smìst-
náno v druhém patøe chirurgického pavilonu...�

Svìtová hospodáøská krize odsunula toto øe�ení o pár let, ale
u� v záøí roku 1936 schválil okresní výbor realizaci výstavby
nového pavilonu. Bylo rozhodnuto o stavbì nového dvojpa-
vilonu, který bude slou�it jak pro oddìlení porodnické a gyne-
kologické, které dosud sídlilo v pavilonu chirurgickém, tak pro
oddìlení nemocí ko�ních a pohlavních, které fungovalo v pa-
vilonu interny. Projektantem stavby nového pavilonu byl opìt
Ing. arch. Bedøich Adámek z Prahy, dozorcem stavby se stal
hradecký architekt Josef Fòouk. Práce byly zadány stavitelské
firmì Jan Mádlík a Jan Vèelák z Hradce Králové a zaèaly je�tì
v záøí 1936. Na ostatních pracích spojených se stavbou, vnitøním
vybavení pavilonu a dodávkách lékaøských pøístrojù se podíle-
la øada dal�ích firem, vìt�inou z Hradce Králové, ale i z Prahy,
Tøebechovic pod Orebem, Chocnì a Brna. Stavba byla dokonèe-
na koncem roku 1937. Nový pavilon byl umístìn na prostran-
ství v sousedství administrativní budovy a byl poji�tìn u po-

ji��ovny Slavie. Nádvoøí v okolí pavilonu upravila firma Chu-
domel a Stejskal z Hradce Králové.

V bøeznu 1938 byl definitivnì schválen návrh na zøízení sa-
mostatných oddìlení venericko-ko�ního a gynekologicko-po-
rodnického se samostatnými primariáty.

Nový dvojpavilon byl slavnostnì odevzdán veøejnosti
19. dubna 1938. Slavnost se konala v pøedná�kové síni nové
budovy. Zúèastnili se primáøi okresních nemocnic, ale také
lékaøi pra�ské i brnìnské kliniky. Za Èeskoslovenskou spo-
leènost gynekologicko-porodnickou a za Lékaøskou fakul-
tu Masarykovy univerzity v Brnì promluvil prof. MUDr.
G. Müller. Referent nemocnice redaktor Josef Vanìk pak na-
stínil historii hradecké nemocnice a vylíèil její úspì�ný rozvoj
v posledních deseti letech. Poté odevzdal nový pavilon lékaøské-
mu øediteli nemocnice doc. MUDr. Vladimíru Ulrichovi. Do-

Výstavba pavilonu dne�ní
Porodnické a gynekologické kliniky

Interiér nového pavilonu

cent Ulrich podìkoval v�em, kteøí se podíleli na výstavbì dal�í
èásti královéhradeckého nemocnièního komplexu - mj. èlenùm
okresního zastupitelstva a penì�ním ústavùm - Mìstské spoøi-
telnì, Okresní hospodáøské zálo�nì v Hradci Králové, Agrární
zálo�nì v Hradci Králové, Obèanské zálo�nì v Tøebechovicích
pod Orebem. Na závìr slavnosti pak promluvil doc. MUDr.
Jan Mar�álek, novì ustanovený primáø porodnicko-gynekolo-
gického oddìlení. Ten také pøipomnìl zásluhy ideového tvùrce
nového pavilonu, pøedèasnì zemøelého primáøe MUDr. Jaro-
slava Junga: �Ve volbì primáøe tohoto oddìlení mìla vrchní
nemocnièní správa ��astnou ruku. Dr. Jaroslav Jung s nad�ením
a pílí jemu vlastní se pustil do budování nového oddìlení. Bylo malé
a skromnì vybavené. Ale spokojených pacientek pøibývalo... My,
kteøí dr. Junga znali ze studijních let a z jeho pobytu na klinice,
s uspokojením jsme sledovali jeho úspì�nou budovatelskou práci,
k ní� mìl v�echny osobní pøedpoklady. Dr. Jung pøi�el sem jako
vy�kolený porodník a gynekologický operatér. Jeriova �kola dala
mu do vínku nejen dokonalé vzdìlání odborné, ale i øadu charak-
terových vlastností: svìdomitost a neúprosnou poctivost. K tìmto
vysokým lékaøským morálním hodnotám dru�ilo se je�tì vzácné
kouzlo osobního chování, podlo�ené vyvinutým sociálním cítìním.�

Primáø MUDr. Jaroslav Jung (* 12. 4. 1896 - � 6. 12. 1937)
byl skuteèným ideovým otcem nového pavilonu. Nejenom se
velmi zasazoval o jeho stavbu, ale spoleènì s architektem Ing.
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B. Adámkem kreslil návrhy a podílel se i na výbìru vnitøního
vybavení. Zemøel v�ak náhle v prosinci 1937. Krátce ho zastu-
poval dr. V. �ebek, novým primáøem se po konkursu stal doc.
MUDr. Jan Mar�álek. V dobovém tisku zaznìla od pøedstavitelù
veøejného �ivota my�lenka - jako ocenìní práce dr. Junga - na-
zvat nový pavilon jeho jménem. Nové gynekologicko-porod-
nické oddìlení mìlo 94 lù�ek a tøi samostatná pododdìlení pro
gynekologii a porodnictví. Mohlo se také pochlubit moderní-
mi operaèními sály a porodním sálem v severním køídle, spr-
chovými koupelnami, sedacími láznìmi, hovornou, samo-
statným pokojem pro novorozence s dvaatøiceti postýlkami.

Operaèní sál gynekologicko-porodnického oddìlení

V suterénu pavilonu byly umístìny byty pro o�etøovací per-
sonál, velký pøedná�kový sál pro sto dvacet osob a odborná
vìdecká knihovna. V novém oddìlení fungovaly lù�kové
výtahy, signální svìtelné volání o�etøujícího personálu, teplá
a studená voda ve v�ech pokojích, pavilon byl pøipojen na do-
mácí telefon. Nové oddìlení gynekologicko-porodnické bylo
oznaèováno za nejlépe vybavené v celé Èeskoslovenské repub-
lice a bylo srovnáváno s vyspìlými zahranièními ústavy.

Primáøem venericko-ko�ního oddìlení se stal MUDr. Bøeti-
slav Janou�ek. Èást nového dvojpavilonu, urèená pro oddìlení
venericko-ko�ní, byla vèetnì vnitøního vybavení dokonèena
zaèátkem roku 1938, pacienti tak mohli být pøijímáni ji�
od 1. bøezna. Nové oddìlení mìlo ve dvaceti �esti pokojích
pro nemocné celkem 80 lù�ek, z toho ètyøi pro dìtské pacienty.
V novém pavilonu se nacházely napø. také pokoj pro primáøe, byty
personálu, laboratoø, o�etøovací místnosti, místnosti pro svìtloléè-
bu a fyzikální léèbu. V dobì otevøení oddìlení si primáø Janou�ek
posteskl po lépe vybavené odborné knihovnì nového oddìlení.

Pøi stálém roz�iøování nemocnice docházelo samozøejmì
i k nárùstu poètu pracovních míst: v bøeznu 1938 zamìstnávala
nemocnice 8 primáøù, 18 sekundáøù, 10 úøedníkù, 9 úøedníkù
pomocné kanceláøské slu�by, 29 øádových o�etøovatelek, 8 ci-
vilních o�etøovatelek a 75 osob pomocného personálu.

Rok 1938 znamenal tedy dal�í krok v rozvoji královéhra-
decké nemocnice a vedení nemocnice spolu s vedením okresu
zaèalo plánovat dal�í mo�nosti roz�íøení a zdokonalení tohoto
zdravotnického zaøízení.                                      Pavla Koritenská
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V tom já se vyznám
Mladý lékaø MUDr. D. slou�il jednu ze svých prvních slu�eb

se zøízencem panem Koldou. Pøivezli nemocného, kterému bylo
nutno vypláchnout �aludek. Pan Kolda se obrátil na mladého
sekundáøe: �Buïte klidný, pane doktore, v tom já se vyznám.
Já to udìlám sám, jen se podívejte.� Razantnì zavedl sondu,
naplnil �aludek pacienta ji� asi dvìma litry vody, ale zpátky
nic nevytékalo. To ho pøece jen trochu zneklidnilo. Naklonil se
k nemocnému a dobrácky povídá: �Tak co, budete je�tì nìkdy
papat ty tabletky?� V tom okam�iku ale vytryskl z úst pacienta
prudký gejzír, a rovnou do oblièeje pana Koldy, který se rázem
zmìnil v èernocha. Kdy� se umyl, ulevil si: �Nejhor�í byly,
pane doktore, ty kroupy. To bylo jako kulometná palba.� (Ne-
mocný snìdl pøedtím prejt).

Výteèná pamì�
Ve zku�ební komisi pøi atestaci z diabetologie zasedal také

staøièký pra�ský pan profesor F. Zkou�en byl MUDr. Andrle.
Profesor F. se nemohl rozpomenout, kam dr. Andrleho zaøa-
dit: �Vás já pøece znám... Odkud já vás jen znám?� - �Já jsem
Andrle z Hradce Králové.� - �Aha, ano, Andrle z Hradce, u�
vím, u� vím...�

Bìhem zkou�ky pan profesor usnul a spal i poté, co zkou�ka
skonèila a èlenové komise se odebrali do sousední místnosti,
aby se poradili. Dr. Andrle zùstal se spícím profesorem v míst-
nosti sám. Po chvíli se zvedl a vy�el na chodbu. Mezitím se

pan profesor probudil a vy�el rovnì� na chodbu. Podíval se
na dr. Andrleho a osvìdèil svoji vynikající pamì�: �Vy jste dok-
tor Andrle z Hradce, viïte? ... A copak tu dìláte?�

Invalidní dùchod
Ke krajské posudkové komisi se dostavil �adatel, který ne-

splòoval podmínky pro pøiznání invalidního dùchodu ani z hle-
diska zdravotního, ani ekonomického. Komise vzala sice
na vìdomí sní�ení jeho prùmìrného výdìlku v posledním ob-
dobí, nicménì sna�ila se �adateli vysvìtlit, �e tento jediný fak-
tor nestaèí a �e je nutný pøedev�ím je�tì záva�ný zdravotní
dùvod. To se v�ak �adateli vùbec nelíbilo: �To by tak je�tì
scházelo, abych byl nemocnej!�

Choulostivé zamìstnání
Krajský revmatolog MUDr. Salavec vy�etøuje nemocnou,

úøednici ve spoøitelnì, a má se vyjádøit i k jejímu pracovnímu
zaøazení. Diktuje sestøe del�í nález a ke konci hodnotí i pracov-
ní schopnost. A� smích poradenské sestry ho upozorní, �e nìco
není v poøádku. V závìru nálezu stálo: �... a doporuèuji styk
pouze za pøepá�kou, nikoliv pøed pøepá�kou.�

Snímek tureckého sedla
Novì nastoupiv�í sestra se ptá lékaøe dr. D.: �Jak mám vy-

prázdnit nemocného, který jde na snímek tureckého sedla?� -
�No, pokud ho budete chtít snímkovat pøes ..... (koneèník),
tak jako na irigografii.�                                                            L.Ch.

Léto v Orlických horách  /  Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

Tajemstvím opøedená skála, omývaná Ionským moøem pøi
západním bøehu Schérie (Korfu), pøipomíná svým vzhledem
starovìký koráb (foto 1). Povìst vypráví o fajácké lodi vrace-
jící se z výpravy na Ithaku, kdy� �...Poseidón skalinu uèinil z ní
a v hloubi ji upevnil ke dnu�. Potrestal tak plavce, �e pøepravi-
li Odyssea do rodné otèiny. Pronásledoval ho po dobu jeho
bloudìní, proto�e oslepil syna Kyklópa Polyféma. Fajáci byli
proslulí námoøní plavci, kteøí na svých
èerných korábech bez kormidelníkù
(�...jejich koráby znají jak smysl, tak
zámìry plavcù...�) s dlouhými vesly víøili
moøe a podnikali dlouhé výpravy.

Tento pøíbìh v nás probudil touhu sle-
dovat poslední dny Odysseova bloudìní
svìtem a poznat jeho rodnou zem. Vyda-
li jsme se hlubokou moøskou brázdou
po fajácké lodi a zanedlouho se z ml�-
ného moøe vynoøila silueta bájné Ithaky (foto 2). Pøiblí�ili jsme
se k �vnitønímu hlubokému zálivu� (foto 3), kde plavci vylo�ili
spícího Odyssea hojnì obdaøeného dary svého krále Alkiona.
A Homér pokraèuje: �...poblí�e ní (zátoky) se rozkládá jesky-
nì, rozko�ná, �erá... svaté to bydli�tì Nymf...� S kamerou v ruce
a Odysseou v batohu jsme hledali zmínìnou jeskyni, a skuteènì,
nedaleko zálivu �moøského starce Forkýna�, je ve skále vchod
do kultovní jeskynì Nymf (foto 4). Zde Odysseus, kdy� �...pro-
citl ze spánku na milé pùdì otèiny, ani� ji poznal...�, ukryl dary
fajáckého krále. Poklady jsme nena�li, ale potkali jsme ame-
rického archeologa pátrajícího po støepech kultovních darù
Achajù. Cesta nás vedla dál. Nad jeskyní �...vysoký  vrch - to�
Nériton...� a opodál Alalkoménes, tzv. Odysseùv palác. Pøi
znaènì namáhavém výstupu, kdy jsme se øádnì zapotili, jdeme
po schodi�ti, míjíme kyklópské hradby , studnu dávající chlad-
nou vodu, a� na samotný vrchol. Zde tedy stávaly py�né paláce
s �...vysokými stropy�. Odmìnou nám byly svì�í moøský vánek
a ú�asný rozhled po Ithace a blízkých ostrovech. Hrad mìl vý-
hodnou polohu, nebo� kontroloval oba pøístavy a mìl spojení
s dal�ím hradem v Sami na Dúlichionu (Kefallonii) (foto 5).

Sem tedy vstoupil Odysseus v pøestrojení jako vetchý �ebrák

po desetiletém bloudìní, øadì dobrodru�ství, kdy ztratil v�ech-
ny své druhy a lodì. Vidí, jak v paláci øádí sto nápadníkù,
nutících vìrnou Pénelopu, aby se za nìkterého z nich provda-
la, a mezitím mrhají majetkem rodiny. Nejprve jej pozná pes
Argos, stará slu�ka Eurykleia, a nakonec se dá poznat synovi
Télemachovi, se kterým poté chystá �...smrt �enichù nadmíru
zpupných...�. Pénelope pak pøi hostinì vyzve �enichy k zápasu,

nechává pøinést man�elùv luk a vyhlásí,
�e pojme za man�ela toho z nich, kdo
napne tìtivu. Odysseus, aèkoliv je vy-
smíván, to zkusí: �...tìtivu napne a pro-
støelí sekyry �ípem.� Hosté poznají v �eb-
rákovi krále a v nastalé krvavé øe�i otec
a syn pobijí v�echny nápadníky a obìsí
dvanáct lehkých �en�tin.

V tichu opu�tìných ruin palácù jsme
sami a pøemý�líme o osudu Odyssea

a také lidstva. Tragédie krutosti, zá�ti a pomstychtivosti se støídá
s vytøíbeným smyslem pro krásno, umìní, u�lechtilost a sta-
teènost. Jako kdy� váhy se pøiklánìjí tu na jednu, a tu zas
na druhou stranu. Odysseus je nazýván �boøitelem mìst�. Je
nelítostný a zchytralý váleèník, kterému váleèná koøist je smys-
lem �ivota, av�ak nì�ný man�el (ale i záletník, viz Kalypsó),
dobrý otec a snad i spravedlivý vládce. Takový byl mu�, jeho�
poslední chvíle návratu do otèiny jsme se sna�ili sledovat.

H. Schliemann i zde provádìl archeologické práce podobnì jako
v Tróji, Mykénách, Orchomenu. Prokázal, �e pozadím Homérových
eposù je mykénský svìt. Nìkteré z nálezù jsou ulo�eny v archeo-
logickém muzeu - bronzové bøitvy (Achajové si patrnì holili
nohy - Homér pí�e o lesklých nohou mu�ù), skvostné �perky �en
(foto 6), disk s tanèícími Nymfami z kultovní jeskynì atd. Byla
objevena celá øada královských hrobù, bohu�el nálezy putovaly
do muzeí v Evropì, pokud se neztratily v soukromých sbírkách.

Pro�ili jsme krásné a dobrodru�né chvíle, poznali místa, kde
�ili lidé od prehistorie. Vidìli jsme menhirová pole s obìti�ti,
ale i pøátelské úsmìvy dne�ních obyvatel. Krásná zemièka,
i kdy� tì�ce zkou�ená èastými zemìtøeseními - kdy� se rozzlobí
Poseidón.                                                                              J. S.
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PURKYÒOVA MEDAILE UDÌLENA
PROF. VLADIMÍRU PALIÈKOVI

V rámci Evropského kongresu klinické biochemie a laboratorní medicíny
v Praze, kterého se zúèastnily na ètyøi tisíce odborníkù, byla prezidentovi
kongresu prof. MUDr. Vladimíru Palièkovi, CSc., pøednostovi Ústavu kli-
nické biochemie a diagnostiky Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové, udìlena Medaile Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì.
K tomuto významnému ocenìní panu profesorovi Vladimíru Palièkovi
upøímnì blahopøejeme.

ZLATÁ MEDAILE LF UK UDÌLENA
PROF. JAROMÍRU SVÌRÁKOVI

K významnému �ivotnímu jubileu - pìtasedmdesátým narozeninám - bla-
hopøáli dne 6. srpna t.r. prof. MUDr. Jaromíru Svìrákovi, DrSc., emeritnímu
profesorovi Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, pøednosta Oèní kliniky
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., prodìkan LF UK prof. MUDr. Vladimír
Palièka, CSc., a øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo� Heger, CSc.
Prof. Palièka pøi této pøíle�itosti pøedal jubilantovi zlatou medaili Lékaøské
fakulty v Hradci Králové, kterou mu za vìdecké a pedagogické zásluhy udì-
lil dìkan fakulty.

K �ivotnímu jubileu a k významnému ocenìní panu profesorovi Jaromíru
Svìrákovi srdeènì blahopøejeme.

CENA ZA VÌDECKOU PREZENTACI UDÌLENA
NA�IM PEDIATRÙM

Na sympoziu 10. pediatrické støedoevropské dny ve Vídni získala 2. cenu
za nejlep�í vìdeckou prezentaci roku práce �In vitro production of intracellu-
lar cytokines after the stimulation by mitogens in children suffering from
primary immunodeficiency� autorù MUDr. Davida Komárka, doc. MUDr.
Evy Paøízkové, CSc. (Dìtská klinika FN), a PharmDr. Doris Vokurkové
(Ústav klinické imunologie a alergologie FN). Autorùm k udìlení ceny
upøímnì gratulujeme.

OCENÌNÍ PRÁCE Z PORODNICKÉ
A GYNEKOLOGICKÉ KLINIKY

Na VIII. konferenci mladých lékaøù, která se konala 13. èervna ve Fakultní
nemocnici u sv. Anny v Brnì, získala v sekci chirurgické 1. místo práce
�Environment a karcinom prsu� autorù MUDr. Ivy Dítìtové (provdané
Sedlákové), studentky doktorského studia a lékaøky Porodnické a gyneko-
logické kliniky FN, a Ing. Pavla �morance, technika Radiologické kliniky
FN. Obìma autorùm srdeènì blahopøejeme.

�NEUROOFTALMOLOGIE
- MINIMUM PRO PRAXI�

- NOVÁ KNÍ�KA Z OÈNÍ KLINIKY
V prùbìhu letních prázdnin vy�la v nakladatelství Triton kní�ka MUDr.

Nadi Jiráskové, Ph.D.: �Neurooftalmologie - minimum pro praxi�. Paní
doktorce Nadì Jiráskové, odborné asistentce Oèní kliniky Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové, k vydání této zdaøilé kní�ky srdeènì gratulujeme
a pøejeme jí hodnì dal�ích úspìchù ve vìdecké a lékaøské práci.

Kní�ka Zdeòka Kratochvíla �Výchova,
zøejmost, vìdomí� (Praha : Herrmann &
synové, 1995. 199 s.) vy�la ji� pøed �esti
lety, ale pøesto ji znovu a znovu rád beru
do ruky, abych v nìkteré z více ne� pìti
desítek úvah nalezl odpovìï na aktuální

otázky, je� ve sféøe výchovy, vzdìlávání
a �kolství pøiná�í doba. Ji� po dvakrát
jsem také zaøadil úryvek z této kní�ky
do sloupku �Slova k zamy�lení� (SCAN,
1999, è. 6; 2001, è. 3) a pøesto mnì to
nedá, abych se o ní znovu nezmínil. Ten-
tokrát mne zaujala autorova úvaha o in-
dividualitì a individuaci. Snad proto, �e
lákadlo �image� je dnes pro mladé lidi
stále velmi silné. �Èlovìk se jako indi-
vidualita teprve dotváøí svým vývojem
a výchova mu v tom má pomoci,� øíká
Zdenìk Kratochvíl. A dodává, �e chybná
je neautentická výchova, ale fale�ná je
i výchova, která podporuje zvlá�tnosti
tím, �e je izoluje: �Pìstování zvlá�tností
vede pouze k bizarnostem nebo vytváøí
image, toti� obraz, který èlovìk ukazuje
spoleènosti namísto sebe a za který se skrý-
vá...� Vzpomínám si, jak mì vyplísnila
matka dospívajícího pacienta, kdy� jsem jí
sdìlil, �e její syn nemá tvoøivé zájmy: �Jak
to mù�ete øíci? V�dy� on má seznam názvù
v�ech známých hudebních skupin!�

Podle Zdeòka Kratochvíla pouze �au-
tentické silné vnitøní pro�ívání, doplnìné
o sílu poøádajících vhledù� mù�e ze sdí-
lení svìta èlovìkem pøinést zisk i pro jeho
vlastní autenticitu. Ale to u� jde o proces
individuace, k jeho� atributùm patøí in-
tegrace �èehokoliv jiného� a sebepo-
znání. Ale i to sebepoznání musí být
autentické, spjaté se �ivotem. �Sebe-
poznáním,� øíká Zdenìk Kratochvíl, �je
napøíklad otázka po tom, proè mì nìja-
ká malichernost tolik vyvedla z míry, proè
nìèemu tak rád odporuji... proè vnímám
a chápu svìt právì tak, jak ho chápu
a vnímám.�

Chce se mi øíci: Ètìme Kratochvíla!
Ale zrovna tak bych to v dne�ní slo�ité,
postmoderní situaci mohl øíci o filosofii
vùbec. Mluvit o výchovì na vysoké �kole
by asi nemìlo valného smyslu, v�dy�
studenti jsou ji� vlastnì dospìlí. Ale na-
pomoci k pravdivému sebepoznání lze
i studentovi univerzity.

PhDr. Vladimír Panou�ek

O INDIVIDUACI


