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�Vnitøní dialog jistì není podmínkou
toho, aby èlovìk vùbec mohl pro�ít lec-
cos významného, udìlat mnoho dobrého,
být relativnì »mravným« a platným ob-
èanem. Ale pro nároènìj�í mravní vy-
spìlost je vnitøní dialog bezpodmíneènou
nutností. Není to jediná cesta, pomo-
cí které mù�e èlovìk aktivnì zasahovat
do svého vnitøního »rùstu«; i práce sama
je takovou cestou. Ale rozvinutý vnitøní
dialog je jedinou cestou, pomocí ní� si
své i o�ehavé a jemné vnitøní problémy
lze plnì uvìdomit, jen tak si èlovìk mù�e
vyjasnit urèitou svou slabost, své ne-
dostatky a své »�patné sklony«, svou
»vinu« za nìco. Bez vnitøního dialogu
zaujme èlovìk vnitønì k èemukoli bez
výjimky stanovisko apologetické, obra-
náøské. Ov�em � mnoho mù�e èlovìku
pomoci i kritika od nìkoho druhého,
od pøátel (mnohem ménì od jiných), ale
ta sama mù�e být hluboká a jemnì
chápavá zase jen tehdy, kdy� i »ten
druhý«, ten kritizující zná vnitøní dialog,
kdy� rozumí, jak slo�itá vìc je lidské
nitro, ka�dé lidské »já«, jak nesmírnì
obtí�né je do nìho zasahovat. Proto bez
rozvoje vnitøního dialogu mohou být
i vzájemné vztahy lidí a jejich »vzájem-
ná péèe« a kritiènost jen povrchní.

Jedinì vnitøní dialog mù�e také pøi-
vodit opravdový svìtonázorový a mravní
»rùst èlovìka«, v tom i opravdovou »kon-
verzi« svìtonázorovou, mravní, politic-
kou. Je velkým omylem domnívat se, �e
chci-li nìkoho získat pro »svou vìc«,
k tomu dostaèí dialog »já-ty«, ba do-
konce pouhá diskuse, tj. rozumáøské
»pøesvìdèování«. Vìdomosti je mo�no
�íøit, ale k tzv. pøesvìdèení se musí probo-
jovat ka�dý sám. Nepøesvìdèím nikoho,
nepøesvìdèí-li on sám sebe.�

Úryvek z eseje Milana Machovce �Dialog�.
In: Milan Machovec: Smysl lidské existence.
Praha : Akropolis, 2002.

O biodiverzitì (z øec. bios = �ivot; rus. diversija = rozvratnictví, od lat. diversio
= odvracení) se zaèalo více hovoøit a psát ji� v první polovinì 20. století, a to
nejenom v rámci pøírodních vìd. Poté, co americký pøírodovìdec Aldo Leopold
(1887 � 1948) vyslovil po�adavek roz�íøit pøedmìt etiky i na vztahy èlovìka
k pøírodì, rostlinám a �ivoèichùm, upøela se k problému zachování druhového
bohatství pøírody i pozornost filosofie (Leopold, A: A Sand County Almanach).
Leopold pøitom nebyl tak docela první. My�lenku �ir�ího pojetí etiky nalezneme
napøíklad i u Alberta Schweitzera, a její základ je�tì mnohem døíve, pøi za-
kládání prvních národních parkù (napø. v r. 1878 Yellowstonský národní park).
Ale zatímco prvotní snahy o ochranu pøírody byly vedeny pøevá�nì jen principy
obecnì mravními a estetickými, Leopold byl první, kdo my�lenku etického vzta-
hu k pøírodì uvedl do souvislosti s moderní ekologií. Je tudí� právem pokládán
za zakladatele tzv. ekologické etiky èi morální ekologie, zdùrazòující mj., �e lidé
stále více �ijí na úkor stability biosféry a její genetické rozmanitosti.

My jsme mìli mo�nost blí�e se seznámit s morální ekologií tak, jak ji chápe
filosof Erazim Kohák. Ten vidí øe�ení (Kohák, E.: The Embers and the Stars)
nikoliv jen v samotném omezení spotøeby, ale prvoøadì v reorientaci èlovìka
od individuální spotøeby k maximálnímu úsilí o záchranu a zachování pøírod-
ního svìta a k potøebám sociální spravedlnosti, tedy k péèi o v�echno bytí, lidské
i pøírodní (viz také: Kohák, E.: Morální ekologie. Scan, 1991, roè. 1, è. 4, s. 7-10).
Základním rysem vztahu èlovìka k pøírodì a k druhým lidem by mìla být úcta.

O BIODIVERZITÌ, ETICE A LIDECH

Paní ministrynì zdravotnictví Marie Souèková si pøipomnìla lavice poslucháren královéhra-
decké Fakultní nemocnice (k èlánku na str. 4).                                                  Foto Lubomír Buben
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(fejeton)
HORY A LIDÉ

Ale vra�me se je�tì k samotnému pojmu biodiverzita. Jeho obsah je pomìrnì
�iroký a tak obvykle hovoøíme � podle úhlu pohledu èi podle roviny zkoumání �
o biodiverzitì ekosystémù, biodiverzitì druhové a biodiverzitì genetické.
V podstatì jde stále o toté�, tedy o zachování jednotlivých druhù a druhové roz-
manitosti, nicménì lze øíci, �e právì tøetí ze shora uvedených disciplín, genetické
biodiverzitì, je dnes v moderní vìdì vìnována nejvìt�í pozornost. Je to pocho-
pitelné, nebo� nejenom ka�dý druh, ale i ka�dý jednotlivý organismus tého� druhu
je z genetického hlediska jedineèný a genetické odli�nosti mezi jedinci tého� druhu
se mohou projevit vlastnostmi pro druh (ale sekundárnì i pro èlovìka � spotøe-
bitele) u�iteènými (napøíklad vy��í odolnost vùèi ne�ádoucím vlivùm prostøedí,
nemocem atd.) èi naopak ne�ádoucími. Podstatné je v�ak i to, �e stejnì jako
ke stabilitì a vy��í odolnosti ekosystému pøispívá jeho vìt�í druhová rozmani-
tost, tak i �ir�í genetická výbava � genetický polymorfismus � ka�dého jednot-
livého druhu pøedstavuje vìt�í pøedpoklad jeho pøe�ití.

Mù�eme tedy øíci, �e zhruba víme jaký je ná� cíl i jaká by mìla být na�e stra-
tegie pøi záchranì �ivota na Zemi. Av�ak nezapomínáme pøitom na èlovìka?
Nemám teï vùbec na mysli antropogenezi, i kdy� napøíklad i nìkdej�í slepá vý-
vojová ulièka pøíli� specializované formy Homo sapiens neanderthalensis také
k problému, o nìm� se chci zmínit, leccos napovídá. Jde mi o to, zda nìkdy tro-
chu nezapomínáme, �e nejenom pøíroda, ale i èlovìk mù�e být ne�ádoucími vlivy
prostøedí ohro�en. A nemusí to být jen hrozby biologického rázu.

Výsti�nì se problému, který mám na mysli, nedávno dotkl psycholog Zbynìk
Vybíral v èlánku �Mezinárodní psychoterapie mezi mezinárodními filmy a Py-
renejemi� (Èasopis pro psychoterapii Konfrontace, roè. 13 (2002). è. 3, s. 154-
158). V esejisticky pojaté zprávì o leto�ním vídeòském mezinárodním psycho-
terapeutickém kongresu Z. Vybíral souèasnì vzpomíná také na filmy z karlo-
varského festivalu, na filmy, v nich� toho autor hodnì vypoví �o jednom osudu,
jedné souhøe náhod, jednom kontextu...� Naproti tomu na kongresu psychote-
rapeutù se prý sice hodnì mluvilo o globalizaci, ale nìco objevného o èlovìku
v éøe globalizace sly�et nebylo. Z globalizace se, podle Z. Vybírala, vytvoøil
na kongresu mýtus; a �ka�dý mýtus odpoutává zrak psychoterapeutù od jed-
notlivého èlovìka k nové zobecòující optice�.

�e souèasná postindustriální spoleènost neprojevuje o èlovìka � jedince pøíli�
velký zájem, o tom se ov�em mù�eme snadno pøesvìdèit ani� bychom jezdili
na kongresy psychoterapeutù. Staèí se jen zamyslet nad tím, do jaké míry ji�
mnohé z nás dne�ní doba tím èi oním zpùsobem zmanipulovala. A nejde jenom
o hypermarkety èi prùnik elektroniky do na�eho �ivota. �Je tragikomické,� øíká
Milan Machovec, ��e právì v posledních letech 20. století � kdy u� je jen trochu
jasnì myslícímu èlovìku pøímo evidentní, �e lidstvu hrozí nejménì trojí smrtel-
ná hrozba: globální katastrofa � ekologická, pandemická a narkomanická � se
vytvoøila jakási podivná »specializace«, a to jakási podèeleï »komediantù«,
tzv. »bavièù«, jejich� jediným úkolem je, aby rùznými vtipy � tu lep�ími, tu hor-
�ími � rozchechtávali statisíce a tím je zbavovali poslední mo�nosti zamyslet
se nad osudem lidstva.� (Machovec, M.: Smysl lidské existence. Praha : Akro-
polis, 2002, s. 55).

Dostateènì �iroká, hluboce za�itá zku�enost mezilidských vztahù je u èlovìka
pro jeho vývoj a adaptabilitu stejnì dùle�itá jako genetický polymorfismus v�ech
�ivých organismù. Mù�eme vlastnì v této souvislosti mluvit o jakémsi psychoso-
ciálním polymorfismu � a ve vztahu k �ir�í lidské spoleènosti � o psychosociální
diverzitì. Pøispívá v�ak dne�ní doba k zachování takové psychosociální rozman-
itosti lidské spoleènosti? Z toho, co jsme ji� shora uvedli, lze usuzovat, �e asi moc
ne. �Ve stabilním tradièním svìtì,� øíká Ernest Gellner, �mìli lidé identitu, spo-
jenou s jejich sociální rolí a potvrzenou jejich v�eobecným pohledem na pøírodu
a spoleènost. Nestálost a rychlé zmìny ve vìdìní i ve spoleènosti zbavily tyto
pøedstavy lidí o sobì samých nìkdej�ího pocitu spolehlivosti.� (Gellner, E.: Ro-
zum a kultura - historická úloha racionality a racionalismu. Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 1999, s. 170). Náhradou za jistotu identity na�e
dne�ní spoleènost zatím nabízí èlovìku pøevá�nì jen zaøazení se do anonymního
davu. Doká�eme alespoò ve zdravotnictví i nadále vidìt èlovìka jako jedineènou
lidskou bytost?

PhDr. Vladimír Panou�ek

Kdo pro�el údolím Divoké Orlice
smìrem od Klá�terce nad Orlicí k Zem-
ské bránì a zastavil se pod Ledøíèko-
vou skálou, ten asi porozumí, proè ne-
jsem k tìmto místùm lhostejný. Mám ten
kraj od �amberka k Orlickému Záhoøí
a na druhou stranu k Bukové hoøe oprav-
du rád, a tak mi to také nedá, abych se
nepodìlil o jeden hezký zá�itek.

Koncem øíjna jsem se zúèastnil za-
hájení výstavy fotografií �Pøírodní krásy
Podorlicka� v Mìstském muzeu v �am-
berku. Autoøi fotografií � Mgr. Josef
Kvièera a Mgr. Vilém Køeèan � pøedstavi-
li své snímky podhorského kraje, kvìtin
a zvíøat, a pøesvìdèili, �e jako opravdoví
básníci doká�í vyhmátnout cit a poezii
v tom �bì�ném svìtì�, kterým nìkdy
i trochu nev�ímavì chodíme. Hezkou at-
mosféru vernisá�e umocnilo nejenom
milé pøivítání øeditelkou muzea paní Mgr.
Marií Otavovou a hudební vystoupení
pana Jaroslava Moravce (kytara a zpìv)
a mladièké zpìvaèky Lucie Nunové, ale
i upøímný zájem velkého poètu úèastníkù.

Co mne ale nejvíce zaujalo, bylo to, �e
autoøi fotografií � oba øeditelé �amberec-
kých �kol, co� rozhodnì dnes není zá-
vidìníhodná profese � neprojevují �ádné
známky hysterie, v poslední dobì v na�í
spoleènosti tak èasté. Pro své fotogra-
fování vyu�ívají moderní digitální tech-
niku, ale nevzdalují se svému prostøedí
a fotografují z radosti. Mgr. Kvièeru ji�
dlouhá léta znám, je to mùj dobrý pøítel.
�e má v �amberku �sparingpartnera�
stejného ra�ení, to mne mile pøekvapilo.
A tak si øíkám: Je to snad tím èerstvým
vzduchem z hor, �e ti lidé doká�í být tak
opravdoví, a nebo jen v bezprostøedním
doteku s pøírodou umìjí lépe pochopit
smysl �ivota?

Ono to ov�em ani v horách není v�dy
ideální. Vzpomínám na nauènou stezku
pod Zemskou bránou, kterou kdysi spolu-
vytváøel Mgr. Kvièera s dìtmi z klá�te-
recké �koly. Pa�eráckou lávku tam èas
od èasu výmìnou nosných kmenù opravil
kamarád hajný Jarda Sklenáø s kolegou.
Po poslední povodni stojí na místì lávky
monstrum na betonových pilíøích, po-
øízené za pùl milionu korun� Ale pøesto
si myslím, �e stojí za to do tìch míst obèas
zajet.                                   Ludìk Ledøíèek
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velmi pozitivnì pøijato: �Døívìj�í ministøi se s touto skupinou
velmi dùle�itých hráèù ve zdravotnickém systému pøíli� ne-
setkávali a nekomunikovali, co� èasto vedlo k nìkterým prob-
lémùm a nedorozumìním.�

Nejeden z pracovníkù Fakultní nemocnice Hradec Králové
si patrnì kladl otázku, zda a jak bude po nástupu nové vlády
a v souèasných tí�ivých ekonomických podmínkách státu
pokraèovat investièní výstavba v nemocnici, jmenovitì nedávno
zahájená výstavba pavilonu interních oborù. K tomu na tisko-
vé konferenci docent Heger uvedl, �e dlouhodobá investièní
politika Fakultní nemocnice Hradec Králové je relativnì
umírnìná a plynulá a napøíklad na nejvýznamnìj�í investièní
akci � pavilon interních oborù � bude z celkového nákladu pùl
miliardy korun roènì proinvestováno asi 120 milionù korun.
Jednoznaènou odpovìï dala i Marie Souèková, která pøítomné
ujistila, �e výdaje na nápravu �kod zpùsobených povodnìmi
neohrozí dokonèení zapoèatých staveb: �V roce 2002 a 2003
je pøedpoklad dokonèení asi sto osmdesáti investièních akcí
za zhruba tøi a pùl miliardy korun. Pøedpokládá se, �e hra-
decký areál bude dostavìn v roce 2006, jak je naplánováno.�
Dále pak ocenila, �e Fakultní nemocnice Hradec Králové jako
jedna z mála u nás hospodaøí s vyrovnaným rozpoètem a doká�e
do svých investic vkládat i vlastní prostøedky.

Stomatologickou klinikou, umístìnou v nedávno rekon-
struované budovì v pùvodním, dnes ji� �historickém� centru
nemocnice, provedla paní ministryni pøednostka kliniky do-
centka Vìra Hubková spolu s øeditelem FN HK docentem He-
gerem a dìkanem fakulty profesorem �teinerem. Paní minis-
trynì se �ivì zajímala o provoz a zaujala ji moderní koncepce
pracovi�� a zdaøilé estetické ztvárnìní interiérù. Pøekvapena by-
la i velkým poètem mladých lékaøù a s øadou z nich o práci
na  klinice hovoøila. Nav�tívila té� právì probíhající praktika,
kde promluvila se studenty.

Na tiskové konferenci se paní ministrynì také pøihlásila
k tomu, �e je absolventkou královéhradecké Lékaøské fakul-
ty Univerzity Karlovy. Uvedla, �e s radostí nav�tívila svou
Alma mater a setkala se s dìkanem. Kladnì se vyjádøila rovnì�
o Fakultní nemocnici, do které jako studentka chodila. Ta se,
dle jejích slov, rozrostla, obohatila o mnoho oborù a poskytuje
péèi na velmi dobré úrovni.                   PhDr. Vladimír Panou�ek

Náv�tìva ministrynì zdravotnictví
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Dne 4. øíjna 2002 nav�tívila Fakultní nemocnici Hradec
Králové ministrynì zdravotnictví MUDr. Marie Souèková.
Náv�tìva mìla ryze pracovní ráz a tomu také odpovídal její
program. Hlavním bodem tohoto programu byla pracovní roz-
prava paní ministrynì s øeditelem Fakultní nemocnice doc.
MUDr. Leo�em Hegerem, CSc. Poté si pak v doprovodu pøed-
nostky Stomatologické kliniky doc. MUDr. Vìry Hubkové,
CSc., prohlédla nové sídlo této kliniky v nedávno rekonstru-
ované bývalé provozní budovì FN HK. Na závìr významné
náv�tìvy uspoøádalo vedení nemocnice v posluchárnì Nemoc-
nièní lékárny tiskovou konferenci.

Náv�tìva ministrynì Marie Souèkové byla u� tøetí �minis-
terskou náv�tìvou� ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
v tomto roce (dne 1. 3. 2002 se ministr zdravotnictví prof. Bo-
humil Fi�er zúèastnil otevøení nové budovy Stomatologické
kliniky a dne 30. 5. 2002 byl pøítomen polo�ení základního
kamene pavilonu interních oborù). Ale co je podstatné, je fakt,
�e tato poslední náv�tìva se uskuteènila ji� záhy po ustavení
nové vlády. Také docent Heger na tiskové konferenci zdùraznil,
�e nová ministrynì zdravotnictví se s øediteli fakultních nemoc-
nic setkala ji� v srpnu, krátce po nástupu do funkce, co� bylo

Ministrynì zdravotnictví Marie Souèková spolu s øeditelem FN HK
docentem Hegerem v posluchárnì Stomatologické kliniky.

Foto Lubomír Buben

Dne 30. øíjna t. r. se na Lékaøské fakultì v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze uskuteènilo krátké, ale významné
slavnostní setkání. Na Ústavu lékaøské biofyziky byl zahájen
provoz novì zøízené poèítaèové uèebny, vybavené �estnácti no-
vými poèítaèi, je� fakultì vìnovala firma Arrow International.
Vzácné hosty � prezidenta spoleènosti Arrow International pana
Marlina Millera a øeditele královéhradeckého závodu firmy
Arrow International, ÈR a. s. pana Ing. Otakara Honse, CSc.,
� na setkání uvítal dìkan fakulty prof. �teiner. Ve svém projevu
dìkan pøipomenul dlouhodobé dobré vztahy mezi spoleèností
Arrow International a fakultou a vyslovil rovnì� pøání, aby si
studenti, kteøí dnes budou poèítaèe pou�ívat, pøipomnìli vzác-
ný poèin této firmy i v dobì, kdy se ji� jako lékaøi budou setká-

vat s jejími výrobky. Podìkoval také pracovníkùm Ústavu
lékaøské biofyziky a oddìlení výpoèetní techniky, kteøí se ujali
úkolu instalovat poèítaèe a uvést novou uèebnu do provozu.
Spoleènì pak pan prezident Marlin Miller a dìkan prof. �tei-
ner pøestøi�ením pásky symbolicky novou uèebnu otevøeli.

Bylo sympatické, �e slavnostního setkání se kromì øady pra-
covníkù fakulty zúèastnili i studenti. Poèítaèe na Ústavu lé-
kaøské biofyziky toti� neslou�í jenom k vlastní výuce, ale jsou �
díky porozumìní pracovníkù ústavu � studentùm k dispozici
i pro jejich individuální studium a osobní potøebu. Mnozí, ze-
jména zahranièní studenti èasto usedají k poèítaèùm ji� brzy
zrána, aby si, kromì jiného, vyøídili i svoji osobní korespon-
denci.                                                                                       Redakce

Nové poèítaèe pro studenty
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S úèinností od 1. øíjna 2002 se ujal øízení Vojenské lékaøské
akademie Jana Evangelisty Purkynì v Hradci Králové (VLA
JEP) její nový rektor plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D.

Je v poøadí tøetím rektorem �koly od pøelomového roku 1989.
V pøedchozích letech (po r. 1989) takto �kolu vedli, shodnì
ve dvou po sobì jdoucích funkèních obdobích, plk. prof. MUDr.
Josef Fusek, DrSc., dr. h. c., ( 1990�1997) a plk. doc. MUDr.
Svatopluk Býma, CSc., (1997�2002).

Právoplatná volba rektora Akademickým senátem VLA JEP
probìhla dne 14. kvìtna t.r. Návrh na jmenování nového rektora
byl pak cestou ministra obrany ÈR postoupen prezidentovi re-
publiky a ten jej schválil svým rozhodnutím ze dne 10. záøí 2002.

Slavnostní shromá�dìní pøi pøíle�itosti inaugurace nového
rektora � velitele VLA JEP se konalo 26. záøí a poctila je svou
úèastí øada významných osobností. Velení Armády Èeské re-
publiky bylo zastoupeno vrchním øeditelem sekce personálních
vztahù ministerstva obrany ÈR Mgr. Vladimírem Teturem
a zástupcem náèelníka zdravotnické slu�by AÈR brigádním
generálem doc. MUDr. Leo Kleinem, CSc. Z regionálních úøadù
a institucí byli pøítomni primátor mìsta Hradec Králové Ing.
Oldøich Vlasák, biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka
OP a místopøedseda Výboru pro zdravotnictví a sociální poli-
tiku Senátu ÈR doc. MUDr. Karel Barták, CSc. Pozvání pøijali
i pøedstavitelé územních spoleèenských a odbojových orga-
nizací a velitelé vojenských útvarù a zaøízení posádky Hradec
Králové.

Nechybìli samozøejmì vedoucí pøedstavitelé tradièních part-
nerských hradeckých vysokých �kol a zdravotnických zaøízení
� dìkan Lékaøské fakulty UK prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc.,

dìkan Farmaceutické fakulty UK doc. RNDr. Jaroslav Du�ek,
CSc., a øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr.
Leo� Heger, CSc. Univerzitu Pardubice zastupoval její prorek-
tor pro vnìj�í vztahy a rozvoj prof. Ing. Jiøí Málek, DrSc., pøí-
tomni byli i zástupci Vojenské akademie Brno a Vojenské vy-
soké �koly pozemního vojska ve Vy�kovì.

Èetné mezinárodní vazby VLA JEP se odrazily i v reprezenta-
tivním zastoupení vojenských pøidìlencù akreditovaných
v Èeské republice. Do Hradce Králové zavítali vojen�tí pøidìlenci
USA, Francie, SRN, Rakouska, Polska a Slovenské republiky.

Z øady ocenìní, kterých se dostalo odstupujícímu rektorovi
plk. doc. MUDr. Svatopluku Býmovi, CSc., pøipomeòme
na prvním místì udìlení pamìtní medaile Lékaøské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou jmenovanému
osobnì pøedal dìkan hradecké Lékaøské fakulty UK prof.
MUDr. Ivo �teiner, CSc. (viz foto).

Zmìna ve vedoucí funkci �koly pøichází v dobì, kdy probíhají
legislativní kroky nezbytné pro reformu vojenského �kolství.
Jeho nová struktura má vstoupit v platnost pøed zaèátkem �kol-
ního roku 2004 / 2005. Situace kolem VLA JEP je v souèasné
dobì stabilizovaná. Pøedpokládá se, �e se �kola stane jednou
z fakult budoucí Univerzity obrany a centrem pro vzdìlávání
v�ech kategorií zdravotnických pracovníkù v Armádì Èeské
republiky

Nový rektor � velitel VLA JEP není v akademických funk-
cích nováèkem. Od roku 1997 zastával mj. funkci prorektora
pro studijní a pedagogickou èinnost �koly a byl aktivním úèast-

Zmìny ve vedení Vojenské lékaøské akademie J. E. Purkynì

Dìkan prof. �teiner pøedal plk. doc. MUDr. S. Býmovi, CSc., (vpravo)
pamìtní medaili Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové.

Plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
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níkem procesu posuzování a vymezování perspektiv vojenského
zdravotnického �kolství. Pøání úspì�ného naplnìní této per-
spektivy je tak souèástí na�í srdeèné gratulace plk. doc. MUDr.
Romanu Prymulovi, CSc., Ph.D. pøi pøíle�itosti jeho uvedení
do funkce rektora-velitele Vojenské lékaøské akademie Jana
Evangelisty Purkynì v Hradci Králové.

V návaznosti na zmìnu ve funkci rektora VLA JEP pøibyla
ve vedení �koly nová tváø i v osobì prorektora pro studijní
a pedagogickou èinnost. Stal se jím dosavadní zástupce ve-
doucího Katedry vojenské hygieny pplk. doc. MUDr. Jiøí Cha-
loupka, CSc. Prorektorem pro vìdeckou èinnost zùstává osvìd-
èený prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr.h.c.

Novému vedení VLA JEP srdeènì gratulujeme.
Doc. PhDr. Franti�ek Dohnal, CSc.

Curriculum vitae
plk. doc. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.

Plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., se narodil
4. února 1964 v Pardubicích. V roce 1982 zahájil pregraduál-
ní studium jako posluchaè Vojenského lékaøského výzkumného
a do�kolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkynì na Lékaøské
fakultì  v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Promoval
v roce 1988.

V roce 1990 byl vybrán na místo odborného asistenta Ka-
tedry epidemiologie VLA JEP. Úspì�nì zvládá studium vìdecké
pøípravy, v roce 1994 je mu pøiznána vìdecká hodnost kan-
didáta lékaøských vìd. V následujícím roce skládá nástavbovou
atestaci z epidemiologie a záhy poté je ustanoven do funkce
vedoucího skupiny Katedry epidemiologie. Témìø souèasnì
zaèíná proces pøíznaèný pro vìdeckou dráhu a odborný profil
souèasného rektora VLA JEP. Zúroèuje své výborné jazykové
znalosti a intenzivnì shroma�ïuje nové poznatky a podnìty
na zahranièních studijních pobytech (napø. ve Velké Británii,
kde v roce 1993 získal stipendium Nadace prince Charlese
a v USA � postupnì v letech 1995, 1998 a 2002).

Mezitím úspì�nì probìhlo jeho habilitaèní øízení a v roce
1996 byl MUDr. Romanu Prymulovi, CSc., pøiznán titul do-
centa pro obor epidemiologie. Vìdeckou kompetenci pak dále
umocòuje získáním titulu Ph.D. v roce 1999.

V roce 1997 byl jmenován, v návaznosti na zmìny ve vedení
VLA JEP, prorektorem pro studijní a pedagogickou èinnost VLA
JEP. V následujícím roce byl pak postaven do èela novì vznik-
lého pracovi�tì �koly � Katedry managementu a vojenské far-
macie. Souèasnì pøitom vede oddìlení pediatrické imunizace
ve Vakcinaèním centru Hradec Králové.

Ilustrací nebývale intenzivního pracovního nasazení plk. doc.
MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD., je poèet øe�ených vìdec-
kých projektù. Jako odpovìdný øe�itel doposud figuruje v osmi
titulech, jako spoluøe�itel ve tøinácti projektech, pøevá�nì se
zahranièní úèastí. Je také hlavním koordinátorem pìti me-
zinárodních vakcinaèních studií s pediatrickými vakcínami.
Vypovídá o tom i jeho publikaèní èinnost. Je doposud autorem
dvou monografií, �esti skript a 132 èasopiseckých publikací,
z nich� 18 bylo uveøejnìno v zahranièních odborných pe-
riodikách.

Pravidelnì pøedná�í na vìdeckých kongresech. Z dosavadních
242 pøedná�ek jich více ne� 80 pøednesl na zahranièních fórech.
Tomu odpovídá i jeho poèetné èlenství v odborných spoleènos-
tech. K ètyøem èeským odborným spoleènostem je nutné pøièíst
�est mezinárodních. Také z desítky èlenství v poradních orgá-
nech a komisích je �est realizováno v zahranièí (napø. New York,
Brusel, Kodaò).

V tomto výètu nelze neuvést, �e je pilným èlenem øídících
orgánù v èeských vysokých �kolách a v medicínském výzkumu.
Nepøekvapí potom, �e jméno plk. doc. MUDr. Romana Prymu-
ly, CSc., Ph.D., najdeme v encyklopedii 5000 osobností ÈR,
vydané pod názvem Kdo je kdo v Èeské republice 2000.

K portrétu nového rektora � velitele VLA JEP zbývá u� jen
dodat, �e je �enatý a spoleènì s man�elkou vychovávají dvì
dìti. Kompenzaci sil a mo�ná i inspiraci nachází v aktivní
hráèské roli prvoligového �achového týmu.

Dne 14. 11. 2002 v odpoledních hodinách se v po-
sluchárnì Ortopedické kliniky uskuteènila akce, která ji�
svou tradicí patøí k podnikové kultuøe Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové. Se�lo se zde vedení Fakultní nemoc-
nice s leto�ními absolventy støedních a vysokých �kol, kteøí
se stali v prùbìhu druhého pololetí roku 2002 zamìstnanci
FN HK. Pozvánku obdr�elo 91 nových zamìstnancù z øad
lékaøù, zdravotních sester, zdravotních laborantù, ale
i dal�ích zamìstnancù. Hlavním mottem setkání, ale
i samotné pøedná�ky øeditele nemocnice doc. MUDr. Leo�e
Hegera, CSc., bylo pøiblí�it mladým zamìstnancùm Fa-
kultní nemocnici �jinýma oèima�, ne� ji vidí oni sami.

Vedle základních informací a údajù o Fakultní nemoc-
nici jako celku popsal docent Heger organizaci zdravot-
nických pracovi�� nemocnice a informoval posluchaèe

o úkolech jednotlivých podpùrných zdravotnických
i nezdravotnických provozù a o centrální správì nemoc-
nice. Zmínil se také o historii nemocnice i její souèasné
výstavbì a uvedl rovnì� i nejbli��í cíle, priority a kon-
cepèní rozvojové zámìry. Pøipomnìl také, �e ve FN pù-
sobí odborové organizace, obèanská seskupení a odborné
spoleènosti. V závìru svého vystoupení popøál docent
Heger úèastníkùm setkání úspìch a spokojenost nejen
v práci, ale i v osobním �ivotì.

Stínem na jinak zdaøilé akci byla pomìrnì malá úèast
tìch, pro které byla pøipravena. Pozvání pøijalo pouze 39
z celkového poètu 91 mladých zamìstnancù, aèkoliv ka�dý
dostal osobní pozvánku a propagace této akce probìhla
v Obì�níku øeditele FN è. 19 z 1. 11. 2002.

Mgr. Martin Formánek

Setkání vedení Fakultní nemocnice
s novými zamìstnanci � absolventy �kol
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Ve dnech 19. a 20. záøí 2002 se konal v Hradci Králové
v budovì Nového Adalbertina na Velkém námìstí IX. Be-
drnùv den � chirurgický sjezd, kterého se ji� tradiènì úèastní
chirurgové z celého na�eho státu, ze Slovenské republiky
i ze zahranièí. Sjezd nese jméno prvního pøednosty Chirur-
gické kliniky v Hradci Králové a zakladatele královéhradecké
chirurgické �koly akademika Jana Bedrny. Leto�ní sjezd
(v rozporu s tradièním názvem dvoudenní) byl obzvlá�tì hoj-
nì nav�tíven, a to jak úèastníky domácími, tak i zahranièními.
Pøítomno bylo celkem 160 úèastníkù. Dostavily se chirurgické
osobnosti ze Slovenské republiky i ze Spolkové republiky
Nìmecko. V èestném pøedsednictvu sjezdu zaujali místo prof.
MUDr. M. Hájek, DrSc., èestný pøedseda Èeské chirurgické

Jednání odborné èásti sjezdu probíhala ve dvou sekcích. Jed-
nání byla zamìøena na ètyøi témata, kterými byly: chirurgická
øe�ení komplikací nových diagnostických a terapeutických po-
stupù, hemoperitoneum, poranìní loketního kloubu u dìtí a do-
spìlých a varia. Na uvedená témata bylo pøedneseno celkem
65 pøedná�ek a vystaveno bylo 12 posterù. Na sjezdu zaznìly
nové odborné my�lenky a názory, týkající se vý�e uvedené chi-
rurgické problematiky. K pøedná�kám a posterùm probíhaly �ivé
diskuse. Domácími i zahranièními úèastníky bylo jednání sjez-
du velmi kladnì hodnoceno jak po stránce organizaèní, tak
i odborné. Také zahranièní úèastníci sjezdu, napø. prof. dr. A.
Thiede, øeditel chirurgické kliniky Würzburské univerzity v Ba-
vorsku, a prof. H. J. Buhr, øeditel chirurgické kliniky na Freie
Univärsität Berlin, ne�etøili chválou a velice kladnì se vyjádøili
jak o vysoké odborné úrovni sjezdu, tak i o jeho dobré orga-
nizaci a vysoké kvalitì spoleèenské èásti sjezdu.

Významná událost
v �ivotì Èeské chirurgické spoleènosti

spoleènosti, doc. MUDr. K. Havlíèek, CSc., pøedseda Èeské
chirurgické spoleènosti, prof. MUDr. I. �teiner, CSc., dìkan
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové, doc. MUDr. L. Heger,
CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK),
MUDr. Petr Til�er, námìstek øeditele FN HK, plk. doc. MUDr.
S. Býma, CSc., rektor Vojenské lékaøské akademie J. E.
Purkynì v Hradci Králové, Ing. O. Vlasák, primátor mìsta
Hradec Králové, Ing. P. Bradík, hejtman Královéhradeckého
kraje, a Ing. L. Novák, regionální obchodní øeditel Èeské
poji��ovny, která byla hlavním sponzorem sjezdu.

Stalo se ji� tradicí, �e po zahájení sjezdu a pozdravných pro-
jevech hostù jsou udìlovány pamìtní Bedrnovy medaile nìk-
terým význaèným chirurgickým osobnostem. Tohoto roku byly
medaile udìleny dvìma významným lékaøským osobnostem,
které se o rozvoj oboru obzvlá�tì zaslou�ily, a to paní prof. MUDr.
Marii Pe�kové, DrSc., emeritní pøednostce I. chirurgické kliniky
v Praze, a panu doc. MUDr. Jiøímu Kováøovi, CSc., emeritnímu
pøednostovi Chirurgického oddìlení Nemocnice Pardubice
a dlouhodobému docentovi Chirurgické kliniky v Hradci Králové.

Prof. Hájek pøi pozdravném projevu.

Dìkan prof. �teiner pøi uvítacím projevu.

Diskuse se zahranièními úèastníky sjezdu. Zleva: man�elka prof.
Thiede, prof. Buhr, autor èlánku.
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Po �ivé vìdecké výmìnì názorù a my�lenek v odborných
èástech jednání mìli úèastníci sjezdu mo�nost také du�evního
osvì�ení. Ve veèerních hodinách prvého dne sjezdového jed-
nání uspoøádal organizaèní výbor sjezdu slavnostní koncert
v barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Velkém
námìstí. V prùbìhu koncertu zaznìly v podání královéhra-
deckého sboru Jitro, pod vedením sbormistra prof. dr. Jiøího Sko-
pala, za doprovodu varhan, vokální sakrální skladby domácích
i zahranièních autorù. Úèastníci koncertu sly�eli skladby, které
sbor Jitro  s velkým úspìchem pøednesl na pøedchozím koncert-
ním turné po pøedních evropských metropolích. Jako vyvrcholení
veèera zaznìla na závìr koncertu  Beethovenova Óda na radost.
Koncert mìl velmi vysokou umìleckou úroveò.

Odborná jednání po oba dny se vyznaèovala vysokým poètem
úèastníkù. Na závìr sjezdu zhodnotil doc. MUDr. K. Havlíèek,
CSc., leto�ní IX. Bedrnùv den jako celek. Zaøadil jej mezi zá-
kladní akce poøádané pod zá�titou Èeské chirurgické spoleènos-
ti. Jednání a organizaci sjezdu hodnotil jako velmi vysoké a�
vynikající úrovnì. Hodnocení pøedsedy Èeské chirurgické
spoleènosti zaznìlo nejen jako uznání práce v�ech, kteøí se
na pøípravì a organizaci sjezdu podíleli, ale je pro Chirurgic-
kou kliniku v Hradci Králové i zavazující a vybízí nás k dal�í
práci na poli léèebnì-preventivním, vìdeckém i pedagogic-
kém a k dal�í práci na budování kliniky.

Prof. MUDr. Zbynìk Voboøil, DrSc.
pøednosta Chirurgické kliniky FN HK

Primáøka Králová a doc. Havlíèek pøi jednání sjezdu. Zábìr z koncertu.

Kongresu, který byl ve dnech 17. a� 19. záøí t.r. v Hradci
Králové poøádán Ústavem patologické fyziologie Lékaøské
fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, se zúèast-
nily v�echny lékaøské fakulty Èeské republiky a Slovenské re-
publiky. Paralelnì s  kongresem byla Spoleèností pro psycho-
somatické integrace Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì
a slovenskou Spoleèností pro vy��í nervové funkce poøádána
�38. mezioborová konference o klinickém a experimentálním
výzkumu vy��ích nervových funkcí� a nìkteré sekce obou od-
borných akcí byly spoleèné. V rámci kongresu také probìhl
semináø �Poèítaèové zpracování elektrické aktivity mozku�.

Po úvodním slovu dìkana na�í fakulty prof. �teinera byl pa-
tofyziologický kongres zahájen pøedná�kou prof. Václava Janou�-
ka, pøedsedy Spoleènosti pro patologickou a klinickou fyziologii
ÈLS JEP, o historii této odborné spoleènosti. Mezi nejlépe hod-
nocené patøily didakticky orientované vy�ádané pøedná�ky prof.
Lubora Vokrouhlického, prof. Zdeòka Zadáka a prof. Antonína
Kazdy v sekci �Patofyziologie intenzivní metabolické péèe�,
a vy�ádané pøedná�ky prof. Josefa �paèka �Nové pohledy na ul-
trastrukturu mozkové kùry� a doc. Gerharda Waber�inka �Pa-
tofyziologie migrény�. Celkem bylo na kongresu prezentováno
63 odborných sdìlení, jejich� abstrakta v angliètinì jsou obsa�ena
v kongresovém sborníku i na vý�e uvedené Web page kongresu.

Souèástí kongresu byla i sekce vìnovaná výuce patologic-
ké fyziologie. V prùbìhu jejího jednání byl vyjádøen zájem
v�ech zúèastnìných o urèitou koordinaci vývoje výuky tohoto
oboru s vyu�itím internetových stránek Spoleènosti pro pato-
logickou a klinickou fyziologii (http://www.lfhk.cuni.cz/
pfspol).

Na plenární schùzi spoleènosti, kde byl dohodnut dvouletý
interval dal�ích patofyziologických kongresù se støídavou or-
ganizací v Èechách a na Slovensku, byla pøedána pamìtní
medaile Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì odstupující-
mu pøedsedovi Spoleènosti pro patologickou a klinickou fyzio-
logii prof. MUDr. Václavu Janou�kovi, CSc.

Vydaøený spoleèenský veèer v krásném prostøedí Nového
Adalbertina mìl taneèní charakter (hrála hudební skupina Blue
Star) i dobrou kulináøskou hodnotu, proto�e pøesto, �e �lo
o setkání �teoretikù�, podaøilo se sehnat nìkolik sponzorù (In-
fusia, a.s., CENTRUM � Kanceláøská a výpoèetní technika,
s. r. o. Hradec Králové) a vystavovatelù (Galén, s. r. o, M&I,
s. r. o. � Digitální EEG/EP, Systém Brain Scope a SpinChem
Praha), kterým byli nejen organizátoøi vdìèní za finanèní
pøíspìvek.

Ústav patologické fyziologie
Lékaøská fakulta UK v Hradci Králové

14. kongres patologické a klinické fyziologie
(viz http://www.lfhk.cuni.cz/pfspol/congress02)
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V poøádání vìdeckých konferencí studentù èeských a slo-
venských lékaøských fakult se tradiènì støídají jednotlivé lé-
kaøské fakulty èeských zemí a Slovenska. Uspoøádáním té
leto�ní, na ní� byly pøedneseny vítìzné práce z fakultních stu-
dentských vìdeckých setkání, byla povìøena 3. lékaøská fakul-
ta Univerzity Karlovy v Praze. Jednání bylo slavnostnì zahájeno
v pøedveèer odborné èásti dìkanem 3. lékaøské fakulty UK prof.
MUDr. Michalem Andìlem, CSc. Vlastní odborná èást probíha-
la 24. øíjna ve tøech sekcích: teoretické, klinické a stomatolo-
gické. V teoretické a klinické sekci bylo pøedneseno po jedenácti
sdìleních, ve stomatologické pìt sdìlení. Èleny hodnotících
komisí v jednotlivých sekcích byli zástupci zúèastnìných fakult,
za na�e pracovi�tì byli do porot delegováni autoøi tohoto pøí-
spìvku. Program konference a abstrakta vy�la v malém sbor-
níku.

Z na�í fakulty se konference zúèastnili:
- v teoretické sekci Z. Turek a T. Soukup prací �Ligamentum

flavum v páteøní chirurgii� (histopatologická studie, která
vznikla z èásti za studijního pobytu na Univerzitì v Hong-
kongu a z èásti v Neurocentru liberecké nemocnice),

- v klinické sekci J. Laco prací �Exprese galectinu-3 v tumorech
�títné �lázy� (práce vznikla ve Fingerlandovì ústavu patologie).

Vojenská lékaøská akademie J. E. Purkynì byla zastou-
pena:
- v teoretické èásti prací M. Franka �Léèba akutních defektù

chrupavek v zátì�ových zónách kloubních ploch pomocí
chondrograftu � experiment na zvíøeti� (práce vznikla na Chi-
rurgické klinice).

- v klinické èásti prací P. Indrákové �Implantace TEP jako
øe�ení avaskulární nekrózy hlavice femuru u dialyzovaných

a následnì transplantovaných pacientù�. Tato práce vznikla
na Ortopedické klinice.
Ve stomatologické sekci nebyla zastoupena ani na�e fakulta

ani VLA.
Hodnotící komise jednotlivých sekcí byly postaveny pøed

velmi nesnadný úkol. Jednotlivé práce byly hodnoceny podle
sedmi kriterií. Ka�dé kriterium bylo ohodnoceno ka�dým èle-
nem poroty 1 � 5 body. Odborná úroveò prací, øe�ení a doku-
mentace (v�echny práce byly prezentovány v Power Pointu)
byly na vysoké úrovni. V�ichni studenti a studentky pøedná�eli
pøíspìvky zpamìti a dobrou znalost pøedná�eného pøíspìvku
prokazovali i pohotovou diskusí.

Zástupci na�í fakulty prezentovali zajímavé výsledky, i kdy�
v koneèném hodnocení neobsadili medailová místa. Pøesto jim
patøí podìkování za velmi úspì�nou reprezentaci. O vyrovna-
nosti úrovnì pøednesených prací svìdèí nespornì to, �e rozdíly
v koneèném poøadí získané prùmìrem z bodù od jednotlivých
hodnotitelù se li�ily nìkdy jen v desetinách bodu (z maxima 35
dosa�itelných bodù), ba byly i na setiny stejné. V ka�dé sekci byly
udìleny tøi ceny. Pøi velké vyrovnanosti pøednesených prací byla
ji� sama úèast ocenìním a povzbuzením pro ka�dého úèastníka.

Na závìr dìkan prof. Andìl vyzvedl vysokou odbornou úroveò
jednání a jeho velmi dobrou organizaci, na ní� se tentokráte
významnì podíleli i sami studenti. Rovnì� podìkoval sponzo-
rovi akce � firmì Johnson & Johnson, zastoupené Mgr. Ivanou
Bartákovou.

Úèastníci konference se rozcházeli s pøíjemným pocitem, �e se
vìdecké práci studentù na na�ich fakultách daøí, �e vìdecké kon-
ference mají vysokou odbornou úroveò a zaslou�í si, aby se v nich
pokraèovalo. Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Èervinka, CSc.

Vìdecká konference studentù èeských a slovenských
lékaøských fakult 23. a 24. øíjna 2002 v Praze
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Dne 16. øíjna nav�tívil na�i fakultu prof. Ing. Ivan Wilhelm,
CSc., rektor Univerzity Karlovy. Vzácného hosta uvítal dìkan
prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., který uvedl, �e si velmi vá�íme
toho, �e Jeho Magnificence rektor nav�tívil královéhradeckou
Lékaøskou fakultu UK, aby její akademickou obec seznámil se
svou vizí programu na pøí�tí funkèní období rektora UK,
na které je navr�en fakultami jako jediný kandidát.

uvolnìny teprve v minulém týdnu. To nedávalo pøedpoklad, �e
by je firmy, které se mìly podílet na vybudování programu,
mohly efektivnì vyu�ít. Peníze byly proto vráceny. Je tu v�ak
pøíslib, �e budou poskytnuty hned zkraje pøí�tího roku, tak�e
bude mo�no projekt zahájit, a jakmile bude zahájen, není síly,
která by jej zastavila.

V tezích programu (viz ní�e) je uvedeno, co bude realizace
programu znamenat v praktickém �ivotì pro studenty, uèitele,
vìdecké pracovníky a pro v�echny zamìstnance. Pokud jde
o dal�í zamìøení univerzity, mìla by se etablovat jako význam-
ná mezinárodní vìdecká instituce. To znamená, �e budeme klást
dùraz na to, abychom se úèastnili spoleèných mezinárodních
projektù, abychom mìli více kontaktù se zahranièními part-
nery, s vìhlasnými zahranièními univerzitami a vìdeckými cen-
try, a to nejen v Evropì. Prospìch z toho by mìli mít pøedev�ím
studenti vy��ích roèníkù a hlavnì doktorandi.

Pøi v�í skromnosti nutno øíci, �e mnohé vìci se podaøily.
Jestli�e pøed tøemi roky bylo na univerzitì tøi a pùl tisíce dok-
torandù, dnes je to pìt a pùl tisíce. Dnes máme doktorandy
i v tìch programech, kde døíve nebyli. Mìli bychom se shod-
nout na tom, �e v podstatì, zdùrazòuji v podstatì, by mìl být
pro ka�dého doktoranda pøedem projednaný alespoò jednose-
mestrální pobyt na zahranièní univerzitì, kde by pracoval
na projektu, kterého se týká jeho disertaèní práce.

Pøedseda Akademického senátu  doc. MUDr. Vladimír Ger�l,
CSc., podìkoval rektorovi prof. Wilhelmovi za jeho vstupní
projev a vyzval pøítomné k dotazùm.

Lze pøedpokládat, �e dojde na zlep�ení finanèního
odmìòování pracovníkù fakulty? (B. Pra�áková)

Univerzita Karlova dává na mzdy a odvody s tím související
84 % finanèních prostøedkù, pouze 16 % na jiné úèely. Je to
velmi nezdravá situace. Na mzdy nelze dávat více. Univerzita
pøitom svou vlastní èinností pøispívá dvaceti procenty. Univer-
zita není instituce, jejím� úkolem by byla výdìleèná èinnost.
Nemìlo by to být více ne� 10 %. Rozpoèet pro pøí�tí rok se
pøipravuje. Podle paní ministrynì �kolství je v kapitole M�MT
ÈR pamatováno také na vysoké �koly. Navý�ení by mìlo èinit
nejménì tolik, jako na leto�ní rok. Pøi mírném optimismu by to
mohlo být i více.

V parlamentu byl pøijat zákon o garanci státu Masary-
kovì univerzitì za pùjèku z Evropské investièní banky.
Poèítá Univerzita Karlova s podobným projektem? (doc.
Barták)

Masarykova univerzita se rozhodla v rámci svého rozvoje
budovat minikampus � nové budovy, nová zaøízení atd. Celý
projekt pøedstavuje asi �est miliard korun. Masarykova univer-
zita vykroèila jako nezávislá, samosprávná univerzita, kdy� se
rozhodla po�ádat o pùjèku zahranièní banku pro investièní roz-
voj. Nabídka je dlouhodobá, asi na 25 nebo 30 let, pøièem�
banka poskytne jen 50 % prostøedkù. Stát dává roènì na v�ech-
ny vysoké �koly jednu a pùl miliardy korun. Banka si proto
vy�ádala garanci státu. Pokud bude Masarykova univerzita
dostávat roènì jako dosud 150 � 170 milionù korun na inves-
tice, pak celou tuto èástku bude potøebovat na umoøování dluhu.

Náv�tìva rektora Univerzity Karlovy na na�í fakultì

Rektor prof. Wilhelm v úvodu svého vystoupení uvedl, �e
døíve, ne� pøikroèí k tezím programu na pøí�tí funkèní období,
pokládá za nutné zmínit se nejprve o tom, co se z minulého
programu, který pøedlo�il pøed tøemi lety, podaøilo uskuteènit,
co se podaøilo jen èásteènì a co se nepodaøilo uskuteènit vùbec.
To, co se zatím nedaøí uskuteènit na nìkterých fakultách, je
strukturalizace studia, tj. restrukturalizace bakaláøského studia
s navazujícím programem studia magisterského. To se v�ak
netýká lékaøských fakult, na kterých bude i nadále studium �esti-
leté. Ani na lékaøských fakultách se v�ak nelze stavìt proti
zavedení bakaláøského studia oboru o�etøovatelství apod. Baka-
láøské studium na lékaøských fakultách v�ak nelze pokládat
za nosný program. �Vlajkovou lodí� zde je a mìlo by nadále
být studium medicíny.

K pozitivním výsledkùm patøí to, �e se podaøilo významnì
koordinovat studentskou agendu na v�ech fakultách. Rektorát
tak má mo�nost sbìru dat do databází. Vznikl tím vìrohodný
pøehled o v�ech studentech univerzity, na které fakultì a co
studují, pøípadnì zda studují na více fakultách. Jsou to dùle�itá
data o orientaci celé univerzity. Pokud jde o informaèní systém
univerzity, nepodaøilo se, pøes poèáteèní pozitivní výsledky,
dosáhnout pøedpokládaného výstupu. V souèasné dobì má
univerzita pøipravenou studii na vybudování komplexního in-
formaèního systému. Skuteènost, �e takový systém dosud ne-
existuje, lze pokládat za nejvìt�í handicap univerzity. Je to
dùle�ité proto, aby si student z urèité fakulty mohl vybrat
a zapsat nìkterý z programù jiné fakulty. Souèasnì je pøipraveno
na tøi tisíce anotací z rùzných pøedmìtù. Je nutno ov�em celý
systém vybudovat tak, aby byl rovnì� snadný pøístup do tìchto
informací. Pùvodnì v leto�ním roce v rámci rozvojových pro-
gramù Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR mìlo
být uvolnìno celkem 48 milionù korun, aby program mohl být
v tomto roce zapoèat a v pøí�tím roce zavr�en. Peníze v�ak byly

Zleva: dìkan prof. �teiner, rektor UK prof. Wilhelm, pøedseda AS doc.
Ger�l.                                                            Foto Beatrix Pra�áková
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Dojde-li v prùbìhu tìchto tøiceti let k potøebì nìco pøestavìt
nebo vystavìt, nebude mít Masarykova univerzita na to pros-
tøedky. Je to pøíli� velké riziko. Na druhé stranì Masarykova
univerzita ukázala, �e je mo�né se chovat autonomnì. Já, jako
rektor Univerzity Karlovy, jsem po�ádal v�echny fakulty, aby
pøipravily strategický plán rozvoje, zatím bez jakýchkoliv li-
mitù. Tato první varianta pøedstavuje èástku 40 miliard korun.
I kdyby to byla pouze jedna tøetina, pøedstavovalo by to 15 mi-
liard. Je to neskuteènì mnoho. Pøedstavuje to investièní pros-
tøedky pro v�echny vysoké �koly na deset let. A to vìt�ina fakult
plánovala pouze náklady stavební, nikoliv vnitøní vybavení.

Na prvním místì na�eho plánu investic je vybudování
výukového centra ve Fakultní nemocnici v návaznosti
na nyní ji� rozestavìný pavilon interních oborù. My jsme
byli velmi optimistiètí, dokonce pan rektor byl tak laskav,
�e napsal ministru �kolství podpùrný dopis. Teï se to v�ak
vrací zpìt na univerzitu. Nakolik ztráty univerzity zpùso-
bené povodní ovlivní ná� plán? (prof. �teiner)

�kody zpùsobené povodnìmi byly vyèísleny na 382 milionù
korun na Karlovì univerzitì, celkem na v�ech vysokých �kolách
na 542 milionù. Nejvìt�í �kody byly na Matematicko-fyzikální
fakultì, na Fakultì tìlesné výchovy a sportu a na Právnické
fakultì. Posti�ené fakulty zru�ily tøinácté platy, mimoøádné
i øádné odmìny a v�echny fakulty kromì posti�ených se zøíkají
1,7 % svých rozpoètových prostøedkù pøidìlených na rok 2002
ve prospìch posti�ených fakult. Dle informace paní ministrynì
�kolství vláda schválila 380 milionù korun na úhradu �kod pro
vysoké �koly. Jde o prostøedky, které budou v rozpoètovém
plánu pro pøí�tí rok. Pokud bychom dostali 200 milionù korun,
byli bychom z nejhor�ího venku. Stavba výukových prostor
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je stále prioritou uni-
verzity. Vedl jsem o tom ji� øadu jednání na investièním od-
boru Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR a vìøím,
�e døíve odsouhlasený po�adavek doká�eme prosadit zpátky
ji� také proto, �e stavba ze strany Ministerstva zdravotnictví je
vázána na pøíspìvek ze strany M�MT ÈR.

Je pøedstava o tom, jaký by mìl být pomìr studentù
magisterského studia, postgraduálního studia a bakaláøù
v instituci, kterou lze oznaèit jako �research university�?
(prof. Kvasnièka)

Na to není schéma. New York University má témìø 50 %
studentù v doktorandských studijních programech. Pokud ne-
budeme mít významný poèet doktorandù, nemù�eme mluvit
o tom, �e jsme �research university�. Nejsem si jist, �e mù�eme
velmi výraznì navy�ovat poèet studentù. Máme celkem asi
40.000 studentù a pìt a pùl tisíce doktorandù. Doktorandù, kteøí
pracují na fakultách, je v�ak pouze 1.800, tøi tisíce doktorandù
je v ústavech akademie a jiných zaøízeních. 1.800 je �alostnì
málo, kdy� máme 400 profesorù a 1.000 docentù, èili zhruba
jednoho doktoranda na jednoho habilitovaného uèitele. Pokud
jde o bakaláøské a na to navazující magisterské studium, které
jsou úzce profesnì zamìøeny, to není svìtlá budoucnost uni-
verzity. Mìli bychom být akademickou institucí, vìdeckým
pracovi�tìm.

Vracím se k va�emu vyjádøení, �e by bylo �ádoucí, aby
univerzita rozvíjela svou pozici vìdecké instituce. Je tu nový

zákon o financování vìdy. Financování vìdy je roz�tìpeno
mezi Akademii vìd ÈR a vysoké �koly. Dá se oèekávat, �e
by tu mohl nastat bìhem tøí let nìjaký legislativní posun?
Na vysoké �koly toho pøipadne pomìrnì málo a mají-li být
svìtové, tak jim to chybí. (doc. Heger)

Ka�dá vysoká �kola je dotována ze státního rozpoètu v zásadì
ve dvou slo�kách. Je to jednak dotace na vzdìlávací èinnost,
jednak dotace na tvùrèí èinnost. Karlova univerzita dostává
z osmi miliard na vzdìlávací èinnost podle objemu pedago-
gického výkonu asi 20 %. Z èástky asi jedné miliardy a ètyøi-
ceti milionù korun, vìnovaných na institucionální podporu vìdy,
získává Karlova univerzita 35 %, je to více ne� jedna tøetina.
Karlova univerzita má tedy potenciál ucházet se o svìtovost.
Na�e úsilí smìøuje k tomu, aby více penìz �lo na podporu vìdy.
Pokud jde o vztah vysokých �kol k Akademii vìd ÈR, je nutno
nadále vytváøet gentlemanské tlaky na to, aby se stále více
pøibli�ovaly zájmy vysokých �kol a Akademie jako koneèné
øe�ení otázky podmínek pro rozvoj vìdy. Vìøím, �e pracovníci
Akademie vìd ÈR budou mít sami zájem pùsobit v rámci vy-
sokých �kol.

Byly konány rozhovory na téma úpravy metodiky roz-
dìlování rozpoètu vysokých �kol? (doc. Ger�l)

Státy OECD dávají 0,7 % hrubého domácího produktu
na  rozvoj vìdy. Parlament a bývalá vláda souhlasily s tím, aby
z veøejných prostøedkù �lo v Èeské republice o 0,7 % na pod-
poru vìdy. Loni to bylo 0,6 % a letos to mìlo být 0,7 %, ale je
to pouhých 0,54 %. �védsko dává více ne� 3 %, USA 2,8 %,
Japonsko 2,97 % z rozpoètu státu, v USA je to ov�em necelá
tøetina v�ech prostøedkù, které jdou na podporu vìdy. Letos
27. bøezna se se�li ministøi státù OECD v Barcelonì a usnesli
se, �e má-li být Evropa konkurenceschopná, musí podporovat
vìdu v rozsahu tøí procent hrubého domácího produktu. Exis-
tuje projekt na zmìnu metodiky rozdìlování prostøedkù mezi
vysoké �koly. Návrh by mìl být zpracován do konce roku
a pøedlo�en k akademické diskusi.

Oèekává se nìjaká zmìna ve financování vysokých �kol
a vìdy v souvislosti se vstupem do Evropské unie? (doc. Èer-
vinková)

Bohu�el, asi ne. Otázky �kolství nejsou evropským progra-
mem. Urèitý výhled tu snad pøece jen je. Na úrovni evrop-
ských orgánù, EU a Evropského parlamentu, byly vytvoøeny
jakési akademické orgány, které prosadily budování spoleèného
evropského výzkumného programu a spoleèného evropského
univerzitního prostoru. �estý rámcový program, který byl u�
schválen a má být nastartován od pøí�tího roku, má pøidìleno
17 miliard Eur na podporu vìdy a posílení evropského vý-
zkumného prostoru. Mìli bychom usilovat o vybudování
spoleèného evropského univerzitního prostoru.

Není nutno se obávat odlivu mozkù zvlá�tì mladých od-
borníkù, pro které je práce v cizinì atraktivnìj�í? (MUDr.
Procházková)

V jistém smyslu ta obava tu je, a to vedlo k diskusi kolem
spoleèného evropského výzkumného prostoru. Je to výhled
i pro Univerzitu Karlovu, nebo� v�echny programy jsou propo-
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jení rùzných úèastníkù a rùzných pracovi��. Bude nutno hledat
kontakty, vysvìtlovat, èím se zabýváme, jak je to zajímavé pro
jiné státy a zapojovat se do spoleèných programù. To bude
a mìlo by být hlavní kriterium hodnocení kvality Karlovy uni-
verzity.

Jak dosáhnout zlep�ení finanèní situace? (Ing. Vít)

Hlavní problém je v nedostatku finanèních prostøedkù. Od-
bory vytváøejí tlak, aby se zvý�ily tarifní platy. Domnívám se
v�ak, �e je nutno pøihlí�et ke skuteènému výkonu pracovníka,
a to umo�òuje pouze osobní hodnocení. Nelze do nekoneèna
zvy�ovat tarifní hodnocení.

Z práce akreditaèní komise vím, �e prùmìrný vìk profe-
sorù a docentù v republice stoupá. Co chce udìlat Univer-
zita Karlova pro to, aby mìla dostatek kvalifikovaných vì-
deckopedagogických pracovníkù v produktivním vìku?
To bude jistì zajímat i studenty. (prof. Mare�)

U profesorù na Univerzitì Karlovì skuteènì prùmìrný vìk
stagnuje, ale nestoupá. U docentù lehce klesá. Nebylo by
správné mìnit kriteria, aby se pracovníci mohli habilitovat
v útlém vìku. Nelze tedy zmìkèovat kriteria, ale je nutno
vytváøet podmínky pro to, aby po�adovaná odborná kriteria,
jako publikaèní výstupy, mohli splnit døíve. K tomu mù�e pøi-

spìt spolupráce s význaènými zahranièními univerzitami.

Jaké jsou pøedpoklady pro to, aby finanèní situace
umo�nila dosáhnout svìtovosti na�í univerzity? Mnohé za-
hranièní univerzity získávají finanèní zdroje spoluprací
s prùmyslem. Jak se stavìt k tìmto aktivitám? (MUDr.
Niang)

Nevidím �ádný problém v tom, aby k takovému plnìní za-
kázek pro prùmysl do�lo. Po�adovaná finanèní èástka by v�ak
mìla být vykalkulována tak, aby byla dvaapùlkrát vy��í, ne�
jsou skuteèné náklady. Pak z toho bude mít univerzita èi fakul-
ta prospìch.

V závìru setkání pøedseda Akademického senátu fakulty
docent Ger�l podìkoval Jeho Magnificenci profesoru Wilhel-
movi jménem pøítomných, jménem Akademického senátu
a vedení fakulty za otevøené komentování situace a perspektiv
a vyjádøil nadìji, �e se s panem rektorem v jeho pøípadném dal-
�ím funkèním období na fakultì opìt setkáme.

Zaznamenal
prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

(Poznámka: Dne 30. øíjna 2002 byl prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
zvolen 63 hlasy z 65 rektorem Univerzity Karlovy na dal�í funkèní
období.)

V posledním období je UK orientována svým strategickým
rozhodnutím na prohloubení jejího vìdeckého výkonu se sou-
èasnou modernizací vzdìlávací èinnosti. Z tohoto hlediska do�lo
k významné intenzifikaci doktorandského studia, jako�to vì-
decky orientované formy individualizovaných studijních plánù.
V naprosté vìt�inì pøípadù je odborná èinnost doktorandù vázá-
na na grantové aktivity pøedev�ím externích grantových agen-
tur s podporou GAUK. Výsledkem této orientace je nejen sig-
nifikantní nárùst poètu doktorandù, ale lze prùkaznì ukázat, �e
na jednotlivých výzkumných projektech do�lo k intenzivnìj�í
spolupráci pracovi�� univerzity s externími pracovi�ti, pøede-
v�ím ústavy AV ÈR. Rovnì� tak do�lo ke zvý�ení pøíjmù UK
na øe�ení grantových úloh. Bez nadsázky lze øíci, �e UK je
v hodnocení svých výkonù ve vìdecké èinnosti na srovnatelné
úrovni s výkony AV ÈR a pøedstavuje více ne� tøetinu vìdec-
kých výkonù v�ech vysokých �kol ÈR.

Souèasnì je UK jednou z nejvýznamnìj�ích vzdìlávacích in-
stitucí v ÈR. Toto její postavení je dáno nejen tradièní odbor-
nou autoritou UK, jejím mezinárodním postavením, ale i cel-
kovým vzdìlávacím potenciálem a skladbou oborù. Vynikající
renomé jak u odborné, tak i laické veøejnosti má za dùsledek
neklesající zájem o studium na fakultách UK a pestrou nabídku
od zahranièních univerzit k výmìnì studentù a uèitelù.

Tento trend vývoje je zapotøebí dále prohlubovat a kvalita-
tivnì zlep�ovat. Rozvoj tìchto oblastí je nutné koncipovat tak,
aby byla nadále posilována dominantní pozice Univerzity Kar-
lovy v systému vysokých �kol ÈR a vytváøeny pøedpoklady pro
její konkurenceschopnost v kontextu s kvalitou, rozvojem
a smìøováním evropského univerzitního prostoru. Proto je pøe-
dev�ím tøeba:

Ve vìdecké èinnosti
� Pokraèovat v prohlubování spolupráce s vysokými �kolami

a vìdeckými ústavy ÈR a vytváøet sítì pracovi�� participu-
jících ve vìdeckých programech orientovaných pøedev�ím
na partnerskou kooperaci se zahranièními centry výzkumu.

� Aktivnì vstupovat do programù EU vytváøejících evropský
výzkumný prostor.

� Prosazovat zvý�ení významu vìdeckých výkonù do systému
financování vysokých �kol.

� Vyu�ívat mo�ností fondù mobility k pøímé spolupráci na vì-
deckých projektech oboustrannou výmìnou jak doktorandù,
tak i vìdeckých pracovníkù.

� Roz�iøovat nabídku doktorandského studia formou dvojího
vedení disertaèních prací.

� Hledat nové mo�nosti zapojení studentù magisterských stu-
dijních programù do øe�ení vìdeckých projektù, vytváøet pod-
mínky pro aplikace výsledkù výzkumu.

Ve vzdìlávací èinnosti
� Roz�iøovat nabídku studijních programù zejména formou

restrukturalizace studia a posilováním prùchodnosti stu-
dijních programù napøíè univerzitou.

� Zvy�ovat intenzitu mobility studentù zejména v doktorand-
ských a magisterských programech zvy�ováním studijních
standardù a vyhledáváním partnerù na odpovídající úrovni.

� Zavádìt kreditní systém umo�òující zejména zvý�it mobilitu
studentù a naplòovat standardy evropského univerzitního
prostoru.

� Pøipravit podmínky pro zvý�ení poètu doktorandù z absol-
ventù jiných vysokých �kol vèetnì zahranièních.

Teze programu Univerzity Karlovy
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� Systematicky se vìnovat vytváøení �iroké nabídky kursù
celo�ivotního vzdìlávání, cílené na poptávku veøejnosti
a zájem pøedev�ím absolventù UK.

V infrastruktuøe univerzity
� Získávat dal�í prostøedky jak z rozpoètových, tak i mimo-

rozpoètových zdrojù financování potøebné ke zlep�ení cel-
kové vybavenosti a koncentrovat jednotlivé strategické cíle
dal�ího rozvoje UK.

� Vypracovat detailní projekt dlouhodobého investièního roz-
voje UK s ohledem na pøedchozí bod tohoto programu.

� Vìnovat pozornost dal�ímu rozvoji informaèního systému
UK, zpøístupòovat informaèní zdroje a tím posílit mo�nost
prùchodnosti studia na fakultách.

� Zabezpeèovat sociální podmínky zamìstnancù a studentù
a vytváøet rovnì� sociální pøedpoklady pro jejich identifika-
ci s UK.

� Dbát na vytváøení dobrého jména univerzity prezentací vý-
sledkù její èinnosti a vytváøením platformy pro vìcné a dùs-
tojné diskuse k dùle�itým otázkám veøejného �ivota.

Do prosazování tìchto cílù zapojovat více èlenù akademické
obce tak, aby se staly obecným zájmem UK. Tím se bude rovnì�
posilovat vìdomí obecné akademické sounále�itosti a zvy�o-
vat odpovìdnost ka�dého èlena akademické obce.

� � �

Realizace tohoto programu bude v praktickém �ivotì zejmé-
na znamenat:

Pro studenty
� Zvý�ení nabídky studia v zahranièí v rozsahu alespoò jedno-

ho semestru s vy��í spoluúèastí univerzity.
� �ir�í mo�nost zapojení do grantových projektù.
� Usnadnìní mo�nosti nav�tìvovat výuku na jiných fakultách.
� Zvý�ení dostupnosti stipendií.

Pro uèitele a vìdecké pracovníky
� �ir�í mo�nost zapojení do projektù základního i aplikovaného

výzkumu v mezinárodním, zejména evropském mìøítku.
� Rychlej�í modernizaci infrastruktury nutné pro výuku a vì-

deckou èinnost.
� Vìt�í dostupnost informaèních zdrojù.
� Usnadnìní mobility.

Pro v�echny zamìstnance
� Zlep�ení sociálních podmínek umo�nìné zdroji získávanými

realizací tìchto tezí.
� Nabídku perspektivních programù se sociálním aspektem,

posilujících pocit sounále�itosti s univerzitou.

Pro veøejnost
� Pestøej�í nabídku studijních programù pro uchazeèe.
� Roz�iøování nabídky rekvalifikaèních, roz�iøujících a dal�ích

kursù.
� Poøádání vzdìlávacích akcí zamìøených zejména pro potøe-

by absolventù univerzity.
� Vyu�ívání univerzitního prostøedí k �irokým diskusím o téma-

tech veøejného �ivota.

(Pøeti�tìno z dokumentu zpracovaného rektorem UK prof. Ivanem Wilhelmem dne 1. èervence 2002.)

Omezené a neodpovídající prostory Tkáòové ústøedny
Fakultní nemocnice Hradec Králové, jmenovitì kryo-
konzervaèního skladu, kryokonzervaèní a lyofilizaèní la-
boratoøe, je� se po léta tísní v polosuterénu budovy Finger-
landova ústavu patologie, byly dùvodem k hledání reálného
øe�ení.

V roce 1997 byly konzultovány po�adavky na výstavbu
nového objektu Tkáòové ústøedny. Volba padla na nevyu�itý
prostor po odstranìném provizorním baráku za budovou Po-
rodnické a gynekologické kliniky, v nìm� kdysi sídlila Klini-
ka onkologie a radioterapie. Tento návrh byl podporován
skuteèností, �e zmínìný prostor umo�òuje uva�ovat do bu-
doucna i s pøípadnou pøístavbou a také, �e vnitøní rozvod-
nou sí� jednotlivých médií je mo�no napojit na stávající,
pøípadnì rekonstruované rozvody. Na tomto základì byla
v listopadu 1998 vypracována úvodní studie. Ta byla v roce
1999 pøedlo�ena k posouzení Státnímu ústavu pro kontrolu
léèiv (SÚKL) a na Ministerstvo zdravotnictví ÈR byl zaslán
investièní zámìr.

Následnì byly zahájeny projektové práce, které po vý-
bìrovém øízení dodala projektová kanceláø Ateliér Hájek
Hradec Králové pod vedením pana Jiøího Hájka. Techno-
logickou èást za spolupráce s u�ivatelem MUDr. Pavlem
Mìøièkou provádìla firma Chironax � projekt Praha

za vedení paní Jany Bohaèenkové. Takto vzniklá kompletní
dokumentace byla pøedlo�ena, spolu s Kvalifikací projektu
od firmy GMProjekt Opava, k posouzení na Krajskou hy-
gienickou stanici v Hradci Králové a následnì na SÚKL Pra-
ha, kde byla schválena.

Prostory musí splòovat po�adavky �Medical Device Di-
rektive� a musí odpovídat zásadám správné výrobní praxe.
Výstupy Tkáòové ústøedny Fakultní nemocnice Hradec
Králové budou slou�it nejenom potøebám vlastní nemoc-
nice, ale i potøebám zdravotnických zaøízení v rámci celého
regionu a v mnoha oblastech v rámci celé ÈR.

Vzhledem k pomìrnì vysokým finanèním nákladùm mu-
sela být akce rozdìlena na etapy: 1. etapa � kryokonzervaèní
sklad a dusíkové hospodáøství; dílo bylo zkolaudováno a je
v provozu. 2. etapa � kryokonzervaèní laboratoøe; prostory
jsou zkolaudovány a dány do zku�ebního provozu. 3. etapa
� lyofilizaèní laboratoøe; probíhají stavební práce. Na 1. eta-
pu byla pøidìlena státní dotace, 2. etapa byla hrazena
z vlastních prostøedkù FN HK. Dokonèení akce, tj. 3. etapa,
je opìt financováno ze státní dotace. V tomto roce bude
výstavba provozù Tkáòové ústøedny dokonèena a od ledna
2003 v nich bude zahájen plný provoz.

Ing. Blanka Plasová
Investièní odbor FN

Výstavba Tkáòové ústøedny
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V prùbìhu mìsícù srpna a� øíjna t. r. podìkoval doc. MUDr.
Leo� Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec Králové,
osobním dopisem tìmto dlouholetým zamìstnankyním pøi
pøíle�itosti skonèení jejich pracovního pomìru:

Paní Janì Jeøábkové, zdravotní sestøe
Transfuzního oddìlení. Paní Jana Jeøábko-
vá nastoupila do KÚNZ -  Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové na I. interní kliniku
1. 7. 1960 jako absolventka Støední zdra-
votnické �koly v Trutnovì, kde vystudova-
la obor zdravotní sestra. Nejprve pracovala

jako sestra u lù�ka ve smìnném provozu, pozdìji jako stanièní
sestra oddìlení A a C, dále jako ambulantní sestra na centrální
sterilizaci a v závìru svého pùsobení na I. interní klinice jako
sestra na pøíjmové ambulanci lù�kového oddìlení.

Od 16. 3. 1981 byla paní Jeøábková pøeøazena na Transfuzní
oddìlení, kde pracovala jako zdravotní sestra na poliklinice,
na speciálním úseku, a od l. 7. 1989 jako úseková sestra poli-
klinického oddìlení. V roce 1985 absolvovala dlouhodobou
pøípravu pro speciální úseky v plazmových boxech transfuzních
oddìlení a v hematologických ambulancích. V roce 1996 paní
Jeøábková slo�ila v IPVZ v Brnì atestaèní specializaèní zkou�-
ku v úseku práce �transfuzní slu�ba�. Od 1. 6. 1998 praco-
vala v Transfuzním oddìlení jako zdravotní sestra � specialist-
ka. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pracovala paní
Jana Jeøábková 42 let a� do skonèení pracovního pomìru dne
31. 8. 2002.

Paní Evì Lorencové, �enské sestøe Po-
rodnické a gynekologické kliniky. Paní Eva
Lorencová nastoupila 1. 8. 1957 do teh-
dej�í Klinické nemocnice Vojenské lékaø-
ské akademie Jana Evangelisty Purkynì
v Hradci Králové jako zdravotní dìtská ses-
tra. Kdy� se nemocnice opìt stala civilním

zaøízením, byla paní Eva Lorencová 1. 10. 1958  zaøazena jako
zdravotní dìtská setra v KÚNZ, Fakultní nemocnici Hradec
Králové, na Porodnickou a gynekologickou kliniku. Zde nej-
døíve pracovala jako zdravotní dìtská sestra a �enská sestra
na novorozeneckém úseku a na pøijímacím ambulantním lù�-
kovém oddìlení. V prùbìhu tohoto období absolvovala kurs
�enských sester. Pozdìji zde pracovala jako sestra na steriliza-
ci a od 1. 1. 1981 jako ambulantní sestra poliklinické èásti
Porodnické a gynekologické kliniky. Od 1. 4. 1988 pracovala
jako �enská sestra, porodní asistentka a dokumentaèní sestra.
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na Porodnické a gyne-
kologické klinice pracovala paní Eva Lorencová více ne� 45
let a� do skonèení pracovního pomìru dne 31. 10. 2002.

Paní Evì �ïárské, zdravotní sestøe Od-
dìlení centrální sterilizace. Paní Eva �ïár-
ská  nastoupila 1. 7. 1955 jako absolventka
Støední zdravotnické �koly v Pardubicích
do tehdej�í Klinické nemocnice Vojenské
lékaøské akademie Jana Evangelisty Pur-
kynì v Hradci Králové jako zdravotní ses-

tra. Kdy� se nemocnice opìt stala civilním zaøízením, byla paní
Eva �dárská 1. 10. 1958 zaøazena jako zdravotní setra v KÚNZ,
Fakultní nemocnici Hradec Králové, na Chirurgickou kliniku,
urologické oddìlení. Zde pracovala jako instrumentáøka v uro-
logické ambulanci ve smìnném provozu. V roce 1984 absol-
vovala v IPVZ Brno dlouhodobou pøípravu zdravotních sester
pro speciální práci v endoskopii � �endoskopický kurs�.
V ambulancích Urologické kliniky pracovala jako zdravotní
sestra a instrumentáøka na operaèních sálech se specializací
v endoskopii do 31. 12. 1992.  Od 1. 1. 1993 byla paní �ïárská
pøeøazena na Oddìlení centrální sterilizace, kde pracovala jako
zdravotní sestra a� do skonèení pracovního pomìru dne 31. 10.
2002. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové paní Eva �ïárská
pracovala 47 let.

Odbor personálních vztahù FN

V souladu s Opatøením rektora o Cenì
rektora Univerzity Karlovy pro nejlep�í ab-
solventy Univerzity Karlovy udìlil rektor UK
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., absolventovi
královéhradecké fakulty MUDr. Pavlu Roz-
sívalovi Cenu prof. MUDr. Karla Weigne-
ra pro nejlep�í absolventy lékaøských obo-
rù. Diplom a finanèní ohodnocení pøevzal
MUDr. Pavel Rozsíval z rukou rektora UK

dne 28. listopadu 2002 na zasedání Vìdecké
rady Univerzity Karlovy v Malé aule Karolina.

MUDr. Pavel Rozsíval ukonèil studium na krá-
lovéhradecké Lékaøské fakultì UK v roce
2002. V souèasné dobì je studentem pre-
zenèního studia v doktorském studijním pro-
gramu v�eobecné lékaøství, obor pediatrie.
K mimoøádnému ocenìní panu doktoru Pavlu
Rozsívalovi srdeènì blahopøejeme.     Redakce

Cena prof. Weignera byla udìlena
MUDr. Pavlu Rozsívalovi



15

Dne 24. øíjna 2002 zemøel ve vìku 91 let pan prof. MUDr.
Leon Sazama, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy,
zakladatel a dlouholetý pøednosta královéhradecké Stomato-
logické kliniky, nositel Zlaté medaile Lékaøské fakulty UK
v Hradci Králové, Zlaté medaile Univerzity Karlovy, Ceny
Jana Evangelisty Purkynì a dal�ích významných ocenìní.
V osobì pana profesora Sazamy ztrácí na�e fakulta a nemoc-
nice skvìlého lékaøe, vìdce, or-
ganizátora a uèitele, ale pøede-
v�ím také mimoøádnou, vpravdì
renesanèní osobnost.

Pan profesor Leon Sazama se
narodil 30. záøí 1911 v Dla�ovì
v západních Èechách. Nevím,
kolik významných osobností
dala èeskému národu tato ne-
velká obec le�ící poblí� Vrá�e
u silnice z Kdynì do Klatov (v  do-
bì pánì profesorova mládí mì-
la jen pùl tisícovky obyvatel).
Ale i kdyby to byl jenom pan
profesor Sazama, stojí za to vy-
hledat si Dla�ov alespoò na ma-
pì a pomyslnì tam polo�it ky-
tièku.

Své støedo�kolské studium za-
hájil pan profesor na gymnáziu
v Klatovech, po pøestìhování
rodiny maturoval v roce 1930
na reálném gymnáziu v Praze.
Lékaøská studia na Univerzitì
Karlovì ukonèil promocí v roce
1936. Jeho cílem bylo stát se
okresním lékaøem a tomu také
podøizoval svoji lékaøskou pøí-
pravu: pùsobil jako sekundáø na rùzných oddìleních nemoc-
nice Na Bulovce, fyzikát � zkou�ku pro úøední lékaøe � slo�il
ji� v roce 1937. Nakonec se ale okresním lékaøem nestal
a nastoupil jako asistent na I. stomatologickou kliniku v Pra-
ze. Pozdìji o tom pan profesor øíkával, �e to byla náhoda.
Ale nebylo tajemstvím, �e tehdej�í pøednosta kliniky prof.
Franti�ek Kosteèka si ho vybral bezprostøednì poté, co mla-
dý lékaø Sazama v praxi prokázal svoji výteènou lékaø-
skou pøípravu.

Do Hradce Králové pøi�el MUDr. Leon Sazama spoleènì
s prvním pøednostou zdej�í Stomatologické kliniky doc. Kar-
lem Mì��anem (pozdìji profesorem) jako jeho statutární zá-
stupce v roce 1945. Ji� od poèátku svého pùsobení na novì
budované klinice byl MUDr. Sazama spiritus movens ka�-
dodenního provozu i organizaèních zále�itostí,  a tak mu
právem nále�í, je-li dnes oznaèován za zakladatele kliniky.
Kdy� po návratu prof. Mì��ana do Prahy byl v roce 1951
MUDr. Sazama jmenován pøednostou kliniky, mnoho se v je-
ho vlastní práci nezmìnilo. Dvì zmìny mu v�ak �kolní rok
1951 / 1952 pøece jen pøinesl: habilitoval se a pøi konverzi
fakulty na Vojenskou lékaøskou akademii se stal zamìst-
nancem Ministerstva národní obrany. Podøídit se vojenské-
mu re�imu neèinilo docentu Sazamovi potí�e � pøesnost,

dochvilnost a odpovìdnost patøily k jeho osobním vlast-
nostem.

Svou odbornou prací se profesor Sazama zaøadil k pøedním
autoritám èeské stomatologie. Mìl rozhled v celém oboru, ale
s nejvìt�ím zaujetím se vìnoval stomatochirurgii. Jeho mo-
nografie �Úrazy oblièejových kostí� a �Choroby slinných �láz�
se staly základními díly nejenom pro stomatology, ale i pro

lékaøe jiných oborù. Jako pøed-
nosta kliniky vybudoval profe-
sor Sazama významné praco-
vi�tì, a to nejenom z hlediska
léèebné péèe, ale i z hlediska
výuky. Je jeho zásluhou, �e ji�
v roce 1949 byla na královéhra-
decké fakultì zahájena výuka
posluchaèù stomatologie.

Kdy� v úvodu své vzpomínky
øíkám, �e pan profesor byl mi-
moøádná, renesanèní osobnost,
mám na mysli nejenom to, �e se
dokázal povznést nad totalitní
protivenství, je� se vùèi nìmu
projevovalo ji� od padesátých
let, a �e právì v této pro nìho
osobnì tí�ivé dobì pøinesl kli-
nice, fakultì i oboru stomatolo-
gie tolik prospì�ného. Myslím
pøitom i na jeho nìkdej�í péèi
o odborný rozvoj lékaøù na kli-
nice, o jejich jazykové zna-
losti, v�eobecnou vzdìlanost
a kulturní rozhled, a pøede-
v�ím pak na �iroké zájmy
a vzdìlanost pana profesora,
jeho smysl pro humor a schop-

nost úcty k práci následovníkù.
Královéhradeckou Stomatologickou kliniku vedl pan pro-

fesor Sazama po ètvrt století a� do roku 1976. Nucený odchod
do dùchodu ale neznamenal konec jeho odborných aktivit.
Po listopadu roku 1989 zaèal znovu spolupracovat s klinikou,
byl jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy a èle-
nem Vìdecké rady fakulty. Nakonec se doèkal i splnìní dlou-
holetého snu � otevøení Stomatologické kliniky v samostat-
ném pavilonu.

Na pana profesora Leona Sazamu nelze zapomenout. Za-
psal se nejenom do historie nemocnice, fakulty a oboru, ale
i do du�í v�ech, kdo ho znali. Hezky to vyjádøila prof. MUDr.
Zora Antalovská, DrSc., kdy� v laudatio pøi pøíle�itosti pìta-
osmdesátých narozenin pana profesora Leona Sazamy øek-
la: �K podøízeným byl pøísný a nesmlouvavý, mìli jsme pøed
ním nále�itý respekt. Zato ho mù�e tì�it my�lenka, �e kdykoli
jeho bývalí podøízení vzpomínají na staré èasy, shodují se, �e
svým pøíkladem a vedením je nauèil poctivému postoji
k práci.�

Èest jeho památce.

Za v�echny �áky, spolupracovníky a pøátele pana
profesora Leona Sazamy
doc. MUDr. Vìra Hubková, CSc.

Zemøel pan profesor Leon Sazama
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Pìt let provozu potrubní po�ty ve Fa-
kultní nemocnici Hradec Králové plnì
prokázalo, �e instalace tohoto zaøízení
byla úspì�ným, provoznì a ekonomicky
pøínosným poèinem. Potrubní po�ta vel-
mi pomáhá v logistickém systému a ves-
mìs je u�ivateli kladnì hodnocena.

Potrubní po�ta byla v nemocnici uve-
dena do zku�ebního provozu 1. øíjna
1997. V první etapì bylo vybudováno
spojení tehdy novì otevøeného onkolo-
gicko-hematologického pavilonu prof.
Jana Ba�teckého, budovy Dìtské kliniky
a chirurgického pavilonu akademika
Jana Bedrny s laboratoøemi Ústavu kli-
nické biochemie a diagnostiky, Ústavu
klinické mikrobiologie a Ústavu klinické
imunologie a alergologie. Celkem mìla
v této první etapì potrubní po�ta 31 sta-
nic. Automatizované centrum potrubní
po�ty (viz foto) je umístìno v suterénu
budovy Dìtské kliniky. Pozdìji byla sí�
potrubní po�ty postupnì roz�iøována,
pøipojeny byly pavilony I. interní kliniky,
Kliniky gerontologické a metabolické,
Fingerlandova ústavu patologie, Kliniky
infekèních nemocí, Nemocnièní lékárny
a nedávno zrekonstruovaná budova Sto-
matologické kliniky.

Systém potrubní po�ty �Sumetzberger�
pochází z Rakouska, jeho výhradním dis-
tributorem u nás je firma Profiterm Mo-
rava s. r. o. V souèasné dobì je ve Fakult-
ní nemocnici instalováno �est linek s cel-
kovým poètem 50 stanic. V nejbli��í dobì
se poèítá s dal�ím roz�íøením sítì potrub-
ní po�ty pøi výstavbì nového pavilonu
interních oborù a pøi rekonstrukci pa-
vilonu Porodnické a gynekologické kli-
niky. Pro dokonèení uceleného systému

Jak bude dále roz�iøována potrubní po�ta
potrubní po�ty by mìl být pøipojen pa-
vilon Neurochirurgické kliniky a souèas-
nì s tím na samostatnou trasu pøepojeny
Ústav klinické mikrobiologie a Ústav kli-
nické imunologie a alergie (dnes jsou na-
pojeny na trasu Ústavu klinické bioche-
mie a diagnostiky, která je pøetí�ena).
Dále by mìly být postupnì � dle finanè-
ních mo�ností FN HK � pøipojeny nový
objekt Tkáòové ústøedny a pavilony
Ortopedické kliniky, Oèní kliniky, Kliniky
u�ní, nosní a krèní a Transfuzního od-
dìlení.

Z pøipojeného grafu je patrné, �e z prù-
mìrného denního poètu 1212 transportù
se vìt�ina uskuteèní mezi sedmou a pat-
náctou hodinou. Ale i v pozdních ve-
èerních hodinách se ka�dou hodinu usku-
teèní více ne� dvì desítky transportù.
V poslední dobì se za rok uskuteèní
401.500 transportù, co� pøedstavuje
200.750 �ujetých� kilometrù.

Ing. Petr Steklík
Investièní odbor FN

Právì v této dobì vychází v králo-
véhradeckém nakladatelství Gara-
mon tøetí fotografická publikace �Fo-
toalbum mìsta Hradec Králové�.
Autory publikace o 240 stranách
s 540 èernobílými tónovanými histo-
rickými fotografiemi jsou historici
hradeckého muzea Jiøí Zikmund,
Jaroslava Pospí�ilová a Zdena Len-
derová. Fotografie pocházejí pøe-
vá�nì ze sbírek Muzea východních
Èech v Hradci Králové. Dal�í vyobra-
zení poskytl hradecký Státní okresní
archiv v Hradci Králové, Fakultní
nemocnice Hradec Králové a obèané
mìsta.

V tomto tøetím díle je novì zaøaze-
na i samostatná kapitola z historie
královéhradeckého zdravotnictví.
Velká èást fotografií této kapitoly po-
chází z pozùstalosti po prof. MUDr.
Antonínu Fingerlandovi, DrSc., která
je ulo�ena ve Fingerlandovì ústavu
patologie Fakultní nemocnice Hradec
Králové. Poprvé jsou zde také pub-
likovány nìkteré dosud nezveøejnìné
snímky z výstavby nemocnice.

Kniha bude v prodeji od zaèátku
prosince v historické budovì králo-
véhradeckého muzea a pozdìji ve vy-
braných knihkupectvích v Hradci
Králové.                           Pavla Koritenská

Historie Hradce Králové ve fotografiích

Prùmìrné poèty transportù za hodinu v prùbìhu 24 hodin  ve FN Hradec Králové
za období od 2. 9. do 6. 9. 2002
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Sobotní ráno dne 9. listopadu 2002 pøineslo lidem z celé
rozsáhlé oblasti hradecko-pardubické a chrudimské mìst-
ské aglomerace velké starosti. Èasnì ráno se v objektu a. s.
Elektrárny Opatovice zøítila ocelová konstrukce právì opra-
vované støechy kotelny. Pád støechy o plo�e 5.600 metrù
ètvereèních (zhruba 180 x 30 m) a hmotnosti 1.500 tun mìl
za následek ponièení v�ech �esti kotlù, které kromì páry
pro turbiny elektrárny zaji��ují také vytápìní mnoha domù
v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. Rázem se tak
bez dodávky tepla a teplé vody ocitlo zhruba 55 tisíc domác-
ností a spolu s nimi i mnohé �koly, úøady, zdravotnická pra-
covi�tì, kulturní a sportovní zaøízení, hotely a v neposlední
øadì i èetné výrobní podniky.

Dnes je ji� v�e za námi. O tom, �e v�ichni Hradeèané mají
opìt ve svých bytech teplo a �e se topí také v kanceláøích,
�kolních tøídách, zdravotnických zaøízeních a výrobních
provozech, mohl denní tisk informovat ètenáøe v pátek
22. listopadu, tøináctý den po dni havárie. A tak pøichází èas
k tomu, abychom si pøipomnìli, co v�echno se v ty kritické
listopadové dny událo.

Na odstranìní následkù havárie zaèaly v elektrárnì oka-
m�itì pracovat desítky lidí. Urychlenì byla zaji�tìna i potøeb-
ná technika vèetnì dvou tì�kotoná�ních jeøábù. Dal�í  pra-
covníci energetiky neprodlenì zaji��ovali vyu�ití zálo�ních
zdrojù tepla, jejich� kapacita v�ak nemohla problémy tøí mìst
vyøe�it. Teplárna na sídli�ti Karlovina v Pardubicích mohla
poskytnout výkon 50 megawatt (MW), teplárna v pardu-
bickém podniku Aliachem 35 MW, zatímco pro bì�ný re�im
dodávky tepla a teplé vody by bylo potøeba výkonu kolem
220 MW. V Hradci Králové zálo�ní zdroj tepla nebyl a ener-
getici proto øe�ili situaci støídavým pøívodem tepla ze zá-
lo�ních pardubických tepláren do v�ech tøí mìst. Souèasnì
byly do Hradce pøevezeny a v areálu podniku ZVU a v bý-
valé kotelnì u Dopravního podniku instalovány tøi malé
horkovodní kotle.

Hodnì práce a svízelných chvil ale èekalo i øadu dal�ích
lidí, pøinejmen�ím kdy� se sna�ili vyøe�it problém jak se
alespoò trochu ohøát ve vlastním bytì. První, nepøíli� výrazné
dodávky tepla z pardubických zálo�ních zdrojù dorazily
do nìkterých èástí Hradce Králové v pondìlí a v úterý 11.
a 12. listopadu, ale k ohøátí prochladlých bytù nestaèily.

Také mnoha pracovníkùm Fakultní nemocnice Hradec
Králové pøinesla havárie kotelny v Opatovicích nad Labem
starosti a práci navíc. Nemocnice má svá pracovi�tì nejenom
v hlavním areálu u soutoku Labe a Orlice, ale II. interní klini-
ka a Plicní klinika sídlí v areálu nìkdej�ího ústavu hlu-
chonìmých na Pospí�ilovì tøídì, Neurologická klinika, Re-
habilitaèní klinika a Klinika nemocí z povolání v areálu tzv.
�Staré nemocnice� v Nezvalovì ulici. A zatímco vytápìní
budov v hlavním areálu nemocnice je pro pøípad pøeru�ení
dodávek tepla zaji�tìno vlastní kotelnou, budovy v Pospí-
�ilovì tøídì a v Nezvalovì ulici jsou závislé jen na dálko-
vém vytápìní z Opatovic. Po pøeru�ení dodávky tepla proto

bylo nutné nìkteré nemocné pøestìhovat na kliniky v hlav-
ním areálu, nìkteøí byli propu�tìni domù.

Ji� v pondìlí 11. listopadu, v prvních Hradeckých novinách
(HN), je� vy�ly po sobotní havárii, jsme si mohli pøeèíst, �e
�Hradecká Fakultní nemocnice musela evakuovat dvì bu-
dovy mimo hlavní areál�. Mo�ná to byl zbyteènì silný výraz
(evakuace, z lat. e-vacuo = vyprázdnit, vyklidit; napø.
evakuace obyvatelstva z ohro�ené oblasti, pøi ohro�ení �ivota
atp.). Zvlá�tì kdy� ji� v nedìli 10. listopadu øeditel Fakultní
nemocnice Hradec Králové docent Leo� Heger novináøùm
sdìlil, �e �...s pøevozem desítky pacientù z jednotek inten-
zivní péèe nám vydatnì pomohla ji� v sobotu hradecká
záchranka se svým vybavením. Na padesát lidí z dal�ích od-
dìlení bylo pøepraveno v nedìli. V�e se zvládlo bez prob-
lémù.� (HN, 11. 11. 2002, è. 262, s. 6). Zmínìné budovy
také zdaleka nebyly vyklizeny, ambulantní provoz v nich
bez pøeru�ení pokraèoval.

Více nám � v dobì, kdy u� se situace normalizovala �
ke kritickým dnùm ve Fakultní nemocnici øekl MUDr. Petr
Til�er, lékaøský námìstek øeditele FN HK. Podle jeho slov
skuteènì v�e probíhalo v klidu, i kdy� nelze øíci, �e by si
øe�ení situace nevy�ádalo znaèného úsilí. V prvních hodi-
nách le�ela hlavní tíha na o�etøujících lékaøích, kteøí museli
nemocným celou situaci vysvìtlit, a to za podmínek, kdy
je�tì setrvaènì bylo v prostorách klinik teplo a nemocní tudí�
nepoci�ovali �ádnou újmu nebo ohro�ení. To samozøejmì
pro lékaøe pøedstavovalo znaènou zátì�, ale prokázali svùj
psychologický um. Èást nemocných byla propu�tìna (nìk-
teøí jen doèasnì) do domácího o�etøování; nemocní, jejich�
zdravotní stav propu�tìní nedovoloval, byli pøelo�eni
na kliniky v hlavním areálu nemocnice. Nemocní z II. in-
terní kliniky na I. interní kliniku, nemocní z Neurologické
kliniky a Rehabilitaèní kliniky na Kliniku gerontologickou
a metabolickou. Nemocní z Plicní kliniky byli - podle cha-
rakteru onemocnìní - pøelo�eni zèásti na Kliniku infekèních
nemocí (zánìtlivá onemocnìní), zèásti do léèebny v �am-
berku.

Pøemístìní nemocných z havárií posti�ených budov po-
chopitelnì vyvolalo i dal�í problém � obsazena tak byla lù�ka
rezervovaná pro jiné, objednané nemocné. Vedení Fakultní
nemocnice proto zøídilo dispeèink lù�ek, probíhala bilaterální
jednání vedení nemocnice s jednotlivými klinikami, pøíjem
nìkterých dal�ích nemocných musely kliniky o dva èi tøi
dny odlo�it. V prùbìhu tohoto provizoria se ale ji� nìkteøí
z propu�tìných nemocných zase vraceli.

Jak nám dále sdìlil MUDr. Petr Til�er, pracovníci po-
sti�ených klinik neprodlenì o kritické situaci informovali
vedení nemocnice, ale pøitom se chovali autonomnì, jedna-
li rychle a cílevìdomì. Vedení nemocnice øe�ilo specific-
kou situaci intuitivnì, ale v intencích stávajících havarijních
plánù. O nìjakou evakuaci v obvyklém slova smyslu rozhod-
nì ne�lo, pøemístìní nemocných probíhalo vysoce humán-
nì a na jiná pracovi�tì spolu s nemocnými pøe�la i èást per-

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
po havárii kotelny v Elektrárnì Opatovice
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sonálu vèetnì o�etøujících lékaøù (napø. pracovníci II. in-
terní kliniky a Neurologické kliniky).

K na�emu dotazu na úèast Územního støediska záchranné
slu�by na pøevozu nemocných z jednotek intenzivní péèe
nám MUDr. Petr Til�er øekl, �e Fakultní nemocnice má pro
pøevoz nemocných vy�adujících zvý�enou péèi s ÚSZS
trvalou smlouvu a v rámci této smlouvy se také úèast ÚSZS
na øe�ení mimoøádné situace realizovala.

Ambulantní provoz v budovách posti�ených výpadkem
dodávky tepla pøeru�en nebyl, vypomohla i a. s. Elektrárny
Opatovice, která pro ordinace zapùjèila elektrické pøímoto-
py. Pátý den po havárii, ve ètvrtek dne 14. listopadu, byl
na pracovi�tích Fakultní nemocnice v Pospí�ilovì tøídì
a v Nezvalovì ulici obnoven provoz, a to i vèetnì jednotky
intenzivní péèe na II. interní klinice.

Na závìr na�eho rozhovoru nám MUDr. Petr Til�er je�tì
øekl, �e ke komunikaci s klinikami bìhem krizové situace
pou�ívalo vedení nemocnice kromì telefonù i internet. Toto
øe�ení se ukázalo jako úèinné: �V�ichni vìdìli v�echno
a mohli se tak úèinnì domlouvat.�

O bli��í informaci k systému zaji�tìní tepla a teplé vody
v hlavním areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové jsme
po�ádali RNDr. Josefa �idù, CSc., provoznì technického
námìstka øeditele FN HK. Ten nám nejprve pøipomnìl, �e
pùvodnì (ji� od doby otevøení nemocnice v r. 1928) byla
kotelna umístìna v objektu mezi dne�ním pavilonem Sto-
matologické kliniky a budovou øeditelství. Dnes je v tomto
objektu umístìn centrální výmìník. V souvislosti s dal�í
výstavbou v nemocnici byla v r. 1969 v ji�ní okrajové èásti
areálu vybudována nová kotelna a v ní instalovány tøi kotle,
ka�dý s výkonem 12 tun pøehøáté páry za hodinu (t/h).
Palivem byl mazut � dva zásobníky na mazut stály je�tì
nedávno v prostoru za kotelnou. S ohledem na zpøísòující
se pøedpisy o ochranì ovzdu�í byla v r. 1993 kotelna rekon-
struována na vytápìní zemním plynem, a to tak, �e jeden
z pùvodních kotlù byl plynofikován a instalován byl dal�í
kotel o výkonu 8 t/h. Zbývající dva mazutové kotle byly

zlikvidovány. V r. 2001 byl instalován dal�í kotel o výkonu
4 t/h. V r. 1994, v souvislosti s výstavbou chirurgického
pavilonu, zaèala nemocnice pøecházet na mìstskou horko-
vodní sí� centrálního zásobování teplem z Opatovic, nebo�
to pro ni bylo ekonomicky velmi výhodné. Postupnì byly
na vnìj�í zdroj tepla zapojeny dal�í objekty nemocnice,
v leto�ním roce byl tento proces dokonèen pøevedením
skladového areálu na tento zpùsob vytápìní. Vlastní kotel-
na tak za normálních okolností slou�í pouze k výrobì páry
pro prádelnu, èistièku odpadních vod a centrální sterilizaci
nástrojù. Právì s ohledem na tyto zmen�ené potøeby te-
pelného média byl v r. 2001 zakoupen ji� zmínìný men�í
kotel (4 t/h).

Je ov�em tøeba také øíci, �e Fakultní nemocnice má je�tì
jeden zdroj tepla, a to spalovnu odpadu. Výkon spalovny je
takový, �e v letních mìsících �bì�í� kotelna pouze v jedné
smìnì, pøièem� odpolední a noèní dodávky páry pro steri-
lizaci nástrojù a pro ohøev vody jsou zaji��ovány ze spa-
lovny.

V souvislosti s pøechodem na vytápìní z mìstské horko-
vodní sítì byla pochopitelnì zva�ována i úèelnost zacho-
vání vlastní nemocnièní kotelny. Nakonec zvítìzil názor, �e
nemocnice potøebuje vlastní zdroj tepla právì pro pøípad
selhání systému centrálního zásobování teplem. Kotelna
ve Fakultní nemocnici sice nezaruèuje plnohodnotnou
náhradu vnìj�ího zdroje tepla, ale je schopna pøeklenout jeho
pøípadné výpadky. V souèasné dobì má nemocnice vlastní
zdroje tepla o výkonu 16 MW, v zimním období potøebuje
17,7 MW. V pøípadì výpadku vnìj�ího zdroje je tedy schop-
na plnì nahradit teplo a v ponìkud omezeném rozsahu
i dodávky teplé vody.

V závìru na�eho rozhovoru RNDr. Josef �idù je�tì pøi-
pomnìl, �e u �ádného technického systému nelze vylouèit
selhání èi pøípadnou havárii. Dosud máme v �ivé pamìti
explozi kotle (8 t/h), ke které ve Fakultní nemocnici do-
�lo 21. bøezna 2001. Pøíèinu exploze, pøi které byl tì�ce
zranìn a následnì zemøel obsluhující pracovník, se nepo-
daøilo zjistit. Následky havárie kotelny v a. s. Elektrárny
Opatovice potvrdily, �e zachování vlastní kotelny ve Fakult-
ní nemocnici bylo prozíravé. Na zvládnutí situace po vý-
padku zdroje tepla se z provoznì technického úseku Fa-
kultní nemocnice podíleli zejména pracovníci Odboru ener-
getiky a �ivotního prostøedí, vedeného p. Petrem �ákem,
a dále pracovníci Odboru dopravy v èele s Ing. Ivanem �mí-
dem (zaji��ovali pøemístìní nemocných i zdravotnické
techniky) a Technického odboru vedeného Ing. Jiøím Pøí-
borským (instalace pøímotopù v satelitních pracovi�tích
nemocnice).

O úspì�né zvládnutí krizové situace se zaslou�ila øada pra-
covníkù Fakultní nemocnice, a byli to nejenom ti, kteøí pù-
sobí na pracovi�tích v posti�ených budovách, ale i mnozí
dal�í, kteøí doèasnì pøevzali péèi o pøemístìné nemocné,
a v neposlední øadì pak pracovníci organizaèní a provoznì
technické sféry. V�em podìkoval v obì�níku øeditel FN HK
docent Leo� Heger a tlumoèil i podìkování ministrynì zdra-
votnictví Marie Souèkové, o co� ho po�ádala v osobním
dopise.                                                      PhDr. Vladimír Panou�ek

Pohled do kotelny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Foto Miroslav Mádle
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Curriculum vitae fotografa Jiøího
Bruníka rozhodnì nelze oznaèit za tra-
dièní nebo bì�né. Narodil se 9. bøezna
1930 v Plzni. V roce 1949 zde maturo-
val na Obchodní akademii a do nástupu
vojenské prezenèní slu�by v roce 1952
pracoval jako úèetní. Po skonèení vojny
v roce 1954 pùsobil jako výzkumný pra-
covník v Technickoorganizaèním výz-
kumném ústavu strojírenském v Praze.
Ale právì tady zaèíná také fotografovat
jako zapálený amatér a fotografování
vìnuje témìø v�echen volný èas. V roce
1957 se o�enil a proto�e v Praze nemìl
kde bydlet, ode�el s man�elkou do �pin-
dlerova Mlýna, kde dostal byt a nastoupil
jako zásobovaè na podnikovém øeditel-
ství Restaurací a jídelen. Krátkou úøed-
nickou kariéru ukonèil po pùl roce a pøe-
�el do podniku Komunálních slu�eb jako
reportá�ní fotograf. Pøi zamìstnání se
fotografické øemeslo vyuèil. Od roku
1959 zaèíná fotografovat na pohledni-
ce pro nakladatelství Orbis � Praha.
Za dal�ích jedenáct let � v roce 1970 �
èiní dal�í významný �ivotní krok: odchází
z podniku Komunálních slu�eb a zaèíná
pracovat jako volný fotograf. V té dobì
u� ov�em mimo fotografování na pohled-
nice také publikuje v øadì èasopisù a pøi-
pravuje obrazovou knihu �Krkono�e�.
Od roku 1975 a� do odchodu do dùcho-
du pracuje jako fotograf na Správì Kr-

kono�ského národního parku ve Vrchlabí.
Krkono�e ani fotografování v�ak nelze

jen tak snadno opustit a tak i Jiøí Bruník,
dnes ji� pravovìrný �horal�, a� do dne�-
ních dnù stále a rád fotografuje a spolu-
pracuje s nìkolika vydavateli. Mimo více
ne� tisícovky pohlednic a øady ka-
lendáøù má na svém tvùrèím kontì tøi
samostatnì pøipravené obrazové publikace
Krkono� a na dal�ích patnácti obrazových

knihách se podílel. Vystavoval své foto-
grafie v Pelhøimovì, Hradci Králové, Tøe-
bechovicích pod Orebem a ve Vrchlabí.

Sám o svém fotografování Jiøí Bruník
øíká: �Fotografování pro mne od samého
zaèátku pøedstavuje jakousi posedlost,
která se postupnì mìnila v urèitý druh
závislosti. To poznamenalo celé mé fo-
tografické období. Nepodaøilo se mi,
abych se mohl �ivit jen tím, co jsem fo-
tografoval pro radost a pro krásu. A tak
jsem po èasto úmorné práci na zakáz-
kách utíkal do pøírody a fotografoval
to, co se mi líbilo. V�dy jsem si pøi tom
odpoèinul a nabral dal�í síly. Stejnì tak
jsem se sna�il dìlat práci trochu líp. Jsem
pøesvìdèen o tom, �e kdybych právì toh-
le nedìlal, dnes u� bych nefotografoval.
Ze v�eho nejradìji jsem fotografoval zi-
mu a její nálady. Zima, jako jediná
z ètvera roèních období, je �enského rodu
a tomu odpovídají i její vlastnosti: je
nì�nì krásná, poetická, promìnlivá, ale
doká�e být i drsná a krutá. Krásný zimní
den na høebenech hor vydá za minimál-
nì týden letní dovolené.�

Jiøího Bruníka mù�eme èasto potkat
i v Hradci Králové, kde má øadu pøátel.
Ale nakonec v�dy rád utíká zpìt � øeèeno
nìkdej�ím �kerkono�ským� náøeèím �
�na hora�. Na�tìstí nám pøi svém posled-
ním úniku nechal v redakci nìkteré své fo-
tografie.                 PhDr. Vladimír Panou�ek

Jiøí Bruník
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Pøíbìhy z praxe klinického psychologa tentokrát pøipravil
PhDr. Vladimír Panou�ek z Psychiatrické kliniky. Ale vybral
pro nás pøíbìhy z ponìkud zvlá�tního prostøedí � vìznic.

Zpùsob ob�ivy
Po listopadu 1989 podala øada vìzòù z Valdic trestní ozná-

mení, v nìm� vinili nìkteré dozorce ze �patného zacházení. Vìc
po tøi roky �etøila tehdej�í královéhradecká Obvodní vojenská
prokuratura a nejeden z oznamovatelù byl také soudnìznalecky
vy�etøován. Zatím co psycholog se noøil do tajù du�í vesmìs
vícekrát trestaných jedincù, znalec z oboru soudního lékaøství
prof. Milan Srch zkoumal na tìlech odsouzených zbytky stop
po údajných tìlesných újmách. Organizaènì to nebylo slo�ité,
nebo� vìt�iny oznamovatelù se amnestie z roku 1990 netýkala
nebo ji� byli znovu zpátky na Mírovì, na Pankráci, ve Val-
dicích. Ale práce to byla úmorná. Pøi jednom takovém výjezdu
do Valdic se prof. Srch v krátké polední pøestávce obrátil
na psychologa: �Nemá� také pocit, �e se nìjak divnì �ivíme?�

Dobrá pamì�
Sedma�edesátiletý odsouzený, který strávil ve vìzení celkem

ètyøicet dva let, trval na tom, aby ho soudní znalec psycholog
oslovoval vìzeòskou pøezdívkou Buffalo. Odsouzený popíral,
�e by za svých krátkých pobytù na svobodì mìl problémy s al-
koholem, a tak mu znalec pøipomnìl: �Pane Buffalo, ale ten-
krát v pìta�edesátém, kdy� jste se sekyrou èekal na Farka�e, to
jste nejdøíve vypil pùl litru èisté!� Odpovìï odsouzeného byla
pohotová: �To nebyla èistá, ale prostìjovská starore�ná.�

Znal je
Postar�í èlen vìzeòské strá�e pøedem upozoròoval znalce

psychologa, �e dva odsouzení, podezøelí ze spáchání vra�dy
ve vìznici, asi nebudou chtít spolupracovat, budou køièet a moh-
li by znalce i napadnout. �Víte co? Dneska se nesoudí a tak já
vám otevøu soudní síò. Tam budete sedìt vý� ne� oni a to na nì
bude platit.� Vy�etøení obou podezøelých pak skuteènì probìhlo
v klidu.

Autoøi tøetího dílu fotografické publikace �Fotoalbum mìsta Hradec Králové� � historici Muzea východních Èech v Hradci Králové Jiøí Zikmund,
Jaroslava Pospí�ilová a Zdena Lenderová � po�ádali redakci èasopisu Scan o zveøejnìní jedné fotografie z pozùstalosti po panu profesorovi Antonínu
Fingerlandovi. Na fotografii zachycené (zjevnì spoleèensky významné) setkání v sále hradeckého Adalbertina se zatím nepodaøilo vìcnì urèit a
datovat. Fotografie proto nebyla do alba zaøazena. Fotografii jsme pøedlo�ili také pracovníkùm Kabinetu dìjin lékaøství Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové. Ti sice, stejnì jako pracovníci muzea, pouze odhadují, �e obrázek pochází ze tøicátých let, ale shodnì s pracovníky Fingerlandova ústavu
patologie FN HK identifikují na obrázku dr. Fingerlanda (uprostøed fotografie, vedle krásné dámy). Navíc se pak na pøedmìtech na stolech (snad
ubrouscích) domnívají vidìt (pøi poèítaèovém zvìt�ení) nápisy s dosti zøetelnì patrnou èástí slova �Franc...� (dal�í èast nápisu je neèitelná) a logem
vytvoøeným kombinací francouzské a èeskoslovenské vlajky a Asklépiova hada. Tváø MUDr. Leopolda Ba�ka (1857 � 1936), který dlouhá léta vedl
spoleènost Alliance française a v r. 1934 byl zvolen jejím èestným pøedsedou, v�ak na fotografii identifikována nebyla. Rádi kolegùm z hradeckého
muzea vyhovujeme a prosíme na�e ètenáøe, kteøí by pøípadnì fotografii z rodinných archivù znali nebo mìli blí�e urèenou, aby se ozvali do Muzea
východních Èech v Hradci Králové autorùm zmínìné publikace, pøípadnì do redakce Scanu. Mnohokrát dìkujeme.                                           Redakce

Neznáte tuto fotografii?
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ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

Cílem na�í plavby Egejským moøem (foto 1) se stal do-
dekanóský ostrov Kó (Kos), který proslavil antický lékaø � otec
medicíny � Hippokratés (foto 2). Narodil se r. 460 pø. Kr.
v Astypálii (foto 3), bývalém hlavním mìstì � pozdìji zcela
znièeném zemìtøesením � v rodinì lékaøe, kde se toto povolání
dìdilo po mnoho generací z otce na syna.
Jeho otec Gnosidikos Asklépiados Héra-
kléides byl 19. potomkem Asklépia a mat-
ka Phaenarete byla dokonce z rodu Hé-
rakléova. Hippokratés studoval v Kóu,
Knidu, Milétu, Efezu, Smyrnì, Egyptì,
Libyi, hodnì cestoval a neobyèejnì roz-
�íøil svùj obzor nejen v lékaøství, ale
i ve filosofii. Stal se znamenitým chirur-
gem, dovedl odhalit pùvod, povahu
a prùbìh nemocí, proslul prognostikou a metodickou léèbou.
Uèil, �e nelze uzdravit nemocné tìlo bez zdravé mysli, zbavil
medicínu povìr a odstranil kastovnictví mezi lékaøi. Zanechal
po sobì velké mno�ství lékaøských spisù ve �kolní knihovnì
Asklépia v Kóu, známých jako �Corpus Hippocraticum�. Zde
jsou návody pro chirurgy, popisy nemocí, v�eobecné a dietní
pøedpisy a také tzv. �Hippokratova pøísaha�. V té klade na bu-
doucí lékaøe vysoké humánní a mravní po�adavky. Dodnes tento
slib skládají pøi promoci nastávající lékaøi na celém svìtì. Hip-
pokratovy diagnostické metody a správné léèebné postupy
vytvoøily základ západní medicíny, která se jimi øídila a�
do 19. století.

Hippokratés se zvlá�tì proslavil vymýcením epidemie na ostro-
vì Lémnos, v r. 430 pø. Kr. po Peloponesské válce zbavil Athény

dìsivé epidemie moru (Periklés jej odmìnil zlatou korunou
a èestným obèanstvím mìsta), léèil a také vyléèil tì�kou nemoc
psychického pùvodu makedonského krále Perdikkáse. Aè byl
zahrnován bohatstvím a chválou, zùstal chudý a skromný
a vìnoval se neustále studiu a léèbì. Jeho vìhlas rostl, léèitel-

ské úspìchy byly ohromující a závist �
tato zákeøná a zhoubná vá�eò, která
od nepamìti stravuje lidstvo � na sebe
nedala dlouho èekat. Byl obvinìn svými
ménì úspì�nými kolegy ze zalo�ení po-
�áru v Asklépiu. �il potom v Thessálii,
do�il se více ne� sta let a byl pochován
v Lárisse. Synové Drakón, Theassalos
a �áci pokraèovali v jeho èinnosti.

Hippokratovo uèení se doèkalo uznání
slavných øeckých filosofù jako byl Euripídes, Platón, Aris-
totelós a dal�í. Neupadl v zapomnìní, býval èasto zobrazo-
ván, napøíklad na pøenádherné mozaice z 2. stol. pø. Kr.,
na které spoleènì s obèanem mìsta vítá Asklépia na ostrovì
(foto 4), nebo na minci z r. 50 pø. Kr. (foto 5), tedy z doby
Neronovy.

V r. 1957 prof. Spino Ekonomeou zakládá Mezinárodní Hip-
pokratovu nadaci se sídlem na Kosu (foto 6). Øada lékaøù celého
svìta pøispívá na její roz�íøení, jsou zalo�eny knihovny, labo-
ratoøe, konferenèní sály. Smyslem nadace je vìdecký výzkum,
podpora lékaøských objevù, zveøejòování Hippokratových prací
a úèast na návrzích k udìlování Nobelových cen.

K náv�tìvì kóského Asklépionu se vrátíme v pøí�tím èísle.
Marcela a Jan Smitovi

1
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LABORETISMUS

PROFESOR ZDENÌK ZADÁK ÈESTNÝM ÈLENEM
POLSKÉ LÉKAØSKÉ SPOLEÈNOSTI

Prof. MUDr. Zdenìk Zadák, CSc., pøednosta Kliniky gerontologické
a metabolické Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice
Hradec Králové, se stal v èervnu t. r. èestným èlenem Polské lékaøské spo-
leènosti. V záøí t. r. se stal èestným èlenem Èeské internistické spoleènosti.
K tomuto významnému projevu uznání vìdeckých a medicínských zásluh
panu profesoru Zdeòku Zadákovi srdeènì blahopøejeme.

DAL�Í HRADEÈANÉ VE VÝBORECH
ODBORNÝCH SPOLEÈNOSTÍ

Pøi volbách Èeské urologické spoleènosti Èeské lékaøské spoleènosti J. E.
Purkynì byl doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., pøednosta Urologické kliniky
královéhradecké Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové,
zvolen èlenem výboru této odborné spoleènosti. Panu docentu Petru Moráv-
kovi upøímnì blahopøejeme.

Doc. MUDr. Franti�ek Salajka, CSc., pøednosta Plicní kliniky královéhra-
decké Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, byl zvo-
len èlenem výboru Èeské pneumologické a ftizeologické spoleènosti. Panu
docentu Franti�ku Salajkovi upøímnì blahopøejeme.

Ve dvacátých letech 20. století, se ob-
jevilo slovo �laboretismus� (z lat. labor
= práce, úsilí; ethicus = mravní). �lo
o hnutí, je� se do národního hospodáøství
sna�ilo vnést vìdeckou organizaci práce

a souèasnì i my�lenku uplatnìní etiky,
spolupráce a principu slu�by. Platnost
nìkterých my�lenek laboretismu � na-
pøíklad po�adavku nedogmatické spolu-
práce � stále trvá. Je samozøejmì urèitý
rozdíl v tehdej�ím a dne�ním pohledu
na spolupráci v hospodáøských organi-
zacích. Na poèátku minulého století byla
zmiòována pøedev�ím aktivní nabídka
spolupráce ze strany vedoucího, kde�to
øadový pracovník (dìlník) byl vesmìs
pokládán za v tomto smìru pasivního
a nepøipraveného. A tak zatímco napø.
ji� koncem dvacátých let byl do výuko-
vého curricula vysoké technické �koly
v Karlsruhe zaøazen �Semester der Men-
schenführung�, profesní pøíprava dìl-
níkù se je�tì dlouho omezovala jen
na získávání øemeslné zdatnosti.

Rozdílný je i tehdej�í a dne�ní pohled
na manipulaci pøi øízení a vedení lidí.
V tezích laboretistù o pøíspìvku tohoto
hnutí k �sociálnímu míru� se o manipu-
laci nehovoøí. Dnes, pøi podstatnì roz-
vinutìj�ím obèanském vìdomí a vy��í
vzdìlanosti podøízených, není u� �ádný
dùvod k tomu, abychom zákonitou pøí-
tomnost manipulace v procesu øízení
zamlèovali. Stejnì tak dnes není nutno
vysvìtlovat, �e ka�dé managerské roz-
hodnutí i ka�dý èin podøízených, který
zasahuje do sociálního systému podniku,
s sebou pøiná�í i spoleèenskou odpovìd-
nost toho, kdo rozhodl nebo èin usku-
teènil. Pøitom ov�em stále musíme poèítat
i s tím, �e v�dy budou lidé, jejich� vidìní
svìta je odli�né. Pro pøíklad není tøeba
chodit daleko, staèí si jen pøipomenout
dne�ní �iroké spektrum názorù na etic-
kou oprávnìnost stávek a protestních
akcí lékaøù a zdravotníkù.

V jednom bychom se v�ak asi mìli
k idejím laboretismu i v dne�ní dobì hlá-
sit: jde o zájem zamìstnancù o soci-
ální i ekonomický systém podniku a o vy-
tváøení osobního vztahu k podniku. Mluví
pro to letitá zku�enost i konkrétní výsled-
ky práce na�í nemocnice.                        Pa

DOCENT KAREL BARTÁK
ÈESTNÝM ÈLENEM ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI
Pøi volbách Èeské spoleènosti tìlovýchovného lékaøství byl doc. MUDr.

Karel Barták, CSc., pøednosta Ústavu tìlovýchovného lékaøství královéhra-
decké Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, opìtovnì
zvolen místopøedsedou  výboru této odborné spoleènosti. Souèasnì mu také
bylo za jeho zásluhy v tìlovýchovném lékaøství udìleno èestné èlenství Èeské
spoleènosti tìlovýchovného lékaøství. Panu docentu Karlu Bartákovi k tomuto
významnému ocenìní srdeènì blahopøejeme.

DOCENT JAN BURE�
JMENOVÁN PROFESOREM

Prezident Èeské republiky Václav Havel jmenoval s úèinností od 1. listo-
padu 2002 doc. MUDr. Jana Bure�e, CSc., uèitele a lékaøe II. interní kliniky
Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, profesorem pro
obor vnitøní lékaøství. K tomuto významnému ocenìní vìdecké a pedago-
gické práce panu profesoru Janu Bure�ovi upøímnì blahopøejeme.

NOVÍ ÈLENOVÉ GRANTOVÉ AGENTURY UK
Rektor Univerzity Karlovy v Praze jmenoval èlenem Grantové rady

a místopøedsedou oborové rady Grantové agentury UK pro lékaøské vìdy
prof. MUDr. Jana Bure�e, CSc., uèitele a lékaøe II. interní kliniky. Zároveò
jmenoval èleny oborové rady GA UK pro lékaøské vìdy prof. MUDr. Jiøinu
Martínkovou, CSc., pøednostku Ústavu farmakologie, a prof. MUDr. Jana
Libigera, CSc., pøednostu Psychiatrické kliniky. V�em jmenovaným k tomuto
projevu uznání jejich vìdecké práce srdeènì blahopøejeme.


