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GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Plzeň, město, v němž řeky končí i začínají,
ale pivo a stomatologie žije
Milí čtenáři, připravili jsme pro
vás cyklus pěti vzpomínkových
materiálů z měst, v nichž se u nás
studuje zubní lékařství. Plzeň,
Praha, Hradec Králové, Brno
a Olomouc.
Sérii spojuje i název GENIUS
LOCI. Poněkud vznešený, ale podle nás trefný. V latině, jak víte,
znamená toto slovní spojení duch
místa. V římské mytologii ovšem
byl genius loci duch, nebo bůžek,
ochraňující určité místo (nezřídka
zobrazován jako had…). Dnes je
význam trochu posunutý a vyjadřuje spíše jakýsi zvláštní charakter
určité lokality, který jako by k nám
vyzařoval a poutal naši pozornost
a zájem.
Průvodci nám v každém z míst
budou zpravidla vždy dva lékaři,
kteří kliniky a města dobře znají.
Záměrně jsme vybrali představitele
dvou generací – té nejstarší, která
už opravdu „něco pamatuje“, a pak
té mladší, tedy těch, kteří většinou
studovali na přelomu osmdesátých
a devadesátých let. Nebudeme vás
unavovat rozsáhlými texty ani z regionální, ani ze stomatologické dějepravy. Na to už dnes existují jak publikace, tak internet – a také články
v minulých ročnících LKS, kde jsme
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jednotlivá pracoviště představovali.
Naopak – nabídneme vám osobní
zážitky, subjektivní pohled a intimní
rozvzpomínání těch, kteří tato místa,
v nichž nesporně vládne i náš „genius loci“, mají rádi a spojili s nimi
často desítky let svého života.
Vyprávění doplníme fotografiemi,
které se vážou k lokalitám, o nichž
budeme psát. Těšíme se, že vás,
kteří jste na těchto klinikách studovali a prožili tu kus svého života, tohle malé nostalgické oživení
vzpomínek na dávná (i nedávná…)
studentská léta potěší.

MUDr. Jan Netolický, mladší z obou
pamětníků, avšak rodilý Plzeňák,
tělem i duší…

A nakonec prosba. Lidská paměť
je ošidná a někdy velmi kreativní.
Také mluvené slovo přetvořené do
písemného textu může vytvářet
posuny – někam jinam. Proto uvítáme vaše osobní postřehy, vzpomínky, poznámky či doplnění, a třeba
i opravy k našim článkům. Rádi se
ve vašich glosách znovu do univerzitních měst vrátíme.
Možná nám pošlete i nějaké
vaše zajímavé dobové fotografie.
Nebojte se, čestně je vrátíme.
A některé z nich třeba v LKS otiskneme.

Profesor Jan Kilian strávil na plzeňské
klinice s několikaletou přestávkou víc
než půl století.

Nově rekonstruovaná budova s oranžovými pruhy je slavný Purkyňův pavilon. Dnes už zde stomatologii nenajdete,
vystřídala ji pracoviště hygieny. Současným sídlem plzeňského zubního lékařství je fakultní nemocnice na Lochotíně – zde
je z rozlehlého komplexu zachycena jen aktuální část.

PLZEŇ, JAKÁ JE…

Plzeň vnímají mnozí obyvatelé
i návštěvníci, a zejména pamětníci, jako město velkých kontrastů.
Na jedné straně bohatá historie
a množství krásných a dobře zachovalých památek. Na straně druhé
ještě před pár lety problém životního prostředí i urbanismu regionu, jako daň lesku a slávě zdejšího
těžkého průmyslu.
Krajské město nese dokonce jednu zeměpisnou roztomilost. Vtékají
do něj totiž čtyři řeky, Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, ale všechny
v něm mizí, vystřídány tokem zcela novým – Berounkou, která slávu
západočeské metropole vine až ku
Praze.
Ovšem – také stomatologie na
Lékařské fakultě v Plzni se váže
ku Praze, k její Karlově univerzitě. A ke všemu se zrodila krásná
náhoda. Právě v těchto dnech se
klinika zubního lékařství UK v Plzni dočkala šedesátiletého jubilea.
Svou činnost zahájila 1. června
1949. Gratulujeme!

JAK TO BYLO S PLZEŇSKOU
STOMATOLOGIÍ PŘED PŮL
STOLETÍM

Prvního přednostu kliniky, profesora Jaromíra Křečana, osobně
pamatuje i žijící legenda tohoto lékařského zařízení, profesor
MUDr. Jan Kilian, DrSc., který mi
byl také laskavým a neúnavným
průvodcem po historii kliniky
a místech spojených s její existencí.

Studoval zde v letech 1952–1957
a po několikaleté praxi v Bechyni se sem v roce 1962 vrátil jako
asistent. Jeho kariéra vyvrcholila
profesurou a také funkcí přednosty
v letech 1997–2000. S plzeňskou
klinikou je tedy spojeno již téměř
šest desetiletí jeho života.
Na své setkání s přednostou Křečanem vzpomíná: „Ze schodů Purkyňova pavilonu proti mně sestupoval důstojný pán v koženém kabátě
s bílou hedvábnou šálou. Už z dálky na mě se zájmem pohlédl, smekl
klobouk, a než jsem se vzpamatoval, tak mě pozdravil. Tehdy už byl
děkanem fakulty.“
„Mě na kliniku coby studenta
uvedl v roce 1953 její druhý přednosta, tehdy ještě docent, doktor
Josef Švejda. Přesný, asketicky,
neuvěřitelně vzdělaný, snad poslední polyhistor ve stomatologii. Jeho
práce, například známé pokusy na
telecích zubech, byly světově proslulé. Mám na něj jednu osobní
vzpomínku. Ve třetím ročníku mě
postihla hrozivá angína. Tonsilektomie byla nevyhnutelná. Docent
Švejda mě dovedl za přednostou
krční kliniky, profesorem Kotyzou,
a ten se jen věcně zeptal – kdy
chcete přijít? Zítra ráno? Operace
byla tedy skvěle provedena hned
druhý den samotným panem profesorem a já byl uložen na stomatologii k doléčení. Trpěl jsem však velkými bolestmi a krvácením. Docent
Švejda tehdy na klinice bydlel,
a tak se někdy před půlnocí objevil

v našem pokoji a s baterkou v ruce
šetrně provedl noční vizitu. Oblečen ještě do gala obleku, jak v něm
právě přišel z divadla. Pokýval nade
mnou hlavou, odešel, za chvíli se
vrátil a proti bolesti mi píchl, tuším
že morfin s atropinem. Mně se brzy
ulevilo a ráno už bylo prakticky po
obtížích. Musím říct, že jsme ho
měli upřímně rádi. Mimochodem
– hodně se také věnoval spolkovému životu stomatologů.“
Vstup na fakultu na prahu padesátých let ovšem nebyl nijak jednoduchý. Nejen že obor stomatologie
teprve bojoval o své místo na slunci, ale také podmínky studia byly
skromné. Pan profesor Kilian jako
novopečený student bydlel první
roky v privátě na Karlovarské třídě a dodnes má před očima ledovou tříšť, kterou v zimě nacházeli
v umyvadle po návratech z nedělní
návštěvy domova (pro nepamětníky
připomeňme, že až někdy do sedmdesátých let byla volným dnem
pouze neděle a slovo víkend čeština
vlastně nepotřebovala…). Konečně,
na velké vytápění to tehdy nebylo.
Příděl na zimu dělal pouhé čtyři
metráky nevalného uhlí a k tomu
bylo padesát kilogramů dřeva na
zátop. Kdo si někdy topil v promrzlém zděném domě, snadno pochopí, že k tepelné pohodě by byl
zapotřebí aspoň tak čtyřnásobek. To
se ale už dokončovala stavba vysokoškolských kolejí v Máchově ulici
na Borech, a tak v polovině padesátých let se student Kilian konečně
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Dvě budovy kolejí, postavených v polovině padesátých let.
Profesor Kilian jim nejdřív jako brigádník pomáhal na svět
– a pak v nich sám bydlel. Najdete je u Borského parku.

dočkal rozumných studijních podmínek a nastěhoval se do koleje,
kterou sám pomáhal stavět. Čas
studijních potulek po plzeňských
kavárnách a jiných vytápěných
„útulcích“ skončil. A vida, dnes
stojí na Borech dokonce velký areál
ubytoven pro studenty – a najdeme
zde tradičně zastoupené i adepty
zubního lékařství.
Dovolte teď malý exkurs do studentské ekonomie padesátých let
minulého století. Nejlepší studenti
(tipněte si, kdo mezi ně také patřil…) dostávali tři sta padesát korun
měsíčně prospěchového stipendia.
Kolej stála pětačtyřicet, zbytek byl
na jídlo a velmi, ale opravdu velmi skromné rozkoše. Milovníci
plzeňského to měli těžké a museli si buď někde přivydělat, anebo
přesvědčit rodiče, aby je podpořili. Hned u kolejí byla hospůdka
U černý báby (nebo snad U kulatý báby) a tam mohli pivaři nejen
popíjet lahodný mok, ale také si
ho odnést čerstvě natočený třeba
do stínítka lampy, které se pro ten
účel designově i objemem velmi
dobře hodilo. Na druhé straně stu-

Trochu nezvyklý „dvojdomek“ na náměstí Míru. Vedle
Purkyňova pavilonu další tradiční plzeňská destinace
zubních lékařů (víc o ní najdete v článku).

dentům tehdy nehrozilo utrácení
za skripta a knihy, natož nějaké
zahraniční publikace. Odborné
literatury bylo málo, a co posluchači nenačerpali do svých sešitů
na přednáškách a seminářích, to
sotva někde dohnali.
Vybavení kliniky bylo skromné.
Studenti padesátých let tehdy ještě
neznali turbínové vrtačky. Také hygiena byla uplatňována dosti velkoryse. Gumové rukavice se používaly
jen zřídka, takže se nejeden posluchač nakazil žloutenkou. A obráceně. Profesor Kilian vzpomíná, jak
ho zarazilo, když po tehdy pro studenty povinné bramborové brigádě
se najednou na ambulanci zvýšil
počet komplikací po chirurgických
výkonech. I vydrhnuté ruce zřejmě
nějaký ten infekt v upracovaných
rýhách pohostily.
A fantomová učebna? Kdepak! Od
třetího ročníku se jelo na ostro. Nejprve byli na řadě kolegové a zaměstnanci, a pak už rovnou pacienti. Tzv.
fantomárna ve své první verzi, v provedení šikovných techniků plzeňské
kliniky, vznikla až počátkem šedesátých let.

STOMATOLOGIE
OVLÁDÁ JIH I SEVER

Jak je zřejmé, Mekkou zubního
lékařství v Plzni byl od padesátých
let jižní cíp města, čtvrť bohužel
známá hlavně svou věznicí – tedy
Bory. V těsné blízkosti zde sousedily jak Purkyňův pavilon, tak zdobné dvojdomí na sousedním náměstí
Míru, kde byly v sedmdesátých letech
dočasně detašovány nejen laboratoře, ale také dětské oddělení, ortodoncie a část protetiky. A pár set metrů
odtud koleje. A pár bloků vedle hned
tři velké plzeňské nemocnice: fakultní, vojenská a škodovácká.
Severní část Plzně ale už dříve
naznačovala možnost jiné lokalizace městského zdravotnictví.
Zatím se vyplnily dvě ze tří etap.
Ta první, historická, zahrnuje výuku
obecných medicínských předmětů
v sousedících ústavech – Pavlovově
a Prochaskově, stejně jako existenci čtvrté nemocnice, tzv. městské.
Druhá etapa, zásadní, představuje
vybudování obří komplexní fakultní
nemocnice na Lochotíně. Stomatologie zde sídlí ve třech podlažích,
která takřka naplňuje.

A tohle už je sever. Dva sousedící ústavy v Lidické ulici, vlastně již na Karlovarské třídě. Přednášejí se zde teoretické
medicínské disciplíny. (Vlevo je Prochaskův, vpravo Pavlovův ústav.) V této plzeňské lokalitě je také plánován
velkorysý univerzitní kampus.
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Bílej medvěd, někdejší legendární rockový klub, kde se
scházeli studenti zubního lékařství. Kouzlo minulých časů
vyprchává, majitelé se mění, ale název, ošuntělost i adresa
zůstaly – narazíte na něj kousek za Komorním divadlem.

Aktuálně se rýsuje etapa třetí.
Sen, plány, ale v nejbližších letech,
doufejme, už skutečnost. Říká se
tomu univerzitní kampus a mělo
by tak vzniknout v blízkosti obou
výše citovaných ústavů komplexní
studentské centrum, navázané na
novou blízkou fakultní nemocnici,
se vším všudy, jak je to v těch nejmodernějších medicínských a univerzitních střediscích ve světě.

KAM SE CHODÍ NA PIVO

Poklidný vývoj stomatologie
v Plzni potvrdil ve svém vyprávění i současný asistent na klinice
MUDr. Jan Netolický. Zubařskou
tradici u něj vystopujeme už v rodině – jeho dědeček provozoval ordinaci v Dominikánské ulici. Dějiny
si to ale přály jinak, ordinaci komunisté zrušili, a tak se Netoličtí ve
třetím koleni od plzeňského náměstí trochu posunuli do lochotínských strání. Na svá studentská
léta z počátku devadesátých let dr.
Netolický vzpomíná rád a nezapře
plzeňského patriota. Avšak typicky
žije současností a hned se pochlubil, jak zde s kolegy založili loni

Měšťanskou besedu v Kopeckého sadech Plzenští
nádherně zrekonstruovali, ale stejně jako nedaleký hotel
Slovan už slouží jinak než coby studovna pro adepty
medicíny. Po pravdě – kavárna je zatím dosti nezabydlená,
taneční sál je ale nádherný.

na jaře VÚZL. Znělo mi to povědomě, ale raději jsem si to nechal
vysvětlit.
„Začal tady fungovat VÚZL
– večerní univerzita zubního lékaře.
Doc. Zemen s dr. Houbou a dr. Jaklem přišli s tím, že je na čase, abychom si v Plzni jako zubaři něco
užitečného zorganizovali. A tak
se i stalo. Zhruba jednou za měsíc
se sejdou místní stomatologové,
vyslechnou si zajímavou přednášku a pak splečně posedí a poklábosí. Máme slušnou odezvu, sejde
se možná čtyřicet padesát lidí a je
to vždycky velmi příjemné. Místa
konání jsme měnili, teď je to ale
standardně v Černicích v tamním
malém pivovaru. Mimochodem,
stojí za to si všimnout, že chodí
nejen hodně mladých, ale silné
zastoupení mají i „zasloužilí“ zubní
lékaři, ti po padesátce.“
Na moje naléhání pak prozradil
oblíbený „porevoluční“ studentský rockový klub, kde člověk vždy
potkal někoho známého...
„Legendárním místem našich
setkání v době studií byl Bílej
medvěd kousek za Komorním diva-

Také okolí města je zasaženo pivem
a stomatologií. Zde, v příměstských
Černicích (nedaleko odtud se konal
loňský jubilejní sněm ČSK), se měsíc
co měsíc scházejí zubní lékaři
z plzeňské oblasti, aby si nejen
vyposlechli zajímavou přednášku,
ale aby si také trochu „zdrbli“, aby
prostě – žili. Mimochodem, pije se
zde pivo z místního pivovaru, jemně
ochucené bezem, višněmi nebo třeba
borůvkami. Můj tip? Bezinkové!
Borůvkové ale zrovna neměli…

dlem. Dneska už je to jiné, změnilo to několikrát majitele, ale vzpomínky, a dokonce jméno podniku
zůstaly…“
Plzeňskou kotlinu ale teď zahalila, řečeno poněkud nadneseně,
tajemná mlha očekávání. Univerzitní kampus, který by měl pozdvihnout především výzkumnou část
plzeňské medicíny, je očekáván
s velkým napětím a nadějemi.
Ovšem zubní lékařství a většina
ostatních medicínských oborů se
už dnes mohou pochlubit dobrou
úrovní a moderním materiálním
zázemím. Tradice stomatologie
v Plzni, stejně jako její dlouhodobé
zvučné jméno, představují nezvratnou jistotu slavného odkazu minulých generací. Smetanovská „vzpomínka na Plzeň“ tedy patří k těm
příjemným, radostným – a hrdým.
PODĚKOVÁNÍ: Autor děkuje oběma pedagogům, profesoru Kilianovi
a asistentu Netolickému, za trpělivou a detailní spolupráci na přípravě a autorizaci tohoto textu.
Připravill Ladislav Šolc
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GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Hradec Králové, někdejší pevnost, kde vojenský duch nakonec
reinkarnoval do medicíny
Milí čtenáři, děkujeme vám za
první ohlasy na náš úvodní článek
o stomatologii v Plzni. Tentokrát
vám přinášíme vzpomínkový text
k druhému českému centru zubního
lékařství, jímž je východočeská
metropole Hradec Králové.
Město na soutoku Labe a Orlice patří ke klenotům českého urbanismu. Za
jeho architektonické osudy může kupodivu prohraná bitva v roce 1866, kdy
Hradec Králové coby pevnost propadl
na celé čáře. Ony tedy prý hlavně zklamaly rakouské předovky proti moderním pruským jehlovkám. A tak byla
pevnost po složitých jednáních, která
za město Hradec Králové vedl náměstek starosty Ladislav Jan Pospíšil (znáte Pospíšilovu třídu, že?), prohlášena
Budova starého špitálu. Tedy původní
areál nemocnice. Dnes tam najdete
například oddělení rehabilitace.

císařským nařízením z 18. dubna 1884
za zrušenou. Ale teprve o deset let později se začalo s bořením hradeb, které
pokračovalo až do roku 1914 a bylo
dovršeno ve dvacátých letech. Vojenský duch města, později rozkvetlého
do nebývalé nádhery, byl tedy před
více než stoletím násilně potlačen.
Genius loci je však cosi pevného, stabilního, co se nemění, jenom přetváří.
A tak armádní duch, osvěžen odpočinkem a odhodlán k novým posláním, v polovině minulého století opět
povstal a v Hradci Králové se zrodila
bašta vojenské medicíny, včetně stomatologie. Ano, je to tak – a „hradečtí
votroci“ mi tento překvapivý, a pro
nejednoho pacifistu (jímž jsem i já…)
děsivý objev, jistě odpustí.

FAKULTA, KLINIKA, VOJSKO,
NOSTALGIE…

Na minulé půlstoletí hradeckého zubního lékařství vzpomínáme
s půvabnou a temperamentní pamětnicí, která nastoupila v roce 1960,
shodou rozvrkočených okolností
v našem stále se proměňujícím školství, do prvního ročníku studia stomatologie na Lékařské fakultě UK
Hradec Králové, do ročníku zcela
civilního. Slovo má odborná asistentka a naše přední specialistka na
rizikové pacienty MUDr. Věra Bartáková, CSc.
„My jsme studium začínali nikoli
v říjnu, ale na rozdíl od jiných škol
jsme pěkně naběhli už prvního září.
Na fakultě jsme měli připravené stohy

V někdejší hradecké budově Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty
Purkyně je dnes sídlo Fakulty vojenského zdravotnictví, která je součástí
Univerzity obrany Brno.

V záhlaví této dvoustrany přinášíme fotografie s těmi „NEJ“ budovami. Naproti vidíte v levé části snímku starou a v pravé
současnou budovu, kde sídlí stomatologická klinika. Fotografie budovy lékařské fakulty, tzv. šimkárny (najdete ji v Šimkově ulici
u Šimkových sadů) ukazuje hlavní studijní centrum hradeckých mediků. Za války tu sídlilo gestapo.

knih… Opravdu každý je dostal, to
byl vojenský systém. A já jsem v roce
1960 studovala v prvním ročníku,
a bylo to po prvé, kdy byl celý civilní. Vzpomínám si, že před námi i po
nás to bylo půl na půl studenti civilní
a studenti vojenští.
Vojenští studenti se od nás moc
nelišili, ale přece jen – měli navíc
střelby a podobné disciplíny, jinak
všechno medicínské u nás. Ovšem
první a druhý ročník museli chodit
v uniformách, pak už mohli chodit
v civilu. A pozor! Vojenští lékaři
tady měli mezi děvčaty, a obzvlášť
mezi jejich matinkami, velké renomé. Vždycky, když byl ples, a to byl
vyhlášený ples Lékařské fakulty na
Střeláku, tak ty balkony a galerie tam
nahoře, ty byly obsazeny maminkami
zdejších děvčat a byl to skutečný lov
na partie
e ve velkém. Vojáci tenkrát,
i jako studenti, měli už důstojnické
hodnosti a dostávali peníze, byli to
bohatí studenti. Měli hodnost třeba
poručíků, a byl o ně velký zájem.
Řada z nich se tu oženila a zůstala
v Hradci.“

Další host našeho vyprávění MUDr.
Zdeněk Hrubý tuhle glosu o legendární Střelnici (všimněte si toho pěkně řízného názvu…) ještě doplňuje:
„A my jsme v dřevěném stavení v areálu Střelnice ještě dělali písemnou
část přijímacích zkoušek.“
Stomatologická klinika se rodila
ve staré nemocnici u fotbalového
stadionu. Tam začínal i legendární
profesor Sazama, a snad i profesor
Měšťan. Oba coby pražské posily
rodícího se klinického zubního lékařství v Hradci. Následně se stomatologie přestěhovala do areálu fakultní
nemocnice, do budovy, kterou vidíte
na naší první fotografii a která sousedí s budovou dnešního sídla kliniky. Když paní doktorka Bartáková
vzpomínala na tohle „předpřítomné“
období, nostalgicky mávla z okna své
pracovny k budově naproti a poznamenala: „Přízemí patřilo nám, a tamhle je okno někdejší pracovny profesora Sazamy. Byla tam také laboratoř,
jednou jsme tam pomocí průmyslové
televize dokonce sledovali, jak profesor Sazama operuje progenii podle

MUDr. Zdeněk Hrubý studoval v Hradci
Králové v druhé polovině devadesátých let.
V období velkých změn a rozkvětu podmínek
pro studium jak na fakultě, tak i v jejím
zázemí, včetně rekonstrukce budov kolejí.
Odborná asistentka
MUDr. Věra Bartáková, CSc.,
dokáže o minulém půlstoletí hradecké
stomatologie vyprávět, že by to vydalo na
pěknou knihu vzpomínek.

Kostečky, efektní operace s minimálním krvavým projevem. Pak se od
ní upustilo, protože měla omezené
indikace a docházelo k recidivám.“
Nevadí, určitě bylo na co se dívat.
Operace v přímém přenosu, to může
být pěkné dobrodružství.
Hradec Králové je ale opravdu město velkých architektonických proměn.
Domečky, dílem dřevěné, dílem zděné, v někdejších Pionýrských, dnes
Šimkových sadech, jsou už srovnány
se zemí a sotva budete hledat místo,
kde ještě před pár lety stály.
„Tam jsme žili, to byla fantazie,
koleje byly úžasné, bydleli jsme tam
všichni pohromadě, kluci, holky, chodili jsme se koupat do těch rybníčků
v parku, hrál se fotbal a volejbal,
po večerech tam byly takové velmi
pestré akce – prostě samé průšvihy,“
zasnila se MUDr. Bartáková.
„Já jsem do těch domečků chodil
na výuku, na latinu a na praktika ze
statistiky, a mám v paměti, že tam
bývala pořádná zima. Asistent nosil
s sebou i klíče a celý domek otevíral. Nedaleko byla i garáž Vojenské

Areál společenského domu STŘELNICE. Místo, které přes mnohé
architektonické lahůdky nelze ve městě minout ani přehlédnout. Pro hradecké
zubní lékaře obzvláště významné, i když dnes ve společenském životě
vystřídané moderním Aldisem.

Budovy někdejších kolejí a učeben (tzv. dřevěné domečky – ale byly tam
i zděné budovy) už v Šimkových sadech nenajdete. Můžete je pouze tušit za
stromy vpravo na našem obrázku, když budete od budovy fakulty pokračovat
dál kolem malého altánku, dnes budovy skautské klubovny. Až na konec parku,
na roh Buzulucké a Pilnáčkovy.

Areál kolejí Na Kotli. Najdete ho kousek za odbočkou na Svitavy. Tady začínalo
studentské podzámčí důstojných fakultních a klinických areálů. A čím dál jste
šli do Malšovic a Malšovy Lhoty, tím víc přibývaly hospůdky – a vzpomínky.
AC (tedy armádní, jak jinak…) klub funguje dodnes. Zvenku vypadá přízemní
budova opravdu stroze vojensky – jako na té fotografii. Ale uvnitř se odehrávaly
a občas ještě odehrávají velkolepé akce. Na rozdíl od klubu „kotelského“ zde
byly spolehlivě přátelské ceny a podle pamětníků i skvělá atmosféra.

Hospoda Sport na Pospíšilově třídě byla právě
tady, kde dnes sídlí pošta. Když po zavíračce
zbyla omáčka s knedlíky, tak je tu vyhládlým
studentům rozdávala obsluha zadarmo.

lékařské fakulty, kde měli dokonce
zdravotnické ótéčko, tedy obrněný
transportér.“ Přichází se svou troškou do mlýna vzpomínek z poloviny devadesátých let minulého století
MUDr. Hrubý.
Teď ale to nejdůležitější. Přes
tyhle vojenské perličky vládlo, podle pamětníků, mezi studenty civilní
i armádní sekce bratrské příměří, jako
by ani žádné zbraně za stěnami učeben neřinčely. Typické bylo vzájemné
užívání prostor pro výuku a spolupráce vpravdě oboustranně prospěšná.
Však také když byl v padesátých
letech probuzen onen hradecký duch
vojenský, profesor Sazama přirozeně
přijal patřičnou hodnost a stal se vedle přednosty současně náčelníkem.
A takových příkladů bychom objevili bezpočet. Třeba vojenskou praxi
vykonávali mladí lékaři-absolventi
první tři měsíce právě v Hradci Králové. Mimochodem – podobná symbióza vládla i mezi budoucími lékaři
zubními a tzv. všeobecňáky.
„Měli jsme klub mediků pro všechny
studenty. Tehdy se nedělal rozdíl, byli
jsme tři zubaři ve skupině všeobecňáků, první, druhý, i třetí ročník s nimi,
pak teprve v létě třeťáku nám přibyla
fantomová laboratoř. Já jsem zkoušky
z interny dělala naprosto stejné jako
můj muž, který byl na všeobecném
směru. Z chirurgie taky. Tam jsem
měla štěstí, že jsem se s těmi kluky
učila a opakovala si otázky, protože
nám tehdy řekli, že v okruhu otázek
nebudeme mít válečnou chirurgii.
Když jsem přišla na chirurgickou kliniku ke zkoušce a poslední otázka byla,
jak jinak, odsun raněných, měla jsem
to odposlouchané, a to mě zachránilo.“ Dodává poklidným civilním hlasem paní doktorka.

Výukové centrum v areálu
nemocnice. Koná se zde
mnoho odborných akcí, včetně
Sazamových dnů. Pořádají
zde i vědeckou konferenci
postgraduálních studentů
s evropským ohlasem.

NEJEN STUDIEM
ŽIV JE ČLOVĚK

Už jsme naznačili, že mimostudijní studentský život ve městě nijak
nestrádal.
„My jsme hodně chodili do hotelu Grand, v těch šedesátých letech
smažený sýr, brambory a tatarka
obnášely asi osm korun, tak na to
jsme měli. Hodně jsme navštěvovali i vinárnu Bystrička, Palmovou
zahradu, tam se tancovalo. A profesor Hromada, který nás měl na anatomii, měl dokonce takové úsloví,
že když někomu dal jen tak tak za
tři, s odřenýma ušima, tak to komentoval – no, je to za tři mííínus, až
ke Grandu…“ Jako by to bylo včera, líčí půl století staré příběhy naše
pamětnice.
Ze svých studentských hříchů se
zpovídá také MUDr. Hrubý: „V kolejích Na Kotli jsme bydleli smíšeně.
Nebyl třeba problém, aby spolu na
pokoji oficiálně bydleli kluk a holka, situace se komplikovala až tehdy,
když je to spolu přestalo bavit. Hromadně jsme vařili, seděli a pokuřovali v kuchyňce – a přes ní se zase další
kolejáci chodili sprchovat. Opět smíšeně. Teprve po renovaci byly například zbudované oddělené sprchy pro
pány a pro dámy.

Pravda, dělali jsme hrozné věci.
Měli jsme například zákaz elektrických spotřebičů. Kontroly tehdy vtrhly
na pokoj a sledovaly, jestli nemáme
jiné elektrické spotřebiče, než ty, které
jsme přihlásili. Tak jsme si dali zvenku
na dveře kouli. A protože kontroloři
nesměli do skříněk, jen do pokojů,
jednoduše jsme všechny ty vařiče,
opékače topinek, ale později i počítače, přemisťovali do skříněk. O ubytovací místa v kolejích nebyla tehdy
v Hradci nouze. A cena byla snesitelná. Začal jsem na čtyřech stovkách,
končil na tisícovce za měsíc. Mimochodem – razítkovali jsme ze začátku každou stravenku, teprve později
zavedli čipovou kartu.“

LEGENDY A SOUČASNOST

Živoucí legendu reprezentuje profesor Sazama. Právě on totiž dobýval pro kliniku nová a nová území.
Postupně ukrajoval různé prostory
v areálu a rozšiřoval kliniku, zejména
lůžkové oddělení. Říkalo se: „Pozor
na toho Sazamu! Ten je jako karcinom. Kde se usadí, rozrůstá se infiltrativně i expanzivně a pořád hrozí
metastázami regionálními i vzdálenými.“ Pro dětské stomatologické
oddělení získal prostory nad bránou,
lůžkové se přestěhovalo ze staré

nemocnice do budovy Neurochirurgické kliniky... Jméno pana profesora
dnes zdobí také vzdělávací akci – Sazamovy dny – a moderní posluchárnu
v nové budově.
Hradecká stomatologická klinika
dnes už nepotřebuje své přednosty dovážet z Prahy. Vyrostl s ní jak
docent Jiří Bittner, tak docentka Věra
Hubková, stejně jako nedávno do
funkce jmenovaný přednosta docent
Radovan Slezák.
A kam se poděla armáda?
Činnost Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové
byla v roce 2004 ukončena. VLA JEP
se stala fakultou vojenského zdravotnictví a dále pokračuje jako součást
Univerzity obrany Brno.
Vojenský duch někdejší pevnosti
Hradec Králové se mírně přestrojil,
ale město neopustil. A v dnešním
mírovém světě, který je však latentně
stále na prahu toho či onoho válečného konfliktu, jistě tohle krásné město
hned tak neopustí.

PODĚKOVÁNÍ: Autor děkuje dr. Bartákové a dr. Hrubému za trpělivou
a detailní spolupráci na přípravě
i autorizaci tohoto textu.
Připravill Ladislav Šolc

Lékařská knihovna, dnes nákladně modernizovaná, je součástí rozlehlého areálu blízko Velkého náměstí, tam, kde se říká Na Hradě.
Na snímku vlevo je sloupová síň, dříve jakési skladiště, dnes malebná výstavní síň. A právě zde vidíme v oblouku dveře, které vedou
do někdejší fantomové laboratoře, která nyní slouží jako přednášková místnost (snímek vpravo).

reportáž

GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Olomouc – aneb velebné město arcibiskupské,
kde vládne magické číslo tři
Dnes tedy poprvé na Moravě. Píši právě v den, kdy tři zvony již zdobí zvonici kostela sv. Michala a čtvrtý, poslední,
právě vystupuje nahoru, aby zvonová
sestava byla kompletní. Přiznám se, že
po několika návštěvách hanácké metropole ve mně zůstalo cosi nevyslovitelného. Nostalgický pocit z nevelkého,
takřka útulného statisícového města,
které dýchá staletími a po zásluze je
odměněno víc než čtyřsetletou historií
druhé nejstarší univerzity na území naší
republiky. Hlas onoho nového zvonu,
i těch, které Němci dali roztavit za
druhé světové války, zní v mém nitru,
aniž by bylo třeba obzvláštní energie
na jejich rozhoupání.

Sousloví genius loci, které spojuje
naši procházku pěti fakultními městy,
kde se studuje obor zubní lékařství,
přináleží Olomouci zcela přirozeně.
Procházka se zastávkami v jednotlivých
místech, více či méně spjatých s naší
profesí, se vine hladce kupředu, dům
od domu, areál za areálem, jako by tento, jak se říká „moravský Oxford“, byl
od nepaměti stvořen právě pro studium. Však také řekněte – kde se mohou
pochlubit hospůdkou v samém centru,
s rozkošným názvem Študáč?

TŘI KLINIKY, TŘI TRIMESTRY

Naším zasvěceným průvodcem po
Olomouci se stal profesor MUDr. Miro-

slav Eber, CSc., a jeho vzpomínky,
počínající už v šedesátých letech,
doplnil docent MUDr. Martin Starosta,
Ph.D., olomoucký rodák a patriot.
Hned na počátku zdůrazněme,
že dějepis studia zubního lékařství
v hanácké metropoli není nikte rak
poklidný. Profesor Eber ve svém
detailním vyprávění situaci lapidárně charakterizoval slovy: „Svého
času byly v tehdy ani ne stotisícové
Olomouci hned tři kliniky pro různé obory zubního lékařství. Stejně
jako jsou ve městě tři nádraží…“ Pak
pokračuje a to už padá celá plejáda
jmen, jejichž nositelé se podepsali tu
na lepším, tu na problematičtějším

Trojice fotografií se váže k jedinému místu, kde stál tzv. domeček hrůzy – viz černobílá fotografie z archivu, pořízená v lednu
1959. Snímek vlevo ukazuje, jak v těchto místech probíhaly tramvajové koleje, které končí, stejně jako ulice I. P. Pavlova, u zdi,
za níž je ulice Albertova ústící do nově postavené nadjezdové křižovatky s ulicí Brněnskou. A právě v těchto místech, vpravo
od kolejí a vlevo od altánu, který vidíte na druhé fotografii, stávala ona legendární budova.

Na protější straně budova někdejšího finančního ředitelství vybudovaná v roce 1906, která dnes slouží jako sídlo Kliniky
zubního lékařství na Palackého třídě. Na fotografii nahoře na této straně vidíte nenápadnou „panelákovitou“ budovu Kliniky
ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde také sídlí krajská spádová zubní pohotovost. Klinika je v areálu fakultní nemocnice.

fakultním a klinickém životě. Jména,
jež spoluvytvářela osudy studentů,
kolegů a pacientů. Docent Šimek, který svým vlivem dokázal získat dnes už
více než sto let starou budovu, v níž
nyní sídlí Klinika zubního lékařství.
Muž, který v tom uměl chodit a který si už před desetiletími uvědomoval, že nebude-li studium naplněno
v každém ročníku nějakými šedesáti
až sto studenty, tak prostě „zubaři
nebudou“. Bohužel, brzy zemřel.
Spolu s ním se v šedesátých letech
jako mladí prosadili pozdější profesoři Jirava a Fiala. Potřebná odbornost,
nebo jen prostá personální nouze,
byla v prvních letech kompenzována
dovozem, často například z Prahy.
Předsedy státních zkušebních komisí
byli po krátkou dobu pražští pedagogové prof. Bažant, prof. Urban a doc.
Adam. Docent Novotný působil po
smrti docenta Šimka jako přednosta
kliniky, primář Mareš vedl katedru
ortopedické stomatologie. Oba byli
pracovníky Výzkumného ústavu stomatologického v Praze. K významným
jménům zubního lékařství v Olomouci patří samozřejmě také prof. Kamí-

Profesor Eber (na snímku vpravo)
vzpomíná na děkany fakulty v doprovodu
sekretářky děkana paní Klosové.
Docent Starosta v Apolence.

nek, prof. Fagoš, doc. Podstata, doc.
Fialová a doc. Skoupilová.
Historickým datem byl první červenec 1979, kdy v Olomouci vznikly
tři samostatné kliniky. Trojka na čas
vítězí. Magická číslovka tři ovlivňuje
v první polovině šedesátých let také
Jiravův a Fialův experiment s trimestry. V první třetině školního roku se
chodilo na přednášky, ve druhé na
praktika a ve třetí se skládaly zkoušky. Experiment celkem pochopitelně
záhy zašel na úbytě.
Bohužel, a jinak to nelze říci, prostory, kde sídlí obě současné kliniky,
tedy Klinika zubního lékařství a Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, nevynikají na první pohled
nijakou přitažlivostí. Navzdory vnitřním rekonstrukcím a modernizaci
užitných prostor. První klinika, takřka v centru města, působí z vnějšku
dojmem velmi zanedbaného domu,
jehož oprýskaná fasáda ještě vynikne
v těsném sousedství uhlazeného olomouckého magistrátu. Druhá klinika
v areálu nemocnice činí svou „panelákovitostí“ spíše dojem ubytovny
a nikoliv chirurgické kliniky. Však je

to vidět na fotografiích. Nezbývá než
litovat skličujícího dojmu, kterým
obě pracoviště na pacienty a jistě
také odbornou veřejnost působí. Prognózy změny tohoto stavu jsou navíc
nejisté a nelze než doufat, že jednoho
dne odpovědní konečně zasednou za
stůl a dají věcem směr – i potřebné
finance.
„Nelze ovšem zapomenout na
legendární budovu někdejšího Jiravova domečku hrůzy. Ten patří neodmyslitelně k historii zubního lékařství v Olomouci. Stál na okraji areálu
nemocnice a v šedesátých letech vzal
za své při výstavbě nové silnice na
Mohelnici. Původně to byl obyčejný
obytný dům,“ doplňuje místopis profesor Eber. Tak to je třetí místo, kde
se odehrával bouřlivý rozvoj zubního
lékařství, nebo, chcete-li, stomatologie, v univerzitním městě Olomouci.

STUDENTSKÁ METROPOLE

Olomoucká univerzita prošla
v devatenáctém století, ale i v první
polovině dvacátého století, bolestnými peripetiemi. Kdysi byla krátce
přemístěna do Brna, po návratu do

Nejen Praha má svou Apolenku. V Olomouci mají vlastně Apolenky dvě.
Plastiku sv. Apoleny na kostele Panny Marie Sněžné naproti Muzeu umění
Olomouc na Denisově ulici a samozřejmě sídlo oblastní stomatologické komory
Olomouc v krásné vilové čtvrti. Mimochodem – najdete tu také regionální
vzdělávací středisko. Pro své přednášky využívá tradiční prostory v Konviktu.

Olomouce degradována na tříleté
lyceum. V roce 1827 pak byla znovu
povýšena – na Františkovu univerzitu
(až do roku 1860). Po jejím zrušení
pak kontinuitu udržovala jen teologická fakulta. V únoru 1946 byla olomoucká alma mater, již pod názvem
Univerzita Palackého, znovu vzkříšena a ve finále zastřešuje sedm fakult.
Zní to neuvěřitelně, ale dnes je
prakticky skoro každý pátý obyvatel
Olomouce studentem. Univerzitním,
nebo aspoň středoškolským. To dává
městu na první pohled patrný mladistvý ráz. Docent Starosta, který počal
svá studia na přelomu osmdesátých
a devadesátých let minulého století, vzpomíná na dynamické události
17. listopadu 1989, kdy škola byla
první v zemi, kde se konaly svobodné
volby nových akademických funkcionářů. Už 20. prosince byli zvoleni
děkani tehdy čtyř existujících fakult.
„Bylo to plné emocí, dnes ani nevěřím, co všechno jsme dělali. A taky se
tam ukázaly charaktery. Nejmenovaný
profesor stomatologie tehdy vykřikoval, že nás všechny vyhází a naše rodiče dá zavřít. Skvělé bylo, když jsme
vyjížděli do továren a přesvědčovali
lidi, aby do toho šli s námi. Tenkrát

V této reprezentativní místnosti na rektorátu
zasedá akademický senát univerzity, vědecká
rada a konají se zde další slavnostní akce
univerzitního života.

Místa, kde se konaly promoce, se v Olomouci střídala.
Na snímku nahoře je současná lokalita – aula Právnické fakulty
(někdejší sídlo okresního výboru KSČ). Dole je pohled do auly
v areálu rektorátu, kde se promoce konaly dříve.

Jedna z budov současné Přírodovědecké fakulty kdysi sloužila jako sídlo teoretických ústavů. Takřka před půl stoletím se
však přestěhovaly do nově vybudované stavby Jiřího Krohy v areálu fakultní nemocnice. Probíhající rekonstrukce provázená
typickým stavebním ruchem nijak nesnižuje monumentální dojem z rozlehlého komplexu budov.

nám ještě naslouchali. Takže to mělo
smysl.“ Když přijde řeč na oblíbená
a typická místa spjatá se studiem,
rodilý Olomoučák se dlouze zamyslí
a nakonec pochmurně medicínským
hlasem poodhalí svůj dávný badatelský pud: „V prváku jsem měl jet na
chmelovou brigádu, jako alergik jsem
ale zůstal tady a umýval vozíky po
mrtvolách na anči. Díval jsem se tam
do těch kádí, byl to zcela nový pocit.
Vlastně – tak velký dojem, jako tahle
práce v teoretických ústavech, na
mě už nic neudělalo…“ Jistou bizarnost této zkušenosti ale hned zastře
poznámkou, když zdůrazní, že ať se
v Olomouci promovalo tam či onde,
také studenti spolu s akademickými
funkcionáři oblékali slavnostní taláry.
Viděl jsem pár historických fotografií
a musím potvrdit, že je to příjemný
pohled. Docent Starosta také kvituje zásluhy profesora Ebera o vznik
fantomárny. Sám ještě v první polovině devadesátých let coby student
trénoval na umělých zubech, které
držel jen tak v ruce, v hrsti. Své první
plomby ještě před patnácti lety zkoušeli preparovat studenti vzájemně,
jeden na druhém. „Proto se možná
někteří zubaři bojí zubařů,“ dodává
s úsměvem.

EPILOG

Profesor Eber při naší procházce-projížďce Olomoucí upozorňuje
„na každém rohu“ na budovu, nebo
událost, spjatou s olomouckou tradicí
a současností zubního lékařství. Ukazuje mi Schönův dům v ulici 28. října
v blízkosti náměstí. Zde sídlila ordinace
známé osobnosti, jednoho z poválečných zakladatelů ergonomické práce
v zubní praxi. Pan profesor se zmiňuje
i o rozporné osobnosti akad. Jaroslava
Hrbka, který na počátku padesátých let
v areálu nemocnice prosadil výstavbu
komplexu budov Teoretických ústavů Lékařské fakulty, architektonické
dílo socrealistické etapy někdejšího
kubisty a funkcionalisty, významného
reprezentanta meziválečné avantgardy,
Jiřího Krohy. Dalšími ráznými kroky
zvládáme děkanát, stejně snadno také
rektorát a ještě se mezi řečí dozvím
o vynikajícím a mezinárodně uznávaném olomouckém představiteli lékařské chemie. Byl jím František Šantavý,
který již ve svých třiatřiceti letech byl
jmenován řádným profesorem. Mladý
student Eber u něj absolvoval zkoušku
ve vznosné budově bývalé německé
hospodářské akademie.
Ze své poslední reportážní cesty do
Olomouce jsem odjížděl přeplněn doj-

my a jen stěží jsem odháněl stále se
vtírající otázky na budoucnost zubního
lékařství v nádherném vzdělanostním
centru v srdci Moravy. Nakonec jsem
však podlehl nezřízenému optimismu
a řekl si, že jak současnému přednostovi Kliniky zubního lékařství docentu MUDr. Miloši Špidlenovi, Ph.D.,
tak přednostovi Kliniky ústní, čelistní
a obličejové chirurgie profesoru MUDr.
Jindřichu Pazderovi, CSc., se nakonec
podaří na houpačce politických zájmů
a priorit najít novou vizi a reálnou cestu, kudy se bude ubírat zubní lékařství
v tomto městě. Zdali budou sídla obou
oborů místně oddělena, nebo sloučena
do jednoho, zřejmě nově vybudovaného architektonického prostoru, to
se uvidí. Možná vznikne zase nějaká
TŘETÍ BUDOVA. Jen doufejme, že
bude stejně tak vzdálena pojmu panelák, jako dojmu z počínající ruiny…
Olomouckým to ze srdce přeji.
PODĚKOVÁNÍ: Autor děkuje profesoru Eberovi a docentu Starostovi
za trpělivou a detailní spolupráci na
přípravě a autorizaci tohoto textu. Dík
za cenné glosy patří i někdejším olomouckým studentům dr. Jiřímu Pekárkovi a dr. Zdeňku Polednovi.
Připravill Ladislav Šolc

Na fotografii vlevo je U-klub, univerzitní klub, který najdete za areálem vysokoškolských kolejí v ulici 17. listopadu. Snímek
vedle ukazuje pohodovou prázdninovou atmosféru v restauraci Študáč ve Švédské ulici, kde jsem i na začátku srpna zastihl
hosty ve věku maximálně kolem třicítky (tedy s mojí skromnou výjimkou). Sluší se také poznamenat, že legendární studentskou
hospůdkou byla ta U Krále Ječmínka, v blízkosti tzv. domečku hrůzy.

reportáž

GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Brno – zlatá loď na vlnách bouřlivého rozvoje zubního lékařství
Rozložte si před sebou mapu
Brna. Takřka všude, kam jen oko
pohlédne, narazíte na stopy zubního
lékařství v moravské metropoli.
Přemisťování, dělení, spojování,
vytváření detašovaných pracovišť
– to vše je charakteristické pro
dynamiku tohoto rozvoje, jehož
počátky sahají až do dvacátých let
minulého století.
V Brně se ovšem vedle dvou klinik
usídlil i doškolovací ústav, konají se
zde jarní sněmy České stomatologické komory, Podzimní stomatologické fórum, v devadesátých letech se
v Bobycentru konaly stomatologické
výstavy a samozřejmě se zde setkáte
s typickými a tradičními regionálními

akcemi. Za všechny jmenujme Mezinárodní brněnské implantologické
dny. Veškeré dění ve městě je ovšem
přirozeně osvěženo dobře dosažitelnými brněnskými sousedy – Prahou,
Olomoucí, Bratislavou, Vídní. Právě
odtud sem jezdí misionáři. A naopak
– právě do těchto center vyrážejí ke
spanilým jízdám brněnští specialisté, lektoři – a třeba také členka naší
redakční rady LKS paní profesorka
Izakovičová Hollá.

LEGENDY A MÍSTOPIS
BRNĚNSKÉ STOMATOLOGIE

Mým hostitelem na klinice v areálu
nemocnice u sv. Anny, ale také mým
trpělivým a pozorným průvodcem

při seznamování s brněnskými stomatologickými pamětihodnostmi byl
pan profesor MUDr. Jiří Vaněk, CSc.,
přednosta kliniky a zároveň proděkan pro stomatologii a zubní lékařství
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaujetí, s jakým hovořil
o peripetiích klinického a fakultního
života v našem oboru, působilo jako
balzám. O každičkém jménu, i o těch
polozapomenutých osobnostech
minulých a předminulých generací
vyprávěl detailně, jako by zrovna před
chvílí s nimi hovořil. Začal samozřejmě u prof. Bažanta, který v roce 1921
zakládal akademické univerzitní pracoviště na Šilingrově náměstí. Pak už
jen přibývalo jméno za jménem: prof.

Brněnské tradice místopisně představuje Šilingrovo náměstí a Hybešova ulice. Na „Šilingráku“ se zubní lékařství
objevuje už ve dvacátých letech minulého století, na Hybešově ulici se stomatologie usídlila na celá čtyři desetiletí
od roku 1960 do konce tisíciletí.

Aktuálně vidíte dvě základní
lokality pro zubní lékařství
v Brně. Na protější straně
v záhlaví reportáže je
budova, kde ve třech patrech
sídlí v areálu nemocnice
Stomatologická klinika LF MU
a FN u sv. Anny v Brně.
Na snímku vpravo pohled
od jihozápadu na fakultní
nemocnici Brno v Bohunicích.
Zde najdete Kliniku ústní,
čelistní a obličejové chirurgie
LF MU a FN Brno.
Zdánlivý architektonický solitér
je z druhé strany obklopen
velkoryse založeným, stále ještě
se rozvíjejícím univerzitním
kampusem.

Radkovec, prof. Žák, primář Klimeš.
Právě on po válce inicioval spolu
s pozdějším docentem Vejrostou další
centrum brněnského zubního lékařství
v Zemské nemocnici u sv. Anny.
À propos – čí jméno nese známé
náměstí? Augustinián, kněz, žurnalista
a politik Tomáš Eduard Šilinger. Muž,
který se narodil v roce (ne)slavné bitvy
u Hradce Králové, poslanec zemského
a brzy nato i říšského sněmu ve Vídni. Na Šilingrově náměstí dodnes stojí
budova, kde vyrostly generace zubních
lékařů. V lavicích poslucháren, ale také
v praxi, protože zde bylo významné
léčebné centrum, včetně traumatologického, a soustředila se tu až třicetilůžková kapacita pro pacienty z oblasti
čelistní a obličejové chirurgie.
Jména spojená s touto klinikou příbývala: prof. Filipínský, pozdější proděkan pro stomatologii. Dále protetik docent Bílý, dr. Čaněk, dr. Blažek
a další.
V roce 1960 zažívá zubní lékařství
v Brně malý svátek. Z Plzně přichází legendární prof. Švejda a zakládá
II. stomatologickou kliniku na Hybešově ulici, v budově, kde právě prof.
Vaněk strávil více než tři desetiletí. Tu
budovu najdete snadno. Stojí přímo
přes ulici, naproti současné Stomatologické klinice, tedy v těsné blízkosti areálu nemocnice u sv. Anny. Od
počátku tisíciletí, po restitučním řízení s židovskou obcí ovšem už dům
klinice nepatří, ale zubní lékaře tam
najdete stále. Byť už v privátním.
Zatím jsme tedy získali povědomí o třech význačných „stomatologických“ bodech města: Šilingrovo
náměstí a tamní I. stomatologická
klinika, která se však po reorganizaci

na přelomu tisíciletí odtud vystěhovala. Budova se proměnila ve výstavný
hotel. Dále neméně památná budova
na Hybešově 43 s někdejší II. stomatologickou klinikou – a v těsné blízkosti
třetí místo, areál Zemské nemocnice
u sv. Anny, kde po reorganizaci sídlí
Stomatologická klinika LF MU a FN
u sv. Anny v Brně, dnes už ve třech
podlažích a ještě v přilehlé budově.
V ní najdete ortodontický sál nebývalé
rozlohy a funkčnosti jak pro léčebnou
péči, tak i specializační vzdělávání.
Pojďme však dál. Připomeňme, že
dříve byla obě pracoviště, obě kliniky, univerzální a pokrývala jak obory
zubního lékařství, tak i vždy poněkud samostatně stojící ústní, čelistní
a obličejovou chirurgii. Traumatologická a onkologická péče, stejně jako
výzkum, tu byly na vysoké úrovni.
Lokalita se dnes změnila. Sídlem tzv.
KÚČOCH se stala na přelomu století
zbrusu nová budova Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, která až
donedávna jako nebývalý solitér čněla
k obloze na jihozápadním okraji města. Pak ale přišlo rozhodnutí a finanční
injekce v podobě grantu. Doslova ve
stínu mohutného mrakodrapu nemocnice vyrostl univerzitní kampus, u nás
vlastně zatím ojedinělý.
Kruh se uzavírá. Musíme se ale vrátit zpět do centra metropole, tentokrát
na opačný, severní konec Husovy třídy, kde se na Komenského náměstí
majestátně mezi jinými významnými
stavbami – v blízkosti stojí například
budova Ústavního soudu – velmi hrdě
vyjímá budova Masarykovy univerzity. Pro pamětníky – kdysi Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně. Sídlí zde
děkanát Lékařské fakulty a také Oddě-

Profesor Vaněk ve své pracovně
přednosty kliniky. Po půl století v oboru
stále plný elánu a nových vizí.
Dr. Filipi před legendárním, studenty
kdysi oblíbeným Dominikem.

Zkráceně řečeno – brněnské doškolováky. Vlevo ten starší, v ulici Rybkova. Vpravo
je známá budova v komplexu na Vinařské. Za ní najdete unimo buňky, kde býval
doškolovací ústav a donedávna i Stomatologické centrum Stomatologické kliniky.
Naproti budově vlevo je zase dům, v němž se po léta konaly sněmy ČSK.

Kampus v Bohunicích vás upoutá svým rozsahem i kompaktností, uceleností
svého půdorysu. Průběžně jsou dostavovány nové budovy, řada jich ale už slouží
plánovanému účelu. Sem se přemístila výuka teoretických předmětů z budovy
lékařské fakulty na náměstí Komenského, koncepce zahrnuje vysokoškolské
koleje a řadu služeb pro podporu tohoto univerzitního městečka. A hádejte,
co je to za budovu, která vykukuje nad stavbou kampusu vlevo na snímku!
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je
další vysoká škola v tomto městě. Ambulantní
pracoviště veterinární kliniky poskytuje
i výkony z oblasti veterinární stomatologie.
Na snímku MVDr. Vladimír Jekl přizpůsobuje
přerostlý chrup křečkovi.

lení preklinického zubního lékařství
Stomatologické kliniky. Tady se odedávna vyučovali budoucí zubní lékaři
teoretickým oborům medicíny a dnes,
po přemístění těchto disciplín do zmíněného kampusu, tu zakotvují učebny
pro zubní lékařství, fantomové učebny, ale i výzkumné laboratoře.
Uveďme ale ještě ta další jména.
Koncem šedesátých let do Brna přechází další Plzeňák, pozdější profesor
a dokonce v 90. letech děkan lékařské fakulty Josef Bilder. Po odchodu
prof. Švejdy do pražského Výzkumného ústavu stomatologického se stává
přednostou II. kliniky doc. Vejrosta. Po
boku mu stojí doc. Cecava, dr. Smékal, dr. Binder, dr. Šindelka, dr. Tichá,
dr. Feiler, dr. Vaněk a další. Na I. stomatologické klinice, po tragickém
úmrtí prof. Filipínského, vede kliniku
přechodně dr. Čaněk a potom do roku
1972 prof. Šícha. Toho střídá prof.
Oudrán, který zároveň zastává funkci proděkana. Na II. stomatologické
klinice střídá ve vedení v roce 1976
doc. Vejrostu doc. Cecava a ten vede
kliniku do r. 1988. Potom se vedení
II. stomatologické kliniky ujímá prof.
Dapeci a zároveň se stává proděkankou a dovádí brněnskou stomatologii
až do přelomu osmdesátých a devadesátých let. V tomto období se přechodně stává přednostou I. stomatologické
kliniky doc. Bílý, od roku 1991 doc.
Machálka. Do čela II. stomatologické kliniky přichází prof. Bilder až do
roku 1994. V roce 1991 je prof. Bilder
zvolen děkanem LF. Tuto funkci zastával dvě funkční období až do roku
1997. V roce 1994 už nastupuje do
vedení II. stomatologické kliniky prof.
Vaněk. Prof. Vaněk a doc. Machálka
i po reorganizaci v roce 2000 stojí
jako přednostové v čele obou klinik.
Té u sv. Anny a té bohunické.

Kaunicovy koleje – lokalita studentsky radostná i historicky
pochmurná. Za druhé světové války budova zabrána gestapem.

Brněnští absolventi promují v aule právnické fakulty. Zde také pan profesor Vaněk, jako čerstvý sedmdesátník, převzal letos
v květnu Zlatou medaili Masarykovy univerzity. V aule dominuje monumentální plátno národního umělce Antonína Procházky
„Prométheus přináší lidstvu oheň“ s žertovnou postavou vlevo uprostřed – s oběma nohama pravýma.

BOUŘLIVÁ MLADÁ KREV

Mým druhým průvodcem v Brně se
stal MUDr. Vladimír Filipi. Studoval
v letech 1999 až 2005 a patří k těm,
jejichž představy o studentském životě
přesahují obligátní vysedávání v hospodách či vinárnách, a je také z těch,
kteří dokážou své sny naplňovat v praxi. Jako předseda Sdružení studentů
stomatologie pozdvihl nejen aktivity
posluchačů brněnské fakulty, ale ve
šťastné konstelaci hvězd se úspěšně
podílel jako představitel hostitelské
země při pražském světovém kongresu
Mezinárodní asociace studentů zubního lékařství (IADS) v roce 2005. V příznivých ekonomických podmínkách
a díky dobré organizaci se mezinárodní setkání studentů stalo nejpočetnější akcí na dlouhá léta před i po. Sto
padesát adeptů stomatologie se sjelo
do naší vlasti. Jindy to bývá třetina.
Pamatuji si MUDr. Filipiho ještě
coby studenta někdy z roku 2000.
Tehdy jsme se jako redakce s kolegyní
Žákovou zúčastnili velmi činorodého
setkání tehdejších posluchačů s oběma
představiteli brněnské stomatologie,
prof. Vaňkem a doc. Machálkou. Obě
K chloubám kliniky patří ortodontický sál
pro výuku. Fotografující je MUDr. Pavlína
Černochová, Ph.D., vedoucí pracoviště.

odjakživa poněkud antagonistické strany tehdy nepokrytě usilovaly o společnou řeč a pohyb vpřed. Vedly se velmi
bouřlivé diskuse na téma, jak má vlastně vypadat studium stomatologie, jak
se dnes říká – zubního lékařství.
Vedle těchto docela vážných kapitol
studenta Filipiho najdeme ovšem i ty
žertovné. V Brně se zrodil reprezentační zubařský ples, letos již v desátém
ročníku, v kultovním prostoru klubu
Dominik v těsné blízkosti, řekněme
v ozáření, Šilingrovým náměstím. Studentská organizace budoucích stomatologů, založená dr. Zvolánkem a později vedená také dr. Filipim, vytvořila
nepřehlédnutelnou sekci zábavy. A tak
každoročně v listopadu, v období imatrikulace, jsou novicové zubního lékařství pasováni bájným mečem plakodrtěm do Řádu vrtáka a vrtačky. V duchu
hesla na velkém transaparentu – Dejme zuby dohromady. Jak podotýká
typickým moravským slovníkem dr.
Filipi: „Je to dobrá taškařice.“ Vedle
toho existuje i stomatologický dětský-studentský tábor v Jindřichovicích
u Moravských Budějovic. Léta už také
vychází časopis StuDent.

VIZE SE PROMĚŇUJÍ V ŽIVOT

Věčný pohyb v brněnském zubním
lékařství hned tak neustane. Konstituuje se projekt fakulty zdravotních studií.
Na pořadu dne stojí věda a výzkum.
Prof. Vaněk s početným týmem lékařů
a badatelů dokončuje jako odpovědný řešitel projekt Stomatologického
výzkumného centra. Pestré vlaječky
autobazaru naproti právnické fakultě
možná přerostou ve stavební májku,
neboť právě na tomto místě je plánováno Centrum funkční odontologie
Brno. Stomatologická klinika nedávno také navázala spolupráci s dentální
fakultou tokijské univerzity.
A expanze Stomatologické kliniky
LF MU a FN u sv. Anny v Brně díky
narůstajícím potřebám na studium
i ošetření pacientů sotva ustane ve
třech poschodích. Můžeme teď jen
odhadovat, kterým směrem se rozroste.
Avšak tím růstem si můžeme být jisti.
PODĚKOVÁNÍ: Autor děkuje profesoru Vaňkovi a dr. Filipimu za trpělivou a detailní spolupráci na přípravě
a autorizaci tohoto textu.
Připravill Ladislav Šolc

Bez budovy Masarykovy univerzity na Komenského náměstí by byl náš
brněnský stomatologický místopis jen torzem. Právě sem byly nedávno
převedeny nové učebny, včetně fantomových, a také prostory pro výzkum.

reportáž

GENIUS LOCI – BRATISLAVA
Vážení a milí čtenáři, v České republice a na Slovensku. Než završíme náš seriál
GENIUS LOCI pražským finále, uděláme si malý výlet do Bratislavy. Nejen proto,
že naše „elkáeska“ je už druhé desetiletí mezinárodním, česko-slovenským
měsíčníkem, ale hlavně proto, že kolegialita mezi zubními lékaři obou našich zemí
přežila i rozdělení někdejšího Československa. A také letitá spolupráce a přátelství
obou našich redakcí, časopisů LKS a Zubný lekár, stály u zrodu této reportáže. Věříme,
že si rádi přečtete náš článek o Slovensku – a ve slovenštině.
Hovorí sa, že povesť mestu dávajú
okrem iného aj silné osobnosti. Vďaka
nim si ho možno zamilovať alebo
odsúdiť. S určitosťou však viem, že
Bratislave povesť dávajú pekné dievčatá, pretože nikde nenájdete toľko

krásnych dievčat a žien, koľko ich je
v Bratislave, a práve preto toto mesto
toľkí milujú alebo ním pohŕdajú.
Primátor Andrej Ďurkovský ju na
jednom stretnutí s rektormi bratislavských vysokých škôl nazval bielym

mestom. Vraj sa takýto prívlastok
dáva mestám, ktoré sa orientujú na
vzdelanie, vedu a výskum. Prezentoval tak záujem, aby mladí a vzdelaní
ľudia tu zostávali, aby bolo toto mesto pre študentov príťažlivé.

Najstaršia alma-mater Slovenska – Univerzita Komenského. V aule, určenej pre slávnostné príležitosti a promócie,
v minulosti zasadal parlament. My sme boli svedkami slávnostného nácviku promócií.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie LF Univerzity Komenského
a Onkologický ústav Sv. Alžbety na
Heydukovej ul. sa zlúčili pod jednu
spoločnosť (na snímke vĺavo). Na
klinike prebieha kompletne predklinická
a klinická pregraduálna výučba
všetkých stomatologických predmetov
študentov zubného lekárstva a tiež
poslucháčov všeobecného lekárstva
LF UK v Bratislave.
Zmena sa dotkla aj Kliniky ústnej,
čeľustnej a tvárovej chirurgie, ktorá
dlhé roky mala svoje sídlo vo FNsP
na Mickiewiczovej ulici. Teraz sídli
v tejto modernejšej budove LF UK
a FNsP Ružinov (snímka vpravo).
Ešte donedávna bol jej prednostom
profesor Satko, bývalý hlavný odborník
Ministerstva zdravotníctva SR pre
stomatológiu.

Vznik Univerzity Komenského
– počiatky výučby stomatológie
na Slovensku
Pred vyše deväťdesitimi rokmi zavítala do Bratislavy skupina siedmich
nadšencov – profesorov a docentov
pražskej Karlovej Univerzity – vedená profesorom Kristiánom Hynkom,
(neskôr prvým rektorom univerzity),
aby založili univerzitu, na ktorej sa
odvtedy mohli vzdelávať slovenskí
študenti v rodnom jazyku.
Dňa 21. septembra 1919 sa tak
začala písať história najväčšej slovenskej alma mater – Univerzity
Komenského (ďalej len „UK“). Ako
prvá fakulta, ktorá tu začala fungovať,
bola práve lekárska a pri nej aj zubná klinika. Dr. Hynek povoláva v tom
čase dr. A. Macha z Chicaga, ktorý je
poverený jej vedením. Do roku 1948
bola jedinou lekárskou fakultou na
Slovensku. Výučba stomatológie však
začala až v roku 1950. Dovtedy sa
odbornými zubnými lekármi stávali
absolventi medicíny, ktorí na bratislavskej zubnej klinike absolvovali
ešte dvojročný špecializačný kurz.
K prechodu na šesťročné štúdium
došlo v rokoch 1990/91.
Univerzita vychovala mnohých
špecialistov. Nesporne k nim patrí
aj náš sprievodca súčasnou stomatologickou Bratislavou, profesor Vladimír Javorka.

Ľúbiť – neľúbiť
alebo donútené manželstvo
„Ľahko sa pracuje v obľúbenom
odbore ale ešte lepší pocit je, keď si
obľúbite neobľúbený.““ Týmito slovami začal rozprávanie o svojom štúdiu
a neskoršej práci jeden z dlhoročných
pedagógov, profesor MUDr. Vladimír Javorka, PhD. Vyše pol storočia
je jeho život spätý s LF UK a s Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie pri Onkologickom ústave
sv. Alžbety. Nikdy netúžil pracovať
v tomto odbore, naopak, jeho snom
bola všeobecná medicína. Ako dobre,
že sa tak nestalo a už niekoľko rokov
významným podujatiam dáva jeho
meno punc kvality a v oblasti prevencie orálneho zdravia patrí k jej veľkým
propagátorom a hlavne odborníkom.

Profesor Javorka strávil
v pedagogických službách celý svoj
doterajší život. Náš druhý sprievodca
stomatologickou Bratislavou
– porevolučný absolvent MUDr. Matúš
Cinzer – už vsadil aj na súkromnú prax.

Študentské roky jedného knihomoľa
Profesor Javorka bez ostychu
priznáva, že bol knihomoľ a že jeho
študentský život bol veľmi fádny.
Býval vo švédskych domkoch na
Lafranconi (v terajšej Botanickej
záhrade už po nich niet ani stopy).
Väčšinou sa študovalo z českých
kníh, preto dodnes nemá s týmto
jazykom problémy. Tie bolo možné si
zapožičať v Univerzitnej knižnici na
Michalskej ulici alebo si ju posúvali
z jednotlivých ročníkov. Bratislava
bola v tom čase menšia, takže štu-
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Letný palác grófa Jána Goberta z Aspremontu (z čias Márie Terézie, vĺavo hore) je sídlom Dekanátu LF UK. K palácu si dal
vybudovať aj rozsiahlu záhradu, ktorá je v súčasnosti známa ako Medická záhrada, pretože je obklopená starými a novými
Teoretickými ústavmi LF UK (vpravo hore) a svoju oázu na učenie tu nachádzajú práve jej študenti medicíny. Vo francúzskej
barokovej záhrade sú niektoré umelecké diela, ku ktorým patrí aj súsošie maďarského básnika Sándora Petöfyho.

Fakultná nemocnica
s poliklinikou
Staré Mesto na
Mickiewiczovej
ulici stále patrí
medzi špičkové
zdravotnícke
zariadenia.
Ešte donedávna
poskytovala priestory
na praktickú
výučbu študentom
stomatológie,
a to práve Klinika
ústnej, čeľustnej
a tvárovej
chirurgie, ktorá je
už v súčasnosti
v Ružinove. S ňou sa
spájajú aj študentské
roky profesora
Javorku.

Postgraduálne štúdium aj zubného lekárstva poskytuje
Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá od svojej existencie
(1957) prešla asi najväčšími zmenami, čo sa týka jej názvu.
V súčasnosti sídli na bratislavských Kramároch.

Študenti zubného lekárstva a vôbec medicíny, sa najviac sústreďujú práve v Teoretických ústavoch LF UK na Sasinkovej
ulici. Počas prestávok si môžu odskočiť do obľúbeného krámku s pohostinstvom Ó mama alebo si môžu pozrieť práve
novoinštalovanú výstavku medicínskych prístrojov, nástrojov, ale aj publikácií, ktorá bola otvorená pri príležitosti nedávneho
90. výročia vzniku univerzity a lekárskej fakulty. Vpravo sú ústavy LF UK.

denti v nej priam vynikali a „kraľovalo“ jej množstvo viech a vinárničiek
– Veľkí a Malí Františkáni, známa krčma na Vysokej ulici – „44““ a veľmi
obľúbená reštaurácia U protifašistických bojovníkov,
v ktorá bola známa
pod názvom „U fašistov““ (t.č. Líra na
Jiráskovej ulici). Klasické študentské
menu boli hrianky a víno a po štipendiu (bývalo len sociálne) si dávali aj
„tatarák.“ Vo viechach hrávali väčšinou cigánske kapely, na ktoré sa dnes
už len s nostalgiou spomína. Známe
bratislavské Korzo bolo zas miestom,
kde si rande dal asi každý študent.
Posledné dva roky štúdia prebiehali
vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici, na klinike stomatológie.
Podmienky na štúdium boli veľmi
odlišné od terajších. Praktická činnosť
takmer pre šesťdesiat študentov na
jednom mieste bola nemožná, preto
boli študenti lepšie pripravení po teoretickej stránke. Promócie sa konali
a konajú až do dnešných čias v aule
UK na Šafárikovom námestí. Stojí za
zmienku, že tu v minulosti zasadal aj
parlament. Lavice sú ešte pôvodné.
Minulosť a súčasnosť
Mladý promovaný zubný lekár
Javorka sa dostal na dva mesiace na
vojnu do Hradca Králové. Nadviazal
tak priateľstvá s českými kolegami,
z ktorých mnohé trvajú až dodnes.
Najskôr pracoval ako závodný lekár
Východnej dráhy a v roku 1967 sa
mu podarilo dostať na LF UK, kde je
až doteraz. Ako sám hovorí, ani vtedy nebolo nič vábivé pracovať v školských službách, na druhej strane je
však vďačný osudu, že pracoval s tak
významnými osobnosťami slovenskej
stomatológie, ako boli prof. Velgos,
Andrik, prof. Halmoš, Martinko, prof.
Ležovič, či doc. Semjan.
V januári 2004 sa zlúčila II. Stomatologická klinika LF UK v Bratislave

s Onkologickým ústavom sv. Alžbety na Heydukovej ulici. Aj keď prof.
Javorka, ako prednosta kliniky (od roku
1986), nebol spočiatku tejto myšlienke
naklonený, dnes sa na všetko pozerá
inak. Raritou je, že nikde na Slovensku, ani v Českej republike neexistuje
zariadenie lekárskej fakulty etablované
do neštátneho zariadenia, v tomto prípade do s. r. o. Čo to znamená v praxi?
Prísny monitoring hospodárskej stránky spoločnosti. Je tiež povzbudzujúce, že na tomto mieste stretnete veľa
mladých lekárov. Medzi takých patrí aj
MUDr. Matúš Cinzer, náš druhý sprievodca súčasnou Bratislavou.
Aj on po treťom semestri zmenil
bez nejakých diferenčných skúšok
všeobecné lekárstvo na stomatológiu.
Už počas štúdia pomáhal na Stomatologickej klinike a po ukončení školy
tu pracoval ako asistent a neskôr ako
odborný asistent na oddelení čeľustnej ortopédie. Strávil tu plných šesť
rokov. Teraz má vlastnú prax, ale aj
naďalej, každý piatok, pracuje na klinike. Na svoje študentské roky spomína rád a najmä na spoločné chvíle so
spolužiakmi. Z tých mu najviac „učarovali“ slávne, niekedy až stočlenné
„kolibovice““ (názov vymyslený od
kopca Koliba nad Bratislavou, kde stála reštaurácia Expo-Koliba, prevezená
zo svetovej výstavy Expo Montreal
1967), spojené s opekaním, vínom, či
sudmi piva. Mimobratislavskí študenti
bývali väčšinou v internáte Družba,
neďaleko ktorého je stále doposiaľ
obľúbený klub Casey. Známa bola aj
„39“, Machnáčč a v klube Elam boli
zase búrlivé diskotéky. V tom čase
boli veľmi frekventované medické
beánie, vtedy populárnejšie ako terajší Ples v opere. S nostalgiou spomína
na lyžovačky v Tatrách a spoločné
dovolenky pri mori.
Štúdium po revolúcii prebiehalo
v Teoretických ústavoch na Sasinko-

vej ulici a špecializačné na Heydukovej alebo Mickiewiczovej ulici.
Tu sa nachádzala aj I. Stomatologická klinika, neskôr Klinika ústnej,
čeľustnej a tvárovej chirurgie. Pred
dvomi rokmi bola presťahovaná do
FNsP Ružinov.
Bratislava má naďalej dve kliniky
stomatológie LF UK. Už spomínanú
na Heydukovej ulici v Onkologickom ústave sv. Alžbety a Kliniku
ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
vo FNsP Ružinov. Okrem toho, na
bratislavských Kramároch sídli ešte
Slovenská zdravotnícka univerzita,
ktorá poskytuje postgraduálne štúdium. Profesor Javorka hovorí: „Terajší
študenti sú na prax veľmi dobre pripravení. Dnešný absolvent je vzdelanejší, má iné študijné možnosti, má
množstvo iných predmetov, prednášok, nie je odkázaný len na literatúru, existuje internet a po praktickej
stránke je to opäť lepšie, pretože má
viac klinických stáží.“
Každé obdobie má však svoje
čaro. Mnohí zo staršej generácie
sa jeden utorok v mesiaci stretávajú v klube Sapiencia, kde debatujú
o všetkom možnom. Profesor Javorka ich nazýva „hlavy pomazané.“
Patria tiež medzi osobnosti mesta
a medzi mnohými z nich stojí duch
medicíny, niekedy v podobe veselej
mladosti, inokedy v múdrej starobe.
A v neďalekých nákupných centrách,
z ktorých sa stalo novodobé bratislavské korzo, zas všetkých oslňujú
tie krásne dievčatá, ktoré k Bratislave
neodmysliteľne patria.
Připravilii Marta Holečková
a Ladislav Šolc
PODĚKOVÁNÍ: Autoři děkují profesoru Javorkovi a dr. Cinzerovi za trpělivou a detailní spolupráci na přípravě
a autorizaci tohoto textu.

Študentský život v Bratislave je spojený s Mlynskou dolinou a internátom Mladosť, v blízkosti ktorého je Elam,
klub známy svojimi bujarými diskotékami. K novším študentským domovom už patrí socialisticky znejúci Družba,
kde väčšinou bývali medici a tí porevoluční už veľmi dobre „poznali“ aj neďaleký klub Casey, ktorý v súčasnosti
patrí k najviac navštevovaným mladými Bratislavčanmi.

K SZU patria tri budovy: základňou je neštátna poliklinika s ambulanciami a prednáškovými miestnosťami (snímka vľavo).
Navštevujú ju absolventi školiacich akcií. Vedľajšia budova je viacmenej administratívna s jednou veľkou posluchárňou, ktorá
je zároveň aj aulou, a tretia budova je internát hotelového typu (snímka vpravo). Využívajú ju účastníci školení ale aj iní hostia.

reportáž

GENIUS LOCI – BRATISLAVA PO DRUHÉ...
Slovenská zdravotnícka univerzita
– inštitúcia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Do roku 1945 neexistovala na Slovensku žiadna inštitúcia, ktorá by mala
za úlohu ďalšie vzdelávanie lekárov. Bolo na jednotlivcovi, či si chce
svoj obzor rozšíriť alebo nie. Prax však ukázala, že ďalšie vzdelávanie je
nevyhnutnosťou, a tak 1. mája 1953 vzniklo Školské stredisko Povereníctva
zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Tým sa začali písať
dejiny inštitucionálneho vzdelávania lekárov na Slovensku a na krátku dobu
aj v celom Československu, pretože takáto inštitúcia vznikla v Čechách až
o dva mesiace neskôr (Ústav pro doškolování lékářů v Praze).

górie zdravotníckych pracovníkov.
V súčasnosti je SZU štátna vysoká
škola univerzitného typu pôsobiaca
v rezorte Ministerstva zdravotníctva
SR. Nachádza sa tu niekoľko fakúlt.
Hlavnou výučbovou bázou univerzity
je Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava – pracovisko Kramáre.

Z HISTÓRIE

POSLANIE SZU

Možno žiadna inštitúcia na Slovensku neprešla toľkými zmenami názvu
ako práve Slovenská zdravotnícka univerzita. V roku 1957 to bol Slovenský
ústav pre doškoľovanie lekárov v Bratislave (SÚDL) so sídlom riaditeľstva
v Trenčíne. Neskôr v roku 1964 bol
premenovaný na Inštitút pre ďalšie

vzdelávanie lekárov a farmaceutov
(ILF) a v roku 1991 sa zriadil Inštitút
pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov
v zdravotníctve (IVZ). V roku 1998
sa zriadila Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) a od
roku 2002 až doteraz je to Slovenská
zdravotnícka univerzita (SZU), ktorá
vychováva a vzdeláva všetky kate-

SZU garantuje: ako rezortná
vzdelávacia inštitúcia celoštátne, aj
v rámci Európskej únie, špecializačné
štúdium v medicíne a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve,
v zmysle platných legislatívnych
noriem SR a EÚ, vydávanie osvedčenia o rovnocennosti kvalifikačných

Prvé sídlo na území Bratislavy bolo v centre mesta na Bezručovej ulici vedla univerzity (prvá budova vľavo) a „vysedávalo“ sa
v neďalekom obľúbenom podniku Krym (druhá budova vpravo). Neskorším sídlom bola nemocnica s poliklinikou na Tehelnej
ulici (snímka vpravo) a od roku 2005 je sídlo SZU na známych bratislavských Kramároch (snímky hore).

dokladov o špecializácií získaných
v SR, vo vzťahu k EÚ, edičnú činnosť
pre vydávanie učebníc.
SZU vykonáva: vedeckovýskumnú
činnosť, akreditačnú a certifikačnú
činnosť, činnosť národných referenčných centier, prevádzkuje činnosť Slovenského centra orgánových
transplantácií.
SZU spolupracuje: s vysokými školami na Slovensku a v zahraničí, pracoviskami Slovenskej akadémie vied,
slovenskými a zahraničnými výskumnými inštitúciami, úradmi verejného
zdravotníctva, výskumnými a zdravotníckymi zariadeniami, s orgánmi
štátnej správy, vyššími územnými
celkami, zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi zariadeniami a zariadeniami tretieho sektora.
Pre zabezpečenia vzdelávacieho
procesu má univerzita zriadené účelové vzdelávacie zariadenie v Modre
– Harmónii a vysunuté vzdelávacie
zariadenia v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Piešťanoch a Komárne.

SZU PRE
ZUBNÝCH LEKÁROV

Na univerzite sa vzdelávajú aj zubní lekári. Trochu z histórie ich vzdelávania, ale aj zo súčasnosti, nám
porozprávali vedúci Katedry stomatológie a člen vedeckej rady Fakulty
zdravotníckych špecializačných štúdií
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim.
prof., a MUDr. Michal Straka, CSc.,
externý pracovník SZU.
Ako povedal doc. Erdelský: „Skutočná postgraduálna výchova na katedre
sa začala rozvíjať s príchodom interného vedúceho katedry, teraz už prof.
MUDr. Jána Ležoviča, DrSc. Ten na jej
čele stál takmer 30 rokov a za tú dobu
sa mu podarilo pre katedru vybudovať
vysoký kredit. Mal výborných spolupracovníkov a on sám sa tak mohol
venovať rade činností a funkciám, na
základe ktorých dobre poznal a sledo-

CSc. Aby si univerzita zachovala svoj
štatút, vyučuje sa na nej aj pregraduál. V Prahe to zaniklo. Rektor vytvoril
tri fakulty. Pre lekárov Fakultu zdravotníckych špecializačných štúdií,
Fakultu ošetrovateľstva a tretia fakulta vznikla z Katedry verejného zdravotníctva, to je aj Fakulta verejného
zdravotníctva. V roku 2001 pribudla
štvrtá v Banskej Bystrici, ktorá získala štatút univerzity. Je to rezortná
univerzita MZ SR. Ostatné univerzity patria k školstvu. Vychovávajú aj
medikov, a tak ročne asi tridsať ľudí
študuje medicínu a vo 4. ročníku aj
stomatológiu. Osnovy sú rovnaké ako
na lekárskej fakulte.
Vráťme sa však k Fakulte zdravotProf. MUDr. Ján Ležovič, DrSc.,
níckych špecializačných štúdií, pod
nestor slovenskej stomatológie, je
ktorú spadajú odbory:
aj vo svojich 90 rokoch aktívnym
športovcom. Jeho veľkou láskou je tenis, ● maxilofaciálna chirurgia s minimálnou dĺžkou trvania prípravy štyžiaľ nemá rovnocenného (čo sa týka
veku) partnera. Okrem toho ešte stále
ri roky (vedúci katedry doc. MUDr.
pracuje a má svoju stálu klientelu.
Jozef Mračna, CSc.),
● čeľustná ortopédia s minimálnou
val pohyby v odborných a politických
dĺžkou prípravy tri roky (vedúca
kruhoch. Veľmi aktívne reagoval na
katedry MUDr. Simona Dianišková,
informácie v prospech katedry, ktoré
PhD.),
aj využil. V súčasnosti sa tomu hovorí
● stomatológia s minimálnou dĺžkou
– „dobrý manažment.“
prípravy tri roky (vedúci katedry doc.
Pôvodne sa slangovo univerzite
MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim.
hovorilo „doškolovák“ (veľký doškoprof.).
lovák bol pre lekárov a malý doškoFakulta poskytuje možnosť sublovák pre sestry).
špecializácie, a to v detskom zubPosledné presťahovanie sídla SZU
nom lekárstve s minimálnou dĺžkou
(rok 2005) vnímajú jej zamestnanprípravy dva roky a v revíznom zubci pozitívne. Na Tehelnej ulici mali
nom lekárstve s minimálnou dĺžkou
veľké oddelenie, ale stálou redukciou
prípravy dva roky. K certifikovaným
sa zmenšovalo aj čo do počtu učipracovným činnostiam patria denteľov. Tu na Kramároch získali štyri
toalveolárna chirurgia, choroby slizmiestnosti a zatiaľ zopár kresiel, na
níc ústnej dutiny, mukogingiválna
ktorých ošetrujú väčšinou pacientov
chirurgia a implantológia.
z osadenstva univerzity (je tu asi 400
Špecializačné skúšky sa konajú
zamestnancov). Doc. Erdelský si nové
vždy dvakrát ročne, a to na jar a na
pôsobisko univerzity pochvaľuje už
jeseň. Absolvuje ich približne tridaj preto, že kontakt so študijným
sať absolventov. Ich príprava trvá
oddelením je bližší.
minimálne tridsaťšesť mesiacov asi
V čase našej návštevy bol rektorom
štyridsať hodín týždenne. Prebieha
univerzity prof. MUDr. Ján Štencl,
na akreditovaných pracoviskách pod

SZU má nielen moderné ordinácie, ale aj vlastné vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba, ktoré má na svojom
konte veľa odborných publikácií.

Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., mim. prof., študoval v Olomouci. V roku
1965 dostal umiestenku do Bratislavy na Bezručovu ulicu, kde bol šéfom prof.
Ležovič. Vtedy sa uvoľnilo miesto na parodontológii a odvtedy ju robí. Prof.
Ležovič v tom čase prišiel s dobrou myšlienkou a všetkých poslal do Prahy
na vybrané pracoviská, kde si doc. Erdelský urobil aj kandidatúru. Má na to
obdobie pekné spomienky.

vedením vedúceho povereného zdravotníckeho pracovníka (garanta), ktorý má príslušnú odbornú spôsobilosť
na výkon špecializovaných pracovných činností a nesmie mať viac ako
70 rokov. Akreditovaným školiacim
pracoviskom sa rozumie zdravotnícke zariadenie štátneho aj neštátneho
charakteru, zodpovedajúce požiadavkám akreditovaného študijného programu. Takéto pracovisko je držiteľom
povolenia na výkon zdravotníckej
činnosti, disponuje stomatologickým
kreslom a asistenciou umožňujúcou
vykonávať liečebnú činnosť v rozsahu
stanoveného času.

AKO ĎALEJ ALEBO – TIE
NEŠŤASTNÉ AKREDITÁCIE

V najbližších dňoch sa na univerzite očakávajú voľby dekana a rektorov. V ovzduší cítiť nervozitu. Terajší
rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.,
má prorektorku prof. Farkašovú, ktorá
je zároveň dekanka Fakulty ošetrovateľstva. „Keby sa ona stala rektorkou“,
hovorí doc. Erdelský, „bolo by to
dobré riešenie, pretože je znalá problematiky.“ (Pozn. redakcie: v čase
písania článku sa uskutočnili voľby
a rektorkou sa stala prof. PhDr. Dana
Farkašová, CSc.).
Na základe nariadení EÚ došlo
v poslednom období k zmenám
učebných osnov pre absolventov
končiacich zubné lekárstvo. Títo
dostávajú podľa slov doc. Erdelského
tzv. „Mokrý diplom“, ktorý ich oprávňuje otvoriť si prax, ktorú žiaľ nemajú žiadnu, pretože praktická príprava
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študentov na fakultách je mizivá, aspoň v Bratislave. Docent si myslí, že
v Česku je situácia omnoho lepšia. Sú
tam vynikajúce fakulty s perfektnými
podmienkami na výučbu v Hradci Králové, Brne a v Prahe. Doktor
Straka ho dopĺňa tým, že keby bola
politická vôľa, mohlo by tak byť aj tu:
„Žiaľ, situácia je taká, aká je, a nám
prichodí len závidieť.“ Ak by nastúpil
do funkcie miesto doc. Erdelského,
má v úmysle zaviesť novú koncepciu
postgraduálneho vzdelávania, ktorá
už istým spôsobom aj začala, a to
formou kurzov. Počas jedného mesiaca ich už teraz absolvovalo stoosemdesiat ľudí. Doc. Erdelský v ňom vidí
dobrého manažéra, čo v súčasnosti
je na prospech veci.
Ako sme už spomínali, každý
akreditovaný odbor musí mať garanta a ten garant nesmie mať viac ako
65 rokov. Na SZU sú len dve fakulty,
ktoré túto požiadavku spĺňajú. Doc.
Erdelský: „My, ako stomatológia, končíme. Sme dvaja docenti (on a doc.
Kotuľa) vo veku 70 a 80 rokov.“ Ostali z dvanástich a vraj je to ako v tej
básni Turčin Poničan od Sama Chalupku: „...a čo mladé – zutekalo a čo
staré – nevládalo...“. Docenti Kotuľa
a Erdelský vzhľadom k svojmu veku
budú musieť byť v úlohe garanta
nahradení mladšími kolegami. Horko-ťažko sa ešte nejakí našli. Doktor
Straka vidí motiváciu pre nastávajúcich učiteľov aj v tom, že univerzita
by im mohla v popoludňajších hodinách prenajať praxe. Zatiaľ je predstava taká, že Katedru maxilofaciálnej

MUDr. Michal Straka, CSc., ktorý je aj
členom redakčnej rady LKS za Slovensko,
nám bol po celý čas starostlivým
sprievodcom Bratislavou a rovnako
nás podrobne oboznámil s históriou
existencie SZU.

chirurgie bude viesť doc. Stanko zo
Stomatologickej kliniky na Heydukovej ulici. Katedre čeľustnej ortopédie, vzhľadom na vek dr. Dianiškovej, zatiaľ žiadna zmena nehrozí
a práve tento odbor by mal získať
ešte päť kresiel, na ktorých budú
učiť aj externí stomatológovia, ktorí
k tomu získajú príslušný certifikát.
Posily vidia aj v kolegoch z Českej
republiky. Niektorí kolegovia, ako dr.
Škrdlant, dr. Brandejs, doc. Starosta
a už skoro domáci doc. Dřízhal, tu
už „zapustili“ korene. Rovnako prednášky obohatia aj Slováci, ako prof.
Markovská, či ambiciózna mladá krv
v podobe bratov dr. Kováčovcov, dr.
Novák, ale aj neklinici – dr. Siebert,
osvedčení prednášatelia dr. Poruban,
dr. Ábelovský, dr. Graus, dr. Kovaľová... Pokiaľ sa využije ich potenciál
a oni budú chcieť, tak bude mať univerzita svetlú perspektívu.
Připravilii Marta Holečková
a Ladislav Šolc
PODĚKOVÁNÍ: Autoři děkují doc.
MUDr. Ivanu Erdelskému, CSc.,
a MUDr. Michalu Strakovi, CSc., za
laskavou a pozornou spolupráci při
přípravě tohoto materiálu.
Použitá literatura: 50 rokov inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Portál SZU (www.szu.sk)

reportáž

GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Praha – Stomatologické muzeum založené profesorem Jesenským
Pražské genius loci začneme od historie. A jako velký klenot k ní patří
stomatologické muzeum, které je zcela unikátní i v evropském rozměru
a pro obor zubního lékařství je pozoruhodnou studnicí poznání.
Nepíšeme o něm v LKS poprvé, ale jak čas letí, poslední větší článek vyšel
už téměř před deseti lety. Po profesoru Tomanovi, který dlouhá desetiletí
o tuto vzácnou sbírku pečoval, převzal „štafetový kolík“ profesor
Mazánek. Ten také zpracoval následující text.
Takže pojďte a čtěte o tajemném světě muzeální historie, vždy trošku
mystické a svými osudy dobrodružné, ale hlavně naplněné nevšedními
osobnostmi a výjimečnými činy.

ZALOŽENÍ
STOMATOLOGICKÉHO
MUZEA V PRAZE
Prostorově nevelké, ale množstvím
a charakterem exponátů jedinečné
muzeum se nachází v přízemí budovy
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
Praha, v Kateřinské ulici č. 32.
Vznik muzea je úzce spjat s osobností prof. MUDr. Jana Jesenského. Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo
dne 16. 5. 1928 v 8.00 hodin při zase-

dání Spolku českých zubních lékařů
v rámci VI. sjezdu slovanských a českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů. O poslání muzea tehdy promluvil
prof. Jesenský, který vyjádřil přání, aby
muzeum povzneslo zubní lékařství
na takovou výši, která by se nejenom
vyrovnala vědecké výši oboru v sousedních kulturních státech, nýbrž aby onu
vědeckou úroveň předčila. Prof. MUDr.
Karel Wachsmann st., předseda Spolku
českých zubních lékařů, ve svém slav-

Součástí sbírky komparativní
anatomie jsou i lebka a čelisti
mrože a žraloka.
Pohled na muzejní preparáty – sbírky
lidských zubů, lebka dospělého
jedince s vypreparovanými větvemi
trojklanného nervu.
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nostním projevu nazval muzeum svatyní zubního lékařství.

O PROFESORU JESENSKÉM
A JEHO RODINĚ
Prof. MUDr. Jan Jesenský (1870–1947)
promoval na Lékařské fakultě v Praze 9. 11. 1894, po promoci pracoval
v zubním ambulatoriu prof. dr. Eduarda
Nessela, v letech 1897–1903 studoval
bakteriologii v patologickém ústavu
prof. dr. Hlavy, v letech 1902–1903 se
věnoval histologii a embryologii v anatomickém ústavu prof. dr. Janošíka, od
r. 1903 byl přednostou plombovacího
oddělení v c. k. zubním ambulatoriu.
V roce 1914 se stává přednostou Oddělení pro válečná zranění čelistních kostí,
vojenské nemocnice v Praze-Žižkově,
v Lupáčově ulici. V roce 1920 přebírá
po prof. E. Nesselovi vedení zubního
ambulatoria LF UK, v roce 1921 přeměňuje ambulatorium na zubní kliniku,

Na snímku vlevo je
Stomatologické muzeum
profesora Jana Jesenského
– interiér výstavního sálu,
mobiliář muzea navrhl architekt
Jaromír Krejcar v kontextu
funkcionalistické architektury.
Snímek vpravo nabízí pohled
na vstupní portál vedoucí do
kaple, historicky chráněné
pískovcové schodiště je
v současné době v rekonstrukci.

v témže roce byl jmenován i řádným
profesorem pro zubní lékařství. Vedle
funkce přednosty zubní kliniky vedl
jako ředitel v letech 1921–1930 Státní ústav pro zubní lékařství. Jesenský
napsal a uveřejnil 70 vědeckých prací
a 3 učebnice (v r. 1902 – Zuby a jejich
ošetřování; v roce 1910 a 1911 vyšly
dva díly učebnice Nauka o plnění
zubů; v roce 1934 sepsal s Kostečkou
učebnici Nauka o vytahování zubů).
Jesenští odvozovali svůj původ od
slavného doktora Jesenia, který byl jako
jeden ze sedmadvaceti českých pánů
popraven na Staroměstském náměstí
po bělohorské bitvě v roce 1621. Profesor Jesenský byl bojovným nacionalistou. Měl jediné dítě, dceru Milenu
(nar. 10. 8. 1896), která se pokoušela
studovat medicínu a následně konzervatoř. Studia však nedokončila a pokud
jde o medicínu, nadaná a krásná dívka
nenaplnila přání a naděje svého otce.
Byla dlouholetou přítelkyní a inspirací
spisovatele Franze Kafky. Za svou protiněmeckou činnost za druhé světové
války byla Milena uvězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Trestu
smrti po zdlouhavém soudním jednání

sice unikla, avšak útrapám vězení zde
podlehla. Umírá dne 17. 5. 1944.
Důležité je ovšem zmínit Milenina
druhého manžela, jímž byl český architekt Jaromír Krejcar, autor interiérů zubního muzea svého tchána.
Arch. Jaromír Krejcar se narodil
25. 7. 1895 v Hundheimu v Rakousku, byl žákem Kotěrovým. Uměleckým
založením byl emocionální funkcionalista, byl členem Devětsilu a iniciátorem založení Klubu za novou Prahu.
K nejznámějším Krejcarovým dílům
patří palác Olympic ve Spálené ulici
(1925–1926) a palác Jednoty soukromých úředníků v Praze (1928). Zubní
muzeum včetně interiérů a nábytku pro
svého tchána prof. Jesenského navrhl
a umístil do Viničné ulice č. 481/9.
Druhá světová válka byla s tragickými osudy Jesenských spojena i v osobách Jesenského synovců Jana a Jiřího.
MUDr. Jan Jesenský vystudoval zubní
lékařství a na klinice svého strýce pracoval již jako student medicíny, věnoval se protetice. V roce 1937 vydal
knihu Porcelánové žaketové korunky,
připravoval ještě další dílo s názvem
Terapie čelistních zlomenin. K vydání

této knihy však již nedošlo. Jiří Jesenský
pracoval na zubní klinice jako vedoucí laboratoře. Oba bratři se zapojili do
protinacistického odboje, v době heydrichiády byli i s manželkami zatčeni
a uvězněni v koncentračním táboře
v Mauthausenu. V říjnu 1942 zde byli
všichni popraveni. Tragický životní
osud MUDr. Jana Jesenského připomíná pamětní mramorová deska, umístěná v knihovně stomatologické kliniky
v Kateřinské ulici. V roce 1945 byl Jan
Jesenský jmenován univerzitním profesorem in memoriam, v témže roce byl
vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam.
Profesor Jan Jesenský zemřel v roce
1947 zdrcený životními osudy své dcery, svých synovců a jejich rodin.

VZNIK A BUDOVÁNÍ MUZEA
Profesor Jesenský byl ve své době
vyhledávaným lékařem, uznávaným
odborníkem a vědcem, byl však i znamenitým organizátorem, který celý
život s nadšením a zarputilostí bojoval
o rozvoj a uznání oboru stomatologie
v rámci medicíny. Již na počátku své
odborné kariéry, v letech 1897–1903,

Historie muzea se počala ve
Viničné ulici č. 9. Dnes je
nenápadná budova, projekt
Jaromíra Krejcara z roku
1927, snadno k přehlédnutí
(na fotografii vlevo). Stejně
tak z nadhledu (na fotografii
vpravo) už celá stavba působí
zcela všedně. Její prosklená
kupole byla při rekonstrukcích
odstraněna. V současnosti je
opět v rekonstrukci.
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čichů, stalo se tak z darů významných
českých vědců, cestovatelů dr. Emila
Holuba a dr. Josefa Václava Friče. Tak
byly položeny základy oddílu komparativní anatomie, které byly postupně
doplňovány až do současnosti.

KREJCAROVO
ZUBNÍ MUZEUM
Jmenovací dekret prof. dr. Jana Jesenského čestným členem Spolku českých
zubních lékařů (13. února 1920).
kdy pracoval v patologicko-anatomickém ústavu pod vedením dvorního rady
prof. dr. Jaroslava Hlavy (1855–1924),
se věnoval studiu lidského a zvířecího
chrupu. Jesenským nashromážděný
studijní materiál se stal součástí muzea
ústavu, postupem času však množství
sbírek a materiálu přerostly prostorové
možnosti tohoto ústavu. S jejich dalším
umístěním nabídl Jesenskému pomoc
prof. Janošík, tehdejší přednosta anatomického ústavu, a cenná stomatologická sbírka byla přemístěna do ústavu
anatomického. Přibyly k ní i některé
lebky vybrané k výzkumným účelům
ze Sedlecké kostnice, embryologické
a histologické preparáty zubů a orofaciálních tkání. Nashromážděný materiál
byl poprvé vystaven v roce 1906, kdy
byl představen v nově zřízeném zubním
ambulatoriu ve Viničné ulici. Výstava
měla úspěch, veřejnost odborná i laická
kladně hodnotila obsah a uspořádání
výstavy a Jesenskému se stala dalším
podnětem k započaté práci.
Do odborné náplně muzea významně zasáhla první světová válka, především životními i zdravotními osudy
těžce zraněných vojáků. Tito pacienti
byli od roku 1915 ošetřováni a léčeni ve stanici pro čelistní a obličejová
zranění ve Vojenské záložní nemocnici
v Praze na Žižkově, v Lupáčově ulici.
Tato stanice byla zřízena a umístěná
v přízemní budově nově vybudované
školy, měla 75 lůžek, rentgenologickou
aparaturu a zubní laboratoř. Stanici

vedl prof. Jesenský, chirurgickým konzultantem stanice byl prof. Znojemský,
působili zde i prof. Karfík a dr. Wachs
mann. Ve zmíněné stanici se Jesenský
intenzivně a systematicky věnoval
ošetřování a léčení válečných poranění obličeje, shromáždil a uspořádal
velké množství fotografií, diapozitivů
a modelů různých válečných traumat
a následných defektů tvrdých i měkkých tkání obličeje. Obdivuhodné jsou
dochované popisy chirurgických postupů léčení, návody užívání současných
stabilizačních zubních a mezičelistních dlah, zubních obturačních protéz
a obličejových epitéz. Veškerý válečný
materiál uspořádal Jesenský v jeden
celek s původními muzeálními sbírkami. Veřejnosti byly tyto dokumenty
představeny už v roce 1917 na výstavě
v Obecním domě v Praze.
Důležitým mezníkem v historii stomatologického muzea se stává rok
1920, kdy byla konstituována první
česká zubní klinika. Vznikla jako důsledek společensko-politických událostí
spojených s koncem 1. světové války
a vznikem Československé republiky.
Klinika byla umístěna v dosavadních
prostorách zubního ambulatoria ve
Viničné ulici, kde se realizovala nástavba 1. a 2. patra stávající budovy a toto
rozšíření částečně pomohlo i stomatologickému muzeu s umístěním dalších sbírek. V této době bylo muzeum
významně doplněno a obohaceno unikátními exponáty lebek různých živo-

V kulturněhistorické a umělecké literatuře je takto popisován projekt nové
budovy stomatologického muzea na
rohu ulic Viničná č. 9 a Kateřinská.
Architekt Jaromír Krejcar jako projektant stavby realizoval Jesenského myšlenku o vybudování vhodného stánku
pro muzejní sbírky nově konstituované
zubní kliniky. Krejcar byl významným
představitelem české funkcionalistické
architektury, svému projektu a samotné
budově dal název Pavillon pro sbírky
při zubní klinice prof. dr. Jesenského.
Celý objekt muzea vybavil Krejcar
mobiliářem, skříněmi a vitrínami podle svých návrhů. Budova muzea byla
vystavěna v průběhu dvou let, stavbu
provedla firma Josefa Blechy. Objekt
muzea představovala přízemní budova,
oddělená zdí od Viničné ulice, nový
přístavek byl spojen chodbou s hlavní
budovou kliniky. Její uspořádání tvořilo předsálí, půdorys hlavního výstavního sálu měl tvar štítu-pavézy, dále
zde vznikla muzejní pracovna, malý
výstavní sál pro diapozitivy a skiagramy. Hlavní výstavní sál byl opatřen
kopulí, rozměrným kruhovým proskleným prostorem, kterým vystavené
sbírky získaly rozptýlené horní osvětlení. Pro takto koncipovanou konstrukci
kopule byla budova nazývána hvězdárnou. Součástí nové budovy muzea
byla i pracovna přednosty kliniky, dále
zde byly umístěny tři laboratoře (histologická, bakteriologická a fotografická)
a přístavek trojúhelníkovitého tvaru,
ve kterém byl umístěn zvěřinec. Svoji funkci plnilo muzeum do počátku
2. světové války, tedy pouhých jedenáct let (1928–1939).

Z muzejních sbírek: Noma (cancer aquaticus) dítěte (fotografie vlevo).
Historická sada extrakčních pák z 18. a 19. století (fotografie vpravo).
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Z muzejních sbírek: Snímek vlevo nabízí pohled do vitríny komparativní anatomie – lebky a čelisti různých živočichů.
Vpravo jsou výstavní skříňové panely čelistních anomálií a obličejových deformit.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
V DĚJINÁCH MUZEA
Události 17. listopadu 1939 a jejich
následky postihly i Kliniku nemocí
zubních, ústních a čelistních, včetně
jejího muzea. Klinika se stala běžným
zubním ambulatoriem, výuka byla zrušena. Vzácné sbírky muzea se podařilo
uchránit v bednách, které spolu s mobiliářem byly přestěhovány a ukryty ve
sklepních prostorech skladiště ve dvoře
zrušené vinárny v Legerově ulici. Tam
nepoškozené přečkaly celé dlouhé
období válečné.
V květnu roku 1945 profesor Kostečka se svým osobním řidičem Bedřichem
Kroupou obsazují ihned po osvobození
Prahy komplex budov v Kateřinské ulici
č. 32, Ke Karlovu č. 22 a Na Bojišti č. 3.
Budova v Kateřinské ulici sloužila během
války jako týlová nemocnice pro válečná čelistní a obličejová zranění vojáků
z východní fronty SS Kieferstation für
Ost, stanice měla 480 lůžek a kompletní
operační oddělení. Z obsazených budov
následně připadla I. stomatologické klinice ta část, kde se za první republiky
nacházel anatomický ústav prof. Janošíka
a jeho nástupce prof. Weignera. Budova
v Kateřinské byla vystavěna v roce 1883,
v době, kdy došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na část českou
a německou, byla určena teoretickým
ústavům české lékařské fakulty.
Ke zde umístěnému anatomickému
ústavu patřila i kaple, umístěná na
konci bočního křídla budovy v ulici Ke
Karlovu, ze které se vypravovaly pohřby
s odpitvanými těly zemřelých. Do objektu této historické kaple se přestěhovaly
po květnu 1945 uchované sbírky stomatologického muzea z Legerovy ulice
a cenným sbírkám se tak dostalo důstojného místa k jejich prezentaci. Kaple
je památkově chráněným objektem,
návštěvník muzea v ní nalezne původní

dlažbu, pozoruhodná je křížová klenba
jejího stropu. Z kaple se vynášely rakve
se zemřelými po pískovcovém schodišti se secesním zábradlím do ulice Ke
Karlovu, bohužel se neuchoval východ
z kaple na toto schodiště.

SOUČASNOST
STOMATOLOGICKÉHO
MUZEA
Další významný úsek historie stomatologického muzea je spojen s generální rekonstrukcí budovy v Kateřinské
ulici č. 32. První etapa rekonstrukce
pravého křídla komplexu budov, která
zahrnovala prostory Stomatologické kliniky včetně již zmíněné kaple, proběhla
během července 2007 až června 2008,
tedy v průběhu jednoho roku. Všechny
muzejní sbírky musely být pečlivě ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich poškození, a po dobu rekonstrukce byly umístěny v náhradních prostorech nemocnice
a fakulty. Při reinstalaci do původních
prostor byly uspořádány v původním historickém záměru, byla provedena jejich
pečlivá evidence, renovován a opraven
byl i původní mobiliář. V původních
vitrínách, kterých je v muzeu několik,
jsou umístěny nejrůznější exponáty
stomatologického charakteru. Jak již
bylo vzpomenuto, obsáhlá je sbírka
zvířecích lebek v oddíle komparativní
anatomie, pozoruhodné jsou sbírky
zubů s jejich vývojovými anomáliemi
a jejich histologickým zobrazením na
příčných i podélných řezech. Tyto vitríny jsou zvláště významné tím, že byly
vystaveny na světové výstavě v Londýně
v roce 1934, a vzhledem k originalitě
těchto exponátů byly oceněny zlatou
medailí. Pozornosti návštěvníků se těší
panel věnovaný ortodontickým anomáliím a ortognátní chirurgii, kde jsou
historické i současné operační postupy
zobrazeny na diapozitivech. Pozornost

návštěvníků si zaslouží i další panel
se skiagramy různých onemocnění
čelistních kostí. V chirurgickém oddíle
je umístěna, mimo jiné, sada historických kleští a chirurgických pák, kterými
v 17. a 18. století trhali zuby venkovští
kováři, mniši v klášterech a lazebníci.
Historickou hodnotu mají i sbírky protetických náhrad chrupu včetně prvních
obličejových epitéz a porozštěpových
zubních náhrad. Stěny muzea zdobí lékařské diplomy prvních českých
zubních lékařů – profesorů Františka
a Eduarda Nessela, které získaly na
Ferdinandově univerzitě ve Vídni, resp.
na Karlově univerzitě v Praze. Tyto
diplomy, které jsou opatřeny originálními pečetěmi, jsou historicky cenným
dokladem o počátcích zubního lékařství
v našich zemích.
Stomatologické muzeum je cennou
kulturní památkou, památkou historie
české medicíny a její stomatologie.
Slouží i v současné době především
odborníkům k vědeckým účelům, studenti lékařství zde nacházejí poučení
o tom, jak vznikl a budoval se obor,
který studují, nevšední zážitky si z prohlídky muzea odnášejí i další zájemci,
včetně zahraničních návštěvníků našeho hlavního města.
Autor článku děkuje emeritnímu
přednostovi I. stomatologické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr.
Jaroslavu Tomanovi, DrSc., za laskavě
poskytnuté informace, ovšem především za péči, kterou věnoval stomatologickému muzeu až do dnešních dnů.
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Poděkování: Redakce LKS děkuje za
spolupráci primáři neurologické kliniky VFN v Praze MUDr. Petru Mečířovi
a paní Marii Blažkeové, odborné sekretářce z týmu prof. Mazánka.

Z muzejních sbírek: Výřez z protetického panelu znázorňuje defekty chrupu a způsoby řešení fixními a snímatelnými
náhradami (vlevo). Výřez z panelu ortognátní chirurgie reprezentují Kostečkovy operace progenie a otevřeného skusu
(uprostřed). Vitrína s vystavenými historickými protetickými materiály (vpravo).
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Stomatologická
klinika 1. LF UK
a VFN Praha
sídlí v Kateřinské
čp. 32, na rohu
s ulicí Ke Karlovu.
Po rekonstrukci
září novotou.

reportáž

GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Praha – kolébka našeho zubního lékařství
Stomatologické muzeum, o němž
jsme psali v minulém čísle, zdobí
zubní lékařství našeho hlavního města
a reprezentuje ojedinělou sbírku,
minimálně evropského významu.
Takovým klenotem by se ovšem
Praha mohla sotva pochlubit, kdyby
stomatologie již v době vzniku muzea
nebyla v našich zemích uznávaným
a vzkvétajícím oborem. Disciplínou,
v níž vynikla řada skvělých
lékařských osobností. Vždyť počátky
zubního lékařství na našem území
zaznamenáváme už v první polovině
devatenáctého století.

PROCHÁZKA PRAHOU
STOMATOLOGICKOU

Zubnímu lékařství v Praze můžeme připsat hned několik lokalit a každá z nich
má své pozoruhodné místo nejen v městském prostoru, ale stejně tak v samotném
oboru. Podivuhodnou shodou okolností
skládají body těchto jednotlivých lokalit
na mapě nepravidelný mnohoúhelník,
nepřehlédnutelně soustředěný do centra metropole. Pojďme si místa, spjatá
s historií a často i současností zubního
lékařství zrekapitulovat.
Začněme ve Vodičkově čp. 6, kde ve
dvorním křídle domu U Hopfenštoků

Štěpánská čp. 18. Někdejší II. stomatologická klinika prof. Neuwirtha.
V roce 1950 přestěhovaná na Karlovo náměstí.
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najdeme hájemství prof. Eduarda Nessela – první specializované pracoviště
pro zubní nemoci.
Procházkou pokračujme do těsné
blízkosti rekonstruované budovy dnešní
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
Praha v Kateřinské ulici čp. 32 (právě
tam je dnes výše zmiňované Stomatologické muzeum). A zde také, na rohu
ulic Kateřinská a Viničná, bylo království prof. Jesenského, nejprve ambulatorium, posléze první česká zubní klinika
(zprvu též personálně spojená s tehdy
nově založeným Státním ústavem pro
zubní lékařství). Rovněž se zde nachází

Zde bylo první české zubní
ambulatorium prof. Nessela. Vodičkova
čp. 6, na rohu ul. Navrátilovy.

Legendární, polozapomenuté místo pražské stomatologie.
Roh ulic Viničné a Kateřinské na charakteristické
pětičetné křižovatce nad nemocnicí (viz text).
legendární funkcionalistická budova tzv.
Krejcarova stomatologického muzea (viz
článek v minulém LKS).
Ale pozor! Nezapomeňte si cestou
z Vodičkovy ulice do Kateřinské povšimnout prvního sídla někdejší II. stomatologické kliniky (kliniky chorob ústních
a čelistních) prof. Neuwirtha ve Štěpánské ul. čp. 18 (toto polozapomenuté
místo jsme zmiňovali v LKS č. 7–8/2010
v rozhovoru s prof. Rozkovcovou).
Z Kateřinské je to pár desítek kroků
na Karlovo náměstí, kde v areálu VFN
sídlí lůžková a ambulantní část 1. LF UK.
Na Karlově náměstí čp. 32 nelze přehlédnout známou poválečnou stavbu
– typickými kachlíky obloženou budovu
někdejší polikliniky, kde byla od roku
1950 umístěna II. stomatologická klinika
a kde je i dnes další významné centrum
pražské stomatologie. Také naše redakce
je tady jako doma. Doslova „za rohem“,
v Ječné čp. 2, sídlila po mnoho let Česká

Karlovo nám. čp. 32, sídlo někdejší II. stomatologické kliniky. Dnes
je zde sjednocená Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
V 5. poschodí Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha.

stomatologická komora. To je ale trochu
jiná kapitola.
V tomto okamžiku jistě nemůžeme
opomenout také dvě novodobé stavby,
které ze západního a východního směru integrálně dotvářejí půdorys stomatologického místopisu v Praze. Jsou to
Dětská stomatologická klinika 2. LF UK
a FN Motol a Stomatologická klinika
3. LF UK a FN Královské Vinohrady.
Pro milovníky detailu pak ještě zmínka
o vojenské záložní nemocnici na Žižkově se zvláštní stanicí pro čelistní a obličejová zranění, kde prof. Jesenský ve
spolupráci s prof. Znojemským působil
za první světové války.
Po malé vycházce dejme nyní slovo,
prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.,
přednostovi Stomatologické kliniky
1. LF UK a VFN Praha, který pestrou historii vývoje české zubní kliniky v Praze
s ohledem na jednotlivé vynikající osobnosti shrnul do následujícího sdělení.

ČESKÁ ZUBNÍ KLINIKA

Pražská zubní klinika sehrála během
svého vývoje významnou roli v historii
československé, české, ale i evropské
stomatologie. Když si uvědomíme, jakým
vývojem prošla od svého prostého začátku až do dnešních dnů, musíme se jistě
s uznáním a vděčností sklonit a vzdát
úctu všem osobnostem, které se o její
založení a vývoj zasloužily.
V našich zemích se stomatologií zaobíral rektor Karlovy univerzity prof. Ján Jessenius (1556–1621) ve spise Institutiones
chirurgicae. Do dějin zubního lékařství
se významným způsobem zapsali i čeští
vědci Jiří Procházka (1720–1820) a Jan
Evangelista Purkyně (1787–1869).
Na začátku 19. století, v r. 1810, vzniká zákon, který ukládá všem, kteří chtěli
provozovat zubní lékařství, absolvovat
dvouletý ranhojičský kurz, ve kterém se
museli podrobit přísné zkoušce z anatomie úst, z nemocí zubních a jejich

Lůžková část
Stomatologické
kliniky 1. LF UK a VFN
Praha je obrácena
do ul. Pod Větrovem
(vlevo). Na rohu ulice
s příznačným názvem
U Nemocnice (vpravo).
Vchod je samozřejmě
zevnitř areálu VFN.
Brána do celého
komplexu budov
je ve zmíněné ulici
U Nemocnice čp. 2.
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Plastika Olbrama Zoubka zdobí interiér vstupního
schodiště v budově někdejší I. stomatologické kliniky
v Kateřinské ul. 32.
léčení a z nemocí okolních orgánů.
Tento zákon dal vlastně základ našemu
zubnímu lékařství. To se začalo rychle
rozvíjet a v letech 1828–1829 se na
tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě
již konaly první speciální přednášky ze
zubního lékařství a venia docendi byla
udělena prof. Františku Nesselovi.
František Nessel (1803–1876) vystudoval v r. 1825 ve Vídni chirurgii a tam se
také stal magistrem chirurgie a porodnictví. Po promoci se začal věnovat převážně zubnímu lékařství pod vedením J. Carabelliho. V r. 1827 se vrátil do Prahy, kde
mu na jeho vlastní žádost dala dvorská
studijní komise svolení k nepovinným
přednáškám ze zubního lékařství. Přednášel a publikoval v německém jazyce,
v r. 1840 vydal v Praze Handbuch der
Zahnheilkunde a v r. 1856 vydal ve Vídni
svou druhou učebnici Compendium der
Zahnheilkunde. V r. 1848 u příležitosti
pětistého výročí založení pražské univerzity byl za svoje zásluhy o obor zubního
lékařství jmenován čestným doktorem
medicíny a chirurgie.
Vedle magistrů medicíny a chirurgie,
kteří studovali na univerzitách (studium
trvalo pět let), byli na medicínsko-chirurgických ústavech vychováváni městští a venkovští ranhojiči (po dobu dvou
let), kteří si museli opatřit po skončení
studia měšťanskou oprávněnou živnost
zvanou oficína. S termínem zubní lékař
(Zahnarzt) se lze poprvé setkat v r. 1810
v nařízení, které stanovilo jako povinné
vzdělání pro zubní lékaře výše uvedený
dvouletý kurz ranhojiče nižšího stupně.
Na pražské univerzitě začal zubní
lékařství v českém jazyce přednášet ve
studijním roce 1884–1885 syn Františka
Nessela – prof. Eduard Nessel. Z historického pohledu je třeba se na tomto
místě zmínit o datu 10. 4. 1881, kdy
ministr vyučování nařídil nové uspořádání pražské univerzity a její rozdělení
na univerzitu českou, Karlovu, a německou – Ferdinandovu. Čeština zazněla na
přednáškách poprvé 15. 10. 1883.
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Severozápadní cíp areálu VFN tvoří Faustův dům, tzv.
Mladotovský palác. Lokalita obestřená pověstmi, jež genius
loci těchto míst prodchnuly nebývalým mystičnem.

Přednosta Stomatologické kliniky
1. LF UK a VFN Praha prof. MUDr.
Jiří Mazánek, DrSc., byl naším
konzultantem a hlavním atorem článku
o historii pražské stomatologie.
Eduard Nessel (1851–1920) promoval v r. 1876, v r. 1884 byl habilitován ze zubního lékařství. Řádným
profesorem byl jmenován až před svojí smrtí v r. 1920. Jeho přednášky byly
zaměřené nejen na konzervační zubní
lékařství a protetiku, ale zabývaly se už
i problémy dentoalveolární chirurgie.
Vědecky pracoval zejména na problematice zubního kazu. V r. 1883 publikoval
spisy Úvaha o ošetření chrupu a Úvaha
o tahání zubů, v r. 1895 vydal učebnici
Zubní lékařství. V r. 1897 se stal předsedou nově založeného Spolku českých
zubních lékařů v Praze.
Eduard Nessel vybudoval na vlastní
náklady v letech 1892–1893 na lékařské
fakultě ambulatorium pro nemoci zubní, a učinil tak první krok k pozdějšímu
založení stomatologické kliniky. C. k.
zubní ambulatorium České lékařské fakulty bylo umístěno v místnostech polikliniky
na Novém Městě ve Vodičkově ulici čp.
6 ve dvorním křídle domu U Hopfenštoků v rohu posluchárny prof. Thomayera.
Ambulatorium sestávalo z provizorní ordinace s dvěma až třemi obyčejnými křesly
a třemi vrtačkami. V tomto ambulatoriu

se stal doc. Nessel v r. 1893 přednostou,
pracoval zde spolu s doc. Baštýřem.
Moric Baštýř (1835–1894) promoval
v r. 1863 na doktora lékařství na pražské
univerzitě, v r. 1864 se stal magistrem
porodnictví. V r. 1865 završil doktorát
z chirurgie. Již od mládí se projevoval
jako schopný organizátor. V r. 1884 byl
habilitován na České lékařské fakultě
spolu s Ed. Nesselem. Je považován za
spoluzakladatele oboru českého zubního lékařství na pražské lékařské fakultě.
Nejvýznamnějším dílem je jeho kniha Zubní lékařství, vydaná v r. 1886,
v Praze mu vyšla i monografie Výtvory
zubovinné.
Ambulatorium se postupně zvětšovalo,
důstojnější vzhled získalo až v r. 1906,
kdy bylo přemístěno do ulice Viničné
čp. 9, do 1. a 2. patra budovy bývalé
dětské kliniky zvané Na křižovatce (na
rohu Viničné a Kateřinské ulice). Ambulatorium zde mělo čekárnu, zapisovací
síň, síň pro sbírky a léčebné pomůcky
(základ pozdějšího stomatologického
muzea) a vlastní posluchárnu pro třicet osob. Z pěti ordinačních místností
jedna sloužila jako operační sál (byl
vybaven třemi operačními židlemi),
ve třech místnostech bylo deset křesel,
určených k plombování zubů. Jedna
místnost se dvěma křesly a s olejovou
pumpou sloužila ordinaci pro umělé
zubní náhrady.
Po úmrtí prof. Eduarda Nessela v r. 1920
byl pověřen vedením zubního ambulatoria LF UK ve Viničné čp. 9 prof. dr.
Jan Jesenský (1870–1947, podrobný
životopis viz minulé číslo LKS). Pracoviště doplnil o ortodoncii a rtg oddělení
a především vybudoval malé lůžkové
oddělení, čímž změnil toto zařízení
v kliniku. Přesněji – v první českou zubní
kliniku. Statutárního a oficiálního uznání
se instituci dostalo až v r. 1922 a její
první oficiální název zněl Zubní klinika
Karlovy univerzity. V r. 1938 byl název
změněn na Kliniku nemocí zubních, ústních a čelistních.

Jesenský získal na kliniku vynikající odborníky, kterými byli dr. Kostečka
(1893–1951), dr. Neuwirth (1895–1957)
a dr. Černý (1879–1956). Kostečka vedl
lůžkovou část od r. 1923, od r. 1946 byl
přednostou kliniky a proslavil českou
stomatochirurgickou školu i na mezinárodním fóru.
František Kostečka (1893–1951) promoval na České lékařské fakultě Karlovy
univerzity v Praze v r. 1920; jeho cílevědomé úsilí a píle v sebevzdělávání
jej ihned po promoci zavedly na renomovaná evropská pracoviště. V r. 1924
následovala studijní cesta do USA. Zde
se Kostečka na klinikách v New Yorku
a Filadelfii seznamoval s chirurgickým
léčením rozštěpových vad. V r. 1926
se habilitoval. V letech 1933–1945 byl
zástupcem přednosty Zubní kliniky Karlovy univerzity, v r. 1945 pověřeným
vedoucím I. kliniky nemocí zubních,
ústních a čelistních, v letech 1946–1951
přednostou kliniky. Řádným profesorem
byl jmenován v r. 1946. Funkci děkana
Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze
zastával ve funkčním období 1949–1950,
zasadil se o zřízení samostatného stomatologického studijního směru. Zemřel
v r. 1951 ve věku 58 let, tehdy zastával
funkci proděkana fakulty. Nejvýznamnější a světově proslulé jsou jeho publikace Chirurgické léčení anomálií II.
a III. Angleovy třídy, otevřeného skusu
a progenie. Kostečka se nevěnoval jenom
chirurgii, řešil mnoho stomatologických problematik. Významné jsou jeho
experimentální práce mikrobiologické
o neškodnosti amalgámových výplní.
V době po 2. světové válce prodělala
stomatologie bouřlivý rozvoj, vznikají
nová specializovaná klinická i nemocniční pracoviště. Na pražské lékařské
fakultě byla zřízena II. stomatologická

klinika, kterou vedl jako její první přednosta Jesenského žák prof. dr. František
Neuwirth (1895–1957). Z odborného
hlediska je jistě významnou skutečností,
že v době po tzv. Únoru 1948, kdy kontakt se zahraničím byl značně omezen,
stále vznikají vynikající odborné učební
texty, monografie, a českoslovenští autoři publikují své práce v renomovaných
zahraničních časopisech.
V této etapě prodělala svůj vývoj i výuka stomatologie, která v předválečné
době neměla svůj pevně stanovený řád,
probíhala velmi živelně. Stomatologické
směry lékařského studia, jejichž úkolem
bylo vychovávat stomatology v pětiletém
pregraduálním studiu, byly ustaveny ve
školním roce 1950–1951.
Poslední etapa vývoje oboru stomatologie je datována listopadem 1989,
kdy dochází k převratným změnám ve
všech oblastech života naší společnosti. Obě pražské stomatologické kliniky
se v tomto údobí snaží oživit a rozšířit
spolupráci se zahraničními pracovišti a odborníky. Odborný rozvoj v této
době je zaměřen především na rozvoj
techniky, zavádění nových materiálů
a moderních diagnostických a terapeutických postupů ve všech stomatologických subdisciplínách.
Po roce 1989 dochází k dalším změnám v pregraduální výuce, studium stomatologie je koncipováno jako šestileté.
Odborné curriculum studia stomatologie
se pak ještě zásadním způsobem mění
v souvislostech s přijetím ČR do Evropské unie, pregraduální studium se stává
opět pětileté.
V dějinách české a pražské stomatologie
natrvalo zůstane významným rok 2001,
kdy při vstupu do nového století i milénia
došlo ke sloučení obou pražských stomatologických klinik a dnem 1. 1. 2001 byla

Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol. V budově zcela vlevo lůžková
část, v budově dětské polikliniky vpravo vzadu umístěna dětská zubní ambulance.

konstituována Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN Praha.
Pražská Všeobecná fakultní nemocnice je výukovou základnou 1. LF UK.
Je nepochybně výjimečným zařízením
svého druhu, dala světu řadu osobností,
patří k „rodinnému stříbru“ naší národní
kultury.
Nemocnice je součástí jedinečného univerzitního kampusu, který vznikal v průběhu staletí v lokalitě Karlova
náměstí, Albertova a Karlova. Jsme hrdi
na to, že jsme studovali na místech,
kudy kráčela historie českého národa, že
lékařská fakulta a všeobecná nemocnice
se podílely na tvorbě vlasteneckých idejí a spoluvytvářely kontinuitu medicíny
u nás a ve světě. Usilujeme o to, aby
v těchto místech mohli studovat i naši
potomci a aby se zde i nadále mohli léčit
nemocní. Přejme si, abychom si jako kulturní země chránili poklady, které tvoří
paměť národa. Pěstujme symboly naší
národní identity, pečujme o ně – a nikdy
se jich nezbavujme.

EPILOG

Naše procházka magickým prostorem
Nového Města Pražského, osvěžená
vyprávěním pana profesora Mazánka
o vynikajících osobnostech českého
zubního lékařství, mužů, kteří vtiskli
tomuto geniu loci lidskou duši, končí.
Téma ale pokračuje. Budeme se k němu
vracet, a to nejen u příležitosti 90. výročí
vzniku první české zubní kliniky.
Připravili
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
a PhDr. Ladislav Šolc
PODĚKOVÁNÍ: Autoři děkují za pozornou spolupráci Marii Blažkeové a Ivě
Žákové.

Stomatologická klinika 3. LF UK a FN
Královské Vinohrady z jižní strany.
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Komplex budov košickej Univerzitnej nemocnice Louis Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ. V popredí v polovici budovy
polikliniky dospelých je sídlo I. stomatologickej kliniky.

reportáž

GENIUS LOCI – KOŠICE A UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA
Motto: „Som si istý, že tá zem, ktorá do vzdelávania neinvestuje a inteligenciu nepodporuje,
aj keď nie som jasnovidec, na to strašne doplatí. Tým som si istý.“ (doc. Ďurovič)
Košice – metropola východného Slovenska, s prestížnym titulom
Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 – majú zároveň aj svoju
tradíciu strediska univerzitného vzdelávania.
Genius loci stomatologických kliník Lekárskej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nerozlučne spája s menom
nebohého prof. Arnošta Růžičku, ktorý vzhľadom k svojej
predchádzajúcej pôsobnosti v Prahe, bol veľmi silne naviazaný na
pražskú školu. (Do Košíc však prišiel z Bratislavskej zubnej kliniky
a pôsobil tu od roku 1948 až do roku 1977). Práve jeho väzba
na Prahu mala tú výhodu, že vznikajúce jednotlivé oddelenia
stomatologickej kliniky mohli dobre spolupracovať s pražskými
a čerpať z ich skúseností.

Teoretické ústavy LF UPJŠ – posluchárenský trakt.
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Vznik I. stomatologickej 
kliniky
Vznik novej lekárskej fakulty bol
prínosom pre výchovu nových lekárov
na Slovensku, čo umožnilo čiastočne
„odľahčiť“ prácu aj na predimenzovanej zubnej klinike v Bratislave (Duránik V, Sedláčková E, Tichý M. Z kroniky I. stomatologickej kliniky LF UK).
S láskou a obdivom dodnes na prof.
Růžičku spomína súčasná výrazná
postava slovenskej stomatológie –
doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.,
mimoriadny profesor, v kruhu kolegov, študentov a priateľov známy ako
Jenci. Svojim profesijným životom je
nerozlučne spätý so stomatologickou
klinikou a s jej pracoviskami. (Lekárska fakulta v Košiciach bola v 50. rokoch len pobočkou Lekárskej fakulty
UK v Bratislave, samostatne existuje
od 1959).
Doc. Ďurovič na fakulte pôsobil
nepretržite viac než štyridsaťosem
rokov ako pedagóg, lekár a vedecký
pracovník. Už od svojich začiatkov,
v roku 1961, začína aktívne, odborne
a vedecky pracovať a buduje parodontologické oddelenie pôvodnej
Stomatologickej kliniky. Neskôr, práve jeho zásluhou, bola v roku 1974
uvedená do prevádzky jej druhá časť,

ktorú materiálne a organizačne zariadil na základe poverenia, ako zástupca vedúceho kliniky a katedry.
Pôvodná stomatologická klinika,
dnes Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, zostala v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici.
Druhú – novú, pod názvom I. stomatologická klinika, ako hovorí doc.
Ďurovič, „vypiplali“ od plienok: „Začiatky boli dosť namáhavé a zložité.
Keď sa pozriem späť, vnímam to
veľmi príjemne, pretože je tam kus
môjho srdca a pekných spomienok.
Doteraz zostáva pre mňa veľkým
tajomstvom, že v období začiatku
70. rokov neboli finančné problémy,
čo sa týkalo zariaďovania kliniky, od

Budova knižnice Lekárskej fakulty UPJŠ, v pozadí blok teoretických ústavov LF.

bolo aj to, že to plánované obdobie
bolo rozdelené na etapy. Do konca
roku 1975 sme boli so zariaďovaním
hotoví, a tak v roku 1976 rozhodnutím ministerstva zdravotníctva bola
zriadená I. stomatologická klinika so
všetkými oddeleniami. Každé oddelenie bolo na samostatnom poschodí
a výhodou bolo aj to, že tu bol aj
ambulantný priestor, vrátane technického laboratória, školských zariadení
a konzultačných miestností.“
Prof. MUDr. Neda
Markovská, CSc.

Doc. MUDr. Eugen Ďurovič,
DrSc., mimoriadny profesor.

zástrčkových inventárnych predmetov, až po lekárske prístroje. Vďaka
prof. Ružičkovi, ale aj ďalším odborníkom a kolegom z Prahy, ktorí mali
obrovský potenciál a rozhľad (profesori Bažant, Voldřich, Škach, dr. Za-

Ako to bolo s výučbou 

brodský, dr. Komínková a i.), sme aj
my získali vedomosti. Stále sa cítim
byť Čechoslovákom. Podľa ich odporúčaní a na základe pražskej koncepcie, sme začali budovať kliniku so
všetkými oddeleniami a veľmi dobré

Na týchto zubných kreslách sa pracovalo v období založenia
kliniky – záber z múzea prístrojov a nástrojov LF.

V čase vzniku I. stomatologickej kliniky v Košiciach, ambície byť
učiteľom stomatológie bola túžba
a snaha mnohých absolventov. Bol
prístup k zodpovedajúcej literatúre,
boli aj základné finančné prostriedky a ten, kto mal záujem, aj napriek
tomu, že vysokoškolská pedagogika

Klinická výučba na I. stomatologickej klinike LF UPJŠ.
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reštaurácia. Tam je teraz tiež banka.
Neboli diskotéky, ale hrala živá hudba,
pri ktorej sa tancovalo a vedieť spoločenské tance patrilo k etikete. Tradícia
študentských banketov na záver štúdia
sa v Košiciach drží až doteraz.

Súčasnosť

Budova Štátneho divadla v historickom centre Košíc, kde sa v minulosti konali
promócie absolventov lekárskej fakulty.

bola v tom období preideologizovaná, tak bazálnu časť si vedel šikovne
oddeliť a rozvinúť. Obrovskou výhodou novovznikajúcej kliniky bolo aj
to, že celý nastupujúci personál mal
už za sebou bohatú publikačnú činnosť, pedagogické skúsenosti a prácu
v zdravotníctve a mohol sa tak naplno venovať svojej činnosti.

Zo spomienok 
na študentské časy
Vzťahy študentov medzi sebou sa
odzrkadľovali podľa toho, odkiaľ kto
pochádzal. Na základe toho sa formovali zoskupenia. Ak niekto potreboval spoločnosť, tak určite na internáte našiel nejakú spriaznenú dušu,
s ktorou mohol ísť napríklad do kina.
Doc. Ďurovič: „My sme napríklad
začali študovať v roku 1956 spoločne
so všeobecnou vetvou, lebo takzvané prvé rigorózum – dva roky, boli
spoločné. V tom období sme my boli
prvý veľký ročník. V ročníku pred nami bolo desať študentov a nás, v tom
čase, myslím dvadsaťštyri, pričom prevládalo mužské osadenstvo. V súčasnosti sú silne feminizované ročníky.“

K rozhovoru sa pripojila aj prof.
MUDr. Neda Markovská, CSc., prednostka I. stomatologickej kliniky
LF UPJŠ v Košiciach. Zastáva na univerzite funkciu prodekanky, je hlavnou
odborníčkou pre zubné lekárstvo MZ
SR a je zároveň prvou a jedinou profesorkou stomatológie na Slovensku. Táto
bývalá žiačka doc. Ďuroviča zo svojich
skúseností zastáva názor, že chlapci by
mali ísť na vysokú školu o dva roky
neskôr ako dievčatá. Podľa nej sú ešte
dosť nezrelí, pocit zodpovednosti je
u nich menší ako u dievčat a učenie
– memorovanie prvých ročníkov – im
nesedí. Profesorka Markovská končila
štúdium v roku 1974 a z tridsaťdeväť
absolventov ich bolo dvadsaťdeväť
dievčat. Pre doc. Ďuroviča je tento
poznatok zaujímavý, pretože v roku
1956, kedy on študoval stomatológiu,
v ročníku boli len dve dievčatá.
Študentský život však nebol len
o učení. Aj v čase socializmu sa mladí ľudia vedeli rovnako zabávať. K populárnym patril objekt zvaný „osemposchoďák“, ktorý už v súčasnosti je
nahradený bankou. V Armabare bola
výborná muzika, v Európe vychytená

V období socializmu neexistovali súkromne praxe a keď sa niekomu
podarilo získať miesto asistenta na klinike, tak mnohí mu potichu závideli
a dotyčný si túto pozíciu aj veľmi vážil.
V súčasnosti je pre mnohých klinika
len prestupnou stanicou, pretože platy
sú v porovnaní so súkromnou praxou
enormne nízke. Osemdesiat percent
odíde a tých dvadsať sú tí, ktorí sa naozaj chcú práci na klinike venovať.
Je veľmi akútna potreba pokryť
nedostatok zubných lekárov na Slovensku. Prof. Markovská: „V priemere
máme v ročníkoch po päťdesiat študentov a už máme aj jeden ročník,
ktorý má cez sedemdesiat.“ Ako hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo sa
snaží všemožným spôsobom presadiť
niektoré zmeny, ktoré fungujú v ostatných krajinách EÚ, čo je dosť náročné. Predovšetkým ide o prístrojové
dovybavenie kliník.

Spolupráca 
so zahraničím
Spolupráca so zahraničím bola
v minulosti orientovaná hlavne smerom na východ. Predovšetkým to bol
Moskovský stomatologický inštitút
a stomatologická fakulta v Kyjeve. Aj
s Budapešťou bola veľmi pekne rozvinutá spolupráca v oblasti parodontológie. Železná opona urobila svoje
a na zahraničné pracoviská, smerom na západ, bolo dostať sa ťažšie.

Historická aula v budove Rektorátu Univerzity P. J. Šafárika, pôvodne dekanátu Lekárskej fakulty. Jej steny sú zdobené
olejomaľbami všetkých rektorov univerzity.
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Pred študentským domovom na Medickej ulici.

V súčasnosti má fakulta spoluprácu
so Svetovou zdravotníckou organizáciou a v rámci nového európskeho
projektu bude spolupráca pokračovať
s Lyonskou školou. Fakulta spolupracuje na projektoch pre EU a na veľmi
priateľskej platforme robí zaujímavé
veci s Maďarskom.

Doškoľovanie
Doc. Ďurovič: „Postgraduál zabezpečovala na Slovensku Bratislava
a v Čechách Brno. V podstate nebola
žiadna konkurencia. Východné Slovensko je tak uložené, že kamkoľvek
chcete cestovať, všade sú veľké vzdialenosti. Bolo rozumnejšie, aby do Košíc prišiel niekto z Bratislavy, ako keby
malo povedzme päťdesiat ľudí vycestovať na západ Slovenska. Finančné
okolnosti nútili, aby sa proste doškoľovanie postupne presúvalo do Košíc.“

Výskum a veda
V minulosti sa praktizoval základný
výskum, ktorý obyčajne robili teoretické ústavy LF UPJŠ. Potom fungoval
aplikovaný výskum (na základe jednotlivých zdravotníckych prípadov)

a z tohto sa odštepil tzv. rezortný výskum, do ktorého spadali rezortné výskumné úlohy v dvoch líniách. Jedna
školská a druhá zdravotnícka. Neskôr
z finančných dôvodov tieto výskumy
zanikli. V súčasnosti existujú takzvané granty.
Ako hovorí prof. Markovská, granty
stomatologické alebo zubného lekárstva nie sú pre schvaľovateľov dosť
významné a uprednostňujú odbory
všeobecnej medicíny. Sama, zhruba
pred dvomi – tromi rokmi, vypracovala
návrh, aby v spolupráci s gynekológmi
sledovali vplyv parodontitídy na priebeh tehotenstva a komplikácie pre novorodenca. Dostalo sa jej však odpovede, že to nie je tak závažný problém.
V osemdesiatych rokoch možnosti
publikačnej a prednáškovej činnosti
v zahraničí boli minimálne, a tak sa
utužovali vzťahy len s českými klinikami, najviac v rámci vedeckých konferencií. Klinike sa ale podarilo to, že
v podstate každá kandidátska dizertačná práca bola súčasťou plánovanej
výskumnej rezortnej úlohy, a tak bola
čiastočne pokrytá finančnými prostriedkami ministerstva zdravotníctva

Pôvodná a súčasná budova Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

Pamätná tabuľa venovaná
prof. Růžičkovi, umiestnená na
budove Kliniky stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie.

aj školstva, ktoré boli vyčlenené na
výskum. „Tak sme sa stali spoluautormi celoštátnych učebníc, ktoré sú síce
už staré, ale natoľko dobré, že ich je
nedostať,“ hovorí doc. Ďurovič.

Záver
Učitelia aj študenti svoje mesto
milujú. Temperament východu je tu
zreteľnejší ako inde v republike a svoje emócie dávajú veľmi jasne najavo.
Preto sa s týmto mestom a jeho univerzitou rozlúčime slovami jedného
z bývalých študentov doc. Ďuroviča:
„Stretol som ho neskôr v živote
a veľmi sa nezmenil – veď ani nemôže. Stále žije medzi mladými ľuďmi.
Stretol som ho pri práci v komore
zubných lekárov, pri jeho funkciách,
pri jeho šéfredaktorskej práci v oboch
stavovských časopisoch, teraz – ako
dokonalého učiteľa života. Už ako
študenti sme mali a dnes ako kolegovia máme pred ním rešpekt, všetci
prechovávame voči nemu veľkú úctu
a vážime si ho ako najlepšieho priateľa. Dnes už viem prečo. V jeho živote
niet žiadnych rozporov. Je to čestný
muž, veľmi zásadový. Učenie je jeho
vášňou, je v ňom jeden z najlepších.
Veľmi dobre rozumie študentovi, či
kolegovi, s láskou sa o nich/nás stará.
Pri práci v školstve alebo v komore,
pociťuje náramnú hrdosť.“ (MUDr.
Stanislav Jančošek, Učiteľ, Zubný lekár 7–8/1997).
Připravili Marta Holečková
a Ladislav Šolc
Poděkování: Autoři děkují doc.
Ďurovičovi a prof. Markovské za pozornou spolupráci na přípravě a autorizaci tohoto textu.
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Budova Stomatologické kliniky
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady v Praze má za sebou čtvrt
století od svého otevření a zároveň
byla loni oděna do nového kabátu.
Majestátní je osvětlená sluncem
z jižní strany, k jejímu vchodu se
však dostanete kolem parkoviště
sanitek ze severu.

reportáž

GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Praha – klinické pracoviště na Královských Vinohradech
Příští rok tomu bude 110 let,
kdy byl zahájen provoz někdejší
vinohradské nemocnice, určené
původně dvěma tehdejším pražským
předměstským čtvrtím, a to
Královským Vinohradům a Žižkovu.
Dnes rozsáhlý areál nemocnice
reprezentuje jedno ze špičkových
pracovišť v České republice,
zajišťující komplexní léčbu snad
všech myslitelných onemocnění
a úrazů. Jen vrtulník s pacientem
na palubě přistával při mé nedávné
krátké návštěvě na nemocničním
heliportu hned dvakrát. Během
několika minut.

NAHLÉDNUTÍ 
DO HISTORIE KLINIKY
Stomatologická péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady začala
být poskytována v r. 1945, kdy byla
v administrativní budově nemocnice
zřízena první zubní ordinace. Stomatologické oddělení vzniklo v r. 1948.
V r. 1958 bylo zřízeno klinické pracoviště pro výuku stomatologie na Lékař
ské hygienické fakultě UK pod vedením
prof. Ferdinanda Škalouda.

Jako horká novinka zde byla započata v r. 1957 specializovaná léčba
pacientů s rozštěpovými vadami, kdy
pod vedením akademika Františka Buriana vzniklo oddělení rozštěpových
vad začleněné do Laboratoře plastické
chirurgie ČSAV. Akademik Burian, jeden ze zakladatelů oboru plastické chirurgie u nás i ve světě, nebyl spokojen
s pooperační péčí o pacienty postižené
obličejovým rozštěpem. A tak někdejší
Československá akademie věd nabídla
zázemí s možností vybudovat tehdy ve
světě ojedinělé integrální pracoviště
pro léčbu této nemoci. Laboratoř měla
v té době již k dispozici stomatologa,
teratologa, antropologa i genetika, kteří
se plně věnovali péči o postižené děti
a zároveň obraceli velkou pozornost
do výzkumu problematiky vrozených
vývojových vad. V r. 1964 mělo oddělení v evidenci a léčbě již více než
tisícovku pacientů z celého Československa. Léčba se prováděla převážně
snímacími ortodontickými aparáty. Jako jedno z mála pracovišť v ČSSR však
měli lékaři již v r. 1965 k dispozici přístroj pro zhotovování telerentgenových
snímků lebky.

Odborná asistentka MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.,
stojí v čele dětské ortodoncie a věnuje se zejména
rozštěpovým vadám. Na fotografii s MUDr. V. P. Kolářem.
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Dalším významným krokem bylo zařazení úzké spolupráce stomatochirurga
v období doléčování porozštěpových
deformit u dospívajících pacientů. Této
práce se ujal prof. MUDr. Josef Kufner,
DrSc., na oddělení obličejové a čelistní
chirurgie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. Prvním vedoucím lékařem stomatologické části péče
o pacienty byl v letech 1960–1972 asistent MUDr. Lev Kliment. Po odchodu
akademika Buriana v r. 1965 péči o Laboratoř ČSAV převzal prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc., a poté prof. MUDr.
Miroslav Fára, DrSc. O více než dvě
tisícovky pacientů bylo již nově pečováno v první i druhé dekádě života.
V r. 1975 začalo pracoviště používat
přístroj pro zhotovování orthopantomografů chrupu a v omezené míře i fixní
ortodontické přístroje.
V r. 1975 zanikla Laboratoř plastické
chirurgie a celé pracoviště bylo začleněno do Ústavu experimentální medicíny ČSAV. Profesor Fára rozvíjel nejen
mezioborovou spolupráci mezi plastickým chirurgem a stomatologem, ale do
léčebné péče začlenil i aktivní práci antropologa a teratologa. Této problemati-

Dentální hygienistky (a také hygienisty...) jsme zastihli
uprostřed pololetního testu v nedávno rekonstruovaných
prostorách pavilonu X.

Pavilon X je dostupnější z jihu,
z Ruské ulice. Sem bylo umístěno
bakalářské studium oboru Dentální
hygienistka.

Usměvavá přednostka
Stomatologické kliniky FNKV
doc. MUDr. Eva Gojišová
stojí v jejím čele už patnáct let.
ky se ujali doc. RNDr. Zbyněk Šmahel,
CSc., (antropolog) a MUDr. Miroslav
Peterka, CSc., (teratolog). V oblasti stomatochirurgických zákroků pracoviště
krátce spolupracovalo s I. stomatologickou klinikou LF UK a VFN Praha.
Brzy se však vrátilo k osvědčené spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí
a jako konzultant sem docházel doc.
MUDr. Jiří Kozák, CSc., jenž od r. 1993
vedl Dětskou stomatologickou kliniku
FN Motol. Starostlivě ovšem vytvářel
i zázemí pro stomatochirurgické výkony
na pracovišti rozštěpových vad FNKV.
To původně sídlilo v přízemí chirurgického pavilonu (H) FNKV, v r. 1984 bylo
přestěhováno do nově otevřené budovy
kliniky plastické chirurgie (pavilon A).
Na stomatologickém oddělení FNKV
se vystřídala řada významných osobností, jako byli prof. MUDr. Vladimír
Borovanský, prof. MUDr. RNDr. Ferdinand Škaloud, prof. MUDr. Josef Kufner
a doc. MUDr. Josef Havlík. Pod vedením MUDr. Jiřího Pekárka byla zřízena
dnem 25. 5. 1992 Klinika stomatologie

Nemocnice nemusí být jen
místem bolesti a trápení. V areálu
FNKV můžete čerpat optimismus
i z vystavených soch – zde zimní
„Zmrzlinové snění“ Ondřeje Doležala.
3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha 10. V témže roce se stalo oddělení
rozštěpových vad součástí stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV.
V r. 1991 právě na Vinohradech zavedl primář MUDr. Vladimír Zábrodský
jako první v tehdejší ČSFR šroubové titanové dentální implantáty atraumaticky
implantované podle metodologie Ingvar
per Brånemarka a vhojované oseointegrací. Stomatologická klinika FNKV se tak
stala prvním státním klinickým pracovištěm při lékařské fakultě u nás, kde se
tyto dentální implantáty začaly používat. Při 3. LF UK byla v r. 2006 založena Česká společnost pro implantologii,
která od r. 2009 vzdělává zubní lékaře
v implantologii.
Od r. 1992 se začala systematicky
a všestranně budovat preventivně léčebná péče podle koncepce oboru stomatologie. MUDr. Jiří Pekárek v r. 1995
odešel z funkce přednosty kliniky, aby
se mohl plně věnovat funkci prezidenta ČSK. Období bouřlivého přerodu
a personálních změn bylo korunováno
přestavbou celé kliniky v návaznosti na
zřízení kardiochirurgického oddělení
ve FNKV. Nakonec, 1. 1. 1997 došlo ke
sloučení stomatologické kliniky s oddělením rozštěpových vad, které převzala
FNKV v dubnu 1992 od ČSAV. V čele
kliniky stanula doc. MUDr. Eva Gojišová, po jejím boku pak její zástupce a primář v jedné osobě MUDr. Pavel Hájek.
V rámci oboru je dnes na klinice zajištěna péče pro tzv. rizikové pacienty,
přibývá i počet ošetření před započetím
náročné léčby především kardiochirurgické a onkologické. V oblasti maxilofaciální chirurgie a traumatologie poskytuje klinika péči a konsilia pro nemocné
s polytraumaty a sdruženými poraněními
na klinikách chirurgických oborů FNKV.

Nenápadná hlavní brána FNKV. Nebýt
zlatého nápisu a čilého ruchu pěších
a sanitek, sotva byste tušili rozlehlý
areál celostátního významu.

V odborných aktivitách klinika nadále rozvíjí mezioborovou spolupráci, a to
jak se stomatologickými klinikami v ČR,
tak např. se Státní univerzitou v Kentucky, Stomatologickou klinikou v Berlíně či Univerzitou Carla Gustava Caruse
v Drážďanech.

VÝUKA STUDENTŮ A DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
Klinika se stala výukovou bází pro
obor stomatologie pro studenty všeobecného lékařství 3. LF UK a věnuje se
dalšímu, celoživotnímu vzdělávání zubních lékařů. Klinika je akreditovaným
pracovištěm MZ ČR pro postgraduální
doškolování lékařů v oboru ortodoncie.
Je také akreditovaným pracovištěm ČSK
v rámci systému celoživotního vzdělávání, a to ve stomatochirurgii a parodontologii.
V r. 2008 zde byla schválena akreditace tříletého bakalářského studia
oboru Dentální hygienistka. Výuka byla
zahájena ve školním roce 2008/2009.
V současné době probíhá výuka I., II.
a III. ročníku.
Mnoho dalších odborných a pedagogických aktivit na klinice dnes vytváří
pevný rámec pracoviště, které nikoliv
svou velikostí, ale praktickým významem v kontextu komplexní léčebné
péče celého areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vytváří pevný
opěrný bod zubního lékařství na území
hlavního města.
Připravili
doc. MUDr. Eva Gojišová
a PhDr. Ladislav Šolc
PODĚKOVÁNÍ: Autoři děkují za spolupráci MUDr. Magdaleně Koťové, Ph.D.,
a paní Anně Švehlové.
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GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
Praha – motolská stomatologie v předvečer 40. výročí svého vzniku
Na jihovýchodním úbočí Bílé hory,
v lůně permanentního staveniště, už po
desetiletí stojí jedinečné specializované
pracoviště pro ošetřování dětí. Dřívější
Dětská fakultní nemocnice Motol
tvoří dnes jako dětská část Fakultní
nemocnice v Motole hostitelskou
základnu pro Dětskou stomatologickou
kliniku 2. LF UK a FN Motol – včetně
jejího lůžkového oddělení, jediného
v České republice i v Evropě.

Trochu motolského 
místopisu…
Motolská nemocnice má přes své nedlouhé trvání zajímavou historii.
Začněme Kukulovou ulicí. Spojuje křižovatku u motolských rybníků s Vypichem
a je pojmenována po věhlasném českém
chirurgovi profesoru Otakaru Kukulovi
(1867–1925), rektoru Karlovy univerzity
a také dvojnásobném předsedovi – dlouhá léta stál v čele Spolku lékařů českých
a jako náruživý automobilista předsedal
Autoklubu RČS.
Jihovýchodně od linie této silnice se
rozprostírá areál motolské nemocnice až
k ulici V Úvalu. Historie nemocničního
komplexu sahá do předválečného období,
kdy zde v letech 1937–1938 byly zahájeny práce na výstavbě mohutné okrskové

Toho, kdo vstupuje do areálu Motola
jižní branou, určitě zaujmou více
než půl století staré přízemní domky,
původní německé budovy válečného
lazaretu.
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nemocnice s předpokládaným fakultním
přesahem. Následná okupace německými
vojsky však plány přerušila. Duch místa
ale setrval v ideji uhájit tento prostor pro
nemocnici, a tak zde vznikla rozhodnutím
z roku 1941 německá baráková nemocnice s tuctem základních pavilonů a několika dalšími pro speciální účely – zejména
léčbu TBC. Provizorium plánované na
deset až patnáct let slouží, byť už nikoli
zdravotnickým účelům, z části dodnes.
Pro úplnost připomeňme, že administrativu po celou dobu nad tímto zařízením
vykonávala z opačného břehu Vltavy – vinohradská nemocnice. Po nevýznamných
organizačních peripetiích v padesátých
letech nese zařízení od roku 1956 až do
sloučení s Dětskou fakultní nemocnicí
na Nový rok 1971 (prosím, povšimněte si
krásného 40. výročí…) prozaický název
Městská nemocnice v Motole.
Těsně před tím, 4. 11. 1970, zahájila
provoz dětská stomatologická klinika, symbolicky k padesátinám jejího zakladatele
a zasloužilého přednosty, tehdy ještě docenta, MUDr. Jaroslava Komínka, DrSc.

Dětská stomatologická 
klinika
Průvodcem v této poněkud bizarní lokalitě mezi bojištěm neslavné bitvy na Bílé
hoře a někdejším motolským cvičištěm

S nadějí mohou hledět dětští lékaři
k severní bráně. Hned za ní, nad
autobusovou zastávkou, vyrůstá stanice
metra. Jeho otevření je plánováno na
rok 1914.

posluchačů vojenských kateder pražských
vysokých škol (včetně medicíny…) mně
byl MUDr. Tomáš Hlaďo. Dnes prakticky
jediný pamětník, který zde setrval až do
těchto dnů. Působí zde od roku 1978.
Motolská stomatologie se může pochlubit hned několika výjimečnými dějinnými
epizodami. Tu aktuální jistě představuje
okolnost, že právě zde se rodilo před
jedn advaceti lety Občanské fórum stomatologů. Tehdy totiž právě v Motole pracoval MUDr. Jiří Pekárek, první a dlouholetý prezident ČSK, a také MUDr. Zbyněk
Mazur, který byl dalším z těch několika
nejaktivnějších, kteří stáli u zrodu Lékařské komory stomatologů, později České
stomatologické komory.
Státotvorný charakter tohoto prostoru
umocňuje souvislost se základním historickým bádáním, které na tomto pracovišti
prováděl náš přední antropolog profesor
Emanuel Vlček z Národního muzea. Byly zde rentgenovány a zkoumány vzácné
kosterní unikáty, od lebek z Dolních Věstonic, lebek přemyslovských panovníků, až
po lebku otce vlasti Karla IV. Spolupracovníky profesora Vlčka byli vedle profesora
Komínka i doc. Handzel a doc. Ramba.
Mimochodem – krátkou dobu na počátku
devadesátých let vykonával doc. MUDr.
Jiří Ramba, DrSc., také funkci přednosty
Dětské stomatologické kliniky.

Nenápadná menší stavba, sevřená z jedné
strany budovou nemocnice a z druhé
barevným tunelem spojujícím areál
nemocnice dětské s komplexem budov
pro dospělé, je posluchárna.

Pohled od východu na dětskou část
motolské nemocnice z léta 2010 je téměř
idylický. Dnes už opět nemocnici ze
všech stran obklopuje čilý stavební ruch.

Na snímku vpravo tradiční pohled na
nemocnici z Kukulovy ulice, tedy od
severu. V tomto východním křídle
se nalézá Fakultní dětská poliklinika,
kde je umístěna také ambulantní část
dětské stomatologické kliniky.

počátkům poznamenává: „Psycholog měl
šanci připravit mladého pacienta např. na
změnu vzhledu po operacích čelisti, spolupráce špičkových odborníků z jednotlivých
klinik byla denní praxí. Za zmínku stojí metoda učení se přímo ve stomatologické ordinaci, kdy se zaznamenávalo na video naše
jednání s dětskými pacienty a jejich reakce
– a poté se tyto praktické postupy vyhodnocovaly a vytvářely se vzorové modely optimální komunikace při ošetření.“

Mým průvodcem po historii dětské
stomatologie byl pamětník, který zde
dodnes pracuje, MUDr. Tomáš Hlaďo.
Další z významných okolností tohoto prostoru by se mohla zdát úsměvnou. Pro ty,
kteří sem jezdí navštěvovat své blízké, pro
pacienty, pro ty, kteří zde pracují – a řekněme si, že celý areál čítá na pět tisíc zaměstnanců – tedy pro všechny, kteří sem směřují,
je ovšem ryze praktická a povzbudivá. Přímo
před současným vchodem z Kukulovy ulice do areálu nemocnice se buduje stanice
pražského metra. Bude prodloužením trasy
A ze stanice Dejvická. Plánovaný termín jejího uvedení do provozu je v roce 2014.
Pojďme ale teď k vlastní dětské stomatologické klinice.
Jejím zakladatelem byla legendární postava dětské stomatologie prof. MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc. Ten prosadil, aby zde
v roce 1970 bylo otevřeno specializované
lůžkové oddělení jako základ dětské stomatologické kliniky. Začínalo se s patnácti
lůžky, dvěma ambulantními křesly a dvěma
operačními sály. V roce 1978 byla klinika
rozšířena o ambulantní část – s veškerou
pedostomatologickou péčí včetně ortodoncie. Již před čtvrt stoletím měla dětská
stomatologická klinika téměř padesát zaměstnanců. Lékařský tým byl čtrnáctičlenný včetně dětského psychologa a specialisty v klinické genetice. Těžiště odborné
činnosti bylo soustředěno do deseti specializovaných poraden, které se zabývaly
takovými obory, jako jsou nádorové choroby, onemocnění slinných žláz či dětská
protetika. V neposlední řadě zde fungovala
specializovaná poradna zaměřená na obtížně spolupracující a hendikepované dětské
pacienty. Dr. Hlaďo k těmto historickým

Medicína, osobnosti,
budoucnost
Sluší se alespoň zmínit další jména spjatá
s tímto výjimečným stomatologickým pracovištěm. Nejbližším spolupracovníkem
profesora Komínka byl doc. MUDr. Jan
Handzel, CSc., který řídil dětskou stomatologickou kliniku ve druhé polovině osmdesátých let. Všestranně se podílel na rozvoji vědecké, odborné i výukové činnosti
kliniky. Známý a uznávaný maxilofaciální
chirurg, mimo jiné také specialista na problematiku rozštěpových vad, doc. MUDr.
Jiří Kozák, CSc., se ujal vedení kliniky v devadesátých letech, když přešel do Motola
ze střešovické Ústřední vojenské nemocnice. Od roku 2006 stojí v čele kliniky prof.
MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA.
Výuka stomatologie na této klinice byla
vždy určena výhradně pro pediatry, nikoli pro stomatology. To se ovšem změnilo
ještě za profesora Komínka v roce 1982,
kdy byla DSK ustavena Subkatedrou dětské stomatologie ILF. Výuka na subkatedře
umožnila téměř devadesáti zubním lékařům získat nástavbovou specializační atestaci z tohoto oboru.
Budoucnost celého areálu můžeme
věštit jako perspektivní. I přes neustálé
proměny vně i uvnitř jedné z největších
evropských nemocnic, zahrnující rovněž
lůžkové kapacity pro široké spektrum
dětských a dospívajících pacientů, vytváří motolská fakultní nemocnice mohutný
a všestranný potenciál pro slibný rozvoj.
Po letech snad také zklidněný, stabilizovaný, aby se medicína mohla rozprostřít
i tam, kde se v současnosti personál a pacienti musí uskrovňovat víc, než by takovému zařízení slušelo.

Připravil PhDr. Ladislav Šolc

Prof. MUDr. Taťjana Dostálová,
DrSc., MBA, současná přednostka
dětské kliniky, v rozhovoru s primářem
MUDr. Karlem Klímou, Ph.D.

Pohled do ordinace ambulantní
části kliniky s výhledem na budovu
ubytovny. V ní se mohou ubytovat
také rodiče dětí, pro něž se nedostává
místa přímo na oddělení.

Zotavovací místnost v ambulantní části,
která je nezbytnou součástí používání
moderních metod sedace při vědomí
u nespolupracujících dětí.

PODĚKOVÁNÍ: Za obětavé průvodcovství
po areálu nemocnice a pozornou spolupráci děkuji MUDr. Tomáši Hlaďovi.
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Chceme dělat naši práci stejně dobře jako dosud
Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
tovostní služby je sezonně způsobeno vzájemnou nezastupitelností praktických zubních lékařů v Olomouci a okolí, kteří spoléhají na to, že kliniky zastřeší péči o pacienty
po dobu jejich nepřítomnosti. Personální
kapacita našich klinik však není neomezená,
navíc spektrum výkonů klinik je úzce specializované a s vyšší časovou náročností. Řešení nárůstu ošetření pacientů se základními
akutními problémy, kteří nejsou registrováni
u nás, je proto v pracovní i mimopracovní
době značně svízelné.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie v olomoucké fakultní nemocnici sice sídlí
na okraji areálu, ale její význam pro léčbu onemocnění v orofaciální oblasti určitě
k okrajovým nepatří. Vpravo na fotografii vidíte barevně odlišenou část budovy, kde jsou
umístěny operační sály.
V roce 2012 se na několika klinikách
stomatologického oboru vystřídali
přednostové. V Praze došlo dokonce
k významné organizační změně:
Stomatologická klinika 1. LF UK
a VFN Praha byla rozdělena na dvě
samostatné jednotky. Tím nově vznikla
Klinika ÚČOCH 1. LF UK a VFN Praha
a ostatní stomatologické obory se spojily
s Ústavem klinické a experimentální
stomatologie 1. LF UK a VFN Praha.

Klinika ÚČOCH LF UP
a FN Olomouc
V obou moravských univerzitních metropolích se na klinikách ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) ujali kormidla
noví přednostové. Do čela Kliniky ÚČOCH
LF UP a FN v Olomouci se postavil MU Dr.
et MU Dr. Peter Tvrdý, Ph.D. Rodák z Trnavy s lehce hanáckým přízvukem, slovenštině
už dávno vzdáleným. Ve funkci přednosty
vystřídal prof. MU Dr. Jindřicha Pazderu,
CSc., který stál v jejím čele v letech 1995
až 2013 jako nástupce prof. MU Dr. Emila
Jiravy, DrSc. Jako volné pokračování našeho
cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
vám dnes s dr. P. Tvrdým přinášíme rozhovor.
Pane přednosto, v jakém bodě se dnes
nachází olomoucká Klinika ÚČOCH?
Ve stadiu mírného rozvoje. Když říkám
mírného, vyjadřuji tím své přání, abychom
byli ve změnách dynamičtější, zároveň však
rád konstatuji, že v mezích ekonomických
a oborových možností se stále posouváme
vpřed. Právě jsme po rekonstrukci celého
objektu a postupně obnovujeme vnitřní vy-
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bavení. Nový výtah, bezbariérové vstupy,
operační sály. Tam, pravda, ještě chybí výkonná klimatizace, ale také ta je v letošním
plánu stavebních prací. Jistě není tajemstvím,
že olomoucká stomatologie nemá na budovy moc štěstí. Stav Kliniky zubního lékařství
(objekt někdejšího berního úřadu) vidí každý
kolemjdoucí. Určitě jsou také pamětníci legendárního „domečku hrůzy“, který smetla
z mapy Olomouce nadjezdová křižovatka
v prostoru Brněnské ulice, výpadovky na
Mohelnici. Těší nás, že „panelák“, který nás
po výstavbě dopravní infrastruktury města
čekal v areálu FN Olomouc, postupně přizpůsobujeme funkcím, které si klinika žádá.
Zevnitř, i zvnějšku.
Jakou má vaše pracoviště kapacitu?
Máme čtrnáct lůžek a toto množství naplňujeme. Snažíme se respektovat trend směřující k velkému obratu pacientů. To se někdy těžko uskutečňuje, protože pochopitelně
přísun z periferií co do množství a struktury
nijak neovlivníme. Tři pokoje jsme na přechodnou dobu v rámci dobré spolupráce
mezi jednotlivými klinikami naší nemocnice
poskytli pacientům septické části ortopedie.
Máme také rozsáhlou ambulanci. Součástí
naší budovy je i nonstop pohotovostní služba, která je posílena o víkendech a o svátcích dalším lékařem. Ta je zejména v období
prázdnin, tedy v létě a o Vánocích, více než
vytížena. Pro ilustraci – loni v prosinci jsme
na zubní pohotovosti ošetřili na tisícovku pacientů. O služby se zde dělí naši lékaři a kolegové z Kliniky zubního lékařství.
Přetížení ambulantního provozu Kliniky
zubního lékařství, naší kliniky a zubní poho-

Můžeme nějaký z oborů ÚČOCH označit
za preferovaný?
Jak jsem už uvedl, stejně jako ostatní klinická pracoviště přebíráme pacienty s komplikovanější diagnózou od praktických zubních lékařů z privátních ordinací.
V rámci traumacentra naší nemocnice
jsme také spádovým pracovištěm pro úrazy
v oblasti hlavy a zde spolupracujeme ať už
jako konziliáři, nebo hlavní léčebné pracoviště – nebo chodíme operovat na centrální
sály. Smutný hit v tomto směru představují motocyklové a cyklistické havárie. Vše
je u nás pro tyto náročné situace výborně
logisticky podchyceno, nemocnice má pracoviště urgentního příjmu úrazů s vlastním
heliportem.
Nejvíc se na naší klinice rozvíjí onkochirurgie. Nárůst orofaciálních karcinomů,
které byly dříve neoperabilní, dnes dokážeme zvládnout. Podle potřeby nahrazujeme
defekt lalokem přeneseným z jiné části těla,
ve spolupráci s mikrochirurgy. Zaměřujeme
se také na kvalitní pooperační péči. Této problematice se u nás věnuje zejména MU Dr. et
MU Dr. Richard Pink, Ph.D.
Každoročně pořádáme Olomoucké onkologické dny, letos v únoru byly již sedmnácté, jako obvykle za aktivní účasti slovenských kolegů. Reprezentují teoretické,
odborné shrnutí aktuální problematiky této
specializace.
Tzv. domeček hrůzy představoval předchozí
sídlo ÚČOCH v areálu fakultní nemocnice.
Originální cihla pochází z této stavby a je
přizdobena několika historickými pohledy
na tuto legendární stavbu.

V souvislosti s onkologickými onemocněními se věnujeme široké problematice léčby
bisfosfonáty. Stojí za připomenutí, že kolegové v Ostravě vypracovali určité zásady, jak
postupovat, zavedli web k této problematice
a všichni společně dnes iniciujeme zejména
prevenci. Zdůrazňujeme nezbytnost komplexního vyšetření v orofaciální oblasti ještě
před nasazením léčby bisfosfonáty, podobně
jako u pacientů v přípravě před transplantací
kostní dřeně. Loni na podzim se objevilo toto téma na sympoziu ve Velkých Karlovicích,
kde byli kolegové ze Slovenska a Polska.
Otevřela se tam samostatná sekce bisfosfonátů a vyvolala velmi intenzivní a konstruktivní diskusi, která nakonec byla uzavřena
s důležitým závěrem, že je primárně nutné
posílit prevenci a osvětu. Také proto, aby ti
lékaři, kteří léčbu bisfosfonáty indikují, měli
od nás zpětnou vazbu a věděli, jaké problémy mohou nastat.
Mojí specializací se stal čelistní kloub
a musím říci, že v této oblasti zaznamenáváme téměř jakousi epidemii. Zhruba desítka
specialistů na tuto léčbu v ČR řeší prakticky
všechny problémy a výkony. U nás funguje
v pondělí dopoledne a ve čtvrtek odpoledne
specializovaná poradna, kde ošetříme více
než dvě desítky pacientů týdně.
Společně s MU Dr. Petrem Heinzem provádíme terapeutické zásahy od běžné konzervativní léčby, přes artroskopii až po náročné
chirurgické výkony v celém spektru, včetně
částečné náhrady kloubů. Totální náhradu
kloubu zatím neprovádíme. V budoucnu se
nám jeví jako perspektivní dobrá spolupráce
s brněnskou, nebo ostravskou klinikou, kde
mají veškerá vybavení i potenciál potřebný
pro léčbu onemocnění čelistního kloubu.
S léčbou kloubních potíží úzce souvisí
i složitá problematika bolestí v obličeji, často s nejasným původem, které se na našem
pracovišti věnuje MU Dr. Dagmar Hanáková, Ph.D.
Ve spolupráci s Klinikou zubního lékařství LF UP poskytujeme pacientům provoz
poradny pro čelistní anomálie. Tam, kde
nepomohou ortodontické aparáty, nastupuje ortognátní chirurgie. U nás ji dlouhá léta prováděl prof. Jindřich Pazdera. Dnes se
této disciplíně věnuje MU Dr. et MU Dr. Petr

Michl ve spolupráci s MU Dr. Martinem Kotasem, Ph.D., z Kliniky zubního lékařství.
Stranou u nás nezůstává ani široká nabídka
implantačních systémů. Ve výuce i prakticky
se jim věnuje primář MU Dr. Vítězslav Zbořil,
Ph.D., můj zástupce pro léčebnou péči. Pro
pacienty se zájmem o zavedení dentálních
implantátů máme na klinice poradnu, kde
také spolupracujeme s protetikem, MU Dr.
Zdeňkem Kadlecem, Ph.D.
Jaké místo na vaší klinice zaujímá věda
a výzkum?
Vyplývá to z právě řečeného. Zpracováváme retrospektivní studie lalokových rekonstrukcí, ale věnujeme se i dalším souvislostem právě v oblasti onkochirurgie. Zabýváme
se výzkumem sliny jako diagnostického média. Hladina neutrofilů ve slině může totiž
fungovat jako pomocný ukazatel úspěšnosti
přihojení štěpu po autologní transplantaci
periferních krvetvorných buněk. Zjistilo se,
že ve slině dochází dříve ke změně hladiny
neutrofilů než v krvi, což je u pacientů po
transplantaci kostní dřeně důležitý příznak
nadcházejícího odlučování transplantátu.
Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů zaměřených na výzkum biologických vlastností odontogenních cyst a také diagnostických a léčebných postupů v terapii onemocnění temporomandibulárního kloubu.
Objevují se ale i další témata, např. MU Dr.
Karin Chytilová, Ph.D., moje zástupkyně pro
výuku studentů, zkoumá terapii zánětů lůžka
po extrakci zubu pomocí extraktů z rostlin,
konkrétně z brusinky.
Jak se vám daří naplňovat požadavky
na výuku budoucích zubních lékařů?
Máme zhruba stovku studentů v každém ročníku, z toho vždy asi 8 – 10 posluchačů tvoří studenti ze zahraničí, které vyučujeme v angličtině. Mimochodem, v příštím
roce společně s Klinikou zubního lékařství
pošleme do světa první absolventy oboru
dentistry.
Myslím si, že je zde důležité připomenout
rozdíl mezi všeobecným lékařstvím a stomatologií. Mladí lékaři ve všeobecné medicíně
se v dané specializaci v praxi učí vše od začátku. Zubní lékaři už jdou rovnou do terénu

Při návštěvě Olomouce jsem měl
štěstí. Se současným přednostou MUDr.
et MUDr. Peterem Tvrdým, Ph.D.,
(na fotografii vpravo), se vyfotografovali
i jeho předchůdci: prof. MUDr. Emil
Jirava, DrSc., (uprostřed, přednostou
byl v letech 1965 – 1995), a prof. MUDr.
Jindřich Pazdera, CSc.
a měli by tedy už přece jen něco umět. Pacienti, na nichž by se studenti učili, se hledají
obtížně. Buď se nedají přesvědčit a výkon
vyžadují od vystudovaného lékaře, nebo se
v daném okamžiku, když probíhá výuka, žádní vhodní pacienti pro studijní přípravu na
klinice nevyskytují… Značná část problému
také spočívá v nepoměru množství studentů
a kapacit našeho pracoviště. Vše je potom
v rukou pedagoga, který musí nejen vést výuku a praktický seminář, ale také garantovat
vůči pacientovi ošetření lege artis. Na tomto
místě bych rád jmenoval i ostatní lékaře, kteří
se podílejí na výuce studentů: MUDr. Vladislav Moťka, MUDr. Vladimír Klimeš, MUDr.
et MUDr. Michaela Schneiderová, MDDr.
Stanislav Juřička a MDDr. David Král.
Naši posluchači by se už v průběhu 3.
a 4. ročníku měli naučit aplikovat místní
umrtvení a vytáhnout zub, na nás leží těžký
úkol naučit je prakticky naši specializaci, na
rozdíl od všeobecných oborů, už přímo během studia, v pregraduálu. Nebo je alespoň
maximálně pro praxi připravit.
Připravil Ladislav Šolc

Objekt Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci prošel v posledním období mnoha změnami. V interiéru chodby, kde jsem
zastihl skupinku dobře naladěných studentů, to sice ještě „dýchalo minulostí“, ale celkový dojem z prostředí kliniky je dnes výrazně lepší,
než při mé návštěvě před několika lety. (Na fotografii vpravo pohled do lůžkového oddělení.)
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NEJVÝŠE POLOŽENÁ KLINIKA V BRNĚ
Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
Máme šest atestovaných odborníků,
stále u nás pracuje i můj předchůdce
ve funkci přednosty doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., a také as. MUDr.
Ludmila Procházková, CSc. Naším primářem je MUDr. Petr Pokorný, který se
věnuje především traumatologii. Mým
zástupcem pro výuku je MUDr. Ond řej
Liberda, Ph.D. Ten po mně převzal oblast ortognátní chirurgie včetně léčby
čelistního kloubu. Vedení kliniky samozřejmě spoluvytváří vrchní sestra Marcela Dejmalová.

V nejvyšším patře této budovy Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích sídlí Klinika ústní,
čelistní a obličejové chirurgie LF MU.

Historie brněnských
stomatologických pracovišť
nás překvapuje svou bohatostí
a rozprostraněností. Detailně jsme
o nich psali v seriálu GENIUS LOCI
v LKS č. 10/2009.
Připomeňme je pouhým výčtem: první akademické univerzitní pracoviště
založené profesorem Bažantem na Šilingrově náměstí, které také poskytovalo ve své lůžkové části první specializovanou péči ústní, čelistní a obličejové
chirurgie v Brně. Dále se stomatologie
usídlila v Hybešově ulici, a to ne jenom
v areálu nemocnice u sv. Anny, ale také
doslova „přes ulici“, ve zvláštní budově,
která slouží stomatologii od roku 1960.
Neopomeňme rovněž zmínit někdejší
brněnské „doškolováky“, starší v ulici
Rybkova, novější v komplexu ve Vinařské. Přehled završí místo geograficky
zcela dominantní, nejvýše položené
a už zdálky viditelné – Klinika ústní,
čelistní a obličejové chirurgie LF MU
a FN Brno ve výškové budově Fakultní nemocnice Brno v jihozápadní čtvrti Bohunice. Právě na tomto pracovišti
došlo v roce 2010 ke „střídání stráží“,
a tak jsme oslovili doc. MUDr. Olivera
Bulika, Ph.D., nového přednostu této
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kliniky, aby se s námi podělil o svůj pohled na současnost i perspektivu tohoto
významného jihomoravského spádového pracoviště.
Pane přednosto, můžete
charakterizovat současnou
situaci kliniky, kterou řídíte?
Připomeňme, že naše Klinika ústní,
čelistní a obličejové chirurgie se zrodila
před patnácti lety, když se sloučila dvě
tehdejší lůžková zařízení v jedno nové,
a to v rekonstruované části 17. patra výškové budovy Fakultní nemocnice Brno.
Vznikla tak nevelká klinika s významem,
který přesahuje její kompaktní charakter.
Máme ve stavu dvanáct lékařů a naše
lůžková kapacita čítá osmnáct jednotek,
i když podle potřeby můžeme rozšířit kapacitu až na pětadvacet lůžek. To se však
zatím ukazuje jako mimořádná rezerva.
Náš lékařský tým vykazuje pozoruhodnou stabilitu, našli jsme také fungující modus pro výchovu a další působení
mladých lékařů právě na našem pracovišti. O náš obor je zájem, nemůžeme
ani všechny, kteří by zde rádi pracovali,
uspokojit. Naším cílem je vytvořit začínajícím lékařům takové podmínky, aby
nemuseli po atestaci volit atraktivní cestu do privátu.

Vy osobně se tedy
věnujete onkologii...
Ano, i když dříve jsem se zaměřoval
na ortognátní chirurgii. V onkologii usilujeme o komplexní léčbu našich pacientů. Při náročných rekonstrukčních
výkonech spolupracujeme s kolegy
z plastické chirurgie, zejména při mikrochirurgických technikách. Plánované
operace v celkové anestezii provádíme
na jednom z velkých sálů pravidelně od
pondělí do čtvrtka každý týden.
Jak zajišťujete ambulantní provoz?
Zde v nejvyšším, 17. patře, najdete
vedle administrativních a výukových prostor současně také část pro ambulantní
stomatochirurgický provoz. Tři ambulance pro běžnou každodenní činnost a dva
menší sálky pro výkony v dentoalveolární
chirurgii.
Zbývá tedy to podstatné pro
pracoviště vašeho typu – popsat,
jak funguje lůžková část oddělení...
Jak jsem už řekl, běžně pracujeme
s kapacitou necelých dvou desítek lůžek. Zmiňme i to, že naše lůžková část
je ještě z dob mého předchůdce propojena s cévní chirurgií.
Jinou kapitolu samozřejmě tvoří různé úvahy o spojování pracovišť, jednotlivých oddělení apod. Osobně nejsem
příznivcem toho, aby se například velké
nemocnice spojovaly v ještě větší kolosy tak, jak jsme tyto tendence zaznamenali v Brně v minulém roce, kdy mělo
dojít k propojení nemocnice u sv. Anny,
mimochodem velmi zadlužené, s naší
bohunickou nemocnicí pod jedno centrální vedení. Toto nebezpečí pominulo.
Objevují se však jiné záměry, např. spojit ústní, čelistní a obličejovou chirurgii

s ORL. Obecně k tomu mohu říci, že
jsem příznivcem intenzivní spolupráce
v různých medicínských specializacích. Na druhé straně si však myslím, že
specifika pracovišť má být zachována
a pěstována do většího detailu – nikoliv
fúzováním do větších celků...
Můžete charakterizovat organizaci
výuky studentů na vaší klinice?
Naše výuka je v současnosti zajištěna
ve všech směrech, většinu výuky maxilofaciální chirurgie a stáže zajišťujeme my.
Základem je, jak všichni dobře víme,
vytvořit fungující vztah mezi pedagogem, studentem a pacientem. Ne každý
student se bohužel dostane ke všem výkonům. Někdy je u jednoho křesla tři
až pět studentů, protože jich je hodně.
Počty českých studentů dosahují k šedesáti, někdy se toto číslo pohybuje až
u sedmdesáti, a potom samozřejmě záleží na aktivitě každého jednotlivce, zda
se k výkonu dostane. A jak už to tak bývá, někteří posluchači chtějí, jsou aktivní
a iniciativní, jiní jsou pasivní, nesmělí
a praktickou zkušenost raději oželí.
Bolavé místo představuje výuka zahraničních studentů. Jejich počty jsou
velmi nízké – od dvou až tří v ročníku
maximálně do takových pěti, šesti. Ve
vyšším ročníku, poté, co někteří adepti
stomatologie nemohou dál pokračovat,
může pak dojít i k absurdní situaci, což
se už stalo, že jsme v ročníku měli jedinou zahraniční studentku, pro niž probíhá plnohodnotná výuka, i když počty
zahraničních studentů se v posledních
letech zvyšují.
Jaké jsou perspektivy a plány
rozvoje vašeho pracoviště?
Představy do budoucna jsou jedna
věc, finanční podmínky druhá. Když

jsem se díval na hospodářské výsledky
loňského roku, vyplývá z nich, že musíme při rozpočtu pamatovat v první řadě
na to, co je opravdu a nezbytně nutné,
a pak na to, co alespoň trochu zlepší
podmínky pro nás a pro pacienty. Nemůžeme však bohužel realizovat to, co
bychom chtěli a co by také podle mého
názoru bylo potřebné.
Začínáme tedy v rámci možností postupnou obměnou zařízení, například
starých křesel za nová, konečně získáme nový ortopantomograf, který nahradí ten původní, analogový rtg přístroj.
Měsíc co měsíc podstupujeme boj
s limity na spotřebu materiálu, někdy
je velký problém se do těchto omezení vejít. Traumatologii máme sice jakž
takž pokrytou, avšak chceme rozpracovat a vylepšit technická a operační řešení i v léčbě centrální obličejové části. Snažíme se zavádět také zahraniční
zkušenosti, čemuž podřizujeme plán
zahraničních cest mladých perspektivních kolegů. V ortognátní chirurgii nás
čeká dovybavení pracoviště některými
speciálními nástroji. V onkologické léčbě, v rekonstrukcích větších tkáňových
oblastí, prohloubíme spolupráci s plastickým chirurgem. Léčbu a diagnostiku čelistního kloubu nám usnadňuje
artroskop. Zde zajišťujeme klasickou
konzervativní a rutinní léčbu, v případě
potřeby však i včetně totálních náhrad
kloubů.
Za důležité považuji dále budovat
a upevňovat tým svých spolupracovníků. Loni atestoval MUDr. Vojtěch
Pe ři na, Ph.D., letos MUDr. Tomáš Křiva.
Jako státní zdravotnické zařízení jsme
provozovali také běžnou stomatologickou ambulanci, ovšem v rámci zvýšení
rentabilnosti byla převedena do systému pronájmu. Nadále setrváme a dále

MUDr. Ludmila Procházková, CSc., při přednášce studentům
zubního lékařství v rekonstruovaném výukovém sále ÚČOCH
v Brně-Bohunicích.

Přednosta Kliniky ústní, čelistní
a obličejové chirurgie LF MU
a FN Brno- Bohunice doc. MUDr.
Oliver Bulik, Ph.D., (na fotografii vlevo)
se svým předchůdcem doc. MUDr.
Milanem Machálkou, CSc.

rozvineme spolupráci v početném týmu
odborníků na řešení traumatologických
příhod. Náš dobře dostupný heliport
včetně nemocnice v blízkosti dálnice
prohlubování této pomoci pacientům,
zejména účastníkům dopravních nehod, činí logickým a nezbytným.
Nezapomeneme pochopitelně rozvíjet vědeckou a odbornou činnost, získávat granty pro další výzkum a pečovat
o teoretickou bázi ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Jsem však přesvědčen
o tom, že nejdůležitější moment v naší
práci představuje praktická pomoc nemocným. V ambulanci, u lůžka nebo na
operačním stole. Bez každodenní intenzivní praktické lékařské činnosti by náš
obor ztratil svůj smysl.
Připravil Ladislav Šolc

Běžné výkony dentoalveolární chirurgie se provádějí na menších
sálcích – vše soustředěno na jednom místě, do 17. poschodí
výškové budovy nemocničního areálu v Bohunicích. Na
fotografii je MUDr. Tomáš Křiva při operačním výkonu.
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STOMATOLOGIE JE
PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ MEDICÍNY
Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
Jednou ze služebně nejmladších
přednostek na našich klinikách
zubního lékařství je prof. et prof.
MU Dr. et MU Dr. Lydie Izakovičová
Hollá, Ph.D. Pracoviště Stomatologické
kliniky LF MU a FN u sv. Anny
v Brně řídí jako nástupkyně
prof. MU Dr. Jiřího Vaňka, CSc.,
právě dva roky. Ten nadále
setrval ve funkci proděkana pro
zubní lékařství Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity.
Jak jsme už psali v minulém čísle, historie brněnských stomatologických pracovišť je pestrá. Současnost můžeme bez
velké nadsázky označit jako potenciálně
dramatickou. Důvodů pro toto hodnocení je řada. Na prvním místě to jsou samozřejmě peníze. Jestliže v nemocnici
v Bohunicích obracejí šéfové jednotlivých klinik každou korunu v ruce aspoň
třikrát, tak u sv. Anny, která se už delší
dobu topí v dluzích, není vlastně už ani
co obracet – příkazem dne je šetřit úplně
všude, snižovat stavy, přehodnotit projekty z oblasti vědy a výzkumu a především dořešit problémy spojené s projektem FNUSA-ICRC, kde již dnes funguje
pracoviště kardiologie a kam se stěhuje
pracoviště neurologické.
Aktuální půldruhamiliardový dluh má
být postupně snižován razantním zásahem v oblasti lidských zdrojů. Jak uvádí
web ČT24 9. června: „O práci má přijít
desetina zaměstnanců, celkem tři stovky
lidí. Propouštět se budou lékaři, sest ry
i nezdravotnický personál. Na koho
přesně výpověď padne, se zatím neví,
vedení nemocnice své kroky konzultuje
s odboráři.“ Web dále doplňuje informaci citací ředitele nemocnice MU Dr.
Martina Pav líka, Ph.D., DESA, EDIC:
„Mzdové náklady nemocnice tvoří jednu
z nejvýznamnějších položek na nákladové stránce. Nemocnice vyplácí přes
100 milionů měsíčně na mzdách, takže
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Areál Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno je pořád staveništěm,
i když v jeho centru již stojí nová budova ICRC.

doufáme, že se zde podaří jedna z největších úspor.“
Paní profesorko, jak budete
na stomatologické klinice realizovat
tato úsporná opatření?
V tomto okamžiku by jakákoliv konkrétní odpověď byla předčasná. Znovu
a znovu prověřujeme, také za spolupráce s mým předchůdcem a současným
proděkanem LF MU prof. Vaňkem, celou
situaci na našem pracovišti, hledáme
alternativní řešení, jednáme a bojujeme
za každého klinického pracovníka. Objem našich personálních zdrojů činí třicet jedna plných pracovních lékařských
úvazků, které, z obecně známých důvodů, zajišťuje skoro dvojnásobek lidí, tedy
ve finále padesát osm lékařů v různě velkých částečných úvazcích. Každopádně
vámi citovaná informace z veřejných
zdrojů o desetiprocentní redukci představuje snížení minimálně o tři lékaře – vztaženo k plným úvazkům. Dalším velkým

problémem je také pro obor stomatologie specificky výkonnostní ekonomické
hodnocení činnosti pracoviště, které dostává platby od pojišťoven ve zcela stejné
výši jako privátní praxe bez zohlednění
podstatně vyšší časové náročnosti výkonů při výuce, což vede k ekonomickému
propadu kliniky. Navíc, dle sdělení ředitele FN u sv. Anny, výuka mediků v této
chvíli ročně stojí nemocnici 18 milionů
Kč a není plně hrazena LF MU.
Jaké je v současnosti složení lékařů
na vaší klinice?
Odpověděla bych – typické. Velký
nedostatek zkušených odborníků střední generace, výuka a provoz se opírají
o pracující důchodce a mladé lékaře, kteří nikoliv zřídka představují kompromis
z hlediska skutečně reálné akademické
perspektivy pracovníka fakultní kliniky.
Ten by měl spojovat vysokou lékařskou
kvalifikaci a erudovanost se schopností
vědecky pracovat, k tomu také úspěšně

Osud výuky budoucích zubních lékařů
drží v ruce mladí asistenti. Zda na
klinikách vydrží, nebo jednoho dne
odejdou do svých privátních praxí,
na to není často bohužel snadná
odpověď. Vpravo na fotografii dr. Petr
Kučera se studentkou a sestrou Alenou
Hutákovou ošetřují na laserovém
a mikroskopickém pracovišti
pacientku, vlevo studentky při ošetření
pacienta na výukovém sále.

a pravidelně publikovat, včetně zahraničí, a zároveň disponovat pedagogickým
talentem spojeným s potřebnou autoritou a praktickou dovedností předávat
odborné poznatky posluchačům pregraduálního či postgraduálního studia. Je
to začarovaný kruh. Mladý asistent se
pochopitelně pořád učí – a přitom od
něj vyžadujeme plnohodnotnou výuku,
a to nejenom teoretickou, ale také praktickou. Staří kozáci, mohu-li to tak říci,
jsou plně vytíženi další výukou, zejména
přednáškami a zkoušením, takže hlavně
v praktikách jsou mladí asistenti zpravidla odkázáni sami na sebe. Bohužel.
Informace o problémech ve zdravotnictví, které do této situace vnášejí média
a jež prosakují všude kolem nás, samozřejmě vytvářejí zcela výjimečně náročné a dusné pracovní klima. To společně
s nízkým finančním ohodnocením klinických pracovníků vede k častým odchodům mladých nadějných lékařů do privátních praxí. Je třeba v této souvislosti
znovu zdůraznit, že na naší klinice máme zhruba o 50 % méně učitelů, než by
jich bylo zapotřebí při stávajícím počtu
studentů.
Můžete našim čtenářům představit
strukturu kliniky?
Klinika FN u sv. Anny zajišťuje rozsah
ambulantní stomatologické péče všech
základních oborů. Máme akreditované
pracoviště i pro obor maxilofaciální chirurgie, ale pouze v rozsahu ambulantní
péče, které vede MU Dr. Jan Hrbek. Složitější zákroky vyžadující hospitalizaci
pacienta potom řeší Klinika ústní, čelistní
a obličejové chirurgie ve FN Brno.
Konzervační oddělení řídí doc. MU Dr.
Zdenka Halačková, CSc., pedostomatologii prof. MU Dr. Martina Kukletová, CSc.,
která je zároveň mojí zástupkyní pro pedagogickou činnost, protetické oddělení
vede MU Dr. Sonia Bartáková, Ph.D., parodontologii donedávna řídil prof. MU Dr.
Antonín Fassmann, CSc., nyní byla vedením tohoto oddělení pověřena MU Dr.
Hana Poskerová. Implantologii zajišťuje
stále prof. MU Dr. Jiří Vaněk, CSc., ve
spolupráci s MU Dr. Patrikem Prachárem,
Ph.D., a vedoucí ortodontického oddělení je doc. MU Dr. Pavlína Černochová,
Ph.D. Mým zástupcem pro LPP je primář
MU Dr. Lubomír Freyburg, CSc., a vrchní
sestrou je Eva Grégrová.

Poskytujete ve vašem zařízení službu
zubní pohotovosti?
Dnes už ne. Bývala tady před lety,
ale v současnosti se omezila jen pro zaměstnance nemocnice a hospitalizované pacienty, nebo také ty, kteří jsou na
naší Stomatologické klinice registrováni.
V Brně zajišťuje zubní pohotovost Úrazová nemocnice Na Ponávce. Mimochodem – někteří naši mladí lékaři si tam na
pohotovostní služby chodí přivydělávat...
Mluvíme-li ale o dislokaci různých
pracovišť v Brně, bohužel musím znovu
připomenout, že u nás chybí nejenom
standardní lůžkový provoz, ale hlavně
už dlouhá léta postrádáme stacionář pro
pacienty po výkonech v rámci tzv. jednodenní chirurgie. K dispozici máme pouze
tři „dospávací“ lůžka, což omezuje provoz a počty pacientů, které jsme schopni
ošetřit.
Jaké je zapojení stomatologické kliniky
do vědy a výzkumu?
V tomto směru je na tom Brno docela
dobře, což vychází z dlouholeté tradice.
Připomněla bych, že před dvěma lety
úspěšně završilo svou práci Stomatologické výzkumné centrum, a i dnes u nás
běží několik zajímavých výzkumných
projektů.
Pod vedením prof. J. Vaňka a ve spolupráci s AV ČR je to sedmiletý projekt řešící genetický podklad hypodoncií (oligodoncií) a problematiku autotransplantace
zubů. Já stojím v čele výzkumu zabývajícího se genetickými, mikrobiologickými a klinickými determinantami rozvoje
a progrese parodontitidy u diabetiků.
MU Dr. Jan Vokurka se věnuje regeneraci
a léčbě recesů. Velkým úspěchem v letošním roce bylo získání pětiletého projektu „Centra excelence“ z GAČRu, kde
se, ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR, 1. LF UK v Praze
a Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, budeme zabývat výzkumem
vývoje a regenerace orofaciální oblasti.
Jaké jsou tedy nejbližší hlavní cíle
Stomatologické kliniky FNUSA v této
nezáviděníhodné situaci, kterou
nejen brněnské, ale vlastně celé naše
zdravotnictví prochází?
Pro mě je nejdůležitější udržet práceschopný tým lidí a pokusit se ho dále posilovat o kvalifikované lékaře-pedagogy.

Nově dobudované pracoviště
parodontologického sálu s možností
on-line výuky. Videopřenos do
výukových místností dovoluje
podrobné sledování celého
operačního výkonu většímu množství
studentů, kteří mají možnost dotazů
a odpovědí operatéra. Zařízení lze
využít k přenosům po internetu
i v rámci videokonferencí se
zahraničními pracovišti.

Tři generace přednostů brněnské
stomatologické kliniky. Zleva:
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., předchůdce
prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D.,
současné přednostky. Vpravo prof. MUDr.
Josef Bilder, DrSc., který na klinice působil
jako přednosta v letech 1990 – 1994
a současně jako děkan LF MU
v letech 1991 – 1997.

Jakkoliv to v mnoha směrech nezáleží jenom na mně, protože tabulky platových
výměrů a řada dalších okolností vzniká
jinde než na našem pracovišti.
Přes kritickou finanční situaci musíme
všemi prostředky usilovat o dovybavení
pracoviště a jeho obnovu tam, kde zařízení po mnoha letech dosluhuje.
Také je třeba pěstovat povědomí
o tom, kdo je to zubní lékař, a jak by
měl vypadat odborný a kariérní růst
odborníků na fakultních klinikách. A to
jak v onom pomyslném trojúhelníku lékař-vědec-pedagog, tak už při studiu,
kde považuji za klíčový vztah oboru
zubního lékařství a všeobecné medicíny. Při výchově absolventů zubního lékařství je třeba harmonicky pečovat jak
o pěstování praktických dovedností, tak
neopomíjet souvislosti celého oboru
medicíny. Jsem přesvědčena, že kvalitní
léčba pacientů vyžaduje hluboké znalosti o „celém člověku“, nikoliv jen úzce
specializovanou odbornost týkající se
dutiny ústní. Medicína se rychle posouvá
kupředu, léčí se choroby dříve beznadějně nevyléčitelné, široce se už používají
komplikované farmakoterapeutické postupy a kombinace, uveďme například
léčbu bisfosfonáty, a zubní lékař si musí
být těchto okolností vědom a musí znát
adekvátní postupy a řešení pro takové,
jak někdy říkáme, „rizikové“ pacienty.
Stomatologie představuje lékařský obor,
který je v nárocích na praktické dovednosti absolventa, a především na právě
vystudovaného lékaře, výjimečný. Není to však obor, který stojí vedle, nebo
dokonce mimo oblast toho, co vnímáme
pod pojmem medicína.
Připravil Ladislav Šolc
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Královéhradecká
lékařská fakulta
a stomatologická
klinika slaví 70 let
V říjnu oslaví Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
70. výročí svého založení. S její existencí je těsně spojena také výuka
stomatologie. Obdobnými slovy, samozřejmě kromě číslovky, jsme před
dvaceti lety v LKS uváděli první velkou reportáž ze Stomatologické kliniky
LF UK a FN v Hradci Králové u příležitosti jejího padesátiletí v roce
1995. V průběhu let jsme v LKS publikovali řadu dalších článků, které
dokumentovaly zásadní etapy rozvoje této kliniky a její klíčové momenty.
Letos jsme se na klinice opět sešli jak s jejími současnými představiteli, tak
i dvěma předchozími porevolučními přednosty, kteří se významně zapsali
do historie tohoto klinického pracoviště. Dnešní reportáž je proto určitou
bilancí toho, jak se vize přednostů prolínají do současného života kliniky
a především do její budoucnosti.

Účelně koncipovaná posluchárna nesoucí jméno prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc.,
umožňuje využívat moderní technické pomůcky pro výuku.

Trocha historie
Pracoviště s názvem Klinika zubní vzniklo v r. 1945 v přímé souvislosti se zřízením královéhradecké pobočky
tehdejší LF UK. Jeho vedením byl pověřen z Prahy přišedší doc. MUDr. Karel
Měšťan. Klinika sídlila v areálu nemocnice v přízemí dnešního ředitelství a sestávala ze dvou ambulancí. Na počátku 50. let minulého století se pracoviště přesunulo do bývalé Městské nemocnice. Zpět do hlavního areálu fakultní
nemocnice ho přivedly až rozsáhlé výukové změny na konci 50. let. Výsledkem velkého úsilí tehdejšího přednosty
(1951 – 1977) prof. MUDr. Leona Sazamy, DrSc., byl zisk zvýšeného přízemí,
suterénu a několika místností ve 2. podlaží v jednom z křídel dnešního pavilo-
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nu Gynekologické a porodnické kliniky
v letech 1958 – 1959. V souvislosti s rozšiřující se preklinickou výukou se s prostorovými problémy a roztříštěností pracovišť kliniky potýkali i další přednostové, prof. MUDr. Lubor Novák, DrSc.
(1977 – 1987), a doc. MUDr. Jaroslava
Kvapilová, CSc. (1987 – 1989). Po roce
1989 však stála klinika na nové „startovní čáře“. Bylo třeba řešit zejména koncepci výuky studentů a přebudování kliniky v horizontu otevřených možností
moderní světové stomatologie.

Nový směr výuky
stomatologie
Prvním porevolučním přednostou
královéhradecké stomatologické kliniky se stal doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc.

Dlouholeté problémy s roztříštěnými
a nevyhovujícími prostorami pro zubní
lékařství vyřešila až rekonstrukce budovy,
která od r. 2002 patří výhradně Stomatologické
klinice LF UK a FN v Hradci Králové.

(1990 – 1996). Na toto období při našem letošním setkání vzpomíná:
„Najednou bylo všechno jinak. Rázem se klinika úplně proměnila personálně, bývalé vedoucí pracovníky nahradili ti, kteří před tím byli z různých
důvodů v ústraní. Někteří zkušení lékaři
začali odcházet do privátu, doslova se
rozpadlo protetické oddělení. Vybavení kliniky bylo nedostatečné a naprosto
zastaralé, k tomu nevyhovující prostory
kliniky, roztříštěné na několika místech.
A v r. 1995 došlo z technických důvodů k uzavření operačního traktu nacházejícího se v suterénu dnešního pavilonu Gynekologické a porodnické kliniky.
Našel jsem v archivu čtvrt století starý
dopis od profesora Sazamy, v němž už
tehdy upozorňoval na problém s provozem lůžkového oddělení… Vedení FN
v 90. letech bylo první, které se situací
vážně zabývalo. Naše lůžkové oddělení se přesunulo do pavilonu neurochirurgické kliniky s tím, že do budoucna
se bude hledat komplexní řešení tohoto
problému.
To, co ale bylo po roce 1989 zcela zásadní, byla otázka koncepce výuky stomatologie. Tehdy jsme věděli jen
ze zahraniční odborné literatury, jaké
jsou léčebné, materiálové a diagnostické možnosti, ale neměli jsme nic, natož
praktické zkušenosti. Každého vedoucího oddělení jsem vyzval, aby sepsal,
co by potřeboval změnit. V podstatě
to znamenalo kompletní rekonstrukci všech oddělení kliniky. A především
stanovení směru, kterým se má ubírat výuka studentů. Mojí vizí bylo převzít vše pozitivní ze zahraničních, zejména amerických dentálních fakult. To
znamenalo zahrnout do výuky vybrané a pro zubní praxi potřebné poznatky ze všeobecné medicíny a soustředit
se na praktickou výuku. Nemělo však jít
o čistě dentistické studium. Věděli jsme,
že je řada předmětů, které bychom měli začít vyučovat – například široce po-

Při rozhovoru u příležitosti 70. výročí LF UK v Hradci Králové se redakce LKS sešla jak se současnými představiteli Stomatologické kliniky, tak i dvěma
předchozími porevolučními přednosty. Na snímku jsou zleva doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. (přednosta 1990 – 1996), doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.,
(přednostka 1996 – 2007), současný přednosta (od r. 2007) doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., primářka MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., a MUDr. Jakub
Suchánek, Ph.D., z Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie.

jatou nauku o okluzi, stomatologicky zaměřené pojetí imunologie, orální
biologii, histologii, patologii a radiologii apod. Potýkali jsme se také s tím, že
prakticky nebylo z čeho učit, učebnice
byly zastaralé. Snažil jsem se svoji vizi postupně uvádět do života. Začínali
jsme např. důkladně učit propedeutiku,
v r. 1991 jsme zahájili výuku preventivní stomatologie. Navázali jsme na dlouholetou tradici v ošetřování hendikepovaných pacientů a také jsme, jako první
v republice, otevřeli rekvalifikační kurs
pro zubní instrumentářky.
S velkým uznáním ovšem musím konstatovat, že vizi moderní koncepce výuky dovedli k uchopitelné a použitelné
formě v podobě nového kurikula až mí
nástupci.“

Klinika zamířila do Evropy
Na úsilí doc. Jiřího Bittnera navázala přednostka doc. MUDr. Věra Hubková, CSc., která stála v čele kliniky v letech 1996 – 2007. Stanovila si tři hlavní úkoly: 1. získat odpovídající prostory a vybavení pro stomatologickou kliniku, 2. vytvořit novou koncepci výuky
a 3. získat pro stomatologii odpovídají
postavení v rámci FN a fakulty. O tom,
jak se jí to podařilo, jsme psali již v LKS
č. 5/2002 v reportáži s titulkem „Královéhradecká klinika zamířila do Evropy“.
Jak toto období vidí doc. Věra Hubková
dnes s odstupem let?
„Měla jsem tehdy velké štěstí na přímé nadřízené. Děkan královéhradecké
LF UK prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.,
a ředitel FN Hradec Králové doc. MUDr.
Leoš Heger, CSc., nám ve všem, čeho
jsme chtěli dosáhnout, vyšli vstříc.
V r. 1997 rozhodlo vedení FN HK
o přidělení a rekonstrukci celé budovy
bývalé kuchyně a jídelny pro potřeby
stomatologické kliniky, zejména v důsledku trvale vzrůstající potřeby léčebné péče i objemu výuky. Rekonstrukce
ale začala až v prosinci 2000 a trvala

něco málo přes rok. Budova stomatologické kliniky byla slavnostně otevřena 1. 3. 2002, ovšem lůžkové oddělení
muselo z prostorových důvodů nadále
zůstat na neurochirurgické klinice, kde
je dodnes.
Průběžně jsme připravovali nové,
moderní vybavení kliniky. Nevím, jak
jsme tenkrát přežili všechna ta výběrová řízení, hledali jsme co nejlepší nabídky a nakonec jsme vybavení získali za neuvěřitelných 12 milionů Kč. Klinika se proměnila v moderní pracoviště
zajišťující ve svých prostorách podstatnou část výuky studentů stomatologie,
stejně jako léčebnou péči a výzkumné
aktivity. Následně se podařilo v budově
bývalé hlavní brány zřídit druhou moderní fantomovou laboratoř pro preklinickou výuku.
Intenzivně jsme pracovali na moderní
koncepci výuky. V několika etapách se
změnilo kurikulum absolventa. Výrazně jsme ubrali ve výuce medicínských
předmětů a jejich náplň jsme cíleně
modifikovali pro potřeby zubního lékařství. Ale dalo nám dost práce toto prosadit, jak ve vztahu k vyučujícím z jiných
medicínských oborů, tak ve vztahu ke
kolegům z ostatních stomatologických
klinik, kteří šli cestou spíše extenzivního rozvoje. My jsme se soustředili na
kvalitu výuku a vždy jsme byli zastánci pětiletého studia. Nakonec jsme byli první stomatologickou klinikou, která moderní kurikulum zavedla, a ostatní
pak, v souvislosti se změnami dle požadavků EU, je od nás přebírali.
V té době jsme již měli od r. 1997
centrum dentální implantologie, od
r. 1999 pak oddělení orální medicíny.
Obě tato vysoce specializovaná pracoviště s výrazným výzkumným potenciálem jsou v domácích poměrech ojedinělá.
Třetí úkol, který jsem si stanovila, tj.
získat pro stomatologii odpovídající postavení v rámci FN a fakulty, se mi ale

úplně splnit nepodařilo. Klinika měla
učit studenty, zároveň vydělávat peníze
a nebýt závislá na dotacích, k tomu vykazovat vědeckovýzkumnou činnost. To
jde opravdu těžko skloubit. Nelze postavit ekonomickou stránku kliniky na
studentech, jejichž výuka je sama o sobě hodně nákladná. Nemohli jsme ani
soupeřit například s internisty v množství impaktovaných publikací, jenže podle toho byly rozdělovány odměny…
Každé kolegium jsem o tom mluvila a upozorňovala na specifika našeho
oboru, zdůrazňovala problémy. Například jsem tam jednou přinesla nástroje,
aby ostatní kolegové viděli, co vše už
v prvním ročníku student stomatologie
dostane a kolik to stojí. V naplnění tohoto třetího úkolu jsou nyní mnohem
úspěšnější moji nástupci.“

Současnost aneb
nic není na věky
Od roku 2007 je přednostou kliniky
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. Jaké
před ním byly a stále stojí zásadní úkoly?
„Když jsem nastupoval jako přednosta, dal jsem si za cíl udržet stávající stav
a nadále jej rozvíjet jak po stránce provozu, tak po stránce výuky a vědy.
Naším prvořadým posláním je vychovávat kvalitní absolventy. Kurikulum,
které jsme vytvořili, proto nelze petrifikovat, ale je nutné je neustále modernizovat a upravovat podle toho, jak se
objevují nové poznatky i celé nové medicínské obory jako např. molekulární
biologie, orální mikrobiologie apod. Cítíme ale, že současné kurikulum je stále určitý hybrid mezi tradicí a reálnými
možnostmi na jedné straně a mezi tím,
co bychom opravdu chtěli učit podle
vzoru moderních škol ve světě.
Postupně se nám podařilo pro kliniku
získat a rekonstruovat ve třech etapách
další přilehlé prostory ve středním křídle budovy a přesunem některých provozů do nich oddělit alespoň částečně ru-
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tinní klinický provoz od výukových aktivit. V budově bývalé hlavní brány pak
byla vybudována další, třetí preklinická učebna. V tomto tedy plně navazujeme na úsilí našich předchůdců – vývoj stomatologické kliniky je postupný,
dosti složitý, spojený s mnoha přesuny,
přestavbami, opakovaným stěhováním,
a děje se skutečně ve smyslu sentence
L. Sazamy „Clinica nostra nescit migrando“. Za ukončený jej však nelze pokládat ani v současnosti.

Trocha ekonomiky
V této chvíli do debaty vstoupila primářka MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., která je jakousi „ministryní financí“ kliniky.
„Ze všech stran existuje pochopitelně
tlak na ekonomickou soběstačnost kliniky. Víme sice, jak na to, ale současné
poměry a zákony nám to v mnoha směrech nedovolují. Po ekonomické stránce
jsem převzala primariát po MUDr. Alici Tachovské v uspokojivém stavu, jenže nároky jak ze strany FN HK, tak ze
strany dalšího rozvoje kliniky se stále
zvyšují. Dala jsem si tedy za úkol využít svých zkušeností z privátní praxe,
analyzovat situaci kliniky a pokusit se
najít nové možnosti, nastavit nová pravidla. Máme proto přesně rozdělená nákladová střediska, na nichž za ekonomiku odpovídá vedoucí oddělení, který je
například přímo angažován v účelném
objednávání spotřebního materiálu.
Podařilo se nám také nastavit spravedlivější kritéria odměňování zaměstnanců. Z povahy své práce nemohou
všichni vytvářet zisk, i když pracují
s velkým nasazením. Vsadili jsme tedy
na implantologické a protetické oddělení a na laboratoř. Jednotliví pracovníci těchto pracovišť mají za to určité přímé ohodnocení, avšak profitují z toho
také všichni ostatní zaměstnanci kliniky.

Musíme být opatrní při stanovení cen
přímo hrazených výkonů. Lukrativních
pacientů na kliniku přece jen tolik nechodí. Ošetřujeme hlavně problémové
pacienty, kteří chtějí vše na pojišťovnu.
Ale i tuto péči musí každý z nás dělat
perfektně, protože za námi stojí studenti
a dívají se nám pod ruce – učíme je to.
Shrnu-li tuto problematiku – obrat kliniky činí 78 milionů Kč ročně. Náklady
a výnosy máme téměř vyrovnané. Dlouhodobě máme, obdobně jako oční klinika a plastická chirurgie, nejlepší výsledky v rámci FN HK.
Znovu a znovu se však vracíme k základnímu problému, jímž je personální obsazení. Jedna generace odchází
postupně do důchodu, současná střední generace je početně slabá. Zůstávají hlavně ti mladší, kteří však potřebují
sbírat zkušenosti.“

věda aneb Einstein
by dnes neměl šanci
O problematice vědeckovýzkumné
činnosti kliniky hovoří přednosta doc.
MUDr. Radovan Slezák, CSc.:
„Jak již naznačila doc. Věra Hubková,
stomatologická klinika – a to platí obecně pro všechna tato pracoviště v naší
republice – vždy měla nelehkou situaci na poli vědy a výzkumu. Pokud chce
být člověk úspěšný výzkumník v medicíně, musí být samozřejmě dobrý lékař,
ale i kdyby byl nejlepší na světě v ošetřování zubního kazu či kořenového kanálku, nemá dostatečný kredit ve vědeckých kruzích. Hodnoceny jsou de
facto již jen výstupy v impaktovaných
časopisech. Je to také jedno z kritérií
pro úspěšnou habilitaci. Požadavky na
počet publikací v impaktovaných časopisech se však v ČR stále zvyšují, zatímco ve světě se na tohle už tolik nehraje,
neboť to někdy vede jen k plagiátorství.

V zahraničí se objevují i články s titulky jako Impaktfaktor – ďábelský výmysl!
Z tohoto pohledu by dnes snad ani Einstein neměl šanci.
Máme-li ve vědeckovýzkumné činnosti uspět, pak jediná cesta vede přes
spolupráci s jinými pracovišti v Hradci Králové i jinde, v zahraničí. V současnosti máme ročně 5 – 8 prací v časopisech s IF, a to opravdu není málo.
V rámci fakulty jsme vybudovali vlastní výzkumnou skupinu, takže nyní už
jen nečekáme, kdy nás někdo vyzve ke
spolupráci, ale naopak si sami vybíráme spolupracovníky. Tato skupina pracuje již třetím rokem.
A ještě poznámka k atestacím a odbornému růstu lékařů. Usilujeme o to,
aby naši lékaři vstupovali do programů
specializačního vzdělávání, aby získávali atestace z Klinické stomatologie,
Orální a maxilofaciální chirurgie, Ortodoncie, což je jedna z dalších podmínek jak pro úspěšnou habilitaci, tak
i pro platový postup. Vysíláme lékaře do
zahraničí na stáže a kursy, aby získali
co nejvíce zkušeností. Sami pořádáme
různá odborná setkání včetně již tradičního Sazamova dne. Pokud toto podceníme, a opět mluvím v obecné rovině,
pak do budoucna nebude mít náš obor
dostatek konkurence a diskuse schopných reprezentantů v lékařské komunitě, tj. docentů a profesorů, což by pro
obor byla skutečná pohroma.“

Pohled
do budoucnosti
Závěrem dejme slovo zástupci generace lékařů, která nepochybně bude
tvořit budoucnost kliniky. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., zde studoval a od
ukončení studia v r. 2005 tu také pracuje na oddělení záchovné stomatologie
a endodoncie. Podílí se na výuce stu-

Na řešení interiéru stomatologické kliniky je zřejmý citlivý přístup architekta, který vytvořil příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro
personál kliniky. Na centrálním pracovišti (vpravo), kde probíhá maximum praktické výuky, je dle zásady syntetizující výuky umístěno šest
zubních souprav v boxech do kruhu.
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MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., vedoucí lékař oddělení
záchovné stomatologie a endodoncie (vlevo), při praktické
výuce studentů 3. ročníku.

dentů a jako tajemník katedry také významně na její organizaci. Jak vše to,
co bylo výše řečeno, vidí on ze svého
zorného úhlu?
„Výhodu našeho pracoviště spatřuji v tom, že u nás dosud většina lékařů
pracuje jenom na klinice, ne souběžně
i v privátu (i když tento souběh je samozřejmě možný), takže jednotlivé týmy
jsou tu kompaktnější a koncepční i co
se týče výuky. Na každém oddělení musí být nějaký lídr, který udává koncepci
a ví, kam klinika směřuje. Lékaři z privátů na naše pracoviště docházejí hlavně
na specializované práce, např. při ošetřování hendikepovaných pacientů. Ov-

V r. 2009 získala klinika další prostory, jež významně rozšířily
její kapacitu. Sem se také přestěhovalo Implantologické centrum,
které na klinice vzniklo již v r. 1997 a v ČR patří ke špičkovým
pracovištím v tomto oboru.

šem náhled do privátní praxe, či některé
zásady vedení soukromé praxe, jsou pro
nás také důležité – když mi ukápne jediná kapka adheziva, musím si být vědom
skutečnosti, že jsem zahodil 200 Kč.
Co se týká ekonomiky, pomáhá nám
skutečnost, že pacienti platí i za nehrazené výkony provedené studenty. A protože na tuto péči dostávají pacienti slevu, je o ni velký zájem. To je na druhou stranu podstatná výhoda i pro výuku, neboť studenti si tak mohou prakticky osvojit široké spektrum pracovních
úkonů. Jsem přesvědčen, že od nás odcházejí zubní lékaři skutečně dobře připraveni pro praxi. Mimochodem, všiml

jsem si, že o naše absolventy je v privátních praxích buď enormní zájem, snad
díky tomu, co umí, anebo vůbec žádný,
protože jsou příliš nároční a moderní...
Sám se už blížím do kategorie pětatřicátníků. Je to hezký pocit, když moji současní studenti odcházejí pracovat
k mým dřívějším studentům. Vím totiž, že je předávám někomu, koho jsem
učil, za koho po odborné stránce ručím,
neboť jsou zvyklí podobně pracovat,
budou si rozumět a držet stejnou linii.“
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Budova olomoucké zubní kliniky
KONEČNĚ v novém kabátě
Historický objekt stomatologické kliniky v Olomouci na adrese Palackého 12
dostal konečně novou fasádu. Bylo načase – viz fotografie stavu „pacienta“
před rekonstrukcí. O podrobnostech tolik potřebné obnovy chátrající budovy
jsem hovořil s přednostou Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc doc.
MUDr. Milošem Špidlenem, Ph.D., který
zastává také funkci proděkana Lékařské
fakulty Univerzity Palackého.
Připomeňme, že tuto budovu získali stomatologové na prahu 60. let v souvislosti
s reorganizací krajů (býval v ní krajský národní výbor Olomouckého kraje, jenž se
stal součástí tehdy vzniklého Severomoravského kraje). Jediná významnější rekonstrukce objektu proběhla v roce 1979. Byly
opraveny omítky obvodového pláště, byla
vyměněna původní dřevěná dvojitá okna
za okna z hliníkových profilů a vyměněny
byly i všechny masivní dřevěné vstupní
dveře za hliníkové. Budova je ovšem výborně situována v centru města, navíc v sousedství olomouckého magistrátu, takže její
osud ve službách stomatologie byl vždy
více či méně nejistý.
Docent M. Špidlen nám aktuální situaci
i její vývoj objasnil: „Zubní klinika je přece
jen něco jiného než lůžkové oddělení. Tato
budova bezesporu stojí ve velmi atraktivní
lokalitě pro naše pacienty. Na hranici památkové zóny města, s výbornou dostupností pro pěší i automobilisty, kteří zde
mohou pohodlně parkovat na rozlehlém
parkovišti v těsné blízkosti, a samozřejmě
je bez problému dostupná také městskou
hromadnou dopravou. Jsme proto rádi, že
se podařilo toto naše sídlo uhájit. Navzdory
tomu jsme v tomto směru museli překonat
hned dvě překážky.
Za prvé to byl zájem města náš objekt získat k sousedící budově magistrátu.
Město Olomouc mělo dříve eminentní zájem, aby budovu získalo, protože vlastně
druhá polovina bloku, který se zde nachází,
městu patří. Současně i přilehlá budova,
tedy ta, která je propojena nadzemním koridorem, je využívána městem.
Za druhé pak existovaly vážné úvahy
a plány začlenit naši kliniku do areálu olomoucké fakultní nemocnice. Tam se počítá
s rekonstrukcí rozlehlé a tamní nejstarší bu-

dovy, které se říká Franz Josef. Do ní se mají
nastěhovat některá oddělení z menších
budov a jeden z takto uvolněných objektů
měl projít rozsáhlou rekonstrukcí, pravděpodobně dokonce provázenou nezbytnou
dostavbou dalšího podlaží. Abychom se
tam komplet, tak jak jsme teď tady v Palackého, vešli.
Ovšem naše budova rok od roku víc a víc
chátrala, zatímco projekt velké rekonstrukce v areálu fakultní nemocnice se stále
odkládal. Proto jsme se s jejím ředitelem
doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., nakonec dohodli, že Klinika zubního lékařství
zůstane, kde je, a fakultní nemocnice do
ní investuje. Opraví ji ve své gesci a za svoje peníze. Takže ve výsledku se ani kraj ani
město na rekonstrukci nepodílely.

Pře mysl Krejčí, Ph.D., a ostatní členové týmu
operační sálek. Druhý takový sálek máme
na parodontologii, kde doc. MUDr. Martin
Starosta, Ph.D., plus další lékaři provádějí
potřebné výkony u dospělých pacientů.“
Rekonstrukce, jak je na první pohled
zřejmé i z obou našich fotografií „před a potom“, zahrnovala opravu zevního pláště, při
níž bylo cílem vrátit této historicky cenné
stavbě pokud možno její původní vzhled.
Provedly se nové omítky, byla vyměněna
okna, byly nahrazeny staré vchodové dveře, vznikl dálkově ovládaný vjezd do dvora.
Nový venkovní výtah usnadňuje bezbariérový přístup pro invalidní a imobilní pacienty, kteří se bez problémů dostanou na
všechna pracoviště a samozřejmě také do
kartotéky či na toalety.

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., přednosta Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc. Fotografováno v listopadu
2017 na hlavním schodišti kliniky, které vedle sv. Apoleny zdobí také fotogalerie přednostů olomoucké stomatologické
kliniky, dnes kliniky zubního lékařství.

Složitější návaznost naší kliniky na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie
(ÚČOCH) umístěnou v areálu fakultní nemocnice tak sice zůstala, ale promyšlenou
organizací jsme ji prakticky bez problémů
překlenuli. Chirurgické výkony, jakými je
typicky ortognátní chirurgie, se řeší na
ÚČOCH. Pro neošetřitelné pacienty dětské
i dospělé máme vyčleněné dny, kdy naši
lékaři mají k dispozici chirurgický sál. Na
naší klinice se dělá malá chirurgie, retinované a přespočetné zuby, složitější extrakce dětských zubů. Na to má odb. as. MUDr.

Docent M. Špidlen doplňuje: „Rekonstrukce nezasáhla významně interiér a jeho
vybavení. Ten nebyl tak špatný. Na jeho
obnově, změnách a modernizaci postupně pracujeme za pomoci grantů. Nedávno
jsme u nás instalovali patnáct nových simulátorů. Na nich se studenti seznamují se základy výkonů a získávají první praktické zkušenosti a potřebnou zručnost. A v rámci této
výměny simulátorů se nám podařila jedna
velmi užitečná věc. Ve fakultní nemocnici
v budově ÚČOCH se uvolnila místnost, kam
jsme původní simulátory od nás nechali
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Dříve a nyní... Budovu olomoucké kliniky zubního lékařství, bezmála připomínající nějakou starou ruinu kdesi v českých Sudetech, jsem fotografoval v srpnu 2009.
Současný stav po rekonstrukci pláště objektu je zachycen na fotografii z listopadu 2017.
repasovat. Je domluvené, že naši studenti
mají možnost mimo výuku do této simulátorové učebny přijít a můžou si v klidu
zkoušet preparace na korunky, preparace
kavit atd. Tuto možnost rádi využívají, což
je důležité, protože pro zubního lékaře je
manuální zručnost základem úspěchu jeho
práce – a tady se dá dobře trénovat.“
Při exkurzi po klinice na mě dýchla atmosféra starých časů. Střídají se velké,
vznosné prostory s těmi menšími, někdy
stísněnými. Je snadné se na chvíli zasnít
a představit si moderní výukový areál pro
budoucí stomatology na úrovni požadavků jednadvacátého století. A přál bych
jak vyučujícím, tak studentům, aby se
všude u nás takové změny brzy dočkali.
Nicméně i ve stávajících prostorách nově
rekonstruované budovy v centru Olomouce se průběžně odehrává tolik potřebná
modernizace – a především cílená výuka.
Mikroskop, 3D rentgen, intraorální skener,
to vše zde najdete, takže studenti mají
možnost se seznámit s nejnovějšími technologiemi. Postupně jsou také obměňovány zubní soupravy. Z celkového počtu dvaapadesáti byly již novými unity nahrazeny
víc než dvě třetiny těch původních.
Olomoučtí dokážou řešení svízelných
situací promýšlet – a současně přitom myslet na pacienty. Dokázali to také při rozšíření dříve časově dost omezené zubní pohotovostní služby, do současného nonstop
režimu. Jak to zařídili? Dejme opět slovo
panu docentovi:
„Ve spolupráci Kliniky zubního lékařství
a ÚČOCH – a za přispění fakultní nemocnice – se tuto situaci podařilo významně zlepšit. V ordinaci lékařské pohotovostní služby,
která je situována na klinice ÚČOCH, se nejen vyměnily zubní soupravy. K nejvýraznější

změně došlo především v rámci výuky základních předmětů, kdy se součástí praktik
stala i část výuky prováděná s příslušným
učitelem právě přímo na pohotovosti. V praxi to znamená, že zubní pohotovost funguje
od 8.00 do 12.30 hodin. Po polední přestávce, kdy ordinace projde nezbytnou očistou
a samozřejmě je vše vysterilizováno, následuje ve všední dny od 15.00 do 7.00 odpolední a noční služba. Ta funguje bez přerušení
až do rána, kdy opět nastupuje hygienická
očista a po ní už pokračuje další studijní
skupina. Tak to probíhá ve školním roce.
O prázdninách je pohotovost samozřejmě
zajištěná také. Studenti si v jejím rámci mohou plnit svoji odbornou letní praxi.
Město Olomouc pochopitelně tento náš
servis pacientům uvítalo. Líbí se to také studentům. Oceňují, že vedle běžné, někdy
poněkud sterilní školní práce na klinice, kde
jsou pro ně nachystaní vybraní pacienti,
mohou na pohotovosti doslova prožít skutečné terénní dobrodružství. Jakýsi průřez
praxí zubního lékaře. Naši posluchači se tak
v praxi učí, jak se trepanuje zub, jak a kdy se

zuby extrahují, jak se řeší nejrůznější akutní stavy, které na pohotovost přicházejí.
A samozřejmě vnímají, jak vypadá provoz
běžné ordinace – včetně komunikace s pacientem. Tlak plné čekárny rozbolavělých
pacientů představuje nefalšovaný zážitek,
s nímž by se měl každý budoucí zubní lékař
setkat co nejdříve.“
Z Olomouce jsem odjížděl s veskrze pozitivními dojmy. Ze studentů na seminářích,
kde jsem fotografoval, vyzařovala pohoda
a zájem o stomatologii. Přístroje a zařízení
zjevně sloužily svému účelu a řada z nich
zářila novotou. Jen klenuté oblouky budovy, která byla postavena v letech 1910 až
1911 jako sídlo Finančního ředitelství podle projektu architekta Vladimíra Fischera,
a nezvyklá monumentálnost některých
prostor (například schodiště...) připomínaly,
že snad nejzapeklitější výzvou současnosti
je smysluplná transformace minulých hodnot do dramaticky až překotně se vyvíjející
budoucnosti.
Připravil Ladislav Šolc

Při mé fotografické procházce klinikou panoval všude typický především studentský ruch. Fotografie vlevo ukazuje
odb. as. MUDr. Luboše Harvana, Ph.D., při práci s pomocí stomatologického mikroskopu, fotografie vpravo je pohledem
do učebny stomatologické laboratoře, kde studenti získávají první zkušenosti se vznikem a možnostmi protetických prací.
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S MAGDALENOU KOŤOVOU
O VINOHRADSKÉM ROZŠTĚPOVÉM CENTRU
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., promovala na FVL UK v Praze v roce 1977, poté
pracovala na dětském a ortodontickém
oddělení OÚNZ Praha 9, dále na ortodontickém oddělení II. stomatologické
kliniky 1. LF UK Praha. V roce 1980 složila atestaci I. stupně ze stomatologie,
v roce 1986 nástavbovou atestaci z ortodoncie, v roce 2004 obhájila na LF UP
v Olomouci doktorskou dizertační práci
zaměřenou na morfologii patra (Ph.D.).
Od r. 1996 dosud vede ortodontické
pracoviště akreditované pro postgraduální výuku oboru ortodoncie na dnešní
Stomatologické klinice 3. LF UK a FNKV
Praha. Od roku 2005 stojí také v čele
oddělení pro léčbu rozštěpových vad,
které bylo postupně začleněno do ortodontického oddělení vinohradské
stomatologické kliniky. V centru jejího
dlouhodobého odborného zájmu je, vedle postgraduální výuky oboru ortodoncie, včetně přípravy lékařů v doktorském
postgraduálním studiu, hlavně léčba pacientů s obličejovým rozštěpem.
Jak začala vaše cesta do světa ortodoncie
a rozštěpových vad?
Moje ortodontická cesta začala už během studia stomatologie na 1. LF UK v rámci studentské vědecké činnosti pod vedením doc. MUDr. Miroslava Adama, CSc.,
a prof. MUDr. et MUDr. Jaroslava Racka,
DrSc., tehdy ještě asistenta. Pak jsem měla
možnost se učit od výborného ortodontisty MUDr. Otto Klauberta, který vedl dětské
oddělení OÚNZ Praha 9, kde jsem pracovala devět let a přešla jsem pak na dalších
devět let na ortodoncii někdejší pražské II.
stomatologické kliniky. Odtamtud vedla
moje cesta na Stomatologické oddělení
vinohradské nemocnice, z něhož se postupně stala klinika. Do tajů ortodontické
problematiky mezioborové péče o pacienty s rozštěpem mě postupně uvedly
MUDr. Živa Müllerová, CSc., která odešla
do důchodu v roce 2005, a MUDr. Miluše
Brousilová, která odešla v roce 2003. Hodně
mi v mých rozštěpových začátcích pomohl
prof. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc., který byl
i jedním z oponentů mé doktorské dizertace, brněnský ortodontista MUDr. Vlastimil
Šimeček a doc. MUDr. Miroslav Peterka,
CSc., DSc., který s námi pracuje dodnes a je

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., ve své ordinaci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Praha, 17. července 2019.
nevyčerpatelnou studnicí odborné inspirace a cenných informací. Na prvním rozštěpovém semináři, který jsme na vinohradském pracovišti pořádali pro ortodontisty
v roce 1997, nám všichni uvedení skvěle
přednášeli a aktivně se ho účastnili také
ještě prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc., a doc.
MUDr. Jaroslava Hrivnáková, DrSc. Problematika rozštěpové ortodontické péče byla
postupně začleněna i do postgraduální výuky ortodoncie a lékaři, kteří se připravují
na specializační atestaci z oboru ortodoncie na různých pracovištích, mají možnost
absolvovat u nás odbornou stáž.
Kromě každodenní léčebně preventivní
péče o postižené pacienty se u nás věnujeme také řadě výzkumů, jejichž výsledky
jsou pravidelně publikovány. Zajímavou
práci o úpravě anatomických poměrů (která usnadní primární operaci rozštěpu rtu) či
o mikrobiálním osídlení rozštěpové štěrbiny například publikovala kolegyně MUDr.
Wanda Urbanová, Ph.D. V současnosti je
u nás velká pozornost zaměřena na změ-

ny chirurgicko-ortodontického léčebného
protokolu ve smyslu snižování invazivity
a četnosti nezbytných chirurgických intervencí. Snažíme se uplatnit nové, modernější postupy. Tak se, vedle repozice premaxily,
věnujeme např. chirurgicko-ortodontické
protrakci maxily u pacientů s rozštěpem už
v době růstu. To jsou novinky, ale z minulosti bych ráda uvedla i zavedení metody
ošetření rozštěpového defektu chrupu
dentálním implantátem a sledování takto
ošetřených pacientů, což je dnes běžně
navrhované řešení rozštěpového defektu
chrupu. My jsme to začali zkoušet v rámci
grantu už v roce 2001. Chtěla bych připomenout kolegu MUDr. Františka Urbana,
CSc., skvělého maxilofaciálního chirurga,
který stál u začátků realizace této metody
u pacientů s rozštěpem spolu s prof. Markétou Duškovou, CSc., z Kliniky plastické chirurgie FNKV, MUDr. Pavlem Hájkem, primářem naší Stomatologické kliniky a dalšími.
A v rozštěpové ortodoncii se pohybuji dále,
v současné době jsme, spolu s rozštěpo-
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vým centrem v Brně, jedním ze dvou specializovaných pracovišť v České republice
zaměřených na pacienty s vrozenou rozštěpovou vadou rtů, patra a čelistí. Navazujeme samozřejmě i mezinárodní kontakty.
Můžete nás aspoň letmo provést historií
léčby rozštěpů u nás?
To bych si na celonárodní úrovni nedovolila, protože bych určitě na někoho zapomněla, což by mne velice mrzelo. Zůstala
bych ve FNKV Praha. Vysoce specializovaná
interdisciplinární péče o pacienty s vrozenými vývojovými vadami, a především faciálními rozštěpy, má na tomto pracovišti dlouhou a naštěstí nepřerušenou tradici. Léčba
pacientů s rozštěpy sahá do roku 1957, kdy
se začala systematicky rozvíjet pod vedením
prof. MUDr. Františka Buriana. Ten byl v roce
1955 zvolen akademikem a stal se ředitelem
Laboratoře plastické chirurgie Československé akademie věd, kde působil až do své
smrti v roce 1965. Profesor Burian představuje skutečnou legendu československé
medicíny (Pozn. red.: Více o této osobnosti najdete v rubrice „Kdo byl kdo“ na str. S150). Zasloužil se například o to, že v roce 1932 byla
v Československu jako prvním státě na světě
plastická chirurgie uznána jako samostatný
obor. Jeho monografie Chirurgie rozštěpů
a patra z roku 1954 reprezentuje základní
úvod do ošetřování obličejových rozštěpů
u nás. Mimochodem – prof. Burian publikoval v roce 1957 statistický údaj, který uváděl,
že počátkem 20. století se jen 15 % nemocných s rozštěpem dožívalo věku dospělosti!
Dnes, po sto letech, sice stále neumíme rozštěp vyléčit, ale velmi dobře kompenzovat
a téměř všichni rozštěpoví pacienti vedou
plnohodnotný život.
V roce 1992 převzala FNKV péči o rozštěpové pacienty od ČSAV a do vznikající
Stomatologické kliniky byly začleněny tři
ortodontické ordinace, v nichž působily
MUDr. Živa Müllerová, CSc., MUDr. Miluše
Brousilová a MUDr. Olga Jiroutová. Tyto
dámy odvedly obrovský kus práce.
K vaší práci od počátku patří
publikování odborných textů. Co vás
vedlo v oblasti, kde převažuje odborná
literatura v angličtině, k vaší spolupráci
s německými vydavatelstvími?
Umím více německy a moje angličtina je
horší. Měla jsem také možnost absolvovat
několik studijních pobytů na německých
pracovištích, včetně rozštěpového oddělení prof. Opitz v Berlíně. Jsem autorkou

jedné kapitoly v Graberově a Rakosiho
učebnici ortodoncie, která v roce 2010
pod názvem Orthodontic and Dentofacial
Orthopedic Treatment vyšla v německém
nakladatelství Georg Thieme Verlag ve
Stuttgartu a pak ještě v několika dalších jazycích. Já mám španělskou mutaci a vyšlo
to i v Číně... Nakladatelství mi svěřila také
překlady monografií z němčiny: Paslerův
a Visserův kapesní atlas stomatologické
rentgenologie vydaný v Gradě v roce 2006
pod názvem Stomatologická radiologie.
Kapesní atlas. Pro totéž nakladatelství jsem
také v roce 2012 přeložila přepracované vydání Weberova Memorixu zubního lékařství.
Věnuji se i autorské práci. Uspořádala
jsem texty pro dvě monografie v Gradě:
Ortodontický průvodce praktického zubního
lékaře a Snímací ortodontické přístroje. V edici České stomatologické komory vyšel Atlas
ortodontických anomálií.
Pojďme si teď zrekapitulovat, jak v roce
2019 v České republice dokážeme řešit
problematiku rozštěpů...
Rozštěp neumíme vyléčit. Umíme jej
pouze výborně ošetřit. Podmínkou úspěchu mnohdy náročné a dlouhodobé léčby
– spočívající v rekonstrukci měkkých tkání
a skeletu střední obličejové etáže – je dobře sanovaný, ideálně intaktní chrup. Často
potřebujeme kotvit ortodontické aparáty
i na dočasné zuby, takže i jejich biologický
faktor musí být dobrý. To ovšem vyžaduje
systematickou preventivní péči a včasnou
sanaci dentice v mnohdy velmi komplikovaných anatomických poměrech u dětí,
jejichž ošetření chrupu obvykle vyžaduje
více času. Zvýhodnění této péče je dosud,
bohužel, otevřenou a palčivou otázkou pro
pojišťovny. Důležité je i pravidelné ošetření
u dentální hygienistky, což se snažíme učit
i naše bakalářky v rámci studia oboru dentální hygieny na 3. LF UK Praha.
Mnoho rozštěpových pacientů si v našem centru stěžuje, že mají potíže při hledání praktického zubního lékaře, který by
se o ně dlouhodobě staral. Často se setkáváme s tím, že pacienti s rozštěpem jsou
v terénu kvůli banální výplni odesíláni na
specializovaná pracoviště, která na běžnou
základní sanaci bohužel nemají kapacitu,
a navíc tato bazální péče není jejich úkolem. Chrup pacienta s rozštěpem, až na
výjimky, nepotřebuje jinou péči, chce poctivého zubaře. Je to chrup jako každý jiný.
A na jeho kvalitě závisí ortodontická a další
navazující léčba.

Můžete na nějakém typickém příkladu
popsat, jak konkrétně probíhá léčba
rozštěpového pacienta? V jakých etapách...
Vezměme si příklad dítěte, které se narodí
s celkovým jednostranným rozštěpem. Celkový rozštěp bohužel postihuje téměř třetinu pacientů. Představme si, že má defekt
rtu, kosti horní čelisti a patra, jak tvrdého,
tak měkkého, včetně uvuly. Ve třech měsících rekonstruujeme ret, pokud je to nutné,
zlepšujeme před tím anatomické poměry
tak, aby operace rtu byla co nejsnazší a ve
výsledku uspokojivá. Dále, kolem jednoho
roku proběhne rekonstrukce patra, aby se
dítě naučilo co nejlépe mluvit. Asi v devíti
až deseti letech se uzavírá defekt v čelisti,
kam mají prořezat zuby, zejména horní stálý
špičák. Pokud je vše v pořádku, zuby prořezaly ve správném vztahu zubních oblouků,
složitá ortodonticko-chirurgická léčba končí a pouze hlídáme dosažené výsledky, to
znamená dlouhodobé až celoživotní noční
nošení retenčních aparátů, protože anatomické poměry horní čelisti, jejíž patrová
klenba nemá pevný patrový šev, je nestabilní. Rozštěpová vada je ale často provázena
nutností doplňujících procedur, řada pacientů má vícečetné ageneze zubů, poruchy
tvorby tvrdých zubních tkání, a i přes intenzivní léčbu nevýhodné okluzní poměry.
Jaké jsou perspektivy a cíle
rozštěpového centra?
Teď vím, že dobré. Mám a měla jsem
skvělé spolupracovníky i šéfy, a také rodinné
zázemí. Je třeba za to pokorně poděkovat,
mít vizi a jít za ní. Něco se vytvořilo na základech, které jsme převzali od svých učitelů,
a musíme být urputní a jít dál. Při změnách,
které provázejí naše zdravotnictví a které ho
ještě čekají, to nebude jednoduché, ale je to
schůdné a cíl je jasný: pomoc postiženým
dětem i jejich blízkým. Musíme se starat
o další komplexní rozvoj našeho specializovaného pracoviště.
Nadále v dlouhodobém horizontu sledujeme výsledky léčby, analyzujeme účinnost
a vhodnost nově zaváděných terapeutických postupů – a samozřejmě budeme
publikovat a srovnávat tyto poznatky, předávat je v pregraduální a postgraduální výuce. V poslední době jsem svědkem zájmu
mladých kolegů o práci na naší klinice, a to
i když mají vlastní prosperující privátní praxi.
A to je asi to nejlepší, co se mohlo v této složité době stát...
Připravil Ladislav Šolc

S 146 | R O Z H O V O R

L K S 9 / 2 019

S EVOU LEAMEROVOU
O PLASTICKÉ CHIRURGII A LÉČBĚ ROZŠTĚPŮ
Vedoucí lékařka dětského lůžkového
oddělení Kliniky plastické chirurgie ve
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady as. MUDr. Eva Leamerová se v rámci
oboru plastické chirurgie specializuje
také na problematiku rozštěpů. Patří
k nejbližším spolupracovníkům oddělení ortodoncie a léčby rozštěpových vad
Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
a soustředí se i na náročné plastické
operace, jakými je například úprava
oboustranných rozštěpů, kdy je střední
část rtu i s čelistí oddělená od postranních částí a cílem operace je vytvořit
esteticky dobře vypadající a přiměřeně
funkční ret a rekonstruovat další části
vývojově postižené čelisti. U malých
dětí, kde je obličej ještě drobný a zatím
plně nevyvinutý, představuje tato plastická operace velmi obtížný úkol.
Paní asistentko, jak jste se dostala
k operování rozštěpů?
Při nástupu na vinohradskou kliniku plastické chirurgie mne, vedle prof. MUDr. Miroslava Fáry, DrSc., ovlivnila především doc.
MUDr. Jaroslava Hrivnáková, DrSc. Nesmírně šikovná, inspirativní dáma. Chodila jsem
s ní na sál a ledacos odkoukala. Jí se zase
líbila moje pečlivost, a tak se vše postupně
profilovalo až k mé dnešní specializaci.
Jaké jsou v současné době možnosti
plastické chirurgie při léčbě rozštěpu?
Cílem je napravit to, co se přírodě úplně
nepodařilo. Výskyt této vrozené vady v naší
populaci je dlouhodobě v řádu asi jeden
postižený typickou rozštěpovou vadou na
500 – 700 narozených dětí. Teď je jich možná trošku méně. Objeví-li se při prenatálním
vyšetření závažný rozštěp v oblasti obličeje,
někdy se, dle rozhodnutí rodičů, ukončuje těhotenství. Samostatný rozštěp patra prakticky
nelze prenatálně zjistit. Na našem pracovišti
rekonstruujeme ret mezi třetím a čtvrtým,
nejpozději šestým měsícem. Na jiných pracovištích doporučovaná neonatální korekce
rtu má svoje výhody pro rodiče, na druhou
stranu to má hodně nevýhod pro další péči
o malého pacienta. Zejména pro ortodontickou léčbu. Vznikne totiž jizva, která ovlivňuje
růst kostí v této oblasti a posléze i prořezávání
zubů. Od neonatálních operací řada renomovaných světových pracovišť ustoupila.

MUDr. Eva Leamerová
My se společně s ortodontisty a maxilofaciálními chirurgy snažíme napravit vadu
tak, že to laik prakticky nepozná. Sérií operací dokážeme zlepšit stav malého pacienta,
abychom kromě estetického výkonu zajistili i všechny potřebné funkce pro jeho
normální život. Dýchání, kousání potravy
a polykání, samozřejmě také vyslovování,
aby pacient mohl bez obtíží a srozumitelně
mluvit. V té estetické části usilujeme o rekonstrukci optimálního tvaru rtů, postižené
části čelisti a nosu a s námi zasahují také
kolegové ortodontisté, aby srovnali chrup
pacienta – opět při zdůraznění nejen estetických, ale zejména funkčních kritérií. Tam
se práce nás plastických chirurgů mění
v úzkou spolupráci v rámci našeho rozštěpového centra. Takže mě často uvidíte na
konzultacích na stomatologii, a naopak
vedoucí ortodontického oddělení, kolegyni as. MUDr. Magdalenu Koťovou, Ph.D.,
a přednostu Stomatologické kliniky MUDr.
Jiřího Borovce často zveme ke konsiliu
k nám na chirurgii.
Můžete nám přiblížit spolupráci
plastických chirurgů s ortodontisty?
Už když děti vidíme a stanovujeme léčebný plán, konzultujeme konkrétní postupy s ortodontisty. Ti nám někdy už i pro
první operaci malého pacienta připravují.
Zejména tzv. moldingem, tedy ortopedickou úpravou anatomických poměrů rozštěpové čelisti tak, aby se operatérovi co
nejlépe operovalo. Pro dítě takové řešení
před první operací na rtu představuje méně
jizev a menší zátěž. Ortodontista samozřejmě vidí pacienta před nástupem k operaci

a také po ní. Pak následuje delší období,
kdy se zoubky sledují a čeká se, až vyrostou.
Často rostou v jiné, nevhodné pozici, takže
péče je svízelnější. Jde-li o tzv. celkový rozštěp, dítě pak zveme na druhou operaci,
kdy řešíme rozštěp patra. To nastává zpravidla po devátém měsíci věku a ortodontista
dítě znovu kontroluje. Otisk čelisti se dělá
samozřejmě už při první operaci, ale teď se
dělá druhý a zkoumá se, jak se čelistní segmenty k sobě chovají.
Nejintenzivnější spolupráce nastane,
když se uzavírá defekt čelisti v místě, kde
mají prořezávat zuby. Když prořezává stálý
horní špičák, vše se dokončuje, operace
uzavírá rozštěp a následně se rovnátky
upravuje tvar zubního oblouku. Ortodontisté mají v tomto období připraven komplexní plán následné léčby, která buď spočívá pouze v uzávěru zbytkového defektu
v čelistní kosti, nebo jsou indikovány ortognátní operace v růstu pacienta spočívající v repozici celé horní čelisti nebo její
přední části, tzv. premaxily.
Dále ortodontisté chodí na sál a případně extrahují zuby dle léčebného plánu při
uspání malého pacienta, aby se celá invazivní léčba zjednodušila.
Jaká je dnes úspěšnost vaší práce?
Klíčem k úspěchu je, že jsme tu všichni
pohromadě a pracujeme v týmu. Při návaznosti všech zúčastněných odborníků
od genetiků a teratologů přes ortodontisty
a plastické a maxilofaciální chirurgy až k foniatrům či psychologům.
Já osobně získávám i zkušenosti z jiných
typů plastických operací, které u nás na
klinice provádíme. Například malformace
končetin, uší, samozřejmě úrazy a menší
popáleniny. V této souvislosti se i v oblasti
rozštěpů snažíme prozkoumat a zavádět
nové metody, zpřesnit a zjednodušit výkony,
aby byly co nejméně invazivní, používáme
i postupy využívající umělou kost, membrány apod. S kolegy ze Stomatologické kliniky
jsme podali grant zaměřený na výzkum nového řešení uzávěru kostního rozštěpového
defektu, publikujeme, přednášíme. Znovu
tedy zdůrazním: Bez komplexní léčby rozštěpu týmem spolupracujících specialistů
nelze dosáhnout uspokojivých výsledků.
Připravil Ladislav Šolc
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S MILUŠÍ BROUSILOVOU
O HISTORII ROZŠTĚPOVÉHO CENTRA
MUDr. Miluše Brousilová pracovala celý
život na Klinice plastické chirurgie, resp.
na tehdejším stomatologickém oddělení a pak Stomatologické klinice pražské
vinohradské nemocnice. Je pamětnicí
rozvoje tohoto unikátního lékařského
a vědeckého pracoviště a řady osobností, které se problematikou rozštěpů
v uplynulém půlstoletí u nás zabývaly.
Jak jste se dostala ke stomatologii?
Vždycky jsem ji chtěla studovat, ale
vzhledem k mému původu to nebylo jednoduché. Trvalo to léta. Nakonec jsem se
dostala na večerní studium a v roce 1966
promovala jako zubní lékařka a nastoupila,
už po smrti skvělého prof. MUDr. Františka
Buriana, na vinohradskou kliniku – rozštěpové oddělení, kde mě už znali z minulých
let jako instrumentářku, laborantku a pomocného vědeckého pracovníka. Šéfem
byl maxilofaciální chirurg prof. MUDr. Josef
Kufner, DrSc., tehdy ještě docent. Pečoval
o doléčení porozštěpových deformit u dospívajících pacientů.
Můžete nám přiblížit něco z historie
rozštěpového centra?
Díky tomu, že jsme byli začleněni pod
Ústav experimentální medicíny AV ČR (Pozn.
red.: ÚEM AV ČR byl založen v roce 1975 sloučením čtyř vědeckých laboratoří, které vznikly
o dvacet let dříve. Tři z nich byly přidruženy ke klinickým oddělením Univerzity Karlovy a jedním
bylo Oddělení plastické chirurgie, vedené prof.
Burianem.), měli jsme poměrně výlučné postavení a také nám byl svěřen vědecký úkol:
Morfologické změny rozštěpových vad obličeje
ve vztahu k léčení a jejich genetickému pozadí.
Chirurgové nám tehdy v rámci naší spolupráce vysvětlili, že potřebují získat důkladnou
znalost vývoje horní čelisti. MUDr. Olga Klásková, jako dcera prof. Buriana dobře obeznámená s problematikou, tehdy zpracovávala
epidemiologickou studii, která sledovala situaci ve výskytu rozštěpů v českých zemích.
Chtěla bych vzpomenout pár osobností. Prvním lékařem stomatologické části
péče o pacienty s rozštěpem byl v letech
1960 – 1972 asistent MUDr. Lev Kliment,
později vedoucí lékař rozštěpového oddělení. Po odchodu akademika Buriana
v r. 1965 péči o Laboratoř ČSAV převzal
prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc., který poz-

MUDr. Miluše Brousilová
ději odešel do Brna a podílel se na vzniku
brněnského rozštěpového pracoviště. Nahradila ho další legenda naší medicíny prof.
MUDr. Miroslav Fára, DrSc.
Nedlouho před mým příchodem začala
v oblasti rozštěpů u nás působit MUDr. Živa
Müllerová, CSc. (Pozn. red.: zemřela v r. 2013,
v r. 2009 oceněna Českou stomatologickou
komorou čestným titulem Osobnost české stomatologie.). Brzy po mém příchodu nastoupily i další dvě mladé lékařky: MUDr. Olga
Jiroutová a MUDr. Ivana Procházková, CSc.
V tomto období se už také prosadila široká týmová spolupráce v celé problematice
ošetřování rozštěpových vad. Potřebovali
jsme například součinnost genetiků – o to
se vzorně starala prof. MUDr. Marie Tolarová,
CSc. Ta s MUDr. Olgou Kláskovou měla propracovanou dokumentaci, zvala si lidi, radila
matkám i rodinám. Využívali jsme také konzultací antropologa prof. RNDr. Zbyňka Šmahela, CSc., vedoucího Katedry antropologie
a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. V naší Geneticko-teratologické poradně působil i další vědec – doc.
MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc., který nyní
působí na ÚEM AV, ale dosud s rozštěpovým
oddělením spolupracuje.
A samozřejmě jsme kooperovali s týmem
specialistů různého zaměření. K nim patřil
např. maxilofaciální chirurg doc. MUDr. Jiří
Kozák, CSc., a protetička doc. MUDr. Marie
Bartoňová, CSc., která dodnes s rozštěpovým oddělením spolupracuje.
V letech 1968 – 1972 jsem následovala svého manžela do zahraničí, a tak jsem
zblízka poznala ještě jinou medicínu než
tu v Československu.

Čím jste se v 70. a 80. letech, po svém
návratu do Československa, v rámci
problematiky léčby rozštěpů zabývali?
Léčilo se klasickou ortodoncií, většinou
snímatelnými aparátky. Nic jiného tehdy
nebylo. V průběhu 80. let se u nás objevily
i fixní aparáty, ale s dnešními možnostmi se
to nedá srovnávat.
Operace rtu se tehdy dělala kolem čtvrtého měsíce věku dítěte. Asi ve čtyřech
letech se rekonstruovalo patro. Základem
soudobého operačního protokolu byla
soustava operačních postupů otce a syna
Schweckendieckových.
Prof. Fára zkoušel podle Schweckendiecka dělat na jedné straně ret a potom
měkké patro, později tvrdé patro, a ještě
před tím druhou stranu rtu. Sbírali jsme
zkušenosti a zápasili s nedostatkem techniky a materiálu v každém směru. Jen zhotovení fotografie představovalo náročný
technický problém. Longitudální studie
teprve vznikaly. Spočívaly v proměřování
fotografií rozštěpů i sádrových odlitků. Tisícovky modelů jednotlivých typů rozštěpů
jsme měřili posuvným měřítkem, zapisovali
a propočítávali vztahy bez kalkulačky či
počítače. Podobně se zpracovávaly ostatní
typy rozštěpů, jako celkové jednostranné
a oboustranné rozštěpy, izolované rozštěpy
patra a rozštěpy rtu. U oboustranných rozštěpů jsme se snažili upravovat ještě před
operací polohu premaxily. Používali jsme
jednoduché pásky, zvenku zakotvené vzadu za hlavou. A bývali jsme často úspěšní...
Naše výsledky sloužily chirurgům při stanovení času a způsobu operace.
Naše práce měla obrovské kouzlo v tom,
že na začátku přicházeli nešťastní rodiče
s nemocnými dětmi – a postupem doby
se dařilo nejen výrazně upravit a kompenzovat rozštěpovou vadu, ale postarat se
i o související problémy. Počínaje genetickou prognózou při dalším těhotenství, konče foniatrií nebo péčí psychologa o mladého pacienta. Přestože jsem v roce 2003
v 70. roce svého věku odešla do důchodu,
dodnes potkávám své už dospělé pacienty
a je to nepopsatelně krásný pocit, když vidím tu změnu.

Připravil Ladislav Šolc
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STOMATOLOGICKÁ
KLINIKA V MOTOLE
V NOVÉM
Dne 10. 9. 2019 byla po rekonstrukci celé
dětské polikliniky slavnostně otevřena také
novotou dýchající část patřící Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Redakce LKS byla u toho.

K chloubě kliniky nyní patří špičkové přístrojové vybavení,
které dodala zejména firma Everydent, s. r. o. Operační sál má
vše, co vyžaduje moderní stomatologie.

Prohlédnout si rekonstruovaná pracoviště kliniky a poblahopřát přišla řada hostů včetně zástupců z ostatních republikových stomatologických klinik. Na snímku vlevo jsou (zleva)
primář lůžkového oddělení MUDr. Milan Hubáček, přednostka kliniky prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., náměstek pro léčebně
preventivní péči FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, šéfredaktor časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., a ekonomický náměstek
FN Motol Ing. Jiří Čihař. Zazněla slova obdivu i poděkování a poté následovalo slavnostní přestřižení pásky.

Lůžková část je komfortní jak pro malé pacienty a jejich rodiče, tak pro lékaře
a ošetřující personál. S velkým zájmem si vše prohlížel také náš přední pedostomatolog
prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., z plzeňské kliniky. Na snímku je s MUDr. Petrou Hliňákovou, Ph.D.,
lékařkou motolského lůžkového oddělení. Moderní jsou i všechny ordinace.
Některé jsou hodně prostorné kvůli výuce studentů, která tu probíhá.
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DVACET LET KLINIKY ÚSTNÍ, ČELISTNÍ
A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE LF MU A FN V BRNĚ
Dne 9. 11. 2019 zaměstnanci Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU oslavili dvacet let samostatného působení v rámci Fakultní nemocnice Brno. Kromě lékařů, sester i nezdravotnických zaměstnanců, kteří aktuálně na klinice pracují, byli
samozřejmě pozváni i zaměstnanci bývalí.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
A PODĚKOVÁNÍ
Slavnost zahájil současný přednosta kliniky doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. Poděkoval všem zaměstnancům, kteří pracují
nebo v minulosti pracovali na klinice. Zdůraznil zásadní mezníky, jako bylo například
zavedení fixace zlomenin rigidní osteosyntézou pod vedením doc. MUDr. Milana
Machálky, CSc., v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.
Celý kolektiv poděkoval dlouholeté opoře kliniky as. MUDr. Ludmile Procházkové, CSc., která se rozhodla ukončit aktivní
kariéru a užít si zaslouženého důchodu.
Paní doktorka Procházková nastoupila po
promoci v roce 1967 na tehdejší II. stomatologickou kliniku v Brně jako sekundární lékařka. V roce 1976 úspěšně složila 2.
atestaci z maxilofaciální chirurgie a v roce
1984 obhájila kandidátskou disertační
práci na téma „Nové diagnostické metody
v orofaciální oblasti“. Po obhajobě přešla
na I. stomatologickou kliniku na Šilingrově
náměstí v Brně, kde se začala věnovat traumatologii a preprotetické chirurgii. Po roce
1999 pokračovala na KÚČOCH FN Brno, kde
působila také jako zástupkyně přednosty
pro školství. Je nositelkou titulu „Osobnost
české stomatologie“, který jí udělila ČSK
v roce 2017. I touto cestou chceme jménem celého kolektivu Kliniky ústní, čelistní
a obličejové chirurgie poděkovat MUDr. L.
Procházkové za odvedenou práci a přejeme hodně zdraví a sil.

HISTORIE KLINIKY
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno vznikla
v roce 1999 sloučením dvou pracovišť maxilofaciální chirurgie I. a II. stomatologické
kliniky LF MU.
Počátky stomatochirurgie v Brně však
sahají až do první poloviny 20. století, a to
do roku 1919, kdy v impozantní budově na

Dlouholeté opoře kliniky as. MUDr. Ludmile Procházkové, CSc., která se rozhodla ukončit aktivní kariéru, během
slavnostního ceremoniálu poděkovali přednosta KÚČOCH FN Brno doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., (uprostřed)
a primář MUDr. Petr Pokorný (vlevo).

Šilingrově náměstí vznikla stomatologická
klinika. Zde bylo v původním Městském
dvoře od roku 1914 umístěno městské
zubní ambulatorium. Ovšem prostory byly
značně omezené, větší stomatochirurgické
výkony musely být prováděny v Zemské
nemocnici na Pekařské ulici. Prvním přednostou kliniky byl jmenován dr. František
Bažant z Prahy, který byl v Brně jmenován
profesorem. Za jeho působení byly prostory kliniky rozšířeny a prakticky vzniklo
druhé nejstarší univerzitní stomatologické
pracoviště. Odborně se zabýval zejména
problematikou resekcí kořenových hrotů,
obtížnému prořezávání zubů moudrosti
a osteomyelitidě dolní čelisti.
Přechodně v letech 1943–1945 převzal
vedení kliniky dr. Jaroslav Klimeš, kterému se podařilo pracoviště rozšířit a otevřít lůžkové oddělení s operačním sálem.
V roce 1945 ho ve vedení kliniky vystřídal
doc. František Radkovec, který jako první v roce 1935 na pracovišti habilitoval.
Publikoval odborná sdělení o sialolitiáze,

retinovaných zubech, alergických reakcích,
nádorech a o komplikacích extrakcí zubů.
Po skončení nacistické okupace byla také
obnovena výuka studentů lékařské fakulty.
Záhy byla zahájena i na brněnské II. stomatologické klinice, která vznikala od roku
1948. V roce 1957 získal docenturu dlouholetý asistent kliniky dr. Miloň Filipinský
a týž rok převzal vedení I. stomatologické
kliniky od prof. Radkovce, který na klinice
působil 35 let. Po tragickém úmrtí prof. Filipinského byl vedením kliniky pověřen na
čtyři roky doc. MSDr. Vladimír Šícha, CSc.,
z lékařské fakulty v Hradci Králové.
Po dalším rozšíření a modernizování kliniky byl přednostou v roce 1972 jmenován
doc. MUDr. Lubomír Oudrán, CSc., který
na klinice působil až do své smrti v roce
1990. Za jeho funkce jednotlivá oddělení
kliniky téměř zcela obsadila budovu na
Šilingrově náměstí a počet zaměstnanců
se významně zvýšil. Zasloužil se zejména
o rozvoj a výzkum v oblasti využití řízené
kryodestrukce tumorů orofaciální oblasti.
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Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno sídlí již dvacet let v 17. poschodí této budovy fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích.
(Fotografie je použita z reportáže publikované v LKS 7 – 8/2014).

Na klinice byla v té době vypracována
základní koncepce ošetření sdružených
poranění v Jihomoravském kraji a byla
propracována taktika ošetření maxilofaciální oblasti u polytraumat a také založena
výjezdová operační skupina, která poranění v orofaciální oblasti ošetřovala přímo
v okresních nemocnicích.
Jeho nástupce doc. MUDr. Boris Bílý,
CSc., který již v roce 1973 se spolupracov-

níky ověřil metodu zavádění nitrokostních
implantátů, působil na klinice pouze jeden
rok. V roce 1990 byl po řádném konkurzu
přednostou jmenován doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. Po restitucích budov
I. i II. stomatologické kliniky zabezpečil doc.
M. Machálka spojení lůžkových oddělení
obou klinik a v roce 1999 vyjednal pokračování samostatné Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici

HISTORIE STOMATOLOGICKÝCH KLINIK: NAJDETE NA
www.lks-casopis.cz
V elektronické verzi LKS najdete u tohoto článku kompletní materiál ve formátu
PDF se všemi reportážemi, které jsme v LKS publikovali jako seriál pod názvem
Genius loci – naše univerzitní města počínaje rokem 2009 až do současnosti.
PDF najdete jako Soubor ke stažení na štítku, který se objeví po rozkliknutí článku
v pravé části webové stránky.

Brno. V roce 2010 převzal po doc. Machálkovi funkci přednosty doc. MUDr. Oliver
Bulik, Ph.D.
Historie brněnské II. stomatologické kliniky se začíná odvíjet od roku 1945, kdy se
zrodila myšlenka otevřít další stomatologické pracoviště, ideálně v areálu Fakultní
nemocnice v Pekařské ulici. Tato myšlenka
se zrealizovala a stomatologické oddělení
bylo oficiálně otevřeno na jaře roku 1948 –
a z něj postupně vzniká po přestavbě bývalého židovského gymnázia v Hybešově ulici
v září 1960 II. stomatologická klinika.
Zde se prvním vedoucím pracoviště
stává v roce 1946 prim. MUDr. Jaroslav
Klimeš, který sem přestoupil z I. stomatologické kliniky. V roce 1958 ho vystřídal
prim. MUDr. Zdeněk Vejrosta, pozdější
docent a přednosta v letech 1970 až 1976,
který se věnoval mimo jiné zavádění dentálních implantátů. Před ním v letech 1960
až 1970 přednostenskou funkci zastával
prof. MUDr. Josef Švejda, DrSc. Do funkce
přednosty byl po doc. Vejrostovi jmenován
doc. MUDr. Jan Cecava, CSc. Na klinice
se vypracoval klinický model komplexní
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a integrované terapie nádorového onemocnění v orofaciální oblasti. Jako poslední
dva přednostové na klinice působili prof.
MUDr. Alena Dapeci, DrSc., která byla
také proděkankou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro stomatologii, a prof.
MUDr. Josef Bilder, CSc., který se po příchodu na kliniku věnoval komplexní terapii
nádorů orofaciální oblasti. Byl průkopníkem
regionální perfúze nádorů cytostatiky. Přednostou byl jmenován v roce 1990. O rok
později byl také zvolen děkanem Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity.

SOUČASNOST KLINIKY
Nyní je Klinika ústní čelistní a obličejové
chirurgie LF MU a FN Brno situována do
17. podlaží lůžkového traktu Fakultní nemocnice Brno na Jihlavské ulici v Brně-Bohunicích. Na klinice v současnosti působí
18 lékařů a 25 sester. Primářem kliniky je
MUDr. Petr Pokorný a zástupcem přednosty pro školství MUDr. Ondřej Liberda,
Ph.D.
Klinika nyní využívá tři ambulance, dále
specializovanou ambulanci pro onkologické
pacienty a ortognátní poradnu, převazovnu,
dva operační sálky pro dentoalveolární chirurgii a v rámci centrálních operačních sálů
nemocnice jeden velký operační sál. Lůžkové oddělení disponuje pěti standardními
pokoji po třech lůžkách, jedním pooperačním pokojem se třemi lůžky a jedním nadstandardním pokojem pro jednoho pacienta nebo pacienta s doprovodem.

Přednosta KÚČOCH LF MU a FN Brno doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., (vlevo) se svým předchůdcem doc. MUDr. Milanem
Machálkou, CSc. (Fotografie je použita z reportáže publikované v LKS 7 – 8/2014)

Klinika zabezpečuje nepřetržitou akutní
stomatochirurgickou péči a je integrální
součástí Traumacentra FN Brno, které je
největší svého druhu v ČR. Kromě řešení
úrazů klinika poskytuje také komplexní
chirurgickou terapii nádorů orofaciální
oblasti, a to včetně mikrochirurgických
rekonstrukčních výkonů ve spolupráci
s Klinikou popálenin a plastické chirurgie.
V neposlední řadě klinika zabezpečuje také
chirurgickou korekci čelistních anomálií
a syndromu obstrukční spánkové apnoe.
Ve spolupráci s rehabilitačním oddělením
poskytuje pacientům rehabilitaci temporomandibulárního kloubu.

Spádovou oblastí kliniky jsou Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, což představuje téměř 1,8 milionů obyvatel. Pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
probíhá na klinice výuka studentů zubního
a všeobecného lékařství jak v českém, tak
v anglickém jazyce.
Zdroje: Písemné a ústní vzpomínky pamětníků.
MUDr. MDDr. Dávid Száraz
Klinika ÚČOCH FN Brno

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 3. LF UK A FNKV PRAHA
VYPISUJE KONKURZ NA POSTGRADUÁLNÍHO STUDENTA V OBORU ORTODONCIE
(3 roky – denní studium, nástup dle dohody),
který se koná v pátek 12. 6. 2020 ve 13.00 hod. v posluchárně kliniky (pavilon N, 2. patro).
Přihlášky zasílejte na sekretariát Stomatologické kliniky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem.
Na konkurz s sebou přinese uchazeč kleště na tvarování drátu.
Požadavky:
vyhraněný zájem o obor, vítána aktivita SVOČ, publikační činnost, účast na odborných stážích a kurzech, znalost AJ.
Kontaktní adresa: STOMSEC@FNKV.cz, předmět: KONKURZ ORTODONCIE
Příjem přihlášek je do 5. 6. 2020 včetně.

