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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, 
řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí 
může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.
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Informujte se u svého lékaře.

Po operaci 
chce být každý v pořádku co nejdříve
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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Opět Vám přinášíme nové číslo maga-
zínu HOSPITALin. Na titulní fotografi i je 
herečka Linda Rybová, patronka a tvář 
Nadačního fondu Kolečko. Ten po-
máhá dětem po úrazech a zraněních, 
především po autonehodách. Právě ty 
vyžadují často opravdu rychlé zásahy 
lékařů, zdravotníků a všech záchraná-
řů: a proto existuje záchranná služba, 
sanitky a vrtulníky. Vybrali jsme pro vás 
příklady a ukázky jejich obětavé a nároč-
né práce. Dozvíte se víc i o špičkovém 
zázemí - heliportech v regionech, ale 
taky o historii pražské záchranky a opět 
připomeneme historické sanitky (tento-
krát zn. Škoda). (Auto)doprava je ostatně 
v České republice spojená s Mladou Bo-
leslaví, kde jsme jejich historii mapovali, 
a stavili jsme se mj. i na vysoce kvalitní 
Klinice Dr. Pírka. Jistěže jsme pro vás 
připravili i další informace, představíme 
dvě osobnosti a témata z oblasti Tradiční 
čínské medicíny, a taky oblíbenou rubriku 
Co číst v nemocnicích.

Přeji Vám úspěšný začátek nového škol-
ního roku a nezapomeňte své děti  
poučit o tom, jak důležité je vždy se 
cestou do školy rozhlédnout.

Hodně zdraví a příjemné čtení!

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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Jak vznikla vaše spolupráce s Na-
dačním fondem Kolečko?
To už je dvanáct let. Těsně před 
narozením mé první dcery mě oslovil 
fotograf Tomáš Beran a vzhledem 
k tomu, že se činnost Kolečka týkala 
dětí, bylo to takové přirozené spoje-
ní. Do té doby jsem se sice nějakým 
nadacím a charitativním projektům 
věnovala, ale až Kolečko dalo tomuto 
mému směřování jednoznačný směr 
a formu.

Ovlivňuje vás vaše činnost spo-
jená s NF Kolečko? Jste ke svým 
dětem úzkostlivější?
Určitě mě ovlivňuje. Jakmile člověk 
zná konkrétní čísla a statistiky, není 
možné, aby ho to neovlivnilo. Takže 
vím, co všechno znamenají auto-
sedačky, helmy... A jsem opravdu 
striktní v tom, že mé děti je vždycky 
mají a vedu je také k tomu, aby se 
vždy připoutaly nebo si vzaly helmu, 
i když s námi nejsou. Lidé si často 
řeknou: „To je jenom kousek, to není 
potřeba.“ A z toho potom pocházejí 
úplně zbytečná zranění a následky, 
kterým bylo možné předejít.

Upozorňujete na to i svoje přáte-
le a příbuzné?
Ano! Říkám jim to pořád a jsem 
tak trochu „vopruz“. Ale radši budu 
stokrát říkat věci dokola, než abych 
to jednou neřekla a stalo se něco, 
co už se potom nedá vrátit. Vím, že 

se nedá úzkostlivě strážit v životě 
všechno, člověk neuhlídá sto procent 
věcí. Ale ty, které se stanou z ne-
znalosti nebo z nedbalosti, těm se 
zabránit dá.

Jak v Kolečku působíte vy?
Samozřejmě nejvíce pomáhám 
v tom, co dělám. Takže mým hlavním 
posláním jsou rozhovory, propagace 
a také pořádání benefic. Každoročně 
pořádám divadelní benefici nebo 
koncert. Oslovím účinkující, zda 

jsou ochotní vystoupit pro Kolečko 
bez nároku na honorář a celou akci 
zorganizuji.

Jak se vám daří skloubit činnost 
pro nadaci, hraní a tři děti?
Daří i nedaří. Samozřejmě se třemi 
dětmi se zatím nelze věnovat nadaci 
tolik, kolik bych chtěla. Mám ovšem 
takový sen, že se to zlepší, jakmile 
budou větší.  Nyní se Kolečku věnuji 
vždycky až po dětech a práci, ale 
i tak se snažím dělat co nejvíc.

5

Léčím se přírodní cestou,
říká Linda Rybová

Linda Rybová je maminkou tří dětí, moderuje pořad Herbář, hraje v divadle a v televizi 
a do toho je tváří Nadačního fondu Kolečko. Za dvanáct let, kdy v něm působí,
ji hodně ovlivnil: své děti by bez helmy či autosedačky nikam jet nenechala.
Protože i malá nedbalost může mít fatální následky.

S Lindou Rybovou se můžete setkat v televizním pořadu Herbář
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Daří se vám také odpočívat?
Teď už ano. V létě mám prázdniny, 
sice i tak trochu pracovní, ale jde 
to. V mém životě bylo asi deset let, 
kdy jsem si nedovolila zvolnit. Ale 
asi před dvěma lety jsem si řekla, 
že takhle to nejde – už mi taky není 
dvacet. A tak si občas odpočinu 
a dělám věci jen tak, protože mě 
baví.

Říkala jste, že jste striktní v tom, 
aby vaše děti nosily helmy nebo 
se pečlivě poutaly v autě. A co 
v jiných věcech – to jste také 
striktní a přísná maminka?
Nejsem přísná. V něčem sice ano, ale 
nejsem dost důsledná, což souvi-
sí s tím stálým nedostatkem času. Linda Rybová uvádí televizní pořad Herbář

společně s Kateřinou Winterovou
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Obě starší holky ale tolik důslednosti 
a přísnosti nepotřebují, často stačí, 
když jim věci vysvětlím a funguje to. 
Ale samozřejmě ani to není stopro-
centní, já ani nechci žádné dokonalé 
děti, to by mě nebavilo... S nejmlad-
ším Frantou je to trochu složitější, 
jelikož je třetí a nejmladší, bylo na 
důslednost času ještě méně. Potře-
buje pevnou ruku, což pro mě bylo 
překvapení. Ale snažím se.

V září přichází na obrazovky 
další řada pořadu Herbář, který 
uvádíte s Kateřinou Winterovou. 
Pořád vás to baví?
Rozhodně. Je to pro nás opravdu 
radost. Člověk se toho spoustu dozví 
sám pro sebe a doufám, že i ostat-
ním dáváme něco nového do života. 

Každý díl je zajímavý. Jelikož tento 
pořad není o herectví, na začátku to 
pro mě byla velká novinka – a každý 
díl je plný překvapení. Nová řada 
je více zaměřena na ekologii, věnuje 
se tomu, jak pěstovat obilí či cho-
vat zvířata bez chemie, dopadům 
na životní prostředí... Navštěvujeme 
také spoustu zajímavých míst. Dříve 
jezdila jen Kateřina, nyní jezdím i já. 
Až v těchto dnech navíc uvidím ko-
nečný výsledek toho, jak jsou pořady 
definitivně sestříhány, na to se moc 
těším.

Změnil Herbář také váš život 
doma? Vaříte podle něj?
Nechávám se jím inspirovat. Někdy si 
nějaké zajímavé recepty zapamatuji, 
někdy je pro pořad přímo vymýšlím. 
Vařím navíc opravdu ráda a pokud 
mohu experimentovat, je to zábava. 
To se zatím moc nedaří, pokud vařím 
pro děti, jelikož holky jedí tak čtyři 
jídla pořád dokola a jsou hodně kon-
zervativní, to už je méně zábavné... 
Herbář také pozměnil moje vnímání 
světa a přírody, takže doufám, že se 
to bude dařit i nadále.

Linda Rybová

• Linda Rybová je česká 
filmová, televizní a divadelní 
herečka. Vystudovala balet 
a herectví na Pražské konzer-
vatoři. Účinkovala v Divadle 
Komedie a v Divadle Pod 
Palmovkou.

• V současné době ji můžete 
vidět v několika představe-
ních Divadla Palace, např. 
Tři verze života nebo Africká 
královna.

• Zahrála si ve filmech Šakalí 
léta, Kytice, El Paso, Proces 
a dalších. Za roli ve filmu 
Tmavomodrý svět byla nomi-
nována na ocenění Český lev 
za vedlejší roli.

• Známá je také z televizních 
pohádek a seriálů, např. 
Ordinace v růžové zahradě, 
Letiště, Cesty domů, Kriminál-
ka Staré Město.

• V současné době moderuje 
společně s Kateřinou Winte-
rovou pořad Herbář z pro-
dukce České televize. 

• Je manželkou Davida Pra-
chaře, se kterým vychovává 
tři děti.

Snažím se nejdříve všechno řešit přírodní cestou.
Ale i to má samozřejmě své hranice a když
je potřeba, k doktorovi jdu. 
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Kromě Herbáře vás ale diváci 
mohou sledovat v televizi i v di-
vadle. Co se chystá, hraje,
bude hrát...?
Už nějakou dobu funguje Diva-
dlo Verze – skupina lidí kolem mě 
a mého manžela Davida Pracha-
ře – Igor Chmela, Petra Špalková, 
Jan Dolanský, Roman Zach a další. 
Nabalujeme na sebe lidi, které máme 
rádi a známe se s nimi. Tři předsta-
vení budeme hrát v Divadle Komedie 
– Úča musí pryč, Mesiáš a Jméno. 
Dále také působím v Divadle Palace 
a na Nové scéně v představení pro 
děti Vidím nevidím, které připravila 
Maria Procházková. Jelikož se jedná 
o propojení divadla, tance a filmu. 
je to pro děti opravdu zajímavé. Na 
podzim začínám točit Básníky – už 
po šesté – a také seriál Opilý kuře.

Jaké to je hrát v divadle
s manželem?
Má to samozřejmě dvě strany. 
Hrajeme spolu rádi, ale ne zrovna 
manželské nebo milenecké páry. Je 
fajn vytvořit společné představení, 
dáváme ale přednost tomu, pokud 
zde tvoříme dvojici s někým jiným. 
Jinak je to ale samozřejmě v něčem 
jednodušší – důvěřujeme si, známe 
se...

Náš časopis distribuujeme do 
nemocnic. Co vy a lékaři, jaká 
jste pacientka?
Snažím se nejdříve všechno řešit 
přírodní cestou. Ale i to má samo-
zřejmě své hranice a když je potřeba, 
k doktorovi jdu. Myslím, že všechno 
souvisí s časem. Člověk by mnoho 
věcí vyležel, ale nikdo nemá čas být 

delší dobu nemocný a opravdu si 
odpočinout. Snažíme se průběh ne-
moci urychlit, a tak dáváme přednost 
práškům.
Pokud jde o závažnější problémy, 
mám pocit, že všechno souvisí se 
vším a na těle se hodně odráží 
psychika, a proto se snažím vždycky 
najít klíč k tomu, co se děje, sama 
v sobě. Ráda také vyhledávám různé 
alternativní cesty. Ale samozřejmě 
jsem na tom jako většina lidí – někdy 
prostě věci oddaluju tak dlouho, jak 
je to jde.

Text: Johana Hovorková
Foto: Tomáš Beran,

archiv České televize
www.kolecko.cz

Cílem Nadačního fondu Kolečko je podpora Center
dětské traumatologie a prevence dětských úrazů
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Jak Nadační fond Kolečko
vznikl? Zeptali jsme se jeho ředi-
telky Lindy Jandové.
Kolečko založil v roce 2004 fotograf 
Tomáš Beran. Několik let předtím 
zavinil vážnou nehodu s tragický-
mi následky a rozhodl se pomáhat 
dětem – ty jsou totiž do určitého 
věku jako účastníci silničního provozu 
naše rukojmí. Záleží jen na nás, jak je 
ochráníme, jaký příklad jim dáváme 
naším chováním za volantem, na 
kole nebo na přechodu.
 
Kolika dětem a jakým způsobem 
se daří ročně pomáhat?
Kolečko se věnuje dvěma oblas-
tem činnosti: finančně a materiálně 
podporujeme všech osm dětských 
úrazových center, nakupujeme 
chybějící vybavení a pomůcky pro 
lůžkové části, ambulance, rehabili-
tační oddělení, odhaduji, že ročně 
využívají námi nakoupené věci tisíce 
dětí. A více než tisíc dětí absolvu-
je každým rokem naše osvětové 
programy prevence úrazů, ať už je 
to projekt „Rozhlédni se!”, který už 
šestou sezónu vzdělává děti v ma-
teřských a základních školách, nebo 
„Bez úrazů je to fajn” pro stejnou vě-
kovou kategorii, kde jsme partnerem 
Thomayerovy nemocnice v projektu 
podpořeném Norskými fondy. Na 
podzim začneme spanilou jízdu po 
středních školách Středočeského 
a Ústeckého kraje, kde se budeme 

věnovat zhruba 600 budoucích řidičů 
ve věku od 16 do 18 let v rámci akce 
„Dožij se dvaceti”, která je také spo-
lufinancována grantem z Norska.

Spolupracujete s rodiči např. 
v otázce prevence?
S rodiči spolupracujeme v rámci 
osvětových programů, máme za se-
bou 22 seminářů „Bezpečně v autě” 
realizovaných v mateřských a ro-
dinných centrech, jejich počet letos 
a příští rok zdvojnásobíme v rámci 
projektu „Bez úrazů je to fajn”.
 
Chystáte nějakou podzimní akci?
Se začátkem školního roku křivka 
úrazů dětí stoupá, blíží se období ka-
ždodenních cest do školy, na tréninky 
a kroužky, navíc zhoršená viditelnost, 
špatné počasí... Po prázdninové 
pauze znovu „zaútočíme” na poli 
prevence, v září proběhnou nejméně 
4 akce v rámci projektu „Rozhlédni 
se!”, během podzimu realizujeme 
desítky výjezdů do škol v rámci turné 
„Bez úrazů je to fajn” a zahájíme 
seriál workshopů pro teenagery 
„Dožij se dvaceti”. Naším druhým 
úkolem je ale podpora traumacenter, 
rádi bychom do konce roku uspo-
řádali benefici pro úrazové centrum 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 
které nutně potřebuje obnovit zasta-
ralé vybavení lůžkového oddělení. 
Po loňském fantastickém komorním 
koncertě skupiny Chinaski v brněnské 

Vile Tugendhat bychom se tam rádi 
vrátili, momentálně jednáme s mož-
nými účinkujícími a vedením vily 
o termínu.
 
Jak mohou lidé fondu pomoci?
Budeme vděčni za jakoukoliv finanč-
ní podporu, za kterou dárce může 
získat víc než jen dobrý pocit – třeba 
když si za 1.000 Kč koupí nádhernou 
knížku Schůzky, ve které zakladatel 
Kolečka Tomáš Beran zpovídal 77 
celebrit na téma „svědomí” a kte-
rá je plná působivých černobílých 
portrétů. Číslo účtu NF Kolečko 
192092738/0300, více informací na 
www.kolecko.cz. Ale tomu, aby bylo 
méně vážně zraněných dětí, může 
kdokoliv pomoci i bez peněz – svou 
důsledností, dobrým příkladem, do-
držováním pravidel, bez zbytečného 
riskování a se zdravým rozumem. 
Našimi prohřešky škodíme dětem víc, 
než když si pro chvilku naší nepozor-
nosti odřou koleno.

Nadační fond Kolečko se zaměřuje na děti po úrazech – velká část 
z nich utrpí zranění při autonehodách, stejně jako jejich rodiče. Čes-
ké silnice mezi nejbezpečnější nepatří, a právě proto je každá pomoc 
potřeba, ať už v otázce podpory traumacenter, tak v oblasti preven-
ce. Právě ta totiž může mj. „vychovat“ řidiče budoucí, aby již k tolika 
nehodám nedocházelo.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

interviewLinda Jandová:
Prevence zachraňuje životy
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interview

Soukromé zdravotnické zařízení 
v České republice, které má už 
více jak 80 let stejného vlastníka. 
To není obvyklé?
Ano, toto je v Čechách naprosto 
mimořádné a nemá to obdoby.  
Nemocnici před více než 80 lety 
založil MUDr. Antonín Pírek a i nyní 
jsou vlastníky potomci zakladatele. Je 
úžasné, že nadále hlavním a jediným 
cílem vlastníků není finanční zisk, ale 
dobré jméno a tradice nemocnice. 
Klinika Dr. Pírka má dlouhou historii. 
Když jsem byl před 15 lety pověřen 
vedením této nemocnice, uvědomil 
jsem si, že je to obrovský závazek 
k jejím zakladatelům, kteří prošli 
hrůzami druhé světové války, k lidem 
kteří byli vlastenci a vždy si stáli za 
svým názorem. Navíc v dnešní době 
je to i závazek k pacientům a v ne-
poslední řadě i zaměstnancům. 

Na které obory se vaše Klinika 
specializuje?
Základem a podstatou naší Klini-
ky je bezpečná a kvalitní zdravotní 
péče v oborech ortopedie, chirurgie 
a gastroenterologie. V kloubních 

náhradách se nám podařilo úspěšně 
překročit číslo 10.000 operací, což 
řadí naší Kliniku mezi nejvyhledáva-
nější zařízení svého druhu v České 
republice. Zdaleka ale nejsme  spe-
cializovaní pouze na tyto operace. 
Náš lékařský tým pod vedením doc. 
MUDr. Bohumila Soukupa, CSc. do-
káže ve vhodných případech provést 
operace kolena doslova na míru. 
V ortopedii dále provádíme artro-
skopické operace, operace deformity 
přednoží, vybočené palce a operace 
ruky. V této oblasti  mohu  zmínit 
MUDr. Radka Kebrleho jediného 
Východoevropana a prvního Čecha 
v historii, který se stal (na základě 
nominace Federace evropských 
společností pro chirurgii ruky) členem 
Vědecké komise Evropského kongre-
su v Santanderu ve Španělsku. 
V klasické chirurgii se vedle tradičních 
a laparoskopických operací  prová-
dějí i nové a méně bolestivé metody 
např. operace kýly a hemeroidů. Jako 
jedni z prvních jsme zavedli léčbu 
syndromu karpálního tunelu a ku-
bitálního syndromu endoskopickou 
metodou.  Naší snahou je aplikovat 

metody co nejméně bolestivé s co 
nejrychlejším uzdravením.
V cévní chirurgii nabízíme operace žil 
dolních končetin rovněž nejen klasic-
kými metodami, ale v indikovaných 
případech rovněž moderní radiofre-
kvenční i metodami s minimálním 
kosmetickým dopadem na opero-
vané končetině. V plastické chirurgii 
poskytujeme péči v celém rozsahu.
V gastroenterologie patří naše pra-
coviště rovněž mezi centra stanove-
ná MZ ČR screeningu kolorektálního 
karcinomu (nádorů tlustého střeva).

Klinika Dr. Pírka:
Nemocnice, která má jméno

Ředitel Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi MUDr. Stanislav Najman s úsměvem na tváři 
a hrdostí v srdci provází jak po špičkových operačních sálech, designové budově, tak po 
výstavním parku. A zároveň popisuje, jak Klinika funguje a co je její hlavní specialitou.  
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Když procházím zahradou vaší 
Kliniky, nenapadá mě žádné zaří-
zení, v němž by pacientům bylo 
podobné okolí k dispozici.
Snažíme se bořit tabu o nemocni-
cích. Proto se naše zahrada stala 
otevřenou galerií pro pacienty i ši-
rokou veřejnost. Zahrada je vstupní 
branou do nemocnice a měla by být 
obrazem  poskytované zdravotní 
péče.  V rámci zpříjemnění pobytu 
nemocných i návštěvníků vzniklo 
v areálu Kliniky Dr. Pírka v Mladé 
Boleslavi prostředí, které si dovolím 
říci, že může konkurovat výstav-
ním prostorům a muzeím. Cílem je 
nabídnout celoročně návštěvníkům 
zahrady a všem občanům města 
umělecky a didakticky mimořádné 
výstavy, které připomenou významné 
momenty české historie nebo umění. 

Klinika se při svém založení ve tři-
cátých letech i dnes snaží nejen pro 
své pacienty, ale i okolí, vytvářet co 
nejlepší prostředí. Součástí zahrady 
je dendrologický park založený před 
80 lety panem Pírkem, a je zde i stálá 
galerie soch autorů z mnoha Evrop-
ských zemí a jsou zde trvale tematic-
ké výstavy velkoplošných obrazových 
galerií.

Vím o vás, že kromě řízení 
nemocnice stále vykonáváte 
i lékařskou praxi. Jak se to dá 
zvládnout?
Na takovou otázku je opravdu těžké 
odpovědět. Profesně jsem rád, když 
se postaráme o pacienta tak, že od 
nás může odcházet spokojený. A po-
tom už je jedno, zda jsem ředitel 
nebo jsem pacienta uspával na sále 

nebo mu vystavoval propouštěcí 
zprávu. Milé jsou okamžiky, když se 
na nás obrátí známá osobnost, které 
pomůžeme, a pak tu osobnost vidím 
v plné síle. Ale stejně dobré pocity 
mám, když za námi přijde například 
učitel tělesné výchovy s těžkým po-
stižením kloubů a my jej dokážeme 
vrátit k jeho profesi.  Ředitelská práce 
je pro mě povinnost a podávání 
anestezie je pro mě radost.  Jistě 
to zní trochu neskutečně, ale každý 
den strávený na operačním sále je 
pro mě svátečním  dnem, kdy mohu 
sledovat fungování  Kliniky z druhé 
strany.

Text: redakce
Foto: archiv

Zahrada Kliniky Dr. Pírka se snaží pacientům
co nejvíce odlehčit pobyt v nemocnici
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V Mladé Boleslavi se již více než osmdesát let nachází Klinika Dr. Pírka. Zařízení s barvitou 
historií, které i přes mnoho překážek v uplynulých letech dokázalo navázat na prvorepubli-
kovou tradici MUDr. Antonína Pírka, který říkal: „Jsme si dobře vědomi toho, že pracujeme v 
soukromém ústavě a existence naše jest závislá na dobrém jeho jméně.“

V období první republiky u nás, 
podobně jako v západních zemích, 
vznikaly vedle velkých zdravotnických 
komplexů i ústavy malé, s vysokou 
úrovní lékařské péče. Bylo založeno 
např. sanatorium v Londýnské ulici 
v Praze nebo Šilhanovo sanatorium 
v Brně. Své představy o moderním 
zdravotnictví se v té době rozho-
dl realizovat také MUDr. Antonín 
Pírek, který si pro svou kliniku vybral 
Mladou Boleslav. Spojil se s architek-
tem Ing. Walenfesem a společně se 
rozhodli vnést více světla do starých 
a často ponurých sálů tehdejších 
nemocnic. Důležitým detailem no-

vého zařízení tak např. byla (a do-
dnes jsou) okna s nízkým parapetem 
umožňujícím ležícím pacientům 
výhled do přírody z lůžka.
V březnu 1934 se začalo se stavbou 
na zelené louce. Díky příznivému létu 
postupovala hrubá stavba rych-
le – dělníci dokončili svou práci za 
pouhých šest měsíců. MUDr. Pírek 
se snažil vybudovat moderní ústav 
s příjemným ovzduším a s rodinnou 
atmosférou plnou optimismu. Stře-
dem zájmu zakladatele, úspěšného 
operatéra, byl pochopitelně operační 
trakt s aseptickým sálem, který byl 
budován podle návrhu holandské 
firmy Philips s reflekční klenbou přes 
dvě patra. Po otevření následovalo 
šest úspěšných let, které ukončila 
druhá světová válka. MUDr. Pírek byl 
po obsazení Československa zatčen 
a v roce 1940 poslán do koncent-
račního tábora. V průběhu války byl 
ústav obsazen a přeměněn na vojen-
ský lazaret a po jejím skončení bylo 
sanatorium nabídnuto repatriantům 
jako humanitární pomoc. Posléze 
bylo přičleněno k okresní nemocni-
ci jako gynekologicko-porodnické 
oddělení. Díky mnoha stavebním 
úpravám se kapacita sice zvýšila 
z dosavadních čtyřiceti na osmde-
sát lůžek, ta však byla umístěna i na 
chodbách, jelikož tehdejší režim na-
prosto nedbal o zachování soukromí 
či pohodlí pacientů. MUDr. Miroslav 
Pírek, syn zakladatele nemocnice, 
byl z chirurgie přeřazen pro údajný 

nedostatek lékařů na gynekologicko
-porodnické oddělení.
Po úmrtí zakladatele Antonína Pírka, 
primáře Tanvaldské nemocnice 
(1956), musel doktor Pírek ml. odejít 
do Liberce a v roce 1968 emigroval 
do Švýcarska.

Návrat kvality do zničeného 
zařízení
Zásadní změnu přinesla až
Sametová revoluce. Pádem komu-
nismu nadešla vhodná chvíle pro 
dědice, aby uplatnili restituční právo 
na vrácení majetku. Objekt Kliniky jim 
byl po průtazích vrácen v desolát-
ním stavu, rodina se však nevzdala 
– naopak své síly věnovala obnově 
zařízení tak, aby na ni mohl být
Antonín Pírek hrdý.
Sanatorium bylo v roce 2004 pře-
jmenováno na Kliniku Dr. Pírka 
a pokračuje v nejlepší tradici péče 
o nemocné započaté zakladatelem 
MUDr. Antonínem Pírkem. Zařízení 
se stalo ústavem s nadstandardní 
péčí převážně chirurgicko-ortope-
dickou. Kolektiv lékařů dosáhl brzy 
velmi dobrých výsledků, ať již vyni-
kající operační technikou nebo s tím 
spojenou krátkou hospitalizací. 
Klinika je v rámci českého zdravotnic-
tví ojedinělým a mimořádným pro-
jektem. Má jednoznačného vlastníka, 
který trvale preferuje další rozvoj 
zařízení a k tomu využívá všechny 
finanční prostředky zařízení. Klinika 
i její vybavení po rekonstrukci reali-

Klinika Dr. Pírka:
Malé zařízení s velkou kvalitou

inhospital
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zované v letech 1993 a 2013 splňuje 
všechny požadavky na provoz zdra-
votnického zařízení v Evropské unii.
Před dvěma lety byly otevřeny nové 
prostory operačních sálů, sterilizační-
ho centra a vstupní haly. Tyto pro-
story jsou vybaveny nejmodernějšími 
technologiemi, pooperační pokoje 
jsou designové a přátelské, navo-
zují příjemné domácí prostředí, jsou 
rovněž vybaveny technickými no-
vinkami, jako například osvětlovacím 
systémem Healwell.
V roce 2013 Klinika Pírka obdržela 
akreditaci a certifikát kvality a bezpe-
čí. V tomto roce byla rovněž vyhláše-
na jako „Nemocnice objev roku 2013“ 
Českou společností pro akreditaci ve 

zdravotnictví.
V ortopedii si Klinika Dr. Pírka vydo-
byla jedno z předních míst v rámci 
České republiky co do počtu a kvality 
prováděných implantací kloubních 
náhrad, artroskopických operací 
a ortopedických operací ruky.
Nemocnice byla jmenována refe-
renčním a školícím pracovištěm v ob-
lasti implantace kloubních náhrad 
a v oblasti artroskopických výkonů, 
standardem se staly i náročné přípa-
dy reoperací kloubních náhrad. Vedle 
těchto výkonů je poskytována orto-
pedická péče v celém rozsahu mimo 
onkoortopedii a dětskou ortopedii.
V oboru chirurgie jsou prováděny 
zákroky břišní chirurgie a všeobec-

né chirurgie – operace na trávicím 
traktu, operace žil dolních končetin, 
operace prsu a další. V oblasti plas-
tické a estetické chirurgie nabízí Kli-
nika Dr. Pírka celý sortiment výkonů 
plastické chirurgie. Klinika spolupra-
cuje s předními českými plastickými 
chirurgy. Ročně se provede více než 
4500 operací. Díky přátelskému pro-
středí, osobnímu přístupu a kvalitě 
poskytované péče je Klinika rovněž 
vyhledávána osobnostmi kulturního 
a sportovního života.

Příjemné prostředí uvnitř i venku 
Pod širým nebem se v zahradě 
Kliniky Dr. Pírka nachází také galerie 
kamenných soch. Sochařská díla re-
nomovaných umělců z různých míst 
Evropy jsou vytvářena s cílem zpří-
jemnit prostředí nemocniční zahrady. 
V prostorách Kliniky jsou umístěny 
iluminační látky, speciální projekční 
plochy Philips, které umožňují na 
velkoplošných projekčních plátnech 
promítat nejrůznější umělecké video 
projekty. Jedná se o převratné mo-
derní technologie, a to i v evropském 
kontextu. V interiéru Kliniky na hlav-
ním schodišti je instalován „Strom 
života“ symbolizující smysl poskyto-
vané zdravotní péče.

Text: redakce
Foto: archiv

Klinika Dr. Pírka s.r.o. 

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 332 991
www.drpirek.cz 
info@drpirek.cz 

Kontaktujte nás 
od 7.00 do 19.00 hodin
každý den
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inconsensio

naše téma:
Heliporty z celé republiky

Příběh pražské
záchranky

exkurze do historie
sanitek škoda

Emergency Krajské zdravotní:
Nutnost a efektivita

Ministerstvo školství pomáhá
s výukou dětí i v nemocnici
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inconsensio I děti v nemocnicích

Mohou děti 
v nemocni-
cích, pokud 
jsou na delší 
čas hospita-
lizovány,  na 
školu „zapo-
menout“?
V  mateřské 

škole a základní škole při zdravot-
nickém zařízení se mohou vzdělávat 
žáci se zdravotním oslabením nebo 
dlouhodobě nemocní, pokud to 
jejich zdravotní stav umožňuje. Zá-
kladní školy mohou poskytovat podle 
svých možností individuální konzulta-
ce i žákům středních škol umístěných 
v tomto zdravotnickém zařízení. 
K zařazení do školy při zdravotnic-
kém zařízení se vyžaduje doporučení 
ošetřujícího lékaře a souhlas zákon-
ného zástupce. Rozsah a organizaci 
výuky žáka určuje ředitel školy po 
dohodě s ošetřujícím lékařem. Před-
pisy tak počítají s možností vzdělá-
vání i dětí, které jsou dlouhodobě 
hospitalizovány.

Jak vypadá systém výuky? Musí 
mít učitelé nějakou specializaci?
Školy  při zdravotnických zaříze-
ní  vyučují podle učebního plánu 
a osnov kmenové školy žáka, redu-
kovaných a upravených  podle jeho 

aktuálního zdravotního stavu.
Vzdělání pedagogů se řídí zákonem  
o pedagogických pracovnících.

Může MŠMT nabídnout nějaké 
moderní prostředky pro pod-
poru výuky, zapůjčit například 
tablety, iPady, posílit vybavení 
dětských oddělení kvalitním při-
pojením a podobně?
MŠMT každoročně vyhlašuje rozvo-
jový program  Kompenzační učební 
pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením. Cílem tohoto programu 
je poskytnout neinvestiční finanční 
prostředky účelově určené na nákup 
učebních pomůcek kompenzačního 
a rehabilitačního charakteru.
Kompenzační učební pomůckou 
rozumíme zejména - prostředky 
informačních technologií (hardware, 
software, výukové programy), polo-
hovací nábytek a technické výuko-
vé pomůcky, pomůcky usnadňující 
samostatný pohyb žáka, optoelek-
tronické, stimulační a specifické 
didaktické pomůcky. Přímá podpora 
žákovi jde z kmenové školy. 

Mohly by děti školní výuku ab-
solvovat třeba doslova online?
Školský zákon nic takového nezaka-
zuje a je na kmenové škole a jejím 
řediteli, jaký způsob  žákovi výuku 

umožní a jakým způsobem bude 
technické zabezpečení pro výuku 
zajištěno. 

Přispívá MŠMT k prevenci úrazů 
o prázdninách, během volného 
času u dětí, v rámci sportovních 
a tělovýchovných aktivit?
MŠMT vyhlášením těchto Programů 
podporuje rozvoj nestátního nezis-
kového sektoru v oblasti práce s dět-
mi a mládeží mimo školu a rodinu. 
Dalším cílem Programů je především 
podpora vytváření nabídky volno-
časových a dalších vybraných aktivit 
v rámci jednotlivých NNO (nestátní, 
neziskové organizace) , vytváření 
nabídky pro neorganizované děti 
a mládež, významných mezinárod-
ních a celostátních akcí určených 
dětem a mládeži, odborné přípravy 
a vzdělávání pracovníků s dětmi 
a mládeží, vytváření podmínek pro 
rozvoj neformálního vzdělávání, 
dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 
mezinárodní spolupráce dětí a mlá-
deže a multikulturní výchovy.
Veškeré aktivity jsou, mimo jiné, za-
měřeny na prevenci úrazů.

Mohou se rodiče hospitalizo-
vaných dětí obracet v případě 
potřeby, nebo přesvědčení, že 
výuka jejich dětí by mohla probí-
hat kvalitněji, na MŠMT?
Samozřejmě, MŠMT je připraveno 
zodpovědět dotazy ze stran rodičů. 
V případě nespokojenosti či pochyb-
nostech ze stran rodičů se doporu-
čujeme obrátit také na Českou školní 
inspekci, která má ve své gesci nejen 
hodnotící, ale i kontrolní činnost.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

se mohou vzdělávat
Hlavním tématem tohoto čísla HOSPITALin je rychlá záchra-
na života, ať už v sanitce či helikoptéře. Po podobném zása-
hu však následuje komplikovaná a dlouhodobá léčba – a jak 
se čtenáři dozvědí i díky Nadačnímu fondu Kolečko, často 
jsou v nemocnicích s vážnými zraněními i děti. Ty se vracejí 
k výuce, jakmile je to možné. Jak v těchto případech výuka 
funguje, nám objasnila ministryně školství, mládeže a tělový-
chovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
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Heliport:
Záchrana života v desítkách vteřin
K vážným nehodám nebo úrazům velmi často přilétá také vrtulník záchranné služby. 
Heliport, na kterém může přistát, však nemají všechny nemocnice – my jsme se poptali 
na to, kde tyto přistávací plochy mají, kolik pacientů je díky nim rychle ošetřeno a jak 
to všechno funguje.

Karlovarská krajská nemocnice
Heliport se zde nachází tři roky a za 
tu dobu proběhlo cca 10 přistání.

Nemocnice Havlíčkův Brod
provozuje heliport umístěný na 
střeše budovy chirurgických obo-
rů – hlavní nemocniční budova – na 
základě kolaudačního rozhodnutí 
od roku 1996. Leteckou záchrannou 

službu objednávají dle potřeby zdra-
votnická oddělení.  Podle nemoc-
niční evidence jde průměrně o cca 5 
přistání do měsíce.

Heliport ve Fakultní nemocnici 
Motol se otevřel po rekonstrukci 
dětského pavilonu. Jeho předností je 
hlavně čas: na operační sál se paci-
ent dostane za 50 vteřin.

Fakultní nemocnice Brno
disponuje dokonce třemi přistávacími 
plochami pro vrtulníky záchranné 
služby. 

Přistávací plocha pro vrtulníky byla 
při Masarykově městské nemoc-
nici v Jilemnici zbudována v roce 
1994. Je osvětlená, situovaná v těsné 
blízkosti nemocnice. Její plocha činí 

inconsensio
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90 m2, příjezdová plocha pak 51 m2. 
Je využívána převážně vrtulníky ZZS 
Libereckého kraje, Královéhradec-
kého kraje a ZZS hl. m. Prahy. Počet 
přistání za rok je cca 60. Převážně se 
jedná o převozy pacientů z Jilemnice 
na vyšší specializovaná pracoviště. 
V současné době je připravován pro-
jekt vybudování moderního heliportu 
na střeše budovy nové rehabilitace.

Heliport v Nemocnici Břeclav, 
p. o. byl dobudován a uveden do 
provozu v lednu roku 2001. Nákla-
dy byly okolo 4 milionů korun. V té 
době byla břeclavská nemocnice po 
brněnské druhou nemocnicí s vlast-
ním heliportem v Jihomoravském 
kraji.  Heliport je využíván jak pro 
přepravu pacientů a zraněných do 
nemocnice, tak i k překladům paci-
entů z nemocnice na vyšší odborná 
pracoviště, případně pro přepravu 
transplantátů. Nadmořská výška heli-

portu je 158 m.  Jedná se o neveřejný 
vnitrostátní, pracovní  heliport LZS 
JMK.  Nemocnice zajišťuje údržbu 
a provozuschopnost heliportu po 
technické stránce, je určen pouze 
pro denní provoz.

Heliport v Nemocnici Kyjov fungu-
je od roku 2002, v roce 2012 došlo 
k osvětlení této plochy. Využívá se 
skoro každý den.

V roce 2002 poprvé přistál na heli-
portu na střeše chirurgického pavi-
lonu v Novém městě na Moravě 
vrtulník. Od té doby zažila přistá-
vací plocha stovky přistání a vzletů 
a slouží tak k lepšímu komfortu při 
transportu pacientů. Před vybudo-
váním přistávací plochy na střeše 
chirurgie musely vrtulníky přistávat 
na vymezené části parkoviště před 
areálem nemocnice. To komplikovalo 
transport pacientů, kteří museli pře-

Heliport je malá letištní plocha, 
používaná helikoptérami, zpra-
vidla bývá větší než helipad.

Heliporty mohou být na rozdíl 
od letišť umístěny blíže městu, 
nebo dokonce v samotném 
centru města, což sebou nese 
značné výhody (zejména ča-
sové) pro cestující. V zahraničí 
bývají heliporty zřízeny i na 
střechách některých výškových 
budov, které ale musí být pro 
tyto účely konstrukčně odolné.

V České republice se heliporty 
vyskytují, mimo jiné, například 
v blízkosti velkých nemocnic, 
kde slouží Letecké záchranné 
službě.

Ve Španělsku a jiných zemích 
Mediteránu jsou v lesních 
porostech tvořeny kruhovou 
plochou o průměru 20m. Slouží 
k přepravě pracovního perso-
nálu a raněných osob při boji 
proti lesním požárům. 

Heliport ve Fakultní
nemocnici Motol

Nahoře: Jeden ze tří heliportů
brněnské Fakultní nemocnice
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konávat vzdálenost mezi nemocnicí 
a provizorní přistávací plochou v sa-
nitce a přistávací plocha zabírala více 
jak čtvrtinu celkové plochy parkovi-
ště. Nyní pacienta k vrtulníku vyveze 
pohodlně výtah, který vyjede až na 
úroveň plochy heliportu. Komfort-
nější je i samotné předávání paci-
enta mezi ošetřujícím nemocničním 
lékařem a doktorem doprovázejícím 
nemocného v helikoptéře. Pacienta 
si mohou v klidu předat v prostoru 
nemocnice a ne venku mezi vrtul-
níkem a sanitkou. Přistávací plocha 
heliportu leží v nadmořské výšce 623 
metrů nad mořem a spadá pod dikci 
ÚCL (Úřad pro civilní letectví).

Povolená nosnost plochy je 3,5 
tuny. Betonová přistávací deska má 
průměr 19,5 metru, celkový průměr 
heliportu včetně krajových ocelových 
roštů je 26,5 metru. O správu heli-
portu se starají pracovníci oddělení 
údržby novoměstské nemocnice, 
kteří zajišťují jednak technickou 
údržbu heliportu a výtahu, jednak 
drží nepřetržitou čtyřiadvacetihodi-
novou pohotovost. V případě, že jim 
dispečink záchranné služby nahlásí 

přistání helikoptéry, jsou schopni 
během několika minut připravit heli-
port k přistání a transportu pacienta. 
V průměru přistává vrtulník na ne-
mocničním heliportu třikrát týdně.

Heliport Nemocnice Pelhřimov 
funguje od roku 2002 a přistává se 
na něm 1–2x týdně.

Heliport v Nemocnici Kyjov funguje od roku 2002

Heliport v areálu Krajské nemocnice Liberec
funguje celoročně, 24 hodin denně

Na střeše chirurgického
pavilonu v Novém Městě

na Moravě vznikl heliport
před třinácti lety
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Thomayerova nemocnice je 
majitelem a provozovatelem heli-
portu od roku 1998. Přistávací plocha 
pro vrtulníky se nachází v severní 
části areálu nemocnice a slouží pro 
letecký převoz pacientů záchrannou 
službou jak do Thomayerovy ne-
mocnice, tak do sousedního Institutu 
klinické a experimentální medicíny. 
Statistiky o počtu ročních příjmů 
pacientů si nemocnice nevede, tato 
čísla ovšem sledují jednotlivé zdra-

votnické záchranné služby. Heliport 
je k dispozici pro převoz pacientů 
i transplantátů, vzlety a přistání jsou 
ovšem možné pouze ve dne, noční 
režim heliport TN nemá. Protože
je TN typem pavilonové nemocnice, 
je následný převoz pacientů zajišťo-
ván sanitními vozy nemocnice.
Cílovými odděleními jsou v TN 
zejména oddělení chirurgické kliniky 
a kliniky dětské chirurgie a trauma-
tologie.  

Letecká záchranná služba

Letecká záchranná služba (LZS) 
je nedílnou součástí záchran-
ných služeb i celého integro-
vaného záchranného systému. 
Je využívána v zásadě ve třech 
typech situací:

• primární lety – zásahy v 
obtížně přístupném místě 
(nepřístupný terén, velká 
vzdálenost od stanoviště 
ZZS, neprůjezdná komuni-
kace apod.)

• sekundární lety – potřeba 
transportovat pacienta do 
vzdáleného specializované-
ho centra (např. u závaž-
ných úrazů do traumacen-
tra), kdy pacienta primárně 
ošetří pozemní posádka a 
vrtulník přebírá pacienta k 
transportu do vzdálenější 
nemocnice

• ambulanční lety – v situa-
cích, kdy dominuje potřeba 
šetrného transportu (tato 
indikace je však považová-
na za relativní a neexistují 
data, která by potvrzovala 
prospěch této indikace).

Zvláštními případy využití jsou 
např. rekognoskační lety (při 
nejasném místě nebo velkém 
rozsahu události), transport 
specialistů apod. Česká lékař-
ská společnost Jana Evangelisty 
Purkyně přijala k využívání LZS 
v terénu doporučený postup.
Nejčastěji jsou k záchranným 
akcím užívány vrtulníky, ale v 
některých zemích se může-
me setkat také se speciálními 
letadly.

Pelhřimovský heliport

Přistávací plocha pro vrtulníky při Masarykově
městské nemocnici v Jilemnici Heliport v Břeclavi
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Havířov
Heliport je situován do jižního okraje 
areálu nemocnice poblíž urgentní-
ho příjmu. Cesta propojující plochu 
TLOF (touchdown and lift-off area) 
je napojená na vnitřní komunikační 
systém nemocnice. Nemocnice s po-
liklinikou se nachází ve střední části 
města Havířov. Areál nemocnice je 
vymezen ulicemi Dělnická a Moskev-
ská při severním okraji areálu, ulicemi 
Astronautů a Mozartova v jižní části 
a vjezdy i výjezdy na městskou ko-
munikaci na ulicích Dělnická, Moske-
vská a Astronautů. Povolení provozu 
vydal Úřad pro civilní letectví usne-
sením ze dne 16. ledna 2014 – den 
zahájení provozu.

Heliport Ústřední vojenské ne-
mocnice – Vojenské fakultní 

nemocnice Praha, kam týdně 
usedne vrtulník s pacientem prů-
měrně 3–4 krát, vznikl jako součást 
traumacentra pro AČR/NATO a civilní 
urgentní medicínu v rámci koncep-
ce nemocnice v roce 1996. Hlavním 
cílem a zadáním při jeho výstavbě 
bylo zajištění co nejrychlejší kom-
plexní odborné pomoci pacientovi. 
Za jeho téměř 20letou historii zde 
proběhlo na 4000 přistání vrtulníků, 
které dopravily pacienty v ohrože-
ní života. Heliport je umístěný na 
střeše pavilonu CH2. Umožňuje 
přímý příjem pacienta z vrtulníku do 
haly  Emergency, na kterou navazuje 
trakt zákrokových operačních sálů. 
Pacienta přebírá od LZZS personál 
Emergency. Již při příjmu je okamžitě 
zahájena specializovaná péče. Paci-
ent je dopraven výtahem

o 3 patra níže přímo na halu urgent-
ního příjmu, kde již čeká traumatým, 
který pacienta vyšetřuje a ošetřuje 
dle traumaprotokolu. Významně 
se tak zkracuje kritická doba příjmu 
pacienta do neodkladné nemocniční 
péče a výrazně se také snižuje riziko 
transportních komplikací. Heliport 
ÚVN je plně technologicky vybavený 
a umožňuje (díky nočnímu osvět-
lení a možnosti vyhřívání v případě 
mrazů) celodenní i celoroční provoz 
vrtulníků. Koncem roku 2011 pro-
běhla generální oprava, během níž 
vrtulníky přistávaly na záložní ploše 
též blízko Emergency.
Od ledna 2012 je heliport v plném 
provozu a díky jeho nosnosti zde 
mohou přistávat i transportní vrtulní-
ky W-3A Sokół, EC 135, Mi 8, Mi 171, 
Bell 427.

Ústřední vojenská nemocnice přijímá 
letecky průměrně 3 – 4 pacienty týdně

Nahoře: heliport Thomayerovy
nemocnice slouží i pro potřeby

sousedního IKEMu.



Heliport Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem

Co patří do nezbytného (psycho) 
vybavení lékaře na EMERGENCY?
Emergency je multioborové, myslím, 
že velmi náročné oddělení jak po 
stránce odborné a medicínské, tak 
po stránce psychické. Je zde opravdu 
velký tlak na personál.  Práci nelze 

naplánovat, rozložit, je nutné zvládat 
jakékoliv obtíže pacientů a jakékoliv 
nálady pacientů, často i jejich do-
provodu. Lékař trvale pracující na 
urgentním příjmu musí být dosta-
tečně vzdělaný, ideálně i dostatečně 
zkušený, i když tuto zkušenost často 

získává až během práce na urgent-
ním příjmu. Měl by mít dostatek 
nadšení pro práci lékaře a akutní 
medicínu jako takovou, a opravdu by 
měl mít velkou chuť a elán pracovat. 
Samozřejmostí je základní orientace 
v ostatních oborech, znalosti struktu-

Emergency?
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Pro záchranku klenot
Emergency Krajské zdravotní, a. s. je nedílnou součástí Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. O fungování tohoto náročného oddělení ví nejvíce jeho primářka 
MUDr. Jana Bednářová, nově také držitelka ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 
2014 v kategorii „Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života“. Přestože 
si všímá i nevýhod a komplikací, poselství je jasné: záchranářům usnadňuje práci.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nemocnic

Již deset let přijímá heliport na 
střeše budovy pavilonu B Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. pacienty přepravené leteckou 
záchrannou službou na akutní příjem 
nemocnice neboli Emergency.  Pa-
cientům se tak dostává akutní péče 
v nejrychlejším možném čase.
Heliport je s Emergency propojen 
výtahem, kdy je po přistání vrtulníku 
pacient doslova během chvíle dopra-
ven přímo na oddělení k okamžité-
mu zákroku lékařů. Heliport začala 
letecká záchranná služba spolu 
s Masarykovou nemocnicí využívat 
v roce 2005, dva roky od otevření 
nového nemocničního areálu dosta-
věného na Bukově. Neopomenutel-
nou podmínkou bylo doplnění všech 
statických zkoušek pro bezpečné 
přistávání vrtulníků. Jen pro letošní 
rok využila letecká záchranná služba 
heliportu Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. na střeše pavilonu B 
ve 189 případech.



ry a provozu prakticky celé nemoc-
nice. Psychická odolnost lékaře, a na 
Emergency nejen lékaře, je téměř 
předpokladem práce na urgentním 
příjmu.
 

Je prostředí na vašem oddělení 
odpovídající potřebám, které 
denně řešíte, a současné technic-
ké úrovni?
Urgentní příjem ústecké Masaryko-
vy nemocnice vznikal před více jak 
13 lety. Nebyly ještě zkušenosti z 
chodu takového oddělení. Struktura 
je vyhovující, ambulance na jedné 
straně, na druhé straně lůžka expek-
tační a akutní, snadná je návaznost 
ambulancí a lůžek. Nevýhodou je, 
že urgentní příjem je průchozím 
oddělením pro pacienty na jakékoliv 
vyšetření či oddělení (resp. si přes 
něj zkracují cestu), stejně tak i pro 
personál nemocnice. Plánujeme také 
zřízení odděleného prostoru pro 
komunikaci s příbuznými, s pozůsta-
lými, prostor pro předání věcí, nebo 
pro ev. řešení konfliktů. Technické a 
přístrojové vybavení je v současné 
době na odpovídající úrovni, snažíme 
se ho doplňovat a obnovovat dle 
potřeby.
 

Měli by se lidé více zajímat o po-
skytování alespoň základních 
úkonů první pomoci?
Určitě by se laická veřejnost měla 
zajímat více o poskytování první 
pomoci, někdy by stačilo odstranit 
bezohlednost a všeobecnou nevší-
mavost.
 

Co se vám osvědčuje jako spo-
lehlivý prostředek pro uklidnění 
dětí, které k vám přivezou a ne-
jsou v příliš traumatizovaném 
stavu?
Děti jsou v ústecké Masarykově 
nemocnici přijímány přes „dětské 
traumacentrum“.

Máte nějakou osobní vzpomínku 
na situaci, kterou byste už ne-
chtěla v práci zažít?
Bohužel mám. Po mnoha letech 
práce jsem asi už odolná a zvyklá se-
tkávat se s jakoukoliv formou nemo-
ci, setkávat se se smrtí, muset velmi 
rychle reagovat.

Před více jak 5 lety k nám byla z au-
tonehody přivezena mladá dívka, ři-
dička, ve velmi špatném stavu. Již při 
příjezdu na Emergency jsme museli 
začít resuscitovat. Pracovalo několik 
lékařů současně, za stálé resuscitace 
jsme jeli na sál a přes veškerou snahu 
a úsilí dívka zemřela. Přijela rodina a 
podávala jsem informace o situaci, 
která i pro mne samotnou byla velmi 
tragická, nějak jsem se nedokázala 
od té dívky odosobnit.

Měli by být lékaři na vašem od-
dělení, a také záchranáři, osoby 
se zvláštním právním postave-

ním, především z hlediska bez-
pečnosti a ochrany?
Myslím, že měli, ale nejen lékaři. 
Daleko více jsou ohroženy sestry 
a ostatní personál. Často se stává, 
že agresivní pacient ať už slovně, či 
fyzicky napadá sestry a při přícho-
du lékaře své chování zmírní jakoby 
před vyšší autoritou. Nehledě na 
skutečnost, že v daleko větším a del-
ším kontaktu s pacientem jsou sestry. 
Ty jej musí uložit, eventuálně umýt, 
zajistit žilní vstupy, odebrat krev, 
napojit na monitor a je-li při vědomí, 
při tom všem ho ještě uklidňovat. Při 
všech těchto úkonech jsou vystaveny 
potenciální agresivitě klienta. Záchra-
náři při výjezdech mohou mít do-
provod policie, personál Emergency 
je v naprosté většině na takového 
pacienta sám. Často agresivního 
pacienta záchranáři s doprovodem 
policie předávají sestrám a lékařům 
Emergency a ti musí pak už situaci 
zvládnout, ať je pacient jakýkoliv.

Je pro nemocnici EMERGENCY 
klenot a pýcha, standardní běžné 
oddělení, nebo případ k řešení?
Emergency je nedílnou součástí 
nemocnice, v současné době se 
již stává standardním oddělením. 
Klenot a pýcha je přehnaný výraz, 
ale myslím si že je to oddělení, které 
funguje a to dobře, nepřetržitě 24 
hodin denně, bez ohledu na svátky, 
na víkendy, na čas dovolených, na 
nemoci personálu, bez ohledu na 
občasné technické problémy. Probí-
há zde prvotní převzetí, zajištění a 
diagnostika  pacientů s čímkoliv.  Pro 
záchrannou službu je Emergency 
opravdu takovým klenotem, výraz-
ným usnadněním předávání a triage 
pacientů. Pro ostatní chod nemocni-
ce je velkou pomocí a úlevou, byť tak 
někdy vnímáno není.
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Text: redakce
Foto: archiv
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interview

DSA: Letecká záchranka
kdekoli a kdykoli

Jak obstojí letecká záchranná 
služba, resp. DSA, ve srovnání se 
zahraničím?
Letecká záchranná služba v ČR je 
plně srovnatelná s nejvyspělejšími 
zeměmi Evropy. Používáme nejmo-
dernější vrtulníky Eurocopter EC 135, 
které byly přímo vyvíjeny pro LZS. 
Posádky máme také vycvičeny podle 
nejvyšších standardů, a to nejen pi-
loty, ale i zdravotníky. Díky tomu  po-
sádka funguje jako dokonalý tým a je 
schopna provádět záchranu v pod-

statě kdekoliv a kdykoliv. Běžně např. 
provádíme zásahy v nepřístupném 
terénu s podvěsem pod vrtulníkem.

Je podle vás území republiky
dostatečně zajištěno pro
záchranné akce, myslím počtem 
vrtulníků, leteckými stanicemi 
atd.?
Dle mého názoru je pokrytí v ČR 
dostatečné a v podstatě na každém 
místě v ČR jsou vrtulníky schopny 
zasáhnout do 15 minut.

Který heliport je pro piloty nej-
komfortnější?
Piloti mají nejraději dobře vybavené 
heliporty pro denní i noční přistání 
ideálně ve volném prostoru, ať už se 
jedná o základnové heliporty, odkud 
provádíme každý vzlet na zásah, tak 
o nemocniční heliporty. Naše základ-
ny jsou kromě Liberce vybudovány 
přímo pro provoz LZS a tedy pro 
nás velmi komfortní (Hradec Králové, 
Ústí nad Labem, Ostrava). Základnu 
v Liberci máme na libereckém letišti, 

Letecká záchranná služba provozovaná společností DSA je dnes nedílnou součástí záchran-
ného systému České republiky. Nehody, havárie, krizové situace – všude tam je potřeba 
a všude tam hrají roli vteřiny. Její fungování nám popsal Tomáš Suchánek, předseda
představenstva DSA a.s.
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což je pro nás velmi příjemné, ale 
funguje pouze ve dne.
Z nemocničních  heliportů mám 
osobně rád heliport ve Střešovicích.

Vy osobně létáte při záchranných 
akcích?
V současné době přímo záchranné 
akce nelétám, ale pravidelně přezku-
šuji naše piloty, kteří se záchranných 
akcí účastní denně.

Fungujete už takřka čtvrt století. 
Které období bylo nejtěžší?
Vždy je pro nás nejtěžší období, když 
se začne řešit politika a ne odbor-
nost. Např. po povodních na Mora-
vě v roce 1997, kdy naše vrtulníky 
zachránily v podvěsu desítky lidí,  
následovalo politické rozhodnutí 
nám tento způsob záchrany zakázat. 
Po velkém tlaku jednotlivých ředitelů 
LZS a našem tlaku, byl tento zákaz 
zmírněn s tím, že je toto plně na 
naše riziko. A takových příkladů bych 
mohl jmenovat velké množství.

Můžete zasahovat i přes hranice?
Co se týče leteckých omezení, tak 
bez problémů můžeme a řeší se 

pouze legislativa zdravotnického zá-
sahu. Naštěstí se vše podařilo vyřešit 
a zasahujeme i přes hranice.
 
Jaká byla vaše nejsložitější, nebo 
nejdobrodružnější akce? 
Každá akce je složitá, protože jde 
vždy o život a myslím, že to nebere-
me jako dobrodružství. Jako posádka 
se snažíme udělat vše pro záchranu 
života, ale zároveň nesmíme ohrozit 
jiné životy. Konečné slovo o tom, zda 
let provedeme nebo neprovedeme 
má pilot a věřte, že to rozhodování 
není jednoduché. Asi nejsložitější 
jsou ty, kde je více zraněných  a kde 
jsou třeba bohužel i děti. Napadá 
mě např. akce, kde jsme se zúčast-
nili s vrtulníky – železniční neštěstí 
Studénka .

Zasahujete i při jiných než „zdra-
votnických“ akcích? Spolupra-
cujete třeba s filmaři, geology, 
Policií ČR, vojáky?
Naše společnost kromě provozu LZS 
provádí např. hašení lesních požárů, 
vápnění lesních porostů, stavebně
-montážní práce, filmování, kde jsme 
se účastnili mnoha desítek natáčení 

ať už českých, tak hollywoodských 
filmů .Létáme buď s kamerou jako 
natáčecí vrtulník, nebo  jako vrtul-
ník, který ve filmu hraje (např. seriál 
Sanitka, Blade 2, Hartova válka, Mi-
ssing, Poslední prázdniny atd.). Naše 
společnost má také jednu z největ-
ších škol v Evropě a provádíme výcvik  
jak na letounech, tak na vrtulnících 
od nuly až po profesionálního pilota. 
Vše o čem jsme tady mluvili může 
čtenář vidět na námi organizované 
akci Helicoptershow v Hradci Králo-
vé, kde vše co umíme v reálu před-
vádíme.
Na této akci kromě jiného také uka-
zujeme spolupráci se všemi složkami 
IZS.

Jak se může zájemce o toto 
atraktivní povolání stát u vás 
pilotem vrtulníku?
Stát se pilotem vrtulníku není tak slo-
žité, ale stát se pilotem vrtulníku LZS 
je velmi náročné. Základní informace 
jsou na našich stránkách ww.dsa.cz.

Text: redakce
Foto: archiv
www.dsa.cz
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V roce 1857 se na doporučení ba-
rona Päumanna, tehdejšího ředitele 
c. k. Policie pražské, přihlašuje 36 
dobrovolníků nejrůznějších profesí 
a ustavuje společně „Pražský dob-
rovolný sbor ochranný“. Pouze tři 
členové sboru byli zdravotníky. Cílem 
tohoto sboru bylo „ochrániti co jest 
ochrany hodno, zachrániti v každém 
druhu nebezpečí jak životy lidské, 
tak i majetek spoluobčanů dobrovol-
ně, neohroženě a nezištně“. Žádost 
byla na c. k. místodržitelství zaslána 
27. listopadu 1857 a souhlas, spolu 
se schválením instrukcí, vydává c. k. 
místodržitelství již 8. prosince téhož 
roku. Následuje nařízení c. k. poli-
cejního ředitelství všem okresním 
komisařstvím, aby „mužstvo stráže 
Sbor ve všem konání podporova-
lo“. Členové družstva jsou označeni 
červeno-bílou stuhou na levé paži, 
později sborovým odznakem.

Do stanov Pražského dobrovolného 
sboru ochranného (PDSO) patřilo: 
„Účelem PDSO jest poskytovati za 
každé doby první pomoc přímou, 

jakož i bráti podílu a podporovati 
úřední akci pomocnou při všech
úrazech a nehodách, bezpečnosti 
osoby a majetku se týkající, tudíž 
zejména při požárech, třenici ledu, 
povodních i jiných nehodách živel-
ních, pak v případě zabití, poranění 
všeho druhu a zvlášť též v pádu 
mobilizace a války.“

Povodně, požáry a rostoucí
věhlas
Sbor ochranný svou pomocí při po-
žárech Šitkovských mlýnů v roce 1858 
i během povodní, které provázely 
Pražany v posledních desetiletích 
19. století, získal takový věhlas, že je 
žádán o radu a pomoc při zakládá-
ní obdobných organizací i v jiných 

inconsensio

Pražská záchranka:
 efektivita, spolupráce
   a dlouhá historie

 V prosinci 2013 oslavila Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
     155 let své existence. Její dlouhá historie ji řadí mezi nejstarší záchranné služby
na světě  - my jsme zmapovali její počátky, ale samozřejmě i současnou činnost.
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městech, např. v Opavě, Olomouci, 
Lvově a dalších. Vzhledem k rostou-
címu objemu činností je v roce 1876 
ustaven první stálý výbor, tvořený 
význačnými osobnostmi města, které 
Sbor podporovaly.
První oficiální sídlo získává Sbor 
v dolní části Václavského náměstí 
dne 22. října 1890. Tehdy byly schvá-
leny nové stanovy, získány první 
dopravní prostředky a zavedena 
nepřetržitá služba. Ta trvá prakticky 
až doposud.

Kromě kočárů byl Sbor vybaven i 10 
lodicemi ochrannými od pana Maye-
ra ze Střeleckého ostrova a věnci 
ochrannými od firmy Ruston. Původ-
ní prostory Sbor opouští již v roce 
1891 a přesouvá se do Spálené ulice 
č. 93. Po čtyřech letech následuje 
stěhování do prostorů městské váhy 
v Havlíčkově ulici a v roce 1911 do 
staré mincovny na Staroměstském 
náměstí. V květnu 1945 je budova 
zničena a po krátkém působení v Rů-
žové ulici jsou získány prostory v ulici 
Dukelských hrdinů 21, kde pracuje 
jedno ze stanovišť Zdravotnické zá-
chranné služby hl. m. Prahy dodnes.

Od 1. ledna 1924 se stává Sbor 
obecní službou, získává poloúřed-
ní charakter a Ministerstvo vnitra 
povoluje užívání fanfárové trubky. Po 
roce 1945 se mění systém zdravot-
nictví u nás a dne 19. prosince 1949 
je Záchranná služba Praha začleněna 
přímo pod správu Ústředního národ-
ního výboru Prahy.
V tomto období se Záchranná služba 

Praha stává průkopníkem předne-
mocniční neodkladné péče v naší 
zemi. Zatímco v řadě míst obhajují 
zdravotničtí záchranáři svoji holou 
existenci alespoň v organizačním 
rámci místních nemocnic, v Praze 
existuje jako samostatná, profesio-
nálně vysoce zdatná organizace, po 
určitou dobu dokonce disponující 
vlastním lůžkovým resuscitačním 
oddělením (ARO v nemocnici Na 
Strahově).

Rok 1987 je významným předělem 
v historii zdravotnického záchranář-
ství u nás. Tehdy byl na letišti v Pra-
ze-Ruzyni oficiálně zahájen provoz 
prvního stanoviště letecké záchranné 
služby v tehdejším Československu. 
Ve spolupráci s Leteckým útvarem 
Ministerstva vnitra, resp. Leteckou 
službou Policie ČR jej Záchranná 
služba Praha po odborné stránce 
zajišťovala od samého počátku až do 
roku 1997, kdy bylo jeho provozování 
– bez ohledu na nezpochybnitelnou 
špičkovou kvalitu poskytované služby 
a široké technické a odborné záze-
mí – administrativním rozhodnutím 
převedeno do působnosti tehdy 
nově vzniklého Územního střediska 
záchranné služby v Praze založené-
ho Ministerstvem zdravotnictví.

Nový a efektivnější systém
 V roce 1987 je také – rovněž popr-
vé u nás – v Praze úspěšně zahájen 
provoz záchranné služby systémem 
rendez-vous, kdy lékař vyráží na mís-
to nehody rychlým osobním vozem 

a pomalejší a často vzdálenější velká 
„sanitka” přijíždí v případě potřeby za 
ním. Navíc ve většině případů není 
nutný doprovod pacienta lékařem při 
transportu a lékař je tak k dispozici 
pro další případ. Jedině díky tomuto 
systému funguje záchranná služba 
v Praze se zhruba polovičním až 
třetinovým počtem posádek proti 
celostátnímu průměru vztaženému 
na počet obyvatel Prahy (1,5 milionu 
obyvatel Prahy by odpovídalo 45 
jednotek RLP resp. RZP, v Praze jich 
je 23, z toho 8 RLP).

V roce 1989 získává Záchranná služ-
ba Praha do své péče areál bývalé-
ho Státního zdravotního ústavu na 
Malvazinkách (známého spíše pod 
historickým akronymem SANOPZ), 
a vzniká zde Nemocnice Záchranné 
služby (NEZAS). Díky nejasné kon-
cepci a změněným podmínkám se 
však v devadesátých letech stává 
provozování tohoto zařízení ekono-
micky neúnosné a po řadě reorga-
nizací nemocnice – začleněná v tuto 
dobu již ve struktuře FN Motol – 
koncem roku 1998 de facto zaniká.
Tento zánik do jisté míry charakte-
rizuje devadesátá léta záchranné 
služby: socialisticky megalomanská 
koncepce se v novém ekonomickém 
prostředí začíná hroutit, náklady ros-
tou a efektivita provozu neodpovídá 
vynaloženým prostředkům. Organi-
zace zahleděná do vlastní velikosti 
a zaměstnávaná vnitřními problémy 
přestává být onou odbornou a or-
ganizační špičkou, uznávanou doma 
i v zahraničí.

Na podzim roku 1998 dochází z dů-
vodu řady koncepčních nedostatků 
a ekonomických chyb ke kompletní 
výměně vedení Záchranné služby hl. 
m. Prahy. Nové vedení prosadilo zá-
sadní vnitřní reorganizaci: postupně 
ruší nejrůznější „přidružené výroby” 
– aktivity nesouvisející přímo s pro-
vozem Záchranné služby – a dochází 
k i částečné reorganizaci výjezdových 

Zatímco v řadě míst obhajují zdravotničtí záchranáři 
svoji holou existenci alespoň v organizačním rámci 
místních nemocnic, v Praze existuje jako samostatná, 
profesionálně vysoce zdatná organizace, po určitou 
dobu dokonce disponující vlastním lůžkovým resusci-
tačním oddělením.
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stanovišť s cílem zvýšit odbornost 
výjezdových skupin, dosáhnout 
lepšího taktického rozložení základen 
a v neposlední řadě opustit prostory 
s neúnosně vysokým nájemným. Na 
jaře 1999 se po tříletém „budování” 
konečně daří dotáhnout a oživit 
technologické vybavení nového 
dispečinku a 26. března 1999 se 
Operační středisko Záchranné služby 
hl. m. Prahy po několika desítkách let 
v „historické” budově na ulici Dukel-
ských hrdinů v Holešovicích stěhuje 
do nových prostor v Korunní ulici 
na Vinohradech. V srpnu 1999 se na 
tutéž adresu přestěhovalo do zre-
konstruovaných prostor i vedení ZS 
a kompletní administrativa a po řadě 
let je tak opět celý řídící úsek opět 
„pod jednou střechou”. Objemem 
vykonané práce patří mezi největší 
organizace svého druhu v České 
republice. Od samého počátku byla 
a stále je vzorem pro ostatní zá-
chranné služby, které od ní čerpají 
inspiraci. Její hlavní činností je zajišťo-
vání odborné přednemocniční neod-
kladné péče obyvatel a návštěvníků 
metropole. Denně zasahuje pražská 
záchranná služba u průměrně 300 

případů, z nichž přibližně 40 je sku-
tečným ohrožením života a vyžaduje 
urgentní zásah lékaře. Páteří zá-
chranné služby jsou dvě rovnocenné 
složky. Jednou z nich je zdravotnické 
operační středisko – tzv. dispečink. 
Šest až osm dispečerek vyřídí denně 
přes 600 hovorů na tísňové lince 155 
a stovky dalších volání a rádiových 
relací. Každá z těchto specializova-
ných zdravotních sester během své 
dvanáctihodinové směny rozhoduje 

s malým množstvím dostupných 
informací a ve velké časové tísni 
o několika desítkách lidských osudů. 
Druhým pilířem záchranné služby 
je výjezdová složka – tedy posádky 
v sanitních vozech.  V současnosti 
je tato služba zajišťována posád-
kami Rychlé lékařské pomoci (tzv. 
RLP – rychlé osobní vozy s lékařem) 
a posádkami Rychlé zdravotnické 
pomoci (tzv. RZP – velké sanitní vozy 
s posádkou ve složení  zdravotnic-
ký záchranář a řidič). Zdravotnický 
záchranář je absolventem speciali-
zovaného pomaturitního studia vyšší 
odborné školy nebo vysoké školy 
a řidič RZP je záchranář s praxí v ří-
zení motorových vozidel, absolvent 
akreditovaného kurzu „Řidič vozidla 
zdravotnické  záchranné služby“. 
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Prostorná zdravotnická nástavba 
vozidel RZP umožňuje záchranářům 
zajistit kvalitní péči o pacienta již 
v terénu, stabilizaci jeho zdravotního 
stavu a následný transport do zdra-
votnického zařízení. Proto zdravot-
nické vybavení odpovídá jednotce 
intenzivní péče. Obsahuje přístroje 
pro umělou podporu životních funk-
cí, monitor srdeční činnosti s mož-
ností automatického vyhodnocení, 
archivace a digitálního přenosu dat, 
infuzní a inkubační techniku a mno-
ho jiného. Zásahy posádek RZP 
tvoří přibližně 80 % celkového počtu 
výjezdů. Přítomnost lékaře je nutná 
pouze u nejzávažnějších případů 
ohrožení zdraví a života, které tvoří 
necelých 20 % výjezdů.
 
Letecká výjezdová skupina:
bez nehody
Doplňkovou službou pozemních 
složek je Letecká výjezdová skupi-
na (LVS). Na stanovišti v Praze byl 
zkušební provoz – jako první v teh-
dejší ČSSR – zahájen 1. dubna 1987 
a pokračuje nepřetržitě až doposud, 
přičemž zdravotnickou posádku po-
skytuje – s výjimkou krátkého období 
mezi lety 1997-1999 – Zdravotnic-

ká záchranná služby hl. m. Prahy. 
Vrtulníky s posádkami pro pražské 
stanoviště LVS poskytuje tradičně 
Letecká služba Policie ČR. V počát-
cích provozu byl využíván typ Mi-2, 
ale jeho letové a výkonové charak-
teristiky nevyhovovaly moderním 
požadavkům. Postupně docházelo 

k obměně letového parku – po roce 
1990 byl krátce nasazen typ Bö-105, 
který záhy vystřídal vrtulník střední 
kategorie Bell-412, a od roku 2005 
jsou do provozu nasazovány nejmo-
dernější vrtulníky EC-135T2. Posádka 
záchranářského vrtulníku poskytuje 
v nepřetržitém provozu přednemoc-
niční neodkladnou péči pro obyva-
tele Prahy a Středočeského kraje, 
v noci pak zasahuje prakticky na 
celém území České republiky. Téměř 
80 % zásahů LVS Praha se odehrává 
přímo v terénu, což výrazně zkracuje 
cestu pacientů do specializovaných 
center (celostátní průměr je kolem 
50 % a ostatní pacienti se převážejí 
z místních nemocnic po primárním 
ošetření). To – s ohledem na 24 ho-
dinový provoz – klade samozřejmě 
mimořádné nároky na letové po-
sádky. O vysoké úrovni poskytované 
služby svědčí i to, že za celou dobu 
provozu LVS v Praze nedošlo k žád-
né nehodě.

Text: Johana Hovorková
Foto a zdroj: Zdravotnická záchran-

ná služba hlavního města Prahy

Denně zasahuje pražská záchranná služba u průměrně 
300 případů, z nichž přibližně 40 je skutečným ohrože-
ním života a vyžaduje urgentní zásah lékaře.
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inhistoriae

Václav Laurin a Václav Klement 
svou firmu založili ve městě Jung-
bunzlau v Čechách, tedy v současné 
Mladé Boleslavi. Vše začalo v roce 
1894, kdy si vyučený knihkupec 
Václav Klement stěžoval na nekvalitní 
zpracování svého nového jízdního 
kola. Poměrně hrubá odpověď, které 
se mu dostalo od výrobce, vedla 
Klementa k jeho vlastní opravárenské 
činnosti, zaměřené na jízdní kola, 
za jejímž účelem se v prosinci 1895 
spojil s vyučeným strojním zámeční-

kem Václavem Laurinem. V prvních 
letech vyráběli a opravovali Laurin 
& Klement jízdní kola pod obchod-
ní značkou Slavia. Svůj sortiment 
ale stále rozšiřovali – až došlo i na 
sanitky.
Dobře se rozvíjející výrobu značně 
zbrzdil příchod první světové války. 
V meziválečném Československu 
už ale jezdila pestrá paleta sanit-
ních automobilů, z nichž naprostou 
většinu tvořily výrobky domácích 
automobilek a karosáren. Zajímavé 

je, že v březnu 1922 bylo v celém 
Československu v provozu jen 37 
zdravotnických automobilů.
K jedním z nejlepších a zároveň 
nejdražších zdravotnických auto-
mobilů dvacátých let patřila sanitka 
Laurin & Klement Mh typ 300, kterou 
od roku 1924 používala záchranná 
stanice v Podmoklech u Děčína. Měla 
čtyřválec 4,7 l o výkonu 50 k (37 kW) 
doplněný čtyřstupňovou převodov-
kou, uloženou samostatně ve středu 
vozu. Při rozvoru 3,2 m byla dlouhá 

Československé sanitky Škoda
Staletá kvalita

Ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO jsme v HOSPITALin zpracovali stručnou historii 
sanitek této celosvětově proslulé značky. Známá mladoboleslavská společnost vznikla již 
v roce 1895 pod názvem Laurin & Klement – a pyšní se dlouhou historií výroby sanitních 
vozů, které zachránily životy mnoha pacientů.
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kolem pěti metrů, mohla přepravovat 
dva ležící pacienty a jezdila rychlostí 
přes 80 km/h. Sanitky v té době vzni-
kaly doslova na míru, po jednotlivých 
kusech podle požadavků zákazníků, 
zejména Československého Červe-
ného kříže a nemocnic.
Vedle známých karosáren – např. 
Sodomka ve Vysokém Mýtě, Uhlík 
v Praze a Petera ve Vrchlabí – ka-
rosovaly sanitky i malé, dnes už 
zapomenuté firmy. Příkladem může 
být Škoda 430 D ročníku 1934 se 
čtyřválcem 1,8 l a třímetrovým rozvo-
rem, kterou pro záchrannou službu 
hlavního města „oblékla“ pražská 
karosárna Šebek a Vyskočil. Ve stejné 
době putoval do Brna podvozek 
typu Škoda 637 D s rozvorem 3,2  
m vybavený šestiválcem 2,0 l, který 
v sanitku proměnila tamější firma 
Plachý. 
Také druhá světová válka znamenala 
mnoho problémů a továrny – v té 
době již modely nesly název Škoda – 
se staly součástí nacistického gigantu 
Reichswerke AG für Erzbergbau und 
Eisenhütten „Hermann Göring“.
Těsně po válce byla jediným novým 
automobilem, jehož podvozek mohl 
posloužit k výrobě sanitek, Škoda 
1101, známá pod přezdívkou Tu-
dor. Měla páteřový rám s centrální 
nosnou troubou a nezávislé zavěšení 
předních i zadních kol. Čtyřválec 
1089 cm3 dával výkon 32 k (23,5 kW) 
a navazovala na něj čtyřstupňová 
převodovka. Podvozky a osobní vozy 
Škoda 1101 se vyráběly v Mladé Bo-
leslavi, výrobu karoserií a konečnou 
montáž sanitek dostala za úkol ka-
rosárna Petera ve Vrchlabí. První sa-
nitka odtud vyjela na jaře 1946 a do 
konce roku jich vzniklo 120, v roce 

1949 se jejich produkce vyhoup-
la nad hranici 1200 kusů. Do roku 
1952 ve Vrchlabí zhotovili přes 4500 
sanitek Škoda 1101. Její podvozek 
měl poměrně krátký rozvor 2,48 m 
a poskytoval jen omezené mož-
nosti karosování. Do sanitky dlouhé 
4,14 m, široké 1,50 m a vysoké 1,65 m 
se lehátko pacienta vešlo jen díky 
tomu, že mezistěna byla napravo od 
řidiče vyklenutá. Spolujezdec musel 
vzít zavděk nouzovým sedátkem, 
pod nímž bylo náhradní kolo. 
V letech 1949 až 1952 byl vyvinut 
nový vůz Škoda 1200, jemuž čtyř-
dveřová karoserie vynesla přezdívku 
Sedan. Při zachování základní kon-
cepce s páteřovým rámem měl širší 
rozchod kol, větší motor 1221 cm3 
o výkonu 36 k (26,5 kW) a hlavně 
rozvor prodloužený na 2,68 m. Sanit-
ní Škoda 1200 tak dostala prostor-
nou celokovovou karoserii dlouhou 
4,55 m, širokou 1,68 m a vysokou 
1,60 m se specificky tvarovaným 
1,21 m dlouhým zadním převisem. 
Dveře v zadní stěně široké 1,10 m 
a vysoké 0,86 m se sklápěly dolů, do 
vodorovné polohy. Na levém boku 
měla sanitka jen dveře u řidiče, vpra-
vo byly i druhé boční dveře otvírající 
přístup do sanitního prostoru. Lehát-
ka pro pacienty byla dvě nad sebou. 
Sanitní vozy Škoda 1200 se v letech 
1952 až 1956 vyráběly v Kvasinách, 
podvozky a přední partie karoserie 

tam přicházely z Mladé Boleslavi. 
Celkem jich vznikly necelé dva tisíce.
V roce 1956 se výroba sanitek vrátila 
do Vrchlabí, lehce modernizova-
ný typ Škoda 1201 poháněl mo-
tor 1221 cm3, vůz byl schopen jet 
rychlostí přes 100 km/h. Stejně jako 
předcházející typ i dvanáctsetjed-
nička existovala také v úpravě pro 
záchrannou službu, se sirénou na 
střeše a specifickou výbavou. V roce 
1961 vzniklo rekordních 2050 sanitek 
Škoda 1201, jejich celková produkce 
dosáhla téměř 5300 kusů. Počínaje 
rokem 1962 je nahradila sanitní Ško-
da 1202 téže koncepce, ale s moder-
nizovanou 4,5 m dlouhou karoserií, 
jejíž zadní dveře se vyklápěly vzhůru. 
Sanitní dvanáctsetdvojka zůstala ve 
výrobě do roku 1970, její produkce 
překročila dvanáct tisíc vozů. 
V letech 1969 až 1981 se ve Vrchlabí 
vyráběly sanitní vozy Škoda 1203 se 
4,5 m dlouhou trambusovou karo-
serií s vodorovně dělenými dveřmi 
v zadní stěně. Do roku 1981 vzniklo 
ve Vrchlabí přes 9900 sanitních dva-
náctsettrojek, pak byla jejich výroba 
předána do Trnavy na Slovensko. 
Koncem roku 1988 jezdilo v Česko-
slovensku téměř dvanáct tisíc sanitek 
Škoda 1203. Modernizovaná Škoda 
1203 nepadla s pádem komunismu 
a pod označením TAZ 1500 pokra-
čovala v kariéře celá devadesátá léta.

Text: redakce
Zdroj: publikace L&K-Škoda 1895–
1995 a Škoda: Od kočárů k limuzí-

nám z Vrchlabí 1864–2008  
Foto: archiv Škoda Auto



Paní ředitelko, zdravotních po-
jišťoven je v ČR sedm, čím se 
ZPŠ liší od jiných pojišťoven?
Výhoda ZPŠ samozřejmě spočívá 
především v úzké vazbě na spo-
lečnost ŠKODA AUTO a.s., která 
byla v podstatě „zakladatelem“ 
naší zdravotní pojišťovny. O tom, 
že myšlenka zřízení místní po-
jišťovny je životaschopná svědčí 
to, že jsme zde již téměř čtvrt 
století a i nadále zajišťujeme 
kvalitní služby. Regionalita naší 
pojišťovny umožňuje věnovat 
pojištěncům individuální péči jak 

v Mladé Boleslavi, tak na našich 
pobočkách a na tomto přístupu 
si velmi zakládáme. 
Kromě jistoty uhrazení a bezpro-
blémové dostupnosti zdravot-
ních služeb u našich smluvních 
partnerů každoročně nabízíme 
širokou paletu zajímavých 
zdravotních programů. Prevenci 
ZPŠ věnuje velkou pozornost a je 
třeba zmínit, že jsme v přepočtu 
nákladů na preventivní progra-
my na jednoho pojištěnce již 
dlouhodobě na čele mezi všemi 
zdravotními pojišťovnami v ČR. 

V dnešní době informačních 
technologií je určitě nezbytné, 
aby i instituce typu zdravot-
ních pojišťoven držely krok 
s tímto trendem? Jaký je 
přístup ZPŠ?
Využívání a prosazování mo-
derních technologií je dalším 
pilířem, o který se ZPŠ opírá. 

Díky tomu má ZPŠ zajištěnu 
špičkovou informační podporu 
pracovních procesů. Již řadu let 
pracujeme v digitálním prostředí. 
Jako nadstavbu jsme pro naše 
pojištěnce připravili aplikaci 
Karta mého srdce. Jde o elek-
tronického průvodce zdravím, 
který je k dispozici na webových 
stránkách ZPŠ.

Pokud by pojištěnec přemýšlel 
o tom, že by změnil pojišťovnu 
a stal se pojištěncem ZPŠ, jak 
se to vlastně dělá? A nemusí 
mít potenciální nový pojiště-
nec obavu, že by vzhledem 
k regionálnosti ZPŠ nenašel 
potřebného smluvního lékaře 
či zdravotnické zařízení?
Změnit pojišťovnu je samo-
zřejmě možné a my každého 
nového pojištěnce vítáme. Podle 
současné legislativy může pojiš-
těnec změnit zdravotní pojišťov-

nu k 1. dni kalendářního pololetí, 
nejpozději však tři měsíce před 
požadovaným dnem změny. 
Aktuálně tedy do 30. 9. 2015 
a stát se našimi pojištěnci od 1. 
1. 2016. Nedostatku smluvních 
partnerů se naši noví pojištěnci 
rozhodně nemusí obávat, jelikož 
naši síť průběžně upravujeme 
dle potřeb našich pojištěnců.

Jste jediná ředitelka mezi šéfy 
českých zdravotních pojišťo-
ven. Baví vás tato práce, a co 
Vás na ní nejvíce baví?
Rozhodně. Pojišťovna je jako mé 
dítě. Byla jsem u zrodu základ-
ních zákonů o zdravotních po-
jišťovnách, stála jsem u prvního 
přijímání pojištěnců či vytváření 
první organizační struktury. 
Věnovala jsem jí značný kus 
svého života. Kdyby mě ta práce 
nebavila, tak už bych ji určitě 
nedělala. 

STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…

…a využívejte všech výhod, 
které nabízíme.

Zaregistrujte se k nám 
od 1. 9. do 30. 9. 2015 

a staňte se našimi pojištěnci 
od 1. 1. 2016.

Byli jsme ve dvou nezávislých 
průzkumech vyhodnoceni jako 

Nejlepší zdravotní  

pojišťovna roku 2015

Pojišťovna Škoda: Jednička v prevenci
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je i díky propojení se společností ŠKODA AUTO a.s. 
pro klienty jistotou. Kvalita, individuální přístup a prevence: to jsou tři nejdůležitější 
vlastnosti, říká její ředitelka Ing. Darina Ulmanová, MBA.
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Tradiční čínská medicína (TCM) je založena na zkušenostech, které tisíce let 
předávají znalci následovníkům. Počet obyvatel a rozloha území i dnes jen 
pozvolna umožňuje vytvářet pevný systém zdravotnictví, jaký známe my. 
Zhruba řečeno, v Číně místní poskytování péče spočívá převážně v TCM, což 
zabezpečuje „spádová“ obec, a tento model je koordinován ministerstvem 
zdravotnictví. Podle dlouholetých konstatování WHO je na planetě více než 
80 % lidí odkázáno na péči pocházející z místních zdrojů. I proto na nedáv-
ném summitu ministrů zdravotnictví vyslovila generální ředitelka WHO Mar-
garet Chan podporu TCM. Je pro mnoho potřebných prostě jediným řešením.

U nás je už dlouhá léta zdokonalován model výuky terapeutů TCM, kteří sice 
graduovanými lékaři nejsou, základní metody TCM však díky dlouholetému 
studiu, vedenému certifikovanými lékaři a odborníky, ovládají. Obecně řeče-
no, mohou tak pod dozorem a v rámci péče odborného lékaře poskytovat 
doplňkové terapeutické služby a péči. Mnohdy v kombinaci s klinickými me-
todami, jako je například akupunktura, a jejich aplikace vyžaduje samozřejmě 
vzdělání, odborné přezkoušení a talent.

HOSPITALin bude sledovat tento vývoj na konkrétních příkladech, a taky 
příbězích. Terapeuti TCM jsou lidé s vlastním osudem, příběhem, dost často 
i nezaměnitelnou osobní zkušeností. Není výjimkou, že se ke studiu rozhod-
nou až v druhé či pozdější etapě života, po zážitku, se kterým se úspěšně 
vyrovnali. Vede je rozhodnutí vlastní, nejhlubší zkušenost analyzovat, a to, co 
díky ní získali - ať je to pokora, informace, poznání - předávat dál. Motivace 
je to silná, o upřímnosti netřeba pochybovat.

Galerie
Tradiční čínské medicíny

Galerie TCM
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Jak jste se dostal k překladatelství 
a TCM? Souvisí to nějak, tyto dva 
obory? Byl nejprve jeden oblastí 
zájmu a druhý následoval, nebo 
souběžně?
Od malička mě zajímala bojová umění 
a východní kultura a filosofie. Roku 1994 
mě kamarád seznámil s panem dokto-
rem Du Fukunem, který vyučuje bojové 
umění stylu xingyiquan a má ordinaci 
čínské medicíny. Začal jsem u něj cvičit 
a více se zajímat o čínskou kulturu. Učil 
jsem se čínsky ve večerních kurzech na 
jazykové škole a později jsem vystudo-
val na Karlově univerzitě obor sinolo-
gie. Během studií jsem panu doktorovi 
pomáhal s tlumočením v ordinaci a začal 
i jinak rozvíjet svou tlumočnickou praxi 
např. v ordinaci dr. Zhaa v rámci kliniky 
TCM Bohemia, ale i v překladatelských 
agenturách apod. Dalo by se říct, že 
zlomovým byl pro mě rok 2002, kdy 
se začaly tyto dva obory pro mě stále 
více střetávat a prolínat. V rámci studia 

sinologie na pražské UK jsem odjel na 
roční studijní pobyt do Pekingu. V Číně 
jsem byl představen Du Fukunovu učiteli, 
panu Zhang Baoyangovi. Tehdy mu 
bylo již osmdesát let. Chodil jsem za 
ním denně a velmi mě to ovlivnilo. Vedl 
mě k tomu, že jazyk je pouze prostřed-
kem, i když důležitým, a člověk by měl 
směřovat k něčemu vyššímu, a měl by 
také pomáhat druhým. Roku 2002 se mi 
také poprvé naskytla příležitost tlumo-
čit odborný seminář čínské medicíny 
hostujícímu profesoru Bai Yunqiaovi pro 
studenty Československé sinobiologické 
společnosti. Tematika školy qigong tuina 
a hloubka souvislostí učení mě velmi 
oslovily a o čtyři roky později, když se 
pan profesor přesunul do Prahy, jsem 
měl to štěstí, že jsem, mj. i na jeho vý-
slovné přání,  následujících téměř šest let 
tlumočil prakticky všechny jeho semináře 
a kurzy v Čechách i na Slovensku. Když 
začal působit samostatně, oslovil mě, 
abych se stal jeho společníkem. Měl jsem 

mnoho příležitostí učit se od něj. Kromě 
toho jsem absolvoval ryze čínské kurzy 
akupunktury, masáží a klinické praxe na 
Výzkumném ústavu akupunktury a moxi-
busce Akademie tradiční čínské medicí-
ny, kam se vždy, když je příležitost, velmi 
rád opakovaně vracím pro další inspiraci.

Nakolik jsou rozdílné kulturní světy 
v Česku a v Číně?
Myslím, že jsou velmi rozdílné. Máme 
jiný způsob myšlení, jiný jazyk a písmo, 
odlišně postavenou notovou osnovu, 
jinak vnímáme tradiční umění či humor, 
vidíme svět jinýma očima. Máme jistě 
i mnoho společného, ovšem vycházíme 
z jiné kulturněhistorické tradice, která 
nás formuje. Myslím si, že nejčastěji se 
míjíme v přímočarosti či naopak kompli-
kovanosti vyjadřování a myšlení. V ur-
čitých situacích jsou Číňané pro nás až 
nepříjemně přímí a naopak někdy, resp. 
v čínském prostředí prakticky neustále, 
jste nuceni „hádat“, co jejich chování či 

Galerie TCM

Do Číny se vracím pro inspiraci
Náš první host, Mgr. Štěpán Vyhlídka, praktikuje Tradiční čínskou medicínu a zároveň 
překládá a tlumočí z čínštiny. Velmi zblízka tak vnímá rozdíly mezi českou a čínskou kulturou, 
medicínou a tradicí, dokáže však popsat také to, co nás spojuje. A hlavně: proč má takové 
spojení obrovský smysl.

S učitelem Zhang Baoyangem
Stáž na Výzkumném ústavu akupunktury 

a moxibusce Akademie TČM v Pekingu
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výroky znamenají a kam oklikou míří. Za 
vším, každým gestem a promluvou, je 
totiž skrytý určitý význam. To platí často 
například i v umění.  Vzhledem k naší 
odlišné kulturní tradici se v tomto směru 
mnohdy nemáme o co opřít. Nutí vás to 
být neustále ve střehu, protože uspo-
řádání mezilidských vztahů je pro život 
v Číně tradičně klíčové. 

Dá se najít nějaký společný prostor, 
prolnutí, inspirace?
Například čajovna. Abychom nehledali 
daleko, řekněme, kdesi v malebné pasáži 
Václavského náměstí v centru Prahy. 
Usednete do bambusového křesílka, 
zazvoníte a objednáte si Ochmýřené 
vrcholky ze Žlutých hor, váš čínský přítel 
usedne naproti vám a budete hovo-
řit o poezii, umění, novém překladu 
knihy o čínské medicíně, anebo budete 
domlouvat detaily jak uspořádat výstavu 
designu českého skla a křišťálu v nově 
otevřené galerii umění v nejvyšším patře 
mrakodrapu v Šanghaji. Nebo se může-
me sejít ve starobylé čínské vesničce Liji-
ang, jejíž břidlicové kamenné střechy se 
klenou v podhůří vysokých hor, odkud je 
nedaleko k soutěsce Tygřího skoku, kudy 
se valí zpěněné vody jednoho z nejho-
řejších přítoků Dlouhé řeky. Vítá vás tady 
kavárna Praha. Popíjíte horkou čokoládu 
a prohlížíte si fotografie Malé strany 
a Karlova mostu visící všude na stěnách. 
Jiným společným prostorem set kání 
může být právě tak ordinace čínské 
medicíny, navštěvování kurzu bojového 
umění či večeře v čínské restauraci.

Jaká je pozice TCM v zemi původu, 
je to obvyklá, standardní součást 
systému?
Především si jí tam lidé velmi váží jako 
součásti kulturního dědictví, a považují ji 
za národní bohatství. Současně stát také 
podporuje a reguluje její „vývoz“ a rozvoj 
v zahraničí. 
Její postavení a role se v průběhu 
času měnily a ve 20. století procházely 
změnami do značné míry souvisejícími 
s politickým vývojem. V tomto smyslu se 
někdy hovoří o rozdílu mezi „klasickou“ 
a „tradiční“ čínskou medicínou. Klasický 
systém byl pozměněn, zjednodušen 
a upraven do poněkud odlišné podoby, 
to však pro tuto chvíli nechme stranou.
Příchod západní medicíny byl spoje-

ný s činností misionářů, např. Lékařská 
misionářská společnost v Číně byla jedna 
z prvních organizací, která po roce 1838 
pomáhala organizovat zavádění ambu-
lantní léčby západní metodou, podpo-
rovala překládání lékařských děl apod. 
Nemocnice západního typu se začaly 
objevovat vzápětí. Na počátku 20. stol 
byla západní medicína zastoupená jen 
ve větších městech a lékařů bylo málo. 
Péče byla nákladná a na venkově prak-
ticky nedostupná, proto stát podporoval 
šíření tradiční čínské medicíny. V tomto 
ohledu figurovala jako levnější a mno-
hem dostupnější alternativa medicíny 
západní.

Má řekněme regionální podoby, 
rozdíly?
Jistě. Čína se svou rozlohou blíží velikosti 
Evropy. Rozdíly mezi vzdálenými oblast-
mi byly vždy značné a vyvíjelo se mnoho 
regionálních směrů. V Číně existují jed-
nak medicínské systémy národnostních 
menšin, jako např. medicína tibetská, ko-
rejská, zhuangská, yiská, ujgurská, daiská, 
mongolská a další, které se od systému 
TČM liší nejen používáním odlišných 
bylin, ale i svou základní teorií. Kromě 
toho se v rámci čínské medicíny vyvíjely 
samostatné školy, které vycházejí ze stej-
ných kořenů, ale liší se preferencí jiných 
způsobů a technik léčby či diagnostic-
kým přístupem. Například jižní a severní 
školy, které se v diagnostice odlišují 
například zdůrazňováním tzv. osmeré 
osnovy či vyzdvihováním důležitosti 
diagnostiky podle šestera drah. Kromě 
toho se formovaly směry, které nevybo-
čovaly ze základní teorie a filosofických 
(nejvíce taoistických) premis, jež jim byly 
společné a jednotící, jen více rozvíjely či 
zdůrazňovaly některé z tezí, například 
jedna ze škol zdůrazňovala tzv. pročišťo-
vání horkosti, jiná zase posilování trávení 
či zateplování ledvin atd. Mezi lékaři byli 
významné osobnosti, které si na základě 
svých osobních zkušeností vytvořily vlast-
ní techniku, ve které byli mistry a založili 
vlastní školu či styl. Takovýchto škol je 
také celá řada i v současné Číně.

Co je vám nejbližší z oboru TCM? 
V čem jste „dobrej“?
Mám rád čínskou medicínu, protože 
souvisí s čínskou kulturou, a je nesmír-
ně rozsáhlá a hluboká. Nabízí velice 

zajímavé souvislosti, spojení s přírodou, 
filosofií atd. Je však veškerou svou teorií 
orientovaná k praxi. Jeden ze základních 
teoretických kořenů jsou principy yin 
a yang. Nejsou to jen prázdné kategorie 
„tma a světlo“, ale je konkrétní návod jak 
postupovat při obnově rovnováhy v těle.
Nejbližší je mi metoda tradičních čín-
ských masáží tuina. U nás si mnoho lidí 
myslí, že „masáž“ znamená uvolňování 
svalů hnětením a tlačením, které „čím 
je silnější, tím víc to působí“. Představí si 
nahé tělo natřené olejem a potícího se 
maséra s osuškou kolem krku. Čínské 
pojetí je ale značně odlišné. Já osobně 
nejsem lékař. Snažím se ale postupovat 
podle všech principů tradiční čínské 
medicíny tak, aby se stav klientů, kteří za 
mnou chodí, zlepšoval. Vždy se snažím 
o to, aby použité techniky byly příjem-
né, bezpečné a účinné. To, v čem jsem 
opravdu „dobrej“ nechávám posoudit 
jiné. Na základě pozitivních reakcí mys-
lím, že se mi to zatím daří.

Je bojové umění něco, co by měl 
poznat každý? 
Určitě ano. Tradiční bojová umění jsou 
velice komplexní systémy. Obsahují velké 
vědění a moudrost, a ačkoliv skutečných 
starých mistrů ubývá, máme v mnohém 
směru k těmto původním systémům 
snazší přístup. Měli bychom si toho více 
vážit a využít toho. Existuje mnoho stylů 
a každý si může vybrat, který mu nejlépe 
vyhovuje. Dnes je úloha bojového umění 
jiná. Učitel pana Zhang Baoyanga, mistr 
Wang Jiwu (zemřel roku 1991 ve sto 
letech) byl ještě posledním z  genera-
ce, kdy se skutečně používaly tradiční 
zbraně a techniky opravdu v praxi. Tehdy 
bylo bojové umění často spojováno 
s čínskou medicínou. Wang Jiwu v obo-
jím vynikal. Dělal akupunkturu a masáže 
se zaměřením na chiropraxi a ošetřo-
vání zlomenin, kromě toho provozoval 
bezpečnostní agenturu Lidskost a spra-
vedlnost a staral se např. o bezpečnost 
cestování obchodních karavan. I když se 
dnes učíme stejné techniky, nedosahuje-
me v nich obvykle takového mistrovství 
jako tito lidé. Máme jinou motivaci a žije-
me v jiné době.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv Š. V.
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A jak to vlastně začalo?
Jsem sice z doktorské rodiny, nicmé-
ně k alternativě inklinuji od malička. 
Když jsme s mladším bratrem v dětství 
onemocněli a otec si včas uvědomil, že 
západní medicína již nestačí, nemohlo to 
skončit, vlastně začít jinak. Bez problémů 
a nemocí, které vás dostanou na kolena, 
se většina lidí o nic podobného zajímat 
nezačne. Relativně spokojený a zdravý 
člověk si při „lehké „jin-jangové nerovno-
váze“ zajde s receptem či bez něho do 
lékárny a tím to pro něj končí, nehledá 
souvislosti, příčiny a zákony vesmíru. 

Měla jste vlastně být učitelkou…
Naštěstí pro všechny už nejsem! Mám 
k dětem svérázný vztah, asi ne všeobec-
ně přijatelný. Myslím, že mě vnímaly jako 
neskutečného „exota“. Do školství jsem 
nechtěla, studovala jsem peďák kvůli an-
gličtině a klavíru, kterému se věnuji do-

dnes. Ovšem smysl to mělo. Ptala jsem 
se žáků 9. třídy, co si z mého působení 
na škole odnesly. Po chvilce snažení daly 
dohromady odpověď: „… podmínkové 
věty to nejsou, ale 1. hlídat si pravidelnou 
stolici, 2. snažit se o desatero, 3. myslet 
pozitivně a nekoukat na negativní filmy, 
4. nenosit mobily na těle a nespat s nimi, 
TV a wi-fi v místnosti, 4. netetovat se, 5. 
nekouřit, nepít příliš alkohol, 6. jíst „zdra-
vě“ a hýbat se, 7. myslet srdcem a cítit 
mozkem.“ Udělaly mi radost, a vidíte, 
zase jsme u celostního přístupu a TČM.

A proč tedy TČM?
Mělo to tak být. V krátkém čase se událo 
pár věcí. Za prvé: přišel živý sen, že opět 
sedím v lavici ve mě dosud neznámé bu-
dově. Za druhé člověk, který mě i bratra 
tenkrát zachránil, měl na dveřích odkaz 
na studium přírodní medicíny a  on by si 
na dveře jen tak něco nepověsil. Za třetí: 
otec mě poslal na preventivní vyšetření 
parazitů k panu Jiřímu Řešátkovi a mě to 
moc zaujalo, sama jsem kdysi prodělala 
toxoplazmózu. Když jsem přijela k té 
budově, déja vu  ze sna bylo na světě 
a na dveřích čtu: Škola přírodní medicíny. 
Není co dodat, hned jsem se zapsala, 
bylo mi 37 let. Letos  čtyřleté studium 
končím, což je v podstatě nesmysl, toto 
studium nekončí, je to jen začátek široké 

cesty dalšího sebevzdělávání a hlavně 
praxe, bez které by to vše, co jsme se 
naučili, byla jen zajímavá teorie. Kdy-
by pan Řešátko otevřel ještě 5. až X-tý 
ročník, nikdo by se na něho nezlobil, učit 
se je stále co a je zde úžasná atmosféra 
a dobrá parta.

Je to pro vás ona druhá šance?
Ano, je. Všichni tady na škole vědí, proč 
se rozhodli ke studiu. Věkový průměr je 
cca 45 let, nejsme děti, co jen chtějí něco 
vyzkoušet. Já to vnímám jako svoji první 
šanci dělat to, k čemu mě vlastně celý 
život směřoval. Splnila jsem si, co mi ve-
lely mateřské pudy, před tím jsem viděla 
kus světa, studovala něco, v čem jsem 
se příliš nenacházela, prošla pár etapami 
a toto teď vidím jako svoji budoucnost.
Našla jste nový pohled na okolí, osoby 
a vnější svět?  Jak se to promítlo do vaší 
rodiny?
Není to úplně nový pohled, jen jiný  úhel 
a určitě cítím větší odstup a nadhled. 
Nepřeháním, když řeknu, že studium 
TČM, tím čím je, je v podstatě studium 
vesmírných zákonů, zákona příčiny 
a následku, zákona rovnováhy. Vnímáme 
člověka i z pohledu astrologie, která je 
tak pravdivá, že je hned všem pochy-
bám konec.  Škoda, že je tak zametená 
pod koberec a znehodnocená  prťavými  

Galerie TCM

Největší úspěch?
Ten mě teprve čeká

Další z naší galerie je Silvie Nosková, studentka první 
Školy přírodní medicíny Jiřího Řešátk. Osudem i přístupem 
patří tak trochu k modelovým příkladům. Má možná navíc 
i genetické vybavení, tatínek je praktický lékař, ve studiu ji 
podporuje a sám říká, že by nejraději v její třídě seděl také. 
To jen pro dokreslení – Silvie patří k lidem, kteří po životních 
peripetiích mají definitivně jasno a taky našlápnuto. Zájem a 
nadšení pro studovaný obor jí rozhodně nechybí. 
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„pseudozávěry“ v každém tisku. 
A moje rodina? Naštěstí má manžel pro 
moje studium a pozdější praxi pocho-
pení, podporuje mě a dokonce do sebe 
nechá i píchnout. Nejraději má reflexní 
terapii,…to leží jak vorvaň dvě hodiny 
na lehátku, sice heká bolestí, ale drží, 
protože pak se „vznáší“ úlevou, až z toho 
i usne. Všude ho beru s sebou, aby měl 
vlastní zkušenost. Bez ní nelze komuni-
kovat. 
Zkuste někomu něco vysvětlovat do 
nekonečna, když to nezažil. Mnoho 
manželství končí právě studiem TČM. 
I na to nás pan Řešátko na začátku stu-
dia upozornil. Máte jiný přístup, a pokud 
se okolí „zasekne a vzpříčí“, krize je na 
světě. 

Jaká bude vaše specializace, pře-
mýšlíte o tom už teď?
Ano, vím, co mě baví nejvíc, ale TČM je 
skládačka, ze které nemůžete vyloučit 
žádnou součástku, jen vám praxí přijde 
ta či ona část oblíbenější či snazší. TČM 
má široký záběr, každý si najde svou ces-
tu. Z velkého objemu informací si musím 
udělat dobrý základ a na to nabalovat 
další informace. Např. teď probíráme by-
liny – a že jich je, myslím jen ty v našem 
pásmu.Poznat je v přírodě, vědět na co 
působí, ochutnat, připravit vhodné směsi 
na míru… To samo o sobě vydá na celý 
život studia jen těch bylin, takže nejpr-
ve základ a pak nabalovat a hlavně na 
sobě a rodině zkoušet. (smích) Nemělo 
by být léčení vlastní rodiny pod nějakým 
paragrafem?

Děláte i invazivní zákroky?
Jistě, jinak to ani nejde. Jen výklad se 
zapojením v praxi má efekt. Praktikujeme 
akupunkturu během výuky na sobě na-
vzájem a doma v rámci rodiny a přátel. 
Legislativa je zatím nenakloněná, řečeno 
jemně. Nejsem-li lékař, nemohu aplikovat 
jehly. A „Kocourkov“ je na světě, protože 
každé třetí tělo je potetované a občas 
i prošpikované ozdobami. Říkám tomu 
chodící železářství a alespoň dcerkám 
vysvětluji, že tudy cesta nevede. Kdo dal 
povolení všem těm salonům s těžkými 
kovy, když my ho nemáme a chceme 
léčit jednorázovými tenkými jehlami? 
Smíme pouze ve spolupráci s lékařem, 
který se za vás zaručí. 
Máte už za sebou konkrétní úspěch, 

vyléčení, diagnózu?
Zatím jen z okruhu rodiny a blízkých.  
Jsou to malé úspěchy, kdy se jednoduše 
uleví od bolesti, která nemá vážnou pří-
činu. Například počínající zánět močové-
ho měchýře se dá v podstatě do hodiny 
do pořádku jen pomocí cca 6 jehel 
a bylin. (To mám vyzkoušené na sobě.) 
Strejda do sebe nechal píchnout jen 
jednu, což nestačí, ale i přes to bylo po 
všem. Často napichuji body s psychickým 
účinkem a na uvolnění páteře. 

Děláte diagnózu bez problémů? To 
by asi chtělo komplexnější vyhod-
nocení…
Samozřejmě, toto byla spíš legrační 
příhoda od stolu na návštěvě. Diagnos-
tiku dělám podrobně dle diagnostického 
formuláře, který je komplexní a strávíte 
s člověkem nejméně dvě h (my začáteč-
níci), než z něho vytáhnete vše potřeb-
né, v podstatě celý příběh od narození, 
často i před (viz nechtěné dítě). Udělám 
diagnosu z jazyka, pulzu, oka, pohmatu, 
celkového dojmu, podívám i na astro-
logický radix, to zpracuji do schémátka 
jin-jang a 5ti elementů, a stanovím 
terapii-recept aku bodů a byliny.  Poté 
člověk dochází cca 1x týdně na jehly, při 
tom doma užívá byliny, pokud nenasta-
ne změna stavu po 4.-5. terapii, něco je 
špatně, musím vše vyhodnotit a pokra-
čovat jinak.  Zatímco, západní medicína 
se zabývá hlavně tlumením následků ne-
moci, TČM hledá nejprve  příčinu, takže 
jde o zajímavou detektivní práci. Žádné 
kouzlení se nekoná.  Pokud se někdo 
dostaví např. s nádorem nebo zánětem 
slepého střeva, patří na operační stůl 
nejbližší nemocnice, to je snad logické, 
aby si někdo špatně nevyložil, že bych se 
hrnula do všeho. Zde by si přišel na své 
telefon, studený obklad a jehly maximál-
ně do zklidňujících  bodů na ušetření 
času než dorazí sanitka. Ideální model 
zdravotnictví vidím ve spolupráci klasické 
medicíny s tradiční čínskou.
Na základě vypovězeného příběhu vidíte 
psychickou nerovnováhu jako hlavního 
hybatele, potom životní styl člověka atd. 
Mohu doporučit změnu stravování, my-
šlení, i bydlení… dál je to na člověku, jak 
s těmito informacemi naloží. Kdo to po-
chopí a něco v sobě a okolo sebe změní, 
šance na vyléčení nebo alespoň na úlevu 
při vážné nemoci je velká. Při této práci 

jsem vlastně i psychologem,  musím si 
dávat pozor na pusu. Ani rakovina ne-
přichází ze dne na den. Máme ji v sobě 
skoro všichni jako ledovec pod hladinou, 
protože genetika je neúprosná. Pak je na 
nás, jestli k té špičce ledovce klesneme 
již v mládí životním stylem, negativním 
myšlením a nevyrovnanými emocemi 
nebo se jí dožijeme až v pokročilém stáří 
nebo se jí nedožijeme vůbec a opustíme 
tělo z nějakého „lepšího“ důvodu.  A nad 
tím vším stejně bdí Vesmír.

Plánujete si otevřít ordinaci?
Ano, představu mám, zatím mám ke své 
práci přizpůsobenou místnost doma ve 
Velké Dobré u Kladna i v Jičíně u rodičů 
na Čeřovce. Mám štěstí, že by mě mohl 
otec jako lékař zastřešovat. Bylo by 
zajímavé spolupracovat i s dalšími lékaři, 
ve třídě se mnou studuje MUDr. Richard 
Pabišta, primář na urologii v Mladé 
Boleslavi. 

Jaká je vaše představa ideálního 
cíle, kdy byste byla nejspokojenější?
Měla bych být šťastná v práci, kterou dě-
lám. Práce by mě měla naplňovat i uživit, 
ne vysávat. Měla bych vše časově roz-
ložené tak, abych zvládla všechny svoje 
role. Spokojení se musí cítit lidé, kteří za 
mnou přijdou. Měla by fungovat zpětná 
vazba a spolupráce s lékaři, aby v přípa-
dě, že doporučím nějaké vyšetření, se mi 
na druhém konci drátu nevysmáli s tím, 
že si mám koupit jinou virguli nebo dojít 
pro čerstvé kozí bobky.

A třeba zámeček s útulnými pokoji, 
plný ordinací, na okraji New Yorku 
nebo někde v Sečuanu…
Ani jedno, tam bych manžela s dětmi 
nepřetáhla a stýskalo by se mi po naší 
kotlině. Narodila jsem se zde, zde jsem 
se k TČM dostala, zde je potřeba ji pro-
vozovat. Ve třídě se víceméně vnímáme 
jako průkopníci tohoto směru a víme, že 
to budeme mít možná těžké. 

Váš největší úspěch?
Jistě mě teprve čeká.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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informace

Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient stráví na lůžku v nemocnici, ale také třeba hodiny strávené čeká-
ním na návštěvu nebo kontrolu je možné zpříjemnit nejen čtením magazínu HOSPITALin, 
ale také hezkou knihou. Rozhodli jsme se proto přinášet v každém čísle tipy na zajímavé 
novinky našich nakladatelství tak, aby si vybral opravdu každý.

PAVEL KMOCH: PROVINěNí PROTI NáRODNí CTI

Jakým způsobem probíhalo po druhé světové válce v českých zemích potrestání tzv. každo-
denní kolaborace? Tato kniha se věnuje právě trestání provinění proti národní cti podle dekretu 
prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., tedy tzv. „malému retribučnímu dekretu“. Kromě detailně 

rozpracované legislativní stránky retribuce a popisu retribuční praxe je zde také prostor pro 
komparaci s průběhem retribucí v dalších zemích. Formou lokální sondy kniha navíc popisuje 
činnost a výstupy konkrétní Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Tato sonda nabízí jak 

analýzu zahájených kauz a statistiku typů obvinění, odsouzených či osvobozených případů, 
druhů a výše trestů, tak komparace těchto údajů s údaji v jiných okresech. Cena: 495 Kč

www.academia.cz

ANDY WARHOL: OD A K B A ZASE ZPáTKY
ANEB FILOZOFIE ANDYHO WARHOLA

Andy Warhol byl v šedesátých a sedmdesátých letech sice poměrně výraznou 
postavou newyorské umělecké scény, ale jako mnoho jiných umělců byl spíš in-
trovert a svůj status celebrity přijímal poměrně zdráhavě. Kniha Filosofie Andyho 
Warhola z roku 1975 představuje nebývale přímočarý vhled do nitra výstřední 
a v mnoha ohledech pozoruhodné Warholovy osobnosti. A to nejen v podobě 
zamyšlení nad láskou, jídlem, krásou, prací, penězi, úspěchem a dalšími celkem 
běžnými fenomény, ale i ve způsobu, jakým je autor předkládá. Na povrch tu 
vystupují nejrůznější Warholovy obsese a obavy, libůstky a výstřelky. Text se zcela 
plynule pohybuje mezi několika polohami a seriózní úvahy nad okolním světem 
střídají aforistické průpovídky a provokativní výkřiky, místy téměř dětinsky se-
bestředné. Ale právě v tom, s jakou důsledností a odzbrojující upřímností Warhol 
představuje svět, jak ho vidí on sám,tkví kouzlo téhle knihy. Cena: 298 Kč.

www.argo.cz
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UMBERTO ECO: DěJINY OŠKLIVOSTI

Tato kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? 
Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na 

příkladech děl literárních i výtvarných ukazuje, že opak krásy se neomezuje jen na ohyzdnost 
satyrů či Harpyjí. Protějškem krásy jsou také groteskní tvary, odpudivé, dekadentní ovzduší 
opiových doupat, kam vstupuje Dorian Gray, svět vampírů i podivných bytostí vylovených 

z moře, neovladatelných pudů i děsu, prorockých vizí i apokalypsy, banálního zla i napohled 
směšných příhod. To vše není krásné, je to však podmanivé. Při četbě knihy nemůžeme nedat 

za pravdu moudrému Římanovi, když říká, že v přírodě není ošklivosti. Cena: 598 Kč.
www.argo.cz

DĚJINY 
OŠKLIVOSTI
UMBERTO 
ECO (ed.)

PROKOP TOMEK: ČESKOSLOVENSKá REDAKCE RADIO FREE EUROPE

Jaké mělo místo Rádio Svobodná Evropa v českých dějinách? Jak ovlivňovalo politické a spole-
čenské prostředí v Československu? Kniha se zabývá vývojem československé redakce RFE jako 
instituce, ale i historickým vývojem celé RFE jako formálně nevládní organizace.Zkoumá reakce 
posluchačů, kterým bylo vysílání zejména určeno, reakce politické a státní moci, vůči které se 
RFE vymezovalo. Studie se věnuje i srovnání RFE s dalšími zahraničními rozhlasovými stanicemi.
Studie se neomezuje jen na události do listopadu 1989, ale sleduje i otázku dalšího směřování RFE 
v rychle se měnícím světě. RFE našla svoje místo zprvu v pomoci demokratickým změnám v Evro-
pě a později ve službě svobodě slova zemím i mimo Evropu. Cena: 385 Kč
www.academia.cz

A jedno čtení přímo z nemocnice

ALEŠ ROZTOČIL: PORODNICKé SOUDNí KAZUISTIKY

Publikace obsahuje 56 soudně znaleckých posudků z oblasti porodnictví, které autor 
zpracoval od roku 2010 a od roku 2014 jako soudní znalec. Kniha je určena jak porodní-
kům, tak porodním asistentkám a pravděpodobně po ní se zájmem sáhnou i pracovníci 
činní v trestním řízení. Veškeré posudky jsou zcela anonymizovány, a to jak personálně, 

tak po stránce zadavatele a dokumentů, ze kterých znalec vycházel. Kniha si neklade za 
cíl ukázat prstem na viníka. Její cíl je především poučit se a vyvarovat se tragickým situa-

cím, které jsou v jednotlivých případech popsány a hodnoceny. Cena: 390 Kč
www.grada.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nakladatelství
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inhospital

„Když srovnáme stav Veroniky před 
operací a nyní, je patrný obrovský 
posun. Málokdo by tehdy odhado-
val, že tak brzy bude Veronika chodit 
na vlastních nohou, i když zatím 
s oporou dětských berliček,“ uvádí 
fyzioterapeut Mgr. Zbyněk Stanečka, 
který zná dívku již od raného dětství, 
kdy se ještě coby batole stala paci-
entkou valašskomeziříčské rehabi-
litace. Kvůli vzácnému onemocnění 
znamenal pro Veroniku jakýkoliv 
nešetrný pohyb zlomeninu, celkem 
jich prodělala dívka za svůj život oko-
lo dvaceti. „Než došlo ke zpevnění 
kostí pomocí operačního zákroku 
v Nemocnici Přerov, využívali jsme 
v terapii především koncept reflexní 
lokomoce dle Vojty s cílem udržet 
svalový tonus,“ popsal Mgr. Stanečka. 
V loňském roce dívenka absolvovala 

hned tři unikátní ortopedické opera-
ce v Nemocnici Přerov, díky kterým 
došlo ke zpevnění kostí dolních 
končetin. Přerovští ortopedové tehdy 
malé Veronice jako vůbec prvnímu 
pacientovi v České republice do 
nožiček voperovali speciální teles-
kopické hřeby Fassier-Duval, které 
s dívkou společně v těle „porostou“. 
Po náročných zákrocích přišla na 
řadu pravidelná rehabilitace, a to 
nejen pod dohledem fyzioterapeutů 
rehabilitačního oddělení Nemocnice 
Valašské Meziříčí, ale také doma pod 
dohledem rodičů. „Po operacích jsme 
se zaměřili na ošetření jizev, kterých 
má Veronika na nožičkách několik. 
Dále jsme se zaměřili na koordinační 
cviky. Rodiče Verunky mají můj velký 
obdiv, protože je patrné, že doma 
s Verčou pravidelně poctivě cvičí. 

I díky tomu dnes děvče dosahuje tak 
výborných výsledků,“ doplnil Mgr. 
Zbyněk Stanečka. Největšího pokro-
ku dosáhla malá Veronika letos na 
jaře, kdy strávila čtyři týdny v lázních. 
„V lázních byly rehabilitace oprav-
du intenzivní, a tak jsme se dostali 
i k chodítku a poté i čtyřbodovým 
berličkám, se kterými začala dělat 
první kroky,“ uvedla paní Iveta Ham-
bálková, maminka děvčátka. V sou-
časné době Verunka pod dohledem 
valašskomeziříčských fyzioterapeutů 
nejvíce pracuje na nácviku chůze 
o berličkách a i nadále pracuje na 
posílení oslabených svalů, na prota-
hování zkrácených svalů a provádí 
stabilizační cvičení. „Doma cvičíme 
každý den, i s balónem. Největší od-
měnou mi jsou pokroky, které dcerka 
dělá. Už je dokonce schopná sama 
jezdit i na trojkolce, což je úleva i pro 
mne, protože do teď jsme se všude 
dopravovali jen za pomoci kočárku,“ 
doplnila maminka. 

Přerov a Valašské Meziříčí: Veronika 
po unikátní operaci stojí na nohou
Osmiletá Veronika z Valašského Meziříčí trpí vzácným onemocněním – extrémní lomivostí 
kostí, kvůli kterému mohla až do teď o chůzi na vlastních nohou pouze snít. Díky unikátní 
operaci, kterou dívka podstoupila loni na ortopedickém oddělení Nemocnice Přerov, která 
je členem skupiny AGEL, dnes Veronika trénuje pod vedením fyzioterapeutů Nemocnice 
Valašské Meziříčí a své maminky první samostatné krůčky. 

Text: redakce
Foto: archiv
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PORADNA

S novým produktem jde v ruku 
v ruce požadavek na značku, kte-
rá by tento produkt prezentovala 
spotřebiteli. Proces výběru vhodné 
značky má celou řadu fází, které 
zde podrobně nebudeme rozebírat.  
Existuje však jedna v zásadě velmi 
krátká fáze, jejíž podcenění může 

mít za následek ztrátu značky, ztrátu 
finančních prostředků vložených do 
propagace značky a v neposlední 
řadě i soudní proces. Jedná se o pro-
věření, zda vybraná značka nezasa-
huje do zákonem chráněných práv 
jiného majitele ochranné známky. 
Před konečným schválením značky

je velmi vhodné provést známkovou 
rešerši, a to pro všechna území, pro 
která uvažujeme značku použít. Po-
kud bude vytvořena značka, která je 
byť jen podobná ochranné známce 
zapsané pro shodné nebo podobné 
výrobky nebo služby, pak ji nebude 
možné řádně užívat.

V našem seriálu pravidelně 
připomínáme, že je nejen 
nutné předcházet i nevě-
domým a nezamýšleným 
kolizím, ale i objektivně vy-
hodnotit vlastní nároky, před-
stavy a právní skutečnost. 
Proto jsme požádali o další 
pokračování špičkovou ex-
pertku a naši konzultantku 
Mgr. Michaelu Chytilovou 
o další díl. Poučte se nebo se 
obraťte přímo na ni!

Proč 
při výběru 
značky ne-
podceňovat 
známkovou 
rešerši
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Vlastník ochranné známky má totiž
ze zákona výlučné právo užívat 
ochrannou známku ve spojení 
s výrobky nebo službami, pro něž je 
chráněna. Za užívání v obchodním 
styku považuje zejména umísťová-
ní označení na výrobky nebo jejich 
obaly, nabídka výrobků pod tímto 
označením, jejich uvádění na trh 
nebo skladování za tímto účelem 
anebo nabídka či poskytování služeb 
pod tímto označením, dovoz nebo 
vývoz výrobků pod tímto označením, 
nebo užívání označení v obchodních 
listinách a v reklamě.

Rešerši na shodná označení zpravidla 
zvládne i běžně informovaná osoba. 
Pro rešerši na podobná označení 
je lépe vyhledat pomoc odborníka, 
který má s rešeršemi praxi, umí tvořit 
rešeršní dotazy a vyzná se ve znám-
kovém právu.

Odlišnost nové značky od stávajících 
ochranných známek by měla být více 
než nepatrná. Uvádíme pro ilustra-
ci několik příkladů zaměnitelných 
označení.

Příklady z praxe
CASCO je zapsaná ochranná znám-
ka a KASKO je nezapsané označení. 
Obě značky jsou zaměnitelné. Mají 
podobný styl písma a z fonetického 
hlediska jsou stejné, protože je spo-
třebitel bude stejně vyslovovat.

DERMACOL je zapsaná ochranná 
známka a DERMACUR je nezapsané 
označení. Obě značky jsou zaměni-
telné. Obsahují stejný slovní základ 
DERMAC, z fonetického hlediska jsou 
podobné, protože se liší jen v po-
sledních dvou písmenech, které při 
vyslovení mohou zaniknout. 

Při rešerši je třeba se soustředit nejen 
na samotná označení, ale i na vý-
robky a služby, které jsou ochrannou 
známkou chráněné. Mohou tak vedle 
sebe existovat shodná označení za-
psaná pro naprosto odlišné výrob-
ky. Příkladem může být ochranná 
známka TATRA, která je zapsaná pro 
jednoho majitele pro automobily 
a pro jiného pro mléčné výrobky. 

Pokud již vznikne spor o ochrannou 
známku, lze jej řešit několika způso-
by. Nejlepší je samozřejmě dohoda, 
někdy je možné získat i souhlas 
majitele zapsané ochranné známky 
s užitím kolizního označení, ale to je 

zpravidla tehdy, pokud jde o území, 
o které již nemá původní majitel 
známky zájem. Pokud by se mělo 
jednat o koexistenci dvou shod-
ných nebo podobných označení na 
jednom území, pak taková dohoda 
nebývá uzavřena. Majiteli ochranné 
známky bych něco takového ani 
nedoporučila, protože čím více je na 
trhu podobných značek pro stejný 
produkt, tím klesá cena značky, spo-
třebitel si nevytvoří ke značce vztah, 
dochází k jejímu rozmělnění. 

Pokud dohoda není možná, přichází 
na řadu soudní cesta, která zpra-
vidla vede k zákazu užívání dané 
značky, a také k možným peněžitým 
plněním. 

Je zjevné, že při tvorbě značky je 
třeba věnovat této malé, ale velmi 
důležité oblasti náležitou pozornost.

HOSPITALin rubriku
PORADNA přináší pravi-
delně. Zájemci o konkrétní 
řešení se mohou obracet 
přímo na naši konzultantku:

Chytilová & spol.
Na Poříčí 1041/12
Palác YMCA
110 00 Praha 1

michaela@chytilova.cz

Při rešerši je třeba se soustředit nejen na samotná
označení, ale i na výrobky a služby, které jsou ochran-
nou známkou chráněné. Mohou tak vedle sebe existovat 
shodná označení zapsaná pro naprosto odlišné výrobky.

Text: redakce
Foto: archiv 

U ochranné známky je potřeba rozlišovat
nejen vizuální, ale i fonetickou podobnost
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interview

Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. Vzpo-
menete si, kdy jste ji potřeboval 
nejvíce?
Myslím si, že pořádnou dávku sta-
tečnosti jsem potřeboval na začátku, 
když jsem začal cestovat. Byl jsem 
ovlivněný informacemi z médií, které 
jsou často velmi přehnané nebo až 
nepravdivé. Nyní je můj pohled na 
svět jiný.

Na jaké místo se chcete podívat 
a zatím se vám to nepovedlo 
a proč?
Je toho mnoho. Láká mě Afrika, vý-
chod Ruska, ale klidně bych se vrátil 
i do Jižní Ameriky a prošel si to, co 
jsem nestihl, protože je úžasná. Na 
některých místech jsem ještě nebyl, 
ale jsou v plánu. Nemůžu bohužel 
být stále na cestách.

Projekt 1000 statečných nezištně 
pomáhá těm, kteří to nejvíce po-
třebují. Kdy jste se s podobnou 
pomocí setkal na svých cestách?
S podobnou pomocí jsem se setkal 
v Jižní Americe, ale také v Indoné-
sii, a to zejména na školách, kde se 
dětem pomáhalo se vzděláním.

Co byste doporučil těm, kteří se 
chtějí vydat na nějakou dlouhou 
cestu a zatím to nikdy neudělali?
Hlavně se ničeho nebojte! A nemějte 
předsudky, splňte si svůj sen, určitě 
nebudete litovat.

Cestovatel Marek Slobodník je dalším z 1000 statečných, které čtenářům HOSPITALin pra-
videlně představujeme. Na staré motorce projel velký kus světa – a i to vyžaduje velkou dáv-
ku statečnosti. Přesto si ale Marek Slobodník myslí, že mnohem důležitější je mít sen a cíl.

Ničeho se nebojte, 
radí cestovatel Marek Slobodník
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Co – kromě statečnosti – potře-
bují?
Myslím, že nepotřebují nic, ani sta-
tečnost. Hlavní je sen a cíl. 

Co byste dělal, kdyby ve vašem 
životě nehrálo zrovna cestování 
takovou roli? Nebo vás to vždyc-
ky táhlo někam pryč a nic jiného 
si nedovedete představit?
Těžko říci, co by se mnou bylo, kdy-
bych byl jen doma. Možná bych se 
někde v naleštěné kanceláři honil za 
penězi, nebo bych opravoval motor-
ky ve špinavé dílně. Ale je to vážně 
těžká otázka po tolika kilometrech, 
které jsem po světě nachodil. Člověk 
se pak dívá na všechno jinak…

Marek Slobodník je vášnivý 
motorkář, cestovatel a je-
den z 1000 statečných. Jeho 
výpravy na stařičké Jawě 250 
či Jawa Pionýr ve společnosti 
dvou českých trabantů a pol-
ského „Malucha“ v expedici 
Dana Přibáně po Jižní Americe 
se stávají legendou. Tři auta, 
jedna motorka, osm lidí, čtyři 
měsíce na cestě a šest zemí. 
20 406 km tím nejkrásněj-
ším a nejnáročnějším, co 
Jižní Amerika nabízí. Marek 
Slobodník cestoval také po 
Kazachstánu, Rumunsku nebo 
po Slovensku. 

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv Marka Slobodníka

www.1000statecnych.cz
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Jak poskytnout první pomoc
u autonehody neví
43 procent řidičů
Mít v autě neprošlou autolékárničku je jedna věc, ještě důležitější je ale umět ji správně po-
užít. Podle průzkumu, který pro společnost HARTMANN – RICO provedla společnost IBRS, 
by to nedokázala bezmála polovina českých řidičů. A není se čemu divit – reálnou zkušenost 
s autolékárničkou, byť by šlo jen o seznámení s obsahem či nácvik, mělo pouhých 13 pro-
cent dotázaných.

V průběhu roku 2014 podle analýzy 
tržních dat společnosti HARTMANN – 
RICO skončila platnost u 3,9 milionu 
autolékárniček a letos k nim přibydou 
další. Pouhá výměna exspirované 
autolékárničky ale nestačí. Řidič se 
díky ní sice vyhne riziku pokuty, avšak 
bez povědomí o jejím obsahu a bez 
alespoň základních znalostí pravidel 
poskytování první pomoci se praktický 
přínos autolékárničky v případě auto-
nehody snižuje.

„Ve spolupráci se záchranáři ze Zdra-
votnické záchranné služby Olomouc-
kého kraje jsme proto připravili sérii 
fotografií, které znázorňují základní 
život zachraňující úkony. Díky nim si 
lze udělat přesnou představu, jak na-
příklad ošetřit masivní tepenné krvá-
cení, manipulovat s poraněným apod. 
Fotografie s popisem jsou k dispozici 
na www.autolekarnicka.cz,“ říká Luděk 
Ogoun ze společnosti HARTMANN – 
RICO. 

Problematická je i znalost 
obsahu
Průzkum dále ukázal, že automobilisté 
neznají přesné složení autolékárniček. 
Nejčastěji správně uváděli, že jsou 
součástí autolékárničky obvazy (68 %) 
či náplasti (57 %). Ovšem tak význam-
ná komponenta, jako jsou rukavice, 
které ošetřovaného i ošetřujícího 
chrání před rizikem infekce, by po 
rozbalení lékárničky překvapila 77 % 
dotázaných. 
„Průzkum potvrzuje naši dlouhodo-
bou zkušenost, že čeští automobilisté 
nemají v oblasti poskytování první 
pomoci dostatek praktických infor-
mací. Troufám si tvrdit, že problém 
zvolit správný postup by mělo daleko 
více než uvedených 43 %. Vždyť bližší 
setkání s autolékárničkou potvrdila 
pouhá desetina dotázaných. To je na-
prosto zásadní problém,“ dodává ředi-
tel olomouckých záchranářů MUDr. Ivo 
Mareš, MBA. „Řidičům doporučujeme 
ihned po zakoupení lékárničky od-
stranit obal pouzdra, v němž je obsah 
uložen. Lékárničku by si ještě před ulo-
žením do auta měli otevřít a prohléd-
nout si všechny komponenty i návod 
k použití, pokud je přiložen. Jakékoli 
další sebevzdělání pak jednoznačně 
zvyšuje šanci na úspěšné poskytnutí 
první pomoci.“ 
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Sterilní atmosféra nemocnice
však prosakuje i sem. S hračkami
si většinou nikdo nehraje, rodiče
dětí, které zde bojují s těžkou
nemocí nebo čekají na operaci, jsou 
vážní, z pokojů se neozývá smích.
A právě smích se snaží do nemocnic 
přivést občanské sdružení Loutky 
v nemocnici, které i letos rámci
charitativního projektu B. Braun pro 
život podporuje Skupina B. Braun.

Divadelníci, muzikanti i terapeutové 
navštěvují dětské pacienty hospita-
lizované v nemocnicích a léčebnách 
po celé České republice a radost 
dětem přináší skrze  loutky, písničky 
i divadelní představení.

Prostřednictvím loutek si děti 
odpočinou od bolesti
„Každý rok je v České republice 
hospitalizováno téměř 180 tisíc dětí, 
které dlouhodobé odloučení od 
domova a náročnou léčbu sná-
ší velmi těžce. Psychosociální stav 
dětských i dospělých pacientů je 

základem pro úspěšnou léčbu, proto 
již třetím rokem finančně podpo-
rujeme občanské sdružení Loutky 
v nemocnici,“ uvádí Martin Kuncek, 
člen vedení Skupiny B. Braun. První 
návštěva z cyklu B. Braun pro život 
proběhla 20. 7. v pražské Nemoc-
nici Motol. Členové Loutek Kateřina 
Tschornová a Jiří Hodina navštívili tři 
dětská oddělení, zazpívali bezpočet 
písniček, zahráli loutkové představení 
a vykouzlili úsměv na rtech desítkám 
hospitalizovaných dětí.
Děti, ale i jejich rodiče si prostřednic-
tvím loutek, maňásků nebo písnič-
ky mohou odpočinout od bolesti 

inhospital

Loutky v nemocnici
pomáhají malým pacientům se smát
Na nástěnkách visí dětské obrázky, stěny hýří barvami a veselými malbami, ve 
společných prostorách můžete zakopnout o plyšáky nebo stolní
hokej. Na dětských odděleních českých nemocnic se snaží vytvořit malým
pacientům pro léčbu co nejpříjemnější prostředí.
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a starostí způsobených náročnou 
léčbou. Členové sdružení dokážou 
reagovat velmi citlivě na aktuální 
stav dětí a umožňují jim alespoň na 
chvíli zapomenout na  tísnivé pocity 
z pobytu v nemocnici. „Dramaterapie 
má u dětí velký úspěch a pozitivně 
jej ji vnímají i rodiče a nemocniční 
personál. Malé děti trpí kromě své 
nemoci především odloučením od 
rodiny, stýská se jim a dlouhodobá 
léčba je pro ně psychicky velmi ná-
ročná. Díky loutkám mohou alespoň 
na chvíli zapomenout na svá trápení 
a bolístky a zase se od srdce zasmát,“ 
vysvětluje Marka Míková, spolu-
zakladatelka občanského sdružení 
Loutky v nemocnici. „Pro děti je to 
určitě pozdvižení. Celý den chodíme 
tam a zpátky a ani já, ani Vašíček 
to nevnímáme dobře. Loutky jsou 
úžasné a hudbu má každý rád, viď?” 
říká Veronika Ramsová a obrací se 
na ročního synka, se kterým čeká na 
operaci na ortopedickém oddělení.

Loutce se svěřuje snáze
Při přípravě vhodného představe-
ní spolupracují loutkoherci nejen 
s lékaři a nemocničním personálem, 
ale také s rodiči dětí, pedagogy 
a artterapeuty. Díky tomu mohou na-
bídnout zábavný a zajímavý program 

určený pacientům všech věkových 
kategorií. Mnohdy se jim i podaří za 
pomoci loutky navázat s pacientem 
natolik pevný vztah, že se děti svěří 
i s obavami, o nichž dosud s lékaři 
odmítaly mluvit. „Jakékoliv dítě, bez 
ohledu na to, jestli je nemocné nebo 
zdravé, má větší důvěru v loutku než 
v cizího člověka. S loutkou se dítě 
uvolní a začne komunikovat, svěří 
se jí,“ popisuje Kateřina Tschornová, 
která hrála a zpívala dětem rámci 
první sponzorované návštěvy v Ne-
mocnici Motol. Loutky v nemocnici 
pomáhají i rodičům. „Když rodiče po 
třeba i měsících náročné léčby vidí 
svoje dítě znova se upřímně smát, je 
to pro ně obrovské štěstí,“ dodává. 
Projekt psychoterapeutické pomoci 
Loutky v nemocnici se bude díky 
podpoře Skupiny B. Braun pravidel-
ně konat pravidelně v Brně, Hradci 
Králové, Olomouci, Plzni a Praze.

O projektu Loutky v nemocnici
Zpočátku malé sdružení nárazo-
vě navštěvovalo několik dětských 
oddělení pražské Fakultní nemocnice 
v Motole. Za 11 let se působení Lou-
tek v nemocnici rozšířilo na úctyhod-
ných 6 nemocnic v Praze a dalších 
19 nemocnic a léčebných ústavů po 
celé republice. Během roku tak ode-

hrají v rámci 280 návštěv více
než 1 000 divadelních představení
a odzpívají tisíce písniček. Tým Lou-
tek se rozrostl z původních 4 čle-
nů na 13 a v roce 2010 vzniklo se 
zrodilo na Slovensku také sesterské 
sdružení Bábky v nemocnici. Za první 
dekádu vzniklo více než deset ma-
lých inscenací, připravených přímo 
pro hospitalizované děti. Nedílnou 
součástí návštěv dětských pacientů 
je i živá hudba. Loutky v nemocnici 
pořádají také divadelní představení 
v pražském divadle Minor. Malí
diváci je mohou zhlédnout vždy od 
deseti hodin.
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V drsné krajině iráckého Kurdistánu si 
ve stanu hraje asi tucet dětí. Jde o jeden 
z provizorních středisek americké (CRS) 
a irácké Charity (Caritas Iraq), kam si 
více než dva tisíce iráckých dětí chodí 
odpočívat a hrát na bezpečném místě. 
Zároveň pro ně vyškolení dobrovolníci, 
z nichž většina sama prchla před bojov-
níky tzv. Islámského státu (ISIS), připravují 
denně různé aktivity – hry, praktické 
ukázky řemesel, divadlo, hudbu a další 
programy neformálního vzdělávání, které 
do dětských životů pomáhají alespoň 
na čas znovu zavést pocit normálnosti. 
Courtney Lare z americké CRS má jako 
koordinátorka programu jasný cíl přivést 
děti k jejich zápisu do školy. „Chceme, 
aby se z dětských center stal jakýsi most 
k návratu k formálnímu vzdělávání.“

Jedno z dětí, které do centra chodí, je 
i jedenáctiletá Nariman Chamo. Stejně 
jako mnoho jiných dětí navštěvujících 
charitní středisko zažila Nariman nehez-
ké chvíle. Od srpna 2014 v sobě nese 
velké trauma. Musela se svojí rodinou 
utéci z vesnice v okrese Sindžár vzdálené 
asi 161 kilometrů západně od Mosulu, 
kterou jednotky ISIS napadly. Rodina se 
do bezpečí dostala pěšky. Podle zpráv 
byly tehdy zmasakrovány stovky jezídů. 
Ačkoli Narimanina rodina jsou též jezí-
dové, neblahému osudu naštěstí unikli, 
přestože museli osm dní strávit bez jídla 
a vody v horách Sindžáru.

Vrátil se jim úsměv
Narimanina maminka, Klocher Mhe (34 
let), tehdejší útěk popisuje slovy: „Ne-
chali jsme si jen šaty na těle a naše děti 
v náručích.“ Jak dále říká, musela se dívat, 
jak jejích šest dětí průběžně upadá do 
bezvědomí kvůli hladu a dehydrataci. Do 
dnešních dní je pro ni každý den stále 
novou noční můrou, neboť stále žijí ve 
strachu, že je ISIS odvede pryč.
Hussain Chamo, Narimanin tatínek, svou 
ženu doplňuje: „Pro naše děti jsou cha-
ritní dětská centra velmi užitečná, pro-
tože je nenechávají v klidu a pořád pro 
ně něco připravují. Jde také o nonstop 
proces učení.“ Nicméně dále přiznává, že 
jejich životy byly a jsou i nadále těžké. 
I tak je rodina za dětská centra vděčná, 
neboť se stala místem uzdravení. „Kdy-

koliv vidím úsměv na jedné z tváří mých 
dětí, vím v hloubi duše, že všechno bude 
v pořádku,“ uzavírá své vyprávění paní 
Mhe. „Je to, jako by nám Bůh dal druhou 
šanci žít.“

Vzdělávání vyhnaných dětí, které se 
dostaly do iráckého Kurdistánu, je velmi 
obtížné. Odhaduje se, že asi 65 procent 
dětí, které musely se svými rodinami 
opustit své domovy, nechodí do žádné 
školy, protože pro ně prostě není v učeb-
nách místo. Navíc stovky škol v regionu 
se staly nouzovými příbytky pro tisíce 
vysídlených rodin. Aby americká a irácká
Charita zaplnila mezeru ve vzdělává-
ní, snaží se o přechod z neformální na 
formální výuku právě ve svých centrech 
pro děti.

V regionu, kde se usadili i další lidé, kteří 
utekli před bojovníky ISIS, probíhá další 
humanitární pomoc ze strany dalších 
Charit včetně té české. Ta ve spolupráci 
s místními partnery dodává potravinové 
balíčky, přikrývky, vařiče, petrolej, kanys-
try, hygienické potřeby a další potřebné 
vybavení domácnosti, či dodávky léků 
a zajištění léky a lékařská péče v oblas-
tech Erbíl a Dohúk.

informace Jak se učí
 vysídlené irácké děti?

Charita pro Irák, nebo pro Sýrii

Číslo účtu 55660022/0800, VS 180 
pro Irák, nebo VS 182 pro Sýrii.

Pomoci lze rovněž zasláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS CHA-
RITASVET na číslo 87 777 nebo 
ve tvaru DMS ROK CHARITASVET 
na číslo 87 777 (pro zasílání jedné 
DMS každý měsíc po dobu jednoho 
roku). 

Cena DMS je 30 Kč. Charita ČR 
obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje 
Fórum dárců. 

Jednou z mnoha věcí, které musí rodiny kvůli 
válce opustit, je možnost zajistit dětem vzdě-
lání. Pokud navíc nechodí do školy delší dobu, 
může to mít dalekosáhlé zničující důsledky na 
jejich život a možnosti v budoucnu. Proto Cha-
rita ČR i další národní Charity podporují vedle 
dodávek jídla, vody a léků také zajištění proza-
tím alespoň neformálního vzdělávání dětí, které 
se svými rodiči musely utéci před bojovníky tzv. 
Islámského státu.

Text: Nikki Gamer z Catholic Relief 
Services (CRS, americké Charity)
a Jitka Kozubková z Charity ČR

Foto: archiv



Víte, že můžete ještě do konce září 
změnit zdraVotní pojišťoVnu? 

Být klientem VZP se vyplatí!

Přispějeme vám až 2 500 Kč na:

 pohybové aktivity
 snížení nadváhy
 preventivní vyšetření onemocnění rakovinou
 prevenci Alzheimerovy choroby
 zdravotní pomůcky pro diabetiky
 kurzy přípravy k porodu, pomůcky pro kojení
 očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě,  

žloutence typu A a B

Nyní i speciální příspěvky:

 až 1 000 Kč na očkování proti žloutence A
 až 2 600 Kč na očkování proti meningokoku B

Více informací na www.klubpevnehozdravi.cz
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Vnímejte život ostře a jasně po 
celý den s kontaktními čočkami 
PureVision 2

Bausch+Lomb, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
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