
LETOPIS
k 50. výročí
neurochirurgie
v Plzni

1956 - 2006



Obrázky na titulní straně: 
(nahoře) První přílet vrtulníku s pacientem v roce 1960
(dole) Operační skupina MUDr. Q. Ledinského 1958



3

A bovi maiore discit arare minor.
Neurochirurgové jsou lidé zvláštního ražení. (Z. Mraček)
Neurochirurg tím, že tlumí bolest, je téměř roven bohu.
(Anonymus) 

Operační sál v roce 1977
zleva Dr. Musil, s. Hrušková, prim. Dr. Mraček, Dr. Choc, MUC V. Vacek

Operace mozkového nádoru v roce 2006
zleva prim. Dr. Choc, s. Horáková



4

Obsah:
Předmluva M.Choc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vzpomínání I. – prodromální stadium Z. Mraček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vzpomínání II. – léta padesátá a šedesátá Z. Mraček . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Prof. MUDr. Quido Ledinský Z. Mraček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vzpomínání III. – léta šedesátá až osmdesátá Z. Mraček . . . . . . . . . . . . . 11 
Představujeme významné absolventy – prof. MUDr. Zdeněk Mraček . . . . . 19 
Přetištěno se svolením redakce z časopisu Facultas Nostra č.39, listopad 2004, s.8-9

Neurochirurg primátorem úvod článku Czechoslovak Life 4/92 . . . . . . . . . 23
Léta 1966–1995 pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Mračka M. Choc . . . . 24
Léta 1995–dosud podvedením prim. MUDr. Milana Choce, CSc. M. Choc . 32
Lékaři a vysokoškoláci na neurochirurgii v Plzni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Přehledy klinické práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dobové kresby a fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Fakultní nemocnice v Plzni Lochotíně.  
Neurochirurgické oddělení zde sídlí od října roku 1999 
s 2 ambulancemi, 51 lůžky, 10 lůžky oborové JIP a 2 operační sály a elektrofy-
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Pfiedmluva
Hlavním impulzem k sepsání Letopisu neurochirurgického pracoviště ve
Fakultní nemocnici v Plzni bylo 50. výročí jeho vzniku. Avšak také skutečnost,
že jsme během životaběhu nedělali žádné písemné záznamy sledu událostí a po
létech jen obtížně vzpomínáme na fakta, která by se slušelo uchovat našim
nástupcům. 

Dalším důvodem byla mimořádná příležitost jak vzdát hold a poděkovat
našim učitelům, kteří prošlapávali cestu a vydupávali podmínky pro vznik samo-
statného neurochirurgického oddělní v Plzni navzdory všem, kteří jeho vzniku
nepřáli. 

Publikace by měla čtenáři přiblížit atmosféru doby a poměry, v nichž mladý
obor neurochirurgie zapouštěl kořeny v plzeňském regionu a alespoň rámcově
zaznamenat současnou situaci a stav neurochirurgie dnešních dnů. 

Omlouváme se těm, o kterých jsme se nezmínili, přestože plzeňskou neuro-
chirurgií prošli, nebo se spolupodíleli na jejím vývoji.

M. Choc
organizátor a moderátor Letopisu

NEUROLOGY

MEDICAL          SURGICAL
(Z. Mraček)

Chirurgický pavilon č. 7 sídlo neurochirurgického pracoviště od 1956 do 1999
s 1 ambulancí, 31 lůžky a 1 operačním sálem. Objekt architektonicky zdevasto-
ván opakovanými přestavbami.

↓↓↓↓
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VZPOMÍNÁNÍ I.
Prodromální stádium

Z. Mraček

V první řadě považuji za nutné připomenout založení
Lékařské fakulty Karlovy Univerzity a vznik Fakultní
nemocnice v Plzni na podzim roku 1945.

V chirurgii nervového systému vykonali v Plzni první
kroky pochopitelně chirurgové, někteří kvalitní, někteří
průměrní, významní a vynikající. 

Psychiatr prof. Vencovský mi opakovaně připomínal,
že profesor David, první přednosta chirurgické kliniky
krátce po válce prováděl  ve spolupráci s psychiatrickou
klinikou frontální leukotomie. 

O neurochirurgii , jak bylo tehdy zvykem, se zajímali mnozí chirurgové.
Mozkové operace patřili k vrcholným a prestižním chirurgickým výkonům. Roku
1950 přišel do Plzně z Prahy na místo přednosty chirurgické kliniky soudruh
doc. Pavrovský, bývalý asistent profesora Jiráska. Podle vlastních slov přišel do
Plzně s politickým úkolem pozvednout  úroveň a udělat na lékařské fakultě
pořádek. Věrný tradici  Jiráskovy chirurgické kliniky operoval také nemocné
s mozkovými nádory, které diagnostikovala a doporučovala neurologická klini-
ka prof. Piťhy. Operační výsledky však odpovídaly operační technice, zkušenosti
a pooperační péči obecného chirurga, který se pouští do neznámých oblastí. 

Tristní chirurgické výsledky přiměly prof. Piťhu k prosezení požadavku, aby při
reorganizaci chirurgie se vznikem dvou chirurgických klinik byla zajištěna kvalitní
odborná neurochirurgické péče. Takže roku 1955 byla  I.chirurgická klinika doc.
Domanského  pověřena zřízením pracoviště neurochirurgie a hrudní chirurgie, II.
chirurgická klinika doc. Špinky pak organizací dětské a plastické chirurgie. 

Při tomto vzpomínání však nesmím opomenout významnou aktivitu, která pro-
bíhala mimo fakultní nemocnici. Po válce nastoupil do Vojenské nemocnice na
místo chirurgického primáře MUDr. Zdeněk Kunc. S jeho jménem a dobrou
odbornou pověstí jsem se poprvé seznámil, když opravil odstávající uši mému
spolužákovi na gymnáziu. Podruhé jsem se setkal již se zvučným Kuncovým jmé-
nem při operaci mé matky, které roku 1946 odstranil výhřez bederní meziobratlo-
vé ploténky ( v habilitační monografii je uvedena pod pořadovým číslem 12). Velitel
vojenské nemocnice generál Kyjovský se tehdy mému otci vyjádřil, že ten Kunc je
tak dobrý, že jistě v Plzni dlouho nepobude a postoupí do Prahy. Stalo se. 

Do fakultní nemocnice na I. chirurgickou kliniku byl prof. Piťhou získán
z Hradce Králové asistent Quido Ledinski, aby zorganizoval a vedl neurochirur-
gické pracoviště. V té době jsem jako student V. ročníku fiškusoval na neurolo-
gické klinice. Pro připravovanou I. konferenci studentských vědeckých kroužků
jsem byl prof. Piťhou a asist. Fišarovou pozoruhodnou náhodou veden ke zpra-
cování klinické sestavy nemocných s mozkových glioblastomem, hospitalizova-
ných na neurologické klinice v létech 1945–1955, tj. za přednostenství doc.
Hrbka a prof. Piťhy.
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V březnu roku 1956 mne prof. Piťha vyzval, zda bych neměl chuť jít praco-
vat na neurochirurgii k asistentu Ledinskému, který prý shání „šikovného medi-
ka“, který by mu pomáhal, protože na chirurgické klinice jsou jen chirurgové,
kteří k neurochirurgii nemají žádný vztah. Vyhledal jsem dr. Ledinského, před-
stavil se, nastoupil a zařadil se tak  do velmi intenzivní a odborné neurochirur-
gické práce na chirurgické klinice, jejíž  nedůvěřivé až nevraživé prostředí
nemohlo dlouho pochopit, že se může někdo zajímat o neurochirurgii bez zájmu
o všeobecnou chirurgii. Neurochirurgická flóra obtížně přežívala v chirurgické
fauně. 

Purkyňův pavilon – sídlo neurologické kliniky 
a dočasně operační sál neurochirurgie s několika pooperačními lůžky v letech
1959–1970. 
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VZPOMÍNÁNÍ II.
Padesátá a ‰edesátá léta

Z. Mraček

Dr. Ledinský nastoupil v Plzni v únoru 1956 ve funkci asistenta na I. chir. klini-
ce, byl zaměstnancem školství. Jeho manželku Naďu, experimentálního patolo-
ga, zaměstnal prof. Piťha na neurologické klinice. Neurochirurgii na chir. klinice
tvořila jedna stanice, asi o 20 – 25 lůžkách, jejímž vedoucím lékařem se stal
asist. Ledinský.Byl mu přidělen jeden chirurgický sekundář, proto Ledinský hle-
dal u prof. Piťhy alespoň  medika, který by mu v té obtížné situaci pomohl.
Neurochirurgické pracoviště nemělo žádný samostatný organizační statut, bylo
součástí chirurgické kliniky s jedním asistentem a jedním sekundářem, v ope-
rační skupině pak vypomáhal další chirurg. Toto uspořádání vycházelo z původ-
ní ideje přednosty I. chirurgické kliniky doc. Domanského, který jako bývalý žák
a asistent prof. Jiráska si představoval, že se bude věnovat také neurochirurgii
a pacienty mu bude ošetřovat k tomu přijatý asistent. Představa Dr. Ledinského
byla zásadně jiná a s podporou prof. Piťhy prosadil svoji a jedinou možnou
a správnou koncepci - samostatnou práci neurochirurga - odborného specia-
listy. Vzpomínám, jak odvážně až provokačně znělo uším přednosty chirurgické
kliniky, když jsem na jeho občasnou otázku, jaké mám odborné plány, odpoví-
dal ještě jako medik a pak i mladý sekundář, že neurochirurgii. V té době vzni-
kalo určité napětí mezi neurochirurgem, nuceným existovat na chirurgické klini-
ce, a chirurgy, které pak trvalo v různě intenzitě několik desetiletí.

Dvěma chirurgickým klinikám, tísnícím se na chirurgickém pavilonu č. 7,
sloužily dva operační sály. Do této dnes již neuvěřitelné situace se musel vměst-
nat neurochirurg, téměř pravidelně až odpoledne po skončení chirurgického
programu. Nesčíslněkrát jsem pak večer pronikal zadním vchodem do kuchyně
mezi kotle a kastroly a sháněl nějaké zbytky od oběda a večeře. Kuchařky mě
pak již znaly, a občas jsem dostával talíř naplněný  vybranými dietami, který mi
bohatě nahradil zmeškaný oběd i večeři. 

Příchod dr. Ledinského do fakultní nemocnice výrazně oživil činnost na chi-
rurgických klinikách, i v celé nemocnici. Chodil na konzilia po všech odděleních
a jeho nezvyklá aktivita časem ovlivnila odborné a diagnostické myšlení ostat-
ních pracovišť. Stalo se zvykem, že byl zván ke každé poruše vědomí
a k mnoha diagnosticky nejasným stavům. Ledinský neuměl dobře česky, jako
Čechovi pocházejícímu z Chorvatska, mu dělalo potíže hlavně psaní , takže
mne bral trvale s sebou a neustále zaměstnával. Teprve později jsem poznal,
jaká to pro mně byla,  již od studentských let,  neocenitelná škola diagnostické
a konziliární práce. Neurochirurgie v krátkosti  navázala blízké styky s ortope-
dickou a interní klinikou, ORL a klinikou infekční. Trvalý kontakt jsme samozřej-
mě měli s prof. Piťhou, který se občas zašel podívat na neurochirurgické
nemocné, kteří pro něho byli, jak sám přiznával, i zdrojem nových odborných
poznání. 

Veškerá neuroradiologická vyšetření jsme si prováděli sami, AG, PEG, VG,
PMG, občas jsme dohlíželi i na kvalitu speciálních rtg projekcí lebky nebo páte-



ře. Kromě běžného standardního  neurochirurgického operačního programu,
jako jsou nádory, úrazy, aneurysmata a záněty, jsme se zabývali, snad jako
první, cévními mozkovými onemocněními, nejdříve oblastí krkavice, později
i intracerebrálními hemoragiemi. Asi roce 1961 jsme s fotoamatérem Huňatým
natočili  film o operaci intrakraniálního aneurysmatu, s kterým zvítězil v soutěži
amatérských filmů s vědeckou tématikou. 

Neurologická klinika nám poskytla na Purkyňově pavilonu prostory pro ope-
rační sál a dva pokoje s celkem se sedmi lůžky. Přesto jsme však bohužel mohli
z organizačních důvodů operovat jen 2x týdně,  v pondělí a ve středu.  

Neúnavně vitální aktivita dr. Ledinského rozvlnila poněkud stojatou vodu ve
fakultní nemocnici. Módou režimu byla tehdy socialistická soutěž, i stalo se,  že
dr. Ledinský byl opakovaně vyhlášen (vedením nemocnice nebo ROH ?) nejlep-
ším lékařem roku. Jak už to bývá, vyvolalo to také kapku závisti i trochu nená-
visti, ale postavení a významu oboru neurochirurgie to nepochybně pomáhalo.
Trvalý aktivní odborný kontakt neurochirurga ovlivňoval pozitivně i ostatní obory.
Chirurgové a traumatologové poznali urgentní angažovanou pomoc u těžkých
úrazových stavů. Diagnostiku a terapii páteřních a míšních lézí, úrazového,
nádorového i zánětlivého původu svěřoval zkušený přednosta ortopedické klini-
ky  doc. Polívka do péče neurochirurga. Na infekční  klinice asist. Kolářová ve
spolupráci s neurochirurgem se začala zabývat recidivujícími meningitidami jako
pozdním následkem frontobazálních poranění. Stěžejním výzkumným tématem
interní kliniky byla tromboebolická nemoc. K mezioborové skupině gynekologů
a chirurgů bylo přibráno i neurochirurgické pracoviště, které přinášelo do pro-
blému specifický aspekt charakterem pacientů dlouhodobě nehybných, buď
pro poruchy vědomí nebo pro paraplegii nebo hemiplegii. Neurochirurgická
znalost nitrolebeční hypertenze, mozkové expanze a edému s útlakem mozko-
vého kmene, s posunem hmot a konusovými mechanizmy způsobila, že při
pitvě zemřelých jsme mohli aktivně přispět k patologickoanatomickým a pato-
fyziologickým úvahám a tím i pozvednout kvalitu pitvajících lékařů, jak na Ústa-
vu soudního lékařství, tak na Ústavu patologie. Přednosta patologie prof. Vaněk
zpočátku toto neurochirurgické vměšování snášel s nelibostí, brzy však pocho-
pil, že jde o cenné zvýšení odborné kvality a tak vznikly ještě ve spolupráci
s prof. Piťhou pravidelné klinicko – patologické semináře, na nichž jsme kon-
frontovali symptomatologii a vývoj klinického obrazu s anatomickým pitevním
nálezem. Byly položeny základy k unikátní dlouhodobé spolupráci patologa,
neurochirurga a neurologa, trvající v pozměněné sestavě dodnes, a přinášející
mimořádná poučení klinikovi i patologovi. Po desetiletích jsem pochopil, jakým
přínosem byly tyto semináře pro můj vlastní odborný růst. Neméně významným
činem bylo vytvoření kartotéky se soustavnou registrací chorob, diagnóz
a některých syndromů. Vytvořili jsme tak systém, který dlouhodobě pomáhá,
i když v modernější a pozměněné podobě, odborně – vědecké práci až do
dnešních dnů. 

Trvalým tématem, jemuž se odborně věnoval Dr. Ledinský, byly poruchy
dýchání u neurochirurgických pacientů. S tím souviselo časté konstantní prová-
dění tracheotomie u bezvědomých nemocných. Neurochirurgové byli díky dlou-
hodobé praxi nejzkušenějšími v zavádění tracheálních kanyl. Vzpomínám, že
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jsem opakovaně dokázal zavést kovovou kanylu do trachey během 40–45 vte-
řin od kožního řezu. Idea intenzivní péče jako první vznikla celosvětově na neu-
rochirurgických pracovištích a o několik desetiletí tak předběhla ostatní obory.
Dlouhodobé ošetřování nemocných a zraněných s poruchou vědomí vedlo
nejen ke standardní péče o volné dýchací cesty, ale i ke starosti o dlouhodobou
kvalitní výživu pomocí žaludeční sondy. V Plzni nám praxe ukázala, že stavu
vědomí a kondici pacienta pomáhá i sklenice piva, do sondy jsem někdy přidá-
vali i malé dávky destilovaného alkoholu. 

Neurochirurgickým pracovištěm prošlo za ta léta při postgraduálním výcviku
mnoho mladých lékařů. Mnozí z nich si zachovali trvalé vzpomínky a pozitivní
vztah k našemu oboru, který se jim původně zdál být vzdálený a odtažitý.
Závěrem tohoto vzpomínání připomínám jména těch, kteří i při dalším dlouho-
dobém odborném růstu si nejen udrželi trvalé znalosti z neurochirurgie ale svým
pozitivním vztahem a porozuměním trvale přispívali k mezioborové spolupráci :
především musím uvést prof. Remse z ORL kliniky, prof. Těšínského z oční kli-
niky, asist. Salzmanovou z neurologické kliniky, doc. Holubce z chirurgické kli-
niky, prim. Baudyše z psychiatrické kliniky, prim. Vladimíra Kunce a další. 

Největším nepřítelem neurochirurga je chirurg. (nejen
v Evropě, ale i v Indii, prof. Ramamurti)

Na neurochirurgickou ambulanci přicházeli s nemocnými
i jejich příbuzní, někdy si přišli  popovídat a poradit se i bez
nemocného. Jednou takováto řečná paní z venkova, která si
s námi dlouho povídala o svém vážné nemocném manželovi,
náhle oznámila, že ho tu má s sebou. Požádali jsme ji tedy,
aby manžela přivedla. Bodrá žena však  otevřela velikou
nákupní tašku a vyňala z ní pohřební urnu, kterou právě
vyzvedla v plzeňském krematoriu. Dlouho se nám pak
v nemocnici posmívali, že na neurochirurgickou ambulanci
chodí na kontroly pacienti i po smrti. 
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Prof. MUDr. Quido Ledinsk˘ 
Z. Mraček

Zakladatel moderní neurochirurgie v Plzni se narodil 8.3.
1917 v Novigradu v Podravskom v Chorvatsku.
Promoval na lékařské fakultě v Záhřebu v roce 1943 a za
války pracoval ve vojenské nemocnici a v několika par-
tyzánských nemocnicích. Jako jugoslávský Čech se
r.1947  přestěhoval s manželkou a dětmi do Českoslo-
venska. Pracoval v Hradci Králové na chirurgické klinice
prof. Bedrny a pak na neurochirurgické klinice prof.
Petra. Roku 1956 byl získán neurologem prof. Piťhou do
Plzně, kde založil na I. chirurgické klinice neurochirurgic-
ké pracoviště, které mimořádně intenzivní pracovní

a publikačního aktivitou přivedl do předních řad. Některé idee a stopy jeho
desetileté práce přetrvávají až do současnosti. Roku 1966 se vrátil s rodinou
zpět do Jugoslávie, kde se habilitoval. Tragickým osudem jeho života byl
odchod z Jugoslávie r. 1947 před nepříjemnou Titovou komunistickou diktatu-
rou do zdánlivě demokratického Československa. Politický paradox doby
během jednoho roku vyvolal pravý opak, dlouhodobou totalitní diktaturu u nás
a relativní uvolnění v Jugoslávii. 

Chirurg se musí rozhodnout, třeba blbě; když se nerozhodne,
je to vždy špatně. (Q. Ledinský)

Psychicky alterovaní nemocní občas dychtivě pokukovali po
sestřičkách. Jednou  ráno při vizitě  pacient bolestivě chytil
půvabnou sestru rukou za stehno. Sestra ohnala a uskočila,
dr. Ledinský však na ni vyčítavě vyhrkl:  „Nechte ho, ať může-
me posoudit jeho sílu a vidět jak se zlepšuje hemiparéza.“ 
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VZPOMÍNÁNÍ III.
Léta ‰edesátá aÏ osmdesátá

Z. Mraček

Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti 
pozapomněl svých vědomostí.   Talmud

Při výročních se obvykle bilancuje a hlavně se mluví
o úspěších a vítězství. V tomto vzpomínání se pokusím
připomenout spíše charakter a atmosféru doby ve vzta-
hu k naší situaci a pozici. 

Zpětné ohlédnutí ukazuje, že padesátileté trvání neu-
rochirurgického pracoviště v Plzni lze rozdělit na několik
časových úseků, shodných, jak už to obvykle v medicíně
pozorujeme, se jménem a působením vedoucího. Kvalita
a prestiž přednosty určuje i prestiž pracoviště, platí to
zvláště u chirurgických oborů. 

Po desetiletém působení v Plzni odešel dr. Ledinský
do Jugoslávie. V září 1966 jsem nastoupil na místo neu-

rochirurgického ordináře v Plzni, fakticky jsem se tak po dvaapůl roce vrátil
z neurochirurgické kliniky ÚVN v Praze – Střešovicích. V Plzni byly již obě chi-
rurgické kliniky spojeny v kliniku jednu, kterou samozřejmě vedl přednosta
s komunistickou legitimací, doc. Domanský byl odsunut na ortopedickou klini-
ku. K návratu do Plzně mě lákalo ředitelství nemocnice spolu s přednostou chi-
rurgické kliniky doc. Špinkou, dokonce měli mylnou představu, že jsem si jen na
krátko odskočil do Prahy na doškolení, aby mohl převzít místo po Ledinském.
Odborné a organizační postavení ordináře v té době výstižně charakterizuje výbě-
rové řízení ( konkurz?) vypsané roku 1966 ve fakultní nemocnici  na tři místa :

- ordinář pro poševní cytologii
- ordinář pro šilhavé děti
- ordinář pro neurochirurgii
Od svého příchodu jsem se snažil intenzívní pracovní a organizační činností

naučit
okolí, jak ve fakultní nemocnici, tak v celé spádové oblasti západních a již-

ních Čech, vnímat naše pracoviště a chápat náš neurochirurgický obor jako
svébytnou a samostatnou jednotku, která s chirurgií má jen minimum společ-
ného. Ihned po nástupu se mi podařilo separovat z chirurgické kliniky knihy
a časopisy s neurochirurgickou tématikou a zahájit budování samostatné neu-
rochirurgické knihovny. Jako samozřejmost jsem obsadil i výuku studentů 

(bez honoráře). 
Počátkem roku 1967 s příchodem nového přednosty doc. Podzimka z II.

chirurgické kliniky prof. Lhotky v Praze došlo k výrazné změně atmosféry. Šéf
chirurgické kliniky měl scestnou představu o náplni oboru neurochirurgie
a domníval se, že tzv. neurochirurgické stanice bude pracovat jako na klinice
v Praze a sloužit k přijímání tzv. komocí. Následujících 15 let probíhalo pak ve
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střídavě intenzívní napjatě a stresující konfliktní atmosféře. Trvale bylo cítit půso-
bení několika negativních faktorů, které se vzájemně ovlivňovaly a podmiňova-
ly: celostátní neuznávání svébytnosti neurochirurgického oboru, nesamostat-
nost a organizační závislost neurochirurgického ordináře na chirurgické klinice,
trvalý politický handicap a napětí s občasnou konfrontací. Všechny uvedené
negativní faktory bylo třeba v trvalém stresu a opakovaných sporech překoná-
vat prosazováním samostatnosti neurochirurgického provozu a svůj nekompro-
misní až agresívní postoj podporovat mimořádně intenzívní a kvalitní odbornou
prací a rozsáhlou přednáškovou a publikační činností. Přes trvale negativní tlaky
se mi podařilo stále držet obor neurochirurgie a pověst oddělení na celostátně
respektované slušné úrovni.

Polský básník a disident napsal, že „hodnota biografií spočívá v tom, že
umožňují zachytit dobu, na kterou daný život připadl“. Domnívám se proto, že
při zpracovávání biografie plzeňského neurochirurgického oddělení je vhodné
přidat jako zrcadlo doby a historický dokument režimu i faksimile některých
zachovaných písemností. Vždyť anály( letopisy) jsou považovány za jeden ze
základních zdrojů historiografie.
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Předpokládám, že vzpomínky při jubileu instituce, spojené s vylíčením život-
ních osudů některých zúčastněních osob, se mohou stát, jsou – li písemně
zaznamenány v budoucnu i podkladem pro historická bádání. Do letopisu
plzeňské neurochirurgie oprávněně patří i tato desetiletí intenzívní někdy až hek-
tické práce, prožívaná v ovzduší útlaku, kádrování, lží, přetvářky a nebezpečí ve
vlnách komunistického režimu, někdy jen mírně rozčeřených, někdy přecháze-
jících do vlnobití. Závěrečné překvapivé tsunami před 

17-ti lety přispělo pochopitelně k rozmach neurochirurgického oboru
a k netušeným možnostem rozvoje našeho oddělení. 

Vzpomínání bývá zároveň podnětem k rekapitulaci. Při líčení historie neuro-
chirurgie jako instituce se mi opakovaně vybavovaly některé události vlastního
pracovního života i oblasti odborných zájmů. Připomněli se mi i některé osoby,
které zapůsobily svým vlivem odborným, nebo svojí funkcí, někdo retardačně,
někdo pozitivně. V této souvislosti musím připomenout, jak po šestnácti letech
mého úporného až vysilujícího boje za práva neurochirurgie došlo konečně
z rozumného pochopení a iniciativy ředitele FN MUDr. Východského v lednu
1983 k organizačnímu osamostatnění a vzniku neurochirurgického primariátu.
Této historické události se mohli zúčastnit lékaři Choc, Běl, Hrdlička, Runt
a Seidl a vrchní sestra Kuralová. Kromě změny statutu zůstalo vše nezměněno,
33 lůžek a 3 operační dny v týdnu. 

V posledních dvou létech jsem zažil několik pro penzistu zvláště milých udá-
lostí. Přihlásilo se mi několik pacientů, někteří v souvislosti s mým životním jubi-
leem, někteří mě příjemně překvapili pozváním na oslavu svých 60- tých naro-
zenin. Také se mi opět připomněl inženýr z jižních Čech s poděkováním a ozná-
mením, že už uplynulo 25 let od operace. Jde o pacienta, který po odstranění
nádoru ze III. komory mozkové se cítil v tak bezvadném stavu, že nevěřil v naši
radikální operaci a předpokládám jen explorativní trapanaci. Pravidelně mi pak
posílal vánoční pohlednice s oznámením, že přežívá už 1,2,3, atd roky. Během
mého působení na radnici mě překvapil návštěvou a dárkem dobrého koňaku
s oznámením, že už přežívá 10 let a konečně věří, že jsme nádor odstranili.
Z Chebu mi nedávno zatelefonovala pacientka, která při oslavně 75. narozenin
si vzpomněla , že je mi také 75 let, protože během operace intrakraniálního
meningeomu asi před 30- ti lety jsem si s ní prý o našem společném věku poví-
dal. Obě pozvání k oslavě šedesátin byla mě zvláště potěšující. První přišlo od
lékařky, které jsem před dávnými léty odstranil ze Sylviovy rýhy vlevo benigní
tumor intimně fixovaný ke kmeni a větvím arteria cerebri média. Bývalá pacien-
ta vede nyní mimořádně úspěšný život. Druhé pozvání mi osobně doručil paci-
ent, jehož neobvykle lokalizovaný a bezprostředně život ohrožující patologický
proces přivedl můj odborný zájem také do oblasti pro neurochirurga před 40- ti
lety zcela neobvyklé, na spodinu lebeční ke skalní kosti. Otorhinolaryngologové
se na mě naléhavě obrátili, zda bych nedokázal pomoci k záchraně mladého
muže v septickém stavu s těžkou meningitidou a destrukcí hrotu pyramidy
vlevo. Prof. Kotyza, přednosta ORL kliniky, který převzal nemocného z vojenské
nemocnice, soudil, že jde o hnisavou apicitis ossis pyramidis, kterou prý v živo-
tě viděl asi 3x a všichni postižení zemřeli. Ke hrotu skalní kosti je špatný přístup,
slavný prof. Přecechtěl vypracoval a publikoval obtížnou chirurgickou cestu
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k lebeční bázi. Nemocného jsem přijali na neurochirurgii a ihned operovali.
Zkušenosti z retrogaserskou neurotomií dle Fraziera a Adsona mne inspirovaly
k volbě malé subtemporální trepanace a proniknutí extradurálním přístupem do
patologického ložiska. S radostnou úlevou kvitoval přihlížející profesof Kotyza
náhlé vyprázdnění hnisu. Po odstranění hnisu a hmot cholesteatomu se pacient
během několika dní zhojil . Tato za určité nervozity improvizovaná operační
cesta se v následujících desetiletí stala u nás standardem. A samozřejmě
i vhodným tématem pro publikaci. Omlouvám se za obsáhlejší líčení tohoto
nemocného, jehož osud byl považován za neodvratně tragický. Tento příběh
výstižně dokumentuje náš aktivní přístup ke každému nemocnému ať byl v těž-
kém stavu, nebo bez jasné diagnózy. Nemocnice a lékaři v naší oblasti se na
náš při svých těžkostech kdykoliv z důvěrou obracely a jsem přesvědčen, že
nebyli odmítnuti ani zklamáni. 

Uvědomoval jsem si, že intenzívní, ale i extenzívní přednášková činnost ovliv-
ňovala i zájem lékařů a nemocných o naše pracoviště. Pacienti k nám přichá-
zeli občas i ze vzdálených končin Čech, z Moravy i Slovenska. Několikrát jsme
museli na ředitelství vysvětlovat, proč přijímáme tyto nemocné, když nemáme
dostatek lůžek ani pro pacienty z vlastní spádové oblasti. Podezřívali nás z něja-
kého kšeftování, pochopili však argumentaci o dobré pověsti a prestiži plzeňské
neurochirurgie.

Závěrem se vracím se vracím ke zmíněným sporům a konfliktům s před-
nostou chirurgické kliniky a ředitelem nemocnice. Při pohledu z většího časo-
vého odstupu musím objektivně konstatovat, že reakce na můj až nepříjemně
obtěžující tlak, i přes občasné kritická vyostření, nebyla likvidační, přesto že se
odehrávala převážně v neblaze pověstných 70- tých létech. Snažím se dnes
tyto děje hodnotit s kritickým realizmem a připouštím proto u svých protivníků
určitou míru trpělivé snášenlivosti a slušnosti. I když vím, že za mým nezlomným
a odolným chováním někteří předpokládali i skryté styky a tajné podpory, musím
neskromně uvést, že jedinou oporou byla intenzívní práce a kvalitní prestiž
oddělení. Opakovaně jsem od svých přátel a vrstevníků, kteří mohli dlouhodo-
bě sledovat moje až agresivní chovaní, vyslechl občas názor s povzdechem, že
se mi to snadno stojí v opozici, protože dělám výlučný obor, jsem jediný a údaj-
ně těžko nahraditelný odborník. Sám jsem přesvědčen, že subjektivní pocit
odolnosti a objektivní společenskou pevnost přináší a zaručuje člověku přede-
vším a zejména kvalitní a úspěšná práce. 

Vážně zraněný student z Prahy byl hospitalizován na neuro-
chirurgii  v Plzni. Nešťastná maminka pravidelně jezdila dojíž-
děla na návštěvy. Stav zraněného se zlepšoval, snažil jsem se
maminku uklidňovat a potěšit i oznámením, že k nám jezdí
z Prahy i jeden z nejvyšších tajemníků KSČ, který se zajímá
o jeho zdravotní stav. Maminka mne v té době příjemně pře-
kvapila slovy: „ Pane primáři, my jsme slušný lidi, my s tím
soudruhem tajemníkem nemáme nic společného,my jsme
služný lidi,  to jenom naše děti spolu chodí do školy.“ 
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P¤EDSTAVUJEME V¯ZNAMNÉ ABSOLVENTY
prof. MUDr. Zdeněk MRAČEK

(Přetištěno se svolením redakce z časopisu Facultas Nostra č.39, 
listopad 2004, s.8-9)

1. Vážený pane profesore, Vaše studium na plzeňské lékařské
fakultě nebylo žádnou idylkou – víme , že bylo přerušeno
dvouletou vojenskou službou u Pomocných technických pra-
porů. Nicméně si přece dovoluji dotaz, na co si z doby studií
nejvíce a nejraději vzpomínáte a co Vám fakulta dala do živo-
ta.

Vaše otázky ve mně vyvolaly obavu, abych ze svých odpovědí neudělal staro-
žitnickou sbírku vzpomínek. Avšak psát paměti znamená zachránit události
před utonutím v proudech času. Když dovolíte, pro vykreslení atmosféry konce
čtyřicátých a začátku padesátých let musím zdůraznit, že naše životy byly silně
ovlivněny společensko – politickou situací totalitního režimu. Moje životní a stu-
dijní „idyla“ skončila už roku 1948, jakmile se komunistická stana dostala
k moci. Politické represe začaly např. na našem gymnáziu již v květnu 1948,
a tak není divu, že již v září jsem se s několika spolužáky octnul v kriminálu a roz-
hodnutím tzv. akčního výboru byl vyloučen ze studia. Osmiměsíční prací na sla-
dovně plzeňského Prazdroje jako osvědčenému manuálnímu robotníkovi mi
bylo dovoleno vykonat maturitu. Po kádrově politicky obtížných pohovorech
jsem byl roku 1949 přijat na lékařskou fakultu. Nejintenzivnější vzpomínky mi
stále zůstávají na společenské dusno se špízováním, kádrováním a udáváním.
V každém ročníku medicíny skupina komunistických svazáků až fanaticky vše
sledovala, na vše dohlížela, na stranických schůzích hodnotila, kádrovala a roz-
hodovala o osudu a životě ostatních. 

Zatímco jsme, po úspěšném splnění zkoušek 1. rigoróza, zapisovali třetí roč-
ník studia, dostali jsem překvapivě k prvnímu říjnu 1951 povolávací rozkaz na
vojnu. Bylo nás asi šest postižených, kteří se náhle ocitli v jednotách PTP (
Pomocného technické prapory, Vojenské tábory nucených prací). V těchto pra-
covních táborech, které režim před demokratickým světem maskoval tzv.
vojenskou službou (naší zbraní byl krumpáč a lopata), byli soustřeďováni pro
komunistický režim politicky nespolehliví studenti, bohoslovci, zemědělci,
Němci, živnostníci a ostatní nebezpeční živlové. Všichni jsme měli tajnou klasifi-
kaci „E“ tj. politicky nespolehlivý, a tento znak šel s námi po 2 -3  -5 letech vojny
i do civilu. Při návratu ke studiu vzpomínám vděčně na prof. Kosa a prof. Vaňka,
kteří nám v těžkých a nebezpečných dobách pomohli. Návrat od dlouhodobé
manuální práce ke studiu a zkouškám byl velmi náročný a vyčerpávající.
Podstatný vliv na můj život jak studijní, tak postgraduální, měla moje činnost tzv.
fiškuse na neurologické klinice, která pod vedením prof. Piťhy později z lékařské
fakulty vyhozeného, patřila odborně a vědecky v Plzni do první řady. V tehdej-
ších letech byla běžná práce studentů jak na teoretických ústavech, tak na kli-
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nikách. Na doporučení prof. Piťhy jsem v 5. a 6. ročníku šel pomáhat as. MUDr.
Ledinskému při vzniku neurochirurgického oddělení I. chirurgické kliniky. Dnes
zní téměř neuvěřitelně, že jsem jako student samostatně prováděl karotické
angiografie a pneumoencefalografická a perimyelografická vyšetření. Takže bylo
téměř samozřejmé, že distribuční komise mě po promoci přidělila na neurochi-
rurgii, kde jsem se stal relativně záhy respektovaným odborníkem. Obor neuro-
chirurgie jsem vždy považoval za chirurgickou neurologii principiálně se odlišu-
jící od všech ostatních chirurgických oborů. Mohu potvrdit známou pravdu, že
štěstí přeje připraveným. Po několikaletém pobytu na neurochirurgické klinice
v Praze jsem se roku 1966 vrátil do Plzně do funkce vedoucího neurochirurgic-
kého oddělení. Třicet let jsem pak pracoval ve fakultní nemocnici jako zaměst-
nanec zdravotnictví, studenty jsem učil v rámci malých nadúvazků. Do ranku
vysokoškolského učitele jsem vstoupil až po listopadovém převratu, kdy jsem
se mohl svobodně habilitovat. Celá čtyřicetiletá éra komunismu výrazně nega-
tivně zasáhla do mého života. Přesto však se občas podařilo navázat na mezi-
národních kongresech a setkáních užitečné a významné kontakty, které vedly
např. v 70. letech k čestnému členství ve Skandinávské a Italské neurochirur-
gické společnosti. Nepřeceňuji tato jmenování, nepochybně znamenala hlavně
vyjádření sympatií k zemi, která byla, zvláště po roce 1968, týrána bolševickým
režimem a diktátem Moskvy. Jak už to obvykle bývá: po konsolidaci a rozvoji
vlastního pracoviště přichází fáze odborné a publikační práce. Aktivní přednáš-
ková účast na nejrůznějších domácí a trochu i na zahraničních odborných set-
káních a bohatá publikační činnost způsobily, že jsem se stal jedním z nejpro-
duktivnějších lékařů ve FN. 

2. Záhy po promoci jste se stal významnou autoritou v oboru
neurochirurgie, jste autorem řady monografií, obdržel jste
řadu čestných uznání, zastával jste i funkci primátora města
Plzně. Čeho si z dosažených úspěchů nejvíce ceníte? 

Tato otázka mě nutí nejen rekapitulovat, ale i interpretovat svůj život a práci.
Uvědomuji si, jak celý můj osobní, pracovní i odborný vývoj byl podstatně ovliv-
ňován politickou situací za komunistického režimu. Přes 42 let trvající  totalitní
tlak probíhal ve vlnách střídané intenzity, často i existenčně nebezpečných.
O svých šedesátinách, těsně po listopadovém převratu, jsem mohl s uspokoje-
ním konstatovat, že jsem se nepošpinil ani s komunismem, ani s jeho tajnými
složkami. Tato skutečnost je pro mě subjektivně nejcennější. Po náhlé změně
politické atmosféry jsem byl pro svůj obecně známý postoj zvolen prezidentem
Československé a České neurochirurgické společnosti. V aktivním politickém
životě jsem jako kandidát Občanského fóra opakovaně získal v parlamentních
a komunálních volbách pozoruhodné množství preferenčních hlasů, takže
v letech 1990 – 1994 jsem byl primátorem města Plzně. Tato dvě postavení,
odborně i společensky významná, pro mě znamenala mimořádnou satisfakci.
Bohatá odborná a publikační činnost byla samozřejmým podkladem pro reha-
bilitační i pozdější habilitační řízení. Při rekapitulaci svého aktivního života mohu
konstatovat, že tak jako v prvních letech komunistického panování se prodíral
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bez perspektivy překážkami, po zhroucení bolševického režimu došlo až neu-
věřitelně náhle ke změně společenského postavení a odborného hodnocení. Ke
konci roku 1994 jsem při organizování mezinárodního mítinku Česko –
Slovensko – Německých neurochirurgických společností mohl slavnostně uvítat
ve svých obou funkcích účastníky kongresu na plzeňské radnici.

3. Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Zakrátko mi bude 75 let. Realisticky kritický postoj k životu a k sobě mě vedl
k rozhodnutí zastavit odbornou činnost a opustit výukovou aktivitu. Již po
návratu z radnice zpět na kliniku jsem začal postupně vnímat velikou změnu
v oboru, způsobenou zvláště impozantním rozvojem diagnostických zobrazo-
vacích metod. Poklesl význam sledování neurologické symptomatologie
a posuzování klinického obrazu a jeho vývoje. V předcházejících desetiletích
byla tato část oboru pro mě nejzajímavější a intelektuálně nejvíce vzrušující při
řešení diagnostických nejasností a obtížností. Nyní si užívám spokojeně důcho-
du. Konečně mám volno pro svého hlavního koníčka – knihovnu. Přerovnávám,
čtu knížky a časopisy a provádím vše to, na co jsem ve svém poměrně hektic-
kém pracovním životě neměl čas a na co jsem se dlouho těšil. Souhlasím se
Škvoreckým, že prožitek četby může být nejintezivnější forma zkušeností. Pro
letní čas mám nedaleko Plzně své „Tusculum“, kde trávím život se psem, litera-
turou, vínem a spisováním pamětí. 



Paternalistický přístup je optimální pro ne-mocného člověka. 
(Z. Mraček)

Intelektuální vypětí v medicině je ve fázi diagnostické. Vlastní
chirurgická léčba je již mechanicky prováděný výkon. 

(Z. Mraček)

V 70- tých letech byla na neurochirurgii hospitalizována
nemocná s gliomem frontálního laloku vpravo. Pacientka byla
silně nábožensky založená, nemluvná, nedůvěřivě se na nás
dívala, na stolečku měla bibli, křížek a svaté obrázky. Po ope-
raci, resekci frontálního laloku s nádorem, došlo ke změně
chování. Ráno při vizitě mladý lékař, nadějný komunistický
kádr, který byl u nás na postgraduálním „kolečku“,  byl pře-
kvapen a udiveně sděloval své dojmy: 

„Podívejte se, jak je usměvavá, mluví s námi, křížek a bibli
uklidila do stolečku , ona snad vystoupí i z církve. Své pocity
gradoval zavtipkováním: „Možná, že vstoupí i do komunistic-
ké strany.“ Na takovou nahrávku jsem mohl jen smečovat: „
To víte, kolego, je to pravděpodobné, vždyť ji chybí čelní lalok
mozkový.“

Zakázal jsem svým lékařům, členům KSČ, účast na pravidel-
ných stranických schůzích v pondělí v poledne, protože to
narušovalo naše operační programy.  Následoval telefonický
rozhovor s vedením KSČ : 
„ Soudruhu primáři , Vy jste zakázal svým lékařům účast na
stranických schůzích, to není možné.“  Odpověděl jsem, že
jejich neúčast na neurochirurgii ohrožuje naši práci, zvláště
plnění operačních programů a doporučil jsem, ať svolávají
schůze až po pracovní době. Překvapila mně nečekaně
upřímná odpověď : „ Ale to přeci nejde, to by nám na ty schů-
ze nikdo nechodil.“ 

Na neurochirurgii v Plzni byl po úraze hospitalizován těžce
zraněný soudruh, člen Ústředního výboru KSČ. Na zraněného
se přišli podívat i soudruh ředitel a kádrový tajemník KÚNZu.
Při mém uvítání  že se jistě jdou podívat na pana XY, mne
soudruh ředitel vyčítavě napomíná: „ Ty tomu soudruhovi
říkáš pane? To mně by se u Tebe špatně stonalo, kdybys mně
tak nazýval.“ Odpověděl jsem, že  tak říkáme každému, že je
to u nás jako u soudu, kde také říkají pane obžalovaný, pane
svědku, pane předsedo. 
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Neurochirurg primátorem
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Plzeňská otázka těchto dnů: 
Jakpak se podaří tahle operace... 
Kresba: Vilém Šedivec
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Léta 1966–1995 pod vedením 
prof. MUDr. ZdeÀka Mraãka

M. Choc

Na jaře roku 1966 odchází z plzeňské fakultní nemocni-
ce dosavadní ordinář neurochirurgie na chirurgické klini-
ce Quido Leninský, kterému bylo nabídnuto místo vedou-
cího neurochirurgického oddělení v Záhřebu v jeho vlasti
v Jugoslávii. 

Uvolněného místa ordináře pro neurochirurgii se po
nabídce tehdejšího vedení nemocnice Fakultní nemocni-
ce v Plzni ujal MUDr. Zdeněk Mraček po svém tříletém
pobytu na neurochirurgické klinice akademika Kunce
v ÚVN Střešovice.

Jeho cesta k lékařskému diplomu však byla složitá
a strastiplná. Během studia klasického gymnazia  byl totiž  v roce 1948 krátko-
době vězněn a vyloučen ze studia pro rodinnou anamnezu a názory, které neby-
ly v souladu s nastoupivší  politickou mocí. Po maturitě v roce 1949 byl  s výhra-
dami přijat na lékařskou fakultu v Plzni. Avšak v říjnu 1951 byl náhle povolán na
vojnu  k jednotkám PTP. Ke studiu medicíny se mohl vrátit po 26 měsících až
v prosinci roku 1953.

V roce 1954  fiškusoval u prof. Piťhy na neurologické klinice a v roce 1956
na neurochirurgické stanici asistenta Ledinského na I. chirurgické klinice doc.
Domanského ve Fakultní nemocnice v Plzni. Promoval v roce 1957  a v témže
roce začal pracovat  pod vedením asistenta Ledinského,  žáka  královéhradec-
ké neurochirurgické školy prof. Petra. V roce 1962 byl poslán na stáž na neu-
rochirurgickou kliniku v Praze ve Střešovicích. Složilo atestaci z neurochirurgie
a projevil takové schopnosti pro obor, že mu bylo prof. Kuncem nabídnuto uvol-
něné místo na klinice. Nastoupil v lednu 1964 a v krátké době zvládl celý obor.
Pro místo ordináře na neurochirurgii v Plzni byl dobře připraven, mohl zde uplat-
nit zkušenosti pražské i hradecké neurochirurgické školy. 

MUDr. Zdeněk Mraček převzal ordinariát o 27 lůžkách, která byla situována
již odděleně od ostatních chirurgických lůžek ve 2. patře pavilonu č.7.
Chodbou, která procházela tímto oddělením, se bylo možno dostat na odděle-
ní dětské chirurgie, kam byli přijímáni i dětští neurochirurgičtí pacienti starší jed-
noho roku. Spolu s ordinariátem získal MUDr. Mraček i nové spolupracovníky;
neurologa  MUDr. Václava Moravce a chirurga Jaroslava Hnízdila, kteří zde byli
zaměstnáni od roku 1964 a sesterský tým pod vedením sestry Marie Zvachové.
Na pracovišti byly tehdy prováděny výkony v celém rozsahu oboru neurochirur-
gie kromě stereotaxe v počtu 300–450 operací za rok na jednom operačním
sálu ve 3 operačních dnech v týdnu. Na sále v přízemí pavilonu č. 7 o rozmě-
rech 4,5 x 6m s nejnutnějším neurochirurgickým instrumentariem byly sváděny
boje o životy neurochirurgických nemocných, při kterých neurochirurgovi s 1-2
asistujícími kolegy, či stážisty z chirurgické kliniky pomáhaly řádové sestry jako
instrumentářky a anesteziologové přidělení vedením chirurgické kliniky. Na neu-



rochirurgickém ordinariátu byli hospitalizováni všichni neurochirurgičtí pacienti
na „standardních lůžkách“ , před i po operacích pro mozková traumata či tumo-
ry mozku často v těžkém stavu s poruchou vědomí. Byla jim však věnována
„intenzivní péče“ vycepovanými sestrami, které si byly vědomy, že dělají mimo-
řádnou práci a byly na to hrdé.  Mnohokrát byla u těchto pacientů první opera-
cí tracheotomie, provedená neurochirurgem ze svislého řezu pod chrupavkou
štítnou před vlastní mozkovou operací či krátce po ní. Ošetřování tracheosto-
movaných bezvědomých pacientů v primitivních podmínkách bylo běžnou
praxí.  

Protože chyběly ambulantní prostory probíhala na oddělení i ambulance
každé úterý, kdy se sesterna oddělení změnila v ambulantní vyšetřovnu a paci-
enti a jejich příbuzní zaplnili chodbu před vstupem do jednotlivých pokojů oddě-
lení. 

Postupně stoupal počet operačních výkonů a kromě cirkulujících lékařů chi-
rurgické kliniky byli  v roce 1972 pro neurochirurgii vyčlenění chirurgové  MUDr.
Vlastimil Musil a MUDr. Zdeněk Potužník, kteří nahradili MUDr. Moravce a MUDr.
Hnízdila, kteří pracoviště opustili v roce 1969–70.  

Byla rozvíjena těsná  mezioborová spolupráce započatá doc. Leninským,
zejména s otorhinolaryngology, neurology, internisty, infekcionisty a dalšími spe-
cialisty. Neurochirurg se tehdy alespoň konsiliárně podílel na diagnostice
u všech komatózních pacientů. Soustavně byla věnována pozornost diagnosti-
ce a léčbě dětí do 1 roku, které byly hospitalizované na dětské klinice FN v Plzni. 

Mé vlastní vzpomínky na minulost neurochirurgického pracoviště FN v Plzni
začínají v roce 1972, kdy jsem byl mým starším kolegou MUDr. Eduardem
Kasalem, který na oddělení docházel ze zájmu o obor neurochirurgie (nyní před-
nosta ARK FN v Plzni) , představen prim. MUDr. Zdeňku Mračkovi a krátce na
to jsem  začal na neurochirurgii fiškusovat jako student 6. ročníku LF UK v Plzni.
Chtěl jsem se přesvědčit, zda můj zájem o pro mě vrcholný obor chirurgie
odpovídá mé představě o mém dalším zaměření. 

První zkušenost z neurochirurgického sálu, kdy jsem přihlížel resekci parie-
tálního,týlního a temporálního mozkového  laloku s gliomem u mladé dívky
mnou otřásla. Druhý den při vizitě na oddělení  jsem však byl překvapen jak
dobré kondici se pacientka po tak rozsáhlé operaci těšila. Uvědomil jsem si
tehdy jak důležité jsou znalosti patofyziologie CNS, jak je významná je klinická
úvaha o limitech a možnostech operačního výkonu. Na oboru mě přitahovala
zvláště možnost ověřování klinických hypotéz stojících na exaktním klinickém
vyšetření doplněném o často nepřímé zobrazovací vyšetřovací metody (PEG,
PMG a PAG), kdy definitivní rozuzlení přinášel až operační výkon a posouzení
patomorfologie procesu.

Od roku 1973 jsem po promoci nastoupil na neurochirurgickém ordinariátu
jako sekundární lékař. První měsíce jsem si připadal jako písař, který dokumen-
tuje klinická vyšetření prováděná prim. Mračkem u ambulantních a hospitalizo-
vaných nemocných. U hospitalizovaných jsem se snažil mít pacienta vyšetřené-
ho dříve než primář a následné klinické hodnocení stavu nemocného primářem
mi odhalilo chyby a nedostatky, kterých jsem se jako mladý adept oboru
dopouštěl. S primářem jsem se zúčastňoval všech operací, všech konzilií, práce
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na dětské klinice, kde jsme měli trvale 1-5 pacientů do 1 roku věku. Nechyběl
jsem u většiny diagnostických  rentgenologických výkonů, které prováděl neu-
rochirurg sám (PMG, PEG, VG, přímé sinusografie), nebo při nich spolupraco-
val s rentgenologem (AG). Brzy jsem většinu těchto výkonů zvládal sám či pod
dohledem MUDr. Potužníka nebo pana primáře. Zvláště pneumoencefalografie,
ventrikulografie a sinusografie,  které jsme  prováděli na jednoduchém, ale geni-
álně vymyšleném encefalografu firmy Schönander byly pro mě výzvou, protože
vyžadovaly přesnost, vytrvalost a podmínku dosažení diagnózy stůj co stůj,
neboť pacient byl dle získaného nálezu buď bezprostředně či následující den
operován. 

Práci na neurochirurgickém oddělení jsem si považoval za čest a nevadilo
mi, že jsem po operačním programu doháněl vyšetřování pacientů ten den při-
jatých a po každodenních klinických debatách s primářem jsme oddělení opou-
štěli v pozdních odpoledních či večerních hodinách. 

Trvalý dohled nad pacienty na oddělení, kde nebyla trvale přítomna služba
neurochirurga a chirurgická služba kliniky byla volána jen v krizových situacích,
byl zprostředkováván telefonickým kontaktem s primářem oddělení, který pra-
videlně vykonával i sobotními vizity. Sestry na oddělení dokázaly tehdy popsat
a zhodnotit stav vědomí a neurologický deficit pacientů lépe než mnohý lékař
dnes. Situace se částečně zlepšila, když byl ve službě chirurgické kliniky MUDr.
Vladimír Kunc a zvláště MUDr. Luboš Holubec  - chirurgové, kteří měli k neuro-
chirurgii afinitu, na neurochirurgii stážovali a dokázali adekvátně ošetřit akutní
trauma mozku. Později jsem začal chirurgické služby sloužit též v rámci přípra-
vy k chirurgické atestaci a mohl jsem dohlížet i na neurochirurgické pacienty. Při
složitých situacích byl telefonicky konzultován nebo přivolán primář Mraček
z domova.  

Pracovní nasazení primáře Zdeňka Mračka bylo obdivuhodné, byl brilantní
operatér - dokázal odoperovat  do 15,00 hod. tumor mozku u jednoho a moz-
ková aneurysmata u dalších dvou pacientů. Vyžadoval stejné pracovní nasaze-
ní a „tonus“ i ostatních členů týmu. Své bohaté klinické zkušenosti, diagnostic-
ké schopnosti a chirurgické dovednosti předával svým kolegům a pozdějším
adeptům neurochirurgie. K samostatné operační praxi se však mladý adept
neurochirurgie dostával jen zvolna a postupně, protože prim. MUDr. Zdeněk
Mraček zastával názor, že začínající neurochirurg má tak dlouho asistovat  při
operacích, až si natolik osvojí operační postupy, že je schopen operovat bez-
chybně a zcela samostatně. V mém případě byla tato teze naplněna.  Pokud si
dobře pamatuji primář mi asistoval při třech operacích. Poprvé při jedné ventri-
kulografii, pak při operaci výhřezu meziobratlové ploténky a naposled při ope-
raci mozkového nádoru. Měl jsem však tu výhodu, že jsem primáři Mračkovi asi-
stoval u většiny operací mozkových traumat, složitých traumat baze lebeční, při
operacích karotid s odstraněním trombů, při operacích mozkových aneurysmat
ve všech povodích, při operacích arteriovenózních malformací ( včetně aneu-
rysmatu vena magna Galeni), při operacích mozkových nádorů, tumorů baze
lebeční, tumorů orbit a paranasálních dutin, kde kromě konvenčních přístupů
byly voleny i přístupy nekonvenční  nebo zcela nové a byla rozvíjena těsná spo-
lupráce s otorhinolaryngology, oftalmology a stomatochirurgy. Rutinními
postupně stávaly transkraniální přístupy do orbit vycházející z bohatých zkuše-



ností řešení frontobazálních  poranění, standardními přístupy byly transorální pří-
stupy k tumorům kraniocervikální junkce či k panusu při revmatoidní arthritis.
Prim. Mraček zavedl extradurální přístup k tumorům pyramidy a petroklivální
junkce, ve spolupráci s prof. Remsem provedl totální petrosektomii pro malig-
nitu skalní kosti. Primář Mraček dosahoval výborných výsledků i při léčbě boles-
ti, zdokonalil Kuncovu modifikaci Sjöquistovy traktotomie při neuralgii trigeminu.
U pacientů s malignitami obličeje, dutiny ústní a jazyka výkon rozšiřoval o trak-
totomii glosopharyngeální. Traumata a tumory  páteře a míchy byly operovány
ze zadních i předních přístupů, stejně tak degenerativní procesy páteře.
Spondylolistézy byly řešeny dekompresí nervových struktur a stabilitzací inter-
somatickou fúzí a posterolaterální dézou. U pacientů s degenerativní stenózou
bederní páteře prim. Mraček jako jeden z prvních používal a propagoval dekom-
presivní laminektomii.

Živá byla spolupráce s dětskou klinikou při řešení vrozených vad a tumorů
skeletu lebky a páteře, mozku a míchy. Svízelné bylo často řešení vrozených
a získaných hydrocefalů v období kdy neexistovaly drenážní systémy s jedno-
cestnými ventily. Prim. Mraček prováděl u těchto pacientů se střídavými úspě-
chy ventrikulomediastinální či ventrikuloperitoneální drenáže pomocí copánku
z monofilních vláken.   

Prim. Mraček byl jedním z prvních, kdo zavedl a soustavně propagoval uži-
tečnost rozsáhlé hemisferální dekompresivní kraniektomie u pacientů s progre-
dující intrakraniální hypertenzí při edému mozku.  

Teprve od 1.9.1973 po vzniku ARO situovaném v pavilonu 22 byli polytrau-
matizovaní nemocní s neurochirurgickou problematikou a neurochirurgičtí paci-
enti vyžadující plicní ventilaci krátkodobě hospitalizováni na tomto oddělení.
V naší praxi sice ubylo tracheostomovaných pacientů, byla však narušena kon-
tinuita sledování těchto pacientů neurochirurgem, který se zde dostal do pozi-
ce konziliáře. Zatímco prim. Mraček publikoval své zkušenosti se zástavou
mozkové cirkulace a s apalickým syndromem již v roce 1970, anesteziologové
se později na svých pracovištích k těmto poznatkům postupně dopracovávali.
Prim. Mraček si jako první všiml prchavé hranice algického čití v úrovni derma-
tomu C3-4 určující hranici mezi oblastí mozkové areflexie a zachované míšní
reflexní aktivity u pacientů s maligním edémem mozku a zástavou mozkové cir-
kulace.  

Tradičním rituálem na neurochirurgickém oddělení byla dokumentační práce
– zařazování bohaté fotodokumentace všech zajímavých případů, kterou začal
primář Mraček pořizovat hned od svého nástupu  v Plzni a pilně v ní pokračo-
val za pomoci svých spolupracovníků. Vznikl tak jedinečný archiv fotodoku-
mentace, který vedeme systematicky dosud. Každé vánoce jsme na oddělení
zasvětili také „ kódování neurochirurgických diagnóz“, které byly vpisovány do
kartiček a bylo pak možno snadno vyhledat diagnózu  a k ní archivovanou zdra-
votnickou dokumentaci každého nemocného k publikačnímu zpracování. Tato
sezení byla zčásti nostalgická, ale z větší části byla diskusním fórem nad naši-
mi bývalými pacienty a nad výsledky naší práce. Byla to sezení  pro nás mladé
adepty neurochirurgie velmi poučná, ale i příjemná, protože nechybělo vánoční
cukroví a atmosféra.
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V roce 1977 projevil zájem o přijetí na neurochirurgii v Plzni Vladimír Beneš
junior (současný přednosta neurochirurgické kliniky ÚVN Střešovice) nejspíše
proto, že kořeny rodu Benešů se váží k plzeňskému kraji. Vladimír během stu-
dia 6. ročníku lékařské fakulty fiškusoval na zdejší neurochirurgii  a z materiálu
pracovitě  připravil studentskou vědeckou práci na téma „Epileptické záchvaty
u nemocných s nádory mozku“ a studentskou vědeckou konferenci tehdy
vyhrál. V Plzni tak nastartoval svoji hvězdnou profesionální kariéru. 

Kromě kmenových lékařů pracovali na neurochirurgickém oddělení  pravi-
delně kolečkáři v rámci předatestačních příprav chirurgů i lékařů z interních
oborů ke krátkodobým pobytům. Z některých z nich se později stali vedoucí
oddělení nebo i klinik a vesměs mají na pobyt na neurochirurgii 

pozitivní vzpomínky (prof. Josef Rems – přednosta ORL kliniky, prof. Pavel
Těšínský – přednosta oční kliniky, doc. Renata Říčarová – přednosta oční klini-
ky v dalším období, prim. Cončevová – primářka neurologického oddělení ve
Strakonicích, prim. Petr Kozler primář neurochirurgického oddělení v Č.
Budějovicích a později primář neurochirurgické kliniky ÚVN ve Střešovicích
a další).

Protože z neurochirurgického oddělení odešel v roce 1976 MUDr. Zdeněk
Potužník k RZP a MUDr. Vlastimil Musil byl dlouhodobě v zahraničí, byli v roce
1977 na oddělení přijati absolventi lékařské fakulty MUDr. Václav Hrdlička
a MUDr. Stanislav Běl., kteří byli posilou při stoupajícím počtu hospitalizovaných
a operovaných pacientů. 

Od roku 1973 jsme začali operovat 3 dny v týdnu a od roku 1977  pak 4 dny
v nově vybudovaném traktu operačních sálů pavilonu 22.  Neurochirurgický sál
zde byl prostorný, trakt moderně architektonicky řešen. Nevýhodou však byla
vzdálenost od neurochirurgického pracoviště ve 2. patře pavilonu č. 7 a propo-
jení obou pavilonů šikmo stoupající chodbou se stoupáním cca 15o. Tento fakt
stěžoval práci sestrám a pomocnému personálu, kdy bylo třeba pacienta na
posteli tlačit do stoupání při cestě na operační sály, naopak při zpáteční cestě
bylo nutné dohlédnout, aby se pacient s postelí nerozjel proti zdi pavilonu č. 7.
Ta byla pro tento případ opatřena molitanovou žíněnkou ke ztlumení nárazu.  

Na přelomu 70. a 80. let se na neurochirurgických pracovištích začala roz-
víjet mikrochirurgie. Na neurochirurgii v Plzni jsme nemohli prorazit s požadav-
kem nákupu neurochirurgického mikroskopu.  Během mé předatestační stáže
v lednu 1982 na neurochirurgické klinice v ÚVN v Praze jsem se o této situaci
zmínil profesoru Kuncovi. Ten mi tehdy řekl s bezelstným pohledem: „tak si ho
hochu kupte“. Nepochopil, že to byl pro náš téměř neřešitelný problém.
Neurochirurgickou specializační atestaci jsem sice složil 15.12.1982, ale dalších
dlouhých 8 let soustředěného tlaku a zdůvodňování opodstatněnosti nákupu
neurochirurgického mikroskopu na odborných i neodborných fórech trvalo než
vedení nemocnice k realizaci tohoto nákupu v roce 1990 svolilo.

Neurochirurgický ordinariát si po celou dobu svého trvání na I. chirurgické
klinice udržoval relativní autonomii a nezávislost. Přesto, že se zpočátku prakti-
kované profesorské vizity přednosty chirurgické kliniky prof. Podzimka a vrchní
sestry Bekové na neurochirurgickém oddělení postupně přestaly konat, trvalo
dlouho než se neurochirurgické pracoviště zcela vymanilo z formální závislosti
na chirurgické klinice.



Samostatné neurochirurgické oddělení bylo ustaveno až lednu roku 1983
pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Mračka s 5 lékaři ( M. Choc. V. Hrdlička,
S. Běl, J. Seidl, V. Runt) a 10 sestrami pod vedením vrchní sestry Marie
Kuralové. Na stylu práce pracoviště se změnou statutu nic nezměnilo. Prováděli
jsme tehdy 600-700 operací ročně.

V letech 1985-86 po dobu rekonstrukce pavilonu č, 7 bylo neurochirurgic-
ké oddělení dočasně přestěhováno do téměř nového pavilonu 22. Zde sice
nezískalo více lůžek, zato však světlé a moderní prostředí. Nevýhodou 8. patra
byla 7 patrová vzdálenost od operačního traktu, k jejímuž překonání sloužily 2
nákladní výtahy, které byly využívány nejen k přepravě pacientů, ale také mate-
riálu a osob, kterým bylo zatěžko vyčkat příjezdu osobního výtahu.  

Rok 1985 znamenal významný pokrok v diagnostice mozkových lézí, byl
totiž uveden do provozu nový CT přístroj naneštěstí však díky neprozřetelnému
rozhodnutí vedení nemocnice a ze stavebních důvodů v Lochotínském areálu,
kde dosud sídlily interní obory. Aparát zvláště cenný k řešení urgentních situací
zvláště v traumatologii byl od Borského areálu, v němž sídlily chirurgické obory
včetně neurochirurgie a ARO vzdálen cca 10 km, což v praxi znamenalo zdrže-
ní diagnostiky kupříkladu traumatického mozkového krvácení o téměř 2 hodiny. 

Proto jsme i v té době v ojedinělých případech spěchali s pacientem
z ambulance rovnou na operační sál, abychom provedli urgentní explorativní
trepanaci pro progredující poúrazovou nitrolebeční hypertenzi. 

Rok 1986 znamená počátek mikroneurochirurgie v Plzni. V tom roce se nám
podařilo výhodně získat z jedné z výstav zdravotnické techniky mikroskop firmy
Zeiss, který však byl původně určen k oční mikrochirurgii a neměl jinou možnost
pohledu do operačního pole než pohled shora. Nehodil se proto pro mikrochi-
rurgii mozku. Nicméně jsme mohli začít s mikrochirurgií periferních nervů a míš-
ních tumorů. První mikrochirurgickou operaci periferního nervu jsem na našem
oddělení provedl dne 11.4.1986. Mikrochirurgie periferních nervů a míšních
afekcí byla dobrou průpravou pro vlastní mozkovou mikrochirurgii, která byla
zahájena v roce 1990 krátce po  revoluci, kdy se nám podařilo získat prostřed-
ky pro nákup jednoho z nejmodernějších neurochirurgických mikroskopů -
MINC2 firmy Ziess na contraves vyvažovaném statitu, který byl tehdy první
v České republice.

Tento krok nám otevřel nové možnosti v řešení nádorových a cévních one-
mocnění lbi, mozku, páteře a míchy. Mikroskop chováme jako oko v hlavě
a slouží dosud. Umožnil nám provádět některé i zcela ojedinělé v naší republi-
ce dosud neprovedené operace kupř. zasvorkování aneurysmatu na vertebro-
basilární junkci před kmenem z předního transorálního a transsfenoidálního pří-
stupu, které jsem úspěšně provedl  již v roce 1994. 

Zajímavá spolupráce byla v té době  navázána s Veterinární klinikou MVDr.
Karla Böhma, kam docházel Dr. V. Hrdlička a neurologicky vyšetřoval  psy – nej-
častěji jezevčíky s paraparézami zadních končetin. Prováděl i perimyelografie
a diagnostikoval tak výhřezy meziobratlových plotének komprimující míchu,
které následně operoval (obr. č. 25 a/,b/). V této spolupráci později pokračovali
Dr. L. Navrátil a Dr. S. Žídek až do konce 90. let, kdy aktivitu v tomto směru pře-
vzali sami veterináři. 
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Po sametové revoluci v roce 1989 byla oceněna dosavadní rozsáhlá vědec-
ká a klinická práce prim. MUDr. Zdeňka Mračka i jeho morální kvality a bezú-
honnost. Nejen že byl v roce 1990 zvolen primátorem města Plzně na čtyřleté
funkční období, ale 1.června 1990 byl v rámci rehabilitací jmenován docentem
a v roce 1992 habilitován profesorem Karlovy University pro obor neurochirur-
gie. Toto uznání bylo logickým vyvrcholením mnohaleté usilovné klinické i peda-
gogické práce a publikační činnosti. 

Profesor Zdeněk Mraček, dokázal oboru neurochirurgie obětovat všechen
svůj volný čas a podřídil mu i rodinný život. Celá léta pracoval, přednášel a pub-
likoval, bez významnější podpory a ocenění ze strany  vedení nemocnice
a Plzeňské lékařské fakulty. Své bohaté odborné a životní zkušenosti předával
také mladým lékařům – adeptům neurochirurgie. Na své podřízené byl přísný,
dokázal se však také v kolektivu spolupracovníků uvolnit a nikdy nezkazil legra-
ci. Prof. MUDr. Zdeněk Mraček publikoval 180 prací (z toho 35 v zahraničí ),
napsal dvě monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli neurotraumato-
logie („Frontobasální poranění“, „Kraniocerebrální poranění“). V publikacích se
objevilo  několik priorit i mezinárodního významu. Popsal klinickou trias: pora-
nění spodiny lebeční, slepotu a poranění intrakraniálního úseku karotidy při fron-
tobasálních poraněních. Popsal poranění chiasmatu stopkou hypofýzy při fron-
tobasálních poraněních. Stal se prioritně propagátorem užití rozsáhlé dekom-
presivní kraniotomie v léčení těžké nitrolební hypertenze způsobené edémem
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mozku při těžkých traumatech, cévních, zánětlivých a nádorových onemocněních
mozku. V roce 1970 publikoval práci o zástavě krevní cirkulace v mozku při akut-
ní nitrolební hypertenzi. V roce l979  objasnil  příčiny zachování míšních funkcí od
úrovně krčních segmentů při rozvoji klinické smrti mozku po těžkých kranioce-
rebrálních poraněních v práci o funkční cerebromedulární disociaci při mozkové
smrti. Rozpracoval Kuncovu modifikaci Sjöqistovy  traktotomie trigeminálního
a glosopharyngeálního traktu na tříetážový výkon na oblongatě  pod obexem IV.
komory.  Prioritně popsal extradurální subtemporální přístup k procesům destru-
ujícím apex pyramidy. Věnoval se též  chirurgii páteře a míchy v celém rozsahu.
Propagoval dekompresivní laminektomii při stenozách bederní páteře, prioritně
u nás popsal stenózu kanálu páteřního u chondrodystrofických trpaslíků. Poprvé
u nás popsal  klinické příznaky a angiografický obraz nemoci Moya- Moya. Výčet
významné publikační činnosti by mohl dále pokračovat.

Profesor Mraček přednesl 520 přednášek na odborných shromážděních
doma i v zahraničí. Stal se uznávaným odborníkem v oboru neurochirurgie na
mezinárodní úrovni. Byl znám jako brilantní operatér a novátor  v oblasti klasic-
ké neurochirurgie. Byl znám též jako bouřlivý diskutér na  odborných shromáž-
děních všech úrovní. 

V 70 létech vehementně prosazoval aktivní urgentní přístup při diagnostice
a léčení pacientů s cévními mozkovými lézemi. Doporučoval tehdy akutní pro-
vádění angiografií.  Bořil do té doby vžitou představu, že součástí cévní moz-
kové příhody je i výskyt dekubitů tézí, že „sklon k dekubitům nemá nemocný ale
ošetřující personál“. Mohl však také dokumentovat dobrou péči o pacienty na
neurochirurgii v Plzni, kde jsme dekubity neznali.

Profesora MUDr. Zdeňka Mračka lze bez nadsázky označit za zakladatele
plzeňské neurochirurgické školy, která se zařadila mezi přední neurochiurgická
pracoviště. 

O mezinárodním ohlasu jeho prací svědčí fakt, že byl poctěn udělením čest-
ného členství  Skandinávské neurochirurgické společnosti a Italské neurochi-
rurgické společnosti. Je aktivním členem a lektorem ESPN ( European Society
for Pediatric Neurosurgery) a členem Evropské a Světové neurochirurgické spo-
lečnosti. 

Na domácí půdě pracoval prof. MUDr. Zdeněk Mraček v letech  1990-94
jako předseda výboru Československé neurochirurgické společnosti.  V roce
1990  byl oceněn čestným členstvím  Československé neurochirurgické spo-
lečnosti. V letech 1996–2000 byl členem redakční rady časopisu Česká
a Slovenská neurologie a neurochirurgie.

Profesor Mraček se  věnoval celý svůj  profesionální život  výuce studentů
lékařské fakulty University Karlovy v Plzni a pokračoval v této činnosti až do roku
2004 i po svém odchodu z funkce přednosty neurochirurgického oddělení
Fakultní nemocnice v Plzni v roce 1995. 

Jednotka intenzivní péče vznikne tehdy , když intenzivně honí-
te personál, aby intenzivně pracoval. (Z. Mraček)

Sklon k dekubitům nemají nemocní, ale ošetřující personál.
(Z. Mraček)



Léta 1995-dosud pod vedením 
prim. MUDr. Milana Choce, CSc. 

M.Choc

V roce 1995 byl primářem neurochirurgického oddělení
FN v Plzni jmenován na základě konkurzního řízení MUDr.
Milan Choc,  který poté v roce 2001 obhájil dizertační
práci k získání titulu kandidáta lékařských věd a vede
pracoviště dosud.  V roce 1995 na oddělení pracuje již
10 lékařů (M. Choc, Z. Mraček, V. Hrdlička, V. Runt, J.
Jelínek, L. Navrátil, I. Škúci, I. Holečková, J. Šrogl, V.
Šimánek), 18 sester pod vedením vrchní sestry Růženy
Knapové.  Při nezměněném lůžkovém fondu (31 lůžek)
bylo provedeno 1055 operací ročně. 

Instalací druhého CT přístroje v roce 1996 ve Fakultní
nemocnici na Borech v pavilonu 22 na přízemním podlaží v bezprostřední blíz-
kosti dobře technicky vybaveného příjmu pro akutní stavy (EMERGENCY) se
výrazně urychlila diagnostika traumatizovaných pacientů a pacientů s porucha-
mi vědomí přivezených RLZP.  

Dobrá obrazová diagnostika, rutinní využívání mikrochirurgie a využívání
nově zakoupeného ultrazvukového aspirátoru zjemnilo chirurgickou techniku při
mozkových a míšních operacích.

Do popředí zájmu se ve snahách o minimální invazivitu neurochirurgických
operací dostává peroperační monitorování funkce nervového systému. 

S tím záměrem byla v roce 1995 na oddělení přijata MUDr. Irena Holečková
druhoatestovaná neuroložka se zaměřením elektrofyziologa a byl připravován
nákup multimodálních elektrofyziologických přístrojů ke snímání evokovaných
potenciálů, EMG a EEG, který se však uskutečnil až v roce 1999.

MUDr. Holečková pak sbírá zkušenosti u prof. Stejskala z neurochirurgické
kliniky ÚVN Střešovice a během dlouhodobé stáže u prof. Fischerové na neu-
rologické a neurochirurgické klinice v Lyonu ve Francii se zaměřením na elekt-
rofyziologické monitorovací metody.

V roce 1999 jsme získali  neuronavigační přístroj firmy Zeiss-Leibinger
k obrazové simulaci a peroperační navigaci operačních nástrojů, mikroskopu při
mozkových operacích  a ke kalkulaci trajektorií ke stereotektickým výkonům
pomocí stereotaktického rámu Zamorano Duchovny k cílení malých hluboko
uložených mozkových lézí. Ve spinální neurochirurgii jsou od poloviny 90. let
využívány vnitřní i zevní stabilizačních systémy při léčení poúrazových i degene-
rativní instabilit páteře.  

V druhé polovině 90. let jsou na oddělení  postupně přijímáni další lékaři (V.
Rohan, J. Mraček, S. Žídek, P Vacek, D. Bludovský, P. Richtr, P. Lavička, T.
Havel, D. Hoza)  s výhledem na rozšíření kapacity oddělení a personálního zajiš-
tění standardních lůžek a jipových lůžek pro přestěhování do nově budovaného
či rekonstruovaného Lochotínského areálu.
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Přestěhování do nových prostor v lochotínském areálu FN v říjnu 1999 se
stalo významným mezníkem v rozvoji neurochirurgického oddělení FN v Plzni.
Oddělení získalo téměř dvojnásobnou lůžkovou kapacitu (51 lůžek pro dospělé
a 2 lůžka pro dětské pacienty). 

V rámci pracoviště nově vznikla samostatná oborová jednotka neurochirur-
gické intenzivní péče s kapacitou 10 lůžek (5 lůžek pro ventilované pacienty), na
níž v té době pracují 3 intenzivisti – anesteziologové -  J. Šrogl, T. Havel a dru-
hoatestovaný anesteziolog MUDr. Pavel Lavička, který stojí c čele JIP dosud.
Realizovali jsme tak dlouhá léta námi obtížně prosazovaný a připravovaný
záměr, který vrátil těžké neurochirurgické pacienty zpět pod kontinuální dohled
neurochirurga, který pochopením patofyziologie onemocnění je nejlépe scho-
pen reagovat na změny klinického a laboratorního nálezu svých nemocných.

Vyčleňuje se i úsek elektrofyziologické laboratoře pod vedením MUDr. Ireny
Holečkové, která doplňuje předoperační vyšetření pacientů, zajišťuje perope-
rační monitoring a 7ambulantní sledování neurochirurgických nemocných pro-
váděním vyšetření evokovaných potenciálů, EMG a bazálního  EEG. 

V roce 2002 nově vzniká logopedická laboratoř vedená Mgr. Ivanou
Herejkovou, která s invencí, vynalézavostí a zaujetím pomáhá pacientům po
traumatech mozku, nádorových a cévních onemocněních s poruchami a poru-
chami řeči již v časných fázích jejich postižení za pobytu na oborové JIP i na
standardních lůžkách. . 

Zástupcem přimáře se stává MUDr. Václav Runt a vedoucími dvou stanic
intermediální a standardní péče se jsou jmenováni MUDr. Ivan Škúci a MUDr.
Luděk Navrátil, kterého později střídá MUDr. Jan Mraček. Na oddělení pracuje
10 neurochirurgů, 6 z nich získalo specializační neurochirurgickou atestaci. Tým
52 zdravotních sester a 13 členů nižšího zdravotnického personálu vede vrchní
sestra Růžena Knapová a staniční JIP Eva Zemanová a staniční standardních
stanic Miroslava Valentová a Jaroslava Klencová. Na oddělení pracují 2 stálí
rehabilitační pracovníci, kteří spolu se sesterským a pomocným personálem
zajišťují časnou, cílenou  a intenzivní rehabilitaci nemocných. 

O dokumentaci a technické zázemí  při obrazově navigovaných výkonech se
stará Mgr. Petr Říhánek vystudovaný astronom a nepostradatelný člen týmu.
Administrativu zvládají 2 sekretářky Alena Duzbabová a Jitka Korecká a 1 doku-
mentační pracovnice. 

Rozšíření se dotklo i ambulantního traktu vznikem odborných ambulancí –
obecné-indikační, spinální, cévní, dětské a onkologické a ambulance bolesti. 

Nejvýznamnější změnou je získání možnosti operování na dvou moderně
vybavených operačních sálech s 10 neurochirurgickými instrumentářkami pod
vedením sestry Jany Zíkové. Nové prostory a personální zajištění přinesl i nárůst
kvantity a kvality péče o neurochirurgické pacienty. 

Ročně je prováděno přes 1500 operačních výkonů. Rozšířila se paleta mož-
ností a počty mikrochirugických a nově i endoskopických operací mozku.
K přesnému cílení výkonů na mozku je využíváno obrazové navigace, stereota-
xe a elektrofyziologického monitoringu s využitím mapování mozkových funkcí
včetně fatických  během awake kraniotomie, vyšetřováním BAEP a SEP při
operacích ve kmeni nebo jeho blízkosti, stimulování  a registrace funkce krani-



álních nervů, vyšetřování SEP a MEP při operacích míšních afekcí a peroperač-
ní neurografie a EMG při operacích periferních nervů.

Při léčení mozkových nádorů a expanzivních lézí využíváme, kromě stan-
dardních zobrazovacích metod (CT, CTA, MRI, MRA, DSA), i funkční MRI a MRI
traktografii, v indikovaných případech též PET CT. Peroperační elektrofyziolo-
gický monitoring nám pomáhá minimalizovat chybu vznikající distorzí funkce
v okolí  přesně obrazově navigovaných expanzivních lézí. 

Při léčbě tumorů hypofýzy v současné době převládá přední transsfenoidál-
ní přístup, který jsme začali používat v roce 2000 po krátké stáži na neurochi-
rurgické klinice v Králové Hradecké. K lézím lokalizovaným na bazi lebeční, bazi
mozku a v oblasti kraniocervikální junkce volíme nejkratší a nejbezpečnější pří-
stupy zadní, laterální a přední včetně transnasálních a transorálních, jichž jsme
opakovaně s úspěchem užili i pro intradurální prepontinní léze (kupříkladu ane-
urysmata VB junkce již od roku 1994). Tradičně řešíme expanzivní léze lokalizo-
vané retrobulbárně a v apexu orbity z transkraniálních přístupů či z laterální orbi-
totomie. Vážíme si spolupráce s otolaryngology, oftalmology a stomatochirurgy
při diagnostice a sledování těchto nemocných. Ve spolupráci s plastickými chi-
rurgy, nejčastěji s prim. MUDr. Vlastimilem Bursou  řešíme i rozsáhlé destruktiv-
ní procesy v oblasti hlavy. 

Některé nitrokomorové patologie a cystické mozkové léze operujeme s vyu-
žitím endoskopického přístupu. Endoskopicky v současné době řešíme i přípa-
dy obstrukčního hydrocefalu ventrikulocisternální drenáží III. komory do interpe-
dunkulární cisterny. Metodu jsem na našem oddělení zavedl v roce 2001. Nyní
se tomuto oddílu neurochirurgie se věnuje MUDr. Petr Vacek, který se zúčastnil
řady stáží firemních i na klinice prof. Perneckyho v Mainzu. 

Těsná mezioborová spolupráce s intervenčními neuroradiology (MUDr. F.
Šlauf, MUDr. M. Novák, MUDr. P. Duras) je rozvíjena při léčbě vaskularizovaných
tumorů a cévních lézí.

Před operacemi vaskularizovaných tumorů a arteriovenózních malformací
jsou prováděny embolizace patologii živících tepen, což významně snižuje krev-
ní ztrátu při definitivním chirurgickém ošetření. Od roku 2000 jsou endovasku-
lárně řešena i mozková aneurysmata a v současnosti je coilingem léčena již vice
než polovina aneurysmat. Naopak převážná většina stenóz karotických tepen je
indikována k mikrochirurgickému léčení, které jsem do repartoáru našeho
oddělení zavedl v roce 2000, jen část stenotických karotid je stentována endo-
vaskulárně. V současné době se operacím stenóz karotid věnuje Dr. J. Mraček
a Dr. J. Mork. Na našem oddělení operujeme pacienty v celkovém znecitlivění
za elektrofyziologické monitorace a neuroprotekce.

Na pracovišti operujeme pacienty se symptomatickými  neurovaskulárními
konflikty s N.V. a n.VII.  s výbornými výsledky. 

Neurochirurgické oddělení v Plzni se tradičně věnuje léčbě traumat, nádoro-
vých onemocnění páteře a míchy a degenerativním onemocněním páteře. Již
v 70. a letech jsme operovali spondylolistézy a prováděli intersomatickou fúzi
s posteolaterální dézou. Pacienti byli po operaci 1 měsíc v relativním klidu na
obracecím lůžku a následně fixováni v korzetu. V roce 1992 jsem poprvé užil
rýhované dlahy k vnitřní fixaci po provedené intersomatické fúzi pro spondylo-
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listézu. V té době jsme ještě neměli k dispozici transpedikulární fixátory. Situace
se pak rychle měnila a standardní vnitřní fixátory páteře jsme získali a začali
používat. Dnes se tato část neurochirurgie profiluje do disciplíny spondylochi-
rurgie, která zažívá boom díky technickému pokroku ve vývoji velkého množství
implantátů, které mají odbyt přes i své vysoké ceny, protože zkracují doby hos-
pitalizace a rekonvalescence těchto pacientů. Dnes jsme na našem oddělení
schopni nahradit i několik obratlových těl a fixovat páteř v jakékoli oblasti ze
standartních zadních či předních přístupů. Při přístupech transthorakálních
a transabdominálních spolupracujeme s hrudními a cévními chirurgy chirurgic-
ké kliniky. V roce 1996 jsme poprvé úspěšně zafixovali zlomeninu zubu čepov-
ce osteosyntézou z předního přístupu pomocí spongiózních šroubů s užitím
jednoho mobilního RTG přístroje s C ramenem bez speciálního instrumentaria.
Nyní tyto operace běžně provádíme pod  komfortní RTG skia kontrolou simul-
tánně dvěma C rameny s užitím speciálního instrumentaria. K zadní transartiku-
lární fixaci C1/2 dle Magerla  dnes dokonce využíváme obrazové navigace, aby-
chom předešli poranění vertebrální tepny. Naše pracoviště  zachytilo i trend
zavádění funkčních náhrad meziobratlových disků a od roku 2004 tyto náhrady
implantujeme pacientům v indikovaných případech v krční i bederní oblasti
páteře. 

V rámci našeho pracoviště se této problematice věnuje širší tým lékařů (Dr.
M. Choc, Dr. S. Žídek, Dr. D. Bludovský, Dr. V. Runt...). 

Ani chirurgie periferních nervů není opomíjenou kapitolou. Od roku 1986 dia-
gnostikujeme, a operujeme poranění periferních nervů s překlenováním defektů
autotransplantáty kožních nervů, operujeme též nádory periferních nervů se
standardními výsledky.

Neurochirurgické oddělení je součástí traumacentra FN v Plzni. Primární
konzilia všech zúčastněných odborníků se odehrávají nad pacientem na ambu-
lanci akutních příjmů ( EMERGENCY) odkud po stanovení priorit diagnostiky
a terapie je bezprostřední návaznost na diagnostický komplex (SONO, CT,
NMR, PET CT, DSA), laboratorní komplement, a trakt operačních sálů, nebo je
pacient přijímán na cílové  pracoviště podle převažujícího charakteru poranění.
Traumatologie CNS tvoří významnou část naší chirurgické práce jak lze vyčíst
z grafu, který uvádí počty výkonů pro vybrané diagnózy,  zaujímá též význam-
nou část našich výzkumných aktivit. Zpřesňujeme indikace pro chirurgickou
léčbu nitrolebeční hypertenze pomocí dekompresivní kraniotomie, jejíž je naše
pracoviště dlouholetým obhájcem a propagátorem.  

Úspěch práce neurochirurgického pracoviště závisí na kvalitní diagnostice
a předoperační přípravě nemocných, kvalitně provedeném neurochirurgickém
výkonu v podmínkách dobře vybaveného neurochirurgického sálu, dokonalé
specializované odborné pooperační péči na oborovém JIP a časné rehabilitaci
a resocializaci pacientů. Obor neurochirurgie dnes vyžaduje rozsáhlé a kvalitní
technické zázemí, dobré prostorové podmínky, vypracované těsné mezioboro-
vé vazby a hlavně pro obor zapálený tým lékařů, specialistů a sester. 

Neurochirurgické oddělení FN v Plzni tyto podmínky má a tým pracovníků
krystalizuje do kompaktního sehraného týmu oborníků.

Pracoviště je zapojeno do výuky českých i zahraničních studentů LF všeo-
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becného i stomatologického směru a do výuky bakalářek v oboru neurochirur-
gie, kterou zajišťují M. Choc, V. Runt, L. Navrátil a I. Škúci.

Pracoviště  školí lékaře zařazené do kombinované formy doktorandského stu-
dia, z vlastních řad i z mimoplzeňských neurochirurgických pracovišť. Tématicky
je doktorandský studijní program zaměřen na studium změn parametrů intrakra-
niální hypertenze a metabolických změn mozku při poúrazových stavech
a u pacientů s mozkovým krvácením. Významné je posuzování změn hladin mar-
kerů poškození CNS a stanovení jejich prognostické validity. Několik prací je
zaměřeno i na studium neuroprotekce u traumat a mozkových krvácení.

Každoročně jsou vypisována postgraduální školicí místa pro extramurální
lékaře s neurochirurgickou, mikrochirurgickou, spondylochirurgickou, elektrofy-
ziologickou a logopedickou tématikou. 

V rámci postgraduální edukace se lékaři neurochirurgického oddělení pravi-
delně zúčastňují celostátních postgraduálních kurzů v neurochirurgii pořáda-
ných Neurochirurgickou  v Hradci Králové, kde MUDr. Milan Choc, CSc pravi-
delně přednáší jako pozvaný lektor.

MUDr. J. Mraček a MUDr. P. Richtr se zúčastňuji kurzů v cévní neurochirur-
gii s mezinárodní účastí pořádaných neurochirurgickým pracovištěm v Českých
Budějovicích. 

Mladí neurochirurgové ( MUDr. J. Mraček, MUDr. D. Bludovský a MUDr. P.
Vacek )  jsou edukováni ve 4 letém mezinárodním kurzu pořádaném Evropskou
asociací neurochirurgických společností (EANS).

MUDr. M. Choc a MUDr. P. Vacek absolvovali kurzy v endoskopii na praco-
višti prof. A. Perneczkyho v Mainzu v Německu. MUDr. M. Choc absolvoval
řadu spondylochirurgických  kurzů v zahraničí na pracovištích v Německu,
Francii, Španělsku.

Dlouhodobé stáže a studijní pobyty absolvovali:
MUDr. M. Choc v roce 1987 u prof. Konovalova v Burděnkově institutu
v Moskvě a v Polenově institutu v Leningradě se zaměřením na onkologickou
a cévní neurochirurgii.. 

MUDr.M. Choc v roce 1996 u prof. Spencera  na Neurochirurgické klinice
Yalské univerzity v USA  se zaměřením na cévní neurochirurgii a neurochirurgii
epilepsie,

MUDr. I. Holečková opakovaně v letech 2002-2005 u prof. Fischerové na
neurologické a neurochirurgické klinice v Lyonu ve Francii se zaměřením na
elektrofyziologické monitorovací metody,

MUDr. L. Navrátil v roce 1997 na neurochirurgické klinice Saeler university
v Tel-Avivu v Izraeli se zaměřením na funkční neurochirurgii.

Lékaři a sestry neurochirurgického oddělení se aktivně účastní domácích
a zahraničních odborných kongresů a setkání. Ročně je předneseno  50 před-
nášek (5–10 na zahraničních kongresech), a publikováno 5 časopiseckých pub-
likací. 

V roce 2001 publikoval MUDr. Milan Choc dizertační kandidátskou práci na
téma Lokální užití urokinázy k léčbě mozkové intraventrikulární hemoragie,
v témže roce se MUDr. Ivan Škúci podílel na vzniku monografie „Poranění
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mozku“ autorů Smrčka a kol., Grada Publishing, Praha 2001. V roce 2003 se
MUDr. Milan Choc, CSc.se  podílel na „Propedeutice vybraných klinických
oborů“ autorů Třeška a kol., Grada Publishing, Praha 2003 kapitolami o trau-
matologii CNS a periferního nervového systému, v témže roce sepsal  MUDr.
Václav Runt kapitolu neurochirurgie ve skriptech: „Chirurgie pro bakalářské stu-
dium ošetřovatelství, Karolinum Praha 2003.

V rámci výzkumných aktivit byl v letech 1985–1988 prováděn  výzkum  kon-
centrací kovových stopových prvků v tkáních zdravého mozku a tkáních moz-
kových nádorů ve spoilupráci s Výzkumným. Ústavem Škodových závodů (Dr.
M. Choc, ing. I. Janoušek).

V letech 1985–1990 se neurochirurgické oddělení věnovalo výzkumu
v oblasti neurotraumatologie (prim. Dr. Z. Mraček). 

V roce 1999  byl ukončen grantový úkol na téma „Cerebrální a intraventri-
kulární hemoragie léčené konzervativně, chirurgicky a punkcí s aplikací
Urokinázy“ ( Dr. M. Choc). 

V letech 1998–2002 bylo plzeňské neurochirurgické pracoviště zapojeno do
mezinárodní multicentrické  studie léčby těžkých kraniocerebrálních poranění
(Management of Patient with Severe Traumatic Brain Injury – International
Multicenter Study) organizovanou Brain Trauma Foundation in New York L.
(Navrátil, J. Šrogl, M. Choc).

V letech 2000–2003 se pracoviště účastnilo mezinárodní multicentrické stu-
die léčby intracerebrálních hemoragií. (S.T.I.C. Surgical Trial In Intracerebral
Hemorrhage) koordinované Directorate of Neurosciences, Newcastle General
Hospital, UK. (P. Vacek, I. Škúci, M. Choc)

V současné době jsou neurochirurgickým pracovištěm řešeny 4 grantové pro-
jekty, z toho dva v rámci mezinárodní spolupráce:

2004–2006 grant (NR/7874-3, IGA MZČR) na téma: Klinické využití stano-
vení hladin S100B proteinu a neuron specifické enolázy v časné fázi poškození
centrálního nervového systému.

Řešitelé: M. Choc, P Lavička, R. Bosman, I. Chytra, 
2005–2007 grant (FT-TA2/013, Min. prům. a obchodu) na téma:

Resorbovatelné gelové soustavy pro ovlivnění poopračních adhezí, spinální chi-
rurgii a komprese s hojivými účinky.

Řešitelé: M. Choc, D. Bludovský
2003–2006 Výzkumný úkol: téma : Activation corticale en réponse _ des sti-

mulations auditives déviantes et novel complex.
EA 1880, UCB Lyon 1, INSERM U280, CERMEP Lyon, France
hlavní řešitel : I. Holečková 
Vedoucí projektu : C. Fischer ,Neurologie Fonctionnelle, Hôpital

Neurologique, Lyon, France
2002 – 2007 : participace na grantu soukromé grantové nadace
Toxicité cérebrale des chimiotherapie du cancer poumon : étude neurophy-

siologique et neurochimique, projet de recherche bicentrique
hlavní řešitel : J.Vion-Dury, MCU-PH, Service de Neurophysiologie Clinique,

Hôpital de la
Conception, Marseille , UPR CNRS 9013(Pr Nieoullon, Marseille)
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Spoluřešitel: I. Holečková, Neurologie Fonctionnelle, Hôpital Neurologique,
Lyon, France

Neurochirurgické oddělení připravuje každoročně Večery neurochirurgie
Spolku lékařů JEP v Plzni pro širší lékařskou veřejnost, které jsou tradičně hojně
navštěvovány.

V minulých letech organizovalo řadu úspěšných odborných setkání a kon-
gresů:    
1979 Pracovní dny Československé neurochirugické společnosti (Plzeň,

odborový dům Peklo) 
1980 Quodlibet k 50tinám prim. Zdeňka Mračka
1981 Pracovní dny Československé neurochirurgické společnosti (Plzeň,

Slovanská Beseda)
1990 Quodlibet k 60tinám prim. Zdeňka Mračka
1990 VIII. Československý neurochirugický kongres s mezinárodní účastí

(Mariánské Lázně)
1994 1st Joint Meeting of the Czech, Slovak and German Neurosurgeons

(Plzeň, Šafránkův pavilon)
1999 Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí

(Plzeň, Dům kultury) 
Plzeňské neurochirurgické pracoviště má svoji 50 letou historii a tradice

položené MUDr. Quido Ledinským a profesorem Zdeňkem Mračkem, na které
navazuje. V posledních 10 letech prodělalo významný rozvoj co do objemu
a organizace práce, rozsahu a kvality zajištění nemocných v perioperačním
období, zejména vybudováním neurochirurgické JIP. Zachytilo, využívá a rozvíjí
trendy směřující k miniinvazivitě chirurgických postupů při mozkových a míšních
operacích. Do chirurgické léčby onemocnění páteře jsme vedle dekompresiv-
ních a stabilizačních výkonů zařadili výkony šetřící funkci páteře včetně implan-
tace funkčních náhrad meziobratlových plotének. 

Tým lékařů, vysokoškoláků a sester neurochirurgického oddělení pracuje
jako celek s vnitřní diverzifikací zaměření jednotlivých specialistů. Současné
postupy vyžadují multidisciplinární přístupy a posilování spolupráce velkého
počtu odborníků. 

Neurochirurgické pracoviště v Plzni má v současnosti vybudované kvalitní
technické zázemí i personální předpoklady pro poskytování kvalitní neurochirur-
gické péče pacientům. 

Moderní diagnostické přístroje produkují dokonalé obrázky
a mnozí lékaři na ně zírají z nadšenou fascinací jak malé děti
na leporelo. (Z. Mraček)

Neurochirurg má nejčastěji k dispozici jen první podání. (M. Choc)

Osmnáct roků je věk akademické puberty. (Paul Claudel)

V zoologickém světě prodělává nejdelší ontogenický vývoj
doktorand, až ve 30-ti letech se stává schopným samostatné
existence. (St. Komárek)
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LLéékkaafifiii  aa vvyyssookkoo‰‰kkoollááccii  nnaa  nneeuurroocchhiirruurrggiiii  vv PPllzznnii
Quido Leninský 1956–1967 neurochirurg odešel do Jugoslávie, profesor

a přednosta NCH oddělení Záhřeb
Zdeněk Mraček 1957–2004 neurochirurg 1990 jmenován docentem,

1992 habilitován profesorem, důchodce
Václav Moravec 1964–1969 neurolog odešel - primář neurologického

oddělení Pelhřimov
Jaroslav Hnízdil 1964–1970 chirurg odešel - chirurgie Mongolsko
Zdeněk Šmůla stáž chirurg chirurgická klnika FN Plzeň 
Milena Kasalová stáž chirurg chirurgická klnika FN Plzeň 
Ernest Bodor stáž chirurg chirurgická klnika FN Plzeň
Vladimír Kunc stáž chirurg přimář RZP 
Josef Rems , DrSc. stáž otolaryngolog ORL klinika FN Plzeň, později profe-

sor a přednosta ORL kliniky
Pavel Těšínský, CS cstáž oftalmolog oční klinika FN Plzeň, později profesor

a přednosta oční kliniky
Zdeňka Salcmanová, CSc. stáž neurolog neurologická klinika FN Plzeň
Pavel Baudyš, CSc. stáž psychiatr psychiatrická klinika FN Plzeň 
Luboš Holubec, CSc stáž chirurg chirurgická klinika FN v Plzni, později habili-

tace.
Eduard Kasal, CSc. 1971 fiškus anesteziolog nyní přednosta ARK FN Plzeň
Zdeněk Potužník 1972–1976 urolog odešel – RZP FN Plzeň
Vlastimil Musil 1972–1978 chirurg odešel - chirurg v zahraničí
Milan Choc, CSc. 1972-dosud neurochirurg přimář neurochirurgického

oddělení FN Plzeň   
Vladimír Beneš, DrSc.1977–1978 neurochirurg fiškus v 6. ročníku LF, nyní před-

nosta NCH kliniky ÚVN Střešovice
Stanislav Běl 1977–1988 neurochirurg odešel - neurochirurg

v Německu
Václav Hrdlička 1977–1996 neurochirurg, podnikatel, tragicky zahynul
Cončevová stáž neurolog přimář neurologického oddělení

Strakonice
Petr Kozler, Ph.D. stáž neurochirurg primář NCH oddělení Č. Budějovice,

NCH klinika ÚVN Střešovice 
Jiří Seidl 1981–1986 chirurg odešel - primář radiologie Klatovy
Václav Runt 1982–dosud neurochirurg zástupce primáře neurochi-

rurgického oddělení FN Plzeň  
Tomáš Sláma 1991–1994 chirurg odešel - dealer zdravotnické firmy
Pavel Trůka 1993–1995 chirurg odešel – podnikatel
Josef Výrostko stáž neurochirurg neurochirurgická klinika Košice 
Renata Říčařová stáž oftalmolog oční klinika FN v Plzni, habilitace a před-

nosta oční kliniky  
Alexandra Dvořáková
-Havlicová 1983–1986 psychiatr odešla – psychiatrická klinika FN

Plzeň, ambulantní psychiatr 



Jaroslav Jelínek 1985–1997 anesteziolog,, neurochirurg odešel OMO FN
Plzeň

Luděk Navrátil 1986–dosud neurochirurg neurochirurgické oddělení
FN Plzeň

Ivan Škúci 1990–dosud neurochirurg vedoucí stanice B neurochi-
rurgického oddělení FN Plzeň

Irena Holečková 1995–dosud neurolog-elektrofyziolog  Vedoucí elektro-
fyziologické laboratoře NCH oddělení FN Plzeň 

Jakub Šrogl 1995–dosud anesteziolog oborová JIP neurochirurgic-
kého oddělení FN Plzeň

Václav Šimánek 1995–1997 chirurg odešel - chirurgickou kliniku FN
Plzeň

Vladimír Rohan 1996v2005 chirurg odešel - JIP neurologické kliniky FN
Plzeň

Jan Mraček 1996–dosud neurochirurg  vedoucí stanice A neurochi-
rurgického oddělení FN Plzeň (cévní) 

Slavomír Žídek 1996–dosud neurochirurg neurochirurgické oddělení FN
Plzeň ( spondylochirurgie)

Petr Vacek 1997–dosud adept neurochirurgie neurochirurgické
oddělení FN Plzeň (dětská neurochirurgie)

David Bloudovský 1998–dosud adept neurochirurgie neurochirurgické
oddělení FN Plzeň (spondylochirurgie)

Patrik Richtr 1999–2006 chirurg odešel – oddělení plastické chirurgie
FN Plzeň

Pavel Lavička 1999–dosud anesteziolog vedoucí oborové JIP neuro-
chirurgického oddělení FN Plzeň

Tomáš Havel 1999–2001 anesteziolog odešel - RZP Č. Budějovice
David Hoza 2000–2000 adept neurochirurgie odešel – dětská neu-

rochirurgie Motol
Jan Mork 2001–dosud adept neurochirurgie neurochirurgické

oddělení FN Plzeň (dětská a cévní neurochirurgie)
Petr Říhánek 2001–dosud astronom, technik neurochirurgické oddě-

lení FN Plzeň
Roman Kovařík 2002–2005 anesteziolog odešel – RZP FN Plzeň
Ivana Herejková 2002–dosud logoped logopedie neurochirurgického

oddělení VN Plzeň 
David Štěpánek 2005–dosud adept neurochirurgie neurochirurgické

oddělení FN Plzeň
Alena Smažínková 2006–dosud anesteziolog oborová JIP neurochirurgic-

kého oddělení FN Plzeň
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V posledních letech na oddělení stážovali v rámci předatestačních příprav 
L. Ouřada ,E. Václavíčková, J. Žák, V. Matoušek, M. KrouskýZ., J. Šafránek, R.
Šulc, Z. Bytel, P. Gregorová, A. Sutnar, M. Kravec, L. Chlapec, M. Linhart,
M.Zdařil, Š. Vojta, Z. Zenkl, M. Havlátová, K. Rupert. R. Ampapa, V.
Semrádtová, P. Hořák, M. Peterka.
a zahraniční stážisté Z. Glyniadaki, E. G. Góméz, B. Penikaite, I. Keršyte, M.
Kamari, M. Gale
Omlouváme se všem, kteří nejsou mezi vyjmenovanými ač neurochirurgií v Plzni
prošli. 
Záznamy nebyly podrobně vedeny a dohledání je v řadě případů nemožné.   

LLéékkaafifiii  aa VV··  nneeuurroocchhiirruurrggiicckkééhhoo  ooddddûûlleenníí  --  ssoouuããaassnnoosstt::

MUDr. Milan Choc, CSc. 1973 ŗ neurochirurg
MUDr. Václav Runt 1982 ŗ neurochirurg
MUDr. Luděk Navrátil 1986 ŗ neurochirurg
MUDr. Ivan Škúci 1990 ŗ neurochirurg
MUDr. Jan Mraček 1996 ŗ neurochirurg
MUDr. Slavomír Žídek 1996 ŗ neurochirurg
MUDr. Petr Vacek 1997 ŗ adept neurochirurgie
MUDr. David Bludovský 1998 ŗ adept neurochirurgie
MUDr. Jan Mork 2001 ŗ adept neurochirurgie
MUDr. David Štěpánek 2005 ŗ adept neurochirurgie
MUDr. Pavel Lavička 1999 ŗ anesteziolog - intenzivista 
MUDr. Jakub Šrogl 1995 ŗ anesteziolog - intenzivista 
MUDr. Alena Smažínková 2006 ŗ anesteziolog- intenzivista
MUDr. Irena Holečková 1995 ŗ neurolog - elektrofyziolog 
Mgr.    Ivana Herejková 2002 ŗ logoped
Mgr.    Petr Říhánek 2001 ŗ astronom – technik

Vrchní sestry na neurochirurgickém oddělení
Marie Zvachová 1956–972
Marie Kuralová 1972–1998
Růžena Knapová 1998–dosud
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Pfiehledy klinické práce: 
Počet ambulantních pacientů v letech 1956–2005

Počet hospitalizovaných a operovaných pacientů v letech 1956–2005 

Typy operačních výkonů v roce 2005

TU mozku
Meningeon

Meta CA
TU očnice 

Jiné
TU páteře

Trauma mozek
Chr. SH

Trauma páteř
Trauma nervy

Aneurysma 
AVM
ICH

Stenóza ACI
Kavernom 4

Endovaskulární

Hydrocefalus

Deg. páteř
Spondylolistéza

Úžinové



Karikatura k Mračkovým 50tinám od
doc. Rudolfa Malce. Prof. Kunc nazval
prim.Dr. Mračka „gaskoňcem neuro-
chirurgie“, který vždy s úsměvem
pohotově tasí kord za svou milovanou
královnu – neurochirurgii

Karikatura „Proti všem“ od kolegy plas-
tického chirurga prim. Ludvíka Hasmana
vystihuje snahu o identifikaci neurochi-
rurgického oboru pracoviště

Pohled radiologů na profesi 
neurochirurga -1980.
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Dobové fotografie a kresby



45

Spinální program v 70. letech se bez obracecích Stryckerových rámů neobešel
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Intenzivní péče na neurochirurgii z pohledu karikaturisty – neurochirurgického
pacienta z roku 1970 
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Vizita v roce 1975 ( prim. Mraček, Dr. Choc, s. Kuralová)

Pavilon 22 s traktem operačních sálů a ARO. Neurochirurgové zde operovali na
1 operačním sálu v letech 1973–1999.
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Skupina lékařů a sester  čerstvě samostatného neurochirurgické-
ho oddělení v lednu roku 1983.
zleva: Dr. Choc, s. Valentová, s. Hrdličková, Dr. Hrdlička, s.
Hodková, s. Knapová, s. Pěnkavová, Dr. Seidl, s. Jančová, Dr. Běl,
Dr. Runt, s. Kuralová, Dr. Mraček

Jezevčík s paraparézou zadních
končetin a poruchou čití vyznače-
nou páskou na zadní části trupu při
výhřezu meziobratlové ploténky

Perimyelogefie prokazující stop kon-
trastní náplně v úrovni Th11/12



49

Účastníci VIII. Československého neurochirugického kongresu s mezinárodní
účastí v Mariánských Lázních v roce 1990

1st Joint Meeting of the Czech, Slovak and German Neurosurgeons v roce
1994 a setkání účastníků s primátorem na radnici. (zleva: primátor prim. Dr.
Zdeněk Mraček, prof. Dr. Falbush, doc Dr. Jiří Náhlovský)
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Skupina lékařů a sester v roce 1995:
zleva sedící: Dr. Choc, s. Kuralová, S. Knapová, prof. Mraček.
zleva stojící: s. Lohrová, b. Baxa, s. Populová, Dr. Škúci, s. Nová, Dr. Runt,
s. Hrubá, Dr. Navrátil, s. Harantová, s. Opltová, Dr. Šimánek, s. Ženíšková,
s. Hrdličková, s. Slúková, Dr. Šrogl, s. Valentová, s. Klencová, b. Šlajs,
s. Lišková, pí Korecká, Dr. Jelínek, Dr. Holečková, s. Kuralová

První operace tumoru v zadní jámě lebeční s obrazovou navigací mikroskopu
v červenci 1999 ve FN na Borech
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2 prostorné neurochirurgické operační sály na novém pracovišti v Plzni Lochotíně.
Mikrochirurgická operace stenózy karotidy s elektrofyziologickým monitoringem.
(zleva s. Šolcová, Dr. Holečková, Dr. Mraček, Dr. Mork, S. Šulcová, s. Sýkorová

Od roku 2002 jsou v repartoáru výkonů i endoskopické operace.
Operace cysty III. komory (zleva v popředí  Dr.Vacek, s. Václavová)

Implantace funkční
náhrady krční mezi-
obratlové ploténky

po odstranění
výhřezu disku.

Operatér
Dr. V. Runt.
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Plně vybavený obo-
rový neurochirurgic-
ký JIP je součástí
neurochirurgického
oddělení od roku
1999. Dr. P. Lavička
vyšetřuje TCD u
pacienta po suba-
rachnoidálním krvá-
cení a po coilingu
mozkového aneu-
rysmatu.

O pacienty s fatický-
mi poruchami

a poruchami řeči
pečuje Mgr.

Herejková od roku
2002

Lékaři a  některé
sestery neurochirur-
gického oddělení
v roce 2006. 
zleva: s. Populová,
s. Minářová,
s. Maliariková,
s. Klencová,
s. Petrželková,
s. Valentová,
Dr. Runt, Dr. Mork,
s. Oudová,
s. Knapová,
Mgr. Herejková, Dr. Mraček jr., Dr. Choc, b. Alexy, Dr. Bludovský, s. Foldová,
Dr. Holečková, Dr. Lavička, s. Řezáčová, Dr. Škúci, s. Ženíšková, s. Svárovská,
Dr. Žídek, Mgr. Říhánek, s. Lukášová, Dr. Štěpánek, Dr. Šrogl, Dr. Smažínková,
pí Duzbabová, Dr. Navrátil






