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Jan Hybášek se narodil v r. 1898 v rodině rolníka na jihu Vysočiny, gymnázium 

vystudoval v Č. Budějovicích, již jako sedmnáctiletý prožil drsnost 1. světové války  

na ruské frontě. Po válce  studoval na nově založené lékařské fakultě v Brně, 

promoval v r. 1925. Během studií si vydělával kondicemi a zejména jako výborný 

malíř tvorbou výukových obrazů. Tak se dostal také k malbám pro ORL typických 

endoskopických nálezů a ještě jako student získal místo asistenta na ORL klinice  

v Brně. Zde se habilitoval v r. 1933 na soubor experimentálních prací s tématikou 

ORL sepsí a nitrolebních otogenních komplikací.  V r. 1945 byl povolán na nově 

založenou LF UK v Hradci Králové a pověřen budováním ORL kliniky. V r. 1947 byl 

jmenován profesorem UK, v r. 1954 dosahuje hodnost generálmajora, 1955 získává 

titul DrSc. Byl  vynikající operatér a měl řadu prioritních postupů, zejména v oblasti 

chirurgické léčby rakoviny hrtanu a tympanoplastik. Byl  výborným pedagogem, 

sepsal 5 učebnic oboru, které si sám ilustroval a u dalších se podílel jako spoluautor, 

vydal celou řadu skript. Měl řadu vynikajících žáků:  5 jich dosáhlo titulu profesora, 7 

docenta a řada pak titulu DrSc. a CSc. Publikoval 87 vědeckých a dalších 14 prací 

odborných, za které obdržel řadu ocenění. Byl nositelem státních vyznamenání a 

nositelem medailí domácích a zahraničních univerzit. Byl čestným členem řady ORL 

společností, mj. též nejprestižnějšího Collegium otorhinolaryngologicum amicitiae 

sacrum.  V r. 1962 odchází, především z politických důvodů, předčasně do důchodu, 

věnuje se malování, historii a zahradničení.  V soukromí byl po celý život účasten  

dění v uměleckých kruzích malířů, literátů i hudebníků, z nichž mnozí byli i jeho 

pacienty (mj. Bezruč, Nezval, Lev a  Ivan Blatný, Jan i Rafael Kubelík, Jan Slavíček, 

Foltýn,  Kaláb…).  Jan Hybášek zemřel v r. 1981. 

Robert Hladký se narodil v r. 1909 nedaleko Brna, dětství prožil ve Vídni, kde byl 

jeho otec kočím císařské rodiny. Po 1. světové válce studuje gymnázium v Nitře a 

vedle češtiny a němčiny zvládne i slovenštinu a maďarštinu. Lékařskou fakultu 

studuje v Brně s podporou Jana Hybáška a již jako medik pracuje na ORL klinice. Po 

promoci v r. 1933 působí na klinice nejen jako otolaryngolog, ale též jako 

rentgenolog. Odtud čerpá i své vědecké prvotiny se zaměřením na anatomické variety 

spánkové kosti. Po odchodu Jana Hybáška do Hradce Králové v r. 1946 setrvává 

v Brně, habilituje se, získává doktorát věd, profesuru a v r. 1965 se stává přednostou 

kliniky. Odborně je zaměřen na chirurgii otosklerózy a v souvislosti s tím vytěží i 

řadu vědeckých prací,  týkajících se tekutin a morfologie vnitřního ucha. Publikační 

dílo má přes 90 čísel. V praktické medicíně věnoval významnou pozornost 

radioterapii rakoviny hrtanu a perorální endoskopii. Na toto téma publikoval kvalitní 

monografii a významně napomohl k dokonalosti konstrukcí  endoskopů a optik 

tuzemské provenience. Zavedl také jako první u nás mediastinoskopii. Podobně, jako 

jeho učitel Jan Hybášek, i on získává řadu univerzitních poct, mj. je jmenován 

doktorem honoris causa na Univerzitě Komenského v Bratislavě a také je poctěn 

čestným členstvím v Collegium otorhinolaryngologicum amicitiae sacrum.   I Hladký 

byl účastníkem uměleckých kruhů všeho žánru,  sám umělecky netvořil.  Jeho  přáteli 

byli mj. národní umělci Werich, Nezval a A. Procházka.  Po r. 1968 byl Hladký 

z politických důvodů zbaven vedení kliniky i funkce děkana a působil v nedůstojném 

postavení na krajské hygienické stanici v Brně. Zemřel v ústraní v r. 1985. 

20.2.2022: Dožili jsme se v r. 2022 další války v Evropě. Zbytečné války. Armády 
Západu stojí na hranicích Ruské federace, jako v r. 1939 nacistická armáda Adolfa 

Hitlera na hranicích SSSR.  Armáda Ruské federace válčí na území Ukrajiny ve snaze 
zabránit dalšímu Drang nach Osten, 3. světové válce a novému rozkvětu nacismu, 

rasismu a genocidě Rusů. Marně? 

Josef Čapek: Odporuj zlu. Jinak bys mu pomáhal! 
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Významná výročí  v oboru ORL v r. 2023 

Prof. Ervín Černý,  MUDr., DrSc. et CSc. se narodil 11.11.1913. Lékařství studoval 

v Brně, jeho studia před promocí přerušil 17. listopad 1939, kdy byly nacisty 

uzavřeny veškeré české  vysoké školy. Černý jako rukojmí byl pak vězněn 

v koncentračním táboře, kde se na stejné světnici setkává s Josefem Čapkem a 

Antonínem Zápotockým, kteří, jak sám vyprávěl, pečovali v krušných dobách o jeho 

duši. Po 2 letech je propuštěn a odváží domů kresby Josefa Čapka z koncentráku, leč 

ty mu později někdo ukradne. Hned v prvních měsících po válce dokončuje studium a 

na podzim 1945 nastupuje na ORL kliniku v Brně. Zde se setkává s doc. MUDr. 

Janem Hybáškem, se kterým se pak začátkem r. 1946 vydá na nově budovanou 

lékařskou fakultu v Hradci Králové.  Stává se i záhy pravou rukou Hybáška  jako 

nadšený kreslíř a malíř vzdělávacích pomůcek, při zařizování kliniky a  rozjezdu 

diagnostiky a léčby v oboru ORL na klinické úrovni. Jako již habilitovaný pak po 

útlumu činnosti vojenské lékařské akademie (1950-1958) a dalších vojenských  

zařízení vlivem síly světového mírového hnutí  v padesátých letech XX. století 

odchází do Prahy jako primář ORL odd. ÚVN v Praze. V této funkci působí do r. 

1978. Celoživotní dílo v oblasti vestibulologie ukládá do disertačního spisu až takřka 

na sklonku kariery. Dovolené tráví na Drahanské Vrchovině, kde se i narodil a kde 

prováděl rozsáhlé archeologické výzkumy  a zeměpisné zaměření zaniklých obcí. 

Výsledky tohoto bádání shrnuje do kandidátské práce a stává se zakladatelem české 

geografické  archeologie.  Nelze opomenout i jeho významnou činnost v Sokole. 

Umírá 30.7.2001. 

Prof. MUDr. Karel Sedláček, DrSc. se narodil se 8.10.1913. Po promoci  odborně 

vyrůstal v Praze na klinice prof. Přecechtěla, kde m.j. zaměřil svoji pozornost na 

audiologii.  Byl dobrý operatér i pedagog a po odchodu prof. Přecechtěla do důchodu 

se stává přednostou kliniky na roky 1960-1976. Po úmrtí své ženy, prof. Sedláčkové, 

přebírá vedení foniatrické kliniky.       

Doc. MUDr. Eva Sedláčková, CSc. se narodila v r. 1913 v Humenném. Společně se 

svým manželem, prof. Sedláčkem se zaměřila po promoci na foniatrii pod vedením 

prof. Seemanna, po jeho odchodu do důchodu převzala i vedení kliniky. Zemřela v r. 

1976 .  

Doc. MUDr. Olga Dlouhá se narodila v Novém Městě na Moravě, medicínu 

studovala  v Praze, odbornost ve foniatrii získává pod vedením prof. MUDr. Sedláčka 

a prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc., po kterém pak přebírá v r. 2004 i funkci 

přednosty foniatrické kliniky. V té setrvá až do r. 2021. 

MUDr Natalie Šonská, CSc. nar. 1913 ve Velikové u Zlína. Dnes pozapomenutá 

studovala medicínu v Praze, promovala 1939, působila  na ORL pracovišti na Bulovce 

pod vedením prim.  Horníčka a později prof. Bláhy. Zemřela v r. 2015. Byla asi na 

dlouhá léta jedinou českou ženou - otolaryngoložkou, která prováděla laryngektomie. 

Prim. MUDr. Miroslav Kučera.  Narodil se v Brně  r. 1913, kde vystudoval 

medicínu 1939. Po promoci působil na ORL klinice, kde  byl vzděláván  v oboru 

Janem Hybáškem a po válce Františkem Ningerem.  Jeho kariera byla ztížena po r. 

1948 emigrací jeho bratra do zahraničí a tak mu bylo odepřena i možnost získat další 

tituly na akademické dráze. S odchodem Jana Hybáška do Hradce Králové se stává 

kandidátem na místo primáře vznikajícího  dětského ORL oddělení v Brně Černých 

Polích, kde působil pak v letech 1947-1973. Byl vynikající operatér i pedagog  a 
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pořadatel kvalifikovaných konferencí s meznárodní účastí. Zemřel v Brně v r. 2002. 

Tak jak jedni byli v dobách pokusu o vybudování socialismu u nás omezování ve 

vědeckém rozletu, jiní získávali „za zásluhy“ tituly  bez vědeckých prací, disertací a 

habilitací.  

Prof. MUDr. Otakar Šíbl, DrSc., nar. 1923 v Praze. V letech 1981-1991 byl 

přednostou ORL kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze na 

Bulovce. 

Čest jejich památce! 

 

Vynikajícím karikaturistou byl  Pavel 
Kantorek, který ale  nemalou část 
života strávil v emigraci a mladší 
generaci je málo znám. 

V tomto vydání eORL pro r. 2023 

jsou zařazeny  s laskavým svolením 

autora Prof. MUDr. Antona 

Kollára, DrSc. také jeho karikatury  

z ORL oboru. Autor karikatur se  

narodil v Bojné v okr. Topolčany 

v r. 1933 a v r. 2023 se dožije 90 

narozenin. Přejeme zdar a sílu!   
Působil na  klinice v Brně,. 

S úspěchem složil I. i  II. atestaci z 

ORL, následně pak také z foniatrie, 

specializoval se na audiologii, 

habilitoval se v r. 1985, doktorskou 

disertaci na téma „Interakce 

sluchového ústrojí s jinými orgány“ obhájil v v r. 1991. Publikoval přes 70 vědeckých 

prací. Kreslířským a malířskýmj talentem se řadÍ  do skupiny otolaryngologů, které 

vévodí prof. Hybášek, prof. Černý, prof. Lédl, MUDr. Jaroslav Volf aj. 

Josef Čapek: Budiž zlo trestáno, aby nebylo pánem Světa! 
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Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. sedmdesátníkem. 
    V r. 1953, když jsem končil studium lékařství závěrečnými státnicemi, tak jsem se 

současně přiučoval praktické péči o dítě. Bydlel jsem s Janem Vokurkou v jednom 

domě v sousedních pokojích a když bylo potřebné, tak jsem měl na válendě vedle 

sebe vlevo v zavinovačce jeho a vpravo skripta či knihu, ze které jsem právě studoval. 

A protože pro vlastní zdraví jsem potřeboval pohyb na čerstvém vzduchu, tak mi byl i 

svěřován kočárek s malým Janem k provětrání. 

   Jan Vokurka je můj synovec a samozřejmě čtenář nemůže počítat s tím, že mohu 

být v jeho posuzování  bezvýhradně objektivní.  Ono to nejde, ani když není 

příbuzenský vztah mezi hodnoceným a hodnotitelem, když oba pracovali v jednom 

oboru a na jednom pracovišti, žili ve stejném městě atd. a chodili nakonec i na stejné 

jídlo do stejné závodní jídelny 34 roků! 

  Jan Vokurka se narodil  30. března 1953 v Brně v rodině již v druhé  generací 

lékařů. Jeho dědem byl prof. MUDr. Jan Hybášek, DrSc. a i oba rodiče byli lékaři – 

internisté. Asi v 8 letech se chystal na kariéru spisovatele a vydal první díl, zatím jen 

v rukopise „Prázdniny 1960 na chalupě u dědy Jana.“  Dílo zakončil příslibem 

pokrčování v roce dalším, ale slib nesplnil.  Tehdy, jak bylo běžné, cestovalo se 

vlakem a na chalupu svého dědy Jana jezdil často a rád. Zaujaly ho vlaky a zejména 

lokomotivy. Jeho snem se stává železničář, strojvedoucí a proto neváhá a po několik 

dalších roků  se nejen seznamuje s potřebnými jízdními řády, ale hned s celou 

železniční sítí v tehdejším ČSR a jako bonus zvládá  nazpaměť i nádraží, železniční 

stanice. Zvrat nastal, když ho děd Jan, již pár roků pensista, vzal do Vsetína, kam  byl 

pozván významným otolaryngologem a především endoskopistou, prim. MUDr. 

Adamíkem, aby přednášel na jejich konferenci. V čekárně ORL ambulance čekalo na 

Jana Hybáška překvapení: bývalý starosta Velkých Karlovic, který byl jedním 

z prvních, které Hybášek laryngektomoval pro rakovinu hrtanu na brněnské ORL 

klinice v r. 1930. To a zážitky z lékařské schůze přesměrovaly dospívajícího Jana, 

který  od té doby doprovázel svého dědečka na všechny ORL schůze, pořádané 

brněnskou klinikou, kterou shodou okolností v té době řídil jeho prastrýc, bratranec 

jeho babičky a žák dědy Jana, prof. MUDr. Robert Hladký DrSc. et Dr.h.c.  Jan se 

přihlásil  do studentské biologické olympiády s tématikou „Anatomie a funkce 

rovnovážného ústrojí člověka“, které mu dalo možnost vyzkoušet, zda po dědovi 

Janovi nezdědil i talent pro kresbu a malování. Nezdědil, přesto tehdy docela dovedně 

nakreslil ucho, bubínek, kůstky a labyrint. Pilně a na rozdíl od svého strýce Ivana, 

také otorinolaryngologa, studoval bezproblémově a bez dvojek z mravů na gymnáziu. 

A neměl to přitom lehké, neb pražské jaro 1968 přineslo vyhazovy ze zaměstnání jeho 

matce i otci. A také v prvním kole přijímacích „zkoušek“ na LF UK v Hradci Králové 

byl proto neúspěšný. Ale někoho v rodině napadlo napsat o tom dopis tajemníkovi 

tehdejší sněmovny, který byl jinak zaneprázdněn psaním projevů soudruhů poslanců.  

Nevím jak, kdo a co, ale nastal obrat: Vokurka byl přijat a protože by to bylo nefér 

pro dalších 7 stejně „hodnocených“, tak nakonec studovalo o 8 posluchačů medicíny 

tehdy v Hradci Králové více, než bylo v plánu. Nevím, jak těch 7, ale Vokurka 

studoval excelentně na červený diplom. Během studií působil na ORL klinice  jako 

demonstrátor, zkoumal, bádal, přednášel na studentských vědeckých konferencích, 

získal řadu 1. cen na fakultě v Hradci Králové, pak i celostátně a nakonec i v cizině. A 

již předbíhám, když zaznamenávám, že později sám vedl několik studentů – 

demonstrátorů ve vědecké práci, z nichž dva získali také ocenění i v zahraničních 

kolech soutěže. Po promocí  v r. 1978 nastoupil jako sekundář na ORL kliniku 

v Hradci Králové, která se tehdy zotavovala (působili na ni jen 4 atestovaní lékaři!)  

po provedených čistkách v souvislosti s r. 1968 a s obměnou i vedení kliniky.  Ještě 
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jako sekundář  zahájil pedagogickou činnost výukou na škole pro zdravotní sestry a 

při praktické výuce mediků. Klinika díky jemu a dalším posilám pak v průběhu 

sedmdesátých let nabírala druhý a třetí dech a Vokurka se s vervou zapojil do 

regenerace jednotlivých podoborů. Po prof. E. Černém, který odešel z kliniky již v r. 

1959 do Prahy, oživil opuštěnou vestibulologii. Později vystihl chybějící 

alergologickou praxi a věnoval své síly a dovednosti klinice i laboratorním testům 

tohoto oboru. Tím donutil i alergology v nemocnici se odborně věnovat alergické 

rýmě. Významně napomohl studiu patologie a  pak i chirurgie  velkých slinných žláz. 

A  někdy kolem r. 1976 byl pověřen přednostou kliniky  na žádost endokrinologů, 

nespokojených s vysokou incidencí obrn hlasivek po strumektomiích, tehdy výlučně 

v kompetenci chirurgů,  studiem  metodiky chirurgické léčby. V návazností pak také 

zavedl chirurgii příštítných tělísek. Indikace rozsahu výkonu, taktika výkonu a 

zejména zkušenosti z ostatní velké chirurgie oblasti krku, vedly rychle k poklesu obrn 

hlasivek z  chirurgických 5 % pod 1 % a k významnému poklesu  reoperací. Současně 

podstatně klesly komplikace z chirurgického narušení funkce příštítných tělísek a 

jejich pak cílené operace přinesly  u nemocných na chronické dialýze  důležitý návrat 

rovnováhy jejich vápníku v séru. Tento průlom do chirurgie štítnice a příštítných 

tělísek vedl k přesunu větší části nemocných s potřebou chirurgické léčby nemocí 

těchto orgánů do rukou kliniky a rychle následovaly i další ORL pracoviště v celém 

státě. V r. 1976 měl autor tohoto laudatia, tehdy přednosta kliniky, možnost za 

studijního pobytu v Erlangenu u prof. Wiganda poznat funkční endoskopickou 

chirurgii dutiny nosní a paranazálních dutin.  Tyto konzervativní léčebné postupy  se 

snažil zavést v Hradci Králové, ale nedostatek instrumentária bránil korektní aplikaci 

operací. Další cesta do Erlangenu v r. 1979 pak přinesla nabídku na vyškolení lékaře 

v tomto druhu chirurgie, nesoucího zkratku FES a  vyzbrojení kliniky  nástrojovým a 

přístrojovým vybavením firmou WOLF v rozsahu, aby bylo možné nejen na klinice 

provádět operace, ale aby  klinika se i stala jedním ze školících center v Evropě. 

Klinika vyslala na kurs do tehdy Západního Německa a na náklady zvoucí strany mj. 

Dr. Vokurku. První kurz, spíše teoretický a založený na filmech a videonahrávkách, 

se  pak uskutečnil v Hradci Králové již na jaře r. 1989. Ale již na podzim téhož roku 

následoval plnohodnotný kurs: přednášky, operace na preparátech s autentickým 

vybavením, přenosy operací FES ze sálu. Klinika rychle rozšířila výkony i na spodinu 

lební a do nosohltanu a metodou FES byly prováděny pak standardně i adenotomie. 

Vokurka uskutečnil v Hradci Králové a v návaznosti pak pokračováním kurzů na 

ORL klinice  FN nemocnice na Homolce k roku 2022 celkem 34 školení, kterých se 

účastnily stovky domácích a zahraničních lékařů.  Ti byly v největším počtu ze 

Švédska (přijížděli dokonce plné  autobusy) a Německa, ale nechyběli ani z ostatních 

zemí a kontinentů, včetně Austrálie. Působil jako lektor na 17 kurzech funkční 

endonazální chirurgie ve Švédsku,   na 11 kurzech na Slovensku, na 5 kurzech v NSR 

a na dalších i opakovaně v Itálii, Řecku,  Polsku, Mexiku aj. V neposlední řadě je 

nutné zmínit, že  dr. Vokurka byl mezi prvními u nás, kdo věnoval pozornost 

nemocným se sleep apnoe syndromem a s chrápáním: byla zřízena spánková laboratoř 

a vypracován rejstřík chirurgických výkonů k odstranění těchto zdravotních problémů 

nemocných. 

  MUDr. Jan Vokurka  v r. 1982 úspěšně skládá atest z oboru ORL I. stupně, v r. 1986 

II. stupně a v r. 1989 se stává odborným asistentem. V r. 1992 obhajuje diplomovou 

experimentální práci na téma „Tolerance některých struktur vnitřního ucha na tlak“ a 

získává titul kandidáta věd z oboru otorinolaryngologie. V r. 1995 pak úspěšně 

obhajuje habilitační práci  na téma „Funkční endonazální chirurgie“ a je  jmenován 

docentem. V r. 1995 v konkurze na místo přednosty kliniky a katedry po 
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penzionovaní autora tohoto životopisného příspěvku, získává funkci přednosty 

kliniky.  Úspěšně dále rozvíjí všechny směry ORL chirurgie, bádá teoreticky i 

klinicky. Není pochyb, že v té době doc. Vokurka patřil k těm, kteří u nás nejvíce 

přispěli k vyšší kvalifikaci oboru, zejména v oblasti chirurgických výkonů a kteří také 

nejvíce rozšířili hranice oboru. V téže době, jako člen komise pro doktorská studia 

v oboru ORL, podporuje vědecký i klinický rozvoj svých mladších spolupracovníků. 

Šest lékařů kliniky získává titul PhD. Přednáší českým i zahraničním studentům.              

   Vědecká činnost jubilanta je pestrá co do tématiky i co do počtu publikací, zejména 

pokud přihlédneme k tomu, že se tehdy přednostové klinik nepřipisovali k pracím 

svých podřízených. Celkem publikoval Vokurka 89 prací, z toho je 5 monografií, 

jedna z nich vyšla v zahraničí, je spoluautorem 3 učebnic, 21 prací bylo publikováno 

v zahraničních časopisech anebo kongresových sbornících. Více jak polovina byla 

zveřejněna v karentovaných časopisech, 14 publikací vyšlo v zahraničních vědeckých 

časopisech  nebo kongresových sbornících, 51 vědeckých prací vyšlo v domácích 

časopisech. Je spoluautorem učebnice ORL oboru a čtveřice skript oboru, významně 

přispěl i do eOtorinolaryngologie  autora laudatia. Z aktivit odborných a vědeckých 

dlužno jmenovat též více jak desítku grantových výzkumných úkolů MZd. ČR nebo 

Univerzity Karlovy, završených úspěšně obhajobou. Právě u poloviny z nich  byl 

hlavním řešitelem. Jakkoliv těžiště publikovaných prací leží v patologii horních cest 

dýchacích, rinobáze a funkční chirurgii, najdeme i práce věnované anatomii, 

fyziologii  a patologie blanitého labyrintu, chirurgii  slzných cest, štítné žlázy, hrtanu 

atd. Nelze však přehlédnout ani práce experimentální. Jeho vědecké práce  byly 

oceněny doma i v zahraničí, mj. i čtyřikrát cenou České společnosti 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Rozsáhlé styky se zahraničím, aktivní 

účasti  na mezinárodních kongresech, na mnohých jako host a čestná členství 

v zahraničních lékařských společnostech, jen dokreslují  bohatou aktivitu v rámci 

ORL oboru.  

   Vědecká práce i klinická praxe přivádí Vokurku k členství v neurootologické sekci 

ORL společnosti a sám zakládá a dosud vede sekci rinologickou.  Od r. 1990 je 

členem výboru České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Působil i v řadě 

dalších lékařských společností. Významné je jeho členství v prestižním Collegium 

Otorhinolaryngologicum Amititiae Sacrum od r. 1994, zde šel ve šlépějích svého 

dědy, který se stal členem v r. 1933. Jan Vokurka se stává v r. 1997 i zakládajícím 

členem Evropské akademie otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. O rok 

později je jmenován čestným  členem Slovenské společnosti pro ORL a chirurgii 

hlavy a krku. 

   Spolu s autorem článku  se stává v r. 1995 zakladatelem významných každoročních 

Rinologických dnů v Karlově Studánce, které se záhy pro vědecký a praktický 

význam  probírané tématiky obohacují o aktivní účast alergologů, pneumologů, 

praktických lékařů, balneologů, neurologů a dalších – nově, pod názvem RAPL, jsou 

konány dodnes. To  se ukázalo jako jednou z významných cest k pokroku medicíny, 

výměna mezioborových znalostí, zkušeností a dovednosti a protiproudem proti 

současnému drolení lékařských oborů. 

   Jan Vokurka je posléze zván jako „invited speakr“ na řadu kongresů, konferencí a 

symposií nejen doma, ale i do zahraničí, přednáší  např. 1996 v Budapešti na 

evropském ORL kongresu, v r. 1997  v Alexandrii, 1998 na Dunajském ORL 

symposiu v Bratislavě, v r. 2000 na IV. kongresu EUFOS v Berlíně a v r. 2002 na 

Světovém kongresu IFOS v Káhiře je moderátorem hlavního tématu „Thyroid and 

parathyroid surgery in E.N.T“. Podobně pak vystupuje i v panelu na kongresu EUFOS 

na Rhodosu 2004 na téma léčba nemocí štítnice. Další pozvání měl Jan Vokurka i do 
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panelu na světovém kongresu v Římě 2005, tentokrát k tématice FES. V r. 2007 byl 

čestným hostem na XVIII. kongresu Mexické společnosti rinologie a obličejové 

chirurgie.   

   Jubilant v pětiletých konkurzech UK získává opakovaně místo přednosty ORL 

kliniky FN v Hradci Králové. Jeho životopis nicméně i přes politické změny u nás v r. 

1989 zůstává zatížen politicky a občansky jeho masarykovským, havlíčkovským a 

čapkovským postojem, který zdědil v rámci rodiny a který se mu stává posléze 

osudným. Konkurz, vedený někdejšími pány soudruhy na další období prohrává a po 

několika měsících degradování na klinice, kterou budoval, odchází do Prahy. Tam 

přenáší mnohé své aktivity odborné, mj. kurs FES, který je tam konán dodnes. I zde se 

však ukazují  dříve páni soudruzi a nově soudruzi páni nad Vokurkou vítězní. V r. 

2013 dostává  nabídku od kolegů ze Švédska, odchází na univerzitní kliniku  do Umea 

na severu Švédska. Stává se vedoucím týmu lékařů, kteří se věnují chirurgii nosu, 

dutin, nosohltanu, spodiny lební a obličeje.  Věk nelze zastavit a tak se Jan Vokurka 

po 7 letech vrací do České republiky na svou chalupu  „na důchod“. Ale medicínsky 

nelení, pracuje  v jedné z nemocnic  v Praze, v  nemocnici v Náchodě a občas  odletí 

operovat  do Švédska. Medicína ho těší, je vyhlášeným operatérem v oblasti rinologie 

a tak má až přemíru pacientů z celé republiky. Raduje se ze své široké rodiny, kterou 

prohání nejen na studiích, ale také na ranních rozcvičkách, na horské turistice a 

lyžích. Kondici si sám udržuje také plaváním, cyklistikou a pravidelným saunováním!  

A  drobná zajímavost: umí tak dobře vařit, že dávno před „televizním vařením“ měl 

kratší pořad o vaření v rozhlase  na stanici Hradec Králové.                     

   Vážený jubilante, dovol, abych Ti poděkoval za lékařskou obec za vědní i praktické 

obohacení oboru otorinolaryngologie, abych Ti poděkoval za všechny Tvé žáky, které 

jsi přivedl k vyšším metám poznání i ke zručnosti a jemnosti v chirurgické praxi, za 

nemocné, kterým jsi vrátil zdraví a mnohým zachránil život. Hodnotím Tvoji 

statečnost v boji s  mocipány, kteří provázejí naše životy jako parazité svého druhu. 

Přeji Ti mnohá zdravá léta, abys podobně, jako autor tohoto laudatia, ještě 

v devadesátce si  stoupl na sjezdovky, sedl na kolo a vyšlápl si na Sněžku. A ať i 

rostou hodně houby kolem chlupy! Nezapomínej svých učitelů, přátel a 

spolupracovníků, kteří přispěli k Tvému  odbornému růstu.   

                                          S přáním „zdar a sílu“    Ivan Hybášek. 

 

NA KONCI TÉTO KAPITOLY SE ČTENÁŘ MŮŽE DOVĚDĚT, JAK SE 

CÍTILI V ODBORNÉM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ 

OTORINOLARYNGOLOGOVÉ V USA V R. 2021. (Podle Medscape 2023.) 
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Autor si váží ocenění eOtorinolaryngologie. Jeho získání je i zásluhou 

jeho učitelů v oboru lékařství a také těch, co do učebnice přispěli ! 
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VĚŘTE NEVĚŘTE: 

Toto napsal TGM ve své knize “Otázka sociální” (1898): 

Sociální otázka, toť veliký fakt vší té bídy hospodářské a společenské 

vůbec, bídy hmotné a mravní, kterou všichni máme před očima, ať se 

díváme na přepych boháčů nebo nouzi proletářů, ať pozorujeme život 

ve městech nebo na venkově, na ulici nebo v domácnosti.... Sociální 

otázka – to dnes znamená neklid a nespokojenost, touhu a strach, 

naději a zoufalství tisíců a milionů. ...  Socialismus je dnes kříž našeho 

vědění, vědomí a svědomí. 

A toto, charakterizující naší současnost více, než cokoliv jiné, 

pronesl Eduard Beneš již v r. 1940: 

Lidský egoismus, vrozená touha po moci a vládě, lidská ambice žene 

veřejné pracovníky k tomu, že dostanou-li se k moci, snadno ji 

zneužívají a že vůbec mají tendenci co nejdéle si ji podržet a měnit ji ve 

vládnutí, pokud možno trvalé nebo dědičné a v osobní oligarchické 

nebo stranické diktátorství. (Nedivte se že pidipolitruci vzteky zuří!) 

A prorocky v r. 1947 

Vážení spoluobčané! 

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší 

Československou republiku,  dekrety presidenta Československé republiky. Tyto 

dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 

1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa zejména z druhé 

světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými 

pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, 

kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se 

stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové 

války, budou postupem času prohlašovány revanšisty za neplatné. Může se 

stát, tak jako v minulosti, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou 

sudetským Němcům za jejich odsunutí omlouvat a že budou nakloněni otázce 

jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové 

odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou 

se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České 

republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR, T. G. 

Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R.  Štefánika. Vedlo by to k zániku obou 

našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a 

že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a 

v kterékoliv době.                                       Dr. Edvard Beneš, Praha, květen 1947 
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Abraham Lincoln (prezident USA 1861-1865, zavražděn) o 

bankách a bankéřích 

 

Karel Čapek: „K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, 

přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, 

která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. 

Propaganda je zbavuje svobody úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a 

zbraní. Ale proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se 

bojuje slovem a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí 

přísloví, že moudřejší ustoupí“ 

Čapek podruhé: 

 „Jedno je už téměř jisto: že hospodářská mizérie u nás, jako všude, je 

následkem rozkladu kapitalistického liberalismu a že to jediné, co 

nemůže přinést nápravu, je politika, vedená kapitálem“. (Lidové noviny 

1.5.1935.)  

Čapek potřetí z doby Mnichovské dohody: platí dnes více, než dříve:  

 

 

Některá odvážnější media si troufají diskutovat otázku svobody slova a na rozdíl od 

většiny medializátorů, takoví publicisté vylučují, že by byla kýženou svobodou slova 

lež. Nevím, zda proto, že podle T. G. Masaryka « kdo lže ten krade ». Ale asi právě 
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pro tu možnost pohodlně krást, trvají mnozí mediální agenti, kteří se pasovali na 

novináře, na svobodě lhaného slova a ani trochu jim nevadí, že jen demonstrují  

vlastní mravní úpadek. I to je důvod, proč jsou prezidenti typu Masaryka u 

mnohých našich mediálních mágů krajně neoblíbeni a dehonestování a naopak 

prezidenti háchovského typu se těší jejich oblibě. Zdá se, že dokonce mnohé 

mediální konfabulátory  pravda uráží a proto s nadšením tleskají, když 

« performátoři » z Hradu  kradou a cupují vlajku s heslem « Pravda vítězí ». 

                          Anglické přísloví z dob sira Francise Drakea : 

« Ukradneš-li libru, pověsí tě. Ukradneš-li milion, povýší tě do šlechtického stavu. » 

(Ano, údajně zneužití 50milionové dotace Čapím hnízdem, dávno vráceným státu, 

řešené již policií, soudy atd. po drahná léta, se skví na prvních stranách 

nejstupidnějších medií, aby se tak zakrylo rozkradení majetku státu a občanů za 11 

bilionů Kč po r. 1990!)  

Článek 1. OSN: 

 

Autor:  Jsou naše války proti druhým zemím a jejich okupace slučitelné s 

čl. 1. OSN? Je vyděračství formou tztv. sankcí slučitelné s čl. 1.OSN? 

Když válčíme my, jde o “mírovou misi”, když válčí Rusové, jde o 

bratrskou pomoc, když válčí diktatura kapitálu, je to let mírové 

holubice?” 

(Autor 2011 : Někteří mne kritizují, že vplétám »pod čarou» do odbornosti též kulturu a 

problémy sociální či ekonomické. Kdo by měl ale být pak jejich nositelem, svědomím či 

řešitelem, kdyby byly odděleny od vzdělanosti? Té vzdělanosti, ve kterou tak věřil T.G.M. A 

tedy otázka zní, kdo potřebuje, aby lidé byli mino svůj obor nevzdělanci? Viz dále G.B. Shaw 

o kvalifikaci poslanců. – 2013 se rozproudila a dosud trvá v Česku debata o úrovni našich 

nově vytvořených vysokých škol a o hodnotě a obchodu s akademickými tituly. 2022 se 

“zaskvěla” v totmo směru Mendelova univerzita  v Brně, dříve již proslula “plzeňská práva”. 

Nejen v novinách a časopisech, ale i v medicíně najdeme  publikace, hodné  Járy 

Cimmermanna. Kde jsme udělali chybu ?) 

NOBELOVA CENA ZA FYZIOLOGII a MEDICÍNU 2022 

byla udělena ZA OBJEVY V OBLASTI EVOLUČNÍ GENETIKY       

Ocenění dostal genetik  Svante Päbo za objevy, které se týkají genomů 

předchůdců dnešního člověka: definoval sekvence neandrtálců a 

denisovanů.. 
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Chcete se cítít „světově“? Z jedné pozvánky na lékařský kongres: 

Jezděte na workshopy s live surgery, kde dávají special lectures i 

s coffee breaky! Ovšem musíte pamatovat, že first come, first served! 

A pak, že čeština není „krásná“! 

INOVACE VE VYDÁNÍ ÚNOR 2023  

Ani eOtorinolaryngologie nebyla ušetřena hackerských útoků, které velmi stížily 

kontakty autora s lékařskýmui knihovnami ve Světě a tedy informacemi 

potřebnými k inovacím. Úpravy nejou tedy tak početné a důkladné. Také pro 

omezení kongresových projektů pro Covid 19. Jsou však částečně zohledněny 

některé poznatky oboru ORL s ustupující pandemií covid 19, t.č. ve formě 

omikron, v kombinaci s vlnou klasické chřipky a SR virózou. Dále byly  

modernizovány starší a vloženy zcela nové ilustrace  a kasuistiky. 

 4.10.34 Rozštěpy rtu a patra. (Doplnění 4.1.1.2) 
15.29 Pokus o systematiku vrozených vývojových poruch v ORL.  
Poznámka: autor měl snahu zpracovat kapitolu „Nežádoucí účinky léků v ORL“. 
Přes  pomoc klinických farmakologů se ukázalo, že nežádoucí projevy léků svými 
symptomy směřujícími do oblasti ORL, jsou popisovány  výrobci léků natolik vágně a 
promiskuitně, že si zpracování kapitoly vyžádá delší čas.  I to se uákázalo po roce 
jako nereálné, neb každý lék vyrábí různé firmy pod různými názvy a je pro 
nefarmakologa obtížné se v nich vyznat. Též v tom, co jedna firma míní např. závratí, 
druhá instabilitou, třetí vertigem, další poruchou rovnováhy atd.  Proto jsem musel 
uskromnit své představy a vtělit možné nežádoucí účinky do kapitoly 
symptomatologie a do odstavců o příznacích jednotlivých nemocí. 

V kapitole 16 jsou pro posluchače LF HK uvedeny v r. 2021-

2022 oficiálně platné zkušební otázky z ORL a k nim odkazy 

na příslušné kapitoly v e-otorinolaryngologii. Toto formální 

ulehčení by mělo zvýšit studijní snažení. 

Autorova omluva čtenářům: prvotním základem textu 

eOTORINOLARYNGOLOGIE jsou učebnice UŠNÍHO, NOSNÍHO A KRČNÍHO 
LÉKAŘSTVÍ autora v nakladatelství Galén z r. 1999  a OTORINOLARYNGOLOGIE 
autora  a Jana Vokurky, vydaná nakladatelstvím Karolinum v r. 2006, které byly 
textově a zejména obrazově podstatně rozšířeny. V elektronické podobě (od r. 
2008) je textová a obrazová část  jednou až dvakrát ročně podle nových poznatků 
upravována.  Textový editor ne vždy ideálně toleruje rozsáhlejší inovace a tak se v 
konečné úpravě v PDF mohou najít technické chyby.  Automatické opravy češtiny 
někdy tvrdošijně přepisují některá slova, např. « nasi » na « naší », « virostatika » 
na « prostatika » aj. a pochopitelně i autor některé chyby přehlédl, též proto, že 
v posledních letech slábne i jeho zrak.  Rovněž se omlouvám čtenářům, že 
neuvádím literaturu. Jde o klasickou učebnici a nikoliv příručku či monografii a tedy 
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literární odkazy by byly pro čtenáře svoji šíří jen zátěží. A citovat práce jen z 
posledních málo roků bývá značně zavádějící : často totiž objevují dávno objevené. 

Meziválečná generace  pražských českých profesorů – kliniků. 
 (V karikatuře Evalda Tománka  z r. 1928, kdy byl medikem LF UK v Praze. Později se 
věnuje sociálnímu lékaství a stává se profesorem a přednostou ústavu sociálního 
lékřství na MU v Brně.) 
Většina z nich byla tvůrci učebnic, někteří dokonce prvních českých ve svém oboru, 
např. Císler (1908 a 1909 rinofaryngolaryngologie) a Kutvirt (1919 ušní) 
 

 

SERVÍT       ŠEŠINA        HONL            KUTVIRT                   KIMLA               OSTRČIL       LEŠER   PELNÁŘ   CÍSLER  SYLLABA 

interna      pediatr    bakteriolog        ušní                       patolog               porodník      oční      interna    krční        interna 

 
       ŠAMBERGER    JERIE     VESELÝ        JIRÁSEK                      HAŠKOVEC                                                  JESENSKÝ     KUFFNER 

       dermatolog    porodník   interna        chirurg                     psychiatr                                                     zubní       psychiatr 

 

(S pokrokem civilizace ztrácíme nejen svoji národní historii – pokud opomenu lžihistorii cz – ale 

přehlížíme i  českou historii vědních oborů, ve kterých pracujeme. A přitom jeden každý z výše 

uvedených zůstává svým odborným přínosem mnohdy významnější, než tři tucty dnešních jejich 

kolegů, působících ve sněmovně.) 

(Karikatuerista prof. Tománek zkoušel i autora eORL v r. 1953a položil mu otázku, 

jaká je pravděpodobná porodnost v zemi Moravskoslezské při dané sňatečnosti. 

K výpočtu podal logaritmické pravítko. Autor zděšeně pohlédl na pravítko, měl ho 

poprve v ruce a byl bezradný. Požádal zkoušejícího o  logaritmické tabulky, na což 

reagoval prof. Tománek dotazem: „Na které měšťance jste studoval?“).  

 

PŘEDMLUVA, HISTORIE ORL OBORU,  ORL KLINIKY 

A LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ A 

„AUTOR O SOBĚ“ JSOU NA KONCI KAPITOLY ZA 

OBSAHEM A REJSTŘÍKEM. 
Autor vynaložil veškeré úsilí na to, aby informace o diagnostických a 

léčebných postupech a léčivech odpovídaly znalostem v době zpracování 

učebnice. Z jejich uplatnění však nevyplývají vůči autorovi žádné právní 
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důsledky. Přes každoroční inovaci mohou být některé informace již 

překonané, především s ohledem na rychlost pokroku v medicíně. 

Pokud jde o léčiva, údaje uvedené v učebnici jsou orientační a 

upřesnění jsou v příbalových letácích, podle nichž je nutné zohlednit též 

kontraindikace a dávkování. 

      William Shakespeare: 

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 

jen nevidět, jak žebrá poctivec, 

jak dme se pýchou pouhý parazit, 

jak pokřiví se každá dobrá věc, 

jak trapně září pozlátko všech poct, 

jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 

jak lidskou slušnost korumpuje moc, 

jak zchromlá vláda na nás bere bič, 

jak umění je pořád služkou mocných, 

jak blbost zpupně schopným poroučí, 

jak prostá pravda je všem jenom pro smích,  

jak zlo se dobru chechtá do očí. 

Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, 

jen nemuset tím sbohem dát i tobě. 

Nezdá se vám, milí čtenáři, že jsme za čtyři století udělali pro demokracii, 
humanitu, právo a sociální spravedlnost tuze málo? Vlastně nic! Naopak, naše tzv. 

euroatlantická civilizace postrádá demokracii, která by prostupovala celou 
společností a její vládcové, byť i legálně zvolení, nemají legitimitu.  Znáte např. 

nějakého lékaře - politika, který by se proslavil ve své profesi? Ne? Tedy víte aspoň 
proč „dělá“ politiku. Znáte vůbec nějakého soudobého politika, který by povýšil 

blaho občanů, které zastupuje, nad blaho vlastní? Kolik myslíte, že je 
v legislativním orgánu, jakým je parlament ČR, poslanců a senátorů, kteří mají o 

legislativě odborné ponětí? Překvapí vás zjištění, že nula není až tak vzdálená 
pravdě? Parlament je, v lepším případě, jen hodně drahá reality show. Čété to jen 

potvrzuje přenosy interpelací z parlamentu, který je „vyprázdněn“ od poslanců! 

2019: poslanců lékařů máme 17, tedy každý dvanáctý je lékař! Senátorů - lékařů je 
12, tedy každý osmý! Zdá se Vám to normální, když je v populaci lékařem každý 
dvoustý? Ale ani to by nemuselo být nešťastné, kdyby se jejich úsilí o prosperitu 
farmaceutických firem a výrobců zdravotnické techniky a materiálu přesunulo 
v úsilí o prevenci nemocí a včasnou  léčbu nemocných. Bylo by to od nás drzé, 

požadovat po nich, aby se zasazovali za takovou zdravotnickou politiku, abychom 
nepatřili k rekordmanům v alkoholismu, počtech narozených i později vzniklých 

invalidů, v počtech gamblerů, sebevrahů a k vymírajícím národům? A aby neplatilo, 
že jeden každý  Čech potřebuje svého psychiatra a fyziatra!? Ale již vím, proč jsem 
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jako mladičký často slýchával, že neschopní lékaři se povýší do úřednické nebo 
politické kariéry a mnohy s dodatkem, že takto nadělají méně škod a neštěstí! 

Skutečně? (Bohužel ze současného seznamu poslanců 2022 nelze počty lékařů – 
poslanců/senátorů zjistit, ale budou spíše vyšší, než dříve.) 

Víte, že v r. 2018 bylo mezi 650 poslanci parlamentu Spojeného 
království Velké Británie a sev. Irska jen 9 lékařů?! 

Víte, že čelní reflektor byl objeven v r. 1841, tedy před 182 roky  
praktickým lékařem Hoffmannem z Ochsenfurtu a že tento objev, jim 
demonstrovaný ve Würzburgu, změnil budoucnost mladého doktora  
von Tröltsche, který první rigorozum vystudoval v Praze,  
k přesměrování z očního lékařství do otologie a který se pak stal 
zakladatelem oboru ušního lékařství i autorem první oborové učebnice? 

Víte, že úzkým spolupracovníkem von Tröltsche byl fyzik - akustik, který 
stanovil rychlost zvuku, Ernest Mach? On také dal základy 
filosofickému směru - empirismu – machismu - a spolu s von Tröltschem 
i tympanoplastické chirurgii?  Empirismus pak podrobí kritickému 
rozboru Lenin v r. 1909 ve spise „Materialismus a empiriokriticismus“. 

O B S A H 

Jen čísla kapitol. 

0 Obsah – rejstřík – předmluva – historie 

A.Otorinolaryngologická propedeutika 
1   Klinická anatomie, fyziologie a patologie ucha, 

nosu a krku 

2   Otorinolaryngologická symptomatologie 

3   Vyšetřovací metody a ošetření v ORL 

B. Speciální otorinolaryngologie 
4   Nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 

5   Nemoci dutiny ústní 

6   Nemoci hltanu 

7   Nemoci jícnu 
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8   Nemoci hrtanu 

9   Nemoci ušní 

10  Poruchy hlasu a řeči 

11  Nemoci zevního krku 

12  ORL traumatologie 

13  ORL systematika, algoritmy a předpisy 

14  Antibiotika aj. biotika v otorinolaryngologii 

15  Prezentace různých témat 
Podrobný obsah následuje a je též před každou kapitolou 

 

Základní text (černý) je určen medikům. Na konci většiny 

kapitol jsou speciální doplňky, obrazové galerie a velmi krátké 

kazuistiky, ilustrující a dále rozvíjející předchozí témata 

(zelené nadpisy). Jsou určeny především lékařům v přípravě 

na specializaci z oboru ORL, otolaryngologům v praxi a všem 

zvídavým, stejně jako modré kapitoly 13, 14 a 15 (prezentace). 

OBSAH 

Předmluva a historie oboru jsou za rejstříkem 

A.Otorinolaryngologická propedeutika 
1. Klinická anatomie, fyziologie a patologie ucha, nosu a krku 

1.1 Poznámky z embryologie ORL orgánů 

1.2 Nos a vedlejší dutiny nosní 
1.2.1 Anatomie nosu a vedlejších nosních dutin (též 15.2) 

1.2.2 Funkce nosu a vedlejších nosních dutin 

1.2.2.1 Imunitní soustava nosní sliznice 

1.2.2.2 Klimatizační funkce nosu 

1.2.2.3 Čichová funkce 

1.2.2.4 Reflexní činnost 

1.2.2.5 Funkce vedlejších dutin nosních 

1.2.3 Patologie zánětů nosní sliznice 

1.3 Hltan 
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1.3.0 Poznámky k anatomii dutiny ústní 

1.3.1 Anatomie hltanu 

1.3.2 Funkce hltanu 

Funkce lymfatického hltanového kruhu 

1.3.3 Patologie zánětů hltanu 

1.4 Slinné žlázy 

1.4.1 Anatomie slinných žláz 

1.4.2 Funkce slinných žláz 

1.4.3 Patologie slinných žláz 

1.5 Jícen 
1.5.1 Anatomie jícnu 

1.5.2 Fyziologie polykacího aktu 

1.5.3 Patologie jícnu 

1.6 Hrtan 
1.6.1 Anatomie hrtanu 

1.6.2 Funkce hrtanu 

1.6.3 Patologie hrtanu 

1.7 Průdušnice a průdušky 

1.8 Ucho 
1.8.1 Anatomie ucha (viz též 1.11.4) 

1.8.1.1 Zevní ucho 

1.8.1.2 Střední ucho 

1.8.1.3 Vnitřní ucho 

1.8.2 Sluchová funkce 

1.8.3 Rovnovážná funkce  (viz též 1.11.7, 15.3) 

1.8.4 Patologie sluchového ústrojí 

1.8.4.1 Patologie převodního ústrojí 

1.8.4.2 Patologie percepčního ústrojí 

1.8.5 Patologie rovnovážného ústrojí 

1.9 Zevní krk 
1.9.1 Anatomie zevního krku 

1.9.2. Fyziologie zevního krku 

1.9.3 Patologie zevního krku 

1.10. Struktura slzných cest 

1.11. Doplňky 

1.11.1 Anatomie n. VII. (Viz též 15.1) 

1.11.2 Výstupy hlavových nervů VI. – XII. z pontu a prodloužené míchy 

1.11.3 Anatomie hlavy a krku v lateromediálních pohledech. 

1.11.4 Sekční preparát orofaryngu, hypofaryngu a laryngu 

1.11.5 Zevní a střední ucho: struktury, funkce, patologie (vybrané kapitoly) 

1.11.6 HRCT anatomie paranazálních dutin a ucha v axiálních řezech. 

1.11.7 Vestibulookulární reflex 
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1.11.8 Stimulace a útlum kochleární funkce eferentním olivokochleárním svazkem 

a   autonomními nervy. 

1.11.8.1  Eferentní regulace kochleární funkce 

1.11.8.2  Regulace kochleární funkce autonomním nervovým systémem 

1.11.9 Ilustrace k anatomii a fyziologii vnitřního ucha 

1.11.10 Parafaryngeální (laterofaryngeální) prostor 

1.11.11 Magnetická rezonance: anatomie mostu, mozečku a prodloužené míchy 

1.11.12 Imunitní funkce sliznic ORL orgánů. Komensální mikrobiota. Úloha 

surfaktantů a kyseliny hyaluronové ve sliznici  cest dýchacích 

1.11.13 Prostorová orientace – postavení a pohyb v prostoru. Nobelova cena za 

objevy v lékařství 2014 (Jan Kmeť a Ivan Hybášek) 

2. Otorinolaryngologická symptomatologie 
2.1.0 Enteroneuroekodermální forma Covid-19 (kasuistika) 

2.1 Bolest 

2.1.1 Bolest ucha 
2.1.2 Bolest při nemocech nosu a vedlejších nosních dutin 

2.1.3 Bolest hltanu a jícnu (též 2.20) 

2.1.4 Bolest hrtanu a průdušnice 

2.1.5 Cervikální syndrom 

2.1.6 Bolesti hlavy z pohledu otorinolaryngologa (B. Markalous) 

2.2 Dysestézie 

2.3 Obrny a křeče 

2.3.1 Neurogenní poruchy hybnosti 

Obrna n.VII.  (Též 15.1)  

Doplněk: 

2.3.1.1 Hemifaciální a jiné obličejové spasmy 

2.3.1.2 Obrna n. accessorius    

Vrozená obrna n.III., VI., VII., XI., XII 

2.3.2 Myogenní a mechanické poruchy hybnosti 

2.3.3 Doplněk: Torticollis (viz též  11.2.1.3 a algoritmus dg. 48) 

2.4 Nedoslýchavost a hluchota 

         Tinnitus (objektivní též 9.10.18 - kasuistiky) 

2.5 Závrať (též 15.3) 

2.6 Poruchy čichu 

2.7 Poruchy chuti 

2.8 Poruchy zraku, okohybnosti a očnice 

2.9 Poruchy hlasu 

2.10 Poruchy řeči 

2.11.1 Dyspnoe (viz též 15.7 – prezentace, sleep apnoe sy 3.13.7 a 15.9) 

2.11.2 Kašel a kýchání  
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2.12 Dysfagie 

2.12.1 Dysfagie z pohledu fyziatrie  

Bronchologie: Aspirační syndromy viz 8.5.1 

2.13 Zvracení 

2.14 Patologická sekrece a salivace 
         Zapáchající sekrece a zápach z úst 

2.15 Poruchy nosní průchodnosti 

2.16 Krvácení z dýchacích a polykacích cest (viz též 15.6 – prezentace) 
2.16.1 Epistaxis 

2.16.2 Haemoptysis 

2.16.3 Haematemesis 

2.17 Likvorea 

2.18 Somatoformní symptomy 

2.19 Eflorescence na sliznicích dutiny ústní, cest polykacích a dýchacích 

2.20. Stylalgie. Processus styloideus elongatus (též 2.1.3) 

 

3. Vyšetřovací metody a ošetření v ORL 

3.1 Otorinolaryngologické pracoviště (viz též 15.8 Endoskopie v ORL) 

3.2 Vyšetření dutiny ústní a ústní části hltanu 
3.2.1 Vyšetření dutiny ústní 

3.2.2 Vyšetření ústní části hltanu 

3.2.3 Vyšetření chuti  (viz též 3.13.12) 

3.2.4 Speciální vyšetření 

3.2.5 Ošetření v oblasti hltanu 

3.2.5.1 Incize peritonzilárního abscesu 

3.2.5.2 Extrakce cizích těles z hltanové branky 

3.3 Vyšetření jícnu 
3.3.1 První pomoc při poleptání polykacích cest 

3.3.2 Vyšetření poruch orofaryngeální fáze polykání   flexibilním endoskopem   

(FEES, tj. Flexible (Fibro) Endoscopic Examination of Swallowing). 

 Bronchologie: Aspirační syndromy viz 8.5.1 

3.4 Vyšetření nosu a vedlejších nosních dutin a nosohltanu 
3.4.1 Přední rinoskopie 

3.4.2 Zadní rinoskopie 

3.4.3 Vyšetření čichu 

3.4.4 Vyšetření nosní průchodnosti (též  3.13.5 rinomanometrie,  PNIF aj. a 

           4.10.6.1-2  akustická rinometrie, rinostereometrie) 

3.4.5 Vyšetření vedlejších nosních dutin (viz též CT 3.13.2, 3.13.6, 3.13.11) 

3.4.6 Vyšetření alergologické 

3.4.7 Ošetření v oblasti nosu a paranazálních dutin 

3.4.7.2 Punkce čelistní dutiny 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

3.4.7.3 Ošetření u epistaxe 

Přední nosní tamponáda 

Zadní nosní tamponáda 

3.5 Vyšetření hrtanu a hrtanové části hltanu 
3.5.1 Nepřímá laryngoskopie a hypofaryngoskopie 

3.5.2 Přímá laryngoskopie 

3.5.3 Normální nález 

3.5.4 Vyšetření hlasu 

3.5.5 Vyšetření řeči. 

3.5.6 První pomoc u hrtanové dušnosti 

3.5.6.1 Konzervativní a kauzální léčba 

3.5.6.2 Chirurgická léčba 

Koniotomie 

Tracheotomie 

Intubace 

3.6 Vyšetření tracheobronchiálního stromu 
Bronchologie: Aspirační syndromy viz 8.5.1 

3.7 Vyšetření sluchového ústrojí 
3.7.1 Fyzikální vyšetření 

Otoskopie 

3.7.2 Vyšetření sluchu 

3.7.2.1 Vyšetření pomocí řeči 

3.7.2.2 Vyšetření ladičkami 

3.7.2.3 Tónová audiometrie 

3.7.2.4 Audiometrie řečí (slovní) 

3.7.2.5 Nadprahová audiometrie 

3.7.2.6 Otoakustické emise 

3.7.2.7 Objektivní audiometrie 

3.7.2.8 Tympanometrie 

3.7.2.9 Vyšetření při podezření na simulaci poruchy sluchu 

3.7.2.10 Vyšetření ušních šelestů 

3.7.2.11 Vyšetření sluchu v dětském věku 

3.7.2.12 Vyšetření centrální poruchy sluchu 

3.8 Vyšetření vestibulárního ústrojí (též 3.13.8. 3.13.9.1-2, 15.3 prezentace) 

3.8.1 Spontánní a provokované vestibulární jevy 

3.8.2 Experimentální vyšetření vestibulárního ústrojí 

3.8.2.1 Kalorické vyšetření. Evokace Ny potřásáním hlavou. Vestibulárně evokované 

myogenní potenciály 

3.8.2.2 Vyšetření rotací 

3.8.2.3 Vyšetření píštělového příznaku 

3.8.2.4 Soudobý pohled na periferní vestibulárnbí syndrom (2022). 

3.9 Rentgenologické vyšetření spánkové kosti (CT též 3.13.2, 3.13.6, 3.13.11)           

3.10 Ošetření v oblasti ucha 
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3.10.1 Ošetření a výplach zvukovodu 
3.10.2 Paracentéza bubínku 
3.10.3 Provzdušňování středního ucha 

3.11 Vyšetření zevního krku 
3.11.1 Inspekce 

3.11.2 Palpace 

3.11.3 Laboratorní vyšetření 

3.11.4 Vyšetření velkých slinných žláz 

3.12 Vyšetření mozkových nervů 
Vyšetření lícního nervu (viz též  15.1) 

Obrna n. accessorius : vyšetření viz. též 2.3.1 

3.13 Speciální doplňky, kasuistiky a obrazová galerie  

3.13.1  Otoakustické emise 

3.13.2 Axiální HRCT hlavy 

3.13.3 Endoskopie dutiny bubínkové 

3.13.4 Screening sluchu u novorozenců a 5letých dětí 

3.13.4 .1 Vyhledávání sluchově postižených novorozenců a kojenců 

3.13.4.2   Vyhledávání sluchových postižení u 5letých dětí 

3.13.5  Vyšetření nosní průchodnosti- rinomanometrie, akustická rinometri aj. 

3.13.6  Transverzální HRCT hlavy a jejich koronální a sagitální rekonstrukce 

              (viz též 15.5 – prezentace) 

3.13.7  Polysomnografické vyšetření, mj. u sleep apnoe/hypopnoe syndromu (též                                         

6.6.2, 15.9 - prezentace) Endoskopické vyšetření  horních cest dýchacích v léky 

navozeném spánku. 

3.13.8  Vyšetření vestibulookulárních reflexů , 15.3 prezentace 

3.13.9.1 Určování subjektivní vizuální a haptické vertikály v diagnostice 

poruch vestibulárního ústrojí 

3.13.9.2 Vestibulárně evokované myogenní potenciály (m. 

sternocleidomastoideus)  

3.13.10  Pokroky endoskopické diagnostiky v ORL (XI.2011)  

(chromoendoskopie, spektroskopie, zvětšovací endoskopie, autofluorescenční 

(AFI)  endoskopie, trojmodalitní zobrazovací systém, optická koherentní 

tomografie, kofokální laserová endomikroskopie, dechový test aj). Též 15.8 

3.13.10.1 Endoskopické zobrazení sliznice úzkopásmovým světlem. (Narrow 

Band Imaging – NBI.) 

3.13.10.2 Flexibilní pernazální faryngo-laryngoskopie 

3.13.11 CT  přístroje pro přímé užití v ORL ordinaci a na operačním sále (2011). 

3.13.12 Novější poznatky o chuti 

3.13.13 Pozitronová emisní tomografie v diagnostice ORL nádorů  

3.13.14  Vyšetření čichu parfémovými fixy 

3.13.15 Arteriografie povodí a. carotis a embolizace větví a. carotis externa 

3.13.16 Magnetická rezonance: anatomie a patologie  

3.13.17 Ultrazvuková elastografie oblasti hlavy a krku 
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3.13.18. Punkce čelistní dutiny: ano nebo ne? (viz též 3.4.7.2, 4.10.19 aj.) 

3.13.19. Perkutánní punkčně dilatační tracheotomie (viz též 3.5.6.2 a 15.7) 

3.13.20  Funkční a strukturální vyšetřování sluchové trubice (ST). ( Viz též 1.11.5 , 

3.7.2, 9.3.1-2-5, 9.10.14) 

 

B. Speciální otorinolaryngologie 
4. Nemoci nosu, vedlejších nosních dutin a lební baze 

4.1.Vývojové vady splanchnokrania (též 4.10.23 a 4.10.13) 

4.1.1 Rozštěpové vady  

4.1.1.1 Rozštěpové vady nosu 

4.1.1.2 Rozštěpy rtu, čelisti a patra 

4.1.1.3 Meningoencefalokéla 

4.1.2 Stenózy a atrézie nosní dutiny 

Choanální atrézie 

4.2 Deformity nosu a nosní přepážky 
4.2.1 Deformity zevního nosu 

4.2.2 Deviatio septi nasi 

4.3. Záněty zevního nosu a nosního vchodu 
4.3.1 Eczema nasi 

4.3.2 Folliculitis vestibuli nasi. Furunculus nasi 

4.3.3 Erysipelas 

4.3.4 Rhinophyma 

4.4 Záněty dutiny nosní a vedlejších nosních dutin 
4.4.1 Rhinitis acuta 

Rhinitis acuta catarrhalis   –  Common cold 

4.4.2 Rhinithis (rhinosinusitis) chronica 

4.4.2.1 Rhinitis chronica simplex 

4.4.2.2 Rhinitis (rhinosinusitis) chronica hypertrophica 

4.4.2.3 Rhinitis chronica atrophica 

Rhinitis chronica atrophica sicca anterior 

Rhinitis chronica atrophica crustosa. Ozaena 

Souběh chronické hypertrofické a atrofické  rhinosinusitis.  

Syndrom nadměrně průchodného nosu - empty nose syndrom 

4.4.2.4 Rhinitis medicamentosa 

4.4.2.5 Rhinitis gravidarum 

4.4.2.6 Rhinitis neurovascularis   

4.4.2.7 Rhinitis allergica 

Rhinitis allergica intermitens – sesonalis. Pollinosis 

Rhinitis allergica persistens – perennialis (plísňové viz též 15.4 - prezentace) 

4.4.2.8 Nealergické rýmy s eozinofilním syndromem (NARES) 

4.4.3 Záněty vedlejších nosních dutin 

4.4.3.1 Sinusitis (rhinosinusitis) paranasalis acuta 

4.4.3.2 Sinusitis (rhinosinusitis) paranasalis chronica  
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4.4.4 Nosní polypy  –  Polyposis nasi  (Antrochoanální polyp) 

4.4.5. Terapie chronických rinosinusitid a nosní polypózy 

Funkční endonazální chirurgie (viz též chirurgická a CT anatomie 15.2) 

4.5 Komplikace zánětů dutiny nosní a paranazálních dutin 
4.5.1 Místní komplikace zánětů paranazálních dutin 

4.5.1.1 Slizniční a odontogenní cysty čelistní dutiny 

4.5.1.2 Mukokély paranazálních dutin 

4.5.1.3 Kostní komplikace 

4.5.1.4 Patologie slzných cest a očnicové komplikace 

Patologie slzných cest 

Orbitocellulitis (též 4.10.1) 

Phlegmona orbitae 

Retrobulbární neuritidy 

4.5.1.5 Nitrolební komplikace (též 4.10.23) 

4.5.2 Komplikace vzdálené a syndromy 

4.5.3 Prevence komplikací u nemocných v bezvědomí 

4.6 Specifické záněty v oblasti nosu 
4.6.1 Tuberkulóza nosu 

4.6.2 Lues nosu 

4.6.3 Rinosklerom 

4.7 Nádory a granulomy nosu a paranazálních dutin 
4.7.1 Nezhoubné nádory 

4.7.2 Zhoubné nádory 

4.7.2.1 Zhoubné nádory zevního nosu a obličeje 

4.7.2.2 Zhoubné nádory dutiny nosní a paranazálních dutin 

4.7.3  Granulomy nosu a paranazálních dutin. Wegenerova granulomatóza, tj. 

granulomatöza s polyangiitidou a eozinofilní forma, dříve sy Churgův-Straussové 

4.8  Systémová kostní onemocnění lebky 

4.9 Patologie slzných cest 

4.10 Doplňky, kasuistiky, obrazová galerie aj. 
4.10.0 Expandující nádory selární krajiny  :  

              Supraselární  a preselární adenomy hypofýzy a kraniofaryngeomy 

4.10.1 Očnicové rinogenní zánětlivé komplikace: neseptální, epiperiorbitální a 

intraorbitální. (Viz též 5.5.1.5, 4.10.5) 

4.10.2 Rhinitis medicamentosa 

4.10.3 Domácí prach - aeroalergeny 

4.10.4 Plísňové alergie – obecně 

4.10.5 Mycetom (aspergilom, fungus ball) paranazálních dutin (viz též 15.4). 

Choanální polyp. CT anatomie: rekonstrukce ve třech rovinách. 

4.10.6.1 Rinometrie 

4.10.6.2 Rinostereometrie 

4.10.6.3 Vyšetření bronchiální hyperaktivity 
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4.10.6.4 Stanovení nazálního oxidu dusnatého (NO) 

4.10.7 Wegenerova granulomatóza (viz též 4.7.3) a eozinofilní  granulomatóza  s 

 poolyangiitidou (dříve syndrom Churg-Straussové (viz též 4.4.3.2), přehled a 

třídění vaskulitid 11..5.2.3 

4.10.8 Primární ciliární dyskineze. Kartagenerův syndrom.  

4.10.9 Cystická fibróza 

4.10.10 Léčba alergické rýmy (viz též 4.4.2.7) 

4.10.10.1 Antihistaminika 

4.10.10.2 Kortikosteroidy 

4.10.10.3 Kromony 

4.10.10.4 Anticholinergika 

4.10.10.5 Antileukotrieny 

4.10.10.6 Dekongestiva 

4.10.10.7 Specifická alergenová imunoterapie (desenzibilizace) 

4.10.10.8 Léčba biologiky  v alergologii.Biologická léčba chronické sinusitidy. 

4.10.10.9 Chirurgická léčba 

4.10.11 Alergická rýma v souběhu s alergií jinde, u dětí, v těhotenství 

            při jiných nemocech  (viz též 4.4.2.7). 

4.10.11.1  Alergický zánět očních spojivek 

4.10.11.2  Nosní alergie a záněty středního ucha 

4.10.11.3  Obstruční sleep apnoe syndrom a nosní alergie 

4.10.11.4  Alergická rýma v těhotenství 

4.10.11.5  Alergická rýma u dětí v předškolním věku 

4.10.12 EPOS (EP3OS EPOS3,Evropský konsensus o rinosinusitidě a nosní polypózy) 

2007, 2012, 2020 

4.10.13 Cysty nosního vchodu a ductus nasopalatinus (též 4.10.23 , 4.1) 

4.10.14 Tkáňová eozinofilie a degranulace eozinofilů. 

4.10.15 Chlamydia pneumoniae – patogen respiračního ústrojí 

4.10.16 Méně obvyklé nádory nosu a paranazálních dutin (meningeom, 

hemangiopericytom, neurofibrosarkom, adenoameloblastom, chondrosarkom, 

metastáza folikulárního karcinomu štítnice do dutiny nosní. Nádory hypofýzy viz 

4.10.0) 

4.10.17 Patologie, klinika a terapie lební baze. ORL chirurgické postupy (přehled) 

4.10.18 Rakovina kůže (mimo melanom) 

4.10.18.1 Z Merkelových buněk 

4.10.18.2 Bazocelulární karcinom kůže obličeje 

4.10.19 Balonková plastika vývodů paranazálních dutin (balloon sinuplasty) 

4.10.20 Rizika mikroklimatu v zateplených, nízkoenergetických a pasivních domech 

4.10.21 Vstřebávání farmak nosní sliznicí: využití v praxi 

4.10.22 Chronická rinosinusitida – pojetí v USA 2013 

4.10.23  Epidurální absces  při vleklém zánětu klínové dutiny u dítěte.  



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

4.10.24 Vrozené vývojové anomálie v oblasti nosu (též 4.1, 4.10.13)  

4.10.25 Poruchy čichu – dysosmie 

4.10.26 Histaminová intolerance 

4.10.27 Laktoflóra v léčbě katarů cest dýchacích 

4.10.28 Invertovaný papilom v.s. z ductus nasolacrimalis v MRI a CT 

4.10.29 Vrozený tumor krajiny fossa canina u novorozence.  

4.10.30 Cholesterolový granulom paranazálních dutin  

4.10.31 Virostatika v ORL léčbě (orientační nástin 2019) 

4.10.32 Odsávačka nosního sekretu pro kojence a batolata pro domácí ošetření  

4.10.33 COVID - 19,  patologie, klinika , SARS-CoV2 
4.10.34 Rozštěpy rtu a patra. (Doplnění 4.1.1.2) 
 

5  Nemoci dutiny ústní 

5.1 Infekční záněty 
5.1.1 Anguli oris infectiosi   –  Stomatitis angularis 

5.1.2 Cheilitis – Zánět rtů 

5.1.3 Gingivitis 

5.1.4 Stomatitis 

Virové stomatitidy (Kawasakiho sy 11.5.2,  léčba antivirotiky  herpesvirů 9.10.23 ) 

5.2 Aftózní neinfekční stomatitidy (též 5.10.1-3) 

5.3 Puchýřnaté dermatózy 

5.4 Symptomatické projevy na sliznici úst a hltanu 
5.4.1 Xerostomie 

5.4.2 Glossodynie 

5.4.3 Změny barvy sliznice 

5.5 Autoimunní onemocnění (též 5.10.8) 

5.6 Změny na sliznici úst a hltanu vlivem přecitlivělosti nebo      

přetížení 

5.7 Prekancerózy sliznice úst a hltanu 

5.8 Nádory sliznice dutiny ústní 

5.9. Poruchy senzibility a motility jazyka 

5.10 Doplňky 

5.10.1 Herpangina 

5.10.2 Recidivující aftózní stomatitida 

5.10.3  PFAPA (Marshallův syndrom) 

              Periodické horečky (autoinflammatory syndromes)  

5.10.4 Costenův syndrom 

5.10.5 Extrémně rostoucí dediferencovaný zhoubný nádor krajiny parotis         

5.10.6 Temporomandibulární kloub a jeho poruchy 

5.10.7 Orofaryngeální mukositida v průběhu radioterapie a chemoterapie 
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5.10.8 Genetika systémových autoimunních onemocnění  a ORL 

5.10.9 Kasuistika recidivující dlaždicobuněčné rakoviny dolního rtu 

5.10.10 Dlaždicobuněčný karcinom hrany jazyka (kasuistika) 

 

6  Nemoci hltanu 

6.1 Hyperplázie lymfoepiteliálního hltanového kruhu 

6.2 Záněty hltanu a jeho lymfoepiteliálních orgánů 
6.2.1 Akutní záněty mandlí - Angíny 

6.2.1.1 Hnisavé (samostatné) angíny 

Angina catarrhalis 

Angina lacunaris 

Angina follicularis 

Angina pseudomembranacea 

Angina ulceromembranacea 

Angina retronasalis 

Angina lingualis 

6.2.1.2 Angíny symptomatické 

Angina monocytotica 

Angina vesiculosa. Herpangina (herpesviry 9.10.23) 

6.2.1.3 Angíny druhotné 

6.2.2 Komplikace angín 

6.2.2.1 Pseudoabscessus tonsillae 

6.2.2.2 Phlegmona et abscessus peritonsillaris 

6.2.2.3 Lymphonoditis colli abscedens 

6.2.2.4 Phlegmona baseos oris 

6.2.2.5 Phlegmona  et fascitis colli. Abscessus lateropharyngealis (též 11.1.1.2 a 11.5.4) 

6.2.2.6 Abscessus retropharyngealis 

6.2.2.7 Sepsis tonsillogenes 

Angina septica 

Sepsis post anginam 

6.2.2.8 Febris rheumatica 

6.2.2.9 Syndrom toxického šoku 

6.2.3 Vleklé záněty lymfoepiteliálního hltanového kruhu 

6.2.3.1 Vleklý zánět patrových mandlí 

6.2.3.2 Hyperkeratosis lacunaris tonsillarum 

6.2.3.3 Vegetationes adenoideae 

6.2.4 Pharyngitis acuta 

6.2.4.1 Pharyngitis acuta catarrhalis (Kawasakiho sy 11.5.2) 

6.2.4.2 Pharyngitis acuta follicularis 

6.2.5 Pharyngitis chronica 

6.2.5.1 Pharyngitis chronica hypertrophica 

6.2.5.2 Pharyngitis chronica atrophica 

6.2.6 Specifické záněty hltanu 
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6.3 Nádory hltanu 
6.3.1 Benigní nádory hltanu 

6.3.1.1 Pendulující papilom hltanu 

6.3.1.2 Juvenilní angiofibrom nosohltanu   

6.3.2 Maligní nádory hltanu 

6.3.2.1 Carcinoma oropharyngis 

6.3.2.2 Carcinoma epipharyngis 

6.3.2.3 Carcinoma hypopharyngis 

Lymphoma pharyngis 

Chordomy klivu 

6.4 Ronchopatie a sleep apnoe syndrom (též 3.13.7, 6.6.2, 15.9) 

6.5 Projevy AIDS v otorinolaryngologii 

6.6 Doplňky, obrazová galerie, kasuistiky 

6.6.1 Flegmóna parafaryngu v CT obraze 

6.6.2 Obstrukční sleep apnoe syndrom – klinika (vyšetřovací metody viz 3.13.7) 
6.6.3 Biologická léčba (léčba biotiky) rakoviny hlavy a krku 

6.6.4 Guideline Recommendations  indikací TE v USA 2011 (též 6.2.3.1) 

            Srovnání současných operačních technik (2011) 

6.6.5 Předopoerační vyšetření dítěte k vyloučení hemokoagulační poruchy 

6.6.6 Listerióza 

6.6.7 Fibrolipomy a teratomy polykacích cest (hamartomy, teratoidy) (též 7.6.1) 

6.6.8 Carcinoma epipharyngis (též 6.3.2.2) 

6.6.9 Tornwaldtova cysta – nemoc (viz též  6.2.3.3)                                             

6.6.10 Streptokoky (pro klinickou praxi) 

6.6.11 Tonzillektomie a tonzillotomie a pooperační krvácení (X.2019, viz též 

6.6.5) 

 

7  Nemoci jícnu 

7.1 Vývojové vady jícnu (viz též 7.7.12) 

7.2 Záněty jícnu 
7.2.1 Oesophagitis acuta 

7.2.2 Oesophagitis chronica 

7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy – Gastroezofageální reflux -   Supraezofageální reflux 

(extraezofageální refluxní nemoc) (též 7.7.7., fyzioterapie 7.7.10) 

7.2.2.2 Kandidové ezofagitidy 

7.3 Divertikly polykacích cest 

Krikofaryngeální pulsní divertikl - Zenkerův divertikl 

7.4 Jícnové varixy 

7.5 Poruchy motility jícnu (též 7.7.4) 
Chronické a intermitující spazmy a achalazie 

Aspirační syndromy viz 8.5.1 
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7.6 Nádory jícnu 
Nezhoubné nádory jícnu 

Barretův jícen 

Rakovina jícnu 

7.7  Doplňky 
7.7.1 Eozinofilní ezofagitida. Lymfocytární ezoifagitida 

7.7.2 Jícnový (intramurální) hematom 

7.7.3 Spontánní ruptura jícnu (transmurální Boerhaave sy a parciální Mallory-Weissův sy.) 

7.7.4 Poruchy motility jícnu (též 7.5,  7.7.10) 

7.7.5 Rakovina krční části jícnu 

7.7.6 Dysfagie při osteofytech krční páteře 

7.7.7 Extraezofageální (supraezofageální) refluxní nemoc (též 7.2.2.1 a 7.7.10) 

7.7.8 Zenkerův divertikl – léčba 

7.7.9 Helicobacter pylori jako patogen ORL orgánů 

7.7.10 Fyzioterapie gastroezofageálního refluxu a poruch motility jícnu (též 7.7.4, 7.7.7) 

7.7.11.Dysfagie – struktura, funkce, patologie a klinika poruch polykání (z pohledu 

fyzioterapie 2.12.1.)  

7.7.12 Vývojové anomálie a malformace jícnu (viz též 7.1) 

8 Nemoci hrtanu 

8.1 Vývojové vady hrtanu (viz též 8.6.7) 

8.1.1 Stridor laryngis congenitus   –  Vrozená laryngomalacie 

8.1.2 Laryngocoele 

8.1.3 Diaphragma laryngis 

8.2 Záněty hrtanu 
8.2.1 Laryngitis catarrhalis acuta 

8.2.2 Stenozující (sufokující) laryngitidy  (viz též 15.7 – prezentace) 

8.2.2.1 Laryngitis subglottica  –  Pseudocroup 

8.2.2.2 Laryngitis supraglottica. Laryngitis phlegmonosa 

8.2.2.3 Oedema laryngis. Laryngitis oedematosa. Quinckeho edém 

8.2.2.4 Laryngotracheobronchitis pseudomembranacea et crustosa 

8.2.3 Laryngitis chronica 

8.2.3.1 Laryngitis chronica atrophica 

8.2.3.2 Laryngitis chronica hypertrophica. Hyperplasia  et dysplasia laryngis 

Noduli cantorum 

Hyperplazie a dysplazie (prekancerózy) 

Prolapsus ventriculi laryngis. Reinkeho edém 

Hlasivkový polyp 

8.2.4 Specifické záněty hrtanu 

8.2.4.1 Tuberkulóza 

8.2.4.2 Sklerom 

8.2.4.3 Lues 

8.3 Nádory hrtanu 
8.3.1 Benigní nádory hrtanu 
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Papilom hrtanu 

Lidské papilomaviry (též 8.6.1) 

8.3.2 Rakovina hrtanu 

Faryngolaryngeální rakovina 

Obecné principy radioterapie ORL nádorů (radiační mukozitida 5.10.7), ( doplněk) 

Vitamin D a C v prevenci a léčbě rakoviny. 

8.3.5  Srovnání různých kombinací konzervativní léčby místně pokročilé rakoviny hrtanu 

(T3-4) (doplněk) 

 

8.4 Poruchy hrtanové inervace 
Obrny fonačního svalstva 

Křeče fonačního svalstva  –  Dyskineze hlasivek 

 Neuralgie a anestézie n. laryngeus superior 

Poznámky k patologii a klinice průdušnice 
Aspirační syndromy 

Tracheobronchiální dyskineze a tracheobronchomalacie. Stenózy průdušnice 

8.6 Doplňky 

8.6.1 Lidské papilomaviry (HPV) 

8.6.2 Studium preparátů hrtanu pro patoanatomickou klasifikaci (pT) 

8.6.3 Vzácnější druhy zhoubných nádorů hrtanu (neuroendokrinní karcinoid, malobuněčný 

karcinom, osteosarkom, hemoblastóza typu RESA, chondrosarkom) 

8.6.4 Histopatologie rakoviny hrtanu 

8.6.5  Problémy laryngektomovaných, zejména při mluvní komunikaci 

8.6.6 Hereditární angioedém                                                                                                                                                         

8.6.7 Vývojové anomálie a malformace hrtanu (též 7.1) 

9  Nemoci ušní 

9.1 Vývojové vady ucha 
9.1.1 Apostasis auriculae  –  Otapostaxis 

9.1.2 Microtia et atresia meati acustici externi. Dysostosis mandibulofacialis 

9.1.3 Appendices praeauriculares. Fistula auris congenita 

9.1.4 Hypoplasia labyrinthi . Anomálie kostěného a membranozního labyrintu 

9.2 Nemoci zevního ucha 

9.2.1 Cerumen obturans 

9.2.2 Pruritus meati acustici externi 

9.2.3 Záněty kůže zevního zvukovodu a boltce 

9.2.3.1 Otitis externa circumscripta  –  Furunculus meati 

acustici externi 

9.2.3.2 Otitis externa diffusa 

Eczema meati acustici externi 

Zvukovod stenozující externí otitidy (chronická  obliterativní (hypertrofická) e.o.) 

Otitis externa bacterialis 

Otitis externa mycotica 

Otitis externa virosa 
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Otitis externa haemorrhagica bullosa 

Herpes zoster oticus (též 9.2.3.2 – terapie antivirotiky) 

9.2.3.3 Perichondritis auriculae 

9.2.3.4 Myringitis 

9.3 Záněty středního ucha 
9.3.1 Catarrhus tubae auditivae acutus 

9.3.2 Catarrhus tubotympanalis chronicus – Seromukotympanon  –  Otitis media secretoria. 

Tuba patens 

9.3.3 Otitis media acuta 

9.3.3.1 Otitis media acuta suppurativa kojenců a batolat 

9.3.3.2 Otitis media acuta suppurativa ve stáří 

9.3.3.3 Otitis media haemorrhagica 

9.3.3.4 Léčba otitis media acuta 

9.3.4 Otitis media acuta suppurativa recidivans 

9.3.5 Otitis media latens, acuta exacerbans, remitens 

9.3.6 Mastoiditis (a její komplikace též 9.10.2) 

9.3.6.1. Závěry plynoucí z metaanalýz výsledků léčby otitis media (2008) 

9.3.7 Otitis media chronica suppurativa 

9.3.7.1 Otitis media chronica suppurativa mesotympanalis 

9.3.7.2 Otitis media chronica suppurativa epitympanalis a ušní (pseudo)cholesteatom 

(též 9.10.6.2) 

9.3.7.3 Otitis media chronica suppurativa mesoepitympanalis 

9.3.8 Residua post otitidem mediam 

9.3.8.1 Rezidua na bubínku 

9.3.8.2 Processus adhaesivus cavi tympani. Tympanosclerosis 

9.4 Záněty vnitřního ucha 
9.4.1 Labyrinthitis circumscripta  –  Fistula labyrinthi 

9.4.2 Labyrinthitis diffusa 

9.4.2.1 Labyrinthitis serosa 

9.4.2.2 Labyrinthitis purulenta 

9.4.3 Histopatologická poznámka k zánětům ucha 

9.5 Labyrintopatie a neuropatie n. statoacustici (viz 9.10.16) 
9.5.1 Presbyacusis a presbyvertigo (viz též 9.10.30 a 9.10.24) 

9.5.2 Nedoslýchavost z hluku 

9.5.2.1 Akustické trauma 

9.5.2.2 Explozní trauma (viz též 12,3,2.1 barotrauma) 

9.5.2.3 Nedoslýchavost z dlouhodobého přetížení hlukem 

9.5.3 Hereditární vady sluchu (podrobně  syndromy viz též 9.10.15) 

Otosclerosis 

9.5.4 Prenatálně a perinatálně získané poruchy sluchu 

9.5.4.1 Prenatálně získané poruchy sluchu 

9.5.4.2 Perinatálně získané poruchy sluchu 

9.5.5 Náhlá percepční porucha sluchu a rovnováhy (závratě viz též 15.3) 

9.5.5.1 Morbus Ménièri 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

9.5.5.2 Infekční poruchy sluchu a rovnováhy  (též 9.10.23 – terapie antivirotiky). Benigní 

paroxysmální vertigo,  kupulolitiáza. Sy dehiscence canalis semicircularis superior. 

9.5.5.3 Exogenně toxické poruchy sluchu a rovnováhy 

9.5.5.4 Záchvatovité závratě nevestibulárního původu (neurologické) 

9.5.6 Poruchy sluchu a rovnováhy z přetížení 

9.5.6.1 Poruchy sluchu a rovnováhy vlivem vibrací 

9.5.6.2 Dekompresní poranění vnitřního ucha 

9.5.6.3 Kinetózy 

9.5.7 Autoimunní senzorineurální nedoslýchavost a závratě 

9.5.8 Obecná terapie náhlých poruch sluchu a rovnováhy 

9.6 Nádory ucha 
9.6.1 Benigní nádory ucha 

9.6.2 Zhoubné nádory 

9.7 Otogenní nitrolebeční komplikace, otogenní sepse (též 9.10.2) 

9.8 Chirurgická léčba nemocí středního ucha a labyrintu 
9.8.1 Antromastoidektomie 

9.8.2 Attikoantrotomia. Operatio radicalis auris mediae 

9.8.3 Chirurgie nedoslýchavosti 

9.8.3.1 Tympanoplastiky 

9.8.3.2 Chirurgie nedoslýchavosti u otosklerózy 

9.9 Rehabilitace sluchu pomocí sluchadel 
Kochleární implantáty  –  neuroprotézy  (Plošný screening sluchu kojenců viz kap. 3.13.4) 

9.10 Obrazová galerie, doplňky a kasuistiky 
9.10.1 Tromboflebitidy splavů a v. jugularis interna 

9.10.2 Zánětlivé komplikace středoušních zánětů (schéma) 

9.10.2.1 Pachymeningitis externa otogenes 

9.10.3  Prevence negativního působení hluku  - vládní předpis 2006 

9.10.4  Perspektivy genové terapie poruch sluchu a rovnováhy 

9.10.5  Implantovatelná sluchadla a pomůcky ke zlepšení slyšení, též pro  pseudobilaterální 

slyšení 

9.10.6  Středoušní záněty v obraze HRCT 

9.10.6.1 Subakutní, chronický  až latentní typ antromasoiditidy 

9.10.6.2 Ušní cholesteatom – pseudocholesteatom, teorie a HRCT 

9.10.7 Schwannom n. VIII – HRCT nález, tumor jugulárního glomu, mozkový absces 

9.10.8 Tumor glomus jugulare (chemodektom) 

9.10.9   Stenózy a. vertebralis,  basilaris a carotis jako příčina poruch sluchu, rovnováhy a 

řeči 

9.10.10  Chondrodermatitis nodularis chronica helicis 

9.10.11 Kostní dehiscence mezi fossa jugularis a cavum tympani (tzv. vysoké postavení 

bulbu) 

9.10.12 Kupulolitiáza. Benigní poziční paroxysmální  vertigo. Repoziční manévry. 

9.10.13  Patologie vestibulookulárních reflexů (viz též 1.11.7 fyziologie, 3.13.8 vyšetření) 

9.10.14 Otitis media secretoria a otitis media with effusion, léčebné trendy 2009. (Viz též  

                9.3.2 a 9.3.5)    
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9.10.15 Dědičné a získané syndromy s vadou sluchu 

9.10.15.1-12 Třídění sluchových vad podle spolupostižených orgánů a systémů 

9.10.15.13 Syndromy s vadou sluchu podle typu dědičnosti 

9.10.15.14 Diagnostika  syndromů s vadou sluchu (viz též 3.13.4) a terapie 

9.10.15.15 Kasuistiky syndromů s vadou sluchu 

9.10.16 Sluchová neuropatie (auditory neuropathy. Neuropatie n. VIII). 

9.10.17  Superinfekce streptococcus pneumoniae po virových respiračních nemocech 

9.10.18 Objektivní šelest (kasuistika) 

9.10.19 Atrézie kostěného zvukovodu při chronické externí otitidě 

9.10.20 Repneumatizace spánkové kosti po antromastoidektomii v dětském věku 

9.10.21 Epidermoid spánkové kosti. Cholesteatoma verum. (Kasuistika.) 

9.10.22 Klasifikace poruch a vad sluchu pro praxi a posudkové potřeby (WHO) 

9.10.23 Infekce herpetickými viry a jejich léčba virostatiky 

9.10.24 Presbyvertigo (též rehabilitace) 

9.10.25 Některá anatomická úskalí sanace středoušního cholesteatomu 

9.10.26 Dehiscence canalis semicircularis anterior (superior) (DCSA).  

9.10.27 Některé neurologické nemoci s  kochleo-vestibulární symptomatologií. 

9.10.28  Toxoalergická reakce po kousnutí hmyzem 

9.10.29 Anomálie první žaberní štěrbiny. 

9.10.30 Presbyakuze (poznatky 2016). 

9.10.31 Reohematofereze v léčbě idiopatické senzorineurální poruchy sluchu 

9.10.32 Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé idiopatické percepční 

nedoslýchavosti  

Z historie  

10  Poruchy hlasu a řeči 

10.1 Poruchy hlasu 

10.1.1 Hlasivkové dyskineze 

10.1.2 Mutační a hormonálně podmíněné poruchy hlasu 

10.1.3 Profesionální poruchy hlasu 

10.1.4 Tremor hlasivek 

10.2 Poruchy řeči (též prezentace 15.14 též z pohledu neuropatologie) 

10.2.1 Opoždění vývoje řeči 

10.2.2 Poruchy výslovnosti 

10.2.2.1 Funkční poruchy výslovnosti 

10.2.2.2 Organické poruchy výslovnosti 

10.2.3 Neurodynamické poruchy řeči 

10.2.4  Dysfázie  –  Afázie  –  Akustická agnosie řeči   

Dysartrie 

10.3. Doplňky 

10.3.1 Hlasové a řečové problémy u Parkinsonovy nemoci 

10.3.2 Logopedické pojetí poruch lidské komunikace (Kateřina Jehličková) 

10.3.2.1  Vývojová nemluvnost – dysfázie 

10.3.2.2  Získaná orgánová nemluvnost – afázie 
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10.3.2.3  Získaná neurotická nemluvnost – mutismus 

10.3.2.4  Narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie)  

10.3.2.5  Narušení plynulosti řeči – balbuties – tumultus sermonis 

10.3.2.6  Narušení grafické stránky řeči – specifické vývojové poruchy školních 

dovedností (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie etc.) 

10.3.2.7 Narušení zvuku řeči 

10.3.2.8 Symptomatické poruchy řeči 

11  Nemoci zevního krku 

11.1 Lymfonodální zduření 
11.1.1 Lymphonoditis colli 

11.1.1.1 Lymphonoditis colli non specifica 

11.1.1.2 Abscessus peripharyngealis. Phlegmona et fascitis colli.  Thrombophlebitis v. 

jugularis int. Mediastinitis (též nekrotizující fascitis 11.5.4) 

11.1.1.3 Lymfonoditidy se změnami v krevním obraze 

Infekční mononukleóza 

Infekční lymfocytóza 

Toxoplasmóza 

11.1.1.4 Retikulocytární abscedující lymfonoditidy 

11.1.1.5 Tuberkulóza krčních mízních uzlin (též 11.5.1) 

11.1.1.6 Aktinomykóza 

11.1.2 Nádory mízních uzlin 

11.1.2.1 Lymphogranuloma malignum  –  Morbus Hodgkin 

11.1.2.2 Nehodgkinské lymfomy 

11.1.2.3 Metastázy do krčních uzlin 

11.2 Mimouzlinové zduření v oblasti krku 
11.2.1 Anomalie a malformace v oblasti krku 

11.2.1.1 Laterální krční píštěle a cysty 

11.2.1.2 Mediální krční cysty  

11.2.1.3 Malformace krku 

11.2.2 Mimouzlinové a mimožlázové nádory krku 

11.2.3 Trombóza v. jugularis interna (tromboflebitidy  6.2.2.7, 9.10.1, 11.1.1.2, 11.5.1) 

11.3 Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek 
11.3.1 Vrozené vývojové vady 

11.3.2  Nemoci štítné žlázy 

11.3.2.1 Nemoci z nedostatku jodu 

11.3.2.2 Eufunkční strumy 

                Karcinom štítné žlázy 11.3.2.2  Doplněk (2012): Papilární karcinom štítné žlázy 

11.3.2.3  Záněty štítné žlázy 

11.3.2.4  Dysfunkce štítné žlázy 

11.3.2.5 Nodulární a cystická struma 

11.3.2.6 Indikace k operacím nemocí štítné žlázy 

11.3.3. Nemoci příštítných tělísek 

11.3.3.1 Primární hyperparatyreóza 
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11.3.3.2 Sekundární hyperparatyreóza 

11.3.3.3 Rakovina příštítných tělísek 

11.3.3.4 Hypoparatyreóza 

11.4  Nemoci slinných žláz 
11.4.1 Záněty slinných žláz –  Sialoadenitis 

11.4.1.1 Sialoadenitis acuta 

Parotitis epidemica 

11.4.1.2 Sialoadenitis chronica 

Parotitis chronica 

Parotitis recidivans 

Sialoadenitis submandibularis chronica 

11.4.2 Sialolithiasis 

11.4.3 Sialoadenosis 

11.4.4 Sjögrenův syndrom. Mikuliczova a IgG4 asociovaná nemoc 

11.4.5 Cysta a mukokély slinných žláz 

11.4.6 Nádory slinných žláz – Sialomy 

11.4.6.1 Benigní sialomy 

11.4.6.2 Semimaligní a maligní slalomy 

11.5. Doplňky, kasuistiky, obrazová galerie 
11.5.1 Hluboké krční infekce . Etiologie, anatomie, klinika, obrazová galerie : Abscedující 

lymfonoditida v UZ a CT obraze (též tbc). Mediastinitis po   iatrogenní perforaci jícnu na 

pasáži jícnem, klasickém rtg a CT. 

11.5.2 Kawasakiho a Kikuchiho sy. 

11.5.2.1 Kawasakiho syndrom (nemoc) (mukokutánní lymfonodopatie, infantilní 

periarteritis nodosa ) 

11.5.2.2 Kikuchiho syndrom (nemoc) 

11.5.2.3 Primární vaskulitidy v oblasti ORL, přehled a třídění  

11.5.3 Orbitopatie (oftalmopatie) v souběhu s patologií štítné žlázy. Dekomprese očnice.  

11.5.4 Nekrotizující fascitida v ORL 

11.5.5 Nádory parafaryngu (laterofaryngu) 

11.5.6 Určení sentinelové (spádové) uzliny u metastazujících nádorů hlavy a krku 

11.5.7 Klasifikace krčních disekcí (2012) 

11.5.8. Obrazová dokumentace k cystám měkkých tkání krku 

11.5.9 Hypoparatyreóza z pohledu ORL 

11.5.10 Nemoc asociovaná s IgG4 (viz též 11.4.4) 

11.5.11 Cellulitis-adenitis syndrome novorozenců (CAS) – GBS sepse (čili  

lymfonoditis s flegmónou) 

11.5.12 Léčba nádorů gl. parotis je vždy chirurgická (doporučení 2019) 

 

12  ORL traumatologie 

12.1 Poranění obličeje 
12.1.1 Poranění střední etáže obličeje 

12.1.1.1 Poranění měkkých tkání obličeje 
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12.1.1.2 Zlomeniny střední etáže obličeje – Maxilofaciální zlomeniny. 

Zlomeniny nosu 

Zlomeniny očnice. Hydraulické zlomeniny 

Zlomeniny jařmového oblouku a zygomatikomaxilárního komplexu 

12.1.1.3 Zlomeniny horní etáže obličeje – Frontobazální zlomeniny 

12.1.1.4 Střelná poranění obličeje 

12.1.1.5 Cizí tělesa v dutině nosní a paranazálních dutinách 

12.1.1.6 Barotrauma paranazálních dutin. Barosinusitis  

12.2 Poranění oblasti krku 

12.2.1 Otevřená poranění měkkých tkání krku, polykacích cesta hrtanu 

12.2.2 Uzavřená poranění polykacích cest a hrtanu 

12.2.3 Vnitřní poranění polykacích a dolních dýchacích  cest 

12.2.3.1 Mechanická poranění 

12.2.3.2 Cizí tělesa v polykacích cestách 

12.2.3.3 Cizí tělesa v dolních dýchacích cestách 

12.2.3.4 Poleptání a opaření cest polykacích 

12.3 Poranění ucha 
12.3.1 Poranění zevního ucha 

12.3.1.1 Otevřené poranění boltce 

12.3.1.2 Othematom (též 12.4.4, chirurgické ošetření) 

12.3.1.3 Omrzliny a oznobeniny boltce 

12.3.1.4 Cizí tělesa ve zvukovodu 

12.3.2 Poranění středního ucha 

12.3.2.1 Poranění bubínku a středního ucha tlakovým 

rozdílem – Barotrauma 

12.3.2.2 Luxace sluchových kůstek (též 12.4.3) 

12.3.3 Zlomeniny spánkové kosti (též 12.4.3) 

12.3.3.1 Zlomeniny tympanické kosti 

12.3.3.2 Laterobazální zlomeniny 

Příčná zlomenina - Podélná zlomenina - Šikmá zlomenina 

12.4. Obrazová galerie 
Ruptura hrtanu a podkožní a mediastinální emfyzém na rtg. Šoková plíce. Zlomenina 

spánkové kosti na CT. 

12.4.1 Postintubační a poúrazové stenózy a striktury hrtanu a průdušnice 

12.4.2 Cizí tělesa jícnu a tracheobronchiálního stromu 

12.4.3 Poranění sluchových kůstek 

12.4.4 Othematom, chirurgické ošetření 

12.4.5 Zlomenina obličejového skeletu v 3D rekonstrukci 
 

13 Orl systematika a předpisy  

13.1 Výběr z ORL systematiky  a algoritmů (není v rejstříku) 

13.2  ORL předpisy 
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13.2.1 Předpis 79 z r. 2013 o posuzování způsobilosti k výkonu činnosti 

/ práce 

13.1 Výběr z ORL systematiky a algoritmů (není v rejstříku) 

UCHO 
1 PORUCHA SLUCHU - DĚLENÍ 

2  PŘÍČINY PŘEVODNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI 

3 PERINATÁLNĚ ZÍSKANÁ NEDOSLÝCHAVOST NEBO HLUCHOTA 

4 POSTNATÁLNĚ ZÍSKANÁ NEDOSLÝCHAVOST NEBO HLUCHOTA 

5  PRENATÁLNÍ PŘÍČINY VAD A PORUCH SLUCHU 

6 LABYRINTOPATIE A NEUROPATIE N. VIII. 

7 PERCEPČNÍ NEDOSLÝCHAVOST.  

7.1. SYNDROMY S NEDOSLÝCHAVOSTÍ 

8 ALGORITMUS RACIONÁLNÍ INDIKACE MRI  PŘI NÁHLÉ IDIOPATICKÉ   

JEDNOSTRANNÉ NEBO ASYMETRICKÉ PERCEPČNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI 

9 PŘÍČINY PŘEVODNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI 

10 SYSTEMATIKA ZÁNĚTŮ UCHA 

11 PROCESSUS ADHAESIVUS / TYMPANOSCLEROSIS 

11.1 OTITIS MEDIA SECRETORIA (MUKOTYMPANUM) 

12 TINNITUS 

13    ZÁVRAŤ 

14   ZÁVRAŤ + NY 

15   ZÁVRAŤ + KOCHLEOVESTIBULÁRNĚ NORMÁLNÍ 

16 OTALGIE  A 

17 OTALGIE  B 

17.1 NEURALGIE S OTALGIÍ 

18 OBRNA LÍCNÍHO NERVU  

ČICH, CHUŤ 

19 PORUCHY CHUTI 
20 ČICH - PERCEPCE, DRÁHY A CENTRA 

21 PORUCHA ČICHU 

NOS  

22 IMUNITA 

23      SYMPTOMATOLOGIE NOSNÍCH NEMOCÍ, VAD A ÚRAZŮ 

23.1  ALGORITMUS DIAGNOSTIKY A TERAPIE NAZÁLNÍ LIKVOREY 

23.2.  ALGORITMUS LÉČBY IATROGENNÍ NAZÁLNÍ LIKVOREY 

24  PATOGENETICKÉ FAKTORY RESPIRAČNÍHO  TRAKTU                      

25  PŘÍČINY ZTÍŽENÉ NOSNÍ PRŮCHODNOSTI 

26   VLEKLÁ OBSTRUKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH  A JEJÍ VLIV NA 

KARDIOPULMONÁLNÍ SYSTÉM 

27   KLASIFIKACE RINITID (RINOSINUSITID) 
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28  NEŽÁDOUCÍ REAKCE ORGANISMU NA LÉKY, POTRAVINY, AEROSOLY, 

ALERGENY, PRACH AJ. 

29  PŘECITLIVĚLOST NA ALERGEN – CHEMICKOU – FYZIKÁLNÍ NOXU – NEJASNÉ   

PŘÍČINY 

30  NOSNÍ POLYPY 

31  RHINITIS (RHINOSINUSITIS) CHRONICA HYPERTROPHICA 

32  LÉČBA ALERGICKÉ RÝMY 

HLTAN 

33  ZÁNĚTY HLTANU 

34 PATOLOGICKO ANATOMICKÉ DĚLENÍ ANGÍN 

35  KLINICKÉ DĚLENÍ ANGÍN 

36   INDIKACE K TE 

 JÍCEN   

37 DYSFAGIE                         

HRTAN 

38. 1-3 DUŠNOST – DYSPNOE              

39   LARYNGEÁLNÍ DYSPNOE  

40   TVORBA HLASU  

41   PŘÍČINY DYSFONIE 

42 CHRAPOT – RAUCEDO – DYSFONIE          
44 LÉČBA RAKOVINY HRTANU  

KRK 
45 DIAGNOSTICKÝ POSTUP U ZDUŘENÍ NA KRKU NEZNÁMÉ POVAHY 

45.1 ZDUŘENÍ V KRAJINĚ SLINNÝCH ŽLÁZ 

46 N V OBLASTI KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM T  

47 PRIMÁRNÍ T NEBYL NALEZEN  

13.2  ORL předpisy 
13.2.1 Předpis 79 z r. 2013 o posuzování způsobilosti k výkonu činnosti / práce 

14 Antibiotika, též probiotika, prebiotika,  biologika  a 
mikrobiota v ORL  
14.1   Antibiotika v léčbě bakteriálních orl onemocnění 

14.2   Probiotika  

14.3 Prebiotika 

14.4 Biologika – biologická terapie 

14.5 Léčba infekcí kůže a měkkých tkání, vyvolaných methycillin rezistentními 

žlutými stafylokoky (MRSA)  

14.6 Mikrobiota,  úloha mikroflóry sliznice v imunitní soustavě 

14.7 Makrolidy – nejen AB, ale též významné imunomodulátory 

14.8.  Biofilmy, defenziny, imunomodulátory (viz též 14.3 a 14.4) 
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15 Prezentace formou Power-Point 
15.1  Periferní obrny n.VII. 

15.2  Anatomie splanchnokrania (pro FES) 

15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teoretická část) 

15.2.2 Anatomie pro FES 2013 (obrazová část) 

15.3  Závratě 

15.4  Rhinosinusitis chronica,  

15.4.1 Systematika.  

15.4.2 Mykotické  rinosinusitidy.  

15.4.3 EPOS3 – evropský konsensus diagnostiky a terapie. 

15.5  HRCT anatomie a patologie splanchnokrania 

15.6.1-6  Krvácení v ORL (epistaxe, hemoptysis, hematemesis, embolizace větví 

carotis ext.) 

15.7  Dušení  (obecně, respirační, inspirační)  

15.8  Endoskopie v ORL  

15.9  Diagnostika a terapie obstrukčního sleep apnoe syndromu    

15.10 Tympanoplastiky, historie a perspektivy funkčně rekonstrukční chirurgie 

středního ucha  

15.11 Soubor prezentací k problematice endonazální endoskopické chirurgie 

15.11.1 Kurs FES, historie, terminologie, klinika 

15.11.2 Endoskopická endonazální chirurgie rinobáze 

15.11.3 Tyreogenní orbitopatie. Endoskopická dekomprese očnice 

15.11.4 Doplňující literatura k tématu FES 

15.11.5 Komplikace endonazální endoskopické chirurgie 

15.11.6 Concha bullosa (chirurgický postup) 

15.11.7 Infraturbinální antrostomie (operace) 

15.11.8 Ošetřování poškozené nosní sliznice nemocným 

15.11.9 Historie FES 

15.12 Nazální likvorea 

15.13 Polymorfismus chuti (a  chuť umami) 

15.14 Poruchy komunikace 

15.15 Sluchová trubice a její dysfunkce (struktura, funkce, patologie, klinika) 

15.16 Očnicové rinogenní komplikace 

15.17 Prostorová orientace 

15.18 EPOS 3 – Rinosinusitis 

15.19 Povzdech starého lékaře, nerozumějícího moderní medicině? 

15.20 Cysty příštítných tělísek a mízovodů 

15.21 Amyloidóza v oblasti ORL 

15.22  Metody lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných tělísek 

15.23 Atelektáza paranazálních dutin, silent sinus syndrom, pneumosinus 

dilatans 

15.24 Topograficko-anatomická schémata a zobrazovací metody 

15.25 Nekrotizující (maligní) externí otitida  

15.26 Proč, jak, čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchacích nemocným 

15.27 Sepse v ORL v předantibiotické době 

15.28 Ohlédnutí do historie funkčně rekonstrukční chirurgie středouší 

15. 29  Pokus o systemizaci syndromů s vývojovou poruchou též v oblasti ORL  

16 Otázky z otorinolaryngologie pro studenty v Hradci Králové pro šk.r. 2022 
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REJSTŘÍK  (nejsou zde podrobnosti z kapitol 13,14,15) 

 

 

A 

absces laterofaryngeální (parafaryngeální, perifaryngeální) 6.2.2.5, 11.5.1 
             krčních uzlin 6.2.2.3 
             nosní přepážky 12.1.1.2 
             para (peri,retro)tonzilární 6.2.2.2, incize 3.2.5.1 
             retrofaryngeální 6.2.2.6, 11.5.1 
             při mastoiditidě (schéma) 9.10.2 
acanthosis nigricans 5.7 
adenomatoidní hamartom 4.7.1 
adenomy hypofýzy 4.10.0 
adenotomie 6.2.3.3 
                        anamnestické vyloučení poruchy srážlivosti krve 6.6.5  
aeroalergeny 4.10 
afázie/akustická agnózie řeči 10.2.4 afázie získaná orgánová 10.3.2.2 
afonie psychogenní 2.9., 8.4.2 
aftózní stomatitis, recidivující 5.10 
afty 2.19, 5.2 
AIDS v ORL 6.4 
achalazie jícnu 7.5 
aktinomykóza 11.1.1.6 
akustická rinometrie  3.4.4, 4.10 
akustické trauma  akutní 9.5.2.1 
                                   chronické 9.5.2.3 
alergenově specifická imunoterapie 4.10.10.7 
alergická (toxoalergická) reakce po kousnutí hmyzem 9.10.28 
alergická rýma 4.4.2.7 
                             a komorbidity  4.10.11 (středoušní záněty,  
                                                                        alergická conjunctivitis  
                                                                         gravidita, OSAS, u malých dětí) 
                             a léčba 4.10.10 
                             a závrať 9.5.7 
alergologické testy 3.4.6 
                           vyšetření 3.4.6 
alergologie – aeroalergeny, plísně 4.10 
amyloidóza v oblasti ORL 15.21 

 
anatomie  dutiny ústní 1.3.0 
                    hltanu 1.3.1 
                    hrtanu 1.6.1 
                    jícnu 1.5.1 
                    krku zevního 1.9.1 
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                    n. facialis  1.8.1.2, 1.11, 15.1 
                    nosu 1.2.1, 15.2 
                              CT anatomie 1.11.6 
                    rhonbencefala (pons, mozeček, prodloužená mícha) na MR 1.11.11  
                    slinných žláz 1.4.1 
                    slzných cest 1.10 
                    splanchnokrania 15.2. 1-2 (pro FES a chirurgii baze lební) 
                    tracheobronchiálního stromu 1.7.1 
                    ucha 1.8.1, 11.1.9  
                              HRCT anatomie 1.11.6 
Angína (tonsilitis ac.) 6.2.1  
                      druhotná 6.2.1.3 
                      epiglottis 6.2.1 
                      follicularis 6.2.1.1 
                      herpetická 6.2.1.2 
                      komplikace 6.2.2 
                      lacunaris 6.2.1.1 
                      lingualis 6.2.1.1 
                      Ludowici 6.2.2.4, 11.5.1 
                      monocytotica 6.2.1.2 
                      Plaut Vincent 6.2.1.1   
                      pseudomembranacea 6.2.1.1 
                      retronazální 6.2.1.1  
                      septica 6.2.2.7  
                      sekundární 6.2.1.3      
                      symptomatické 6.2.1.2 
                      ulceromembranacea 6.2.1.1 
angioedém hrtanu, hereditární aj 8.6.6 
anguli oris infectiosi 5.1.1 
anomálie vývoje viz vady vývoje 
antibiotika v ORL (přehled podle dg.) 14.1 
antihistaminika 4.10.10.1 
anticholinergika 4.10.10.4 
antileukotrieny 4.10.10.5 
antrochoanální polyp 4.4.4 
antromastoiditis viz mastoiditis 
antromastoidektomie 9.8.1 
                                     repneumatizace 9.10.20 
appendices praeauriculares 9.1.3 
arteriografie  a embolizace a.carotis 3.13.15 
arthrogryposis multiplex congenita  8.6.7 
 artritis oculta 9.3.6 
ASA syndrom 4.4.2.8 
aspergilomy dutin 4.4.3.2, CT 4.10 
aspirační syndromy 8.5.1, aspirace při polykání3.3.2, 
atelektáza paranazálních dutin 1.2.1, 4.1.2, 4.4.4, 15.23 
atrézie jícnu 7.1 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

               zvukovodu 9.1.2 
                                    při otitis externa chron. 9.10.19 
attikoantrotomie 9.8.2 
atypický cholesteatom 9.3.7.3 
audiometrie nadprahová 3.7.2.5   
                        objektivní 3.7.2.7 
                        řečí 3.7.2.4 
                        tónová 3.7.2.3.  
auditory neuropathy 9.10.16 
autoimunní  choroby – genetika 5.10.8 
                        nedoslýchavost a závrať 9.5.7 
                        nemoci sliznic 5.5                  
                        tyreoditidy 11.3.2.3 
                        tyreotoxikozy 11.3.2.4 
autoinflammatory syndromes 5.10.3 

B 
balbuties 10.2.3, 10.3.2.5 
balónková plastika vývodů paranazálních dutin (balloon sinuplasty) 4.10.19 
balónková tuboplastika v léčbě dysfunkcí ET 15.15 
Barányho ohlušovač 3.1, 3.7.2.1 
Bardet – Biedlův syndrome 9.10.15.13 
barotrauma  paranazálních dutin 12.1.1.6   (barosinusitis) 
                         středního ucha 12.3.2.1 (barootitis) 
barootitis  12.3.2.1 
Barretův jícen  7.6.1 
Basedowova nemoc 11.3.2.4 
baze lební - klinika a chirurgie 4.10.17, 15.11.2, 15.11.5 
bazocelulární karcinom kůže obličeje  4.7.2.1, 4.10.18.2, Merkelův 4.10.18.1 
bazaloidní karcinom  4.10.18.1 
Behçetova nemoc (vaskulitida) 5.2 
Bellova obrna 2.3.1, 15.1 – prezentace 
benigní nádory viz nádory 
benigní paroxysmální poziční vertigo (kupulolitiáza) 9.5.5.2, 9.10.12 
BERA 3.7.2.7 
biofilmy 14.8 
biologika, biologická léčba (léčba biotiky) rakoviny hlavy a krku 6.6.3, obecně 14.4 
                   v alergologii, při nosní polypóze  a chronické rinosinusitidě 4.10.10.8  
biopsie z hrtanu 3.5.3 
Boerhaave syndrom 7.7.3 
bolest  hlavy z pohledu ORL 2.1.6.1-8 
              hltanu a jícnu 2.1.3 
              hrtanu 2.1.4  
              nosní dutiny 2.1.2 
              paranazálních dutin 2.1.2. 
              ucha 2.1.1 
boltec – vývojové vady 9.1 
borrelióza  15.1.  obrny n.VII. (prezentace) 
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brachyoesophagus 7.1 
branchiogenní cysty a píštěle 11.2.1.1 
Brockova afázie 10.2.4, 10.3.2.2 
bronchiální hyperaktivita – vyšetření 4.10.6.3 
bubínková dutina, endoskopie 3.13.3 
bulbus v. jugularis superior, vysoké postavení 9.10.11 
bursa pharyngea 6.6.9 

C 
C a D vitamin v lečbě zhoubných nádorů 8.3.4 
canalis sem icircularis ant., dehiscence 9.10.26 
CAS – cellulitis – adenitis syndrom – GBS sepse 11.5.11 
Castlemanova nemoc – lymfonodopatie 11.1.1.3 
Cellulitis-adenitis syndrome novorozenců (CAS) – GBS sepse (čili  lymfonoditis 
s flegmónou) 11.5.11 
CERA 3.7.2.7 
cerumen obturans 9.2.1 
cervikální syndrom 2.1.5 
Cetuximab v léčbě nádorů 6.6.3 
cévní malformace krku 11.2.1.2 
ciliární dysfunkce, dyskineze 3.4.5, 4.10.8 
cizí tělesa hltanu, extrakce 3.2.5.2 
                   nosu a dutin 12.1.1.5 
                                            extrakce  3.4.7   
                   polykacích cest 12.2.3.2, 12.4.2 (ilustrace) 
                   tracheobronchiální 12.2.3.3, 12.4.2 (ilustrace) 
                   zvukovodu 12.3.1.4 
                                          extrakce 3.10 
Coganův syndrom (vaskulitida) 9.5.7 
concha bullosa (FES) 15.11.6 
Cone Beam Computed Tomography (CBCT) 3.13.2 
coronaviry 3.4.1. (MERS, SARS, COVID-19) 
Costenův syndrom 2.1.1, 5.10.4  
COVID-19 2.6, 4.4.1, 4.10.33, enteroneuroektodermální forma 2.1.0  
covidový jazyk 2.19 a 4.10.33 
cri du chat sy  8.6.7 
CT v ORL 3.13.2, 3.13.6, 3.13.11, 9.10.6 
      PET CT 3.13.13 
cystická fibróza 4.5.2, 4.10.9 
cysty čelistní dutiny  odontogenní 4.5.1.1 
                                       slizniční 4.5.1.1 
cysty ductus nasopalatinus 4.5.1.1,  4.10.13 
cysty krku laterální 11.2.1.1,  
                    mediální 11.2.1.2 
                    obr. dokumentace též 11.5.8 
cysty a mukokély slinných žláz 11.4.5 
cysty nosního vchodu 4.5.1.1,  4.10.13 
                           hřbetu, dermoidní 4.1.1.1 
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cysty příštítných tělísek a mízovodů 15.20 

Č 
čelistní kloub a jeho poruchy 5.10.6 
čichová funkce 1.2.2.3, vyšetření parfémovými fixy 3.13.14 

                 poruchy čichu 2.6, 4.10.25 
 

D 
D  a C vitamin v etiopatogenezi a léčbě rakoviny 8.3.4 
dacryocystitis 4.9 
dacryocystorhinostomie 4.9 
defensiny 14.8 
deformity zevního nosu 4.2.1 
dehiscence canalis semicircularis anterior 9.10.26  
dechový test k diagnostice spinocelulární rakoviny hlavy a krku 3.13.10 
dekomprese očnice při tyreoidní orbitopatii 11.5.3 
dekompresní poranění nitroušní 9.5.6.2 
dekongestiva, nazální 4.10.10.6 
dětská papilomatóza hrtanu 8.3.1 
deviace nosní přepážky 4.2.2  
diafanoskopie 3.4.5 
diafragma laryngis 8.1.3, vrozené synechie hlasivek 8.6.7 
disekce krčních mízních uzlin 8.3.2, 11.1.2.3, kompartmenty 13.47 
diskriminace řeči 3.7.2.4 
divertikl Zenkerův 7.3 
                 střední části jícnu a epifrenický 7.3 
Dix-Hallpike test 9.10.12 
dušení 2.11 a 15.7 - prezentace 
dušnost hrtanová – pomoc 3.5.6.2, 15.7, 3.13.19 
                novorozenců cyklická 4.1.2 
dysartrie 10.2.5 
dysestezie v oblasti ORL 2.2 
dysfagie 2.12,  3.3,  lusoria 7.1,  7.7.11 komplexní kapitola  (struktura,  funkce, 

patologie, klinika), při osteofytech krční páteře 7.7.6 , z pohledu fyziatrie 2.12.1, 
vyšetření FEES  ( Flexible Endoscopic Examination of Swallowing). 3.3.2, 
fyzioterapie u GERD a poruch motility jícnu 7.7.10 
dysfázie 10.2.4, 10.3.2.1 

dysfonie 2.9 
                 hyperkinetická, hypokinetická, spastická, fonastenie, hysterická 10.1   
dyskineze hlasivek 8.4.2 
                    jícnu 7.5 
                    tracheobronchiální 8.5.2 
dyslalie 10.2.2-1, 10.3.2.7 
dysosmie 4.10.25 (dělení, příčiny) 
dysostosis mandibulofacialis 9.1.2 
dysplázie hrtanu 7.2.3.2 
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dyspnoe 2.11.1  a 15.7 - prezentace 

E 
ECoG 3.7.2.7 
edém hrtanu,  hltanu, Quinkeho aj  8.2.2.3,  a  15.7, hereditární 8.6.6 
eflorescence na sliznicích 2.19 
ekranizace 9.8.3.1 
ekzém zvukovodu 9.2.3.2 
             nosního vchodu 4.3.1 
elastografie ultrazvuková 3.13.17 
embolizace a. carotis ext.  3.13.15 a 15.6.6 
embryologie ORL orgánů 1.1  
                                                žaberních oblouků 1.1 
emfyzém měkkých tkání krku, pneumomediastinum 12.2.3.1, 12.2.3.2 
Empleyův manévr 9.10.12 
empty nose syndrom 4.4.2.3 
endonazální endoskopická chirurgie (EES) 4.4.5, 15.11.1-5, 15.12 aj. 
endoskopická transnazální chirurgie lební báze, indikace, možnosti 4.10.17  
endoskopie jícnu 3.3, flexibilní nasofaryngolaryngoskop 3.13.10.2 
                       tracheobronchiálního stromu 3.6 
endoskopické pokroky v ORL: zvětšovací, spektroendoskopie, chromoendoskopie,      
                       autofluorescenční (AFI) endomikroskopie, endocytoskopie atd. 3.13.10 
                       úzkopásmovým světlem  NBI 3.13.10.1 

                kofokáloní laserová endomikroskopie, trojmodaslitní zobrazovací       
systém, optická koherentní tomografie 3.13.10 

      endoskopické vyšetření  horních cest dýchacích v léky           
navozeném spánku. In 3.13.7  

- v ORL 15.8 (prezentace) 
eozinofilie tkáňová, degranulace eozinofilů 4.10.14 
eozinofilní nealergická rinosinusitis 4.4.3.2 
                     ezofagitida 7.2.1 
                     granulomatóza s polyangitidou (sy. Churg-Strauss) 4.10.7 
                     otitis media 9.3.6.1 
epidermoid ušní 9.3.7.3, 9.10.21 (kasuistika) 
epidermolysis bullosa hereditaria 5.3 
epidurální absces (extradurální, perisinuózní) rinogenní 4.5.1.5,  4.10.23 
                                                                                    otogenní 9.7. a 9.10.1-2  
epiglottitis acuta 8.2.2.2 a 15.7 - prezentace 
epilepsie vestibulární 9.5.5.4 
epistaxis 2.16.1  a 15.6 - prezentace 
                  ošetření 3.4.7.3 
EPOS 3 – Evropský konsensus o rinosinusitidě a nosní polypózy (2007, 2012 a 2020) 
4.10.12   
Eppendorfův manévr 3.10.3 
explozní trauma 9.5.2.2 
extraezofageální refluxní choroba 7.2.2.1, 7.7.7 
erytematodes 5.5  
erythema multiforme 5.10.2 
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erytroplasia laryngis 8.2.3.2 
eryzipel 4.3.3 
Eustachova trubice – prezentace: struktura, funkce, patologie, klinika 15.15,    
                                       funkční vyšetření 3.13.20 ( Viz též 1.11.5 , 3.7.2, 9.3., 9.10.14) 

ezofageální atrézie 7.1, 7.7.12 
ezofagitidy 7.2 
                      eozinofilní  7.2.1, 8.5 
                      refluxní 7.7.2.1 a 7.7.7 (supraezofageální) 
ezofagolaryngeální rozštěpy 7.7.12 
ezofagoskopie 3.3.1 
ezofagotracheální píštěl 7.1, 7.7.12 

F 
faryngitida akutní 6.2.4 
                      chronická 6.2.5 
faryngolaryngeální rakovina 8.3.3 
fascitis colli 6.2.2.5, 11.1.1.2,  11.5.1, 11.5.4 
febris rheumatica 6.2.2.8 
fenylthiocarbamid (chuť) 3.13.12 
FES (též FEES) 4.4.5, 4.10.10.8, 15.2, 15.11.1-5, 15.12 aj. 
       anatomie 15.2,  komplikace 15.11.5, 15.12,  historie 15.11.1 a 15.11.9 
FEES 3.3.2 Vyšetření poruch orofaryngeální fáze polykání   flexibilním endoskopem    

( Flexible (Fibro) Endoscopic Examination of Swallowing). 

fibrolipomy a teratomy polykacích cest 7.6.1, 6.6.7 

fibrózní dysplázie 4.8 
fistula auris congenita 9.1.3 
             dorsi nasi congenita  4.1.1.1 
             oesophagotrachealis 7.1 
flegmóna hrtanu 8.2.2.2 
                   krku 6.2.2.5, 11.1.1.2 
                   očnice 4.5.1.4 
                   peritonzilární 6.2.2.2 
                   spodiny ústní 6.2.2.4, 11.5.1 
flexibilní pernazální faryngolaryngoskopie 3.13.10.2 
fokální infekce 6.2.3.1 
fossa jugularis, dehiscence 9.10.11 
funkčně rekonstukční chirurgie středouší (tympanoplastiky) 9.8.3.1,  historie 15.10,     
                15.28                             
furunkl nosu 4.3.2 
               zvukovodu 9.2.3.1 
fyziologie hltanu 1.3.2 
                   hrtanu 1.6.2. 
                   jícnu 1.5.2  
                   krku zevního 1.9.2  
                   lymfatického hltanového kruhu 1.3.2 
                   nosu 1.2.2   
                   paranazálních dutin 1.2.2.5 
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                   rovnováhy 1.8.3 
                   slinných žláz 1.4.2  
                   slyšení 1.8.2, 11.1.9 
                   spánku 3.13.7 
                   tracheobronchiálního stromu 1.7.2 
                   ucha 1.8.2  
fyzioterapie  u gastroezofageálního refluxu (GERD) 7.7.10 
                        při benigní poziční závrati 9.10.12 (repoziční manévry) 
                        u presbyvertiga 2.10.24 
                        u dysfagie 2.12.1, 7.7.11. 

G 
gastroezofageální reflux GER 7.2.2.1, fyzioterapie 7.7.10  
                                            supraezofageální, extraezofageální též 7.7.7 
GBS sepse – G-B Streptococcus 11.5.11  
Gellého zkouška 3.7.2.2 
gingivitis 5.1.3 
globus nervosus 2.18, fyzioterapie 7.7.10 
glomus  tumor jugulární a tympanický 9.6.1, 9.10.8 
glositida Hunterova 5.4.3 
glosodynie 5.4.2 
glosoplegie 5.9 
glosoptóza  9.10.15.15 
glottis 1.6.1 
glutamát sodný 3.13.12 
glutamát – excitační neurotransmitér CNS 3.13.12 
Gradenigův sy 2.1.6.5 
granulomy nosu, středočárové 4.7.3, granulomátózy s polyangiitidou  4.10.7. 
gravicepce 1.8.3, 1.11.13 
Griselův sy 6.2.3.3 
gustometrie 3.2.3 

H 

haematemesis 2.16.3 a 15.6 - prezentace 
haemoptysis 2.16.2 a 15.6 – prezentace 
halitosis – zápach z úst 2.14 
Hamannův sy – spontánní pneumomediastinum 12.2.3.1 
hamartomy (teratomy, teratoidy) hltanu 6.6.7, nosních dutin 4.7.1, jícnu 7.6.1 
Hand-Schüller-Christianova nemoc 4.7.3 
haptická vertikála 3.13.9.1 (též vizuální) 
Hashimotova struma 11.3.2.3 
Hautant – úchylky paží 3.8.1 
Helicobacter pylori 7.2.2.1, patogen v ORL 7.7.9 
hemifaciální spasmus a jiné obličejové spasmy 2.3.1.1, 2.1.6.7 
hemoblastóza  (RESA) hrtanu 8.6.3 
hereditární vady sluchu 9.5.3 
hereditární teleangiektázie (m. Rendu-Osler) 15.6.1 
herpangína 6.2.1.2, 9.10.23 
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herpes zoster cephalicus 5.1.4 
                          oticus 9.2.3.2, 9.5.5.2, 9.10.23 léčba, 15.1 – prezentace 
herpetické viry (alfa) 9.10.23 
histiocytosis x 4.7.3 
hlas 1.6.2 
hlasivkový polyp 8.2.3.2 
hlasivkové dyskineze 10.1.1 
hlasové protézy, neoglottis 8.6.5 
hlavové nervy – obrny 2.3.1 
hluchota 2.4 viz též poruchy/vady sluchu 
                  hluchoslepota 2.4 
                  screeningové vyšetření kojenců 3.13.4 
hluk – přetížení sluchu 9.5.2, 9.10.3 
Hornerův syndrom 11.5.1 
House – Brackmannova klasifikace obrny n. VII. 15.1 (prezentace) 
HRCT hlavy anatomie, patologie 1.11.6, 3.13.2,  3.13.6, 15.5 (prezentace) 
Hunterův  a Hurlerův syndrom, mukopolysacharidózy 9.10.15.9, 9.10.15.13 
hyaluronová kyselina ve sliznici cest dýchacích  1.11.12 
hyperbarická oxygenoterapie v léčbě percepční nedoslýchavosti 9.10.32 

hyperkerotisis lacunaris 6.2.3.2  
hyperkinetická dysfonie 10.1.1 
hyperparatyreóza 11.3.3.1, identifikace tělísek 15.22 
hyperplázie hrtanu 8.2.3.2 
hyperpneumatizace dutin 1.2.1, 15.23 
hypertyreóza 11.3.2.4 
                          a orbitopatie 11.5.3 
hypofýza – adenomy 4.10.0 
hypoparatyreóza 11.3.3.4, 11.5.9 
hypoplasia labyrinthi 9.1.4 
hypotyreóza 11.3.2.4 

CH 
Charlinův sy 2.1.2, 2.1.6.5 
cheilitis 5.1.2 
chemodektom jugulární a tympanický 9.6.1, 9.10.8 
                            achromafinní a chromafinní 9.6.1 
chemoterapie rakoviny hrtanu 8.3.5 
chirurgie nedoslýchavosti 9.8.3 
Chlamydia pneumoniae 4.10.15 (4.4.1) 
choanální atrézie 4.1.2 
                   polyp 4.4.4    
cholesteatom ušní 9.3.7.2, 9.10.6.2 
                                    atypický 9.3.7.3 
                           pravý (epidermoid) 9.3.7.3, 9.10.21 (kasuistika) 
cholesterolový granulom 9.3.2, 9.4.3,  
                                             pars petrosa ossis temporalis 9.4.3 
                                             paranazálních dutin 4.10.30 
chondrodermatitis nodularis chron. helicis (Winkler) 9.2.3.3,  9.10.10 
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chondrosarkom hrtanu 8.6.3 
chordektomie 8.3.2 
chordom klivu 6.3.2.5 
chrápání 6.4 
chromoendoskopie, konvenční, digitální a virtuální v ORL  3.13.10 
chřipka 4.4 
Churg – Straussové syndrom , tj. eozinofilní granulomatóza s polyangiitou 
(vaskulitida)  4.1.2.3.2, 4.10.7  
chuť  3.2.3,  3.13.12 (též umami) 

I 
idiopatické hemotympanum 9.3.2 
IgG4 – asociovaná nemoc 11.4.4, 11.5.10 
imunitní  (barierová) funkce sliznice ORL orgánů 1.11.12 
                  soustava hltanu 1.3.2 
                                   nosu 1.2.2.1 
imunoglobulin G4 asociovaná nemoc 11.4.4 
imunomodulace makrolidy 14.7 
 imunomodulátory 14.8 
imunopatie hltanu 1.3.3 
imunoterapie specifická alergenová 4.10.10.7 
influenza, též tzv. prasečí chřipka 4.4 
infrazvuk  9.5.2 
infraturbinální antrostomie  (FES) 15.11.7  
inspirační křeč hlasivek 2.17, 8.4.2 
intubace 3.5.6.2 
invertovaný papilom 4.7.1 

J 
Jazyk - povlaky 2.18 
             tremor 5.9 
jícnové hematomy 7.7.2 
               nádory 7.6 
               prsténce a řasy 7.1 
               ruptury 7.7.3 
               spasmy a jiné poruchy motility 7.5 a 7.7.4 
               varixy 7.4      
               záněty 7.2, reflexní 7.2.2.1 a 7.7.7 
juvenilní angiofibrom nosohltanu 6.3.2 

K 
kandidóza jícnu 7.2.2.2 
Kaposiho sarkom 6.5 
karcinoid hrtanu 8.6.3 
karcinom viz rakovina 
karcinosarkomy z pleomorfních adenomů 11.4.6.2 
kardiospasmus 7.5 
Kartagenerův syndrom 4.5.2, 4.10    
kašel 2.11.2  
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katetrizace sluchové trubice 3.10.3 
Kawasakiho syndrom (nemoc, vaskulitida) 11.5.2.1 
Kikuchi - Fujimoto syndrom (nemoc) 11.5.2.2 
kinetózy 9.5.6.3 
klihové ucho 9.3.2 
klimatické problémy nízkoenergetických, zateplených a pasivních domů 4.10.20 
kmenové sluchové implantáty, implantovatelná sluchadla 9.10.5 
kofochirurgie 9.8.3 
kochleární funkce  1.8.2  
                                    regulace 1.11.8 
kochleární implantáty/neuroprotézy 9.9 
kochleovestibulární symptomatologie u neurologických nemocí 9.10.27 
kolumelizace 9.8.3.1 
komensální bakterie 1.11.12 
kompartmenty hrtanu a indikace disekcí 13.47 
komplikace zánětů otogenních - nitrolební 9.7, 9.10.1-2 
                                    rinogenních 4.5,  CT 4.10, 
                                              nitrolební 4.5.1.5 
                                              očnicové 4.5.1.4, prezentace 15.16 
komunikace, poruchy, logopedická péče 10.3.2 
komunikace, poruchy  15.14 (prezentace, též z pohledu neuro a sociolingvistiky) 
kupulolitiáza  9.5.5.2 
koniotomie – koniopunkce 3.5.6.2 
kortikoidy, nazální  4.10.10.2 
kostní onemocnění systémová 4.7.4 
kraniofaryngeom 1.11.11,  4.10.0  
krční anomálie 11.2.1 
          disekce , klasifikace 2012 11.5.7 
          hluboké infekce 11.5.1 
kretenismus 11.3.2.1 
krikofaryngeální dysfunkce a dyskoordinace 8.5 
kromony 4.10.10.3 
krvácení z dýchacích a polykacích cest 2.16 a 15.6 - prezentace 
                      z nosu 2.16.1  
                                   ošetření 3.4.7.3 a 15.6.1-6 (též po TE), 3.13.15 
                       z varixů jícnu 7.4 
                       po TE a TT 6.6.11, embolizace větví a.carotis ext. 15.6.6 
krvácivý polyp nosní přepážky 4.4.4,  4.7.1 
kryptogenní karcinom hlavy a krku 6.3.2.1 
křeče v ORL 2.3  
            hlasivek 8.4.2 
            jícnu 7.5 a 7.7.4  
kupulolitiáza (kanalolitiáza) 9.5.5.2,  
                         repoziční manévry 9.10.12 
kýchání 2.11.2 

L 
labiální opar, léčba 9.10.23 
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labyrint a jeho anomálie 9.1.4 a 9.10.15.1-12 
labyrintitis circumscripta 9.4.1 
                      difusa serosa 9.4.2.1 
                                  purulenta 9.4.2.2          
labyrintopatie 9.5 
laryngektomie parciální, totální 8.3.2 
                                                           rehabilitace hlasu 8.6.5 
laryngitida akutní 8.2.1 
                      difterická 8.2.2.4 
                      flegmonózní 8.2.2.2 a 15.7 - prezentace 
                      chronická 8.2.3 
                      oedematosa 8.2.2.3 a 15.7 - prezentace 
                      stenozující/sufokující 8.2.2 a 15.7 - prezentace 
laryngokéla 8.1.2 
laryngomalacie 8.1.1  
laryngoskopie 3.5.1 
                            flexibilní 3.5.2     
laryngospasmus 8.4.2 
laryngostroboskopie 3.5.1 
laryngotracheobronchitis crustosa 8.2.2.4 a 15.7 – prezentace 
laryngotracheoezofageální rozštěpy 7.1 
laterofaryngeální  abscesy 11.5.1 
                                 nádory 11.5.5 
lební báze – patologie, klinika a chirurgie 4.10.17 
léková rýma 4.4.2.4, 4.10  
LEOPARD sy 9.10.15.13 
leptomeningitis otogenes 9.7 
                               rhinogenes 4.5.1.5 
leukoplakie hrtanu 8.2.3.2 
                       úst 5.7 
lícní nerv,  obrny 2.3.1, 15.1. - prezentace 
lidocainový test 3.7.2.10 
lichen ruber planus 5.7 
likvorea 2.17 nasalis, též iatrogenní 15.12 
listerióza  6.6.6 
logopedické pojetí poruch lidské komunikace 10.3.2 
lues hrtanu 7.2.4.3 
             nosu 4.6.2 
lupus hrtanu 8.2.4.1 
            nosu 4.6.1 
luxace a zlomeniny sluchových kůstek 12.3.2.2 a 12.4.3 
lymfocytární ezofagitida 7.7.1 
lymfocytóza infekční 11.1.3 
lymfogranuloma malignum 11.1.2.1 
lymfom hltanu 6.3.2.4 
lymfomy non Hodgkin 11.1.2.2 
lymfom nosu 4.7.3 
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lymfonoditis colli 11.1.1 
                                  abscedens 11.1.1.4, 11.5.1 
                                  tuberculotica 11.1.1.5, 11.5.1 
lymská borrelióza – obrna n.VII 15.1 - prezentace 

M 
magnetická resonance, anatomie a příklady patologie 3.13.16 
makrolidy – významné imunomodulátory 14.7 
maligní nádory viz nádory 
Mallory-Weissův syndrom 7.7.3 
malobunčný karcinom hrtanu 8.6.3 
mareotitis 12.3.2.1 
maresinusitis (barosinusitis) 12.3.2.1 
Marshallův syndrom 5.10.3 
mastoidismus 9.3.3.1 
mastoiditis 9.3.6,  9.10.6 (HRCT), abscesy 9.10.2 
maxilofaciální zlomeniny 12.1.1.2 
mediastinitis 11.1.1.2, 11.5.1 
melanosis circumscripta Hutchinson 5.7 
Melkerson-Rosenthalův syndrom 5.5 
Ménièrova nemoc 9.5.5.1 
meningitis viz leptomeningitis  rhinogenes 4.5.1.5, 4.10.1  otogenes 9.7 
meningoencefalokéla 4.1.1.3  
Merkelovy buňky, karcinom 4.10.18.1 
metastázy do krčních uzlin 11.1.2.3, 13.46-47, též kompartmenty, disekce, indikace 
                  při neznámém primárním nádoru 6.3.2.1, 13.46-47,vyšetření  sentinelové 
                  uzliny 3.11.3, 11.5.6), folikulárního ca štítnice do nosu 4.10.16 
midfacial segment pain 2.1.6.5 
migréna vestibulární 9.5.5.4  
mikrobiota (slizniční mikroflóra) 1.11.12 a imunita 14.6                          
mikrocie 9.1.2 
mikrogenie a makroglosie (Pierre-Robin) 5 
mikroklima obytných prostor a problémy cest dýchacích 4.10.20 
                      nízkoenergetických a pasivních domů 4.10.20 
Mikuliczowa nemoc 11.4.4 
mluvní negativismus 10.3.2.3 
mononukleóza 11.1.1.3 
morbus Bowen  5.7 
morbus Hodgkin 11.1.2.1 
morbus Ménièri 9.5.5.1 
MRI 3.13.16 
MRSA methycillin rezistentní žluté stafylokoky  - léčba 14.5 
Muckle-Wellsův syndrom 5.10.3. 
mukokély paranazálních dutin 4.5.1. 
mukopolysacharidózy  9.10.15.9 
mukormykózy dutin 4.4.3.2, 4.10.5 
mukozitida orofaryngeální po radio/chemoterapii 5.10.7 
mukoviscidóza 4.5.2, 4.10.9 
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mutace hlasu 10.1.2  
mutismus  10.2.4, 10.3.2.3 
mycetomy paranazálních dutin – CT 4.10 
myogenní obrny 2.3.2 
myogenní potenciály vestibulárně evokované 3.13.9 
myoklonus 2.3.1 
myokutánní lymfonodální sy 11.5.2.1 
myringitis 9.2.3.4 
myringostapedopexe  9.8.3.1 
myrinx acreta 9.3.8.2 

N 
nádory hltanu benigní 6.3.1 
                            maligní 6.3.2 
               hrtanu benigní 8.3.1 
                             maligní 8.3.2 
               nosu benigní 4.7.1 
                         maligní 4.7.2, z Merkelových buněk 4.10.18 
                         nosu a dutin – systematika podle WHO 4.10.16 
               parafaryngu (laterofaryngu) 11.5.5 
               paranazálních dutin maligní 4.7.2.2 
               slinných žláz 11.4.6, 11.5.12 (chirurgická)  
               štítné žlázy 11.3.2.2 
               ucha 9.6 
               ústní dutiny 5.8  
nadprahové audiometrické testy 3.7.2.5 
Naegleria fowleri 4.4, 4.10.1, původce fatálních meningoencefalitid 
NARES 4.4.2.8, 4.10.14 
Narow Band Imaging (NBI) 3.13.10 
ND = neck dissection, klasifikace 2012 11.5.7 
nedoslýchavost a hluchota 2.4 (viz též poruchy/vady sluchu) 
                                                   hereditární 9.5.3,  9.10.15 
                                                   screening u kojenců 3.13.4 
nedoslýchavost, klasifikace  WHO aj. 9.10.22              
                               v syndromech 9.10.15 
nedoslýchavost z hluku 9.5.2 
nekrotizující fascitida 11.5.4 
                         externí otitida   9.2.3.2, 15.25 
nemluvnost vývojová – dysfázie 10.3.2.1 
                       získaná orgánová – afázie 10.3.2.2 
                       získaná neurotická – mutismus 10.3.2.3 
nemoc asociovaná s IgG4 11.4.4, 11.5.10  
nemoc kočičího škrábnutí 11.1.1.4 
„neoglottis“, hlasové protézy 8.6.5 
neprůchodnost nosu 2.15, 3.4.4 
nervus accessorius 2.3.1 
              facialis  2.3.1, 15.1 
nervy hlavové  3.12         
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neuralgie n. laryngeus superior 8.4.3 
neuralgie n.V. 2.1.2, 2.1.6.7 
neuritida n. lingualis 5.9                    
neurinom statoakustiku 3.3.8, 9.6.1, 9.10.7 
neuroendokrinní nádory (karcinoid) 8.6.3 
neurogenní obrny 2.3.1  
neurolinguistika 15.14 
neuronitis vestibularis 9.5.5.2 
neuropatie n.VIII 9.5, 9.10.16  
           dyssynchronie 9.5.4.2 
nitrolební komplikace:  
       epidurální absces (extradurální, perisinuózní) rinogenní 4.5.1.5,  4.10.23 
                                                                                           otogenní 9.7. a 9.10.1-2  
       leptomeningitis  rhinogenes 4.5.1.5, 4.10.1  otogenes 9.7 
       mozkové a mozečkové abscesy 4.5.1.5, 9.7, 9.10.2 
       subdurální empyem 4.5.1.5 
       tromboflebitidy splavů 4.5.1.5, 9.7 
nízkoenergetické domy, problémy mikroklimatu 4.10.20 
NO – oxid dusnatý 4.10.6.4 
noduli cantorum 8.2.3.2 
Nobelova cena za lékařství 2014 1.11.13 
nosní neprůchodnost, stížená průchodnost 2.15 
            liquorea  15.12 (vše) 
            kapky 4.4.1 
            polypy 4.4.4 
            sliznice, vstřebávání farmak 4.10.21 
                           ošetřování poškozené sliznice nemocným 15.11.8      
            tamponáda 3.4.7.3 
nystagmus polohový a polohovací 3.8.1 
                      vyšetření a parametry 3.8.1 
                      evokovaný potřásáním hlavou 3.8.2.1 

O 
OAE (otoakustické emise) 3.7.2.6, 3.13.1 
obrna  fonačního svalstva 8.4.1 
            jazyka 5.9, 3.2.1 
            lícního nervu 2.3.1,  9.2.3.2, 15.1 - prezentace 
                                     topodiagnóza 3.12 
                                     klasifikace House – Brackmanna 15.1 prezentace 
            n. accesorius z pohledu ORL 2.3.1.1 
            vrozená více hlavových nervů  2.3.1 
            n. XII. 3.2.1 
            oblasti ORL orgánů 2.3 
            okohybnosti 2.8  
            rekurentu 8.4.1  
obstrukční sleep apnoe syndrom 2.11, 3.4.4,  6.4,  6.6.2, polysomnografie 3.13.7,    
                                                             prezentace 15.9 
                                                             u nosní alergie 4.10.11.3 
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očnicové rinogenní komplikace 4.10.1, 4.5.1.4, prezentace 15.16 
odsávačka nosního sekretu v domácím ošetření rým 4.10.32 
oedema laryngis  8.2.2.3,  8.6.6, 15.7 
oesophagitis 7.2. 
omrzliny a oznobeniny boltce 12.3.1.3 
opaření polykacích cest 12.2.3.4 
optokinetický nystagmus 3.8.2.2 
orbitocellulitis, očnicové rinogenní komplikace 4.5.1.4, 4.10.1, prezentace 15.16 
orbitopatie (oftalmopatie) thyreogenní 11.5.3, též dekomprese orbity (dtto jako 
prezentace 15.11.3) 
orientace v prostoru  a udržení rovnováhy 1.11.13 
orofaryngeální mukozitida po radio/chemoterapii 5.10.7 
ORL a její problémy (2018) 15.19 
oscilopsia 9.10.13 
osteodysplasia fibrosa 4.8 
osteogenesis imperfekta 4.8 
osteopetrosis Albers-Schönberg 4.8  
osteosarkom hrtanu 8.6.3 
ošetřování poškozené nosní sliznice nemocným 15.11.8 
otalgia 2.1.1 
               dolorosa 2.1.1   
otapostaxis 9.1.1 
othematom 12.3.1.2 
otitis externa 9.2.3 
                                 circumscripta 9.2.3.1 
                                 diffusa 9.2.3.2 
                                               atrézie kostěného zvukovodu 9.10.19 
                                 obliterativní, hypertrofická 9.2.3.2   
                                 maligna (nekrotizující) 9.2.3.2, 15.25 
            media 9.3 
                                acuta 9.3.4 
                                                     haemorrhagica 9.3.3.3 
                                                     léčba 9.3.3.4, 9.3.6.1 
                                                     recidivans 9.3.4 
                                chronica 9.3.7 
                                                          epitympanalis 9.3.7.2 
                                                          mesoepitympanalis 9.3.7.3 
                                                          mesotympanalis 9.3.7.1 
                                                           
                                latens 9.3.5, 9.3.6.1, 9.10.14 
                                secretoria 9.3.2, 9.3.6.1, 9.10.14 
                                with effusion 9.10.14 
otoakustické emise 3.7.2.6 , 3.13.1 
otogenní nitrolební komplikace, otogenní sepse 9.7 
otomykóza 9.2.3.2 
otoskleróza 9.5.3 
                               chirurgie 9.8.3.2 
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ototoxické léky 9.5.5.3 
ozéna 4.4.2.3 
oznobeniny boltce 12.3.1.3 
oxid dusnatý - vyšetření 4.10.6.4 
oxygenoterapie v hyperbarické komoře při náhlé percepční nedoslýchavosti   
9.10.32 

P 
Pagetova nemoc 4.8 
pachydermia laryngis 8.2.3.2 
pachymeningitis externa otogenes 9.7, 9.10.2.1 
                                              rhinogenes 4.5.1.5 
palatolalie 10.2.2.2, 10.3.2.7¨ 
pálení žáhy 7.7.10 
pálivá ústa , syndrom 5.4.2 
papilární karcinom štítné žlázy  in 11.3.2 (doplněk) 
papilom  hltanu 6.3.1.1 
                 hrtanu 8.3.1 
                 nosu invertovaný 4.7.1 
papilomaviry – lidské 8.3.1, 8.6.1, 6.3.2.1 
paracentéza bubínku 3.10.2, 9.3.3.4 
parafaryngeální absces 11.1.1.2, 11.5.1 
                           nádory 11.5.5    
                           prostor 1.11.10, 11.5.1 
paranazální dutiny, balónková plastika ostií 4.10.19 
parathyreoidea viz příštítná tělíska 
paratonzilární flegmóna a absces 6.2.2.2 
parfémové fixy – vyšetření čichu 3.13.14 
Parkinsonova nemoc : ORL projevy 10.3.1 
parotitis epidemica 11.4.1.1 
                 chronica 11.4.1.2 
paroxysmální centrální vertigo 9.5.5.4 
                          poziční vertigo (benigní) 9.5.5.2 a 9.10.12 
patologie hltanu 1.3.3 
                   hrtanu 1.6.3  
                   jícnu 1.5.3   
                   krku zevního 1.9.3 
                   nosní sliznice 1.2.3   
                   rovnovážného ústrojí 1.8.5 
                   sekrece a salivace 2.14 
                   slinných žláz 1.4.3   
                   sluchového ústrojí 1.8.4 
                   slzných cest 4.5.1.4 
                   tracheobronchiálního stromu 1.7.3  
pemfigus, pemfigoid 5.3 
Pendredův sy 9.10.15 
percepční nedoslýchavost 3.7.2.3 
periarteritis nodosa 5.5 
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perifaryngeální absces 11.1.1.2, 11.5.1 
periferní vestibulárnbí syndrom,  náhled v r. 2022  3.8.2.4 

 
perichondritis auriculae 9.2.3.3 
periodické horečky 5.10.2 
peritonzilární absces a flegmóna  6.2.2.2 
                                                    incize 3.2.5.1 
PET CT – pozitronová emisní tomografie 3.13.13 
PFAPA syndrom  5.10.3, 6.2.1.2 
Phaces synrom 8.8.7 
phlegmona baseos oris 6.2.2.4 
Pierre-Robinův syndrom/sekvence  9.10.15.15 
píštěle krční vrozené 11.2.1.1 
pleomorfní adenomy slinných žláz 11.4.6.1 
                                  malignizace,  karcinosarkomy  11.4.6.2 
plísňová  eozinofilní rinosinusitis 4.4.3.2 
                 alergie 4.10 
Plottův sy 8.6.7 
Plummer-Vinsonův syndrom 5.4.3, 7.1 
pneumokoky, vakcinace 9.10.17 
pneumomediastinum spontánní  (Hammanův sy) 12.2.31 
pneumosinus dilatans 1.2.1, 15.23 
poleptání hltanu a jícnu 12.2.3.4 
                    první pomoc 3.3.1  
pollinosis 4.4.2.7 
politzerace 3.10.3 
polohová orientace v prostoru 1.8.3 
polychondritis recidivans 4.7.3, 9.2.3.3 
polykací akt 1.5.2  
polymorfismus chuti  (chuť umami) 15.14 
polyp antrochoanální 4.4.4 
            hlasivky 8.2.3.2 
polypy nosní 4.4.4 
polyp krvácivý nosu 2.15.1 
polysomnografické vyšetření 3.13.7 
poranění boltce 12.3.1.1 
                  bubínku 12.3.2 
                  hltanu 12.2.1 
                  hrtanu 12.2.1 
                  krku otevřená a uzavřená 12.2 
                  obličeje 12.1 
                  polykacích cest 12.2.1, 12.2.2 
                  sluchových kůstek 12.3.2.2 
                  střelná 12.1.1.4 
                  ucha 12.3 
poruchy  artikulace 10.2.5 
                  čichu 2.6, 4.10.25 
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                  hlasu 2.9, 10.1 
                             hormonální 10.1.2 
                             profesionální 10.1.3 
                  chuti 2.7  
                  motility jícnu 7.5, 7.7.4, rehabilitace 2.12.1, 7.7.10 
                  polykání 2.12, komplexní kapitola 7.7.11, 3.3.2 Vyšetření poruchy      

                         ofaryngeální fáze polykání  flexibilním endoskopem  (FEES). 

                  řeči 2.10, 10.2, poruchy komunikace 15.4 (prezentace) 

                          neurodynamické 3.6.3 
                          opožděný vývoj 10.2.1 
                 rovnováhy  9.5.5 
                                       autoimunní 9.5.7 
                                       infekční  9.5.5.2 
                                       toxické  9.5.5.3 
                                       z přetížení 9.5.6 
                                       z vibrací 9.5.6. 
                 sluchu 2.4 
                                    akutní 9.5.5 
                                                            terapie 9.5.8 
                                    autoimunní 9.5.7 
                                    hluchoslepota 2.4 
                                    infekční 9.5.5.2 
                                    klasifikace WHO aj. 9.10.22 
                                    perinatální 9.5.4.2 
                                    prenatální 9.5.4.1 
                                    prevence 9.5.2.3 
                                    syndromy/sekvence 9.10.15 
                                    toxické 9.5.5.3 
                                    z hluku 9.5.2 
                                    z přetížení 9.5.6 
                                    z vibrací 9.5.6.1 
                  výslovnosti 10.2.2 
                  zraku 2.8 
postavení hlavy a těla v prostoru, vnímání 1.8.3 
posturografie 3.8.1 
poziční (polohové) paroxysmální vertigo 9.5.5.2, 9.10.12 
pozitronová emisní tomografie (PET) 3.13.13 
 prebiotika  1.11.12,  14.3 
prekancerózy   hrtanu 8.2.3.2 
                            úst a hltanu 5.7  
presbyacusis 9.5.1, 9.10.30  
presbyvertigo 9.5.1, 9.10.24 
prevence působení hluku 9.10.3 
probiotika , probiotické bakterie 1.11.12,  14.2 
processus adhaesivus cavi tympani 9.3.8.2 
processus styloideus elongatus, stylalgie 2.1.3, 2.20 
promontoriální test 3.7.2.7 
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prostorová orientace 1.8.3, 1.11.13, 15.17 
pruritus meati akustici externi 9.2.2 
Předpis 79 z r. 2013 o pracovní způsobilosti 13.2.1 
převodní nedoslýchavost 3.7.2.3 
příštítná tělíska 11.3.3, identifikace při hyperfunkci 15.22 
pseudobilaterální slyšení u jednostranných hluchot pomocí sluchadel a kochleární 
implantace 9.10.5 
pseudocroup 8.2.2.1 
ptyalismus 1.4.3 
pulsní divertikl hypofaryngu – jícnu 7.3 
punkce čelistní dutiny 3.4.7.2, 3.13.18 

Q 
Quinckeho edém hrtanu 8.2.2.3 a 15.7 - prezentace 
                                 úst a hltanu 5.6 

R 
Radioterapie nádorů ORL 8.3.4 
                                       mukozitida po léčbě 5.10.7 
                                       + chemoterapie 8.3.5 
Rakovina a význam vitaminu D a C v prevenci a léčbě 8.3.4 

              faryngolaryngeální 8.3.3 ,  dechový test v diagnostice   spinocelulární 
rakoviny hlavy a krku3. 13.10 

                  hlavy a krku při neznámém primárním tu  6.3.2.1 
              hltanu 6 .3.2 (epi-, oro-,hypofaryngu),  orofaryngu, vyvolaná lidskými        

papilomaviry  6.3.2.1 a 8.1, epifaryngu 6.6.8 
                  hrtanu 8.3.2 
                                histopatologie v obr. 8.6.4 
                                klasifikace 8.3.2 
                                radiochemoterapie 8.3.4, 8.3.5 
                                vzácnější typy 8.6.3 
                  hypofaryngu 6.3.2.3 
                  jazyka 5.10.10 
                  jícnu 7.6.2, krční části 7.7.5 
                  kůže, bazocelulární 4.7.2.1,  též z Merkelových buněk 4.10.18.1-2 
                  nosohltanu 6.3.2.2 
                  nosu a dutin 4.7.2  
                  rtu 5.10.9 
                  slinných žláz 11.4.6.2  
                  štítné žlázy 11.3.2.2 
                  ucha 9.6.2 
                  úst 5.8 
Ramsay-Huntův syndrom 9.2.3.2, 9.5.5.2,  15.1 - prezentace 
recruitment fenomén  3.7.2.5 
reflexy nosní  1.2.2.3 
refluxní ezofagitida 7.2.2.1 (extra /supra/ezofageální reflux 7.7.7, fyzioterrapie  
                                                 7.7.10) 
rentgendiagnostika dutin 3.4.5 
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                                     spánkové kosti 3.9  
recessus facialis 9.10.25          
residua po otitidě 9.3.8 
retrobulbární neuritida 4.5.1.4 
retrofaryngeální absces 6.2.2.7 
revmatická horečka 6.2.2.8 
rhinitis, rhinosinusitis viz rýma 
rhinosinusitis viz rýma 
                         chronická, pojetí v USA 4.10.22, konsensus EPOS3 4.10.12 
Rinneho zkouška 3.7.2.2 
rinofonie 3.5.5 
rinofýma 4.3.4  
rinogenní očnicové komplikace 4.5.1.4, 4.10.1, 4.10.5  
rinogenní nitrolební komplikace 4.5.1.5 
rinolalia aperta – clausa  10.2.2.2, 10.3.2.7 
rinomanometrie 3.4.4 
rinometrie  akustická 3.4.4, 4.10.1 
rinosklerom 4.6.3 
rinostereometrie 4.10.6.2 
riziko hluku 9.5.2. , 9.5.2.3 
Rombergův stoj 3.8.1 
ronchopatie 6.4 
rozštěpy rtu a patra 4.1.1.2 , 4.10.34 
                  tracheoezofageální 7.1 
rubeolová embryopatie 9.5.4 
ruptura  bubínku 12.3.2.1 
                jícnu 7.7.3    
rýma akutní 4.4.1 
             alergická 4.4.2.7, 4.10 
                               léčba 4.10.10 
             gravidních žen 4.4.2.5, 4.10 
             chronická   atrofická 4.4.2.3 
                                  hypertrofická 4.4.2.2  
             medikamentózní 4.4.2.4, 4.10 
             neurovaskulární 4.4.2.6 
             souběh chronické hypertrofické a atrofické  rinosinusitidy 4.4.2.3.  

 

Ř 
řeč - narušené článkování – dyslalie, dysartrie 10.3.2.4 
         narušená plynulost – balbuties a tumultus sermonies 10.3.2.5 
         narušená grafická stránka   10.3.2.6 
         narušení školních dovedností 10.3.2.6 
         narušení zvuku – palatolalie, rhinolalia 10.3.2.7 
         symptomatické poruchy 10.3.2.8 
řeč – mluva – jazyk - poruchy komunikace též z pohledu neuropatologie15.14 

S 
sacharinový test 3.4.4 
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sarkoidóza 11.1.1.4 
screening sluchu u novorozenců a 5letých dětí 3.13.4 
SCUAD – Severe Chronic Upper Airways Diseases 4.10.10, 15.4.1.3 
SSEP (Steady State Evoced Potentials) 3.7.2.7 
sekretorická otitida 9.10.14 
Semontův manévr 9.10.12 
sentinelové lymfatické uzliny 11.1.2.3,  3. 11.3,  
                                                      vyšetření 11.5.6 
sepse po angíně 6.2.2.7 
           při angíně 6.2.2.7 
           GBS sepse 11.5.11 
          otogenní sepse 9.7 
          v ORL v předantibiotické době 15.27 
seromukotympanon 9.3.2 
Schüllerova rtg projekce 3.9 
Schwabachova zkoušky 3.7.2.2 
schwannom n. VIII. 3.3.8, 9.6.1, 9.10.7 
sialoadenitis 11.4.1 
sialoadenosis 11.4.3  
sialolithiasis 11.4.2 
sialomy 11.4.6 
sialorea 1.4.3 
silent sinus syndrom 4.1.2, 4.4.4, 15.23 
simulace poruchy sluchu 3.7.2.9  
sinobronchiální syndrom 4.5.2  
sinuplastika balónková 4.10.19  
sinus tympani 9.10.25  
sinusitis acuta 4.4.3.1 
                chronica 4.4.3.2 
SISI test 3.7.2.5 
Sjögrenův syndrom 11.4.4 
sklerom hltanu 6.2.6 
                hrtanu 8.2.4.2 11.4 
                nosu 4.6.3 
sleep apnoe/hypopnoe syndrom 2.11, 3.4.4,  vyšetření 3.13.7, 6.4, 6.6.2, 15.9 
slinné žlázy 11.4 
sliznice nosní – vstřebávání farmak 4.10.21 
Sluderův sy 2.1.2, 2.1.6.5 
sluchadla 9.9 
sluchadla implantovatelná 9.10.5 
sluchová adaptace a únava 9.5.2 
                 dyssynchronie 9.5.4.2 
sluchové kůstky – poranění 12.3.2.2 a 12.4.3 
sluchová trubice – struktura, funkce, patologie, klinika 15.15,  
                                   vyšetřovací metody 3.13.20, ( viz též 1.11.5 , 3.7.2, 9.3 ,9.10.14)                                                                            

slzné cesty 4.5.1.4, 4.9 

směrová vestibulární převaha 3.8.2.1 
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směrové slyšení 1.8.2 
smysl prostorové orientace 1.11.13 
somatoformní symptomy 2.18 
spánek – fyziologie 3.13.7 
spasmus hemifaciální a jiné v obličeji 2.3.1.1 
spatium peripharyngeum,  lateropharyngeum , retropharyngeum 1.11.10 
spektroskopie v ORL 3.13.10 
splanchnokranium – anatomie pro FES a baze  lební 15.2.1-2 
spontánní pn eumomediastinuým 12.2.3.1 
stapediální reflex 3.7.2.8 
stenózy hrtanu a průdušnice:  odkaz na literaturu v eORL k tématu: 

           vady vývoje hrtanu 8.1.1-3, 8.6.7, sdružená s jícnem 7.1 

 stenozující laryngitidy a hrtanová dušnost  8.2.2,.  15.7 prezentace,      

specifické   záněty 8.2.4, 

           nádory  8..3,  obrny a křeče 8.4.1, 8.4.2 ,  průdušnice 8.5.2.  

           stenózy a striktury hrtanu a průdušnice 12..4.1 

           alagoritmy  hrtnová dušnost, stenózy 13.38.1, 13.38.2, 13.8.3 

Stenwersova rtg projekce 3.9 
Stiklerův syndrom 9.10.15.13 
stomatitis 5.1.4 
                             aftózní neinfekční 5.2, 5.10 
                                           virové  5.1.4, 5.10 
                             puchýřnaté 5.3 
streptokoky skupiny A, B, C+G, D 6.6.10 
Streptococcus pneumoniae, vakcinace 9.10.17 
stridor laryngis 2.11 a 15.7 - prezentace 
                                   congenitus  8.1.1 
striktury a stenózy hrtanu a průdušnice 12.4.1 
struma eufunkční 11.3.2.2 
               hyperfunkční 11.3.2.4 
               hypofunkční 11.3.2.4 
               nodulární a cystická 11.3.2.5 
               operace, indikace 11.3.2.6 
strumektomie 11.3.2.4,  
               indikace 11.3.2.6 
střelná poranění obličeje 12.11.4 
stylalgia 2.1.3, 2.20 
subdurální empyem 4.5.1.5 
subglotická laryngitis 8.2.2.1 
sulcus vocalis 8.2.3 
supraglotická laryngitis 8.2.2.2 
supraezofageální (extraezofageální) reflux 7.7.7, fyzioterapie 7.7.10 
surfaktanty sliznice dýchacích cest 1.11.12 
SUSAC sy 9.5.7 
svědění zvukovodu 9.2.2 
synbiotika  1.11.12 
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syndromy hledej též abecedně 
syndrom dehiscence canalis semicircularis superior (anterior) 9.5.5.2 
                Hammanův  - spontánní pneumomediastinum  12.2.31 
                 CHARGE 4.1.2 
                 Churg - Straussové 4.4.3.2, 4.10.7  
                nemoc Kawasaki 11.5.2.1 
                nemoc Kikuchi-Fujimoto  11.5.2.2. 
                 nadměrné průchodnosti nosu – empty nose syndrom 4.4.2.3 
                 pálivých úst 2.18 
                 PFAPA 5.10.1, 6.2.1.2 
                 Pendredův sy 9.10.15 
                 Pierre-Robinův syndrom/sekvence  9.10.15.15 
                 Plottův sy 8.6.7 
                 Plummer-Vinsonův syndrom 5.4.3, 7.1 
                 silent sinus syndrom 4.1.2 
                 sleep apnoe 2.11, 3.4.4, 3.13.7, 6.4, 6.6.2 
                 Sluderův, Charlinův, Gradenigův, cévní komprese mozkových n. 2.1.6.5.    
                 Stiklerův 9.10.15.13 
                 SUSAC 9.5.  
                 vady sluchu 9.10.15.1-12 Charge, Usher, Treacher-Collins, Waardenburg  
                    atd. 
                 vertikálního nystagmu 9.5.5.4 
                 toxického šoku 6.2.2.9 
syndromy spojené s vadami sluchu podrobně 9.10.15 
systémová autoimunní onemocnění – genetika 5.10.8 
                                                                      sliznic 5.5 
                                                                      SUSAC syndrom 9.5.7     
                                                                      Wegenerova nemoc 4.7.3, 9.5.7 

Š 
štítná žláza 11.3 
                      indikace k operacím 11.3.2.6 
šok toxický 6.2.2.9 

T 

temporomandibulární kloub a jeho poruchy 5.10.6 (TMD) 
teratomy (hamartomy, teratoidy) polykacích cest 6.6.7, 7.6.1, nosních dutin 4.7.1 
tinnitus 2.4  
                objektivní též 9.10.18 
Toynbeeho pokus 3.10.3 
tonzilární pseudoabsces 6.2.2.1 
tonzilektomie 6.2.3.1 a 6.6.4, 6.6.11 
                           anamnestické vyloučení poruchy srážlivosti 6.6.5 
                           časné a pozdní krvácení po TE a TT 6.6.11, 15.6.6 
tonsilitis  acuta 6.2.1 
                  hyperplastica 6.1 
                  chronica 6.2.3 
tonzilogenní sepse 6.2.2.7 
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Tornwaldtova cysta – nemoc  6.2.3.3, 6.6.9 
torticollis 11.2.1.3, 2.3.3, algoritmus 13.48 
Toynbeeho zkouška 3.10.3 
toxoplazmóza 11.1.1.3 
tracheobronchiální diskineze, malácie a stenózy  8.5.2 
tracheoezofageální píštěl 7.1 
tracheotomie – tracheostomie 3.5.6.2, 15.7 
                             historie a indikace 3.5.6.2 
                             perkutánní  punkční a dilatační 3.13.19 
tremor hlasivek 10.1.4, 10.3.1 
tromboflebitida  sinus cavernosus  4.2.2, 4.3.1.2 
                                          sigmoideus 9.7, 9.10.1 
                                          sagitalis superior 4.3.2 
                                vena jugularis int. 6.2.2.7, 11.1.1.2, 9.10.1, 11.5.1 
trombosis v. jugularis int. 11.2.3 
tuba  aditiva - struktura, funkce, patologie, klinika 15.15 
          patens 9.3.2 
tubární katar 9.3.1 
tuberkulóza  hltanu 6.2.6 
                         hrtanu 8.2.4.1 
                         krčních uzlin 11.1.1.5, 11.5.1 
                         nosu 4.6.1  
tuber septi nasi, CT 4.10 
tuboplastika balónková 15.15 
tubotympanální katar 9.3.2 
tularemie 11.1.1.4 
tumultus sermonis 10.2.3, 10.3.2.5 
tympanometrie 3.7.2.8 
tympanoplastiky 9.8.3.1, 15.10, historie 15.28 
tympanosklerosis 9.3.8.2 
tyreogenní orbitopatie 11.5.3 (též dekomprese očnice) též prezentace 15.11.3 
tyreoiditis 11.3.2.3 
tyreostatika 11.3.2.4 
tyreotoxikóza 11.3.2.4 

U 
ultrazvukové vyšetření dutin 3.4.5 
                                            měkkých tkání krku 3.11.3 
                                            transezofageální 3.3, 7  
ultrazvuková elastografie měkkých tkání krku 3.13.17 
umami (chuť) 3.13.12 
ustálené evokované potenciály (SSEP) 3.7.2.7 
utriculus, vyšetření vizuální vertikály 3.13.9.1 

V 
vady sluchu v rámci syndromů 9.10.15, 15.29 (přehled syndromů) 
vady vývoje hrtanu 8.1, 8.6.7 
                        jícnu 7.1, 7.7.12 
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                        krku 11.2.1 
                        nosu 4.1, 4.10.13, 4.10.24 
                        příštítných tělísek 11.3.1 
                        splanchnokrania 4.1 
                        štítné žlázy 11.3.1 
                        ucha 9.1, 9.10.29 
Valsalvův test, pokus 3.10.3 
varixy jícnu 7.4  
vaskulitidy systémové aj. (sy Wegener, Churg-Straussové) 4.4.3.2, 4.7.3,  Behcet 
5.2, Cogan 9.5.7, 4.10.7, přehled a třídění vaskulitid 11.5.2.3 
vegetationes adenoideae 6.2.3.3 
vertebrobazilární insuficience 9.10.9 
vertigo 2.5, 9.5.5, 9.5.6, 15.3 
              a neurologické nemoci 9.10.27 
               paroxysmální poziční benigní 9.5.5.2, 9.10.12 
               nevestibulárního původu 9.5.5.4 
vertikála, vizuální a posturální určení 3.13.9.1 
vestibulární areflexie 3.8.2.1  
                                         odklon vizuální vertikály 3.13.9.1 
                        epilepsie a migréna 9.5.5.4 
                        směrová převaha 3.8.2.1 
                        syndromy 3.8.1, 9.5.5 
                        vyšetření 3.8 
vestibulárně evokované myogenní potenciály 3.8.2.1 a 3.13.9 
vestibulookulární reflexy - anatomie, fyziologie 1.11.7 
                                                  vyšetřovací metody 3.13.8 
                                                  patologie, poruchy 9.10.13 
virostatika v ORL (2019) 4.10.31 
viry KHCD  včetně influenzy, prasečí chřipky atd. 4.4  
vitamin D a C v prevenci a léčbě rakoviny 8.3.4 
vizuální vertikála subjektivní 3.13.9.1 
vpáčený bubínek 3.7.1 
vyhledávání vad a poruch sluchu u novorozenců a 5letých 3.13.4 
vyklenutý bubínek 3.7.1 
výplach zvukovodu 3.10.1 
výplachy horních cest dýchacích, proč, čím, kdy a jak 15.26 
vyrovnání hlasitosti – fenomén 3.7.2.5 
vyšetření alergologické 3.4.6 
                   bronchiální hyperaktivity 4.10.6.3. 
                   čichu 3.4.3, parfémovými fixy 3.13.14 
                   endoskopické v ORL 3.13.10, prezentace 15.8 
                   hlasu 3.5.4  
                   hltanu 3.2.2 
                   hrtanu 3.5 
                   hypofaryngu 3.5.1 
                   chuti 3.2.3 
                   jícnu 3.3 
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                   krku zevně 3.11 
                   ladičkami 3.7.2.2 
                   lícního nervu 3.12 
                   liquorey nosní 15.12, též iatrogenní 
                   mozkových nervů 3.12 
                   nosní průchodnosti 3.4.4, 3.13.5, 4.10.6.1-2 
                   nosu 3.4 
                   otoskopické 3.7.1 
                   oxidu dusnatého 4.10.6.4 
                   paranazálních dutin 3.4.5  
                   píštělového příznaku 3.8.2.3 
                   rentgenem jícnu 3.3  
                   paranazálních dutin 3.4.5 
                   rovnovážného ústrojí 3.8 
                   řeči 3.5.5 
                   slinných žláz 3.11.4 
                   sluchu 3.7.2  
                                            centrální poruchy 3.7.2.12 
                                            dětský věk 3.7.2.11 
                                            screening u novorozenců a 5letých 3.13.4 
                   šelestů 3.7.2.10 
                   tracheobronchiálního stromu 3.6 
                   ucha 3.7.1 
                   ultrazvukem dutin 3.4.5 
                                            krku  3.11.3                  
                   vestibulárního ústrojí 3.8 
                   zlomenin nosu 2.1.1.2 
                   zvratného nervu 3.5.4 
vývojové vady, vývojové anomálie  viz vady vývoje 

W 
Weberova zkouška 3.7.2.2 
Wegenerova granulomatóza, tj. granulomatóza s polyangiitidou 4.7.3, 4.10,7,  9.5.7 
Wernickova afázie 10.2.4, 10.3.2.2 

Z 
zapáchající sekrece a zápach z úst 2.14 
závrať 2.5, 15.3 prezentace  
             nevestibulární 9.5.5.4 
             a neurologické diagnózy  9.10.27 
             poziční benigní 9.5.5.2, 9.10.12 
                           centrální, nevestibulární 9.5.5.4              
            Zenkerův divertikl 7.3, 7.7.8 (terapie) 
zlomenina frontobazální 11.1.1.3 
                     laterobazální 12.3.3.2 
                     maxilofaciální 12.1.1.2, 3D rekonstrukce 12.4.5 
                     nosu 12.1.1.2 
                     očnice 12.1.1.2 
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                     sluchových kůstek (a luxace) 12.3.2.2 a 12.4.3 
                     spánkové kosti 12.3.3 a 12.4.3 
                     zygomatikomaxilární 12.1.1.2  
zvracení 2.13 

X  xerostomie  4.4.1 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘEDMLUVA 

 Předmluva je zpravidla ta část knihy, která se nečte. Pokud však udělá čtenář 
výjimku, třeba zjistí, že to není zcela ztracený čas. Také historická pasáž, zejména pro 
ty, kteří chtějí setrvat u oboru, může přispět k odborné kultivovanosti. Čeští 
zakladatelé a budovatelé našeho oboru byli nejen vynikající vědci, pedagogové a 
operatéři, ale také byli lidmi kultury a lidmi s řadou dalších předností i slabostí. Tak 
zanechali po sobě i stopy v nepřeberné řadě kouzelných historek, své básně, prózu a 
divadelní hry, malířské dílo, hudební kantáty a sbírky obrazů, byli účastníky 
významných kulturních kruhů, hudebních, výtvarných a spisovatelských, angažovali 
se sociálně a naprostá většina, na rozdíl např. od právníků, patřila k intelektuální 
avantgardě. Aktivní politiku a administrování přenechávali medicínsky slabším. Od r. 
2010 si našla eORL i svoji cestu ke slovenským kolegům a zde nutno připomenout, že 
slovenská otorinolaryngologie začala psát své začátky teprve po 1. světové válce, ale 
již po 2. světové válce srovnala plnohodnotně odborný, vědecký, pedagogický a 
publicistický krok s českou a evropskou otorinolaryngologií.  

  Učebnice, jako každá jiná, je jen shrnutím a vyhodnocením vědních a pedagogických 
poznatků  předchozích generací i součastníků.  Základní učební text („černé 
kapitoly“) je určen medikům,  začínajícím otorinolaryngologům, praktickým lékařům  
a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou  i lékaři hraničních oborů, 
zejména neurologie, oftalmologie,  stomatologie a neurochirurgie. Doplňky („zelené“ 
kapitoly a „modré prezentace“) jsou pak určeny především lékařům ve specializační 
přípravě a v ambulantní praxi, též foniatrům. Autor předkládá elektronickou podobu 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

učebnice proto, aby byla volně a bezplatně dostupná všem, kdož budou mít o ni 
zájem.  Pojetí je stále klasické, autor si ani nekladl za cíl vytvořit lékařskou 
„kuchařku“, naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných informacích 
souvislosti a pobídku k samostatnému myšlení, které mohou prohlubovat též v  
kapitole SYSTEMATIKA A ALGORITMY V ORL.  

  Lékařství vyžaduje především dokonalou znalost struktury a funkce, následky jejich 
porušení se pak odvozují snadno. V medicíně platí, že vše logicky souvisí se vším, 
záhady neexistují, jsou jen nálezy a průběhy, které nedokážeme zatím přesně 
zhodnotit. Medicína je exaktní věda a je jen jedna, má alternativy v diagnostice a 
léčbě, ale neexistuje alternativní medicína (stejně jako není alternativní matematika, 
fyzika, chemie). Z hlediska lékařského stejně tak neexistuje péče standardní a 
nadstandardní, ale jen podstandardní a standardní a ta jediná je péčí lege artis. Ta 
může být pro vymezený čas a situaci popsána jako DOPORUČENÍ ČI NÁVODY 
(guidelines, Leitlinien).  Na rozhodování o tom, zda pojišťovny uhradí z peněz 
pojištěnců péči lege artis či nikoliv, by se neměli lékaři podílet. Už proto, že péče lege 
artis je garantována mezinárodními úmluvami, zákony i Hippokratovou přísahou, 
které nám politici rádi připomínají, když bojujeme za práva nemocných i zdravotníků 
a  rádi na ně zapomínají, když je sami mají plnit. Zdravotničtí politikáři zatím ale 
úspěšně zakrývají podstandardní péči stále právně sofistikovanějšími a 
nesrozumitelnějšími reversy (tzv. informovanými souhlasy a nesouhlasy), které 
stejně nemocný musí podepsat i s dovětkem, že jim rozumí, pokud rovnou nechce 
zemřít. Přenesení těžiště péče o nemocné do písemných elaborátů o nich, jak si to 
vynutila mlsnost mnohých advokátů,  není zdařilou cestou medicíny (2012). Dnes 
pyšný úprk naší tzv. civilizované společnosti od humanitních ideálů T. G. Masaryka se 
nemohl vyhnout našemu zdravotnictví.   Proto se většina zdravotníků dnes sama 
děsí nemoci své i bližních a ví proč. Pokud jde o otázku, kdy je diagnostika, léčba a 
operace provedena lege artis, tak odpověď byla až dosud celkem jednoduchá: lege 
artis je tehdy, když je zajištěna lékařem a nebo týmem zdravotníků, který je v daném 
okamžiku na místě nemocného vzděláním, svými rozhodovacími schopnostmi a 
dovednostmi nejlepší: diagnostika a léčba musí být zvolena a realizována tak, aby 
přinášela pro nemocného minimum rizik a optimum šancí na kvalitní uzdravení.  
Doba 1. republiky, kdy majetné většinou operovali primáři a nemajetní sloužili 
k výcviku, se snad nevrátí. Nicméně „nová definice“ Ministerstva zdravotnictví 
(2012) o  péči  lege artis vydává nemocné zcela na pospas zdravotním pojišťovnám, 
které určují dostupnost a úroveň lékařské péče a tak určují, co je lege artis. 

Obsah učebnice je sestaven tak, aby vytvářel současně systematiku oboru, číselné 
označení kapitol tvoří celky, které propojuje jen desetinné dělení. Rejstřík ani 
obsah neodkazují ke stránkám, ale k desetinnému dělení. To má výhodu v tom, že 
je možné doplňovat nové poznatky, či korigovat zjištěné nedostatky, přičemž stránky 
se posunou, ale desetinné členění zůstane.  

  Autor, tak jak je proti obchodu se zdravím, je i proti obchodu se vzděláním: obojí je 
nehumánní a bohužel se v mnoha směrech vžívá vztah učitel obchodník : nakupující 
žák a z toho odvozený lékař  obchodník : nakupující nemocný. Proto dává k dispozici 
online učebnici zcela volně, jako výraz vděku svým učitelům za to, že sám od nich 
získal své vzdělání bezplatně. To však neznamená, že učebnice není chráněna 
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autorskými právy a že by s ní bylo možné obchodovat či na ní nějak, řečeno 
termínem prof. Klause, parazitovat. (Autor je proti školnému proto, že výkvět 
vzdělanců žádný stát nemůže čerpat jen v rodinách bohatých, nebo,  jak si to pro 
sebe osobovali  ne tak dávno,  „kádry kariérně-konjunkturálních straníků“.) 
V učebnici je použito množství obrazové dokumentace. Vedle převážně vlastních 
obrázků byly použity obrázky Jana Hybáška, zakladatele ORL kliniky v Hradci Králové 
a Schultz van Treecka, někdejšího profesora na klinice Charité v Berlíně. Oba si 
přivydělávali na studia medicíny po 1. světové válce malováním 
patologickoanatomických nálezů a výukových obrazů, především na ORL klinikách. 
Ojediněle byly užity malované obrázky též Dr. med. F. Nettera a J. A. Craiga, M.D., 
známých ilustrátorů mj. Clinical Symposia firmy CIBA. Některé náměty k obrázkům  
byly čerpány ze skvělých učebnic anatomie R. Čiháka, z anatomického obrazového 
slovníku H. Feneise a z Atlasu anatomie člověka R. D. Sinělnikova. Byly použity také 
fotografické a rentgenologické dokumenty z vlastního archivu, přičemž některé 
barevné, pro své, někdy i více jak 50leté stáří, ztratily část obrazové, ale ne 
faktografické kvality. Histologické obrázky jsou převážně z vlastních studií autora.  

HISTORIE 

OTORINOLARYNGOLOGIE (2015) 

 Obor otorinolaryngologie vznikl na konci 19. století spojením dvou oborů: otologie a 
laryngologie, které se jako samostatné rozvíjely ve vědecké podobě již od poloviny 
19. století. Otologie, s naprosto tehdy převažující operační terapií, se vypracovala z 
oboru chirurgie  a obor laryngologie, tehdy s převahou konzervativních postupů,  se 
vyvinul z oboru vnitřního lékařství. Oba obory, vzhledem ke spojitosti zánětlivé 
patologie, v sobě integrovaly rinologii  a faryngologii a navíc používaly stejnou 
základní vyšetřovací metodiku  - endoskopii, založenou na čelním reflektoru. 
Reflektor byl objeven německým praktikem dr. Hoffmannem v r. 1841. Záhy je tento 
nástroj doplněn o laryngoskopické (Garcia) a postrinoskopické zrcátko, na jehož 
uvedení do lékařské praxe v r. 1857 má významnou zásluhu český fyziolog J. N. 
Čermák.  

 V r. 1866 je Bruntonem v Anglii zkonstruován ve formě tubusu první  endoskop - 
otoskop, v r. 1868  Kussmaulem  ezofagoskop, v r.  1896  Killianem laryngotracheo-
bronchoskop. Tak se stalo, že tzv. perorální endoskopie byla po celou první polovinu 
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XX. století doménou oboru ORL. Na přelomu 19. a 20. století byly zavedeny do rodící 
se ušní mikrochirurgie jednoduché mikroskopy a dalekohledové brýle a v r. 1921 
zkonstruoval švédský otolog Nylén první dobře funkční operační mikroskop.  Z 
otologie se užití mikroskopu rozšířilo do rinologie (1958), laryngologie (1964) a 
později do dalších oborů medicíny.  Byla propracována dále i endoskopie, nejen 
v diagnostice, zavedením flexibilní techniky (1962), ale zejména ve funkční  chirurgii: 
od r. 1975 postupně ovládla rinochirurgii, ale  prosazuje se i v otologii a laryngologii, 
podobně jako  mikroskop, často v souběhu s užitím laserů, ultrazvukového a 
vysokofrekvenčního aj. skalpelů. Tak od jednoduché endoskopie s čelním reflektorem 
a z přímé kontroly zrakem dospěla otorinolaryngologie k diagnostice a terapii za 
pomocí zvětšeného obrazu. Ten často je mimo přímý pohled a je přenášen na 
monitor. V souběhu s výše uvedeným se uplatňuje navigace operačního postupu 
pomocí HRCT a nejnověji tzv. robotická chirurgie, sdružující endoskopii a navigaci 
s mikromanipulací.  To umožnilo zvýšení přesnosti a zmenšení agresivity lékařských 
výkonů. Vedle minimálně invazivní chirurgie stál obor též u kolébky plastické a 
kosmetické chirurgie, alergologie a foniatrie a pro dokonalejší vlastní realizaci 
vybudoval podobory  neurootologii a audiologii a dětskou otorinolaryngologii. 
Chirurgicky zvládl, mimo lokomoční aparát, celou oblast krku a splanchnokrania a 
vstoupil svojí mikroskopickou i endoskopickou technikou do oblasti lební báze. Proto 
se v posledním třicetiletí rozšířil ve světě název oboru, který zní otorinolaryngologie 
a chirurgii hlavy a krku. 

 První českou ušní, nosní a hltanovou kliniku založil na UK v Praze v r. 1892 Emilián 
Kaufmann, když předchozí snahy Jiřího  Czardy, prvého českého habilitovaného 
otologa v r. 1884, pro jeho předčasné úmrtí ztroskotaly. Kliniku v r. 1912 převzal a 
dále rozvinul Otakar Kutvirt, vynikající vědec a operatér,  který zvládl mj. takové 
výkony, jako byla chirurgie nádorů  hypofýzy a neurinomů statoakustiku. Byl také 
autorem první ucelené a dodnes nejrozsáhlejší české učebnice oboru "Choroby ušní" 
(1919).  Po smrti Kutvirtově v r. 1929 se ujímá řízení kliniky jeho žák a důstojný 
nástupce Antonín Přecechtěl, který rozšířil odbornost kliniky o laryngologii. Jeho 
vědecký zájem byl široký a současně exaktní, jeho pedagogické dílo bylo po 2. 
světové válce vloženo do dvou učebnic oboru, které byly sepsány ve spolupráci 
s nejpřednějšími domácími otorinolaryngology.  V r. 1906 byl v Praze založen "Český 
ústav laryngologický Karlovy university" (zanikl za německé okupace), v jehož čele 
stanul původně internista Otakar Frankenberger a jehož pokračovatelem se stal Josef 
Císler, autor prvních  českých učebnic chorob hrtanu a průdušnice (1908) a nosu,  
hltanu a dutiny ústní (1909). Frankenberger byl též v r. 1906 zakladatelem Volného 
sdružení českých otorinolaryngologů, které pokračovalo zásluhou Kutvirtovou od r. 
1921 jako Česká a záhy Československá otolaryngologická společnost. Dnešní Česká 
společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je obou přímým 
pokračovatelem. 

 Druhá otorinolaryngologická klinika vznikla v r. 1920 na nově zřízené lékařské fakultě 
Masarykovy university v Brně a do jejího čela byl postaven František Ninger, rovněž 
žák Kutvirtův. Třetí ORL klinika na území našeho současného státu vznikla v Hradci 
Králové v r. 1945 a prvním  přednostou kliniky se stal Jan Hybášek, žák Ningerův, 
vynikající pedagog,  vědec a operatér a současně malíř a ilustrátor řady učebnic  
vlastních i jiných autorů. Pak v rychlém sledu vznikají ORL  kliniky v Plzni (K. Greif), 
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Olomouci (F. Lédl), dětská ORL klinika v Praze (B. Wiškovský) a II. ORL klinika v Praze 
(V. Hlaváček, mj. zakladatel české alergologie) a v padesátých letech pak klinika 
foniatrická (M. Seemann). Pokračovatelé uvedených zakladatelů, Robert Hladký 
v Brně, František Kotyza v Plzni, Jan Chvojka v Olomouci, Karel Sedláček, Vladimír 
Chládek a Ervín Černý v Praze a další, udrželi českou otorinolaryngologii na světové 
úrovni i přes značné nesnáze, které pramenily z poválečného politického rozdělení  
světa. Jeho nesporným pozitivem ale bylo zajištění světového míru zásluhou 
především tlaku intelektuálů celého Světa. Žel, v současnosti se otázky míru ve Světě  
z pozornosti světové intelektuální fronty vytratily. 

Soudobou otorinolaryngologii v Česku nezřídka charakterizuje rozevírající se úhel 
kvality, především léčebné péče, mezi velkými a menšími zařízeními. Velkou vinu na 
tom má soudobá (2011) ignorantská podoba postgraduálního vzdělávání (snahy o 
nápravu 2018 selhávají) a významné všestranné podhodnocení nemocničních 
oddělení a lékařů, podmíněné obecně medicínsky negramotným řídícím aparátem.  
Již od dob starého Rakouska u nás platí, že jen málo schopní lékaři hledají své 
uplatnění jako úředníci a politici, ale ti bohužel pak určují podobu zdravotnictví. 
(Výmluvný je žebříček prestiže povolání v ČR v r. 2012: 1. lékař, 2. vědec, 3. zdravotní 
sestra, 4. učitel na vysoké škole…7. soudce... 11. policista… 24. ministr, 25. uklízečka, 
26. poslanec.  Výmluvnou je i skutečnost, kolik lékařů kleslo na post poslance či 
senátora.) 

Neméně významnou historii psal obor i na Slovensku, kde po 1. světové válce, 
s obnovou univerzity v Bratislavě, vzniká lékařská fakulta. Samostatnou ušní kliniku 
vede Záviška a kliniku laryngologickou Wiškovský. Po 2. světové válce dojde ke 
sloučení těchto klinik, v jejichž čele stane Ján Lajda, zakladatel moderní slovenské 
ORL a autor vynikajících učebnic chirurgie oboru. Později vzniká v Bratislavě druhá 
ORL klinika s doškolovacím posláním a dětská ORL klinika, jejímž významným 
představitelem byl Klačanský senior. Zcela nově je v Košicích založena v téže době 
další slovenská univerzita s lékařskou fakultou, jejíž ORL kliniku vybuduje Šustr, autor 
významné moderní učebnice našeho oboru. Posléze, zejména pro klinické vzdělávací 
potřeby, je založena fakulta v Martině, kde se budování ORL kliniky ujímá Kustra. 
Netřeba zdůrazňovat poválečnou všestrannou odbornou i společenskou prolnutost 
české a slovenské otolaryngologie.  Nositeli vzájemné spolupráce byli na české straně 
mj. ti, jimž je eORL věnována, Jan Hybášek a Robert Hladký a dále např. František 
Ninger, Karel Sedláček a Ervín Černý, na slovenské straně jmenujme především Lajdu, 
Šustra, Klačanského, Droppu a Puskailera.  

Jestliže úvodem dedikuji tuto učebnici svým učitelům, Janu Hybáškovi a Robertu 
Hladkému, pak závěrem předmluvy nemohu nevzpomenout aspoň některé své další 
vzory a nepřímé učitele: vědeckou přesnost, poctivost a houževnatost  jsem se přiučil 
především od Antonína Přecechtěla,  chirurgickou exaktnost a didaktičnost jsem 
viděl u Ervina Černého a výrazný lidský profil na mne  vyzařoval  Vladimír Chládek. 
Pokud jména mladším kolegům otorinolaryngologům mnoho neříkají, mohou své 
vědomostní mezery doplnit z dříve každoročně vycházejících výročních zpráv 
Československé ORL společnosti (od r. 1922 do r. 1945, obsahovaly publikace in 
extenso, souhrny  přednášek a československou ORL bibliografii) a dále 
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z Československé otolaryngologie, předchůdkyni dnešní Otorinolaryngologie a 
foniatrie. 

Nejen svoji historií, ale také pestrostí a originalitou diagnostických a léčebných 
postupů, funkční, mikroskopickou, endoskopickou a rekonstrukčně plastickou 
chirurgií a také svými nástavbovými obory, jak čtenář pozná dále, patří obor 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nesporně mezi ty zajímavější.  Objemem 
výkonů a jejich škálou se řadí do popředí chirurgických oborů. Jednodenní chirurgie 
umožňuje odbornou realizaci i otorinolaryngologům v ambulantní praxi. Obor patří 
k těm náročnějším na medicínské myšlení a umění, vyžaduje chladnou mysl, zručnou, 
jemnou a klidnou ruku a pochopení nejen těla, ale též duše nemocných. I. Hybášek 

 
 

O historie Československé  a České ORL společnosti se 

čtenář dočte zlomek na konci kapitoly. 
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 Z historie  ORL kliniky LF v Hradci Králové UK v Praze 
 

Otorinolaryngologické oddělení bylo v Hradci Králové založeno v r. 1925 v tehdejší 

všeobecné veřejné okresní nemocnici (dnes Staré nemocnici). Bylo po interním, 

chirurgickém a očním oddělení čtvrtým primariátem a prvním mimopražským 

lůžkovým pracovištěm v Čechách. Na čele primariátu stanul dr. Václav Tesař, žák 

prof. Kutvirta z  pražské otologické kliniky, který působil i vědecky a publikoval řadu 

odborných sdělení. Erudoval se též jako chirurg v průběhu 1. světové války. V r. 

1929, v rámci výstavby Nové nemocnice, dostává otorinolaryngologie nový  pavilon s 

54 lůžky, dvěma operačními sály a ambulancí. V rámci dostavby je v r. 1939 ORL  

oddělení rozšířeno na 104 lůžek. 

 Stavebně na svou dobu moderní pracoviště, s velmi dobrým nástrojovým vybavením, 

se stalo základnou pro kliniku poté, co byla 13. října 1945 dekretem   presidenta  

Beneše zřízena královéhradecká pobočka lékařské  fakulty Univerzity Karlovy, třetí 

fakulta po Praze a Brně. Její vznik  byl navíc podpořen i tím, že několik  primářů 

oddělení již  mělo gradus docenta a jejich zásluhou se  pak podařilo získat z  Prahy a 

Brna pro  rodící se  fakultu vysoce vědecky, odborně a pedagogicky fundované lékaře, 

většinou již habilitované v klinických i teoretických oborech. 

Takto byl získán pro obor otorinolaryngologie chirurgem Bedrnou a gynekologem  

Maršálkem na brněnské lékařské fakultě působící  jejich bývalý spolužák, doc. 

MUDr. Jan Hybášek, který byl  znám nejen jako vynikající a v oboru avantgardní 

operatér, ale také jako pedagog a vědec. Navíc byl znám již z dob studií po 1. světové 

válce jako výborný kreslíř a malíř,  který na nově vzniklé fakultě v Brně tvořil 

obrazové sbírky, mj. pro ústav patologické anatomie a zejména 

otorinolaryngologickou kliniku, právě zakládanou prof. MUDr.  Františkem 

Ningerem.  Hybáškův výtvarný talent, spojený s obrazovou pamětí a představivostí, 

jej později proslavil i jako pedagoga: před zraky svých posluchačů dovedl barevnými 

křídami rozvíjet nejen slovem, ale i obrazem téma své přednášky a protože 

otorinolaryngologie je založena především na viděném, byly jeho lekce vždy hojně  

navštěvovány. Výtvarný talent přispěl i k vynikající úrovni jeho učebnic i učebnic a 

monografií jiných autorů a také, nepochybně,  k dokonalosti jím prováděné funkční, 

rekonstrukční a plastické chirurgie oboru. 

Historie  kliniky začíná  2. ledna  1946, kdy Jan Hybášek nastupuje do  funkce 

prvního přednosty s  jasnou představou své budoucí práce.  Tu  si  vytvořil  nejen  

díky svým zkušenostem z doby rozvoje a přechodného řízení kliniky brněnské, ale 

díky invenci,  smyslu pro organizaci a řád a  zejména vytrvalosti a elánu.  Jeho  

záměry,  které  houževnatě  uskutečňoval, byly orientovány  na nové  využití  prostor 

budovy  kliniky,  nové vybavení  těchto  prostor  pro klinickou práci, na organizaci 

práce jednotlivých  úseků i celé kliniky, diagnostiku a léčbu nemocných, výuku 

posluchačů medicíny, vzdělávání mladých lékařů ke  specializaci, vědeckou činnost, 

spolupráci s odbornými i praktickými lékaři  v regionu a jejich  další vzdělávání a na 

účast na životě fakulty. 
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 Hybášek nepřichází sám,  ale  přivádí  si z Brna Ervína Černého,  lékaře  právě  po   

promoci  a  již  zkušenou  vrchní a současně operační sestru Antonii Žejdlíkovou. Oba 

se pak na dlouhá léta stávají pro budování kliniky i její další 

rozkvět jeho nepostradatelnými a nenahraditelnými 

spolupracovníky. Černý nadán, podobně jako 

 

 

 

Hybášek, malířstvím a zručností, pomáhá vytvářet obrazové 

sbírky, ale také kreslit plány vnitřního 

vybavení kliniky a její přestavby. 

Budiž zde již předem řečeno, že 

Černý se vypracoval postupně 

v přední osobnost české 

otorinolaryngologie, stal se doktorem věd a profesorem a 

je znám mj. atlasem Chirurgie ucha. Ale současně ve 

chvílích volna se věnoval historické geografii a 

odkrýval na Moravě ve středověku zaniklé osady  a  plužiny.  

I v této disciplině, původně koníčku, publikoval 

vědecky významný materiál a dosáhl akademického 

gradu CSc.   

 

       Na klinice vedle jmenovaných pracují v té době další 4 lékaři, kteří se na 

aktivitách Jana Hybáška spolupodílejí, ale víceméně svojí činnosti směřují ke  

specializaci  v oboru a také do r. 1951 postupně kliniku opouští, aby čtyři z nich se 

stali primáři ORL oddělení (Michálek v Turnově,  Lacina v Trutnově, Svoboda 

v Chrudimi, Nejedlý v Bratislavě). Pro klinickou činnost, která se odvíjela na 75 

lůžcích a ve veřejném ambulatoriu, bylo nutné urychleně vybudovat vlastní rentgen, 

morfologickou, hematologickou, biochemickou a funkční laboratoř, výukový kabinet 

a posluchárnu a dát základy knihovně.  

Na to ovšem 2. světovou válkou rozvrácené a nouzí trpící Československo nemělo 

dostatek financí a tak řešení problémů daleko nejčastěji bylo založeno na osobním 

nadšení a obětavosti Hybáška a jeho spolupracovníků. O to větší máme obdiv k tomu, 

co tato první generace při budování kliniky vykonala. Projektovali, sháněli materiál a 

výrobce, přístroje a nástroje, pomáhali s provozními úpravami, založili vzdělávací 

muzeum,  pro  které  tvořili  pomůcky  a  preparáty a cítili se poctěni, když se mohli 

představit jakoukoliv novinkou v diagnostice, terapii či výuce. Stojí jistě za zmínku, 

že denní řád a organizace práce na klinice, i její funkční rozčlenění, jak je před více 

než téměř 70 roky J. Hybášek koncipoval, byly tak dokonalé, že doznaly k 

současnosti jen nepodstatných změn.  

Jestliže Jan Hybášek v tomto nejranějším období hradecké ORL kliniky ve vědecké 

činnosti navazuje na své brněnské dílo, tj. sanační a funkční chirurgii  středního ucha, 

na boj proti nitrolebním komplikacím a ORL sepsím a chirurgii rakoviny hrtanu, 

Černý se záhy pouští do problematiky rovnovážného ústrojí: postupně si nechává 

konstruovat rotační židle, nakloněné roviny, lineární houpačky aj. a nutno zde 

zaznamenat, že takřka po 50 letech nejlepší  plody tohoto obtížného bádání shrnuje do 

doktorské disertace (1). Po odchodu první generace klinických lékařů, s výjimkou 

Černého, nastupuje začátkem padesátých let generace prvních absolventů  fakulty v 

Hradci Králové.  Prof. Hybášek, jako vynikající pedagog,  přitahoval vždy mladé 

lékaře a tak se jich o místa na klinice ucházela hned  celá řada. Měl i propracovaný 

E. Černý (42) a Antonie Žejdlíková (60) 
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výběr svých nových spolupracovníků. Se  zájmem i dnes můžeme pročítat  jeho a 

Černého studijní a zkušební protokoly hradeckých mediků, které  byly  pak  při 

výběr

u  

adept

ů 

jedno

u  z 

opor 

pro 

rozho

dován

í. V 

nich najdeme nejen podrobně popsané znalosti kandidátů, ale také jejich způsob 

vyjadřování, jednání, odhad povahových rysů a zápal pro medicínu i předpovědi jejich 

odborných šancí. Není tedy 

překvapením, že se téměř 

všichni noví lékaři na klinice 

stali postupně vysoce 

kvalifikovanými odborníky, 

operatéry s velkou zručností, 

uznávanými vědci a pedagogy. 

Z této skupiny lékařů všichni 

postupně získali tituly kandidátů 

věd a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lubomír Faltýnek (32)         Antonín Semerák (33)              Věroslav Nejedlo (32)       

   Jan Novák (33)                     Jaroslav Fajstavr (29)                Miroslav Zbořil (32)           
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habilitovali  se (Faltýnek, Semerák, Nejedlo, Novák), Faltýnek dosáhl doktorátu věd a 

stal se profesorem a po Janu Hybáškovi přednostou kliniky. Neobvyklá šíře 

odborného záběru, která zahrnula vedle klasické ORL v sobě dětskou 

otorinolaryngologii, foniatrii a logopedii, audiologii, vestibulologii, perorální 

endoskopii, plastickou, funkční a rekonstrukční chirurgii,  onkologii   a traumatologii, 

přilákala další otorinolaryngology. Tři z nich se  později  stali  kandidáty věd a 

docenty (Fajstavr, Zbořil, Ivan Hybášek), dva později doktory věd, profesory a 

přednosty klinik  (Fajstavr, Ivan Hybášek), či primáři (Beňo, Potužník).  

Objev a poválečné postupné zavádění antibiotik  změnilo od základů náplň oboru,  

ubylo  zánětů a jejich léčba namnoze předcházela komplikacím a tak i dříve 

nezbytným operacím. To umožnilo orientovat větší pozornost na funkční a 

rekonstrukční chirurgii. Jan Hybášek byl znám jako exaktní moderní otochirurg a 

chirurg rakoviny hrtanu a bylo tedy nasnadě, že propracovával takové chirurgické 

postupy, která zachovávaly nebo obnovovaly nemocí postiženou funkci. Na přelomu 

padesátých let byl jen krůček od zavedené chirurgie otosklerózy k tympanoplastickým 

operacím a od vertikálních a  frontálních resekcí hrtanu  k resekcím horizontálním. A 

tyto kroky klinika učinila takřka v souzvuku s jejich objevením jinde ve světě. Velký 

pozorovatelský  talent vedl Hybáška  ke studiu spontánních funkčních struktur, jak je 

buduje proti středoušnímu zánětu se  bránící organismus (2). Na tom vypracoval 

vlastní koncept minimálně invazivních sanačních a rekonstrukčních postupů, které 

šetřily všechny struktury schopné restituce, vytvářely co nejméně chirurgicky 

obnažených ploch a užívaly výhradně, mimo třmínkovou  chirurgii, tkáňové štěpy 

odebrané od nemocného. Vzdor nezměrným nesnázím při zajišťování zvětšovacích 

optik a mikrochirurgického instrumentaria, které si nezřídka prof. Jan Hybášek 

konstruoval sám - známé jsou např. tzv. kruhové peloty, dnes "talířové" nože z r.1949 

- bylo dosaženo vynikajících, v té době srovnatelných výsledků se špičkovými 

světovými pracovišti. Chirurgie otosklerózy byla odstartována na klinice v r.1949.  

         Tympanoplastická chirurgie byla na klinice vypracovávána od r.1951 na základě 

již starších poznatků Hybáška o stavu sluchu po radikální trepanaci a attikoantrotomii 

(3). Velké pokroky v tympanoplastické chirurgii dosáhla klinika i díky 

experimentálním studiím Faltýnka (4, 5) o funkci labyrintových okének, Nejedla (6) o 

hojivých pochodech při přenosech kožních štěpů a později Ivana Hybáška o 

patogenezi vleklých středoušních  zánětů a pozánětlivých stavů (8-11). Významné 

nové poznatky přineslo studium idiopatického hemotympana (13). Všechny tyto práce 

našly i kvalifikovanou  teoretickou, metodologickou a věcnou podporu na ústavech 

patologie, fyziologie, anatomie, histologie a soudního lékařství královéhradecké 

fakulty a mnohdy přímou osobní spoluprací bylo dosaženo řady původních poznatků. 

Na klinice v té době byla věnována také pozornost horním cestám dýchacím, též 

částečně v souvislosti s funkčními problémy sluchové trubice u nemocných s vleklými 

záněty středního ucha. Zásluhou Semeráka byla již tehdy úspěšně, nejdříve 

experimentálně a záhy v praxi, používána kontralaterální  rinomanometrie (14-16), 

která lépe indikovala rozsah a způsoby korektury nejen nosní přepážky, ale i nosních 

vchodů. Fajstavr o málo později studoval problematiku nosní cytologie a clearence 

dutiny nosní (17). Tito pracovníci si zřídili na klinice vlastní laboratoř a i oni čile 

spolupracovali s teoretickými ústavy fakulty, mj. s  ústavem biologie a fyziky. 

Zvláštní postavení zaujímá kandidátská disertace Nováka, věnovaná problematice 

ušních šelestů (18).  Nelze nezmínit pedagogické dílo, kterého byl Jan Hybášek 

naprosto převážným autorem, stejně jako doprovodných schémat, kreseb a barevných 
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obrázků. Celkem vydal 3 učební texty a 5 učebnic (19, 20). Ilustracemi přispěl i do 

učebnic a monografií jiných autorů, dokonce zahraničních. V tradici pedagogické a 

monografické literatury pokračoval pak Ivan Hybášek (tři učebnice + příručka 

eOtorinolaryngologie na www, tři skripta a tři monografie).  

     Hlavním  dílem Jana Hybáška je však zrod hradecké otorinolaryngologické školy, 

5 jeho žáků se stalo profesory a přednosty otorinolaryngologických klinik.  Nutno 

ovšem dodat, že šlo do značné míry o pokračování Hybáškova působení v Brně. Zde 

se stali jeho  nepřehlédnutelnými  žáky  pozdější prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc. 

et Dr.h.c. (se kterým byl spjat i příbuzensky a kterého podporoval všestranně již za 

studií a přivedl jej k oboru) a  zakladatel dětské ORL na Moravě prim. MUDr. 

Miroslav Kučera, CSc. Přehlížíme-li čelné žáky J.  Hybáška, velice nás překvapí, jak 

nakonec málo byli kopií svého vzoru a jeden druhého. Snad právě proto jeden  každý 

tvořil plnokrevnou  otorinolaryngologii a psal  významnou kapitolu historie brněnské 

nebo hradecké otorinolaryngologické školy a znovu pak poučení předávali generaci  

svých žáků. Zřejmě právě to, že si tyto osobnosti Jan  Hybášek nepřipodobnil  ke 

svému obrazu, vysvětluje jejich plodnou a svébytnou dráhu v oboru, jejich originalitu. 

Z toho i pramení pak velikost úcty těchto osobností k jejich učiteli. Profesor Hybášek 

byl rozčarován dobou, těžce nesl přeměnu lékařské fakulty ve Vojenskou lékařskou 

akademii r. 1951, byl  též nedobrovolně na  dva roky vzdálen z vedení ORL kliniky, 

kterou po tu dobu spravoval s pečlivostí a invencí doc. Černý. Byl také krátce zadržen 

a vyšetřován na základě politického udání jiným profesorem. Po zrušení akademie a 

obnovení činnosti lékařské fakulty trpí Hybášek i klinika restriktivní politikou 

děkanátu a Hybášek je sám vystaven osobním štvanicím některých, tehdy mocensky 

vlivných šéfů klinik. Kliniku v r.1958 opouští doc. Černý (později prof., DrSc.), který 

se stává přednostou ORL oddělení Vojenské ústřední nemocnice  v Praze. Kliniku 

opouští i později Jaroslav Fajstavr, CSc., aby záhy, jako profesor a DrSc. stanul na 

čele nové dětské ORL kliniky v Praze – Motole. Doc. Semerák, kterého zvažuje 

Hybášek  za možného svého nástupce, je jako nestraník  bez  šancí a odchází na místo 

primáře ORL oddělení v Pardubicích. Tak se stává Hybáškovým nástupcem neméně 

odborně i vědecky zdatný Lubomír Faltýnek. 

To vše vede posléze 63letého J. Hybáška v r. 1962 k předčasnému odchodu do 

důchodu.  Tím se období poválečného zrodu kliniky a rozvoje mimořádných 

osobností oboru ušního, nosního a krčního lékařství uzavírá. 

 

Odkazy na vybrané publikace: 
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2. Hybášek,  J.: Das anatomische und  funktionelle Bild der im Verlauf der 

chronischen epitympanalen Entzündungen entstandenen spontanen  

Tympanoplastiken.  Zeitschr.  Laryng.  Rhinol. Otol.  39, s. 596-611, 1960. 

3. Týž: Chronické hnisavé záněty  středoušní a jejich léčení. Čas. Lék. čes. 32, 1933 

4. Faltýnek, L.:  Sluchové  zisky  po  ekranizaci  okrouhlého okénka. Habilitační 
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5. Týž: Vliv zachovaných zbytků převodního ústrojí na okénkové slyšení. 
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Kandidátská disertace, 1961. 
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7. Novák,  J.:  Příspěvek  k  otázce  ušních šelestů - Šelesty u adhezívních  procesů   

středoušních.  Kandidátská  disertace, 1966. 

8. Hybášek,  J.  Hybášek  I.:  Etiopathogenesis  of so-called idiopathic  

hemotympanum and  its relation  to morphogenesis of the  adhesive  process.  Acta  

otolaryngol.  (Stockh.)  53,  s. 429-441, 1961 

9. Hybášek, I.: Cholesterolový granulom středního ucha. Kandidátská disertační 

práce, 1965 

10 Týž: Tympanosclerosis. Habilitační spis, l968. 

11. Týž: Příspěvek ke studiu tympanosklerózy. Doktorská disertace (DrSc.), 1978. 

12. Týž : Experimentelle Calcinose der Mittelohrschleimhaut bei den  

Meerschweinchen. Arch. klin. exp. Ohr.-Nas.- u. Kehlk. Heilk. 200, s. 209-217, l97l. 

13. Týž :  Morphologisches Modell  der Tympanosklerose, hervorgerufen  durch 

Calcophylaxie  an der Mittelohrschleimhaut beim Meerschweinchen.  Arch. klin. exp.  

Ohr.- Nas.- u.  Kehlk. Heilk. 200, s. 199-208, 1971. 

14. Semerák,  A.: Objektivní měření nosní  průchodnosti a jeho význam pro 

klinickou praxi. Kandidátská disertace, 1958. 

15. Týž: Problémy chirurgické léčby špatné průchodnosti nosu. Habilitační práce, 

1959. 

16 Týž: Objektive Beurteilung der Nasendurchgängigkeit.  Zeitsch. Laryng.  Rhinol. 

Otol.,  37, s. 248-254, 1958 

17. Fajstavr, J.:  Problémy cytologie nosního sekretu. Kandidátská disertační práce, 

1959. 

18. Novák,  J.:  Příspěvek  k  otázce  ušních šelestů - Šelesty u adhezívních  procesů   

středoušních.  Kandidátská  disertace, 1966. 

19. Hybášek,  J.: Choroby hrtanu.  Zdravotnické nakladatelství, Praha, l950, s. 128. 

20. Týž:   Otolaryngologie.   Státní   zdravotnické nakladatelství, Praha 1966, s.404. 

Poznámka: souhrn všech publikací uvedených autorů značně přesáhl tisícovku. 

        Z historie Lékařské fakulty v Hradci Králové (2015). 

   Karlova Univerzita byla založená v r. 1348 a je tedy bezmála o 600 roků starší, než 

její současná dceřiná Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK), jejíž 70. výročí 

vzniku si letos, v r. 2015, připomínáme. Pisatel byl dobovým svědkem zrodu LFHK a 

zajímavé okamžiky a dění té doby, doložené dokumenty z vlastního archivu, si 

dovoluje předložit čtenářům eOtorinolaryngologie. Již v základech UK vznikla i 

lékařská fakulta, která společně s celou univerzitou prošla řadou peripetií, nejen 

v souvislosti s Kutnohorským dekretem Václava IV. (1409), ale především vlivy 

pobělohorské doby Temna. Tehdy, s obecným ponížením českého národa a násilnou 

jeho rekatolizací, došlo k předání univerzity do rukou jezuitů a spojení s jezuitskou 

kolejí v Klementinu pod názvem Univerzita Karlo-Ferdinandova. Tak nastala také i 
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úplná germanizace její organizace a výuky.  Teprve s dovršením národního obrozením 

v 19. století se zrodilo úsilí o částečnou nápravu rozdělením na německou a českou 

část.  Úspěchu, aspoň dílčího, bylo dosaženo až v r. 1882, kdy byl v tomto směru 

vydán císařský edikt. Tak je skutečností, že česká pražská lékařská fakulta  je starší 

proti hradecké jen o 63 roky. Ovšem co ona za těch prvních 63 roků stihla, nemůže 

žádná z existujících fakult již nikdy docílit. Na začátku kapitol své 

eOtorinolaryngologie  připomínám rozhodující význam české pražské lékařské 

fakulty při zrodu prvních českých lékařských učebnic ukázkami titulních stran a 

připomenutím odborných i občanských profilů jejich autorů. Zde pak dodávám, že 

v souvislosti s tím vznikla i česká lékařská terminologie, také Česká lékařská komora 

a postupně odborné společnosti. Pražská lékařská fakulta velkou mírou generovala 

odborníky  pro učitelský sbor lékařské fakulty MU v Brně, založené v lednu 1919 a 

záhy poté se podílí i na zrodu lékařské fakulty Komenského univerzity v Bratislavě. 

 LFHK byla založena dekretem prezidenta Beneše jako pobočka pražské 13. října 

1945 (viz příloha). Jen o 14 dnů později než hradecká, je podobně zřízena i lékařská 

fakulta v Plzni. A jen pro úplnost: V r. 1947  je v Olomouci obnovena univerzita 

(založena 1573, zrušena 1860) a v jejím rámci lékařská fakulta, v r. 1953 se pražská 

lékařská fakulta sama dále dělí na fakultu všeobecného a dětského lékařství a fakultu 

hygieny. Ty se pak po r. 1989  stávají I., II., a III. lékařskou fakultou UK v Praze. 

LFHK získala na místa přednostů výjimečně kvalifikovaný, mladý, aktivní sbor 

učitelů, na místa teoretiků převážně z pražské fakulty, na místa klinická nemalou 

měrou i z  Masarykovy univerzity. Autor byl studentem fakulty v letech 1948-1950 a 

může hodnotit  učitele té doby na teoriích. Přednášky z anatomie tehdejšího docenta 

Zrzavého byly výjimečné tím, že byly systematické a ústní výklad byl bezprostředně  

barevně kreslen na tabuli a neméně exaktně byla vedena praktická cvičení. Zrzavého 

přezkušování na začátku každé přednášky nebylo oblíbené, ale mělo svůj hluboký 

význam v tom, že nutilo mediky učit se průběžně a nikoliv nárazově, až před 

termínem zkoušky. Podobně výjimečným pedagogem byl i fyziolog Kruta: přednášky 

byly založeny rovněž na soustavnosti, logice a dávaly základ pro budoucí medicínské 

myšlení, schopnost analýzy a kombinací. V jeho přednáškách jsou základy mého 

pozdějšího výroku, že medicína není nic jiného, než matematika o mnoha neznámých. 

Nemohu také nevzpomenout chemika prof. Škramovského, ne proto, že jsem na jeho 

ústavu jako medik fiškusoval, ale pro jeho lidský profil i to, že jsem díky jemu 

pochopil zákonitosti chemie. Mohl bych vzpomínat další, fyzika prof. Nusbergera, 

biologa prof. Krajníka nebo histologa prof. Vrtiše. Snad to bylo jejich mládí a 

poválečné budovatelské nadšení (dnes často zesměšňované), které sbližovalo učitele 

s mediky. A pro můj ročník byla svým způsobem převratná i reforma lékařského 

studia se zavedením řádu, který nutil ke zvýšení výkonnosti a odpovědnosti jak 

mediky, tak učitele – asistenty, docenty i profesory. Průběžné zkoušky na závěr 

semestru ze všech studovaných oborů záhy vedly k poznání samotných mediků, zda 

pro náročné studium mají předpoklady a k jejich  případnému odchodu z fakulty (viz 

příloha). 

Jakkoliv se může někomu, kdo si přečte oficiální historii vzniku LFHK  na jeho 

webových stránkách zdát, že fakulta neměla obor ušního, nosního a krčního lékařství, 

pak naopak tento obor vznikl mezi primariáty hradecké nemocnice již jako čtvrtý (po 

interně, chirurgii a očním lékařství) v r. 1925 a oddělení mělo v r. 1945 104 lůžek (v 

současnosti 48, viz příloha).  Pražská lékařská fakulta byla zřizovatelem pobočky 

v Hradci Králové a rozhodovala o výběru přednostů – zakladatelů klinik. V té době 
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působil na ORL oddělení primář, žák pražské fakulty a její ORL kliniky, který se 

podle dobových kriterií dopustil nepřípustnosti, když jako habilitační spis k získání 

titulu docenta předložil práci, která byla překladem spisu německého autora, tedy 

plagiátem. Proto pražský profesorský sbor odmítl jeho vzetí do učitelského stavu a 

vyzval tehdejšího docenta brněnské lékařské fakulty, spolužáka hradeckých primářů 

doc. Bedrny a doc. Maršálka,  Jana Hybáška, aby se ujal budování ORL kliniky (viz 

příloha).  

  Jan Hybášek je pověřen tímto úkolem ministrem školství ČSR přípisem ze dne 

20.12.1945. Nakolik byla tato volba šťastná, nechť posoudí čtenář sám, např. 

z rozsahu jeho pedagogické činnosti, vědeckých publikací, léčebné činnosti a 

z výchovy početné řady vysoce kvalifikovaných odborníků a se světem srovnatelné, 

ale často i jím prioritně objevné chirurgické léčby, především z oblasti funkčních 

rekonstrukcí středního ucha a hrtanu.  Hybášek vydal 3 učební texty a 5 učebnic, 87 

vědeckých a 14 odborných prací,  5 jeho žáků se stalo profesory a přednosty ORL 

klinik, 7 docenty a nespočet pak získal  na základě kandidátské a nebo doktorské 

disertace  příslušné vědecké tituly.  Mezi některými kolegy ale skutečně nepatřil 

k nejoblíbenějším, především tím, že svým příkladem nutil druhé, aby naprosto 

přednostně směřovali své úsilí na rozvoj lékařské fakulty a fakultní nemocnice a 

nikoliv do aktivit v soukromých ordinacích, jak nebylo tehdy neobvyklé a jak v jiných 

oborech a na mnoha soukromých univerzitách vidíme i dnes. Byl také spolutvůrcem 

poválečné reformy lékařského studia, která v mnoha směrech bourala 60 roků starý, 

již zkostnatělý, disproporční systém čtených přednášek a nově kladla hlavní důraz na 

praktická cvičení, semináře a kvalifikované učebnice. Navíc Hybášek  požadoval 

konzistentní rozvrh, ve kterém by medikům odpadly hodinové proluky a přebíhání 

mezi posluchárnami a v němž by praktika nebyla odsouvána do odpoledních či 

podvečerních hodin, ale naopak dána, aspoň v klinickém rozvrhu, jako základní hned 

po zahájení ranní výuky. To byly často důvody, pro které byl znectíván některými 

svými kolegy, ale naopak uznáván svými lékařskými žáky a mediky. Když pak 

připočteme k tomu Hybáškův nekompromisní smysl pro pravdu a sociální 

spravedlnost, pak nebylo divu, že na jeho adresu se objevila již v padesátých letech 

z péra i sousedících kolegů krutá a lživá udání, spojená se zadržením a vyšetřováním. 

Ale neméně lživá psaní o jeho osobě se objevila dlouho po jeho úmrtí z pér 

nevyléčitelných psychopatů - lékařů, jak to jen umožňuje, v rámci svobody lhaného 

slova, dnešní doba a internet. Ale tak už nejen česká společnost funguje.  Karieru 

v politice, právu a spravedlnosti, byrokracii a policii a karieru dychtících po snadném 

životě na výsluní tvořili v dobách aktivní činnosti Jana Hybáška lidé s naprosto 

stejnou charakterovou vybavenost,  jako  v současnosti, jen pod jiným stranickým či 

vrchnostenským  štítem. A tak těch, o kterých by Jan Werich řekl, že se došplhali, 

kam nedorostli, nebylo ani méně ani více, než dnes. Připočteme-li, že pro Hradec 

Králové a jeho představu o „salonu republiky“ bylo po konci útisku města hradbami 

vždy motivující něco extravagantního, nejen v architektuře, pak snadno pochopíme, 

že dovedl být stejně „kvalifikovaně“ pravicově národně demokratický, jako levicově 

„uvědoměle“ komunistický. Jan Hybášek, který za 17 roků své činnosti na fakultě 

nezískal odpovídající podporu vedení fakulty a ani od města nezískal nikdy byt pro 

svoji rodinu, se vzdává v r. 1962 místa přednosty a odchází předčasně do důchodu a 

vrací se do Brna. 

  Málo se však ví o tom, že LFHK v r. 1947 měla být přeložena do Liberce, kde bylo 

tehdy v záměru vlády vybudování nové univerzity, která by, do málo zalidněného 

pohraničí, přilákala i českou inteligenci. K tomu pak „díky“ událostem z února 1948 
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již nedošlo.  V té době také byla odstartována  reforma lékařského studia, která vnesla 

novou kvalitu do vzdělávání a samozřejmě zvýšila i nároky na pedagogický sbor a mj. 

i ukončila éru tzv. věčných studentů. Z fakulty bylo vyloučeno 15 mediků a mediček, 

kteří po 5 až 6 semestrech studia na teoriích (tzv. I. rigoróza) neměli úspěšně 

vykonanou ani jedinou zkoušku. (Nevím, kolik z nich za tento „studijní úspěch“ bylo 

po r. 1989 rehabilitováno jako politicky utlačovaných a dostalo doktoráty ex officio.  

Omylem byl vyloučen ještě jeden medik, kterému se  o 14 dnů později viník chyby 

omluvil.) Z čistě politických důvodů, jako oponent režimu, byl v souvislosti 

s únorovými událostmi 1948 na rok podmíněně vyloučen  předseda spolku mediků, 

který se měl rehabilitovat manuální brigádou  a dalším byl student ve 4. semestru, 

navíc studijně neúspěšný: ten se  měl  rehabilitovat vykonáním prázdninové brigády a 

složením  své první zkoušky z fyziky po zahájení 5. semestru.  Extremistická výzva 

nového předsedy a členů výboru  spolku mediků, aby vedení fakulty vyloučilo další 

posluchače a řadu těch, kteří ukončili svá studia, nepřipustilo k promoci, nebyla 

vyslyšena. V souvislosti s únorem 1948 nebyl zbaven svého postavení žádný 

z přednostů ústavů nebo klinik.   

  Rozvíjející se studená válka a s tím spojené horečné zbrojení vedly v r. 1951 

k přeměně fakulty ve Vojenskou lékařskou akademii, s nemalou obměnou i 

učitelského sboru a tento stav trval až do r. 1958. Tehdy byla fakulta vrácena, již jako 

zcela samostatná, pod přímé řízení Univerzity Karlovy. Nelze popřít, že éra VLA 

měla vedle negativ i pozitiva: tím byla naprostá priorita vzdělávání mediků a 

postgraduálního vzdělávání vojenských lékařů, zajištěná dostatkem kvalifikovaných 

učitelů, výukových pomůcek, promyšleným programem výuky a stanovenými 

cílovými znalostmi a dovednostmi, ale také i dělnou spoluprací většiny zaměstnanců a 

mediků. I když vojenští medici tehdy patřili intelektuálně spíše k průměru, svými 

konečnými lékařskými schopnostmi patřili k těm nadprůměrným. Rozpory mezi 

studenty a učiteli byly zcela ojedinělé, např.  když jeden z profesorů (který byl 

bratrem čsl. generála Náprstka) bez jediného pohledu do auditoria provokativně své 

přednášky předčítal z učebnice s odkazem, že v rozvrhu je uvedeno (jak bylo po 

desetiletí zvykem), že „přednášky čte“ a nebo vojenské mediky oslovoval titulem 

„chovanci“ s odkazem, že tak byli označováni frekventanti rakouských kadetek. 

Takřka v zapomnění zapadlo zvažované stěhování VLA do Ostravy ze strategických 

důvodů: to zastavila redukce vojenských sil a rozpočtu na obranu po r. 1955 a totéž 

následně vedlo k návratu školy do civilních rukou v r. 1958. Málo kdo dnes ví, že 

tehdejší odzbrojování Západu i Východu bylo velkou měrou i zásluhou spojených sil 

intelektuálů Světa a jejich hlasitého volání po míru, na jaké nositelé vědy, umění a 

kultury dnes  nemají odvahu a asi si nepřipouštějí ani motivaci. 

  S touto další změnou byl spojen odchod mnoha vojáků – učitelů, většinou na místa 

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a došlo i ke snížení celkových tabulkových 

počtů asistentů. Přitom naopak narůstal počet studentů, neb fakulta vedle civilních 

posluchačů nadále zůstala vzdělávací základnou pro vojenské mediky. Rozpad 

učitelských a lékařských týmů, zejména na klinikách, byl s obtížemi kompenzován 

celé další desetiletí, kdy pro fakultu a nemocnici přichází další pohroma v souvislosti 

s událostmi r. 1968 a následnou „normalizací“. Řada lékařů z neklidného 

akademického prostředí odchází na tehdy pohodlnější místa primářů (dnes je tomu 

spíše opačně) a do ambulantních praxí, někteří odešli za lepšími platy na Západ a jiní, 

obvykle pro náhlé prozření v levopravé politické orientaci a angažovanosti (dnes u 

českých politiků běžný jev), byli z trestu přeřazováni např. na místa vědeckých 

pracovníků, nebo z teorií na kliniky či do jiných zdravotnických zařízení. To je 
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sledováno dalším snižováním tabulkových míst, což navíc s postupující feminizací 

v lékařství a s ní spojenou řadou úlev pro ženy, logicky snižovalo možnosti jak 

pedagogické, tak vědní i léčebné činnosti.  Trvalo pak další desetiletí, než byla 

vzdělána nová generace lékařů, která nahradila úbytky z dění po r. 1968. 

  Ne k nepodobnému otřesu, v podstatě již čtvrtému za 43 roků trvání fakulty, 

dochází, zejména na klinikách, po listopadu 1989. Tehdy konkurzními prověrkami 

prochází jen zcela ojedinělí (2) přednostové klinik a ústavů a jsou smeteni ze svých 

postů mnohdy i nestraníci. Záhy poté nastává další krize v okamžiku vzniku 

soukromých praxí. Kliniky opouští nejen sekundáři, ale i učitelé do podstatně lépe 

honorovaných, méně medicínsky i odpovědnostně náročných postavení, a s postupem 

doby čím dál častěji i do politické kariáry. (2022: Hroucení českého zdravotnictví 

pokračuje.) 

  I tento kratičký pohled  ukazuje na svízelnost celého období vývoje LFHK od 

založení v r. 1945, kterého se většina pracovníků, kteří zůstali fakultě věrni a nebo 

nebyli dobou smeteni, zhostila odborně, pedagogicky a vědně se ctí, jak jistě i doloží 

pohledy dalších pisatelů do jiných oblastí činnosti  fakulty za dobu její existence. 

Pokud tak učiní na základě archivních materiálů a vlastních zkušeností a nikoliv na 

základě objednávky establishmentu, bude to jistě vítáno. 70. výročí založení LFHK 

bylo nepochybně pádným důvodem k oslavám. Měl to být i důvod k dalšímu pokroku 

na poli vzdělávání v oboru lékařství, jak pregraduálního, tak postgraduálního. 

Nepřiměřené odsávání prostředků, vydávaných na zdravotnictví na provozní a 

materiálové náklady nemocnic, v porovnání např. s Rakouskem a Německem, 

významně snižují mzdové fondy a tím ohodnocení práce lékařů i sester. To pro 

kvalifikaci fakultních nemocnic a jejich klinik nevěstí dobrou budoucnost. Navíc ti 

nejkvalitnější absolventi fakult místo toho, aby tvořili nastupující zálohu za  starší 

klinické lékaře, odcházejí na trvalo do ciziny. Rozpad uměle a neživotně 

konstruovaného postgraduálního specializačního vzdělávání v posledních letech je 

rovněž jedním z důvodů, pro které se ti nejnadanější maturanti hlásí na jiné fakulty, 

než medicínské. Lékařství, ač si mezi občany stále udržuje první místo v hodnocení 

prestiže povolání, pak pokud jde o platové hodnocení, zejména nemocničních lékařů, 

je toto povolání odsunuto proti politikům, advokátům, soudcům, finančníkům a 

počítačovým mágům a i mnoha oborům inženýrství do hlubokého propadu. Stačí jen 

porovnat tarifní platy a tíhu osobní odpovědnosti při výkonu povolání nemocničních 

lékařů a soudců. Lékařské fakultě, jejím odborným, vědeckým, zdravotnickým, 

technickým a administrativním pracovníkům z minulosti i současnosti nutno 

poděkovat za úspěšné dílo a popřát jim dobré pracovní kolektivy a dobré vedení pro 

budoucno, aby se fakulta kvalifikovaně, k radosti nemocných, mediků i vědecké obce 

zdárně v dalších letech rozvíjela.                                                                                                 
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Dokumenty 
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Dopis děkana LF UK v Praze prof.  Josefa Čančíka Janu Hybáškovi z 1.9.1945 
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Výňatek z dopisu prof. Boučka, pověřeného děkana na zřizované fakultě v Hradci 

Králové, který byl adresovan Janu Hybáškovi a týkal se tehdejšího primáře ORL 

oddělení. „Přehmatem“ se míní plagiátorský habilitační spis prim. Tesaře k ziskání 
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titulu docenta (byl to překlad spisu německého autora). Proto se pražský 

profesorský sbor postavil jednoznačně proti jeho jmenování přednostou kliniky. 

 

 

 

 

 

(Milý pane kolego, hledám nějaké slušné východisko ze složité situace, která se zde 

vytvořila okolo otolaryngologie. Postupně se z toho stává záležitost stavovská, 

národní výbory – aspoň z části – začínají zaujímat frontu a tím ovšem i veřejné 

mínění. Chyba se stala v tom, že věc nebyla předem dojednána s prim. Tesařem. I 

když jeho přehmat byl velice těžké povahy, nelze se divit, že se brání. Teď už to 

vypadá na záležitost eminentně právní povahy….) 

 

 

 

 

8. listopadu 1945 proběhlo již první zasedání učitelského sboru 
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Dnes mnohé překvapí, že ke jmenování profesorů nové fakulty presidentem 

Benešem dochází až 9. srpna 1947, ale již tehdy hrály významnou roli politická 

nebo náboženská orientace kandidátů, ale v  Hradci asi i nemalou měrou  

příslušnost k různým „sektám a klubům“.  
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Pavilon ušní – oční byl dostavěn v r. 1928. Následně v r. 1939 byla provedena 

nástavba levého křídla a bočního traktu a zvýšen počet lůžek z 54 na 104. Po vzniku 

kliniky byl počet lůžek snížen na 75, a nově bylo zřízeno ORL rtg oddělení, výukový 

kabinet s laboratoří a posluchárna s 60 místy. Po 15 letech byla zrušena 

posluchárna, na jejímž místě vzniká foniatrické oddělení, o něco později je zrušeno 

rtg pracoviště a naopak se rozšiřují  pracoviště audiologické a vestibulologické. 

Další přístavbou bočního traktu v r. 1989 je získáno asi 460 m
2 

užitné plochy: zlepšil 

se komfort ambulantních ordinací a čekáren, hygienických zařízení, snížil se počet 

lůžek na pokojích, vzniklo pooperačního oddělení. V následujících letech byla 

provedena rekonstrukce operačního traktu v přízemí a v 1. patře s nástavbou 

strojovny vzduchotechniky aj. (Na projektové dokumentaci se podílel autor.) 

Poslední období pak rekonstruuje a přístrojově vybavuje pooperační oddělení a 

ambulance.  
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Novostavba ORL 1928 

 

 

Stav budovy v r. 2010. (Šipkou vyznačena dostavba 1989.) 

Na klinice pracovalo na 75 lůžcích v r. 1946 celkem 6 lékařů, v r. 1996 10 lékařů 

v r. 2021 na 46 lůžcích 20 lékařů. 
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Z r. 1947 pochází i karikatura E. Černého, zachycující Jana Hybáška se skupinou 

klinických lékařů při výuce mediků. Karikaturista (později prof., DrSc.  a 

dlouholetý přednosta ORL oddělení ÚVN v Praze) stojí za Hybáškem. Vpravo od něj 

stojí budoucí primáři Svoboda (Chrudim), Michálek (Turnov) a Nejedlý 

(Bratislava), sedící pak Pick (Hradec Králové). 

                             *** 

Malá brožurka o 23 stranách předkládá návrh na zásadní organizační a obsahové 

změny lékařského studia. Byla vypracovaná větším dílem ještě v průběhu války 

skupinou  mladých lékařů bez pedagogických titulů, ale s čerstvými vzpomínkami 

na tehdejší nedokonalost studia medicíny (Budín, Čedík, Čížková-Písařovicová, 

Hrbek, Málek, Macek, Nedvěd, Servít, Šmahel, Špaček, Wágner, Stříteský) a  byla 

oponována a přijata univerzitními učiteli 

Hennerem, Haškovcem a Švábem. 

Předkládám jen výňatek jedné přehledné 

kapitoly ze str. 14. I po 70 letech je čtení 

tohoto dokumentu zajímavé a poučné 

v koncepci syntetické výuky, jak 

teoretických, tak klinických oborů, 

předbíhá i současnost. Fakulta v Hradci 

Králové se neúspěšně pokoušela, též po 

vzoru některých britských lékařských škol, 

o takovýto model  vzdělávání po r. 1970.  

Zde  jen výstřižek z návrhu. 
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Současné studenty by mohl zaujmout i dodatek o postavení mediků  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

: 

 

 

(Pozn. 2023: Z řad politiků pro krizi (recesi?) kapitalismu a propadu rozpočtu českého 

státu stále častěji slyšíme, že by se mělo zavést školné a platby za zdravotnickou péči. 

Určitě by měli ti, co vystudují za peníze daňových poplatníků vysokou školu v ČR a pak 

odcházejí za lepšími zisky do ciziny, náklady na studium uhradit, aby se nezařadili mezi 

zloděje.) 
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Pozvánka na první promoci na LFHK. 
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Titulní strana „Seznamu přednášek“ pro zimní semestr 1948-49  a povinnosti 

studujících. 

.  
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Velice nerad a až pod tlakem krajně nespravedlivého osočování mé osoby části 

bývalých kolegů uveřejňuji v r. 2019 dokument, který byl příčinou neprověření  

prof. MUDr. L. Faltýnka, DrSc. komisí UK po revoluci v r. 1990. Tento dokument  

tehdy předložili někdejší spolužácí Faltýnkovi a je z doby, kdy jsem já v Hradci 

Králové nežil a  ani studia mediciny ještě nezapočal. Čtenář nechť sám  posoudí, 

nakolik po převratu v únoru 1948 bylo jednání tehdy MUC. Lubomíra Faltýnka 

etické a rozhodnutí komise v r. 1990 správné. 

 

(Akční výbor nevyhověl, vyloučen na rok ze studií byl jen funkce zbavený předseda 
spolku mediků MUC. Vladimír Višňák, velmi úspěšný student 4. ročníku. Již nikdy 

nemohl pro administrativní komplikace studia dokončit!) 
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Autor o sobě: Narodil se v r. 1929,  v oboru ORL působí od r. 1953, na ORL klinice a 
katedře v Hradci Králové od r. 1959 do r. 2010, kdy musel pracoviště opustit, v letech 
1971 až 1995 jako její přednosta. Dále v letech 1996-2010 na klinice působil na 
základě  dekretu rektora university jako emeritní profesor University Karlovy. Mj. 
v letech 1969 -1970 působil, jako hostující docent s podporou prestižní nadace 
Alexandra von Humboldta na Kopfklinikum u prof. Wullsteina ve Würzburgu (viz 
International Book University of Wuerzburg) a v r. 1976 a 1979 na klinice prof. 
Wiganda v Erlangenu. Publikoval 209 původních vědeckých prací a dalších 86 
odborných sdělení (přičemž se nikdy nepřipisoval pod publikace podřízených lékařů), 
řadu monografií a učebnic, za které obdržel četná ocenění, mj. jedenáckrát Kutvirtovu 
cenu Československé nebo České ORL společnosti či Prezidia Lékařské společnosti 
J.E.Purkyně. Jako „bezpartijní“ s obtížemi a za řadu roků  až desetiletí od předložení 
disertačních a habilitační prace získával povolení k obhajobám, vždy mimo mateřskou 
fakultu (kandidátské na LFMU v Brně v r. 1966, habilitační v r. 1968 na LFPU v 
Olomouci , doktorské v r. 1982 na LFUK v Praze, profesorské v r. 1988 LFUK v Plzni). 
Postupně získal akademické a vědeckopedagogické tituly MUDr., CSc., docent, DrSc. a 
profesor. Byl poctěn řadou medailí a vyznamenání (m.j. medaile  J. E. Purkyně   1985 
a 1996 ,  UK, mateřské lékařské fakulty, evropským vyznamenáním Who is Who a 
dalších institucí) a čestných členství lékařských společností. (Další údaje viz Who‘s 
who in science a j. databáze) . 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Autor jako  

                                                                                                                                                                       

 

Autor si vysoce  cení, že měl možnost  působit na Julius-Maxmilian-Universität  

Würzburg.  Univerzita byla založena 1402 a její kvality dokazuje  14 nositelů 

Nobelovy ceny, kteří na univerzitě studovali, nebo působili, mj. Röntgen a dalších 5 

fyziků, 5 chemiků a 3 lékaři. Ale působili zde i další významné osobnosti v oboru 

lékařství, např. Virchov, Corti, von Tröltsch, von  Koelliker. Univerzita   i po 

padesáti letech, co jsem na ní ukončil činnost,  je s autorem eORL v pravidelném 

kontaktu a informuje ho o univerzitním dění. Karlova univerzita a Lékařská fakulta 

v Hradci Králové dávno zepomněly, že jsem kdy žil.                                                

Malí duchem se právem strachují vždy těch lepších a pro vytvoření své 

„velikost“ je proto vymazavají z historie. 

Autor jako 60letý na 

kresbě E. Černého 

1991        

 

Jako 69letý v karikatuře prof. Sami Nicola, 

M.D., ORL klinika Kahira 
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„ Z toho více jak tuctu různých diplomů, co autor eORL obdržel, je tento rozměrem 

nejmenší, ale pro autora osobně nejcennější tím, že dokládá jeho spojení se 

staroslavnou univerzitou. 

(Confiteor: byl jsem velmi špatný student na gymnásiu. Za války, když jsem byl 

v sekundě, zkoumal tým hitlerových „rasových odborníků“ pomocí 

„mnemotechnických testů“ způsobilost ke studiu, byl jsem hnědooký špinavý 

blonďáček, slovanský typ. A pro srovnání současně ke zkoumání způsobilosti studia 

byl vybrán primus třídy,  modrooký blonďáček, pro nacistické pěstitele germánské 

rasy radost pohledět. Oba jsme byli pro „vědce rasové čistoty“ zklamáním. Já jsem 

uspěl, kolega propadl a tak jsem mohl dokončit gymnásium. Ale i pak po válce o 

mých předpokladech studovat lékařství byly i v rodině  pochybnosti. Mé studijní 

problémy byly v matematice a proto vypadalo na závěr úspěšného studia mediciny 

směšným mé prohlášení, že medicína je matematikou o mnoha neznámých. Je 

známé heslo Emila Zátopka: “Když nemůžeš, tak přidej“. Měl jsem své: „Nikdy 

neumíš dost, abys neměl umět více“. Tuto poznámku pod čarou vkládám proto, aby 

rodiče i učitelé nelámali předčaně hůl nad neúspěšnými dětmi. Ale po pravdě 

dodávám: Měl jsem i štěstí na své učitele).  

Udivoval jsem i tím, že jsem přes četné pobyty i s rodinou na Západě neemigroval: 

Zavinilo to jiné mé heslo: „Kantoři, faráři a doktoři neopouštějí svou vlast děj se co 

děj“. 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

 

Leonardo da Vinci (1452-1519): „Instrumenty“ dýchání, 
polykání a řeči. (Asi 1509, Royal Library, Windsor Castle.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dokáže genius uložit do jedné strany o rozměrech 290 x 195 mm 



 Ivan Hybášek: eOTORINOLARYNGOLOGIE ISSN 1803-280X        O                                                                                
OBSAH – REJSTŘÍK – PŘEDMLUVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pokud vás kresby zaujaly, zvětšete si je!) 
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Jedna z prvních učebnic otologie, založená již na poznatcích, získaných pomocí 

čelního reflektoru a otoskopu, vyšla poprvé v r. 1863. 

Autor,  Anton von Tröltsch, studoval první rigorozum na německé lékařské fakultě 

v Praze. Po promoci se dostal do Würzburgu a chtěl se věnovat oftalmologii. Po 

seznámení se s vyšetřovacím zrcadlovým reflektorem, který objevil praktický lékař  

Hoffmann z nedalekého Ochsenfurtu,  se rozhodl v r. 1852  pro otologii.  Později se 

toto zrcátko stává základem pro endoskopii rigidními tubusy a jako zmenšené, 

zásluhou Helmholtze, se objevilo i v očním lékařství k vyšetřování 

očního pozadí. Obrázek představuje titulní stránku 7. vydání z r. 

1881. 

Tento výtisk pochází z české kliniky chorob ušních, nosních a 

hltanových z doby, kdy byla založena a vedena prof. 

Kaufmannem, tedy po r.1892.                     Prof. E. Kaufmann        
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Pro ty, kdož se zajímají o historii české a slovenské 

otorinolaryngologie jen několik ukázek z doby vzniku ORL 

společnosti a další její činnosti. 
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V Brně před posluchárnou 1. chirurgické kliniky Zadní řada zleva:  prim. Ježek, Michl, 

Samohýl, doc. J.Hybášek, ?, prim.Tesař, ? 

Vpředu uprostřed: prof.Cisler, vlevo za ním prof. Wiškovský a vpravo  prof.Ninger, 
prof. Šercer (Zagreb), doc. Seemann, doc. Hlaváček, prim.Lédl. Doc. J. Hybášek vzadu 

uprostřed bez klobouku. 

                                       

Luhačovice před Společečnským domem 

 

Na fotografii nalezneme asi 50 lékařů a  asi jejich 25 manželek a dále i pár dětí. Na 

zvětšené fotografii by možná někteří čtenáří  poznali mezi sedícími prof. Ningra, 

Seemanna, Přecechtěla, jugoslávského Šercera,  v 2. řadě pak  Jana Hybáška, 

Hlaváčka, mladičkého Kotyzu… Zajímá to dnes ale někoho? 

(Omluvte technické nedostatky, originál je 6 x 16 cm!) 
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Významné dílo, které mnohé překvapí tituly prací, např.  jakou měrou 

dovedli před antibiotiky zvládat ORL lékaři sepse, záněty mozkových 

blan, abscesy mozku, či operovat neurinomy akustiku a adenomy 

hypofýzy! 

(Pozn.: Miloš Sovák (*1905-+1989), MUDr, později též PhDr., prof. se 

zajímal o obor foniatrie,  o poruchy řeči a nelyšící a založil u nás 

pedagogický  obor logopedie. Je  žádoucí, aby obory foniatrie a 

logopedie působily ve vzájemné harmonii a doplňovaly se v teorii i 

praxi.) 
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Dnes je otorinolaryngologů u nás více jak desetinásobek. Obecně: lékařů není málo, 

jen jejich územní  rozložení a zajištění lůžkové péče na úrovni okresů je havarijní. 

Jistě by byly zajímavé údaje o počtu a druhu chirurgických výkonů, provedených 

lékaři v ambulantní  praxi. 
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 Jak se cítili ORL lékaři USA v osobním a 

odborném životě v r. 2021. (Převzato z Medscape 2023. 

Zkráceno.) 

 

Postavení ORL mezi ostatními obory, pokud jde o výši příjmů. Kupodivu 

jeden z lehčích oborů mediciny je hodnocen finančně nejvýše a naopak 

pediatrie, odborně i lidsky velmi náročný obor je v hodnocení 

předposlední! Nevyjadřuje to hodnocení fyzického vzhledu člověka nad  

zdravím dítěte? 
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Vztah lékařů k činnosti pro zdravotní pojišťovny: 17 % ORL lékařů by 

chtělo opustit závazky k pojišťovnám, 83 % uvedlo, že tak neučiní 

z důvodů etických, obchodních nebo jiných důvodů. 

 

ORL lékařiv USA se cítí vcelku v pohodě. 

ORL specialisté si polepšili o 13 

%, inflace v USA ve stejném 

období byla 4,7 %. 
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Přesto, že pokud jde o výši příjmů, jsou ORL lékaři v USA na předních 

místech mezi ostatními kolegy, patří k těm, kteří by  při možnosti nové 

volby povolání medicinu nevybrali ve 29 %. 

Jak a kdy byla studie nastavena a provedena. 


