
Laboratoř kvantitativní histologie v Bio-
medicínském centru Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Plzni vybudoval a vede 
Zbyněk Tonar. Se svými spolupracovníky se 
zabývá mikroskopickou anatomií cév, pro-
krvením zdravých i nádorově změněných 
orgánů a hojením tkání a orgánů s využitím 
biomateriálů. „Bez kolegů, například na-
šich laborantek a postgraduálních studen-
tů, bych nedokázal nic. A bez podpory mé 
manželky by to také nešlo,“ říká otec tří dětí, 
který se kromě svého zaměstnání věnuje 
hře na baskytaru, na rekreační úrovni judu 
a běhu a ve volném čase i četbě historických 
románů.

Jak se vám aktivity daří zkombinovat?
Vybírám si z každé oblasti jen to, co pova-

žuji za podstatné a důležité. A mám úžasnou 
ženu, která kromě svého vlastního povolání 
vytváří zázemí celé rodině. Jsem jí za to 
vděčný. Nechci být vědcem, který se uzavírá 
před zbytkem světa a jen bádá. Snažím se 
o vyváženost. Knihy o historii mi pomáhají 
pochopit třeba souvislosti mezi minulostí 
a současností. Při sportu se odreaguji fyzic-
ky, při koncertování zase potkávám kolegy 
z úplně jiných oblastí a učím se od nich. Jsou 
to opěrné body v mém životě, dělat jenom 
kariéru neumím.
Zmínil jste se o spolupracovnících. Slyše-
la jsem, že dobrá laborantka je poklad.

To je pravda a v pozadí každého výzku-
mu stojí málo viditelný, ale nenahraditelný 
personál. Bez špičkově zpracovaných 
preparátů bychom nic nevyzkoumali. 
Naše laborantky jsou nesmírně šikov-

né. Dokážou nařezat vzorky cév na čtyři 
tisíciny milimetru, abychom mohli v mi-
kroskopech pozorovat jednotlivé buňky. 
Značná část přidané hodnoty našeho 
výzkumu stojí na poctivém a řekl bych až 
„umělecky“ přesném zpracování mikro-
skopických preparátů.
K čemu vzorky slouží?

Jak tkáně a orgány fungují navenek, je 
z velké části způsobeno jejich mikrosko-
pickou stavbou. Proto pomocí mikroskopů 
pozorujeme, z čeho se skládají tkáně a or-
gány na úrovni buněk a mezibuněčné hmo-
ty. Zajímá nás, k jakým změnám dochází 
na mikroskopické úrovni vlivem nových 
chirurgických postupů a nových léčivých 
přípravků. Každý rok je vyrobeno množství 

látek s možnými léčivými účinky a bioma-
teriálů, které by mohly být prospěšné tím, 
že zlepší léčbu onemocnění cév či urychlí 
hojení poraněných tkání a orgánů. Podob-
ně je to s operačními postupy. Nové způso-
by léčby však nemohou lékaři přímo nabíd-
nout pacientům. Nejprve je nutné ověřit 
jejich fungování a bezpečnost u laborator-
ních zvířat. Řada dobrých nápadů, které 
se na teoretické úrovni či na úrovni buněč-
ných kultur a „ve zkumavce“ jeví slibně, 
náročnými zkouškami neprojde. Naším 
cílem je porozumět pomocí experimentů 
zákonitostem prokrvení a hojení tkání na 
mikroskopické úrovni a nalézat nové způ-
soby pro léčebné využití. Nové způsoby 
přitom musejí být lepší než ty současné.

Můžete uvést konkrétní případy?
Hodnotíme například, jak se kovové im-

plantáty vyrobené z různých materiálů za-
budovávají do mikroskopické stavby kosti. 
Hledáme ty, jejichž povrch se s kostí nejlépe 
spojuje. Zkoumáme, zda lze urychlit nebo 
zkvalitnit hojení poraněných orgánů,  kostí,  
kůže či operačních jizev břišní stěny pomocí 
biomateriálů. Zaměřujeme se na ty, které 
dokážou tkáňoví inženýři vyrobit z látek tělu 
blízkých, popřípadě z umělých textilních 
vláken, která jsou propletena do podoby ja-
kéhosi „lešení pro buňky“. Zajímá nás, do 
jaké míry je organizmus přijímá, jak rychle 
se rozpadají a zda jejich postupný rozpad 
nezpůsobuje ve tkáních problémy. Testu-
jeme i některé moderní operační postupy, 
například jaký je dosah rozrušování tkání 
během operací pomocí vysokofrekvenční-
ho střídavého elektrického proudu a rozsah 
takto vzniklých poškození. Zkoumáme, jak 
probíhá regenerace jater, pokud bylo nutné 
jejich část odstranit kvůli nádorům.
Zabýváte se tedy i výzkumem nádorových 
onemocnění?

Spolupracujeme s odborníky na patolo-
gii, chirurgii a radiodiagnostiku na studiích 
zkoumajících, zda mikroskopické prokrve-
ní některých nádorů souvisí s jejich šířením 
a poškozováním zdraví. U některých nádo-
rů se totiž používá léčba vedoucí k omezení 
prokrvení, a tím i k omezení jeho růstu a ší-
ření. Bohužel, u jednoho z typů lymfomů 
a u glioblastomu, což je typ nádoru nervové 
tkáně, jsme zjistili, že tento princip léčby 
nelze využít. Ukazuje se, že se některé ná-
dory skládají z mnoha typů buněk s různými 

vlastnostmi a že léčba, která by na některé 
typy buněk mohla zabírat, těm ostatním ne-
zabrání v dalším růstu.
Jak jsou vaše výsledky využívány v praxi?

Přímo v péči o pacienty vím nyní o čty-
řech případech. Pro jedno kardiochirurgic-
ké pracoviště jsme vyhodnotili používání 
tkáňového lepidla, které při opravě cévní 
stěny způsobuje nejmenší možné nežádoucí 
účinky. Pro druhé jsme doporučili používání 
drobné svalové tepny z oblasti stehna pro 
použití k rekonstrukci tepenného zásobení 
srdce, tedy pro bypass věnčitých tepen, pro-
tože k tomu byla z histologického hlediska 
vhodná.  Pro Chirurgickou kliniku Fakultní 
nemocnice Plzeň, která se zabývá léčbou 
výdutí břišní aorty, jsme prokázali, že u pa-
cientů, kteří mají středně velkou výduť, kte-
rá jim dosud nepůsobí žádné bolesti a jiné 
příznaky, je často stěna aorty narušena tak 
výrazně, že hrozí její protržení a nevyplatí 
se čekat s operačním řešením. Pro pediatry, 
kteří se zabývají operacemi vrozených sr-
dečních vad u novorozenců a kojenců, jsme 
vyhodnotili jeden z textilních materiálů jako 
vhodný pro dočasné stažení nadměrně pře-
těžované plicní tepny. U ostatních studií jsou 
naše výsledky pouze doporučením k další 
fázi zkoušek. A pak jsou takové výsledky, 
které mají ještě do praxe daleko, ale alespoň 
vysvětlují, proč se orgány a tkáně chovají tak, 
jak se chovají. Bez tohoto porozumění by 
nebylo možné cíleně vyvíjet léčebné postupy, 
přirovnal bych to k tápání se zavázanýma 
očima ve tmě. Takže trochu světla poznání, 
které z oblasti mikrosvěta přinášíme, si také 
cením.                                                                                   (an)                                                            
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Tulipány, narcisky, modřence, hyacinty, 
ladoňky, další druhy květin a zeleně roz-
září v letošním roce krajskou metropoli. 
U sochy významné plzeňské obrozenecké 
osobnosti, astronoma a pedagoga Josefa 
Františka Smetany, bratrance slavného 
skladatele Bedřicha Smetany, před Stu-
dijní a vědeckou knihovnou Plzeňského 
kraje nebude chybět oblíbená datumovka 
z netřesků. Bude tam k vidění zhruba od 
20. května. Obyvatele i návštěvníky urči-
tě okouzlí už tradiční letničkové záhony. 
„Barvy květin se míchají a v určitém rytmu 
se prostupují. Vnímavý pozorovatel si toho 
určitě všimne,“ říká vedoucí oddělení ur-
banistické zeleně Správy veřejného statku 
města Plzně Hana Hrdličková. 

Lidé se mohou také těšit na kobercové 
záhony, které si v krajské metropoli přejí 
hlavně starší obyvatelé. Už v menším mě-
řítku se objeví záhony letniček z výsevů, 
které se zakládaly například na Homolce, 
pod Boleveckou návsí a podobně. Novin-
kou bude štěrkový záhon. „Především je 
jeho údržba levnější než klasických trval-
kových záhonů anglického stylu. Další 
věci prozrazovat nebudu, ať mají Plze-
ňané nějaké překvapení,“ říká vedoucí 
oddělení urbanistické zeleně.

Do Plzně se však už zřejmě nikdy nevrá-
tí palmy a citrusy, které před mnoha lety 
zdobily nynější Americkou ulici. „Nemáme 
prostory, kde by tyto rostliny mohly přežít 
v zimě. V devadesátých letech jsme se tuto 
tradici pokusili oživit, ale museli jsme rost-
liny převážet do skleníků v Klatovech. Ne-
byly to už palmy, ale vavříny a nakonec jsme 
od toho museli upustit,“ uvádí Hana Hrd-
ličková. Na údržbu hodlá Správa veřejného 

statku v letošním roce vynaložit zhruba  
15 milionů korun. Zahradnické práce pro-
vádějí subdodavatelsky pracovníci soukro-
mých firem na základě výsledků soutěží, 
které se vypisují v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách. Pouze drobné práce na 
údržbě technických prvků či mobiliáře pro-
vádějí pracovníci Správy veřejného statku. 
Další finance do městské zeleně vkládají 
městské obvody, celková částka se tak 

vyšplhá přibližně ke 45 milionům korun. 
„Ceny sadby rok od roku stoupají, od de-
vadesátých let se zvedly třikrát a v některých 
případech i více. Ale ani to nemůže být jinak, 
pěstební práce jsou manuálně náročné, zvy-
šují se ceny za energie a vodu,“ míní Hana 
Hrdličková. Město eviduje celkem tisíc hek-
tarů zeleně, Správa veřejného statku města 
Plzně obhospodařuje zhruba 420 hektarů 
s nejvyššími nároky na údržbu.                       (an)

Letošní novinkou bude štěrkový záhon

Zbyněk Tonar: Práce našich laborantek je „umělecky“ přesná

Správa veřejného statku počítá i s letničkami a datumovkou z netřesků

 Na snímku rozkvetlé Kopeckého sady.                                                                                                                                                               Foto: archiv

Do projektu se zapojilo 
99 procent škol

Celkem 99 procent mateřských a zá-
kladních škol se na území Plzně a v okolí 
zapojilo do projektu „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v území“, kte-
rý zpracovává město. Projekty se rea- 
lizují na základě výzvy Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Smy-
slem je zaktivizovat co nejvíce lidí, 
kteří jsou přímo zapojeni do procesu 
vzdělávání nebo se jich dotýká, přede-
vším učitele mateřských a základních 
škol, zřizovatele, ale i rodiče a insti-
tuce působící v Plzni a okolí v oblasti 
vzdělávání. Informace jsou na webu  
http://map.plzen.eu/ .                       (red) 

Ocenění za celoživotní přínos školství, 
Síň slávy, Pedagog roku základní školy, 
Pedagog roku mateřské školy, Provozní 
zaměstnanec roku, Mecenáš plzeňské-
ho školství a Mimořádný počin plzeň-
ského školství jsou kategorie, do nichž 
je možné do 10. května navrhovat no-
minace na ocenění za rok 2016/2017. Je 
určeno jednotlivcům, může být uděleno 
i in memoriam. Návrhy mohou v ote-
vřené kategorii Pedagog roku základní 
školy, Pedagog roku mateřské školy 
a Mimořádný počin plzeňského školství 
předkládat i fyzické a právnické osoby, 
v ostatních kategoriích ředitelé škol, 
případně zřizovatel. Nominace musí být 
podána písemně na adresu Odbor škol-
ství mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 
Plzeň nebo na e-mail solcova@plzen.eu. 
Formuláře jsou na www.plzenskeskoly.cz,  
sekce aktuality.                                                    (red)

Nejlepší pracovníci
 získají ocenění

Zbyněk Tonar (zcela vpravo) se spolupracovníky ze své laboratoře a s kolegy z Ústavu histo-
logie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.                        Foto: Libor Kočí

R O Z H O V O R 

Je důležité řešit rozvoj města s lidmi, kteří v něm žijí 
Při přípravě jednoho z nejdůležitějších 
dokumentů ve městě dostanou opět 
slovo Plzeňané. Tentokrát na veřejných 
projednáních takzvané návrhové části 
Strategického plánu města Plzně, která 
se budou konat v jednotlivých městských 
obvodech  v době od dubna do června. 

Dokument získal v posledních měsících 
konkrétnější obrysy. Po dokončení ana-
lýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně 
v lednu přispěli více než 300 podněty, při-
chází na řadu diskuze o nejdůležitějších 
cílech, opatřeních a příkladech aktivit, 

které povedou k jejich naplnění. „Setkání 
s občany jsou naplánována proto, aby-
chom získali zpětnou vazbu nejen k životu 
v celé Plzni, ale i v jednotlivých městských 
částech. Vážíme si všech podnětů, které 
jsme doposud obdrželi, a věříme, že touto 
cestou přijdou další. Je pro nás důležité 
řešit rozvoj města ve spolupráci s těmi, 
kteří zde žijí. Zároveň chceme připravit 
dobré podmínky také pro život jejich dětí 
a vnoučat,“ vysvětluje ředitelka Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně Irena 
Vostracká. Analytickou část dokumentu 

schválilo v prosinci 2016 zastupitelstvo 
města. „Bylo definováno šest nejdůležitěj-
ších pozitiv, na nichž je třeba dále stavět, 
a osm potenciálně problematických oblas-
tí, s nimiž je třeba se vypořádat,“ doplňuje 
Eva Velebná Brejchová z téže organizace, 
která má koordinaci zpracování stra-
tegického plánu na starosti. Podrobnější 
informace včetně termínů veřejných pro-
jednání a také kontaktní formulář, jehož 
prostřednictvím mohou zájemci průběžně 
zasílat své podněty, jsou na webové adrese  
www.ukr.plzen.eu.                                             (red)

Výstava skalniček, květin a okras-
ných dřevin s názvem Jaro v alpinu 
2017 se koná už tradičně na zahradě  
gymnázia na Mikulášském náměstí  
od 4. do 12. května. Otevřeno bu- 
de denně od 9 do 19 hodin. Navíc  
13. května do 12 hodin jen pro 
prodej a vstup bude zdarma. Po-
drobnosti na webové stránce 
http://skalnicky-plzen.cz.              (red)

Alpinum klub pořádá
výstavu skalniček


