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Brno a jižní Morava Brno DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/DnesBrno

BRNO Operuje tygry, lvy a občas
řeší kuriózní případy, jako třeba po-
raněné koleno medvěda, který si
úraz způsobil jízdou na kole v cirku-
se. Operace velkých šelem jsou však
pro veterinářeMichala Crhu z brněn-
ské Veterinární a farmaceutické uni-
verzity spíše unikátní. „Našimi nej-
běžnějšími pacienty jsou především
psi a kočky. Na Klinice chorob psů
a koček každý rok evidujeme na de-
set tisíc nově příchozích případů,“
říká zvířecí chirurg Michal Crha.

Operace velkých šelem jsou
poměrně unikátní. Jak často se
k nim dostanete?
Jsou skutečně občasné, jde o speci-
fické a velmi individuální zákroky
a jedná se spíše o jedince ročně, kte-
ré operujeme. Jelikož se na klinice
zabýváme především onemocnění-
mi a zákroky u psů a koček, přichá-
zíme do kontaktu s velkými šelma-
mi nejčastěji v souvislosti s tím, že
nás osloví zoologické zahrady, nej-
blíž je nám samozřejmě ta brněn-
ská, s níž konzultujeme třeba pora-
nění větších šelem či komplikova-
nější případy, nebo soukromí cho-
vatelé.

Které šelmy se vám dostanou na
operační sál?
Nedávno kolegové z naší kliniky
operovali komplikovanou zlomeni-
nu končetiny u geparda. Za sebe
mohu uvést operaci rysa ze soukro-
mého chovu, který měl neprůchod-
nost střev. Řešili jsme také závažné
poranění končetiny u medvěda
a tygra. Čas od času se k nám dosta-
nou i pacienti na ošetření zubů, kdy
jsme ošetřovali například zlomený
zub u medvěda či pumy americké.
Přijdeme do kontaktu i s opicemi.
Nedávno jsme tu měli komplikova-
nou zlomeninu zubu u makaka.

Vybavíte si nějaké netradiční pří-
pady?
Netradičním případem bylo třeba
poranění kolene medvěda, který si
zranění přivodil na zvíře překvapi-
vým způsobem. Byl tomedvěd z cir-
kusu a koleno si zranil při jízdě na
kole. Úsměvné je ošetřování opic.
Když vám do ordinace přijde zvíře
tak podobné člověku a sedí v čekár-
ně vedle svého majitele jako řádný
pacient, je to i pro nás veterináře
neobvyklé a někdy až zábavné.
Z dalších zvířat, která se nezdají být
běžná, ale dostávají se do popředí
zájmu chovatelů, jsou to třeba jež-
ci. Ošetřoval jsem chrup ježkovi bě-
lobřichému. Ke konci zákroku mu
už postupně odeznívala anestezie

a ježek se začal sbalovat do klubíč-
ka, takže bylo komplikované se mu
dostat do úst.

Mluvíte o malém ježkovi. V kon-
trastu s tím – největší zvíře, kte-
ré jste ošetřoval?
Můžu jmenovat dokonce největšího
suchozemského savce, tedy slona af-
rického. S kolegou jsme pomáhali
u ošetření zlomeniny klu slona ze
zoologické zahrady ve Dvoře Králo-
vé. To je pak velký rozdíl, když ošet-
řujeme ježka a jindy zase tygra nebo
slona. Navíc z takového slona máte
obrovský respekt, už jen když cítíte
jeho silný dech, který má tendenci
vás skoro odvát z místnosti. Ošetřo-
vat takové zvíře je i pro veterináře
zážitek, na který nezapomene.

V čem se liší operace a pooperač-
ní péče velkých šelem od zákro-
ků u psů a koček? Tygr si asi ne-
nechá převázat tlapku jako pes?
Samotné zákroky se podobají, ale
specifika jsou v anestezii a poope-
rační péči zvířat. Přece jen třeba
u tygra skutečně nejde po operaci
provádět převazy jako u domestiko-
vaných zvířat. Zlomeniny se proto
řeší fixací zevnitř. Zvíře nemá žád-
nou dlahu nebo bandáž, ale fixaci

provedeme přímo na kosti uvnitř.
Aby si zvíře ránu nelízalo, použije
se u psa ochranný límec nebo náhu-
bek, ten však lvovi nedáte, ten se
nenechá. Bližší kontakt může být
problém, ale na druhou stranu jsou
některá zvířata v zoo ochočená
a pustí k sobě ošetřovatele, u vel-
kých zvířat je to však vždy riskant-
ní. Zákroky jsou náročnější i z hle-
diska plánovaní.

A je něco jiné z pohledu veteriná-
ře? Když operujete zvíře, které
je vzácné nebo ho na světě žije
pár kusů, připouštíte si během
operace nějakou větší míru od-
povědnosti?
Za sebemohu říct, že k tomu přistu-
puji jako ke každému jinému pa-
cientovi. Všichni jsou živí tvorové
a musíme vždy udělat maximum,
bez ohledu na to, zda operujeme
velkou, nebomalou kočku. Uméně
běžných zvířat je však náročnější
právě ta příprava a plánování. Vel-
mi důkladně dopředu zvažujeme
možnosti, které by mohly nastat, je
nutné znát odlišnosti v anatomii,
pečlivě ověřujeme také diagnózu
a lékařské záznamy. Oproti rutin-
ním zákrokům u domestikovaných
zvířat jsou tyto více individuální.

Co nejčastěji operujete?
U velkých šelem jsou nejčastější or-
topedické zákroky, které se týkají
komplikovaných zlomenin či pora-
nění kloubů. Občas se jedná o zákro-
ky v dutině břišní a trávicím traktu.
Čas od času přijdou pacienti se zlo-
menými zuby či záněty v ústech. Na
Klinice psů a koček nejčastěji prová-
díme chirurgické zákroky, jako jsou
operace zlomenin a kloubů, dále

operace páteře, břicha a hrudníku
z důvodu nejrůznějších onemocně-
ní. Velkou skupinu zvířat tvoří také
pacienti s nádory, které je nutné chi-
rurgicky odstranit.

Zmínil jste, že vaši zvířecí pa-
cienti pocházejí také ze soukro-
mých chovů. O těch se v posled-
ní době vede velká debata i v sou-
vislosti s letošním úmrtním cho-
vatele lvů na Vsetínsku. Jaký je
váš pohled na soukromý chov?
A je podle vás v pořádku, že ně-
kdo na zahradě chová lva nebo
tygra?
Můj názor zní, že tyto šelmy by ne-
měly být chovány v rukou soukrom-
níků. Podle neoficiálních statistik
údajně počet chovaných velkých ko-
ček jako tygr, puma, lev je větší
u soukromých chovatelů než v zoo-
logických zahradách. Podmínky
chovu by se do budoucna měly
zpřísnit, nebo by se chovy měly do-
konce zakázat. Za sebe si nedokážu
představit, že by můj soused za plo-
tem choval lvy. Když opomenu, že
lev má potřeby řvaní, nikdy se nedá
stoprocentně zabránit tomu, že
může utéct nebo někoho poranit.

Pojďme od velkých šelem k va-

šim běžnějším pacientům, jimiž
jsoupsi a kočky. Kolik naKlinice
chorob psů a koček, kde funguje
nonstop pohotovost, ošetříte
ročně pacientů?
Každý rok v rámci celé kliniky evi-
dujeme na deset tisíc nově přícho-
zích případů. Mezi pacienty převa-
žují psi, kočky tvoří zhruba třetinu
případů.Menší procento tvoří i jiné
druhy zvířat, která se k nám dosta-
nou – kromě už zmíněných velkých
šelem ošetřujeme třeba miniaturní
prasata, jejichž chov v domácím
prostředí se v poslední době rozmá-
há.

V čem se klinika při Veterinární
a farmaceutické univerzitě liší
od ostatních veterinárních kli-
nik?
Zcela jistě tím, že jsme největší klini-
ka v České republice disponující
tím nejmodernějším vybavením
a zajišťujeme také nepřetržitý pro-
voz. I ve srovnání s okolními státy
je naše pracoviště jedno z největ-
ších.

Jak se na chodu kliniky podílejí
studenti?
Studenti jsou pro nás velmi důleži-
tí. V rámci šestiletého studia se do
provozu kliniky zapojují už od třetí-
ho ročníku. Podílejí se na řešení
konkrétních případů onemocnění
zvířat, pomáhají s jejich ošetřová-
ním, ve vyšším ročníku jsou napří-
klad zapojováni do služeb jednotky
intenzivní péče našeho pracoviště.
Klinika je důležitou součástí výuky
a díky ní mají studenti snadno do-
stupnou praxi. Přijdou do kontaktu
nejen se zvířecími pacienty a jejich
majiteli, ale také s nejmodernějšími
diagnostickými přístroji, jako jsou
digitální rentgen, vysokofrekvenč-
ní ultrazvuk, endoskopy, s techno-
logií umožňující zobrazení počíta-
čovou tomografií či magnetickou re-
zonancí.

Za chvíli začne akademický rok.
Jaký je o studium veteriny zájem
a jak je to s uplatněnímabsolven-
tů?
Dlouhodobě přetrvává zvýšený zá-
jem uchazečů. Bereme přibližně
každého šestého. Hlásí se kolem
900 uchazečů a přijímáme 150 stu-
dentů. Kromě českého studia
máme i anglické, které u nás jako sa-
moplátci studují lidé z Norska, Švéd-
ska, Finska, Anglie, Německa, Izrae-
le, Koreje, Kypru či Ameriky. Kvůli
kapacitě a s ohledem k zajištění kva-
lity studia se počet studentů nechys-
táme navyšovat. Co se týká uplatně-
ní, nejčastější je jako veterinární lé-
kař v soukromých praxích nebo ve
státních institucích jako Státní vete-
rinární správě, kde je po veteriná-
řích poměrně velká poptávka.

Zuzana Brandová
redaktorka MF DNES

BŘECLAV Ideální místo pro odpo-
činek nejen promístní, ale i pro ces-
tující. Takový by mohl být park
u břeclavského nádraží, nebýt ob-
časných problémů s opilci a výtržní-
ky. Zvýšit bezpečnost v parku teď
má nové pracoviště městské poli-
cie. To se minulý týden otevřelo
v bývalém domku zahradníka.
„Domeček nabídne strážníkům zá-

zemí nutné pro vyřešení přestupků
přímo na místě, bez nutnosti něko-
ho převážet na služebnu městské
policie,“ vysvětluje mluvčí břeclav-
ské radnice Jiří Holobrádek. Strážní-
ci budou na park dohlížet častěji
než dosud. Navíc pomocí tlačítka in-
terkomuna domku budemožné při-
volat sloužící hlídku. (sol)

Milada Prokopová
redaktorkaMF DNES

BRNO Když Brno-střed před dvě-
ma lety na jaře kupovalo za peníze
města projekt interaktivníhomode-
lu města Brna, počítalo se s tím, že
zabere celé druhé patro tehdy ještě
opravované tržnice na Zelném
trhu. Měl to být tahák ve stylu Krá-
lovství železnic v Praze u Anděla.
Na ploše 720metrů čtverečních po-
čítali autoři se sedmi „ostrovy“, na
nichž by v měřítku 1:87 měly vyrůst
ručně dělané modelářské kopie
domů, památek, ulic, parků. Mezi
nimiměla jezdit auta, autobusy a ša-
liny doplněné světelnými efekty,
například nocí a dnem.
Dnes nikdo neví, co s ním. Druhé

patro tržnice stále zeje prázdnotou

a s modelem, který je ve fázi
know-how, si Brno-střed neví rady
a nejspíš ho vrátí městu zpět.
„V současnosti nejsme ve fázi, že

bychom chtěli model realizovat.
Doba se vyvinula a takové modely
už nejsou atraktivní. Takže si myslí-
me, že ho dáme k dispozici městu
Brnu, a to si pak může nechat mo-
del postavit a někam umístit. My ho
stejně nemáme kam dát,“ říká sta-
rosta městské části Brno-střed Voj-
těch Mencl (ODS).
Podle něj by realizace modelu

z jeho návrhové elektronické a vý-
kresové podoby stála řádově milio-
ny. „Máme jiné priority,“ pozname-
nal Mencl.
Paradoxně to byla ale právě ODS,

která za předminulé vlády model
do budoucí tržnice dosadila. Firma
Modelarium dostala od tehdejšího

vedení v čele se starostou za ODS Li-
borem Šťástkou smlouvu na 10 let
za nájem 25 tisíc korun měsíčně.
Měla model postavit, zprovoznit
a vybírat vstupné. Vedení radnice
si od toho slibovalo oživení tržnice
a to, že tím přitáhne návštěvníky.
Minulá vláda městské části v čele

s Žít Brno a ANO ale rozhodla, že
změní koncepci tržnice. Po otevře-
ní měly dostat přednost regionální
farmářské produkty. Koupě projek-
tu modelu se tak stala terčem kriti-
ky opozice. Vadily jí zbytečně vyho-
zené peníze.
„Smlouva na pronájem prostor

v tržnici byla podepsaná na deset
let a fungovala jako věcné břemeno.
Pokud tam radnice opravdu chtěla
jen potraviny, musela se břemene
nějak zbavit, jinak by Modelarium
mohlo zkomplikovat provoz tržni-

ce,“ komentoval koupi tehdejší šéf
majetkového odboru radnice měst-
ské části Petr Liškutin (dříve ANO),
který dnes čelí spolu s dalšími oso-
bami obvinění z manipulace s veřej-
nými zakázkami. Policie sice prově-
řuje i zakázku na opravu tržnice, ale
ne v souvislosti s modelem.
Po dvou letech provozu tržnice je

jasné, že nápad se zážitkovou gastro-
nomií se nechytil a záměr na využití
prostor provozovatel tržnice Pavel
Bartošek stále hledá. Podle něj jsou
vrchní patra prázdná jen zdánlivě.
„Pořád se tam dělají nějaké akce,“
poznamenal Bartošek, jenž má
s městskou částí smlouvu uzavře-
nou na 15 let. Jeho společnost 4E Pro-
duction tak má právo rozhodnout
o účelu pronájmu.
A o model nemá zájem ani město.

„Nikdy jsme o tom nejednali a ani

změstské části Brno-střed žádný po-
žadavek nevzešel. Pokud přijde, bu-
deme se tím zabývat,“ reagoval rad-
ní pro kulturu Marek Fišer (Piráti).
I když užmodel patří městu a spo-

lečníci firmy Modelarium se rozešli
ve zlém, právě kvůli prodeji mode-
lu, jeden z nich, Peter Dlugoš, se ne-
může smířit s tím, že záměr nebyl
uskutečněný. A chce oslovit i nové
vedení města, případně Jihomorav-
ský kraj.
„Nemyslím, že by to nefungovalo.

Království železnic pořád rozšiřuje
a dostavuje další věci a po deseti le-
tech je v plusu. Navíc jsem vymys-
lel způsob, jak model postavit za
mnohem levnější peníze. Třeba
tím, že bychom zapojili průmyslov-
ky, stavební a elektrotechnické, kte-
ré dělají modely v rámci své výu-
ky,“ poznamenal Dlugoš.

Profil
Michal Crha (43 let)

● Od loňského roku je děkanem Fa-
kulty veterinárního lékařství VFU
v Brně.
● Je zástupcem přednosty Kliniky
chorob psů a koček VFU.
● Veterinářem se stal proto, že už
odmalička tíhl k přírodě a zvířatům,
jimž chtěl pomáhat. Chirurgii se vě-
nuje téměř dvacet let. „Obor prodě-
lal velký vývoj. Od hospodářských
zvířat jsme se až od 90. let začali
víc věnovat medicíně zvířat zájmo-
vých chovů a v rámci chirurgie ma-
lých zvířat i složitějším operacím.
Baví mě na tom, že se musím ne-
ustále vzdělávat a jít dopředu,“ říká
zvěrolékař.

Lékař šelemPři operacích velkých šelemmusíMichal Crha z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity dopředu zvažovat všechnymožnosti, které by
mohly nastat. Oproti rutinním zákrokůmu domestikovaných zvířat jsou tyto více individuální. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Strážníci hlídají
park z domku
zahradníka

Co s modelem Brna? Nikdo o něj nestojí

Když se zraní medvěd nebo tygr, dostane se na operační stůl „zvířecího chirurga“ Michala Crhy

Dech slona vás skoro odvane


