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VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ OSVEDČENÉ PÉČE 
PRO ZDRAVÍ PROSTATY
  Saw palmetto pomáhá podporovat zdraví prostaty a normální tok 

moči. 

  Kopřiva dvoudomá podporuje správnou funkci močového ústrojí 
a ledvin. 

  Kotvičník zemní dodává tělu přirozenou vitalitu a zároveň pomáhá 
podporovat sexuální aktivitu.

INOVATIVNÍ PÉČE O PROSTATU PŘI ČASTÉM 
NOČNÍM MOČENÍ
   Saw palmetto se doporučuje jako přírodní pomoc na podporu zdraví 

prostaty a normálního proudu moči.

   Obohacené vysoce kvalitním práškem z kanadských brusinek - 
moderní superpotravina.

   Ashwagandha podporuje tělesnou relaxaci a kvalitní spánek v noci.
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INZERCE     

P O H L E D

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v závěru roku 2018 oslavila 
úctyhodných sto let. Tehdejší Vysoká škola zvěrolékařská byla založena 

jako vůbec první vysoká škola v Československé republice dne 12. prosince 
1918. Dnes je univerzita jedinou vysokou školou u nás, která nabízí vzdělání 

veterinárním lékařům, a jednou ze dvou škol poskytující vzdělání v oboru 
farmacie. Její rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, připravil k tomuto 
krásnému výročí celouniverzitní oslavy, které probíhaly celý pracovní týden 

od 15. do 19. října 2018.

VFU BRNO 
OSLAVILA 

100 LET

Š
kola vznikla na místě bývalých 

jezdeckých kasáren v roce 1918. 

Vývoj vysokého učení veterinárního 

v uplynulých 100 letech nebyl 

jednoduchý. Byl ovlivňován společenskými 

podmínkami a možnostmi rozvoje 

v příslušných obdobích. V celé historii si však 

univerzita podržela vysokou úroveň stavovské 

soudržnosti a úsilí o rozvoj veterinárního 

vzdělávání, vědy, výzkumu a odborné 

veterinární činnosti.

JEDINEČNÝ AREÁL ŠKOLY

Univerzita je umístěna v uzavřeném areálu 

s velmi příjemnou atmosférou, který zahrnuje 

jak budovy s charakterem doby předminulého 

století, tak i moderní či rekonstruované stavby 

z posledních dvaceti pěti let (např. Studijní 

a informační centrum, Pavilon 

klinik velkých zvířat, Pavilon 

klinik malých zvířat, Pavilon 

hygieny, Pavilon farmacie I, 

Pavilon farmacie II atd.). V areálu 

se nachází také krásný park se 

vzrostlými stromy, pod kterými 

zejména v jarních a letních 

měsících odpočívají studenti. Dají 

se zde najít vzácné a zajímavé 

dřeviny, z nichž např. majestátní 

buk lesní získal ocenění 

„Nejpohlednější strom města 

Brna“. Univerzita disponuje 

historickou jízdárnou, v níž 

probíhá nejen výuka, ale také 

množství jezdeckých soutěží 

a představení během celého 

roku. Součástí univerzity je také 

skleník, botanická zahrada či 

zemědělský statek, který vytváří 

zázemí pro výuku studentů 

v zemědělské praxi.

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ

Univerzita každoročně vydává 

tzv. zlaté diplomy absolventům 

po 50 letech od promoce. „Jsme 

jedinou vysokou školou v České 

republice, která drží padesátiletou 

tradici zlatých diplomů. To 

znamená promoce absolventů 

po 50 letech od jejich ukončení 

studia,“ uvedl rektor Nečas.    

Zvláštností univerzity je muzeum 

anatomie, muzeum patologické 

morfologie, muzeum historie 

veterinární medicíny a farmacie. 

Specifikou univerzity jsou medaile 

a medailony, které představují 

jednu z největších sbírek v Evropě. 

Univerzita se může pochlubit 

i obrazovou galerií představitelů 

Prezident Masaryk na Vysoké škole zvěrolékařské v roce 1924 s Edwardem 

Babákem, prvním rektorem VFU

Výuka studentů v minulosti
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Ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení do 20 minut

Pomáhá jako teplý i studený nápoj

Vhodné pro dospívající od 12 let a dospělé

Vydrží pacientům v lékárničce 3 roky

Rychleji do akce  
z chřipky i nachlazení

Angelini Pharma Česká republika s.r.o. 
Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz www.tantogrip.cz

Tantum Family

TANTOGRIP CITRÓN, POMERANČ: S: Paracetamolum 600 mg a Phenylephrini hydrochloridum 10 mg v 1 sáčku prášku pro perorální roztok. I: Zmírnění příznaků akutního zánětu horních cest dýchacích a chřipky, včetně úlevy od bolesti různých částí těla, bolesti 
v krku, bolesti hlavy, kongesce nosní sliznice a ke snížení horečky. KI: Hypersenzitivita na paracetamol a fenylefrin nebo na kteroukoli pomocnou látku, závažná ischemická choroba srdeční nebo kardiovaskulární poruchy, hypertenze, hypertyreóza, pacienti, kteří 
užívají nebo během posledních dvou týdnů užívali inhibitory monoaminooxidázy, současná léčba jinými sympatomimetiky včetně nosních nebo očních dekongestantů. ZU: Opatrnost při podávání pacientům s Raynaudovým syndromem, diabetes mellitus, glaukomem 
s uzavřeným úhlem, hypertrofií prostaty a se závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater. Pacienty je třeba upozornit, aby současně neužívali jiné přípravky s paracetamolem. Během užívání se nesmí požívat alkohol. Obsahuje sacharózu a glukózu. NÚ: Bolest hlavy, 
palpitace, hypertenze, hypersensitivní reakce. IT: Induktory jaterních mikrozomálních enzymů, jako jsou alkohol, barbituráty, IMAO a tricyklická antidepresiva, mohou zvýšit hepatotoxicitu paracetamolu. Inhibitory monoaminooxidázy (včetně moklobemidu) mohou vyvo-
lat hypertenzní krizi, sympatomimetické aminy mohou zvýšit riziko nežádoucích kardiovaskulárních účinků. Fenylefrin může snížit účinnost betablokátorů a antihypertenziv, digoxin a srdeční glykosidy mohou zvýšit riziko nepravidelného srdečního tepu nebo srdečního 
infarktu. TL: Přípravky by neměly být užívány v období těhotenství a kojení. D: Dospělí a dospívající od 12 let 1 sáček po 4–6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin rozpustit ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody. B: Sáčky 10. Datum poslední 
revize textu SPC: 8. 9. 2017. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

phenylephrini hydrochloridumparacetamolum
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vysoké školy od jejího založení po 

současnost a také obrazy z oboru.

PĚT DNÍ OSLAV

Sto let VFU Brno si zasloužilo 

velké oslavy, které na jeden 

celý říjnový pracovní týden 

naplánoval rektor prof. 

MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA: 

„Sto let je mimořádné výročí, 

a stejně jedinečná je i naše 

univerzita. Snažili jsme se, aby 

se do těchto oslav zapojilo 

nejen vedení univerzity 

a akademický sbor, ale i studenti 

a zaměstnanci. Myslím, že se 

nám podařilo připravit velmi 

důstojný program.“ 

Oslavy zahájilo slavnostní 

shromáždění akademické 

obce. Vývoj univerzity si přijely 

připomenout osobnosti, které 

se zasloužily o její rozvoj. 

Rektor Nečas stovce z nich 

předal v budově auly pamětní 

medaile. Oceněno bylo i padesát 

veterinářů, kteří dokončili své 

studium přesně před padesáti 

lety – roku 1968. Pozvání přijali 

také ministr školství Robert Plaga, 

Zasazení lípy v areálu školy

Studentky farmacie při praktickém cvičení

Studijní a informační centrum VFU Brno Promoce studentů farmacie

Slavnostní předávání zlatých medailí

Zlatá pamětní medaile VFU Brno

Zapálení slavnostní vatry rektorem Aloisem Nečasem

ministryně financí Alena Šilerová 

a řada rektorů nejen z Brna.

Obnovila se tradice univerzitního 

vína a v areálu školy byla 

slavnostně zasazena lípa. 

„Doufám, že jako symbol 

demokracie, lidské pospolitosti 

a hrdosti bude na půdě naší alma 

mater po další století svědkem 

příznivého osudu a jejího 

rozkvětu,“ prohlásil rektor Nečas. 

Řada přišla i na zapálení 

slavnostní vatry a open air 

párty, kterou si užili zejména 

současní studenti. Po celý týden 

probíhaly konference a soutěže 

pro studenty v různých turnajích 

v rámci akce „Týden sportu“ 

a uskutečnilo se i divadelní 

představení. Oslavy zakončila 

imatrikulace nových studentů.
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Z E L E N Á  L É K Á R N A

CHEBDÍ, 
CHINOVNÍK

Josef Antonín Zentrich. Snímky bylin s laskavým svolením 
www.botanika.wendys.cz, foto: Wikimedia Commons.

CHINOVNÍK  
(Cinchona officinalis)

BOTANIKA: Zelený strom se šedou a vrásčitou kůrou. Listy 

jsou řapíkaté, vstřícné, široce vejčité, kožnaté, s narudlou 

žilnatinou. Růžové květy jsou uspořádány v koncových 

latách. Plodem je dvouchlopňová tobolka s drobnými, 

křidélkatými semínky. Rod chininovník má asi 40 druhů, 

domovinou jsou horské deštné pralesy na svazích And. 

Ve světě se pěstuje pět hybridních druhů, zejména v Indii 

a v jihovýchodní Asii. 

DROGA: Kůra, která na světový trh přichází o síle dvou 

až sedmi milimetrů, svinutá do trubiček. Má typické 

hnědočervené zabarvení a je velmi hořká.

OBSAH: Chinolinové alkaloidy, vázané na kyseliny 

chinovou a chinotříslovou. Ze 26 známých alkaloidů jsou 

nejdůležitějšími chinin, chinidín, cinchonín a cinchonidín. 

Chinin je protoplazmatický jed, tlumící četné enzymatické 

pochody. S ohledem na důležitost alkaloidů je obsah 

minerálních látek pokládán za nevýznamný.

ÚČINNOST: Kůra chinovníku se tradičně užívá k léčbě 

malárie a všude tam, kde je infekce spojena s třesavkou, 

zimnicí, vysokými horečkami a silným pocením. Snižuje 

horečky, působí protizánětlivě a protibolestivě, tlumí 

dráždivost srdečního svalu – což je výhodné při arytmiích, 

při tachykardii a srdečních extrasystolách. Výborné 

stomachicum pro podporu trávicích procesů. Slouží i jako 

nespecifický posilující prostředek neboli roborans.

KONTRA: Pro přímý vliv na dělohu je droga 

kontraindikována v těhotenství, především kvůli riziku 

potratu. Při kojení není pak vhodná proto, že činí mateřské 

mléko hořkým. Byly též popsány případy idiosynkrazie 

(těžké přecitlivělosti) vůči chininu.

BEZ CHEBDÍ 
(Sambucus ebulus)

BOTANIKA: Vytrvalá rostlina s přímou lodyhou, dorůstající výšky asi dva metry. 

Vstřícné listy jsou řapíkaté, jednou až dvakrát lichozpeřené, s pěti až devíti 

pilovitými lístky a s lupenitými palisty. Květy tvoří vrcholíky, stejně jako květenství 

černého bezu. Od květu toho se však květy chebdí liší především tyčinkami, které 

stojí vzpřímeně, zatímco tyčinky květu černého bezu jsou poléhavé. Kalich květu je 

bělavý až načervenalý. Trojsemenné plody jsou lesklé černé peckovičky o průměru 

asi tři až čtyři milimetry. Bez chebdí je hojně rozšířená rostlina, roste na mýtinách, 

pasekách, v lesních světlinách, v příkopech a na rumištích. Je charakteristický svým 

poměrně silným pachem.

DROGA: Plody (Fructus sambuci ebuli), sbírané v plné zralosti v září nebo říjnu, 

nebo oddenek (Radix sambuci ebuli), sbíraný nejlépe v říjnu, případně i v březnu 

nebo dubnu.

OBSAH: Drogy obsahují kyanogenní glykosid, hořčiny, malé množství silice 

a třísloviny. 

ÚČINNOST: Kořen chebdí bývá uváděn jako účinné diuretikum a je vhodný 

pro léčbu zánětlivých stavů v močových cestách. Působí také na vypuzování 

a rozdrobení močových kaménků a písku. Drogu měl ve velké oblibě farář Kneipp, 

který s její pomocí léčil poruchy ledvin doprovázené otoky a také bílé výtoky 

u žen.

KONTRA: Chebdí se řadí mezi prudčeji působící až potenciálně toxické drogy. 

V žádném případě by neměly být překročeny doporučené dávky. Plodní drogu 

nekombinujeme s jinými drogami, drogu kořenovou však můžeme přidávat do 

směsí. Doporučujeme ji přimíchávat jen velmi jemně řezanou a její hmotnostní 

podíl by neměl přesahovat 10 % objemových v dokonale promíchané směsi. Tyto 

dávky jsou bezpečné, ale celková doba užívání by neměla překročit tři týdny. 

Drogy nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy ani pro děti.UNIVERZITA S VÝBORNOU POVĚSTÍ

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno během uplynulých sto 

let dosáhla jedinečného postavení ve vysokoškolském vzdělávání, 

výzkumu, v odborné činnosti i akademických aktivitách. Takový kredit 

získala úsilím svých profesorů, dalších učitelů, zaměstnanců a studentů, 

ale také díky stavovské soudržnosti a vztahu příslušnosti k alma mater 

mnohých veterinárních lékařů 

i farmaceutů.

V současnosti univerzita 

poskytuje vysokoškolské 

vzdělání v oblasti veterinárního 

lékařství, veterinární hygieny, 

bezpečnosti a kvality potravin, 

ochrany zvířat a farmacie. Úroveň, 

které dosáhla, ji řadí mezi 

přední veterinární vzdělávací 

instituce s pozitivní mezinárodní 

evaluací a s uvedením na 

seznamu prestižních evropských 

veterinárních vysokých škol.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Hned na začátku druhého století 

univerzity plánuje rektor Alois 

Nečas výrazně posílit mobilitu 

studentů prostřednictvím 

studijních pobytů v zahraničí 

a nadále si chce udržet vynikající 

jméno školy. Věnovat se chce 

i dalšímu rozvoji, univerzita má být 

úspěšná nejen ve vzdělávání, ale 

i v tvůrčí, odborné a další akademické 

činnosti. V plánu jsou i rekonstrukce 

některých budov a obnova 

přístrojového vybavení.

Velkou výzvou je získání 

institucionální akreditace, díky níž by 

si pak škola mohla sama schvalovat 

programy, které vyučuje, a také by 

ručila za jejich kvalitu. VFU Brno 

požádala o udělení akreditace 

pro dvě oblasti vzdělávání, a to 

pro oblast Veterinární lékařství, 

veterinární hygiena a pro oblast 

Farmacie. V obou z nich žádá 

o udělení akreditace pro všechny typy 

studijních programů. VFU Brno se tak 

možná už brzy zařadí mezi prestižní 

univerzity, které institucionální 

akreditaci obdržely.

TEXT: REDAKCE AR 

FOTO: ARCHIV VFU BRNO

Tým profesora Nečase 

(MVDr. Dvořák, MVDr. Srnec) 

při přípravě pacienta k operaci 

zlomené pažní kosti 

(rouškování)

Praxe studentů Fakulty veterinárního lékařství


