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Na zpracování této obsáhlé knihy se
kromě tří autorů podílelo dalších l0 spo-
iuautorů a 5 poradců; autoři i poradci jsou
Vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti
medicíny a přírodních věd.

Tato kniha mě zaujala nejen svým
názvem, ale i rozsahem _ na první pohled
_ různorodých částí (témat); V tomto pří-
spěvku chci ve zkrácené Íbrmě přiblížit
čtenářťlrnjejí obsah.

Kniha je členěna do 7 kapitol (členě-
ných do subkapitol). Zplaco\'anÝch autoly
-."---i^L ^L^,-*r LLZrrlL u uuur u.

Kapitola I

Uvod
V této čáSti vydavatel stručně charakte.

rizuje složitou problematikir medicínské
geologie, respektive geologické medicíny,
aby ,,neurctzil čtÍst kolektivtl atttorů,,.
V historickém přehledu poukazuje nejen
na významné změny v moŽnostech aplika-
ce nových metod v geologických vědáclr.
které ,,přinesly i nové, do té dobt :.'t'eltt
ne tu š e rté m cl ž.rul s t i ttp l,ika c e g e o lo g i c kÍ c l t

věcl v nejrťtz.něišír:h obl,astech liclské čin-
tto s t i' V ryikaj í ttú rťt z'tl tí in t e rdi s c i p l ítrci nl í
oclvětví, unožňující y,ttik tlových řešení
nových probLémů v různýcll t,ětlriclt.,, PÍí'
pomíná, ,,že na některé soLtt,islosti mez'i
geol,ogic:lc,Ít.tti podmínkani a vz'nikent
nemtlc,í uptlzornili již lékaři ve Staré
Člnl'',, Eg''-ptě a v Recku. Např. Hippo-
krates hotlnotil, i rozclílnott kvaliÍu vod.y
a vliv prostředí na zdraví lidí. kt skutecY-

ného inicititora vyttžití getllogických
p()z'natků y medicíně lze však povalovctt
i jdcln,mol,'ského lékaře G. Agric:tlltt. '., kte-
rý tloLož'iL sottt,islosÍ tzv. Schneeber.ské
nentoci (rakol:inct plic) hclrníkťt y krušno-
fulrských stříbrnýc,h clolet''h s je.jich povo-
ltíním. Prťtkopníků těchto ntyšlenek však
by,lo mnoho, včetně Marka Po|,tt,,'

Vydavate1 dále uvádí' Že v nedíivné době
takové spojení dvou generací o medicínu
a geologii doložili E. Kočárkové st. a ml.,

kteří Zdůrazliují r.ztah 1ékařské -ueologie
k environnrentílní gcologii a definují ji
jako obor' kterÝ st- zabýr á r'lir,em geofak-
torů Žir,otního prostře-dí na zdrar'otní stav
lidské popullce. .jehoŽ poZnatki' mají
vÝznaI-n předer šírn l' prer'entir'nínl ]ókař.
str'í. PclraŽLr.1í za r'elr-tli dtLleŽitó stt-tdiunl
zclr.ar'otnickéhcl významu některých bio.
chemicky. lyziologicky a toxikologicky
r ýznarnných prvkťr obsažených v zemské
kťrře (často se v této souvis]osti hovoří téŽ
o lékďské geochemii). Ve zl0. letech minu-
1ého století zikladatel Endokrinologického
ťlstavu doc' Karel Silink, DrSc. a MUDr. J'
Podoba, CSc. sestavili v českých zemích
a na Slovensku podrobné mapy výskytu
Strumy v regionech. Jedno z prvních geo-
graficko-medicínských řešení GIS na úze-
mí dnešních Čech a Slovenska... (GIS =
Geografické informační systémy.)

Na první pohled nemá geologie přímý
vztah ke zdraví. Nicméně hornin1'' jsott
základní sloŽkou povrchtr pIanet}. a rúzné
r-rrateriál1. obsahují 92 přirozeně se r.1'sk)'-
tujících ptvkťr na Zenli. Tr to prvky ne.jsou
tla zenlskéti.t pol'rchlt a r hor.ninách rozdě-
1en1' ror.noIlěrně. č'íIlŽ r'znikají buď defi-
city. nebo naopak nirclbytek některých
prl,ků a S tím Spojená zdravotní rizika...

Medicínská (lékařská) geologie studu.je
vliv geologických materiálů na lidský
a zviÍeci organismus. a to jak účinky pří-
znivé, tak škodlivé' geografickou distribu-
ci zdravcltních problémů. Zdraví mttž'e
poškozovat jak nedostatek' tak nadbytek
přírodních prvkťl.

Tento základní zákon deÍinoval již lékař
Paracelsus pravým jménem Theophrastus
Bornbastus von Hohenheim (1493-1 54 I ):

kaŽdá látka můŽe být toxická; dávka roz-
hoduje o tom, zda bude jed, nebo lék.

Stále více odborníků si uvědor.nuje, Že
odhalení souvislostí geologie _ Životní
prostředí zdraví můŽe podstatně ovlivnit
posledně jrnenované' zdravi,, (dle Bencka
aŽ z 20 o/c v postižených oblastech. míně-
no převáŽně lidskou činností).

Kapitoia *

Člověk jako součúst systému planety
Země
Zde se autoři věnují vzniku Života a vývo-

ji č1ověka v závls1osti na přírodních podmín-
kách, člověkLr a prostředí a podrobněji roze-
bírají faktory ovlivňující zdraví a existenci
člověka; charakterizují vlivy vesrnímé (ako
např. Slr-rnce, poh1.by zemské osy, změna
rychlosti zemské rotace, kosmické a sluneč-
ni záÍeni, vlivy Měsíce)' geologické (jako
např. sopečná činnost, zemětřesení, povod-
ně)' Za zrnínku stojí, Že ,,doc:hdzí i ke z'neu-

žití ge ol o gických podmínek ve vdlktích,, ; jsotl
uváděny ilustrativní příklady z historie _
Cíňané, Egypťané, obě světové války apod'
Např.. Hlávka (l935) mluví o samostatném
oboru vojenské geologli a o vojensko-geolo-
gických mapách. ,,odhadt4je se, že asi
15_30 Ck D,těženýc:h suroyitt .je na světě
l,l,Ltžito ve zbrojnÚn průnry,slu, tetl'v :'cela
nee,fektivně a prulti ztíimťtnt člověka..,

Mezi geografickými podmínkami. které
patří k medicínsk1' významným faktorům
ov1ivňujícím obyvatelstvo, jsou uváděna
klimatická pásma a nadmořská výška;
např. trvalá aklimatizace dospělých jedin-
cit ,,'se neroz'yine nad výškou 6 000 metrťl
tt ctni ye rý.ř'e 5 000 metrťt nenůže c,kněk
žÍt tttaLe. V klrtsické nledicínské literatLtře

'se uytidí, že všechny- malé děti do.jednoho
roliu ntt téttl výšce wnírttjí pravtlěpodobně
na aktftní di,s tlz.i.iol'ý'syntlrtlnt',,

Značná část této kiipitoly jc věnor,ána
klimatickým změnám, jejich příčinám,
dlouhodobým i krátkodobým klimatickýrn
periodiun. vlil,u klirnatických změn na lid-
skou společnost aiejí VýVoj.
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,, Lids fu o o hrcl žuj í ze.f nténu ncÍ h ! é'- l t t ě l t l'
klintttticki,'h poJtttíttek ír).,(.r.r.l' lt1,/,,tl
i t.tičivé bouře, httrikcíny-, (:yklon\, (t Í()].l:úd(t.

odpověd' nrl otcÍz.ku, 7dtl .je rlÍep!tlt úttí
ve 20' století výsletlkem čínno'sti člt,l r;ktt
nebo se jetlnti z'větší cYtisti o llřinl^t,tt.l. llt't,'
ces, llledaií stovk.v, možntí Íi'sít'e tltlIlt,t.ttí
hjt na celém světě',,

Kxpi*sia B

Pů s ob e ní fy zikálníc h p o d m ú t e k
na člověka
Autoři charakterizují r']ir'r e Ie i.i:..

netického pole Zemé. Stltr rll.,..'.:'
ovlivňuje cirkulační pIoCL-\\ \ .l.]]
a tak určuje počasí. chr.itní hi.,'l;'
zhouhným půsoherrÍnl l/\ '

Větru. Na porušení elektl.Lltll..:::;:
poIe se význlmtlr tlt ,/|)LIrr 'l'.' '

slových CCnt|.Ct.h PtrtIr]í i /''.. .:.
magnetickýnli č1tsticenli. L :.:'; :
magnerické anomúlic \L'\llL'' .

jí jako elektromagncti..[.' . |'

se\tuvo\in1 mapr int.'rz.:. . ...
neliťkeho po|ť ll Lll.l ,\ t'. . . . .

kého smogu.
Geolo.e a lékař rc zal..,.'.. :-...: . .lrtir itoLt.
Kumulace př-írrl1]ni;|1 .. .. . '.ll zdrojů

radioaktivity tr'oi.í rlttli.riIl; .''. :. '; ,i.r i lttel-
\tVJ. kterj v CR tl.,.',llr. . . .lll.'Irl .iťn
3 mSv ročně. (Sl = sicr cl.:. . ...ll.:ltt;i rllir'-
ka různých typů radiaie . ]] \'. - Illili\ic-
vert, tj. 0,001 Sr.t

Zajímavý je oclhlrtl ... ....: I.ttiilic:t-tí
záÍěže obyvate]stl'a CR .l''. :,' ,''tr.r:tr'a
Životního pro5lfťdI r ]{tt r-

l radon 55 c/c. pŤlt.clt,cll. /.: .: .llketn
26 Va,

I |ekaiské zdro.1c Ix , 
,

! jaderná energetika ()..r].i

l ostatní zdroje 1 c/c.

V Ceské republice a r it.l:: .. : jintle
v zahraničí se hornilr1 P.,.lt .' ' ''..'.., ll.Littí
zátěžl obyvatelstvajen a:i ]'r :' . (p()
odečtení vlivu kosmickýcIl p.r'.'.;' . 1 .I.
moholl přispívat ke vzniku t-ttztl''.1. ..'1.g111

rako\ in). pokud se k nirrr pira rr.. , 'r\ )
dalších faktorů' k nirnž pati.í ltIll.lll.. :ll xrltl
centrace radonu v bytech ii krrn-r .r:-rclt.
které nejsou pravidelně větrittlr .L Il.'!l,jtlI..
Žení bezpeČnostních předpi.., , ,.'. . -. 

' 
..-

ní, například podceňování l']il Lt ;t]l.. z.tii
ní lirboratorními pracovníky.

Ke stanovení protiopatř.ení br |.r ]i'
vhodné více vyuŽívat mapy rlltlrlt]r'i .iIl.l
indexu a rizik. Česká republika jc' r lrrtllltl
ohledu na předním místě a principr, 1l1r117-
ité při tvorbe tČťhlo map jsott r r t|,/l\ .ll]\
na celém Světě.

Ionizující záÍenípaú ke zdravotnínl I.izi.
kům velice,,populámím.. díky zkušenostc- rll
získaných v kontextu s případy Hirošinlr
a Nagasaki, stejně jako s havárií v Černo.
bylu. Jeho Íyzikální podstatou .je proces
uvo]ňování a přenosu energie ve Íbrnlě

hmotných částic nebo vln elektromagnetic-
kého záření. které přímo nebo nepřímo ioni-
zují hnlotné prostředí' Ionizace je počáteč-
nÍ l.r zikální proces, který prostřednictvím
nat'azLtjících Íyzikálních, chemických a bio-
lilgických dějů můŽe být zdrojem zdravot-
ních rizik. tedy ohroŽení zdraví lidí.

Míra tohoto ohrožení závisí na dávce.
L' obyvatei ozářených po atornovérn výbu-
chu v Hirošimě a Nagasaki se nejprve
ob.jevily nestochastické účinky (akutní
llemoc Z ozáÍení, koŽní změny atd')
a u těch, kteří dostatečně dlouho přeŽili,
také účinky stochastické (leukemie i soiid-
ní nádory).

Jsou uváděny i zák]adní principy ochra-
ny před zářením za odiišných expozičních
situací.

,,Na 'straně jedné se rozezntivttjí čin-
ttosti, které spocYívctjí v zavtÍdění 0 prol)O-
.'ot,tÍttí z'clroiů, jež nol,Lott zvýšit ozÍření
lidí' V řízení ochrany se zcle uplcltň4je pld-
nclv cítlí tlc hrctny a kontrolní me t:l.Lani s nry,
v č etně p o žctdat ku ne p ře kro čení pl atný c ll
limitť,t' Na Straně druhé 'ye rozezncívttjí
ztiscLhy (intervence), kde nestanrJarr]ní
situcu: e c harakterizoyantÍ vyššími erylo:i-
cemi už existuie, plcÍnovtíttí clcllrany
ct nepřekročitelné lilnity nelz'e z principtt
aplikovat a lz'e uvctžoyat 'jen o ndpravnýclt
opatřeních.,.

Jsou popisovány i jaderné havárrie
(|957'20l l) ajejich důsleclky.

,' Vcížnýn dťtsledkem ( havtírie j ade rné
elektrcinry ve Fukušimě ] ) pro cetý syět se
stala protijaderncí hv*'gterie. le při tom
pctradontí, že vůči pt,írodě.je výrobní pro-
ces jademé energie jedním z ne.jšetrnějších
vůbec, jaderné huvcírie mohou nít však
ktt t cL s t roÍcÍ l n í rLcí s l e d ky,,,

Na zemském povrchu existují _ kromě
bodových a plošných anomáIií ve fyzikál-
ních a látkových polích _ velmi výrazné
anomální zóny často Zceia nespráVně ozna-
čované jako geopatogenní; vliv na zdraví
rnají jen některé z nich.

Kap*r**a S

Půs ob e ní kitkový c h p o dmfitek
na člověka
Na tuto kapitolu připadá více neŽ 40 C/c

obsahu knihy, tvoří ji 7 subkapitol. jejichŽ
..Clílčí témata.. Zpracovali spoluautoři
r.r.rzných oborů.

Elektrochemické vii vy zahrnují iontový
charakter složek prostřeáí.
- acidobazicitu.
- kvselost,

pH.
po larizaci.
depolarizaci,
pře pětí i elektrochemické vlastnosti;
\'( klad.je cloplněn zjednodušenýrni pří-

kJad1. týka3ícírli se zemědělské půdy, jejíž
pol'rch 1e kontaminován přehnojením

nevhodnými fosfátovými hnojivy s vyso-
kým obsahem kadmia, či odpadních vocl,
obsahujících nadměrné množStVí kyanidů
CN, které lze upravit elektrochemickým
předčištěním.

Výměna prvků mezi sférami je podrob-
něji ilustrována koloběhy vybraných prvků
_ cykly dusíku a uhlíku'

,,Přízttivé a škodlivé vliv1, litosfer-l,' je.jíž
čúst md bezpro,střední vliv rul životní proce-
s 

-,- 
j e o 7nacY o v tína .j ako ho rnino v é p rcl s t ře dí,

kt e ré ov l iv ň ttj e h o clno t u k r aj i ny ( s p ol uvy t v ti-
ří georeliéf), určuje zíkonitosti obělru hlu-
binných vod a .iejich sbžení, v v-tycíří leolo-
gicki rizika, vytvtíří.fizikílní pole a anomtílie
ct tctké geochemické pole, které ovLivňuje licl-
stvcl dttl,eko více, než. si uvědonujeme..,

Jsou popisována zdravotní rizIka
z půdy, vyplývající zjejího zemědělského
a lesnického vyuŽívání, průmyslového
znečištění, iiustrovaného kartogramy
některých prvků (platiny, paladia, olova,
aťZénu). Znečištění ovzduší (polétavým
prachem i polycyklickými aromatickými
a polyhalogenovými uhlovoclíky) ohroŽu-
je zejména obyvatele větších měst a je jed-
nim z ne1vážnějších hygienických a zclra-
Votních problémů.

Detailněji je popisována geofágie tj'

''úmysltté, zcíměrné, nebo neúm1,slné,
n e v ěd o nl é' p o hl c rlv cÍlt í p ů dy, h l ín',-, ze n.Li ny,
a to jctk lidmi, tctk zvířaty, je prin.Lórně chd-
pcína jako z,droj zclraví škodlivých lcÍtek'
Nicruéně se předpoklcídti, že za určí^,ch
1ntlmíttek mů:e ttttt ptl:itivní. Jokottt'e Ieči-
vý tičinek na lidsl{ clrganisntus,,.

Vlivy prvků obsaŽených Ve svrchních
vrstvách iitosféry se ve zdravotním Stavu
obyvatel uplatňují většinu zprostředkovaně
ve Vodách, ovzduší a prostřednictvím bios-
Íéry. K přímé kontaminelci litosféry přispí-
vá i podzemní ukládání různých clruhů
odpadů, které mohou být přes veškerá opa-
tření příčinou rozsáhlého znečištění hornin
i podzemních vod.

,,Minerdly a hclrninoyé matericÍl.,-, které
jsou prclduktem organisnlů í čIověka ozna-
ču.jeme jako bioli4,, k nimž pcltří hnloty
vznikající z'a livr'ltct organismu (např. trtts _
gLtdmtl, prl,'skl,řice _ jrntar)' tak i Lttnot,*
r 7t t i h tj ů' i - t,d t t t t t it' l 1. c l t r, rqt t t t i l n t ťt ( t ttt p i..

s c' hrtíllek' cl i utol11iÍ),, s1longoli|,' vtípence ),
z orgcu.ticlo,ch c.cístí (uhLí, ropa),

Clověk napoclobuje přírodní hnlotv
a materidly vědomě, Označujeme je jako
technolih. (tmělé kry,,stab,, sklo, tavené
čediče).

Z lékařského hlediska jsou neidůLežitěj-
ší biolity* lruikající v líd,ském těle v r]ůslec|-
ktt patogenních procesů. Z anorganickich
lritek jsou to zejnéna kulciun.L-oxaldtové
s l o ttč e ni ny.' ., kt e ré j.s o u p ře vlcÍd aj í c í s lo ž-
koLt mocYovýclt kamenů a fos|orečnany, vtíp-
ltíku; valnd většina přebytku vdpttíku v těle
je dťtsledkem jel.Lo tlbsahu ve sÍravě a pití.
Například v.y-,soký ob.sah vtÍpníku a oridu

.,:

,,:.

::l
:l:
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uhličitého n.La.jí téměř všechryl minertílní
vody, a proto jejich soustavncí konzuntace
může být škodlivti. V fuidném přípctdě by
ne měl.,- nah razov at v o du.,,

Značná část této kapitoly je věnována
toxickým kovům a jejich rostoucímu vlivu
na znečištění Životního prostředí člověka
(v ovzduší, vodě, půdě a poŽivatinách), což

',je vtížný h1lgienický problém, jehož roz-
sah ne ustdle vz'růsttí,,'

Kromě uváděných ilustratlvních příkl a-
dů znečištění, doplněných řadou map,
autoři poukazují na nezbytnost mezinárod-
ní spolupráce včetně racionálního, mezi-
národně koordinovaného řešení dohodnu-
tých výzkumných programů, i když
v souČasné době není v ČR na řeŠení toho-
to problému dostatek odborných sil. Pře-
važují izolované a nepočetné skupinky
pracovníků v jednotlivých ústavech.

,'\ýužití bitllogiciqxch meto(l prc nnttittl
rcv dní expozic e o s ob p rofe s i o t t ú l l t ě e.r 7l l t t,

vaných olovu se 'jíž,t polrn'ině .]0' lct yt,tttll'ttl

z československý,ch tuÍont :akltttlutcl tttt ií
modemí školy pracovtílul lékttř.stt'í 1lttý. Tei-

singer; proJ. St'obodtl ve 'ste'jlté době po1lsctl
tzv. těšínskou netnoc l,čel 'jtlkl jeiit'h l4'nutí
v důsledktt uečištění prostředí arzénem.',

oba tyto příklady demonstrují více neŽ
pů1stoletou československou tradici vyuŽi-
tí těchto biologických metod.

Dálejsou uváděny některé kovy, jejich
toxicita pro člověka a hygienicko-ekolo-
gické aspekty'

Příklad aplikace geochemických dat při
studiích vlivu prvků v životním prostředí
na zdravi populace je poměrně složitý
problém; na Slovensku bylo provedeno
statistické srovnání geochemických
a medicínských údajů o zdravotním stavu
obyvatel na rlzikovém území s dlouhodo-
bou těŽbou rud.

Cást kapltoly ,,Příz'nivé a ,íkodlivé vli-
vy hydrosféry,-.. tvoří pasáŽe věnované
vodě, jejímu znečištění, jejímu nedostatku
a její špatné kvalitě a vodám rninerálnírn.
odpadní vody (splaškové, průmyslové)
,,ohrožují zdraví čklvěka předevšínl tehdy,
když neprochtizí klasickou kanaLizační čis-
tičkou anebo nejsou alespoň dostatečně
ředěny ye yodním toku, ne.jčastěji řece, do
kt e ré j s o u v 1t p ou štěny.,,

,, U rčuj íc ím fakto rem pro vz'nik minerdl -

ních vod je mimořtídrLě příz,nivd geologic:-
kti stavba našeho st(Ítního ťtz'emí. Počet
.jejích zdro.jů u tttís přesahuje tisíc' ajejich
využívtíní mti velmi startlu tradici; ylrvní
lmínky jsou již ze ]2. století..,

V balneologii se minerální vody apliku-
jí jako pitné kůry, koupele, přísadové láz-
ně nebo se také inhalují.

ovlivňování atmosféry člověkem je
podle výsledků výzkumu ledovců a jezer-
ních sedimentů doloŽeno již v antice
a pokračuje dodnes ve Stále větší míře. Do
atmosféry Se dostáVají ze1ména,'skleníko-

vé plyny.. (Co2, metan, sloučeniny síry,
aerosoly kovů a prachové částlce)
z rbzných zdrojů...

,'Asi 20 o/r, prctšných črÍstic pochrÍz'í
z' atttomtlbiklyé dopravy a skoro 10 7a tyo-
ří prach z' průnysLových zplodin, výroby,
energie, těžby a z vy-ttipění nevhodnými
palil1,. 1J ,,,,1' nejméně 66 7o ob',-vatel dýcfuÍ
y:'duc]t, kteň překračuie limit,* py.,,

Významným 1éčebným prostředkem, na
němŽ se podílí lokální ovzduší, jsou pod-
mínky. ktcré panují v jeskyních (tzv. spe-
leoterapie): kronlě mikroklimatu působí
i s]oŽení a ionizace ovzduší. Stálá teplota
a vllrkost. elektloma.qnetické po1e i psy-
chické l' jenlr.

Část Zenlě. r níŽ.jsoLr podmínky pro exis-
tenci Žir'tltlt (tj. tťp]()ta. t]ak. sloŽení atmos.
těrr. izo]ltcc rrd i lir tt ktl:t-l-tLt. př.ínos energie)
t\ oří Ži\ ()tní plil\[|)l-. ()/rli|Č(]\ ený jako bios-
térll. l-itl'kct ztlrlLr í jc r l''irl:téi.e or'lil't'ior'á-
tltr i.lititlLt ilti l l t l.l ii kr- iIl 1.Jki( )rLl. ktc.rtí ncn]a-
1í přínl.; !cLllt,ťickci .rltl.. i.]rl.ti.iiik\] Iltl\ ()tlci

.i přr'naici'r jrrtiki'rlÍe h Ilťll'l()ťÍ. :lrlŽctlÍ :tr-lt-
lr (rostlinnéhtl a Žir tli'iinriho pll\ ()(1tl l. .it'iÍ
rnnoŽstl'í a kr'alita. dostuptlost a i]tl:tlttcčnč
rnnoŽství zdravotně nezár.adné pitné rodl.
toxicita něktellch organismťr (edovaté ryby'.
jedovaté houby, rostliny produkující jedova-
té, halucinogenní, alergenní látky (např sini-
ce, bolševník, kopřivy).

Průmyslové emise obsahují široké spek-
trum cizorodých látek, ohrožujících zdraví
člověka i zvíÍat včetně endokrinních
modulátorů, které interÍ'erují se slgnálními
systémy buněk' Tato skupina xenobiotik
(látky' které nejsou vytvářeny přírodními
procesy) poškozuje endokrinní SyStémy
člověka t zvíÍat nepříznivým vlivem na
jejich zdraví, nejen současné populace, ale
i generací příštích.

,,V naší průmyslové společnosti jsou
početné nemoci spojené s odchylnou hor-
monální signalizací v posledních letech na
vzestupu. Jedná se zejnéna o

rakovinu prsu,

- rakovinu varlat, a

- rakovinu prostaty.
Rostoucí výskyt těchto nemocí můŽe

být vysvětlován několika fenomény. Nic-
méně význam expozice cizorodým látkám
z rodiny endokrinních modulátorů nelze
vyloučit.

Poslední čáSt této kapitoly je věnovírna
jódu, který ,,.je trvale zcí'sadně důležitý
prvek pro vývtl,j a z'drayotní stav člověka
od početí do konce žjyotrt... Podle součas-
ných názorů jód působí v organismu pouze
vázaný ve Íbtmě hormonů štítné Žlázy, kte-
ré jsou jediné, jeŽ obsahují anorganickou
sloŽku. Proto organismus není schopen je
vyrobit ze sloučenin jemu vlastních a je
odkázán na přívod z vnějšku. Poruchy štít-
né Žlázy na podkladě nedostatku jódu jsou
většinou trvalé a ohrožují člověka aŽ do
konce Života.

,,Zdvažné zdravotní probléml, z nedos-
tatku jódu byly podrobně v.l.šetřeny a zhod.
nOC en:- c elopopulační studií organipva-

ň.1. 1

ttt,u Silinkent a spol. v Endokrinologickettt
ústctyu. Bylo vyšetřeno dnes neuvěřitelné
množ.styí osob _ cca ó00 000 obojího
pohlaví a všech věkových kutegorií.
Výsledkl, b.yly sttttisticky zhod,noceny
a z'pracovtiny ve formě map pro rťtzné
věkové skttpiny a pohlaví' Ntt zÍkltldě zí's-
kanýc:h výsledkťt byla z'avedentt začtitkem
50. Let minulél.to století jódovó pntJ'l,lttxe.
P tlt]ctřilo s e p ro s adit p ottžív cÍttí j ódov an é
'soli ve většittě don.Lricností, ale jen yzicně
v p ot rav inóřskénl průmy slu.,.

Podle kritérií WHO/ICCIDD patří Čes-
ká republika mezi oblasti se ,,zvládnutým,.
(lépe snad kompenzovaným) jódovým
deficitem." (ICCIDD = International
Council tbr Control of Iodine Deficincy
Disorders)

Pro lidskou populacije častější azáva.
Žnější nedostatek jódu neŽ eventuální
šktld]ivé dťtsledky jeho nadbytku. Kom-
pJe r problémů vzniká kolem radioaktivní-
htl .jticltr. který se do atmosféry a následně
do c.'l.iho Žir'otního prostředí dostával
r' tnillr'rlo:ti při pokusech s nukleárními
zbraněmi a nolč.ji nezv1,kle velké rrrnoŽ-
ství při katastrol.írch nukleíLrních elektrá.
ren.. (Černobyl. FLrkušinla ).

,,Radioaktiyní jócl' e ventucílttě další izo-
topv, .jsou tt nudcíle budou vl,užívtíny
v lékařství, ll dittgtto'stice a léčbě nemocí
'ítítné ž'ltÍz.v a v dalších aplikacích nukLetÍr-
ní nledicín;,".,,

Kspieo8a S

Poznámky k metodice lékařské
geologie
Tento úsek knihyje čIeněn na 3 subka-

pitoly:
l hygiena, epidemiologie a statistické

metody;
l Mineralogické, petrografické a biolo-

gické metody v medicíně;
l Geograflcké informační systémy (GIS),

Zde jsou definovány základní pojmy,
metody i cíle. Geografické informační sys.
témy umoŽňují řešení mezioborových
úkolťl, protoŽe jsou schopny integrovat
a analyzovat různádata. Technologie geoin-
formačních systémů se stále častěji vyuŽí-
vá i v medicínských aplikacích, jde o pouŽ-
ití zobrazovacích a analytických moŽností
GIS k epidemiologickým a geomedicín-
ským účelům. Je uvedeno několik příkladů
vyuŽttí GIS včetně názomých map.

Kapixola 6

Případovó studie
U ro lo gi cko - o nko lo g i c kcí one moc nění,

zhodnocení ri7'ik u prevenc'e
Urologie se zabývá komplexní dlagnos-



tikou a iéčbou onemocnění uropoetického
aparátu a vývodných cest poh|lvních. Nedí|-
nou součástí oboru urologieje i oblast urolo.
gické onkologie. Všechny orgány uropoetic-
kého traktu i vývodov1ch cest poh|avních
mohou být postiŽeny nádorovými změnami,
které jsou převáženě miligní. Při stucliu sta-
tistických údajů o regionálním rozpoloŽení
nádorů bylo zjištěno, že ,'exi'stttjí př.et.e
jattotn ve!ké rt'gitlnci!ni ro:díl.r. r.e rr.,Ár'tlr i.t1-
n() tl iyý C h t,n pů nd do rotú c h cn e t t u l t, t t ě t t í, Tt Í r l
zjištěttí navozuje nq,šlenku, 3la !ivrtní pnl-
'sIřt'dí v d,tne ob|ulti, 'qlttIt,qit'kti ,lt,ttiikt,,-
ristika prostředí a stcn,ulth. 'se. přet'e 'jenont,
nep odíle j í na y :'tl ik t tě t. l t o t t tí cl cl r ťt.,.

Pro ilustracije uvedeno několik příkiaclů
geogra[icko-epiderrr io Ioe ických stud ií.
jejichž cílem by1o a je najít příčinnou sorrvi-
slost mezi geolo.qickými podmínkami, Život-
nÍm prostředín, genetickými předpoklady
a návyky lidí Žr.1ících v určitém geograÍickém
prostoru a Vznikem malignity. Najít souvi-
slost nrezi uvedenými faktory a distríbucí
rizika onemocnění, zvláště u zhoubnÝch
novotvaru, je velmi obtíŽné. I kdvŽ existuií
statisticky zpracovaná oata (Úzis) o inci
denci a proporcionálním rozloŽení jednotli-
vých nádorových onemocnění dle jednot]i-
vých okresů v rámci ČR (v něktérých ie
VýSkyt onemocnění největší), poorobne stú-
die, která by vyhodnocovala důvodv. proč
tomu tak je. zatím nebyIa provedeni. ayt1
však činěny pokusy o vysvětlení vzájemné
sottvislosti pro\lredí a náclorov\e h ur.oIocic-
kých malignit, např. u nádoru le.dvin, ale ňu-
záIní vztah se zatím nepodařilo objasnit.

Jsou popisovány orgány, jejich nádory,
možnosti léčby i prognÓza onemocnění.
Výklad je doplněn řadou barevných Íbto-
grufií nádorů. graty imupami rincidence
i mortality).

Urologická nádorová onemocnění před-
slavujírozmanitou skupinu nádorů. z ieiich
přehledu výskyttr rnj. v1p|!vá. ze po'tirru-
jí celé úzerní CR, ale výskyt a úmrtnost
v jednotlivých krajích (okresech) Se
u rťrzných nádorových typů liší, ,,"re
n e s p o tné, že p ř í p ct cl l t é p ro ktí z'citlí p ří mé ho
vzÍctltu mez'i geclltlgit'kím nó!ezen, žívot-
ním prostřetlín u rýskl.tetn uro!oRických
tttttligttit. b.t' tttel,, I \'.-t7,1/1rlr t lit ttrt prr,-
vet tt' i tčtht rl (,t t (,t l l(,L'I lL.1t t.'.
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Některá úskalí dalšfto vývoje člověka
V této závěrečné kapitole ul'áclějí seo-

Iog a |éklř nekrerli moŽni úskl|Í .i..llílru
vývoje člověka, která vidí v očekiir.anÝcl-l
zmČnách podmínek. kleré nÍs Čekuiir ňei-
hIiŽších desítkách Ietl zahrntljímezi ne 

'
_ přelidnění (při zachování dosavadního

trendu by v roce 2050 mohl počet obv.
VateI na Zemi dosáhnout |0 miIiardl,

- nedostatek vocly (způsobovaný změna.
mi klimatu, neuváženými zásahy do

reŽimu hydrosféry' rostoucími potřeba-
mi zavlažování),

_ koncentraci obyvatel Zeměye městech
(ta má za následek zvyšování spotřeby
vody' surovin, rostou nároky na zásobo-
vání, doprirvu. likr,idaci odpadů), zvyšu-
je se riziko rychlého šíření epidemií a pří-
padnÝch nírsledkťr přírodních katastr.ot.. lepší dostupnost zdrar,otní péče. coŽ je
l'Ýznirmné zejména pro seniory'_ změrry klirnatických podmínek (vyplý-
va.1í částečně z periodických i neperio-
dických změn slunečních aktivit, vliv
lidských aktivit).
K otázce dalšího přeŽití lidského rodu

oba spoluautoři říkají, že ,,snad jedinou,
dosud stdle ještě redl,nrlu alternativu cesty
se u 'sclučasnclsti jeví všeobecné přijetí filo-
zofie udržitelného žjvota, klatloucí dttrctz
na jeho komplexně chtipanou kvalitu.
Postupující proces globalíz'ace verle k pro-
hlubovdtlí propastných roz'dílů mezi boha-
tými, kteří bohltnou na Ířor chudých, kte-
ří dále relativně, ale v nezanedbatelné části
světa i absolutně chudnou..,

Na závěr citují jednoho ze současných
nosite]ů Nobelovy ceny Konráda Lorenze'
lékaře a přírodovědce, upozorňujícího na
to, Že

''Ztíkladní problémy součctsné'společ-
nosti.j'sott v oblctsti morcílní. Pokud se lid-
síl.,o zahthí salncl, nemusí k tomw dojít udu-
šertím z, neclostatku tcystíku, likvítlací
nnřsWch řas ct deštných pralesů, a také ne
p|()Ío' Ze se y,y'sÍctt,tie po'stupně tostoucimu
nebezpečí ratlioaktil,itl.. K zdniku !idstvct
úplně po'stctčí' krl|.ž 'se tnc'ltlenlí cYlověk lbtt1,í
yšech mortÍlních hodnot' Přetl tímÍo nebez-
pečím musílne yarovat stejně důrazně jctko
p řed elementrírním ohroženún živott,tího pro-
střeclí, které je dťtsledkem naší civiLizace.,,

Další části této knihy považuji za ve7t-
ce uŽitečné pro čtenáře;

Zkratky institucí uváděných v textu,
SIovníček lékařských, geologických
a chemických termínů a výrazŮ (na 22
stranách!) a Citovaná |iteratura ( l3 stran)
a Rejstřík _ umoŽňující rychlejší orienta-
ci čteniiře 

" "o,.'..-::.

Při celkovém hodnocení knihy nutno
uvést, Že se různorodému autorskérnrt
kolektivu podařilo _ d]e mého názoru _
úspěšně ZpracoVat část rozsáhlé problema-
tiky vzájernně působících sor-rvislostí.
i kdyŽ ne vŽdy se daří,, respektive poclaři-
lo prokázat jejich kauzatitu. Knihu pova-
Žtt1i za ojedinělou i tím, že autoři shro-
ttláŽdi]i celou řadu různorodých poznatků
(naŠich 1 51,516rlých) a prezentují je v pře-
hledné a čtivé Íbrmě.

Kniha je zajimavá a zaujme čtenáře
i tím, Že ,,texty v knize psané modrou bar-

vou a okraje stránek označené čemoŽlutým
(ra|ováním. popisují neuváŽené, neŠetiné
aŽ bezohledné chování lidí vůči přírodě
a tedy i soběl..

oceňuji i aktuálnost zpracování, neboť
v knize jsou zpracovány i informace
o zemětřesení v Japonsku (11. 3. 2011).
oceňuji i práci tiskárny, jíŽ se podařilo
..zvládnout.. v excelentní kvalitě a barev-
nostt r'íce neŽ dvě stovky obrázků, foto-
.rlaÍií. nlap i .erafů. obdivuhodná je kvali.
ta papíru. na níŽje kniha vytištěna.

Zi,rsluhu a jistě i vynikající manažerskou
práci na vzniku i zpracování knihy nelze
upřít Vydavateli a nakladateli, jemuŽ se pod-
ařiIo nejen ..nujít a shromjŽdit. lIe i koordi-
novat a ,,sladit.. příspěvky tolika autorů
různých oboru. o dobrém výběru zaměření
knihy svědčí mj. i to, Že se etabloval vědní
obor ,,geomedicína.., který má jiŽ řadu
mezinárodních aktivit a institucí' Z obsahu
knihy vyplývá mj' i významný přínos
našich vědců.

Autorskému kolektir,u se porJďilo pouká-
zat na některé problémy, související se zdra-
vím a nemocemi i podmínkami, které na ně
působí. nejen v narodním (ČR), a]e i u glo-
bálním tevropskem Či světovém) méírku.

Zároyeí upozorňuji, že kniha by
nemohla vzniknout před rokem 1989, kdv
zejména údaje o ZnečiŠténí Životního i prí-
covního prostředí a z nich v1 p|ývujících
zdravotních rizik byla utajována.

\čřím, Že kniha najde upiatnění jak ve
výuce na různých fakultách (lékařských.
zdravotne-soeiá| ních. piíroclor ědeckých.
zemědělských i při Studiu IT), tak v praxi
i r e r ýzkumu. jako inspirace při hItrbŠím
zkournání Íaktorů ovlivňujících zdraví.
Kniha můŽe slouŽit odborníkům i laikům
k rozšíření jejich vědomostí při hledání
souvis|ostí mezi medicínou a gio|ogií.

Prof. Pačes v předmluvě mj. uvádí:
,,Při povrchnín pohledu by se mohlo

zdrit, že kniha je srluborenl ne vldv, souyise-
jícít.lt telnctt. Při lt!tb.;ín 'stuclitt 'si vŠak pro-
v( i :'o n ( ) 5Í t c mtl t 

1 
l ro /'t,i že u pt l7o rt t.l' t. ! e n rí ř

sottvíslosti nalezne. Kniha je ps'cina cYtivýtn
stvlent u poro1untí jí í laik, ale přítuÍší i mrc-
ho c:ennéhrl prtl odborníkl,,. Autorťnt blaho-
přeji.,,

Závěrem nutno uvést i smutnou infor-
nlaci' Žejeden z hlavních autorů doc' Jaro-
slav Novák l6. ledna 20|2 náhle Zemřel.

(BliŽší informace na www.dolin-sro.cz.
kde lze knihu objednat, moŽnost úhrady
i pIarebními karlami. cena KČ | 080).

Atttor děkuje za posx1,^tttutí foto knil.tv
p. V Blttžkovi.

Ing' Alexandr Stožicxva, CSc.
U s t av v e řej n é lto zd ray otnic tv í

a ntet] i cút sAéllo l, t'(Í v(|

l. LF UK Prahn




