
čích zraněních, které by mladší člověk přežil, může mít starší
osoba díky přidruženým chorobám potíže s kompenzací poú-
razového stavu a zemřít až později na komplikace. Zajímavý
je údaj o přežívání 27 % chodců delší dobu než 24 hodin ve
vztahu ke statistikám dopravní nehodovosti, které vede Policie
ČR,  a ve  kterých  se  osoby  přežívající  déle  než  24  hodin  po
nehodě neoznačují jako smrtelné dopravní úrazy. Tímto vzni-
ká  zkreslení  široce  dostupných  dat,  na  které  je  třeba  vždy
nahlížet s určitým odstupem.

ZÁVĚR

Z výsledků  studie  vyplynulo,  že  jedním  z nejpalčivějších
problémů dopravní nehodovosti u chodců je nadužívání alko-
holu,  a to  zejména  u mužů.  Dále  byla  zjištěna  závislost  na
legislativních  změnách  v dopravě,  které  mají  přímý  vliv  na
počet  smrtelných  nehod  chodců.  Práce  vesměs  potvrdila
některé  dřívější  ukazatele  týkající  se  druhu  závažnosti  pora-
nění  u jednotlivých  typů  střetů  a nastínila  některé  měnící  se
trendy zejména  ve věkovém složení obětí dopravních nehod
a období, kdy nejčastěji dochází k dopravním nehodám.
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Kniha  obsahuje  191  stran  textu  včetně  citované  literatury,
vysvětlivek méně známých pojmů a souhrnu. Jednotlivé kapi-
toly jsou názorně doplněny černobílými i barevnými obrázky,
které dokládají vznik nádorového onemocnění v lidské popu-
laci již od starověku.

Autoři věnují zmínku výskytu nádorů u rostlin a také živoči-
chů,  žijících na svobodě nebo v zajetí. Největší rozsah však
zaujímá historie  nádorů  u lidí,  doložená písemnými  či  ikono-
grafickými  prameny.  Nenásilným způsobem je  čtenář  sezna-
mován se vznikem nového oboru – paleopatologie, který je při
výzkumu  nádorů  v České  republice  založen  na  multidiscipli-
nárním  přístupu,  kdy  kromě  makroskopického  popisu  jsou
plně využity radiodiagnostické metody i mikroskopické vyšet-
ření nádorů s aplikací moderních diagnostických přístupů.

I když vzhledem k odolnosti vůči posmrtným změnám patří
díky zachování struktury k nejčastěji zkoumaným nádory kost-
ní  tkáně,  tak  ve  výčtu  autorům  nechybějí  ani  nálezy  nádorů
měkkých tkání u mumií.

Zajímavé jsou i paleopatologické doklady o chirurgické léč-
bě nádorů v dávných dobách. Kniha bezesporu přináší přitaž-
livé a literárně zdařile zpracované informace o výskytu nádo-
rů  lidské  populace  v minulosti  a lze  předpokládat,  že
jednotlivé kapitoly osloví nejen odborníky, zainteresované po
stránce  medicínské,  ale  i všechny  čtenáře,  kteří  se  zajímají
o vývoj  závažných  onemocnění  člověka  i v dobách  dávno
minulých.

P. Klír
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