
54
SOUDNÍ LÉKA¤STVÍ 4/2013

LITERATURA

1. ·afr M., Hejna P. Stfielná poranûní. Pra-
ha: Galén, 2010.

2. Kneubuehl B.P. Geschosse, Ballistik, Treff-
sicherheit,  Wirkungsweise.  Motorbuch
Verlag Stuttgart, 1994.

3. Klein L., Ferko A. a kol. Principy váleã-

né chirurgie, Praha: Grada Publishing,
2005.

4. Li‰ka P. Stfielba z pistole a revolveru, Pra-
ha: Magnet-Press, 1994: 43.

5. Jurásek M. Ranové úãinky strely na ºud-
sk˘ organizmus, APZ Bratislava, 2004.

6. Planka B. a kol. Kriminalistická balistika,
PlzeÀ: Ale‰ âenek, 2010, 660 s.

7. Li‰ka P. Odborná sdelení KÚ VB FSVB,
Posudzovanie  ranivého  úãinku  strelnej
zbrane  v trestnom  konaní,  Praha:  MV,
1980: 34-35.

Jak uÏ v posledních letech b˘vá bûÏné, podzimní sezóna odbor-
n˘ch konferencí zaãíná v Mikulovû. Ve dnech 12. aÏ 13. záfií 2013
se zde konal jiÏ pát˘ roãník setkání (nejen) traumatologÛ a soud-
ních lékafiÛ. Letos bylo zvoleno nosné téma „Polytrauma a kompli-
kace v chirurgické péãi“, které bylo doplnûno ãetn˘mi varii.

Kongres zahájili jeho prezident prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
a viceprezident Doc. MUDr. Michal Ma‰ek, CSc. spoleãnû s ãest-
n˘mi hosty JUDr. Pavlem Zemanem, Nejvy‰‰ím státním zástupcem
âR a MUDr. Romanem Krausem, MBA, fieditelem FN Brno. Bûhem
dvou dní bylo prezentováno 53 ústních sdûlení a tfii postery. Pfied-
ná‰ky byly rozdûleny do osmi blokÛ oznaãen˘ch ãtyfiikrát podtitu-
lem Traumatologie a dále Soudní lékafiství, Chirurgie a Urgentní
medicína. V posledním bloku byl zafiazen miniblok Traumatologie
za mimofiádn˘ch událostí.

Místem konání byl modernû zafiízen˘ Hotel Galant v centru Mi-
kulova, kter˘ sv˘mi velkorys˘mi prostorami nabídl více neÏ tfiem
stovkám úãastníkÛ z âeské republiky i ze Slovenska pohodlí bûhem

celé konference, dokonce s moÏností nav‰tívit novû zfiízené wellnes.
Ve ãtvrtek veãer v‰ak úãastníci Hotel Galant opustili, aby se ma-
lebn˘mi uliãkami Mikulova pfiesunuli do pfiekrásného zámku, kde
se jiÏ tradiãnû konal spoleãensk˘ veãer. Bohat˘ raut, Ïivá hudba a
moravské víno spoleãnû vytvofiily ideální podmínky pro cenné ku-
loární diskuze úãastníkÛ.

Zvlá‰tností kongresu je jiÏ víceletá spolupráce s webov˘m por-
tálem www.akutne.cz, na kterém budou nejen umístûny se souhla-
sem autorÛ jejich prezentace, ale v prÛbûhu sjezdu se zde objevo-
valo online zpravodajství a pfiedev‰ím pfiím  ̆pfienos pfiedná‰ek! Zú-
ãastnit se tedy mohli opravdu v‰ichni, a to i z domova!

Na závûr lze jen popfiát této akci dlouhé trvání a pfii pfií‰tím
roãníku, kter˘ se bude konat 4. – 5. záfií 2014 více neÏ 300 úãast-
níkÛ, stejnû jako letos.
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