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K tradici anatomick˘ch ústavÛ na lékafi-
sk˘ch fakultách v‰ude ve svûtû proto patfií
zhotovovat anatomické preparáty a ucho-
vávat je pro studenty i badatele. Dokládají
to stovky odkazÛ k anatomick˘m sbírkám
v internetov˘ch databázích.
Anatomick˘ ústav 1. lékafiské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze vlastní rozsáh-
lou a sv˘m zamûfiením mimofiádnou
sbírku anatomick˘ch preparátÛ. Ty jsou
nyní novû nainstalovány a doplnûny v˘kla-
dov˘m textem, kter˘ je srozumiteln˘

i ménû zasvûcen˘m náv‰tûvníkÛm. Tuto
inovaci umoÏnila podpora Fondu rozvoje
vysok˘ch ‰kol a iniciativa prof. Seicherta,
kter˘ se dlouhodobû a systematicky
vûnuje uspofiádávání a popisu sbírek.
ZároveÀ s novou instalací byl pfiipraven
PrÛvodce sbírkami Anatomického ústavu
1. lékafiské fakulty UK (Karolinum, 2006)
s jejich popisem a v˘kladem a s odkazy na
funkci anatomick˘ch struktur. Publikaci
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Znalost stavby lidského tûla a jeho biologick˘ch vlastností je nepostradatelnou souãástí v‰ech oborÛ medicíny
a pfiíbuzn˘ch oborÛ spjat˘ch se zdravotnictvím. Makroskopická anatomie zaloÏená na anatomické preparaci je
základem tûchto poznatkÛ. Je tomu tak i v dne‰ní dobû, kdy se anatomie jako vûdní obor stále více zab˘vá 
studiem bunûk a jejich molekul.Anatomie na lékafiské fakultû musí vybavit studenta znalostmi, které mu umoÏní
nejen provádût chirurgické v˘kony, ale i interpretovat nálezy získané zobrazovacími technikami.

Muzeum normální a srovnávací anatomie
Pfiednosta: prof. MUDr. Milo‰ Grim, DrSc.
Adresa: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékafiská fakulta – Anatomick˘ ústav,

U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00 
Tel.: 224 965 780 
Fax/záznamník: 224 965 770
Web: http://anat.lf1.cuni.cz/internet.htm
Exponáty muzea srovnávací anatomie slouÏí vûdeck˘m úãelÛm. Jsou pfiístupné po pfiedchozí domluvû
v sekretariátû ústavu.

Osteologická sbírka srovnávací anatomie obratlovcÛ

Plicní segmenty znázornûné nástfiikem obarvenou Ïelatinou
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pfiipravili prof. Seichert, dr. NaÀka a prof.
âihák, kter˘ popsal historii vzniku sbírek
a zmapoval v˘voj anatomie jako vûdního
oboru v Praze. Prezentace na toto téma je
zvefiejnûna i na webov˘ch stránkách ústavu
(http://anat.lf1.cuni.cz/internet.htm).

Exkurze sbírkami
Základ sbírky tvofií kolekce anatomic-
k˘ch preparátÛ, která vznikla uÏ v polo-
vinû 18. století. KaÏdá generace anatomÛ
ji systematicky doplÀuje. Nejstar‰í ãást
pfiedstavují preparáty cév tenkého stfieva,
které zhotovil Jifií Procháska
(1749–1820), dále preparáty ze sbírky
PurkyÀovy a Hyrtlovy. Josef Hyrtl patfiil
k nejv˘znamnûj‰ím anatomÛm 19. století
a nûkolik let pÛsobil v Praze. Bohat˘ kra-
niologick˘ materiál slouÏí jak k vûdeck˘m
úãelÛm, tak k v˘uce medikÛ. ShromáÏdil
ho prof. V. A. Bohdalek v letech
1845–1872, kdy vedl katedru praÏské
anatomie.
Nejrozsáhlej‰í ãást sbírky je zamûfiena na
normální anatomii ãlovûka. Tvofií ji fiezy
orgány nebo cel˘mi ãástmi tûla, preparáty
zhotovené anatomickou pitevní techni-
kou, odlitky dutin orgánÛ, kosti, modely,
prostorové rekonstrukce orgánÛ a plasti-
nované preparáty. Nacházejí se zde také
preparáty, které dokládají variabilitu ana-
tomick˘ch struktur a patologické zmûny
na kostfie.
Dal‰í ãást se vûnuje srovnávací anatomii.
Obsahuje kostry a orgány zástupcÛ v‰ech
tfiíd a fiádÛ obratlovcÛ, vãetnû nejbliÏ‰ích
pfiíbuzn˘ch ãlovûka. Dokládá podobnost
jejich stavby s anatomií lidí a slouÏí ke
studiu historického v˘voje ãlovûka jako

biologického druhu. V˘znam srovnávací
anatomie v souãasné dobû narÛstá s roz-
vojem poznatkÛ o podobnosti moleku-
lárnû-genetick˘ch mechanismÛ, které fiídí
v˘voj jedince v celé Ïivoãi‰né fií‰i. Proto
se jedná o velmi dÛleÏitou ãást sbírky.

Pozvánka nejen pro mediky a vûdce
Sbírka slouÏí k vûdeck˘m úãelÛm, zejména
studentÛm lékafiství a pfiíbuzn˘ch oborÛ.
Je ale pfiístupná i ‰irokému okruhu
zájemcÛ, ktefií se chtûjí seznámit se stav-
bou lidského tûla, s jeho fylogenetick˘m
a ontogenetick˘m v˘vojem i s historií jeho
poznávání. Studium anatomick˘ch prepa-
rátÛ a modelÛ poskytuje pfiíleÏitost
k hlub‰ímu pochopení stavby ãlovûka
a zároveÀ motivuje k dal‰ímu vzdûlávání.

Autor ãlánku je pfiednostou Anatomického
ústavu 1. lékafiské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

prof. MUDr. Milo‰
Grim, DrSc.

Ledvinové kalichy, pánviãka a fieãi‰tû segmentov˘ch vûtví ledvinové tepny po nástfiiku obarven˘mi pryskyfiicemi

Polokruhové kanálky ve spánkové kosti Kloubní a rÛstové chrupavky (bílé) na pfiilehl˘ch ãás-
tech stehenní a holenní kosti (zelené)




