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sloVo přeDseDy Čls J. e. purkyně

 » prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Česká urologická společnost patří v České lékařské spo-
lečnosti J. E. Purkyně k těm největším a nejvýznamnějším. 
Ještě za předsednictví profesora Jaroslava Blahoše byla 
opakovaně vydána tzv. Storočenka – přehled o jednotlivých 
našich členských společnostech a spolcích. Již tehdy bylo 
zřejmé, že Česká urologická společnost má svou historii 
velmi dobře dokumentovánu. O jiných společnostech často 
po pár letech víme jen základní údaje. Tato publikace prof. 
MUDr. Tomáše Hanuše dále upřesňuje poutavé a často i dramatické dějiny České urolo-
gické společnosti. 

Je to již více než 21 let, co jsem byl jako nově zvolený děkan 1. lékařské fakulty To-
máše Hanuše požádat, zda by nepřevzal funkci proděkana, a o něco méně let, co jsme 
ho s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice Martinem Holcátem přemlouvali, aby se 
stal přednostou kliniky. Do funkce předsedy České urologické společnosti nemusel být 
přemlouván, tam ho vynesl respekt mezi českými urology. Je to až neuvěřitelné, co za těch 
21 let Tomáš Hanuš všechno stihl. Počítám-li dobře, celkem šest funkčních období prodě-
kana, reformu klinické pedagogiky, řízení doktorského studia, vedení kliniky s úspěchy 
pedagogickými i zdravotnickými a v této knize podrobně zmíněné úspěšné vedení České 
urologické společnosti. To vše korektně, bezkonfliktně a důstojně. Je dobře, že toto obdo-
bí dějin České urologické společnosti je tak dobře v této knize dokumentováno.

Ještě se snad sluší dodat, jak si Tomáš Hanuš vážil svého učitele prof. Hradce, jak se 
o něho staral i v jeho stáří, domlouval hospitalizace např. na naší 3. interní klinice VFN 
v Praze a docházel za ním. Svojí činností se tomuto velikánovi české urologie zcela jistě 
vyrovná. 

Česká a Slovenská lékařská společnost se pravidelně setkávají nejen na úrovni jednotli-
vých společností, ale i na úrovni vedení. Několikrát jsem slyšel předsedu Slovenské lékař-
ské společnosti urologa prof. Brezu říkat žertem, že urologie je nejvýznamnější lékařský 
obor. Po přečtení této již druhé publikace o historii české urologie připravené prof. Ha-
nušem se dá říci, že prof. Breza má možná i pravdu.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 
předseda ČLS JEP

červenec 2020
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sloVo přeDseDy Čus Čls J. e. purkyně

 » prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Každému čtenáři této knihy jistě přijde neuvěřitelné, kolik 
práce se dá za 15 let udělat. A to se v ní nachází pouze zlo-
mek informací o všech aktivitách, které v té době předseda 
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., spolu s výborem a reviz-
ní komisí a mnoha dalšími členy naší odborné společnosti 
vykonal.

Po odborné stránce se profesor Hanuš ve své profesní 
kariéře zaměřil na řadu témat, jako jsou urogenitální píštěle, 
nemoci močovodu a retroperitonea, onkourologie a mnoho jiných. Jeho největší zálibou 
je však jistě funkční urologie, ve které dosáhl mezinárodního ohlasu a uznání, stal se 
zakládajícím členem mezinárodních společností a vysoce ceněným odborníkem v řadě 
odborných komisí. V České republice byl v této specializaci několik desetiletí vedoucí 
osobností a k tomuto ryzímu urologickému tématu dokázal přivést a všemožně podporo-
vat mladší kolegy, mě nevyjímaje, za což mu jsem (a nejen za to) velice vděčný.

Své odborné a lidské kvality prokazoval a stále prokazuje také ve velkém množství 
různých odborných a akademických funkcí. Díky svému racionálnímu uvažování, vysoké 
odborné a všeobecné erudici, klidnému a vždy kolegiálnímu vystupování je oblíbeným 
partnerem při jednání na jakékoli téma.

Tato publikace zprostředkovává unikátní a komplexní pohled na činnost České urolo-
gické společnosti v období od vzniku společnosti přes nejasně společensky definované 
období 90. let minulého století, přelom tisíciletí až do období určité celospolečenské 
a ekonomické stabilizace v prvním desetiletí 21. století. Pro již „zkušenější“ kolegy, jako 
jsem já, je při čtení této knihy nesmírně zajímavé, a často i úsměvné nebo nostalgické, 
zavzpomínat na všechny ty události, konference, odborná jednání i neformální setkání, 
na které bychom bez této publikace nejspíše zapomněli. Pro všechny čtenáře je to zdroj 
informací o tom, z čeho se práce ve vedení společnosti skládá, se všemi svými příjemnými 
i nepříjemnými stránkami, a jak celá společnost dynamicky žije a je schopna se během 
15 let proměnit.

Znát svoji minulost je nesmírně důležité, v současné době nám řada dosažených cílů 
přijde samozřejmých. Pokud ale svoji minulost dobře známe, víme, že důležité události 
se nikdy nevyvíjely samy, ale že k jejich dosažení bylo vždy potřeba mít vize a vynaložit 
obrovské úsilí, a to především od osobností, které danou společnost vedly a směřovaly.

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
předseda České urologické společnosti ČLS JEP

srpen 2020
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sloVo autora-eDitora

V inspirativním díle britských autorů A. Jaye a J. Lynna „Jistě, pane premiére“ v poznám-
ce editorů se lze dočíst mj. tato slova: …Hackerovo neočekávané povýšení do funkce před-
sedy vlády způsobilo editorům téměř stejné množství problémů jako Británii. Byl odhod-
lán vylíčit ve svých pamětech období, ve kterém zastával funkci premiéra jako nepřetržitou 
sérii úspěchů, což byl úkol, který by odrovnal i mnohem zkušenější kronikáře… výkon 
funkce předsedy vlády vedl u Hackera, tak jako u ostatních, ke stále hlubšímu odtržení 
od reality. Když pak zůstal sám se svým kazetovým magnetofonem a obvyklou sklenkou 
skotské a diktoval svou verzi denních událostí, v nichž ožívaly jeho úspěchy – a neúspěchy 
přestávaly být neúspěchy, rozdíl mezi fakty a fikcí se postupem doby stále více vytrácel…
Hacker zřejmě přizdobil a upravil události tak, aby se vylíčil v co nejpříznivějším světle. 
A co současného čtenáře nejvíc překvapí? Hacker byl zřejmě zcela přesvědčen, že tohoto 
cíle může dosáhnout…

Podobného úhlu pohledu (jako výše zmíněný Mr. Hacker) na období v letech 1993–2008 
v České urologické společnosti (ČUS) České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS 
JEP) bych se opravdu nerad tímto subjektivním hodnocením dopustil… 

Dovoluji si zde předložit nikým nevyžádaný subjektivní výběr z materiálů, údajů, čin-
ností a situací v české urologii v průběhu docela dlouhé doby, patnácti let, v době krátce 
po společenských změnách v naší zemi po roce 1989. Nejspíše to je materiál do archivu 
některého z ústavů dějin lékařství apod., nicméně přesto doufám, že jej prolistují aspoň 
někteří současníci popisovaného období a zaujme třeba něčím i ty, kteří tuto dobu nezažili. 

V roce 1993 jsem byl ve dvoukolových tajných korespondenčních volbách zvolen 
předsedou ČUS. Přede mnou funkci zastávali moji učitelé – velké osobnosti urologie, 
a to prof. Hradec a doc. Petřík. 

Proč nyní já? Jen se mohu domnívat, že tomu tak bylo možná i proto, že tehdy ještě hrá-
lo roli i to, že jsem jako jeden z mála tehdy habilitovaných urologů nebyl nikdy v žádné 
politické straně, byl jsem schopen bez průtahů dodat negativní lustrační osvědčení o tom, 
že jsem nikdy nespolupracoval se Státní bezpečností (Stb) a na druhé straně jsem měl za 
sebou funkci předsedy vědeckého výboru International Continence Society, a tedy nějaké 
– byť limitované – zkušenosti s komunikací v anglickém jazyce i v mezinárodní odborné 
komunitě. Možná také sehrálo nějakou roli moje několikaleté za-
řazení jako odborného asistenta prof. Hradce na Katedře ILF, což 
s sebou přinášelo povinnosti pomáhat organizovat předatestační 
stáže, kurzy i atestační zkoušky z urologie, kdy jsem se potkával 
s mnoha kolegy v oboru z celé ČR.

Nová funkce předsedy odborné vědecké společnosti ve svazku 
ČLS JEP byla pro mne nejen nečekaná, ale vše s ní spojené bylo 
nestandardní, nenastavené, nezaběhané, nedalo se téměř na nic 
navazovat, komunikace v novém Výboru ČUS pro mě bývala někdy i delikátní, když 
členy výboru byli můj bývalý, současný i budoucí přednosta… 
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Představu o tom, jaké osobnosti tehdejší české urologie byly ochotné se podílet na 
„kultivaci“ odborné urologické společnosti ve svazku ČLS JEP v průběhu let, dávají nej-
lépe kandidátky a výsledky voleb do Výboru a RK ČUS. Ty vlastně reflektovaly vnímání 
konkrétních osob, kandidátů, jednotlivými kolegyněmi a kolegy, členy ČUS. 

Abych vyhověl přání šéfredaktora nakladatelství Maxdorf dr. Jana Huga, aby publika-
ce měla i jakýsi přesah do současnosti, připojil jsem recentní pohledy významných sou-
časných urologů na dění v odborné společnosti tak, jak byly publikovány buď v časopisu 
Česká urologie, nebo na webových stránkách České urologické společnosti. 

Přesto zdůrazňuji, že původní záměr a těžiště celé publikace byly soustředěny přede-
vším na období 1993–2008, a uvědomuji si riziko neobjektivnosti při časově omezeném 
zacílení, a navíc když tento retro pohled byl připravován s více než desetiletým odstupem 
od konce mého patnáctiletého působení v roli předsedy odborné společnosti. Za neúplnost 
údajů (zejména z kapacitních důvodů) a za nechtěné nepřesnosti se proto všem dotčeným 
pokorně omlouvám. 

Panu dr. Janu Hugovi, šéfredaktorovi nakladatelství Maxdorf, zde musím velmi rád 
poděkovat za iniciální impulz k sepsání této publikace a za jeho povzbuzování pokračovat 
a psaní dotáhnout do konce. 

Zvláštní díl mého uznání, respektu a poděkování patří neúnavně pracovité grafičce 
Mgr. Tereze Škrobánkové, která vedle své kompetence talentované a trpělivé grafičky 
mnohokrát plnila i roli moudré a nápadité editorky, vždy s velkou tolerancí k nápadům 
a častým změnám od autora. 

Děkuji také JUDr. Petru Vackovi, právníkovi ČLS JEP za jeho cenné rady a připomínky. 
Moje poděkování patří i předsedovi České lékařské společnosti prof. MUDr. Štěpánu 

Svačinovi, DrSc., a prof. MUDr. Romanu Zachovalovi, Ph.D., předsedovi České urolo-
gické společnosti ČLS JEP, za jejich vstřícná slova v předmluvách této publikace. 

Jelikož jsem přípravy podkladů k vydání hodně „natáhnul“ až do doby, jež byla ne-
čekaně dobou velmi vážnou a nesnadnou, kdy byl nejen v naší zemi 
vyhlášen nouzový stav v důsledku nebezpečné pandemie způsobené 
koronavirem, nelze nepřidat nečekaný dodatek k tomuto úvodu. Ano, 
v krátké době mnoho lidí onemocnělo koronavirem, žel také někteří ze-
mřeli, jiní byli izolováni v karanténě, ztráceli kontakty i práci, narůstala 
nejistota, strach z nákazy, z budoucnosti. Na druhou stranu bylo a je po-
vzbudivé, jak se mnoho lidí příkladně angažovalo v pomoci nejen svým 
nejbližším ale i mnoha bližním. Ptáme se, co bude dál. Dosud jsme nic 
podobného nezažili. Snad nás to naučí být pokornější, disciplinovaněj-
ší, skromnější. S nadějí očekáváme jako kdysi J. A. Komenský, že po 
přejití „vichřic…“ – nyní vichřice pandemie – bude tento svět vníma-
vější k ekologickým, sociálním, ekonomickým i duchovním a dalším 
jiným, dříve nekladeným otázkám. 

Těším se na doplňující a korigující příspěvky k mému velmi subjektivnímu bilančnímu 
pohledu z pera dalších českých urologů. 

Léto 2020        Tomáš Hanuš

Česká urologie na přelomu tisíciletí
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Autorem citátu „Omnia sponte fluant absit violentia rebus – Ať vše plyne 
spontánně, bez násilí“ je J. A. Komenský v díle Všenáprava – Panorthosia
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PRVNÍ A DALŠÍ KROKY 
V 90. LETECH 20. STOLETÍ 
K NAVAZOVÁNÍ NA ANAMNÉZU ČUS...
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prVní a DalŠí kroky 
V 90. letecH 20. století 
k naVazoVání na anamnézu Čus...

Začátky České urologické společnosti jsou chronologicky a detailně popsány ve dvou 
monografiích vydaných v letech 1999 a 2018:
• J. Kohlíček: Urologie v českých zemích – vznik a vývoj do r. 1989. Praha: StudiaGeo. 

1999.
• Kolektiv autorů: Historie urologických pracovišť v ČR. Praha: Maxdorf. 2018.
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Česká urologie na přelomu tisíciletí

Dopisy mezi generálním sekretářem EAU prof. Debruynem a prvním „polistopadovým“ předsedou ČUS 
doc. R. Petříkem
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První a další kroky v 90. letech k navazování na anamnézu ČUS…
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Debruyne, F.M.J.
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poděkovÁní a uZnÁní vŠeM SpolupraCovníkůM
S velkým respektem a uznáním si uvědomuji nezastupitelnou úlohu svých učitelů, 
nadřízených, ale především nejbližších spolupracovníků – členů pěti výborů ČUS 
v 15letém období (1993–2008), kdy jsem měl to privilegium a čest být předse-
dou ČUS ČLS JEP, a zároveň si připomínám častou bezradnost, kdy nebylo na co 
navazovat, koho se zeptat, na limity své jazykové vybavenosti či nevybavenosti 
a často zdrcující pocit tíže odpovědnosti. Za všechny své spolupracovníky bych chtěl 
vyzdvihnout přínos a pomoc kolegy doc. Radima Kočvary, dlouholetého sekretáře 
společnosti, a přínos všech tří pokladníků, které jsem „zažil“ – dr. Ivana Anděla ze 
Zlína, prof. Dalibora Pacíka z Brna a dr. Aleše Petříka z Českých Budějovic. „Last but 
not least“ jsem měl štěstí na skvělé sekretářky – slečnu Michaelu Sládkovou a paní 
magistru Lucii Viterovou. Velké díky jmenovaným, ale i všem ostatním.

Byl bych rád, kdyby tato publikace mohla být příspěvkem do „Paměti“ české 
urologie, připomenutím doby s  novými možnostmi a  přínosu početných členů 
prestižní odborné společnosti ČLS JEP, odborníků více generací s  velkým lidským 
i profesním potenciálem.

Velký dík všem za „spoluaktérství“ ve vývoji a snad i rozvoji české urologie 
v  letech 1993–2008 a  velké uznání, ba absolutorium, vedení ČUS v  letech 
následujících až dodnes.

Tomáš Hanuš

Česká urologie na přelomu tisíciletí
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První a další kroky v 90. letech k navazování na anamnézu ČUS…
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Debruyne, Frans M.J.



 5 volby do výboru čuS 1993

Jaké osobnosti české urologie byly ochotné se podílet na kultivaci odborné urologické společ-
nosti ve svazku ČLS JEP v průběhu let?

Nejlépe o tom svědčí kandidátky a výsledky voleb do Výboru a RK ČUS, které současně 
refl ektovaly vnímání konkrétních osobností jednotlivými kolegyněmi a kolegy, členy ČUS.

 » Složení Výboru České urologické společnosti ČLS JEP 1993–1996

1993–1996

Předseda doc. MUDr.  Tomáš Hanuš, CSc.

Místopředseda
prof. MUDr.  Jiří Scheinar, CSc.

doc. MUDr.  Radko Petřík, CSc.

Pokladník doc. MUDr.  Dalibor Pacík, CSc.

Sekretář prof. MUDr.  Jan Dvořáček, CSc.

Další členové

doc. MUDr.  Petr Morávek, CSc.

doc. MUDr.  Miroslav Hanuš, CSc.

prim. MUDr.  Pavel Vágner

Revizní komise MUDr.  Břetislav Shon

Mimo zvolené zástupce byl do Výboru ČUS z důvodu zastoupení dětských urologů dodatečně nominován (bez volby) 
doc. MUDr. Jan Dvořáček, CSc.
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Logo ČUS ČLS JEP od roku 1994 (autorka Eva Hanušová)


