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Budova urologické kliniky VFN a 

1.LFUKv Praze na Karlově  

• byla slavnostně otevřena 22. září 1976, téměř do roka 

po založení Urologické kliniky FN2sP a FVL UK. V době 

otevření měla klinika 96 lůžek a pracovalo na ní 30 

lékařů. Autor projektu – Ing. Arch. Vratislav Růžička. 

•   



Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc. 
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Urologická klinika VFN a 1.LF UK  

Katedra urologie a Subkatedra dětské urologie IPVZ 

Nadační fond LUCIE 

Nemocniční lékárna 



Oddělení kliniky při otevření budovy 

• Oddělení A – vedoucí as. Petřík 

• Oddělení B – vedoucí prim. Matras 

• Oddělení C – vedoucí as. Haluza 

• Oddělení JIP – as. Svoboda 

• Dětské oddělení součástí odd. C – vedoucí as. Dvořáček (     odd. D) 

• Oddělení hemodialýzy – prim. Fišerová 

• Operační sály (3 otevřené, 1 endoskopický), probuzovna 

• Ambulance (5) 

• RTG oddělení (4 přístroje, endoskopie, angiografie) 

• Biochemická, mikrobiologická, cytologická laboratoř 

• Oddělení nukleární medicíny 

• Urodynamická vyšetřovna 

• Jedno-tří-lůžkové pokoje se sanitárním zařízením 

• Výukové a administrativní zázemí (3 posluchárny, knihovna, archiv) 



Stavbu provedla rumunská firma ARCOM Bucurest 

za cenu 220 milionů Kčs 

Laurentu Burcescu nám zůstal věrný dosud 



Významné stavební rekonstrukce 

• nový sál s rtg přístrojem pro endoskopické                       

perkutánní výkony 

• nový sál pro extrakorporální litotrypsi 

 

• rekontrukce pokojů pacientů, WC pro vozíčkáře 

• rekonstrukce JIP 

• rekonstrukce a vznik nových ambulancí a 

specializovaných vyšetřoven: 

•                      2 urodynamické 

                                1 bioptická,  

                                1 endoskopická 

                                1 akutní pohotovostní  

                                1 výuková 

 

 

 

 



Významné stavební rekonstrukce 

• vznik dětského ambulantního traktu a rozšíření  lůžkového 

oddělení 

 

 

 

 

 

• rekonstrukce poslucháren                                                                       

a studovny 

 

 

• rekonstrukce archivu,                                                                

sterilizace, kuchyně…………  

 



Inkontinence moče u dětí a dospělých 
- přednáškový Hradcův večer SLČ v Praze 

• Etiologie a epidemiologie inkontinence moče                
  MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 

• Videourodynamika – moderní diagnostika  poruch močení u dětí    
  MUDr. Zdeněk Dítě  

• Urodynamické vyšetření  - klinické kazuistiky                              
  MUDr. Roman Sobotka  

• Farmakoterapie poruch močení                                        
  doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 

• Historie a současnost intermitentní katetrizace močového měchýře 
  prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

• Chirurgická  léčba  inkontinence moče po radikální prostatektomii   
              prim. MUDr. Ivan Pavlík, MBA 







Počátky urodynamického vyšetřování na urologické klinice 

FN2sFP a FVL UK 



• Přednosta Urologické kliniky VFN a 1.LFUK (od 2009) 

• Proděkan 1. LF UK( od 1999) 

• Vedoucí katedry urologie IPVZ (od 2009) 

• Předseda České urologické společnosti                            

ČLS JEP (1993-2008) 

• Člen akreditační komise MZ pro urologii                                    

nyní pro onkourologii 

 

• Uznání písemného i ústního testu EBU v rámci 

vzdělávacího programu urologie.  

• Přenesení blokového vzdělávání                                                                        

pro rezidenty urologie v Evropě (EUREP)                           

do Prahy 



Bibliografie Tomáš Hanuš 

• 154 odborných článků, kapitol, monografií  
(funkční urologie, onkourologie, ženské a dětské urologie, rekonstrukce) 

• 95 týkající se funkční urologie (48 jako první autor), m.j.: 

j: 

 




