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Vědeckou konferencí s mezinárodní účastí a slavnostním koncertem na půdě staroslavného 
Karolina – a to za účasti vrcholných představitelů Univerzity Karlovy, 1. LF UK i Všeobecné 
fakultní nemocnice (VFN) a téměř dvou set účastníků – si v pátek 20. listopadu pracovníci 
Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze připomněli 40. výročí jejího založení a čtyři dekády 
existence. Oslavy se konaly pod záštitou rektora UK prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., MBA, děkana 
1. LF UK prof. MUDr. A. Šeda, DrSc., ředitelky VFN Mgr. D. Juráskové, MBA, a České urologické 
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 

  

Urologická klinika tehdejší Fakulty všeobecného lékařství a Fakultní nemocnice II s poliklinikou v 
Praze 2 byla zřízena 17. října 1975, kdy již také byla v plném proudu výstavba nové budovy na 
Karlově, do níž se pak klinika přestěhovala 22. září 1976. O obojí se svým nevšedním úsilím zasloužil 
– spolu se svými spolupracovníky – především prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., který stál v čele 
kliniky až do roku 1987. V době otevření měla klinika 96 lůžek a pracovalo na ní 30 lékařů. Po prof. 
Hradcovi zastávali funkci přednosty doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. (1987–1990), doc. MUDr. 
Miroslav Hanuš, CSc. (1990–1992), doc. MUDr. Radko Petřík, CSc. (1992–1995) a prof. MUDr. Jan 
Dvořáček, DrSc. (1995–2009). Od roku 2009 je přednostou Urologické kliniky prof. MUDr. Tomáš 
Hanuš, DrSc. 

Současné obsazení kliniky tvoří 20 lékařů, z toho dva univerzitní profesoři a jeden docent, dva doktoři 
a dva kandidáti věd, čtyři Ph.D. Činnost kliniky, zejména v oblasti léčebně-ošetřovatelské, si nelze 
představit bez spolupráce lékařů a sester a ošetřovatelského personálu; nedílnou a významnou 
součástí kolektivu je 77 zdravotních sester a 14 ošetřovatelek a sanitářů. 

Po poslední reorganizaci disponuje klinika 58 lůžky pro dospělé pacienty (dvě lůžková oddělení) a 
šestnácti lůžky dětskými. Vedle toho má moderní osmilůžkové oddělení JIP, kde společně pracují 
urologové a intenzivisté. Pro dětské pacienty je k dispozici dětská JIP, která má kapacitu čtyř lůžek. 
Nedílnou součástí kliniky je operační trakt, zahrnující tři operační sály určené pro otevřené nebo 
laparoskopické operace, jeden sál pro transuretrální endoskopické operace, jeden pro endoskopické 
operace na horních močových cestách vybavený rentgenovým stolem a jeden pro drcení konkrementů 
mimotělní rázovou vlnou (LERV). Dále má klinika ambulantní část s dvanácti ambulancemi a poradny 
pro chronicky nemocné. Samostatná radiodiagnostická část je detašovaným pracovištěm Radiologické 
kliniky 1. LF UK a VFN. V budově jsou dále posluchárna, studovna, knihovna, učebna laparoskopie, 
rozsáhlý archiv, výuková ambulance pro mediky, výdejna nemocniční lékárny a pracoviště sterilizace 
nástrojů a obvazového materiálu. 

Klinika poskytuje komplexní odbornou diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu urologie s 
výjimkou transplantace ledvin. Pracuje zde několik týmů zaměřených z hlediska diagnostického i 
léčebného na jednotlivé úseky oboru: onkourologii, dysfunkce dolních močových cest, andrologii, 
urodynamiku, rekonstrukční operace močových cest, komplexní léčbu urolitiázy, endourologii, chirurgii 
nadledvin, plastické rekonstrukce dolních močových cest, laparoskopii a dětskou urologii. 

Struktura činnosti kliniky je organizována v jednotlivých odborných centrech; jsou to centra 
rekonstrukční urologie, onkourologie, urodynamiky, dětské urologie, andrologie, léčby urolitiázy a 
litotrypse, a konečně též laparoskopie a endourologie. Ročně je na klinice hospitalizováno kolem 2 
500 dospělých pacientů a cca 1 100 dětí. Operováno je přibližně 70 procent z hospitalizovaných 
nemocných. 

Ročně se zde provádí cca 2 800 operací, z toho přes 1 400 výkonů laparoskopicky nebo 
endoskopicky, okolo 250 pacientů podstoupí drcení kamenů v močových cestách mimotělní rázovou 
vlnou, ročně se zde operuje rovněž téměř 600 dětí z celé ČR. Péči o dětské pacienty se klinika věnuje 
od svého vzniku; je zde samostatné dětské oddělení, které provedlo řadu prioritních operací a je 
významným výukovým centrem. 

V červnu roku 2014 klinika úspěšně prošla akreditací SAK v rámci celé Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze. Má národní akreditaci II. typu a akreditaci k výuce vzdělávacího programu European Board of 
Urology. Je všeobecně známo, že Urologická klinika se velmi často stává pracovištěm, na němž mají 
některé diagnostické a léčebné metody „národní premiéru“. 



Urologická klinika 1. LF UK a VFN je pracovištěm, které se může pyšnit jak rozsáhlým souborem 
vědeckých poznatků z vlastního výzkumu, desítkami vyřešených výzkumných grantů a stovkami či 
tisícovkami publikovaných monografií a článků, tak i klinickými výsledky špičkové medicíny u stovek a 
tisíců pacientů a konečně i aktivitou pedagogickou, díky níž se zde učí medici i stážisti a postgraduální 
studenti, atestovaly zde stovky urologů, mezi nimiž je řada renomovaných primářů nebo přednostů 
jiných klinik. Vedoucí pracovníci kliniky se stali předsedy a jinými funkcionáři České urologické 
společnosti ČLS JEP, předsedali Akreditační komisi MZ ČR, zasedají ve vědeckých radách 1. LF UK a 
VFN, v Kolegiu děkana 1. LF UK. Rozsáhlá je též mezinárodní spolupráce kliniky s řadou předních 
pracovišť v Evropě i zámoří, která nachází svůj odraz mj. v aktivní účasti a významných funkcích 
pracovníků kliniky v různých orgánech mezinárodní urologie. 

Na počátku páté dekády existence Urologické kliniky lze tedy říci, že vždy byla, dosud je a jistě i 
nadále bude – pro svou tradiční dlouholetou špičkovou úroveň z hlediska především personálního, ale 
i z hlediska úrovně zdravotní techniky a zázemí pro pacienty – vyhledávána kolegy i pacienty z oblasti 
přirozeného spádu i jako superkonziliární pracoviště k řešení komplikovaných případů nebo i obtížně 
řešitelných komplikací z celé republiky i ze zahraničí. Ohlédnutí za minulostí se tak současně stává 
základem budoucnosti. Pro její vedení i všechny pracovníky je to zavazující výzva, aby tento kredit 
udrželi i v dalších desetiletích. 

 


