
se o tomto onemocnění snaží něco 
dozvědět. Tak mohou být svým blízkým 
nápomocnými partnery v této nemoci. 
Hodně prostoru informacím pro pacienty 
mimo jiné právě v této oblasti věnuje 
na svých webových stránkách také Česká 
urologická společnost ČLS JEP. 

Nyní máte šanci poslat vzkaz 
mužským čtenářům Mého zdraví 
(a jejich partnerkám). Co byste 
vzkázal? 
Směrem k mužům bych to shrnul 
takto: nebojte se návštěvy urologa. 

„Nebojte se po padesátce 
návštěvy urologa. Může vám 
to zachránit život,“ vzkazuje 
mužům přednosta Urologické 
kliniky 1. LF UK a VFN 
v Praze prof. MUDr. Tomáš 
Hanuš, DrSc.

Muži, 
nebojte se nás, 

urologů
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Pane profesore, za posledních 30 
let výrazně stoupl počet pacientů 
s nádorem prostaty. Jaké jsou 
příčiny onemocnění? 
Příčiny onemocnění nejsou známy 
jednoznačně. Víme pouze, že je 
geneticky podmíněné. To znamená, že 
tam, kde se vyskytl karcinom prostaty 
u příbuzenstva, např. u dědy, otce, strýce 
nebo bratra, mají tito muži větší riziko 
onemocnění. To je jediný rizikový faktor, 
o kterém můžeme hovořit s jistotou. 
K tomu musíme připomínat obecně 
známé faktory, jako jsou obezita, 
kouření, nezdravý životní styl. Jiné 
nejsou známy.

Na onemocnění prostaty  
upozornila minulý měsíc akce 
Movember. Muži si během 
listopadu nechávají narůst 
knír a posílají organizátorům 
libovolnou částku k podpoře 
výzkumu a boje proti rakovině 
prostaty a na osvětovou činnost. 
Jaký je váš postoj k takovýmto 
akcím? 
Smysl má každá akce směřující 
ke zvýšení informovanosti občanů 
o rizikových onemocněních a možnosti 
jejich včasného vyhledávání, je-li 
vedena kompetentními odborníky, tedy 

lékaři, a nikoli komerčními subjekty 
zaměřenými na „byznys“ bez ohledu 
na poznatky soudobé lékařské vědy 
založené na důkazech. 

Existují nějaká pacientská 
sdružení, kde se lze dozvědět 
o onemocnění víc? 
Ano, existují. V České republice je to 
sdružení Prostak, které je velmi aktivní 
a podporuje rozšiřování informací pro 
muže, kteří prodělali nebo prodělávají 
onemocnění, jsou léčeni, ale i pro 
jejich příbuzné, známé, přátele, kteří 
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A k partnerkám: nebojte se povzbuzovat 
své partnery a mužské příbuzné, přátele 
a známé k včasné návštěvě urologa. 
Tam, kde je v rodině karcinom prostaty, 
doporučuji už ve 40 letech navštívit 
urologa. Obecně by se na urologii měl 
objevit každý muž po 50. 

Co vám bylo blízké na oboru 
urologie, že jste se pro něj 
rozhodl? 
Po promoci jsem se rozhodl pro 
všeobecnou chirurgii, a teprve 
příležitost pracovat v Praze na nově 
otevřené urologické klinice pod vedením 
zakladatele české moderní urologie 
prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc., 
byla příčinou mého „zájmu“ o urologii. 
Nikdy jsem toho však nelitoval.

Kdybyste měl k dispozici 
milionovou fi nanční rezervu 
a mohl ji použít pouze pro účely 
Urologické kliniky, co byste 
pořídil jako první? 
Nejspíše by to byl nákup dalších 
endoskopických nástrojů k provádění 

minimálně invazivních diagnostických 
a léčebných metod.

Vy sám pocházíte z velké rodiny. 
Máte také více dětí? A „potatily“ 
se, co se týká profese? 
Ano, pokud je velkou rodinou rodina se 
čtyřmi dětmi, pak ano, pocházím z velké 
rodiny. Jsem rád, že mám tři sourozence. 
Mám tři děti a šest vnoučat. Syn a dcera 
kráčejí v mých stopách, syn je radiolog 
a dcera je diabetoložka.

Je tady zima se svými 
plískanicemi, sněhem, větrem, 
chladem. Jaké oblečení byste jako 
urolog pro toto období navrhl? 
Oblečení jistě slušivé, ale hlavně 
přiměřeně teplé, zejména vyloučit trička 
s holými bedry a pasy… 

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Aktivním odpočinkem, v Praze jde 
hlavně o návštěvy vnoučat, procházky, 
pokud je více času, tak cestování. Obecně 
pak preferuji četbu, hlavně literaturu 
faktu, detektivní žánry, ale i historii – 

mou oblíbenou podkapitolou je historie 
českých bratří. Rád si poslechnu hudbu 
a navštívím koncert.

Máte v Česku nebo ve světě 
nějakou destinaci, kam se 
pravidelně vracíte? Jestliže ano, 
z jakého důvodu? 
V Česku to jsou Krkonoše, zejména 
Jilemnicko, kam jezdím už od dětství, jsou 
tam prima lidi, krásné kopce a výhledy 
a hodně práce na starém domečku mezi 
silnicí a potokem. Ale okolí Telče, Počátků, 
Dačic je také krásný kout. Ve světě se 
nám s manželkou líbí v Toskánsku, 
v daleké cizině se mi moc líbilo v Norsku, 
na Novém Zélandu, ale i ledaskde jinde. 

Právě nastala zima: jaké zimní 
sporty máte v oblibě? 
Nejraději mám běžky. V televizi se rád 
podívám téměř na jakýkoli sport, z těch 
zimních hlavně na hokej, lyžování všeho 
druhu a v poslední době mě vnoučata 
zasvěcují do tajů biatlonu.  

Markéta Ostřížková


