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Čtyřicet let je z hlediska věčnosti jistě zanedbatelný 
zlomek času…

Jistě jsou v Čechách a na Moravě urologická odděle
ní a kliniky starší než klinika založená díky nevšední
mu úsilí pana profesora Eduarda Hradce 17. října 1975 
v Praze na Karlově…

Přesto jsem – spolu se svými nejbližšími spolupra
covníky – dospěl k názoru, že je mojí milou povinnos
tí vůči mým a našim učitelům a bývalým spolupracov
níkům se spolu se svými nynějšími spolupracovníky 
pokusit se ohlédnout a připomenout sobě i ostatním 
zájemcům a přátelům, co se na této klinice od roku 
1975 událo a podařilo a „běh dějin“ naší kliniky tak 
trochu „zafixovat“ nejen pro vzpomínání ale přede
vším tím důstojně vyjádřit, že si velmi vážíme nejen 
díla zakladatele kliniky, profesora Eduarda Hradce ale 
i všech jeho tehdejších spolupracovníků a jeho i jejich 
pokračovatelů, bez nichž bychom si dnes oněch 40 let 
od „narození“ kliniky nepřipomínali a neslavili. 

Rád zde tedy připomínám alespoň jména některých 
vedoucích sester jako byla Marie Tichá, Iva Vodičko
vá, Jana Hušková, Yvonne Hajžmanová, Hana Maso
pustová, Vladěna Kopřivová, Renáta Randová, jména 
primářů Bohuslava Matrase, Jaroslava Nováka a Ivana 
Pavlíka a přednostů kliniky Radka Petříka, Jana Dvo
řáčka, Ladislava Jarolíma a Miroslava Hanuše. 

Sborník této konference není vědeckou publikací 
sui generis, nemá žádný „Impact Factor = IF“, nicmé
ně mapuje 40 let činnosti významného univerzitního 
pracoviště, kde se „věda dělala“, kde se vyřešila a stále 
řeší řada výzkumných grantů, z nichž některé již byly 
oceněny (např. Cenou ministra), jedná se o Sborník 
pracoviště, které publikovalo desítky publikací s  ne
zanedbatelným IF, vydalo několik monografií, kde se 
učí medici i stážisti a postgraduální studenti, kde od
atestovaly stovky urologů, mezi nimiž je řada renomo
vaných primářů nebo přednostů klinik, je to Sborník 
jednoho z pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice, 
která je inovativním lídrem české medicíny, kde se 
vždy prováděla špičková medicína. Vedoucí pracovní
ci kliniky se stali předsedy a jinými funkcionáři České 
urologické společnosti ČLS J.E.P, předsedali Akredi
tační komisi MZ ČR, zasedají ve Vědeckých radách 

1. LF UK a VFN, v Kolegiu děkana 1. LF UK a v růz
ných orgánech evropské urologie.

Využívám této příležitosti, abych na tomto místě 
také poděkoval všem, kdo na klinice kdykoliv praco
vali a dosud pracují a popřál jim nejen zajímavé čtení 
v tomto Sborníku, ale především mnoho spokojenosti 
z dobře vykonané nebo dosud konané smysluplné prá
ce a také dostatek radosti a štěstí v životě osobním. 

Za všechnu podporu, součinnost, připomínky, 
pod ně ty, komentáře a spolupráci nejen při přípravě 
oslav 40. výročí kliniky včetně podílu na tomto Sbor
níku děkuji současné vrchní sestře Olze Krpatové, pri
máři Liboru Zámečníkovi a svému zástupci docentu 
Radi mu Kočvarovi.

Děkuji všem autorům jednotlivých kapitol ve Sbor
níku, děkuji ing. Petru Šimákovi za dlouholeté poři
zování fotografií z  různých akcí, kterými průběžně 
doplňoval četné fotografie od hlavního editora v této 
publikaci a za opakovanou technickou pomoc při je
jich úpravě do textu Sborníku, děkuji také Veronice 
Lapáčkové a Marcele Čámské za trpělivou redakč
ní asistenci a dík finální směřuje ku slečně Michaele 
Gruntosh, která našemu Sborníku dala přívětivou 
grafickou tvář.

Děkuji také všem za tolerování  chybějících případ
ně ne úplných informací nebo nevyváženě subjektivní
ho pohledu editora a omlouvám se za ev. nepřesnosti.

Děkuji všem partnerům konference a agentuře 
pana Pavla Revického za organizaci konference. 

V Praze na Karlově, v říjnu 2015

 Tomáš Hanuš, 
 editor Sborníku

Čtyřicet řádků…


