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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.
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