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Histclrie čcské urologie sahá hluboko do str'cdověku, o čemŽ svědčí některé dochované

historické prameny. Za prvního urologa můŽeme v Českýcir zemích povaŽovat Jana Jessenia-

-Jesenského (1565_1621), který byl zároveň i anirtot'nem a chirurgenr. V 18. století byli
významnými operatéry močových kamenů členové řádu Milosrdných bratří, bratr Pacifius
Lieb a dr. W. J. Brabez. V této době také proslul prof. Ignáz Františok Fritz(1]18-1841), ktel!
byl rnirnořádně zručným v ř'ezu na kámen. Urologii se s úspěchem věnoval prof. F. Piťha
(18l0_l87_5), autor vědeckého pojednání o chorobách muŽských pohlavních orgánťr z roku

184'7.

Česká urologie vychovala řirdu osobností, které ji pr'oslavili i v zahraničí. Na přelornu l9'
a 20. století mezi ně patřili hlavně Albert, Maydl a Pavlik. přestoŽe je nemůŽeme prohlásit za

,,čistokrevné" urology. Albert provedl jako první ve střední Evropě nelrektornii (l874l
a prioritu má také v bezodkladnénr uzávěru močového rlěchýře ' V roce l892 vstoupil Maydl
do povědomí urologů na ce]ém světě originálním řešením exstrofie močového měchýře.

irnplantací trigona močového měclrýře do esovité kličky. Pavlik byl první. kdo ještě před

vynálezem cystoskopu dokázal katetriZovat močovody u Žen a zachytit moč z kaŽdé ledvinl
zv1áŠť.

První skutečrl{ yýznamnou a mnohokrát citovanou urologickou publikací, vydanou v češ-

tině v roce 1899, je Kukulova monograÍie o lithiase nločového rněchýře v Čechách. Kukula
byl také první. kdo provecll v Čechách prostatektomii ( 1 906).

Vývoj české urologie v letech l918-1992 probíhal nedílně r,návaznosti na slol'enskou
urologii. Urologie se v rrašich zemích, podobně.jako ostatní nástavbové chirurgické obor'r.

rozvíjela společně se všeobecnou chirurgií a dlouho byla její nedělitelnou, avšak r'elnli
důleŽitou součástí. V obclobí r-nezi světovými víilkami se v Čechích těšili věhlastL docenti

Šťastný, Re.jsek, Sigmrrnc1, Janů, prof. Kovařor'ic, dr. Antonín a doo. Pačes' Na Moravě v tomio

období působil prof' Petřivalský, zt'lámý svou operací orchiopexc. ZaslouŽil sc také o výchor'u

řady později vynikajících chirurgů a urologťr (Neuwirt. Bedrna, Širnon, Rapant, Uhlíř). V1ir

a působnost nejmla<lších z nich se přencsia i do následujícího poválečného období.

Po skončení 2. světové r'álky v rocc 1945 nebyl stav rrrologické péče v Českos]ovenskL:
přílišraclostný.Únorovýkornunistickýpřevratvroce l9zl8znamenalpočátekpřcstavbynašeho
systému zdravotnictví podle sovětského vzoru. Běherr'r těchto let, která nclze po odborne

stránce zcela negovat, vzrostl zpočátku počet sarnostatných urologických klinik na z1 a poče:

samostatných urologických primar'iátů na 25. Dále bylo zřízeno 7 ústavťr pro léčbu urogeni-

tální tuberkul ózy a 2 lázeňské prinlariáty. Rozšíí'il se rovněŽ počct trrologickýcl-r arr-rbulanc:

vedených erudovanými urology. Počet urologických iůŽek se neustále zvyšoval, takŽe poče:

sarnostatných urologických oddčlení dosáhl v roce 1969 počtu 2l s 853 lůŽky, v roce l973 tc
bylo jiŽ 23 oddělení s počtern lůŽek 946' Vedle příznivých kvantitativních ukazatelů se jiz
v této době začínal projevovat technický a technologický handicap vznikající z izo]ace a ne-

clostatku valLrt, který vedl k určitérnu poklesu kvality urologické péče.

Urologclvé v naŠich zcmích se stali prostřednictvím Chirurgické společnosti aktívními členr

ČsLSJEPhnecl ocl jejíhozaloŽenívrocel953. okamŽitěpo.iejítnvznikubylaustanovenl,
urologická kornise této společnosti, která se jeŠtě tcntýŽ rok osamosttrtnila a byla pi:emčněn.,

na Československou urologickou společnost ČsLS JEP. Po zaloŽení samostatné Slovenske



urologické Společnosti J. E' Purkyně (SUS) vznikla de iure také Ceská urologická společnost
(ČUS).

Podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví z roku 1954 o postgraduální specializaci lékařů

se urologie stala nejprve nástavbovým oborem' V roce l971 byla novou vyhláškou zaÍazena

mezi základní obory s dvojstupňovoli Specializací. Dětská urologie byla součástí dětské

chirurgieaŽdoroku1981. VtomtorocebylapřičleněnakurologiiazaÍadilasemezinástav-
bové obory, ze kterých se skládá také specializační atestace.

Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze, jako součást nejstarší univerzity ve střední

Evropě. se aŽ do roku l976 mohla ,,pyšnit" skutečnou raritou. neboť neměla urologickou
k1iniku. Výuka urologie do této doby probíhala v rámci výuky chirurgie a měla po dlouhá léta

úroveň ponze tzv. chirurgické urologie.

Rok 1976 znamenal pro českou urologii další významný mezník. Dne 20. záÍí byla
slavnostně otevřena nová budova rok předtím ustanovené Urologické kliniky Fakulty všeobec-

ného lékařství Karlovy uníverzity v Praze. Současně sem byla přestěhována i katedra urologie
Institutu pro další vzděIávání lékařů a Íarmaceutů v Praze (ILF nyní IPVZ)' instituce, která

zodpovídá za postgraduální výchovu lékařů a farmaceutů s působností v České republice. Do
;ela kliniky i katedry ILF byl postaven prof' E. Hrirdec, v té době jiŽ uroIog světového jména.

Podjeho vedením se klinika v krátké době vypracovala na mezinárodně uznávané pracoviště.

Čus ie v současné době uznávanou profesní organizací. V jejím čele je devítičlenný výbor,
'. olený tajnou volbou kaŽdé 3 roky' ČUS pořádá pravidelně dvakrát do roka pracovní konfe-
. enci (ednodenní a dvoudenní). Jednou Za dva roky se koná urologický kongres s mezinárodní
jČastí, organizovaný společně se SUS.

v Čnie v současné době sedm urologických k]inik a 64 samostatných lůŽkových urologic-
ir'ch oddělení pro dospělé a l0 pro dětské pacienty. Urologická péče je rovnoměrně rozpros-

-lena a dobře dosttlpná. Počet 40 000 pacientů připadajících na jednoho urologa u ČR.je
' Evropějedním z nejniŽších.

\'Ýznamné aktivity
Po skončení 2. světové války měla česká urologie ve svých řadách několik osobností, které

:ispěly k jejímu dobrému jménu' Především to byl prof. Bedrna, propagátor moderníurologie,

-:hoŽ rrronogralie Dětská urologie, vydaná v roce 1951' v mnohém neztratila ani dnes ze své

*stuálnosti. ZásluŽnol práci vykonali také primríři některých neuniverzitních urologických
Jciělení (doc. Pačes, dr. VoŽeníIek, dr. Rada, dr' Šváb, <1r. Vavřinec, dr. Morávek, doc.

ročvara i další), kteří svou mimořádnou erudicí v urologii přispěli k vysokému standardu

_:o1ogické péče poskytované u nás. Velký ohlas zaznamenala i rnonografie prof. J. Kučery

'rirurgie hydronefrózy (l960), která byla přeloŽena do několika cizích jazyků. Nerr-ralý

.znam měly i další publikace vyšlé Z pera autorských kolektivů pod vedením prof. Zvary,

rr ně příručka urologické chirurgie Urologické operácie ( 1 983).

od 60. let tři urologické osobnosti - profesoři Hradec, Kučera aZvara- vyvíjely nesmírné

'..1í. podloŽené vynikající urologickou erudicí, aby pozvedly československou urologii na

: ' :opské výsluní. Jejich snaha byla o to cennější a obtíŽnější, neboť byla realizována v dobírch,
,:i nebylo lehké prosadit cokoliv, co převyšovalo nebo se lišilo od toho, co přicházelo

\ rlchodu.

Er'ropská urologická společnost (EUA) _ jedním z jejich zakladatelů byl i prof. Hradec _

,-:nila mezinárodní postavení české urologie a u příleŽitosti otevření praŽské urologické
riky ( l 976) rozhodla, Že její druhý kongres (první v socialistické zemí) se bude konat právě



V Praze. Kongres EUA skončil výrazným odborným i společenskýnl úspěchem, který ještě
zvýšil mezinárodní autoritr-r české urologie.

Čus l sus se staly centry organizace vědecké práce v uroiogii' Íórern pro přenos ne.jnově j_

ších uroiogických poznatků do klinické praxe, vytvoř_ily pfostor pro konfrontaci názorú.
aktivně se zapojily c1o organizace postgraduální výchovy a garantovaly její úroveň. Nedílnou
součástí jejich činnosti byla a je i organizace pracovních schůzí, konferencí, sympozií i celo'
státních sjezdů, později i kongresů s mezinárodní úČastí.

V roce 1994 uspořádala ČuS ve spolupráci s Českou gynekologickou společností dalŠ:
významnou mezinárodní akci, 21. kongres Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS,.
který rovněŽ zaznamenal veliký mezinárodní ohlas.

Zahraniční spolupráce
V období l948_l968 byl vyvoj tirologie v Československu poněkud přibrz<lěn relatil'n'

meziniirodní izolací. V tomto období bylo moŽné udrŽovat internacionální kontakty praktick.'
jen s urology z tzv. socialistického tábora' JelikoŽ V tomto politickém bloku československ*
urologie zaujímala přední postavení, své poznatky i ,,umění" spíše zahraničním kolegůn
předávala, neŽ přejímala. Naději na uskutečnění rnezinároclních kontaktťr v plném rozsah_
přerušila tzv. normalizace po roce 1969. V těchto letech nebyla izolace jlŽ tak důsledná, a tal'
alespoň občas dostávali někteří naŠi urologové moŽnost vycestovat na Západ,kontaktovat s\.
kolegy, demonstrovat i některé své operace a podílet se alespoň částečně na formovár.
mezinítrodních společností.

Čus a zejrnéna klinická pracoviště udrŽLr.1í aktivní mezinárodní styky s paftnery neje_
z- evropských, ale i zámořskýclr zerní. ČUS udrŽu.1e těsné odborné i přátelské styky se SL S

Čeští urologové .jsou členy rnezinárodních urologických organizací (SUI, EUA, ESPL
přispívají téŽ aktivně do mezinárodních urologických časopisů a pravidelně přednášejí n_

rnezinárodních urologických fórech.
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