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Společnost byla zaloŽena 28. července 1924 jako Československá společnost pro rÓntgeLogii a radiologii, a to z iniciativy plzeňského radiologa dr. Antonína Člpery. Zakladatel,
- : lf. chirrrrgie
a radiologie MUDr. Rudolf Jedlička, byl osobností s vysokou vědeckou a osob.tutoritou; později se stal obětí záiení a je uveden na meziniíroclním památníku v Hamburku.
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r' 1948 bylo uznání radiologie jako samostatného oboru tak, jak bylo obvyklé v ostatních
:.ních. Bránilo tomu praŽské akademické prostředí, nezájem o obor v okresech při značném
-_:gocentriSmu a ÍoZpory mezi radiodiagnostiky a radioterapeLrty. Pod Jedličkovým vedením
' llečnost vzkvétala. Uspořádala celostátní kongresy v letech 1926 a 1927 (tento uŽ po
.lličkově smrti), dále v r. l93l a 1933 (Jáchymov). Po Jedličkově smrti vedli společnost
'-_'ráŽně praŽštíklinikové _ prof. A. ostrčil (gynekolog), K. Hynek (internista), J. Diviš
'-irurg) a B. Prusík (internista), kteří Se o radiologii zajímali jen ve vztahu k vlastním
' -iipiínám, jako o vyŠetřovací a léčebnoumodalitu. obor neměl vlastní katedru, ani výuku

'':- či postgraduální. V

roce1945 se stal předsedou

v Československu prvníjrnenovaný

-.llostatný prof'esor radiologie dr. V. Šváb (Praha), místopředsedy by|i dr. B. Pollancl (Praha)
' jrlC. J. Šprindrich (Brno). V činnosti výboru se stále střídala řada významných osobností
i'ch disciplín: prof. K. Gawalowski (dermatolog)' prof. V. Posejpal (experimentální fyzik),
' E' Zikmund, doc' A. Sigmund, dr. A. Novák, dr. A. Morávek, doc. I. Volicer, doc. J. Šimon,
' Z' Beneš, prof. J. BaŠtecký, prof. S. Věšín, prof. B. Niederle, doc. L' Valach, doc. J' Škvařil,

'

M. Fořt, doc. M. Eliáš, prof. F. Běhounek a výborný soukromý rentgenolog dr. H.
ltnermann' nejkonvenčnějšíosobnost předválečného výboru. Do konce 2. světové války
- 'lečnost vzděIávání v oboru radiologie nikdy formálně neřídila, přispěla však významně
ludování ,,centrálních rentgenů" ve velkých nemocnicích jako samostatných oddělení.
-nalých nemocnicích se však tento - Zuckermannem V roce 1930 jasně formulovaný
:adavek nepodařilo realizovat aŽ do vypracování první samostatné koncepce oboru. Teprve
945 vznikl předpis o úpravě předběŽného vzdělávání lékařůpřed specializací, čímŽbyl
"'

překonán zásadní odpor na akademické půdě. Vzdělávání radiologů na vědeckých schůzích
společnosti bylo rozsáhlé, ale centralizované zprvu do Prahy (i Brno a Bratislava byly odstrčeny), coŽ budilo regionální napětí. Ve 30. letech patřili mezi nejčastějšípřednašeče: V.
Žahourek, S. Věšín,J. Baštecký, H. Frůhauf, A' Morávek, A. Gjurič, V. Šváb, H' Zuckermann,
A. Středa' M. Eliáš' M. Fořt a B. Polland.
Postupně se utvářející sociální a zdravotnické úsilísměřovalo k pojištění pracovníkůoboru
proti jeho rizikům _ od r. l945 k formulaci požadavku na zkrácení pracovní doby, rizikové
příplatky, zkrácení doby odchodu do penze, sníŽení důchodovédaně a výhodnější stanovení
tax za výkony. Plný úspěch ve všech těchto směrech se nezdařil nikdy.
Společnost se chopila iniciativy Spolku odborných lékařůa doc. Teisingera a od r. 1942
realizovala plán ochrany personálu proti škodlivému ionizujícímu'záÍení, s technickými kontrolami, testy zaÍízenía zavedením pravidelných zdravotních kontrol pracovníků.
K napětí mezi společností a kliniky byla řada příleŽitostí, např. v r. 1935 spor s prof.
Hynkem nad koncepcí výstavby praŽské Všeobecné nemocnice. odr.1941 se táhl ostrý střet
s neurology, kdo má radiologicky vyšetřovat neurologické pacienty; přetrval do 50. let
a veden byl někdy velmi nevybíravě. Na květnové schůzi v r. 1945 byla poprvé projednána
koncepce oboru se zaměřením na praktickou činnost, výuku, vědu, zdravotní a sociální péči.
i stavovský Život. V r.1941 byla koncepce poprvé formulovánajako zákonná předloha na
ochranu osob pracujícíchse zářenírn. Léta 1918_1954 jsou vyplněna lokálními, namnoze
nepřehlednými' výrazně politicky motivovanými tendencemi a šarvátkami' v nichŽ šlo o uchopení vedení společnosti
pětkou". PřítrŽ těmto střetůrn učinily volby výboru na
',stranickou
sjezdu v Luhačovicích (1954), z něhož vyšta vítězně <lernokratická skupina výboru (Šváb.
Baštecký' Věšín,Žahourek' Slanina, Šprindrich). Tím byla umoŽněna i emancipace oboru
rezolucí pro MR (KonÍ'erence ve Špindlerově M|ýně 1956), s ucelenou koncepcí oboru
rentgenologie a radiologie. V r. l953. polřízení Úslavu pro doŠkolování lekařů v Praze (dneŠni
IPYZ), se spoIečnosti podařilo prosadit Samostatnou katedru radiologie. Jejírn prvním vedoucím byl prim. dr. Slanina (do 1966)' dále následovali: prof. S. Věšín (1966-1916), prof. J.
Kolář (1976-1992) aodr. 1992 prof. J. Bohutová (dosud). Katedra má vlastní sbor odborných
přísedícíchpři zkouškách (atestacích), které jsou v současnédobě dvoustupňové'
Čehými funkcionáři výboru společnosti od r. l945 byli Qako prvníje uveden předseda, pak
sekretář)' v době totality s respektovánímnaÍízení,Žeaspoň jeden z nich rnusí být clenem KSC
k,'uchování vedoucírole strany": prof. V. Šváb, prof. Bláha, doc. Poch (1945-1961); prof.
Baštecký, doc. Poch (1961-1965); předseda prof. Bláha, místopředseda prof. Holý, tajemník
doc. Kolríř ( 1969); prof. Holý, prof. Kolríř ( 1973-1986); prof' BlaŽek, prof. KoIář ( 1987-I99l t:
prof. Kolář, prof' Vyhnánek (199l_l995); prof. Vyhnánek, prof. Kolář (1995_1997); doc.
Šprindrich, m1., prof. Benda (l997-1999);doc. Šprindrich, mI.' prof. Válek (l999-dosud).

Významné aktivity
Společnost pokračuje v pravidelných celostátních sjezdech, mezi nimiŽ vynikl prvý úspěšnr
mezinárodní kongres ( 1 963) v Karlových Varech; předpokládaný následující ( l 968) byl zruše:'
na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy; následovaly nemén;
úspěšnékongresy s mezinárodní účastív Brně (l972) a Bratislavě (1979). Celostátní odbomo
sjezdy pokračujínyní s dvouletou periodicitou (po rozdělení Í'ederace alternativně se sjezd.'
Slovenské rádiologické spoločnosti). Ke konci období totality proběhly úspěšnépokus\
o aktivní mezinárodní akce ve formě ,,Podunajských sympozií" za účastiČssn, MLR a R"kouska (počínajer. 1914, celkem čtyřikrát s odstupem 4 roků). Bohatě se rozrůstá poče.
odborných schůzína půdě Radiologických klinik Čech i Moravy a monotematických sympo-

společnosti k jejich zá1mové problezií, nebo tematicky zaměÍenýchakcíjednotlivých sekcí

matice.Podnětemknimjerychlýtechnologickýrozvojoboruanarůstajícízáplavanově
získaných poznatků.

Časopis

v r' 1938 pod názvem Acta Radiologica
Samostatný oborový časopis se podařilo vydat aŽ
byl však zastaven nacisty v r' 1940 před vydáním
et Cancerologica Bohemos1*.ni.u. Časopis

3.čísla,takŽejehosoučasnýročníkmádíkpřerušenímoznačení58.7'atutodobuzměnil
na ,,Českonařízenou
několikrát pojetí i název; byl původně vydáván cizojazyčté,s
3-ě1o:
na
názvy pak byly ještě změněny
"Cessiovenská rentgenologie;' j;o ; češtiněil slovenštině',
po dnešní,'Česká radiologie" (1994)'
radiologie"
koslovenská radiologie", ,,Česko-Slovenská
je 0 rj3e} zatok'Zakládajícím
Původní formát A5 byl zvětŠen na A4, současná periodicita
(aŽ
byl do své smr1i ( l 98 1) prof. V. Šváb,pokračujícím
a dlouholetým šéfredaktorem časopisu
dosud) je prof. J. KoláŤ.

Zahraniční spolupráce
MezinárodnístykyspolečnostivpředválečnémobdobísměřovalypředevšímdoFrancie(A.
a Švédska(G' Forssell)' Pod
Beclére)' Rakouska a Německa 1q' Hotzk,'echt, M. Haudek)
však byla málo
narůstala i orientace na Jugoslávii a Polsko, vcelku
r.livem
"panslavismu"
se ,,západními společnostmi" mařila
r'ydatná a odbomě přínosná' Poválečné úsilío spolup táci
se spo1ečnost aktivně podílína harmonizaci
oo1itická omezení tota1itní doby. V současné doLě

zářením byly kupř' jiŽ plně
našemu Vstupu oo Bu. Předpisy o ochraně před
EU ,,Indikační kritéria pro zobrazo:ktualizovány v r. 200:, kdy byl vydán pieklad směrnic
o vzdělání lékařůi nelékďských zdra.,
ací metody,.' Nyní, u souluáu s připravenym i zákony
pracuie na korelaci vzdělávacích postupů s evropským
"otnických prot'esí' se intenzivně
rměrnic

k

:tandardem.

Society of Radiology (ISR)' a EuSpolečnost je řádným kolektivním členenr lntemational

.opeanAssociationofRadiology(EAR);najejichakcevysílápravidelněsvédelegáty
a jej.m evropským kongresem
. hlasovacím právem. Zv1ášté atilvni je spolupráce s EAR

vzdělávacích' profesních' koncepčních
ECR). V ruznýchkomisích těchto institucí (především
našich odb:rník1r (prof' Belan' prof'
řada
intervalech
. technických) pracovala v časových
Peregrin, doc' Šprindrichm1'' prof'
3enda' prof. Eliáš, prof. Kolář, prof. Neuwirth, doc.
v alsi"t',-mezinárodních společnostech.isou individuál. uma' prof. Válek, prof. Vyhnán.L).
kupř'
'.imi aktivními členy podle směru své převládající odborné činnosti dalšíspecialisté'
ESGAR. ESMSR, ESNR, EUSOBI,ISS a dalších'
()cenění

zahraníčnímodborníkůmpříleŽitosti jejich
Společnost uděluje čestná členstvítuzemským i
na sjezdech' nebo jiných zasedáních'
'"'znamných osobních jubileí, zpravidla

\"nitřní členění

RozvojioborusepŤizpůsobujevnitřníčleněníspolečnosti,kterázÍídilaÍadusekcíakomisí
CT, MR' UZ'
. ., azbami na jednotlivá činno.sti a klinické oboiy: komise pro diagnostiku
jejíŽ aktipůvodně i neuroradiologickou'
:;itroenterologickou' osteologickou, pediatrickou a
společnost, ktetá lizce spolupracuje
n"u.oradiologictá
'r- převzala noue urnlna ě"sm
sekce pro informatiku
radiologické společnosti. Význámné aktivity tozvíjí
" l borem České
161

a Zejména sekce mamologická, která od r' 2003 aktivně pracuje v mamologickém screeningu
nádorů prsů Žen.

Předseda: Doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 50' 100 34 Praha l0-Vinohradr.
tel.:261 162 551, fax:261 162 409, e-mail: sprind@fnkv.cz
Vědecx1a sekrettiř: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Radiodiagnostická klinika LF MU a FNB, Jihlavská 20,625 00 Bmo' tel.: 54] ] 93 006, far:
541 192 383. e-mail: vlvalek@rned.muni.cz
Místopředseda: Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
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Podklady zpracovali doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc.,
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