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V roce 1903 vystoupil ve Spolku lékařů českých MUDr. Josef Skalička, městský zdravotní

rada v Praze, s návrhem vytvořit ústředí: ,,které by vydatně podporovalo české bádání rakovirry

a které by se snaŽilo soustavně zmímiti utrpení nemocných rakovinou, zejména nezhojitel-

ných"' Přípravné práce jeŠtě Stačil zahýiÍ prof. MUDr. Karel Maydl (Ť1903). Stanovy byly



schváleny V roce l904 a22' I0' 1905 se konala v sále MěŠťanské praŽské besedy ustavující
valná hromada Spolku pro zÍízení a vydrŽování sanatoria pro choré zhoubnými novotvar\'.
zvláŠtě rakovitlott. Jeho prvním předsedou byl zvolen prof. MUDr. Václav Rubeška.

Zanedlouho se činnost spolku rozšířila také na poclporu českého bádání rakoviny a spolek
se přejmenoval na Spolek pro zkoumání a potírání rakoviny v Praze' od roku 19l3 ho vedl
prof' MUDr. Jaroslal, Hlava. Získával nové členy a peníze, které ovšem postačily pouze na

podporu clrobných akcí a omezeného výzkumu. Činnost zcela ustala během války v letech

19l4_19l8. PoválcepokračovalvčelespolkuJ.Hlava.Vroce1921dostal odT.G.Masarykl
100 000 korun (k příleŽitosti otevření Hlavova ústavu v Praz'e). Dirlší vydatné dary poslali
bohatíjeclnotlivci a peněŽní ústavy' Pokus zříclit V Sanatoriu v Praze-Podolí léčebný ústav pro

nemocné rakovinou bohuŽel nevyšel.

V další své činnosti vsadil spoiek na masivní osvětovtlu práci. V roce 1924 clal napI''

vytisknout 15 961 českých a slovenských plakátů a celkem 30 400 letáků (akci řídil MUDr.
Karel Driml z ministerstva zdravotnictví). Text napsali J. Hlava, V. Rubeška a R. Jedlička poc

výzvou Boj proti rokovině! Svým obsahem zůstává dodnes aktuální.

V ťtnoru l924 navrhl prof. Hlava zaloŽ'it Ústav pro výzkum a léčbu zhoubných nádorťr. al.'

v listopadu zemřel. Jeho nástupci, prof. MUDr. RudolÍ'u Jedličkovi (l925)' se zdařilo zi'ídj.
v Hlavově ústavu Bioptickou stanici. Experimentální odclělení a Jedličkův Dispensář pr.

Radiurnterapeutickém odděIení PraŽského sanatoria v Praze-Podolí.
V roce 1926 navrhl R. Jedlička změnit název spolku na Českosloverrský spolek pro zkoL;-

mání a potíriiní zhoubných náclorťr v Praze. V říjnu téhoŽ roku zemřel ajeho nástupC€[l Se St:.

prof. MUDr. Václav Rubcška. Spolek vzkvétal, ústavy mohutněly a sílily snahy o vlastn
výzkrrmný ústav. Takové výzkumné ústavy uŽ existovaly v Turíně (l9l3), Madridu (l9]]
v Nizozemské lndii (1922), v PaříŽi (1923)' v Minneapolis (i923). v Caes de Porto (l9l_:
a V roce l928 byly zaloŽeny v Horizontalle, v Argentině, v Belgii, Portugalsku.

Myšlenka budovat ťrstav, který by věnoval komplexní pozornost zhor.rbné nemoci. }.

prosadila také v Brně. Podnět k zaloŽení nadačního Spolku Dcxnu útěchy (stanovy V}pracor ;
prof. MUDr. František Hamza) dala v roce l92[l etnograÍka Lucíe Bakešová a společně ..
svým synem, známým chirurgem Jaroslavem Bakešem' a dalšírni nadŠenci za|oŽilt Bakešot _
nadaci k přípravě stavby Domu útěchy. V roce 1929 vydal Bakeš sarlostatnou práci ,,Jak Če.

vzrťrstajícÍnu nebezpečí rakoviny"; její součástí byt přehled výskytrr a úmrtnosti na toi

onemocnění v Čechiich, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi a ta\.
informace o stri.rktuře připravovaného ťtstavu, který buc1e přičleněn k chirurgické Bakešc,''.
nemocnici na Ž\vténkopci v Brne. Ústav byl proponován jako 

'.speciálnícentrum celostátnrl_'

významu, v němŽ naleznou zlepšení... postiŽenízhoubnýnri níidory, v jchoŽ laboratořích ..
bude vědecky a soustavně pracovati ..., jak toto pokrok cloby a vědy na krrlturně vyspěle ::

národě Žádá".

Na nově zaloŽené Lékařské Í'akultě Masarykovy univerzity v Br'ně se zrodilir myŠlen.-
o zŤízení ústavu pro bádání a léčení rakoviny. ZaloŽen měl být při Í'akultě v nástavbě nettlc.-

nice U Sv. Anny, měl mít léčebnou, cliagrrostickou, výzkumnorr, fyzikírlně chemickclu a sér. -

logickou část a vést ho rněi prof. MUDr. Július Petřivalský. Neúspěch tohoto podniku slor-._'

v c1ějinách boje proti rakovině iako negativnípříklad zásahu partikulrírních zájrnů, které mále '-

ohrozily stavbu Domu útěchy. Jirros]av Bakeš uhájil výzkumnou s.rmostatnost a Ílnani"
soběstačnost podle vzoru ústavu ,,Radiumhenmed" ve Stockholmu. V letech l933_] 935 t*,

byla v Brně naŽIlté- kopci vybudována Masarykova léčebna - Dům ú1ěchy se l00 1úŽ,'.

a Bioptickou stanicí. (LůŽkové oddělení vecll pro1'. Richard Werner z Heidelbergu, laboratc:.
biochemik prof. Vladimír Morávek.) T. G. Masaryk přispěl částkou 2,5 milionů koru



Původně zamýšlená charitativní nemocnice pro nevyléčitelně nemocné se změnila propojením
klinické a výzkumné práce v komplexní moderní ústav, který měl laboratoře, lůŽkovou část,
ambulance' chirurgickou a gynekologickou část, specializovanou edukaci, nadnárodní registr
a onkologickou sluŽbu. NejdůleŽitější cíl spolku byl splněn.

V letech 1934-1936 byl postaven Na Bulovce v Praze Radioléčebný ústav s 80 lůŽky,
radiumterapeutickým oddělením a badatelnou-knihovnou. Vedl ho doc. MUDr. František
Novák.

Právě v těchto letech se prosazují snahy sjednotit spolky a 10. 12. 1934 byly schváleny
Stanovy Ligy proti rakovině jako zastřešující}ro spolku se sídlem v Praze; měl koordinovat
činnost dosavadních 8 spolků.

Do roku 1938 se jednalo hlavně o ,,spolky rakovinné", které usilovaly vyplnit mezefu
veřejného zdravotnictví v péči o onkologicky nemocné. Většinou bádaly odděleně' publiko-
valy a usilovaly rovněŽ o vytvoření odborného časopisu, coŽ se podařilo Spolku pro potírání
zhoubných nádorů, který v roce 1 93 8 začal vydávat časopis Acta radiologica et cancerologica
bohemoslovenica. V tomto roce vznikly také pobočky spolku v Moravské ostravě, v Uher-
ském Hradišti a v UŽhorodě.

Světová válka výrazně utlumila spolkovou činnost. V rooe 1942bylo Zastaveno vydávání
časopisrr, r.1944 byla z registru spolku vymazánaliga proti rakovině.

Po květnu 1945 opět obnovila činnost Liga proti rakovině (vedl ji prof. MUDr' Heřman
Š*t;jato zastřešující organizace se zemskými sídly v Praze, Brně a Bratislavě. Podle brněn_
ského vzoru byl vybudován bratislavský onkologický ústav (zaslouŽil se o něj prof. MUDr'
Viliam Turzo) v adaptovaném klášteře sv. AlŽběty. Svou činnost zahájll v r' 195 l.

Druhá polovina minulého století byla plná organizačních změn. Y r. 1949 vznikla Čs.
lékařská společnost J. E. Purkyně' jejíŽ součástí byla od r. 1951 onkologická sekce zaloŽená
na výzvu MUDr' Františka Vad'ury. Sekce byla přičleněna k Radiologícké společnosti, jejímŽ
předsedou byl prof. MUDr. Jan Šula, DrSc. Činností navázaIa sekce na předcházející spolky
a Ligu proti rakovině. Ústavy vybudované péčí spolku (v Praze Na Bulovce, v Brně na Žlutém
kopci) se staly rezortními ústavy ministerstva zdravotnictví. V této době byla jistým mezníkem
l, léčbě rakoviny instalace první kobaltové bomby v roce 1955 v Brně na Žlutém kopci.
Z bohatství faktografického materiálu upozorňujeme také na další mezníky v Životě onko-
logické společnosti _ pověření bratis1avského ústavu koordinační činností ve státě, pravidelné
konání onkologických dnů (od r. 1958, A. Winkler), vydávání časopisu Československá
onkologie, posléze Neoplasma. Vědecká symbióza bratislavského a brněnského úStavu trvala
během let1961_1969.

Čs. onkologická společnost 1ČoS,1edna ze 46 odborných společností) existovala sarnostatně
od 23. 5. 1969. Její osamostatněníbylo vyvoláno potřebou dynamického rozvoje onkologie
a komplexním přístupem k léčbě onkologicky nemocných azaváděním chemoterapie. Prvním
předsedou byl prof. MUDr. Vladimír stašek (1969-1914), přednosta onkologické kliniky
1. LF UK Qejí zŤízení prosadil v r.l973). od té doby se ve funkci předsedů vystřídali: prof.
MUDr. Jaroslav Švejda, DrSc.(1974_1986), ředitel VÚKEO, Brno; doc. MUDr. Vladimír
Kubec, CSc'(1986-1989), ředitel Radioterapeutického ústavu Nemocnice Na Bulovce; prof.
MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1989-1999)' přednosta Kliniky dětskéonkologieFN v Motole;
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1999_2003), přednosta I. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
Současným předsedou je od r. 2003 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc', přednosta Interní
hematoonkologické kliniky LF FN Brno. Ve funkci vědeckých sekretrířů dosud působili
MUDr. A. Placherová, MUDr. H. Stankušová, CSc.' MUDr. V. Šmehaus, doc, MUDr.
L. PetruŽelka, CSc., a prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc'



Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkolo_eie se z původnr
společnosti vydělují a Samostatně vznikají další sekce či spolky. Během 90. let vznikly uvniti
České onkologické společnosti ČLS JEP sekce pediatrické onkologie (předseda prof. MUDI'
Josef Koutecký, DrSc.) a sekce onkochirurgie (předseda prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. r'

Mimo ČoS Čt's lEp vznikly další samostatné společnosti: Spoiečnost radiační onkolo-uie.
biologie afyziky, Česká společnost komplexní onkologické péče, Senologická společnost.

Původní spolky l'olnóho proÍěsního sdruŽenínašly během historickó doby své mnohostranne
uplatnění ve stavovské struktuře na základě Vysoce stanovených cílů ii dobrovolně přijatých
a plnčných stanov. K dovršení konkrétních rr-redicínských cílťr se historicky vyvinuly v Českou
onkologickou spoleÓnostjako purciílní souČásl CLS jEP. s důruzem rta průbeŽntru lL el'ektir n:

spolupráci, 1'ýtněnu inÍbrmací, jeclnotnoLl koncepci onkologie jako interdisciplinárního obor"
(na fakultách i v nemocnicích), jako komplexní péče o onkologicky nemocné (i v terénnl
medicíně).

\';'znamné akÍivity
Y 1O. a 80. letech se soustředila ČoS převirŽně na konání pracovních schůzí, často l:

spolupráci s clalšími odbornými spolcčnostmi a sekcemi (radio1erapeutickou, hernatologickou.
gynekologickou a chernoterapeutickou). Členové společrrosti se ziktivní účastí spolupoclílei
také na akcích na Slovensku (Bratislavské onkologické dny)'

ČoS orgrrnizuje v účínnó spolupráci s MoÚ v Brnč pravidelné Bnrěnské onkologické dn,.
(oclr. l976), které jsou velmi navŠtěl ovanou vrcl-to1ovou akcí. K dalším pravídelným aktivitár:.
onkologických pracovišť sclruŽených v Čos patří Jihočeské onkologické clny (od r' 199_1

v Českém Krunlově. Brněnské dny paliativní medicíny (od r' 1995), PraŽský onkologický de:
(s gynekologickou tematikou, od r. l99_5), syrnpozia podpůrné a paliativní léčby (199-
ostrava). organizačně i odborně jsou podporovány Dny mladých onko1ogů. Členove Čos
zasedají v Nároclním onkologickém registru.

Spolcčnost spolrrpracLrje se všemi výše uvedenými sekcemi a společnostrni, rná sr,óho č]en*
v Transplantačrrí sekci ir v Henlatologické společrrosti. KaŽdoročně odměňuje nejlepší onkc-
logické práce a dělá velmi mnoho pro popularizaci onkologické problematiky v médiích
citlivě reagrrje na epidemiologické údaje a podporuje onkologický výzkurn (napí. z Nadac;
Terrylro Foxe). V závěru roku 2003 vytvořila Nírrodní onkologický program České reprrblik,'
s cílem sniŽovat incidcnci a mortalittt nádorových onemocnění. zlepšovat kvalitu Života or.-

kologicky nemocných a pr'itom racionalizovat nírklady na jejich diagnostiku a léčbu. Zněl'
progranu bylo rozesláno odborné veřejnosti.

V r. 200() l,ydalo nakladatelství Galén Stručné dějiny České onkologické společnosti autor.'
P. Klenera. L. Hlavíičkové a P. Svobodného.

Výbor CoS slouŽí jako konzrrltativní orgán onkologické pr'oblematiky v celé šíři oboru tak.
pro ČLt< a pro MZ ČR zpracovi'lvá potřebné standarcly základní onkologické péče. Předsei*
výboru, prof. Jiř"í Vorlíček, CSc.,.ie členem Vědecké rady MZ ČR.

Čos.1e Zastoupena rovněŽ v mezinárodních organizacích ESMo, EACR, ESo, WFSoS.

Časopis
od r. l986 nrá společnost svťrj časopis _ Klinická onkologie. Klinická onkologie vychírze -

nejprve .jako neperiodická účelová publikace slouŽící k metodickérnu vedení a předár'á:
odborných informací, vydávat ji VÚKEO a xÚxz v Brně (prof' MUDr. Jan Kovařík, MUD:
ZdeněkMechl)' od r. l99i ve spolupráci se Slovenskou hemalologickou společností-inicior L.-



ČoS vydávríní samostatného časopisu. Yycházíjako dvouměsíčnfl< (redaktor. prof. MUDr.
Aleš Rejthar, za slovenskou stranu je v tiráži uveden prof. MUDr. Ivan Koza).

Vnitřní čIenění
. Sekce pediatrické onkologie
. Sekce onkochirurgie
. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
. Sekce pneumoonkologie
. Sekce tkáňových kultur - pracovala přechodně
. Transplantační sekce _ společná s Českou hematologickou společností

Předseda: Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
přednosta Intemí hematoonkologické kliniky LF FN Brno
Vědecký sekretdř: Prof' MUDr. J. Žaloudft, CSc.

Podklady zpracovaly doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., a doc' MUDr' Jitka Abrahámová'
DrSc.


