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Zpráva o oslavě 150. výročí založení Spolku českých lékařů v Praze 
 
Dne 6. června 2012 se na Univerzitě Karlově ve Velké aule staroslavného Karolina 
konalo slavnostní shromáždění věnované 150. výročí založení Spolku českých lékařů 
v Praze. Záštitu nad tímto shromážděním převzal rektor Univerzity Karlovy prof. 
Václav Hampl, který umožnil, aby se setkáni konalo v Karolinu. Záštitu dále převzal 
primátor hlavního města Prahy doc. Bohuslav Svoboda a děkan 1. lékařské fakulty 
prof. Tomáš Zima.  
 
V čestném předsednictvu zasedl předseda České lékařské společnosti JEP prof. 
Jaroslav Blahoš a členové současného výboru Spolku prof. Jana Brůnová, prof. Petr 
Goetz, prof. Miloš Grim, prof. Jiří Horák, prof. Jan Kvasnička, prof. Pavel Pafko, prof. 
Jiří Raboch, prof. Vladimír Staněk, prof. Tomáš Trč, prof. Jaroslav Živný a dr. Petr 
Jánský. Jednání zahájil a program uváděl prof. Miloš Grim, vědecký sekretář Spolku.  
 
Pozváni byli všichni současní členové Spolku, děkani lékařských fakult Univerzity 
Karlovy, představitelé České lékařské společnosti JEP, v jejímž rámci Spolek dnes 
působí, představitelé České lékařské komory, ředitelé pražských nemocnic  
a výzkumných ústavů Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci odborných lékařských 
společností ČLS JEP, představitelé Spolku slovenských lekárov v Bratislavě  
a zástupci Svazu bavorských internistů.  
 
Mezi hosty byli také představitelé a zástupci dalších institucí, které se Spolkem 
spolupracují a těch, kteří činnost Spolku sponzoruji. Slavnostního setkání se 
zúčastnili členové Spolku, kteří v minulých letech organizovali jeho činnost  
a připravovali a koordinovali přednáškové večery.  
 
Jménem výboru Spolku všechny účastníky uvítal prof. Miloš Grim, vědecký sekretář 
Spolku. Uvítal nejprve prorektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Jana Škrhu, který 
zastupoval rektora prof. Václava Hampla, dále děkany lékařských fakult Univerzity 
Karlovy, předsedu České lékařské společnosti JEP prof. Jaroslava Blahoše, 
presidenta České lékařské komory dr. Milana Kubka, dále prof. Igora Riečanského, 
předsedu Spolku slovenských lekárov v Bratislavě a zástupce Svazu bavorských 
internistů dr. Wolfa von Römera, dr. Hartmuta Stöckleho a prof. Jürgena Zehnera. 
Dále uvítal Mgr. Danu Juráskovou, ředitelku VFN a baronku Janu Germenis- 
Hildprandt, jejíž předkové podporovali Jana Evangelistu Purkyňe.  
  
Prof. Grim připomenul význam Spolku pro zrovnoprávnění českého jazyka 
v medicíně a pro vyhranění české identity v lékařství. Byl tím položen základ pro 
pozdější vznik samostatné České lékařské fakulty. Dále to bylo a stále je úsilí  
o zlepšování zdravotní péče a podpora vzdělávání lékařů. Nikdy nepřerušená 
kontinuita tohoto působení Spolku je obdivuhodná a zároveň zavazující.  
 
Význam Spolku zhodnotil ve svém úvodním projevu předseda Spolku českých lékařů 
v Praze, profesor Jan Kvasnička.  Prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Škrha 
zdůraznil význam autority Jana E. Purkyněho pro založení a činnost Spolku a popřál 
mu dalších 150 let činnosti.  Následoval projev předsedy České lékařské společnosti 
JEP prof. Jaroslava Blahoše, který ocenil činnost Spolku a jeho náplň, která je 
aktuální i v současné době. Děkan 1. lékařské fakulty prof. Tomáš Zima vyzdvihl 
význam pravidelných setkávání organizovaných Spolkem, které umožňují vzájemnou 
výměnu zkušenosti a názorů jak v oblasti vědy a medicíny, tak v otázkách 
celospolečenských.  Zdravice presidenta České lékařské komory dr. Milana Kubka 
byla věnována problematice současného zdravotnictví. Ocenil Spolek jako 
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předchůdce dnešní České lékařské komory. Předseda Spolku slovenských lekárov 
v Bratislavě prof. Igor Riečanský připomněl historickou propojenost a sepětí českých 
a slovenských lékářů. Dr. Wolf von Römer, předseda Svazu bavorských internistů, 
připomenul 20 let úspěšné spolupráce a vzájemných kontaktů obou našich 
společností.    
 
„Spolek českých lékařů v běhu dějin“ byl název slavnostní přednášky doc. Petra 
Svobodného, ředitele Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. 
Doc. Svobodný uvedl historii Spolku do širších souvislostí tehdejší doby. Řada 
profesních, vědeckých a dalších spolků a politických stran vznikala jako projev 
parlamentarismu a ústavnosti,, které umožnila rakouská ústava z roku 1861, která 
zaručila občanům Českého království moderní občanská práva a svobody.    
 
Jan Evangelista Purkyně působil od r. 1810 několik let jako vychovatel v rodině 
Hildprandt von Ottenhaussen na zámku Blatná. Paní Jana Germenis- Hildprandt  své 
vystoupení uvedla vzpomínkami svého pradědečka, o kterém je známo, že 
Purkyněho všestranně podporoval.  
 
V další části programu byly předány pamětní medaile a diplomy čestného členství. 
Medaile České lékařské společnosti JEP byla udělena předsedovi Spolku bavorských 
internistů dr. Wolfu von Römerovi. S bavorskými internisty Spolek spolupracuje více 
než 20 let. Jejich přednášky jsou každoročně součástí programu pondělních 
přednášek v Lékařském domě a zástupci Spolku jsou pravidelně zváni na sjezdy 
bavorských internistů. Vědeckému sekretáři Svazu bavorských internistů Dr. 
Hartmuntu Stöcklemu a dlouholetému členu Svazu bavorských internistů prof.  
Jürgenu Zehnerovi bylo uděleno Čestné členství ČLS JEP. Toto členství bylo 
uděleno rovněž  předsedovi Spolku slovenských lekárov v Bratislavě prof. Igoru 
Riečanskému jako ocenění mnohaleté vzájemné spolupráce.  
 
Čestné členství Spolku českých lékařů v Praze bylo uděleno představitelům  
a vedoucím pracovníkům institucí, které dlouhodobě spolupracují se Spolkem  
a členům předsednictva Spolku jako ocenění jejich mnohaleté práce. Byli to  
prof. Jana Brunová, prof. Miloš Grim, prof. Václav Hampl, prof. Josef Kautzner, prof. 
Zdeněk Krška, MUDr. Milan Kubek, prof. Terezie Pelikánová, prof. Ctibor Povýšil, 
prof. Igor Riečanský, prof. Tomáš Trč a prof. Tomáš Zima.  
 
Medaile ke 150. výročí založení Spolku byla udělena čestným hostům, 
představitelům spolupracujících institucí a členům Spolku, kteří organizovali  
a zajišťovali jeho činnost v minulých desetiletích i těm, kteří připravovali  
a koordinovali přednáškové večery v posledních letech. Medaile jim bude připomínat 
historii Spolku a bude závazkem naplňovat jeho poslání i v budoucnosti. 
 
Medaili dále převzali hosté ze Svazu bavorských internistů a prof. Igor Riečanský, 
předseda Spolku slovenských lekárov v Bratislavě, děkani lékařských fakult, 
prof. Tomáš Zima, děkan 1.LF UK, doc. Ondřej Hrušák, děkan 2. LF UK, 
prof. Michal Anděl, děkan 3. LF UK, prof. Miroslav Červinka, děkan LF UK Hradec 
Králové, doc. Boris Kreuzberg, děkan LF UK Plzeň, dr. Milan Kubek, prezident ČLK, 
prof. Václav Hampl, rektor UK v Praze, doc. Ludmila Hlaváčková z Ústavu dějin 
lékařství 1. LF UK,  baronka Jana Germenis- Hildprandt, Mgr. Dana Jurásková, 
ředitelka VFN, ing. Jiří Michal, emeritní ředitel Zentiva, doc. Petr Svobodný, Ústav 
dějin Univerzity Karlovy, Eva Ponocná, ředitelka sekretariátu ČLS JEP, doc. 
Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství a doc. Jan Klíma, in 
memoriam. Další medaile byly uděleny zasloužilým členům Spolku, kteří jsou zde 



 3

uvedeni v abecedním pořadí: prof. Michael Aschermann, prof. Vladimír Bartoš, prof. 
Vladimír Beneš st., prof. Jaroslav Blahoš, prof. Jana Brunová, prof. Radomír Čihák, 
doc. Jaroslav Feyereisl, prof. Miloš Grim, prof. Petr Goetz, prof. Tomáš Hanuš, prof. Jiří 
Hoch, prof. Jiří Homolka, prof. Jiří Horák, prof. Karel Horký, doc. Jaroslav Hrba, prof. 
Jan Hořejší, MUDr. Petr Janský, prof. Josef Kautzner, prof. Pavel Klener, doc. Milada 
Kohoutová, prof. František Kölbel, prof. Radana Königová, prof. Zdeněk Krška, prof. 
Jan Kvasnička, MUDr. Václav Lácha, prof. Aleš Linhart, prof. Milan Macek jr., prof. 
Josef Marek, prof. Alois Martan, prof. Pavel Pafko, prof. Vladimír Palička, prof. Terezie 
Pelikánová, prof. Jan Pirk, prof. Ctibor Povýšil, prof. Jiří Raboch, prof. Evžen Růžička, 
prof. Otto Schück, prof. Vladimír Staněk, prof. Štěpán Svačina, prof. Richard Škába, prof. 
Jan Škrha, prof jJiří Šnajdauf, doc. Jan Šváb, prof. Jiří Tichý, doc. Jan Tošovský, prof. 
Tomáš Trč, prof. Marek Trněný, prof. Ondřej Viklický, prof. Petr Zvolský, prof. Aleš Žák  
a prof. Jaroslav Živný.                                                                   
 
Následoval koncert. V jeho prvé části zazněly tři skladby: Trumpet Voluntary D-dur 
pro 2 trubky a varhany Georga Friedricha Händela,  Ave verum pro 2 trubky  
a varhany W. A. Mozarta a Largo andante D - dur  jehož autory jsou Maurice Greene, 
William Boyce. Na trubku hrál Miroslav Kejmar, na varhany Jan Kalfus.  Ve druhé 
části koncertu vystoupil Sbor Univerzity Karlovy, který vede sbormistr Haig Utidjan. 
Na programu bylo několik vět Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, výběr 
z Arménské liturgie Komitase Vardapeta a Hallelujah z Oratoria Mesiáš Georga 
Fridricha Handela. 
 
Koncert byl oceněn dlouhotrvajícím potleskem a sólisté byli odměněni květinovými 
dary. Tím byl program ve Velké aule ukončen a následovalo pozvání do Křížové 
chodby Karolina v přízemí, kde bylo připraveno občerstvení. 
 
Na závěr je třeba uvést, že slavnostnímu setkání v Karolinu předcházela recepce ke 
150. výročí založení Spolku, kterou v rezidenci primátora na Mariánském námestí 
pořádal primátor hl. města Prahy doc. Bohuslav Svoboda.  
 
Prof. MUDr. Miloš Grim,DrSc., vědecký sekretář Spolku 
 
 
 
 


