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Personalia

Profesor MU Dr. Jiří Zámečník, CSc. –   
významné životní jubileum

Pála M.

V únoru slaví 90. narozeniny legenda 
české radioterapie –  prof. MU Dr. Jiří Zá-
mečník, CSc. Narodil se 4. 2. 1927 v Bra-
tislavě. V roce 1955 promoval na LFH UK 
v Praze s červeným diplomem, následo-
valy atestace v  obou základních onko-
logických oborech. Poté, co mu byla na 
třetí pokus povolena kandidatura, ob-
hájil ji v  roce 1984 a s pádem komuni-
stického režimu získal v  roce 1990  do-
centuru na 1. LF  UK v  Praze a  v  roce 
2003 profesuru na Trnavské univerzitě. 
Jeho domovským pracovištěm se stal 
dnešní Ústav radiační onkologie v Praze 
Na Bulovce. Od roku 1955 v něm půso-
bil v mnoha pozicích, vč. primářské, kte-
rou vykonával do roku 1992. V Ústavu ra-
diační onkologie pokračoval ve své práci 
až do roku 2007.

Prof. Zámečník působil jako tajemník, 
později vedoucí Katedry radiační onko-
logie Institutu postgraduálního vzdělá-
vání ve zdravotnictví, zasloužil se o roz-
voj onkologie ve funkcích krajského 
odborníka pro radioterapii a  klinickou 
onkologii. Svou pedagogickou činností 
se podílel na výchově několika generací 
radiologických laborantů, radiofyziků 
a lékařů. Do roku 1991 působil jako od-
borný lékařský a  fyzikální poradce spo-
lečnosti Chirana pro výrobu lékařských 
ozařovačů, prováděl sám měření u  vy-
víjených prototypů a uváděl je do pro-
vozu u nás i v zahraničí. Jako expert OSN-
-UNDP (United Nations Development 
Programme) pracoval v Chile, založil Ka-

tedru radiofyziky na univerzitě ve Valpa-
raisu, tři školy pro výuku radiologických 
laborantů a podílel se na vzniku Oddě-
lení radiační onkologie v nově budované 
nemocnici v Punta Arenas. Velkým příno-
sem bylo i jeho působení v „hodgkinském 
týmu“. Je nevlastním „otcem“ 51 dětí na-
rozených matkám, které sám ozařoval. 
Je autorem a spoluautorem 22 knižních 
publikací, více než stovky prací v odbor-
ných periodikách a  mnoha příspěvků 
na regionálních a světových odborných  
konferencích.

Prof.  Zámečník se podílel význam-
nou rolí na vývoji a propagaci radiační 
onkologie u  nás i  ve světě. Jeho práce 
byla opakovaně oceněna –  cenou České 
onkologické společnosti, cenou Spo-
lečnosti nukleární medicíny a  radiační 
hygieny, cenou České radiologické spo-
lečnosti, medailí J. E. Purkyně, čestným 
členstvím v České radiobio logické spo-
lečnosti, plaketou Alice Masarykové za 
činnost v Českém červeném kříži a dal-
šími. Za války byl členem revolučních 
oddílů Junáka, v květnu 1945 se aktivně 
podílel na Pražském povstání. Pro svou 
angažovanost ve skautingu byl pro-
následován komunistickým režimem, 
v  roce 1949 byl zatčen a po půlročním 
pobytu ve vazbě strávil 8 měsíců v pra-
covním táboře na dole Anna v Rynholci. 
Za svou odbojovou činnost obdržel 
četná vyznamenání.

Prof. Zámečník je člověk nesmírně či-
norodý, vždy byl aktivním sportovcem, 

mluví pěti světovými jazyky a ani těžké 
životní zkušenosti ho nedokázaly připra-
vit o  jeho trvalý optimizmus a  humor. 
Legrace jsme si s panem profesorem za-
žili mnoho a  jeho přezdívka „Calamity 
George“ už zůstane trvalou součástí 
dějin našeho ústavu.

Milý Jirko, děkujeme za vše, co jsi 
české onkologii a  našemu ústavu při-
nesl, a  k  tvému významnému jubileu 
ti přejeme co nejvíce zdraví a  životní  
pohody.

MU Dr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie

1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha


