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Vznik oboru dûtské onkologie si ve druhé polovinû 20. stole-
tí vyÏádala okolnost, Ïe se ve vyspûl˘ch zemích staly zhoub-
né nádory druhou nejãastûj‰í pfiíãinou úmrtí dûtí a mladistv˘ch.
Samostatnost oboru byla opodstatnûná i tím, Ïe nádory dûtí
a zhusta i dospívajících se znaãnû li‰í od nádorov˘ch one-
mocnûní dospûl˘ch.
Zakladatelem samostatného oboru dûtské onkologie se stal
u nás profesor Josef Kouteck˘, lékafi, kter˘ od samého poãát-
ku své odborné praxe zaãal jako mlad˘ chirurg na klinice dût-
ské chirurgie tyto okolnosti velmi dobfie vnímat a chápat. Pfies-
toÏe onkologie nebyla v té dobû zdaleka v popfiedí zájmu
ostatních lékafiÛ (léãba pacientÛ s nádory konãila vût‰inou
neúspûchem) zaãal se profesor Kouteck˘ s velk˘m úsilím
i nad‰ením onkologickou problematikou zab˘vat. Soustavn˘m
studiem a na podkladû vlastních zku‰eností i tûch, které získal
pfii relativnû krátkém studijním pobytu v zahraniãí (v dobû
uvolnûní na konci 60. let), pochopil moÏnost vysoké vyléãi-
telnosti onkologicky nemocn˘ch dûtí a to zejména pfii dodrÏe-

ní principu centralizované komplexní péãe na specializova-
ném pracovi‰ti dûtské onkologie erudovan˘mi odborníky.
Postupnû tak vybojoval místo na slunci novému oboru a stal
se nadûjí pro mnoho mal˘ch pacientÛ, kter˘m nemohla b˘t
vûnována náleÏitá péãe pfii léãbû jejich onemocnûní pouze chi-
rurgickou cestou. V prÛbûhu let se mu podafiilo obor postup-
nû institucionalizovat a ve spolupráci s fiadou interních i exter-
ních spolupracovníkÛ dosáhl pak na klinice dûtské onkologie
v Praze úrovnû, která je srovnatelná s úrovní pfiedních svûto-
v˘ch pracovi‰È. Dokládá to skuteãnost, Ïe oproti pouh˘m 3 %
vyléãen˘ch dûtí v roce 1964 se jich v souãasném období vylé-
ãí více neÏ 70 %. 
Pan profesor Kouteck˘ se narodil 31 .8. 1930 v Praze. Zde také
absolvoval Akademické gymnázium (1949) a studia na lékafi-
ské fakultû UK (fakultû dûtského lékafiství, nynûj‰í 2. lékafiské
fakultû) (1949-1955). Promoval s vyznamenáním. Zajímala
ho patologie (prof. ·ikl) a dûtská chirurgie (prof. Kafka). Pro-
moval v r. 1955. Po dvou letech pÛsobení v Novém BydÏovû

PROFESOR JOSEF KOUTECK¯ - ZAKLADATEL OBORU DùTSKÉ
ONKOLOGIE V âESKÉ REPUBLICE

PROFESSOR JOSEF KOUTECK¯ – FOUNDER OF THE BRANCH 
OF PAEDIATRIC ONCOLOGY IN CZECH REPUBLIC 

VRATISLAV ·MELHAUS,

KLINIKA DùTSKÉ ONKOLOGIE 2. LÉKA¤SKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A FAKULTNÍ
NEMOCNICE V MOTOLE
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ské onkologie. V roce 1978 byl jmenován primáfiem samostatného oddû-
lení dûtské onkologie FN v Motole. Toto oddûlení bylo v roce 1983
ustanoveno klinikou dûtské onkologie a profesor Kouteck˘ se stal jejím
pfiednostou, kter˘m je doposud. Komplexní péãi o nemocné dûti a dospí-
vající se zhoubn˘mi nádory rozvinul na svûtovou úroveÀ. Je autorem
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monografií a mnoha set odborn˘ch publikací a pfiedná‰ek. Je ãlenem fiady
ãesk˘ch, zahraniãních a mezinárodních odborn˘ch spoleãností. ObdrÏel
za svou práci v oboru fiadu domácích i zahraniãních ocenûní. Byl pro-
rektorem Univerzity Karlovy a nyní je opakovanû dûkanem 2. lékafiské
fakulty UK v Praze.

Summary: Professor Josef Kouteck˘ MD concerned himself about
paediatric oncology from the very beginning of his professional
practice. He became the founder of completely new branch of medicine,
which had never existed in our country. He takes pains to achieve the
paediatric oncology to become an institution by turn the years 60. and
70. of the 20th century. In the 1971 Josef Kouteck˘ gained position of

consultant and in 1974 became the head physician of ward of paediatric oncology. He was established the head of independent
Department of paediatric oncology in Teaching Hospital in Motol in the 1978. In the 1983 the Clinic of paediatric oncology
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malignant cancers on the level of worldwide reputation. He is the author of the first monograph and textbook of oncology and
the first professor established for the branch of oncology in former Czechoslovakia. We could named plenty of his other
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a Jansk˘ch Lázních byl pfiijat na dûtskou chirurgii prof. Kaf-
ky. S problematikou dûtské onkologie se zaãal setkávat od roku
1957, kdy na klinice dûtské chirurgie nastoupil.
Systematicky se dûtskou onkologií zaãal zab˘vat od roku 1964.
Zpoãátku mûl pro svou práci pfiidûleno pouze nûkolik postelí.
V roce 1971 byl jmenován ordináfiem pro dûtskou onkologii
a v roce 1974 vedoucím stanice dûtské onkologie v rámci kli-
niky dûtské chirurgie aÏ po samostatné oddûlení (v roce 1978)
a koneãnû kliniku dûtské onkologie v r. 1983, jejímÏ pfiednos-
tou je doposud.
V roce 1978 vydal se spolupracovníky knihu Nádory dûtského
vûku, která je první monografií onkologie unás. Jeho dal‰í odbor-
ná, v˘zkumná ipedagogická ãinnost je rozsáhlá. Oddûlení apoz-
dûji klinika se v prÛbûhu 80. let rozrÛstá jak do poãtu lÛÏek, tak
do poãtu personálu. V oboru se postupnû zaãali ‰kolit dal‰í léka-
fii. ·kola dûtské onkologie profesora Kouteckého vÏdy zdÛraz-
Àovala neodkladnost, komplexnost a interdisciplinaritu péãe
o nemocné, vãetnû péãe o pacienty nevyléãitelné. V mezinárod-
ním mûfiítku zviditelnil kliniku dûtské onkologie profesor Kou-
teck˘ jako prezident XXI. Svûtového kongresu dûtské onkolo-
gie v roce 1989 v Praze. Od té doby se datuje fiada mezinárodních
spoluprací v rámci mezinárodních léãebn˘ch protokolÛ a studií.
V období po roce 1989 inicioval na klinice rozvoj laboratofií. 
Zasadil se o v˘stavbu nového pavilonu pro radioterapii a labo-
ratofie kliniky.
Profesor Kouteck˘ získal hodnost kandidáta a doktora lékafi-
sk˘ch vûd. V únoru 1987 byl jmenován vÛbec prvním profe-
sorem pro obor onkologie.
V roce 1990 byl zvolen a jmenován dûkanem 2. lékafiské fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze a tuto akademickou funkci zastá-
vá znovu jiÏ páté funkãní období od roku 2000. V období 1997
aÏ 2000 byl prorektorem UK pro vnûj‰í vztahy. Byl hlavním
organizátorem oslav 650 let zaloÏení UK.

Za svou rozsáhlou odbornou i spoleãenskou ãinnost získal pro-
fesor Kouteck˘ ãetná v˘znamná domácí i zahraniãní ocenûní,
vãetnû medaile J. E. Purkynû, zlaté medaile 2. LF UK a zlaté
medaile UK. Mezi ocenûními nejcennûj‰ími je také preziden-
tem republiky udûlené prestiÏní státní vyznamenání „Medai-
le za zásluhy“, kterou získal jako vÛbec první ãesk˘ lékafi po
roce 1989.
Profesor Kouteck˘ je ãlenem, ãestn˘m ãlenem a ãlenem kli-
nick˘ch v˘borÛ odborn˘ch spoleãností v âR (âeské lékafi-
ské spoleãnosti J. E. Purkynû, âeské onkologické spoleã-
nosti, âs. pediatrické spoleãnosti, Spoleãnosti klinické
medicíny) i v zahraniãí (International Society of Pediatrie
Oncology, Ameriãan Society of Pediatrie Hematology/Onco-
logy, Deutsche Gessellschaft für Kinderchirurgie, New York
Academy Association for the Sciences, American Society for
Advancement of the Science). Je rovnûÏ ãlenem Rady Národ-
ního divadla, správní rady Akademie v˘tvarn˘ch umûní a ãle-
nem nadace SdruÏení ãesk˘ch grafikÛ Hollar. Je zakládají-
cím ãlenem Uãené spoleãnosti âR, a v letech 1998–2002 byl
jejím pfiedsedou. Nyní vykonává funkci místopfiedsedy.
Uvefiejnil témûfi 300 publikací, z toho sedm monografií,dvû
uãebnice a dvoje skripta. Pfiednesl témûfi 700 sdûlení. K jeho
publikaãní aktivitû nutno pfiiãíst ãetné populární publikace,
vãetnû kníÏky pohádek pro dûti.
Pan profesor vûnoval vût‰inu své energie medicínû a onkolo-
gii, ale pfiesto nikdy nezapomnûl tû‰it se z vûcí jako je umûní
– pfieváÏnû malífiství a hudba. Hudbû se stále vûnuje i aktivnû,
pofiádá pravidelné koncerty v Karolinu, hraje na klavír a jak
sám fiíká, hudba je pro nûho drogou.
Jím pofiádané koncerty jsou také provázeny vlastními úvaha-
mi nad rÛzn˘mi stránkami Ïivota a úvahami o ãlovûku. Z nich
je zfiejmá velká vnímavost k lidské radosti i utrpení a víra ve
vy‰‰í principy mravní.


