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Základy dnešní společnosti patologů poloŽila na prahu 50. let skupina' která se sešla na

- zrání prof. A. Firrgerlanda v Hradci Králové dne 21. ledna 1950 na,,Pokusné schůzce

'.aoiogů". Byli to prof. Heřman Šikl, přednosta praŽského Hlavova ťlstavu, jeho bývalá první

.tentia dr. Dagmar Benešová, toho času pověřená vedením patologie plzeňské fakulty,

. _.ent Čestmír Dvořáček, přednosta olonrouckého ústavu, a prirnář Max Raucherlberg z mo-

.ké nemocnice.

\'r,ř'ízení nutných úředních povolení pro širší shromáŽdění pato1ogů se ujala s velkou energií

-. BeneŠová, takŽe jiŽ o necelé dva měsíce později, 18.-19. března 1950, se mohl konat

llavově ústavu ,,1. sjezd čsl. pathologů". Jeho prograrn se nezaohoval, ale v pamětní knize

' .._lrll je podepsáno _ kromě clomácích - 22 jmen Če ských patologů a jednoho slovenského
- .la. TéhoŽ roku na poclzim pak přijela do Brna na pozvání prof. Neumana Znovu skupina -
' rlc dochovaných fotografií _ 14 českých ptrtologťr. ,,Třetí schůzka pathologických anato-

.." se konala ve 2. patologicko-anatomickém ústavu v Praze dne 9. prosince 1950' V pa-

=:ní knize ústavu jsou podpisy 44 účastníků, z toho 8 ze Slovenska. Další záznamy jsou aŽ

Ig52,kdy byly dvě pracovní schůze, a to pátá v Hradci Královó a šestá v olornouci.

\' ctalších ietech se konaly_ pracovní schůze pravidelně dvakrát ročně. orgar-rizačně je

-:iťovala pořádající pracoviště, většinou univerzitní úStavy Z různých míst celé republiky'

]ficiální zahájeníčinnosti Společnosti patologických anatomů, sekce ČsLS lne, giirl3!|o

' ]0. ledna 1 956, kdy se konala ,,První pracovní schůze", pořádaná na paměť prof. H. Sikla

llavově ústavu v Praze.

?rr,ním předseclou, který pak stál v čele společnosti aŽ do počátku 60' let, by1 zvolen prof'

.,:1av Jed1ička. Na řadu let ho vystřídal prof. Blahoslav Bednář' V 70. Ietech se střídali po

t45



_ : _: ' '_|' ':;1 :'1 piedsedové české a s]ovenské společnosti. Tyto národní společnosti se'' ' : 'v69' kdy se konaly jejich první samostatné s;.ráy - v červnu v Martině- :':'_ '' Jihlar é.
Zmen_r poměru ve zdravotnictvípo roce 1989 se dotýkají v širokém měřítku ipatologie'Prib1la moŽnost soukromé p'u*. putologů, zaveill se nový způsob grantového zajišťovánívýzkumu a objevily se nové moŽnosti v piostgraduálni vychově' včetnJdo.tupnosti zahranič-ních hospitali zací'Lze dotl fat, Že Společnort p-utotogt vyuŽi1e pozitiunLh p.ut,i tohoto vývojeke kvalitativnímu zvýšení úrovně ivé práce.

Významné aktivity
od 70' let se zpravidla k|nal kaŽdoročně jeden dvoudenní celostátní sjezd a dva kratšísjezdy české a slovenské společnosti.
Na XXI' celostátním sjezdu v Luhačovicích v roce l970 se dohodla menŠí změna názyu -Společnost čsl. patologů (místo patologických anatomů)' sekce ČLS J.EP, ale v číslováníkongresů se pokračovalo. o rok pozaciiuyicď::!ij1,,i"a..alnl,. ,Éd v Praze, konaný napočest50' výročíHlavovaústavu,o'nut.n1utoXXII.od r.1913r")upoe"ronovéčíslování

sjezdů české společnosti, většinou označováných jako ,,vědecké koní'er'ence českých patolo-gů", takŽe v r' 2004 se dosáhlo čísla 3 1.
Po rozděIení Státu se představitelé obou národních společností dohodli na pokračováníspolupráce' a tak se v roce l993 konal První sjezr1 české a slovenské společnosti patolo_eův Hradci Králové. Pořarlí společnosti se nyní .trlaa poJi. ,.*, *il ;'ezd koná.

- Kromě celostátních a náro<lních sjezdů se společnost potlílí na místnich akcích' jako jeSiklův večer praŽského spolku lekarů l menší siecializovaná zasedánÍ_ velmi oblíbenéjsoutzv' sklíčkové semináře, zabývajícíse bioptickou diagnostikou obtížnýchpřípadů. Společnosttaké rozhoduje o udělení cen za vědeckou a přednáškovou činnost: Híuuouu cena, Škorpilova

Kromě řady specializovaných monograÍií čsl. patologů bylo clůleŽitou činností vydávánručebnic' Monumentálnj Hlavova učebiice (168ó stran] ,i"iarÁu p,ostupně ve 20. a 30.letech' Poslední díI - ,'Pathologická anatomie orgánů s vnitiní s.k e.?,' z pera prof' VáclavaJedličky-vyšelvr' l936' Pová]cesevydávalanaje<lnotlivýchfakultáchrůznáskriptapodle
přednášek místních patologů. 

_Prof, 
H 

-Šikl 
postupně psal podrobná skripta a připravovalvydání velké učebnic"; 

T: :šu| dokončil až io jeho smrti jeho nástupce prof. B. Bednář zaspolupráce da]ších českých i slovenských paiologů v r. 1qá3. P.;;";; šlo o ve'mi rozsáhlédílo' spíšepro specializované lékaře neŽ pro studenty, vydali profesoři B. Bednářa R. Vaněčeko rok později stručnější ,,Úvod do patoiogie" 9!i ,'o' 
'e"u'. p"ř" ycházely opakovaněs postupně obměňovaným týmem spolupracovniků.

Monografie
. Šikl H.: Vrozené malformace srdce (l948). Škorpil F.: obecná a soustavná patologie novotvarů (1950)
' Šitt H.: Pathologicko-anatomická pitevní technika a základydiagnostiky (l953). Trapl J., Bednář B.: Histopatologie kozních chorob (1951). Lojda Z.: Histochemistry of Enzymes (také v němčině a ruštině). Elleder M.: Vybrané kapitoly z patologie buňky l. a II.. Motlft K.: Ovarian neoplasms (19:/0)
' Po_vÍšil C': Histopathology and ultrastructure of tumours and tumour-like lesions of bone( 1 986)
. Bednář B. a kol': Základy klasifikace nádoru a jejich léčení (l987)



Kaňka J., Kudrman J.: Manuál kolposkopie, (Galén 1997)
|'ukáŠ Z., Drábesová E'., Feit J., Voitěšek R': Immunohistologické metody v biologii
.r bioptické diagnostice (MLF Brno l997)
:]orák J', Stříteský J.: Chronické hepatitidy (l999)
\1arek J., Babiuk M., Srnoiová H', Dvořáček J.: onkologícká cytologie moči v urologii

1 999)
\IichalM., Hes o., MukenŠnábl P.: Nádory ledvin dospělého věku (2000)

Stárek I., Černý L., Simpson R. w' A. a kol.: Choroby slinných ž1az (2000)

\Iotlík K.,Živný J.: Pato1ogie v Ženskérn lékařství (200l)
ŇoIáÍ Z. a kol.: Molekulární patologie nádorů (2003)

S.ossmann P., Jirka J.: Rejection nephropathy (1919)

R.ossmann P., Jirka J '' Chadimová M.: Klasifikace biopsií alotransplantovaných ledvin a její
'' 
1'uŽití ( 1996)

R.ossmann P., Jirka J., Matoušovic K.: Renal Allograft Biopsy (1997)

{utlík I': Patologickoanatomická pitva ( l954)

rut1ík I.: Pseudoichthyosis endometrti (1961)

rutlík I.: Včasná diagnóza rakoviny krčka maternice (1973)

Slugeň l.: Biopsia glomerulonefritíd a rozhodovacie procesy (19t]9)

Zlviačič M.: The Human Female Prostate (1999)

'rsopis
První číslo časopisu ,,Československá patologie" vyšlo v březnu ]965. Hlavní zásluhri

:ho zaloŽení měl prof' B. Bednář, tehdejší předseda společnost. V redakční radě pod jeho

:lením byli zastoupeni i patoÍyziologové v čele s prof. T' Trávníčkem, protoŽe časopis byl

_'' oclně určen i pro jejich Společnost. Příloha časopisu ,,Soudního lékařství" měla označení:

'.nlt X, protoŽe vycbázela1lŽ devět letiako pří1oha Kriminalistického sbornftu.

Prof. B. Bednář časopis redigoval 25 let, od r' 1990 vedl redakci aŽ do své smrti v r. 1999

,ť. P. Miřejovský. Jeho nástupcem je prof' I. Steiner z Hradce Králové'

i rhraniční spolupráce
Zahraniční Spolupráce dlouho závisela na osobních stycích jednotlivců' kteří rněli moŽnost

: zÚtčastnit zahraničních kongresťr a jiných akcí' VětŠinou se ovŠem jednalo o styky v rárnci
-.Jejšího socialistického tábora. Zahraničními hosty na celostátních sjezdech byli hlavně

' . ,'llogové z bývalé NDR, méně často z Polska a SSSR, výjimečně také z jiných zemí.

\\'ětnu l971 byl vyslán doc. J. Plank, tehdejší sekretář společnosti, na schůzi předsedů

_,jemníků socialistických zemí do maďarské Pécse s pověřením k navázáním dalších styků.

' :r ropská Společnost patologů (ESP)

3l'la zaloŽena v r. l964. První kongres, třídenní ECP (European Congress of Pathology),

: rOilol ve VarŠar,ě v r' 196] , větší účast čsI. patologů byla až na 4. ECP V Budapešti V roce
-3. kdy Čedok vypravil zájezd. Velkou zásluhu na rozvíjení individuálních stykťr v rámci

>P rně1 J. Plank (Martin), později člen výboru ESP. Pro Prahu získal pořádání 1l. ECP na

,. 1987nakonglesuvHe|sinkách jižvr.198 l doc.J.Stejskal,kterýpakřídil organizační

-]ravy. Prezidentem kongresu s téměř tisícovkou převáŽně zahraničních účastníků byl

- :atečnějmenován úřaclující předseda čsl. společnosti prof. A. Jirásek'

' .:rternational Academy of Pathology (IAP)
31,1a zaloŽena začátkem 20. století (1906) M. Abbottovou v USA jako ,,lnternational
..ociation of Meitical Museums". Dnešní název odhlasován plénem v r. 19_55, kdy jiŽ byla



l1arnÍ náplní činnosti IAP podpora výzkumu a postgraduálního vzdě]ávání patologů. IAPzak]ádala v jednotlivých zemích své ádnoŽe, organizačně samostatné d,jvize,které mohour'yuŽívat ruzné výhody v mezinároclrrích stycích.
Zás|uhu o přiietí českých a slovenských patologů měl prof. V. Totovič z Bonnu, sekretářněmecké divize, který do sametové ."uolu." pravidelně zva1 najarní sympozia do Bonnuskupiny našich patologů a při projednání for-allt nutných k zabženív]astní divize poskytlvšestrannou pomoc naširn reprezentantům _ prof. r. ousek (oloroo;j, prof. J. Stejskal (2. LFUK Praha) a za slovenskou pobočku prof. L. Plank (Martin).
Czech Division byIa oficiálnč přljata do IAP na světovém kongresu v Hongkongu 1995, kdenás zastoupil při formálním zahájenínáš krajan T. Klíma z Houstonu.. World Association of Societies of pathology (WASP)
Bylazaložena2l' 11 ' 1947 v PaříŽi, členswí 50 čsl. členů schválilo ministerstvo zahranič-ních věcí 14. 1' 1916- A'le v r' l989 seznam WASP uvádípouze 6 čtenů (Bednář, Brozman.

[::-' 
NoŽička, Plank, Švejda). Širsi spolupráce s touto organizacÍ se však nikdy nerozvi_

Ocenění
. Ce'gÍní členové čsl. společnosti pcttologů

* zahraniční: I. V' Davyclovskij (SSSR), J. J. Aničkov (sssR), J. Kowalczyková (Polsko).L. Paszkiewicz (Polsko), H. Grithert (NDR), E.'C Cráciun (Rumunsko), 
';:i 

.tJ;išsš;.J' Schwarz (USA), N. Fraufiger (Švýcarsko), W' Jánisch (NDR), c. á' nvtanailov (SSSR).o. K. Chmelnický (SSSR)
_ domácí: V. Jedlička, A. Fingerland, R. Kod'ousek, K. Krejčí' A. Linhartová, J. stejskal.M. Schmidtová, Vl. Vortel, B. Habanec, F. Fakan, K. Dvořák

' V' Jedlička - čestné členství v polské Towarzystwo anatomopatologow (l964). V. Dobiáš - čestné členství v německé společnosti (NDR, 19'8 l). J. Stejskal _ European Society ofPatholágy (l993)
' CesÍné členství Čts lzp.' A. Fingerland, É. s"anai, J. Vaněk, J. Švejda, Č. Dvořáček, D.Benešová

' Purkyňrlva cena: J. Vaněk (1962), V. Vortel (l963), A. Fingerland (l910),J. Dobiáš (1984r' Cena vědecké rady minisÍerstva z'clravotnictví: B. B.dň (lř;'l, z. .",!au Qg67), J.Mazanec (j961)
. Skorpílova cena: M. Brozman (l963), B' Bednář (1961)
' Hlavovct cena (od r. L912 navrŽena jako celostátní): P. Albrecht (1963),V. Herout (1961 l.v. vorter (1961),Z.Lojda(1913),M. Erleder(r974),Z.Lojda(1g14),p. Rossmann (19781.R. Kodel r 1995]

' Udělení Purkyňov1l medail.e: B' Bednář (1983), D' Benešová (1983), M. Dluhoš (1983)

Vnitřní členěnÍ
Rozvoj nových metod a výzkumných srněrů, které byly zpočátku vzd'á]enéběŽné praxipatologťl' si vyŽádal postupné ustanovení několika tomlsi, ttere předkláclaly výsledky prácesvých členů na celostátních i národních sjezdech v paralelních zasedáních pro menší početzájemcŮ' Předsedové těchto zasedánípak stručně inÍbrmovali plénum při závěrečném hodno-cení sjezdu o hlavních bodech přednesených sdělení.
Konise měly ve své době mimořádný význam vzhledem k vývoji nových přístupů l.especiálních oblastech patologie. od r. r99j, kdy se projevila nává organizační strukturaspolečných i národních sjezdů, jiŽ nejsou schůze specializovaných komisí oddělovány' ale tatc



''mata jsou ZařazoVána včetně stále více se rozvrjející nlolekulární patologie _ do spoleČného
_-ogramu.

Komise neuropatologická působila ocl r. 1966 pod vedenírn prof. Bednáře a později prof.

Jiráska. Výzkumné práce se týkaly hlavně několika okrr-rhťr, např. rnozkových nádorů (B.

Beclnář, J. Buček, S. Němeček), neurolipidóz (A' Jirásck, M. Ellecler, F. Šmíd), Alzheinre-
rovy nemoci (Z. Šoustek, F. Korrkolík). Pr'ekvapujícíbylo rozpozniiní primární akantatne-

bové meningoenceÍalitidy (R. Koďousek, M. Schrottenbaum), u nilrs dříve neznámé.
Konlise histoclremická byla spojena především se jménem prof . Z. Lojcly, který byl mezi-
národně uznávanou autoritou hlavně v oblasti enzymové histochernie. o vysokou úroveň
prací v oboru se dále zaslouŽili M. Elleder, M. Zaviačič, Z.Lukáš aiiní' Zaveclení enzyma-
tických dehydrogenázových reakcí clo rnakroskopické diagnostiky časných stadií íschérnie
myokardu i mozku bylo zásluhou olomoucké skupirry (L. Neoral, A. Kolín, J. Kvasnička.
R. Koďousek).
Komise elektronové mikroskopie ztthájlla svou činnost hlavně z poclnětu prof. Bednáře' ale

lllšírn dlouholetým předsedou byl prof. P. Miřejovský. Jejíni ťrkolem bylo rozvíjení
.ip1ikované elektronové mikroskopie.|ak v základnírn výzkumrr, tak i v diagnostické praxi'
Komise cytodiagnostická byla Llstanovena v roce 19]6 na XXVII. celostátnírn sjezdu

' Mostě, původně jako Sekce klinické patologie a cytodiagnostiky pod vedenínl prof.

Koďouska. Při práci komise byly uplatněny poznatky ze Světového cytodiagnostického
\ongresu v MalrnÓ l973. Komise usilovala o vytvoření integrovaného systému bioptické
.1uŽby (1SBS) fizené počítačem v diagnostickérl okruhu Íaku]tní nemocnice a o integfaci

]tiskové (cytologické) a řezové (histologické) morfologie nádorů. Dále Šlo o zÍizování

-'r todiagnostických laboratoří ústavů patologie, byl cloporučen rozvoj cytodiagnostických
:ostupů včetně širšího uplatnění peroperační biopsie a cytologie. Dlouholetým přeclsedou

,.ornise je prot. Habanec.
' i:kce veterinárních patologťr má dlouhoIetou tradici od r. 1963, její členové předevšírl

'oo1upracovali na společných problémech s humánní patoiogií.
, >:kce výpočetní techniky se přcdstavila souborern přednášek na Sjezdu v Prešově v roce

.990, ale výraznější aktivitu později neprojevovala.
' :irbkornise středně zdravotnických pracovníků byla zaloŽena v r. l 963 a rozr,íjela hlavně

t. ou školící činnost pro laboratorní pracovnfty. V současnosti převzala její úkoly hlavně
l.'skír spol ečnost histologických l aborantů.

' . jsková komise VZnikIa v r. 19_57 z popudu věcleckého sekretáře společnosti doc.Z.ZáhoÍe

1ejím vedoucím se stal prof. V. Vortei. Vede archiv vědeckých prací a publikací členů
tlolečnosti, který je uloŽen v Hradci Králové. od r. 1994 vetlekonrisi prof. l. Štein"..

.lseda: Pro[. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
0pře(1se(10: Prof. MUDr. lvo Šteiner, DrSc'

' ecký sekretdl': MUDr. Ivan Juliš, CSc.

.r'ldklady Zpracovali prof. MUDr. R. Koďousek, DrSc', a prof. MUDr. J. Stejskal, CSc.


