Historie chirurgické kliniky
1902
Byla otevřena nemocnice v Praze Na Vinohradech. Základní součástí otevřeného komplexu
bylo chirurgické oddělení. Mělo 27 lůžek (bylo umístěno v pavilonu "C" - dnes je tu
lokalizována rekonstruovaná klinika ORL). Primářem prvního chirurgického pracoviště na
Vinohradech byl MUDr. Václav Michal, žák slavného chirurga Karla Maydla. Primář Michal
rozšířil počet lůžek z 27 na 100. Po obdržení práva veřejnosti (nemocnice přijímala
nemajetné, nemocensky pojištěné a samoplátce z Vinohrad a Žižkova) v roce 1905 zněl
oficiální název "Všeobecná veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. okresů
Vinohradského a Žižkovského."
1928
druhým přednostou se stal pozdější akademik Jiří Diviš, žák Rudolfa Jedličky. Diviš byl
průkopníkem hrudní chirurgie v Čechách, přičemž provedl prioritně některé z plicních
operací nejen v Československu, ale připisuje se mu i světová priorita v chirurgické léčbě
plicních metastáz. Prosadil výstavbu nového pavilonu "H" pro chirurgické obory, který byl
otevřen v roce 1937 a slouží těmto oborům dodnes. Chirurgické oddělení melo136 lůžek,
vyšetřovací a ošetřovací komplement (4 operační sály, rtg, laboratoř).
1935
po odchodu prof. Diviše na přednostenské místo fakultní nemocnice, II. chirurgickou kliniku,
přebírá přednostenství od roku 1935 do roku 1972 prof. MUDr. Emerich Polák, Divišův žák.
Prof. Polák proslul jako univerzální chirurg především operacemi na štítné žláze, operacemi v
dutině břišní, hrudní a operačním léčením zlomenin krčku stehenní kosti. Společně s
oddělením všeobecné chirurgie sdílelo místo v budově H oddělení plastické chirurgie vedené
doc. MUDr. F. Burianem. V průběhu druhé světové války vzrostl počet lůžek na 210 tím, že
byly pro jejich potřeby přestavěny všechny vedlejší prostory.
1952
v období po válce vzniká chirurgická klinika jako pracoviště nově ustanovené fakultní
nemocnice hygienického zaměření (LFH UK). Prof.Polák je stále v čele chirurgického
oddělení.
1972
v době normalizace totalitního režimu se stal přednostou kliniky prof. MUDr. Bohumil
Špaček, DrSc. Vedle důsledného dodržování politické linie se zasloužil o vznik IKEM (Institut
klinické a experimentální medicíny), byl vedoucím autorem celostátní učebnice "Speciální
chirurgie." Přímo v nemocnici byla pod jeho vedením zahájena výstavba oddělení intenzivní
péče. Pokračovatelem Špačka a jeho představ o vývoji chirurgických oborů byl prof. MUDr.
Milan Procházka, DrSc., který vedl kliniku až do doby "sametové revoluce." Jeho přičiněním
doznaly rozmachu především intenzivní chirurgická péče na JIP a jaterní chirurgie. Byl

zastáncem specializace oboru a příznivcem chirurgických endoskopických metod; chirurgická
klinika se stala prvním chirurgickým pracovištěm v Praze, kde se tyto metody začaly rutinně
provádět.
1990
nastupuje doc. MUDr. V. Vlasák, CSc. - první přednosta v post-totalitním režimu, který
vykonával funkci přednosty až do odchodu do důchodu. Po vzoru Polákově se věnoval
především chirurgii štítné žlázy. Ve stejném roce přestává existovat LFH UK, ale zároveň
vzniká třetí větev Univerzity Karlovy v Praze jako 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v
Praze.
1993 – 2008
v tomto období vede kliniku doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc, žák prof. MUDr. F. Řeháka, DrSc.,
jenž byl zase žákem výše uvedeného akademika Diviše. Je zachována a rozvíjena abdominální
i hrudní chirurgie se zvláštním zaměřením na onkologickou problematiku
Díky stále se zvyšující specializaci jednotlivých oborů, ale dochází v této době k oddělení a
přechodu traumatologie končetin do kompetence ortopedicko – traumatologické kliniky a
také nově vzniká Traumatologické centrum FNKV. Tato reorganizace přinesla i částečnou
redukci lůžkové kapacity kliniky z původních 146 lůžek na současných 107.
2008
V roce 2008 byl jmenován do funkce přednosty Chirurgické kliniky prof. MUDr. Robert
Gürlich, CSc.

