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Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.
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Ť 29. 12. 2003 Hradec Králové

V rodném městě absolvoval gymnaziální studia, maturitu slozˇil v roce 1932. Medicínu začal studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, posléze
přestoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promoval v roce 1938

dne 4. března.
V dubnu 1938 byl povolán do vojenské prezenční sluzˇby, nastoupil do šestiměsíční
Školy důstojníků zdravotnictva a lékárnictva v záloze v Praze. P0 jejz’m ukončení byl
... přidělen na chirurgické oddělení vojenské Sborové nemocnice 3 v Terezíně Tam jej
také zastihly události podzimu 1938, druhá mobilizace a ztráta pohraničí v důsledku
mnichovského diktátu. Slouzˇil poté v Pečkách u Kolína a v Náchodě, kde také jeho

sluzˇba v roce 1939 předčasně skončila.
Jeho další cesta vedla do Hradce Králové. Byl přijat (zpočátku dokonce na nehonorované místo) na chirurgické oddělení tehdejší Všeobecné veřejné okresní nemocnice, které vedl přednosta doc. MUDr. Jan Bedrna.
Již tehdy se jeho zásluhou úroveň oddělení výrazně blízˇila univerzitním klinickým pracovištím.
Po vzniku Lékařskéfakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v listopadu 1945 se MUDr. J. Procházka,
jizˇ jako odborný asistent a přední člen Bedrnova chirurgického týmu, zaměřil na obor hrudní chirurgie. Své
znalosti si rozšířil během studijního pobytu na medicínských pracovištích v Dánsku, Švédsku, krátce iNorsku.
Po návratu na hradeckou kliniku věnoval tomuto oboru všechno své úsilí. Stal se průkopníkem a učitelem plicní
a později i Srdeční chirurgie.
V roce 1956 zemřel prof. MUDr. Jan Bedrna. Místo přednosty hradecké chirurgické kliniky převzal tehdejší
doc. MUDr. Jaroslav Procházka. Stal se pokračovatelem v díle svého učitele. Po rozsáhlé průkopnické práci v
oblasti chirurgie plic se věnoval především chirurgii kardiovaskulární. Azˇ v této době mu bylo opět dovoleno
vycestovat na zahraniční studijní cesty a odborné konference. Královéhradecká klinika se tak postupně stala
jedním z nejpřednějších chirurgických pracovišť v Československu. Zřejmě největšího věhlasu dosáhla v době,
kdy Zde začaly být prováděny operace srdce v mimotělním oběhu (poprvé prof. Procházka v roce 1958).
Podle vlastního odhadu uskutečnil prof MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. za svůj zˇivot na 12 000 různých
operací. Výsledky své práce zpracoval ve více nezˇ 300 odborných publikacích, vydaných doma a v zahraničí.
V návaznosti na vědeckou práci Se odvíjela i jeho činnost pedagogická. Na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Hradci Králové působil od jejího zalozˇení, dlouhá léta vedl katedru chirurgie, byl emeritním profesorem fakulty. Rozsáhlá byla i jeho organizační odborná činnost. Zastával funkci hlavního odborníka ministerstva zdravotnictví pro chirurgii, byl krajským chirurgem, pomáhal rozvíjet moderní kardiochirurgii i v řadě
jiných států.
Prof MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. je nositelem řady domácích i zahraničních vyznamenánía ocenění.
Je mj. nositelem Zlaté medaile Univerzity Karlovy udělené za jeho profesionální i lidské hodnoty, prestizˇní
Ceny Josefa Hlávky za celozˇivotní dílo, je laureátem Ceny J. E. Purkyně za rok 2002, která je nejvyšším vyznamenáním České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Je proslulou osobností města Hradec Králové a regionu východních Čech. Právem se mohl pyšnit Cenou
dr. Františka Ulricha od královéhradeckého městského zastupitelstva a čestným občanstvím města Hradec
Králové.
V profesní a životní' dráze prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc. nechyběla ani etapa sluzˇby aktivního
důstojníka vojenské zdravotnické služby, i kdyzˇ netrvala dlouho. Její dobové zasazení bylo dáno existencí a
organizačnípodobou hradecké Vojenské lékařské akademie v letech 1951-1958. Z pozice zastávanéfunkce byl
aktivován v hodnosti podplukovníka. Pan profesor tak současně patří k předním osobnostem hradeckého
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vojenského medicínského školství. Svou lékařskou a učitelskou činností se zasloužil o profesnípřípravu budoucích vojenských lékařů a u řady z nich pak o jejich chirurgickou proﬁlaci a odborný růst. Vojenská lékařská
akademie J. E. Purkyně ocenila v r. 1997 přínos prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc. v oblasti vojenského Zdravotnictví udělením Zlaté medaile.
Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc. je považován za velikána české chirurgie. Jeho odchodje další těžkou ztrátou, kterou v roce 2003 utrpěly česká medicína, zvláště hradecká, její medicínské školství' a spolu s
nimi i vojenské zdravotnické školství. Je štěstím, žek jeho životní cestě a peripetiím přebohaté profesní dráhy
se můžeme vracet alespoň prostřednictvím jeho dvou autobiograﬁckých publikací: „Ze vzpomínek chirurga“
(1989) a „ Vzpomínky hradeckého chirurga“ ( 2002).
Prof MUDr: Josef Fusek, DrSc.,
doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

