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OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

Zemřel prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. (* 24. 3. 1941, † 28. 3. 2010)

Professor Jiří Horáček, MD, PhD died

V Květnou neděli, 28. března
2010, zemřel v královéhradecké
fakultní nemocnici, které zasvětil
svůj odborný život a které byl
věrný až do doby odchodu na za-
sloužený odpočinek, významný
český mikrobiolog a virolog, vý-
borný učitel, kolega a lékař, pro-
fesor lékařství Univerzity Karlo-
vy Jiří Horáček. Profesor MUDr.
Jiří Horáček se narodil na počát-

ku jara, 24. března 1941, v Plzni. Záhy se rodina přestě-
hovala do Hradce Králové, který pan profesor považoval
„za svůj“ a hrdým „hradečákem“ již zůstal až do smrti.

Jiří Horáček vystudoval gymnázium J. K. Tyla, kde
maturoval v roce 1959. Po maturitě nastoupil na studium
všeobecného lékařství hradecké lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1965. Pro svůj
zdravotní handicap se ihned orientoval na práci v labora-
tořích a zvolil si druhou dámu svého srdce – mikrobiolo-
gii. Tou první a doživotní láskou byla jeho žena – rovněž
lékařka – Miluška (1942), se kterou spojil svůj život
v roce 1964. V roce 1965 se manželům Horáčkovým na-
rodil syn Jiří, v roce 1970 dcera Jana, která si zvolila
stejnou kariéru, jako rodiče.

Profesor Horáček nastoupil po promoci na katedru
mikrobiologie LF v Hradci Králové a po roce přestoupil
na stejný obor, do laboratoří hradecké fakultní nemocni-
ce. Zde rostl přes odborné a vědecké hodnosti (1979 –
kandidát věd, 1992 – docent lékařství pro obor mikrobio-
logie, 1998 – profesor lékařství pro obor mikrobiologie)
a aprobace až do funkce přednosty Ústavu mikrobiologie
FN a LF UK v Hradci Králové (1995–2003), který vznikl

sloučením katedry mikrobiologie lékařské fakulty a Od-
dělením klinické mikrobiologie fakultní nemocnice. Pro-
fesor Horáček převzal štafetu od profesora Miroslava
Hejzlara a dále budoval prestižní, moderní diagnostické
a výukové pracoviště.

I když hlavním zaměřením profesora Horáčka byla
virologie (jeho zásadní práce se týkaly izolace cytomega-
loviru), snažil se obor rozvíjet v celé šíři (bakteriologie,
parazitologie, virologie, mykologie, imunologické as-
pekty mikrobiologie) s technikami, jež umožňovaly ne-
jen přesnou rychlou diagnostiku, ale především odrážely
trendy ve světové mikrobiologii a klinikům poskytovaly
validní, se zahraničím srovnatelná data. Aktivně se podí-
lel na zázemí diagnostiky patogenů limitujících chirur-
gické výkony a stavy s poruchou imunokompetence (kar-
diochirurgie, transplantační medicína orgánů, buněk
i tkání), publikoval mnoho prací v odborné literatuře, byl
autorem učebních textů. Pro svou velkorysost byl oblíbe-
ným učitelem i examinátorem u studentů všech typů
studia, včetně doktorandských, případně habilitačních
a profesorských řízení. Byl členem redakčních rad něko-
lika odborných časopisů, organizátorem odborných se-
tkání českých a slovenských mikrobiologů, členem čes-
kých i zahraničních odborných společností.

Pan profesor MUDr. Jiří Horáček, CSc. zemřel čtyři
dny po svých 69. narozeninách, obklopen svými nejbliž-
šími, které vždy oddaně miloval.

S panem profesorem se rodina a nejbližší přátelé roz-
loučili 1. dubna 2010.

Čest jeho památce!
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