
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Ptaze

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 9. června 2aI6 ve věku 88 let zemřel

Prof. MIIDr. Radomír Ciháko DrSc.
emeritní předno sta Anatomického ústavu Fakulty

všeobecného lékařství UK

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. se narodil 30. května 1928v Soběslavi. Po maturitě vroce 1947 se stal
posluchačem lékařské fakulty UK v Praze a již v prvém semestru byl volontérem na Anatomickém ústavu.
Jeho celoživotním zájmem se stala anatomie a výojová biologie' V období 1970_t990 byl přednostou
Anatomického ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Do této funkce nastoupil po svém
učiteli, legendárním profesoru L. Borovanském. Profesoru Čihákovi se ve funkci přednosý podařilo provést
ústav dusným obdobím normalizace bezvýznamných personálních úrát.Yelmi podporoval vědeckou práci
pracovníků ústavu včetně publikování v zahraničních časopisech, což v tomto období nebylo tak běžné'

Profesor Činat působil v letech 1980-1990 ve vedení fakulty jako proděkan pro zahraniční sýky. Při
této činnosti využil své mimořádné jazykové nadání a znalosti. Frofesor Cihák patřil k přísným a obětavým a
oblíbeným učitelům, kteqý uči| anatomii tisíce lékařů. Za dobu svého působení vyzkouše| přes čtyři a půl
tisíce mediků při závěreěné rigorozní zkoušce z anatomie. Na fakultě za|oŽi| významnou tradici
celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Byl jedním z posledních anatomických
polyhistoru, s čímž je spojeno i autorství učebnic anatomie. Z této oblasti je ne1ýznamnější encyklopedicky
pojatá',Anatomie l-3, která letos vyšla ve 3. upraveném vydání. Shrnuje celoživotní didaktické zkušenosti
prof. Čihaka a představuje kompendium anatomie, zák|adi histologie á embryologie včetně molekulárních
mechanismů vývoje.

Nedílnou součástí jeho aktivity byla vědecká ptáce zaměřená na pohybový systérn, kde profesor
Činat publikoval vice neŽ 100 původních prací jak z oLlasti základního výikumu, ták z oblasti ortópedie a
rehabilitačního lékařství. Své poznatky o vyvoji skeletu a svalů končetiny shrnul prof. Čihak do monografie
,,ontogenesis of the skeleton and intrinsic muscles of the human hand and foot.., publikované v roce 1972 ve
Springer-Verlag. Byl i spoluautorem nových operaěních metod' které vycháze|y zjeho dokonalé znalosti
svalového systému. Přístup pana profesora Čiháka kpoznáni zákonitostí anatomické stavby orgánů byl vždy
za|ožen na studiu jejich vývoje.

Profesor Činat se veimi zajíma| o historii, a to jak své milované anatomíe, tak i o významné
osobnosti ěeských dějin, kde se podílel na antropologicko-lékařských výzkumech profesora E. Vlěka. Jako
emerítní profesor 1. LF UK docháze| do posledních dnů na ústav a byl všem nápomocen radoll za|oženou na
mnohaleých zkušenostech.

Pane profesore, budete nám chybět.

Poslední rozloučení se uskutečnív uterý dne 2I. června 2016 ve 14.00 hodin

ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích

Cest jeho památce!

Univerzita Kar|ova v Praze, tr. iékařská fakulta
l21 08 Praha 2. Kateřinská 32


