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Jubileum lékařské fakulty           
Eva Čečková           

 
     Lékařská fakulta v Hradci Králové si v listopadu loňského roku připomněla 60. výročí svého 
založení. Byla zřízena dekretem prezidenta republiky a již 25.11.1945 se konalo slavnostní 
otevření. K zápisu se dostavilo 410 studentů. První promoce předválečných studentů se konaly v 
následujícím roce 15.4.1946. Za 60 let existence dosáhla fakulta v oblasti vědecké i léčebné 
významných výsledků, v některých případech i v evropském a celosvětovém měřítku. Do současné 
doby studium skončilo 7253 lékařů všeobecného lékařství, 1109 stomatologů a 328 bakalářů. V 
anglickém jazyce ukončilo studium 118 lékařů všeobecného směru a 27 stomatologů. Brzy po 
vzniku fakulty vznikla i lékařská knihovna, která je už desetiletí umístěna mimo areál fakulty i 
nemocnice, v historické budově v centru města, a bude v nejbližší době rekonstruována. 
 
      Oslavy založení fakulty byly spojené se slavnostním otevřením nového výukového centra 
lékařské fakulty v areálu fakultní nemocnice, o kterém jsme vás informovali v minulém čísle. 
Součástí oslav bylo i odhalení plastiky významného hradeckého rodáka, patologa Karla 
Rokitanského. Autorem plastiky je akademický sochař prof. Vladimír Preclík, který se oslav osobně 
zúčastnil a seznámil přítomné se vznikem svého díla. V rámci těchto oslav byla také odhalena 
plaketa „Stavba roku 2005“ v sousedním pavilonu interních oborů. Oslav se zúčastnili významní 
představitelé Univerzity Karlovy, města Hradce Králové, lékařské fakulty, fakultní nemocnice a také 
jeden z prvních absolventů, nestor hradecké ortopedie, prof. MUDr. Jaromír Emr, a absolvent 
fakulty, známý autor scénářů filmů o „Básnících“, MUDr. Ladislav Pecháček. 
 
      Budova výukového centra svou originalitou zapadá do řešení výstavby ve fakultní nemocnici. 
Skládá se ze dvou stříbrných elipsovitých budov. V nižší budově je umístěn přednáškový sál se 
šikmo stoupající podlahou; sál má kapacitu 180 posluchačů. Vyšší budova je prosklená a má tři 
nadzemní podlaží. V prvních dvou patrech jsou umístěny 4 seminární místnosti celkem pro 120 
studentů. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází čítárna a počítačová studovna. Ve studovně je 
36 pracovních míst s počítači. Počítače jsou napojeny na síť lékařské fakulty a jsou k dispozici 
studentům. Studenti si mohou najít stránku lékařské knihovny a využívat elektronické zdroje, které 
má fakulta k dispozici prostřednictvím Univerzity Karlovy. Druhá studovna je detašovaným 
pracovištěm lékařské knihovny a je určena k prezenčnímu studiu. Na policích jsou učebnice, skripta 
a monografie podle jednotlivých oborů a jednotlivých ročníků studia pro české i zahraniční studenty. 
Tento fond doplňují naučné a jazykové slovníky, různé encyklopedie a další literatura příručkového 
charakteru. Výběr je zaměřen převážně na studijní literaturu pro klinické obory. Tato sbírka knih se 
bude postupně doplňovat o nové knihy, ale i o knihy starší z centrálního fondu. O obě studovny mají 
studenti, zejména zahraniční, velký zájem. Ve zkouškovém období byla neustále všechna místa 
obsazena. Do studovny přibudou i poslední ročníky zahraničních časopisů převážně z klinických 
oborů. Tato kolekce časopisů by měla zaplnit dlouholetou absenci čítárny časopisů ve fakultní 
nemocnici a tím zajistit lepší dostupnost a větší využitelnost. 
 
      Můj příspěvek je tentokrát věnován z větší části jiné problematice než ryze knihovnické. 
Domnívám se, že každý z nás se může někdy ocitnout v hradecké nemocnici a po přečtení tohoto 
článku už bude jasné, co to je za netypickou budovu uprostřed nemocničního areálu. 
 
      Pozn.: Čerpáno ze zpravodaje SCAN, 2006, číslo 1, které bylo celé věnováno výročí fakulty. 
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