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Stručná historie MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP

První setkání uživatelů MR v  České republice se kona-
lo 14.  února 1998 v  IKEM v  Praze. Tehdy se ještě nejedna-
lo o oficiálně organizované sdružení, ale spíše jen o skupinu 
nadšenců, kterou spojovalo zaujetí MR zobrazováním. Pro-
gram setkání se nedochoval, vzpomínky však zůstaly – dis-
kutovali jsme o  testování nových kontrastních látek při  po-
kusech na zvířatech, ale i o praktických věcech jako prvních 
MR angiografiích, využití MRCP, prvních zkušenostech s ví-
cekanálovými array cívkami a dalších. Na počátku roku 1998 
jsme se dohodli na  založení sekce Radiologické společnosti 
(RS) ČLS JEP, což bylo výborem RS na jaře roku 1998 schvá-
leno. Druhé a  vlastně první oficiální setkání MR sekce pak 
proběhlo 27. února 1999 opět v IKEM a následující pak 22. až 
23. listopadu 1999 ve Strážnici, kde byly též vyhlášeny výsled-
ky voleb do výboru sekce. V prvním období pracoval výbor 
ve složení (bez titulů): Marek Mechl, Jan Žižka, Jaroslav Tin-
těra, Jiří Bučil a Pavel Fendrych.

Další historie je již podrobně archivovaná na internetových 
stránkách sekce na serveru www.crs.cz. Třetí setkání proběhlo 
opět ve Strážnici, a to 23. října 1999 a zúčastnilo se jej 59 členů 
sekce. Někteří z nich jsou zachyceni na obrázku 1. V progra-
mu se diskutovalo například o akutní indikaci MR, teleradio-
logii i například o indikacích MR u revmatologických chorob. 
Čtvrté setkání poté proběhlo 20. května 2000 opět v  IKEM, 
a  to s  mezinárodní účastí. Ve  dnech 14. až 15.  března  2001 
proběhlo páté setkání, poprvé v Krkonoších – v Harrachově 
na Rýžovišti v hotelu Fit and Fun. Začala tak další historická 
etapa, kdy na setkání MR sekce navazoval (a stále navazuje) 
CT kurz organizovaný kolegy z Fakultní nemocnice v Hrad-
ci Králové. V  rámci setkání proběhlo mimo jiné i  hlasová-
ní o  nejlepší přednášku, ve  kterém zvítězil a  cenu si odnesl 
Ing. Jaroslav Tintěra (obr. 2).

Rok 2001 byl významným i z toho hlediska, že se v něm 
konal první vzdělávací kurz MR zobrazování v Brně v hotelu 
Myslivna. Tématem byly fyzikální a technické principy MR 
zobrazování. S odstupem času se jeví jako sotva uvěřitelné, 
že letos v Brně proběhl již 17. ročník tohoto postgraduální-
ho MR kurzu a že jeho kapacita byla opět zaplněna během 
jednoho měsíce od  zahájení registrace. Na  obrázku 3 jsou 
zachyceni protagonisté kurzu. Od  roku 2001 se tak datuje 
tradice pravidelných každoročních březnových vědeckých 
setkání v Krkonoších a zářijových postgraduálních MR kur-
zů v Brně.

V roce 2003 proběhly další volby do výboru sekce, který se 
mírně obměnil, nejvíce hlasů dostali Marek Mechl, Jan Žižka, 
Josef Vymazal a Jaroslav Tintěra.

editorial

Kromě každoročního organizování dvou výše uvedených 
odborných akcí se zabýval výbor MR sekce i další problema-
tikou. Ing. Tintěra jako zástupce ČR v ESMRMB (Evropská 
společnost pro MR v  medicíně a  biologii) vyjednal v  roce 
2005 možnost asociovaného členství členů MR sekce v  této 
společnosti, navíc na řadu setkání zavítali i zahraniční před-
nášející z  Německa i  jiných zemí. Mezi jinými to byl např. 
Klaus Scheffler nebo Uwe Klose.

V roce 2006 se setkání sekce konalo v Peci pod Sněžkou 
a kromě jiných témat jsme diskutovali o zobrazování kolen-
ního kloubu pomocí dedikovaného MR přístroje a  zaznělo 
i sdělení o standardizaci MR protokolů.

V průběhu let 2006–2007 MR sekce zpracovala Metodický 
list pro vyšetřování pacientů s kovovými implantáty na MR 
i stanovisko k vyšetřování pacientů s ortodontickými aparáty 
a MR kompatibilními kardiostimulátory. Všechny tyto doku-
menty lze nalézt na www.crs.cz po přihlášení v sekci „Doku-
menty“.

Volby v roce 2008 složení výboru obměnily pouze v  tom 
ohledu, že se počet členů rozšířil na pět (lichý počet). Novým 
členem výboru se tak stal Ludovít Klzo. Na obrázku 4 předná-
ší v roce 2010 v sále hotelu Sklář v Harrachově.

V roce 2009 jsme intenzivně pracovali na specifikaci (kó-
dech) jednotlivých MR výkonů pro sazebník. Výsledkem 
bylo zohlednění minutové režie, aktualizace cen přístrojů 
i personálu. Návrh však nakonec nebyl Radiologickou spo-
lečností na  MZ ČR předán, poněvadž zdravotní pojišťovny 
nebyly schopné garantovat celkovou výši úhrad. Mohlo tak 
dojít k výraznému poklesu úhrad se značně negativním do-
padem na všechna MR pracoviště. Zde je nutné poznamenat, 
že sazebník výkonů v sekci MR zůstal bez významné změny 
až do dnešních dní.

Od roku 2011 jsme začali intenzivně pracovat na publikaci 
„Protokoly MR vyšetření“. Nebyla to práce jednoduchá, ko-
legové z  Hradce Králové zorganizovali několik celodenních 
pracovních setkání na toto téma, kde jsme hledali kompromis 
mezi množstvím technických dat a praktickou užitečností pu-
blikace, která vyšla v roce 2014 v nakladatelství Galén. Již při 
práci na této publikaci bylo jasné, že se vše nevejde do jedné 
knihy, takže jsme prakticky kontinuálně pokračovali v přípra-
vě druhého dílu: „Protokoly MR vyšetření – pokročilé techni-
ky“, který spatřil světlo světa o 2 roky později.

V roce 2013 proběhly další volby do výboru sekce, při kte-
rých nedošlo ke  změně personálního složení výboru, byly 
však významné tím, že se jednalo o  první elektronické vol-
by v rámci Radiologické společnosti. Proběhly bez problémů 
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a na základě této pozitivní zkušenosti následně proběhly i vol-
by do výboru Radiologické společnosti elektronicky, nikoliv 
papírovou formu, což přineslo (a stále přináší) významné sní-
žení nákladů. Vedení ČLS JEP trvalo více než 10 let pochope-
ní a akceptování tohoto modernějšího způsobu voleb.

Od  roku 2016 se jarní krkonošské setkání MR sekce za-
měřuje i na širokou problematiku optimalizace vyšetřovacích 
MR protokolů a výměnu praktických zkušeností mezi uživa-
teli z různých MR pracovišť. Toto téma se ukázalo jako aktu-
ální i  atraktivní, což se projevilo výrazným nárůstem počtu 
registrovaných účastníků akce, a to nejen z řad radiologů, ale 
i z řad radiologických asistentů.

V  roce 2017 proběhly další volby do  výboru sekce, kdy 
„osvědčenou“ sestavu Marek Mechl, Jan Žižka, Jaroslav Tintě-
ra a Ludovít Klzo rozšířil Jiří Tesař ze Zlína.

V  roce 2018 bude MR sekce RS ČLS JEP „slavit“ 20 let 
od svého založení, 20 let setkání „nadšenců“ MR zobrazování 
jsme si připomněli již letos. K datu 15. října 2017 má sekce 88 

registrovaných členů. Pravděpodobně by jich bylo více, pokud 
by v  sobě všichni nalezli dost „odvahy“ vyplnit jednoduchý 
formulář na stránkách Radiologické společnosti.

Nemyslíme si, že bude zavánět sebechválou konstatování, 
že MR sekce je nejaktivnější sekcí RS. Stačí se podívat na po-
čet pořádaných akcí, zápisů a ročních zpráv, vydané publikace 
i  doporučení v  rámci společnosti. Na  druhou stranu úspěš-
nost zavazuje. Zavazuje k  tomu nepolevit v  aktivitě a  stále 
posunovat naše znalosti a schopnosti o něco dál. Snad tomu 
výbor sekce za  ta léta aspoň trošku pomohl. Jednou z  věcí, 
ve kterých se nám uspět nepodařilo, je zapojení mladých ko-
legů do organizací kurzů a setkání i do „společenského života“ 
MR sekce či výboru RS. Pouhé zveřejňování kazuistik na fa-
cebooku, byť je jakkoliv „in“, ovšem odbornou úroveň celé 
radiologické obce v  České republice příliš neposune. Úkolů 
na nás v budoucnu čeká určitě mnoho a právě zapojení mladé 
generace do života odborné sekce a celé Radiologické společ-
nosti patří k těm stěžejním.

Marek Mechl, Jan Žižka,  
Jaroslav Tintěra, Josef Vymazal
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Obr. 1. Třetí setkání MR sekce ve Strážnici – 23. října 1999
Obr. 2. Oceněný Ing. Jaroslav Tintěra
Obr. 3. Protagonisté kurzu MR v Brně v roce 2001 (zleva): Jan Žižka, Marek Mechl, 
Josef Vymazal, Jaroslav Tintěra
Obr. 4. Ludovít Klzo přednáší v roce 2010 v Harrachově
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