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V květnu se dožívá významného jubilea 
emeritní přednosta Kliniky zobrazova-
cích metod LF UK a FN v Plzni, pan pro-
fesor Boris Kreuzberg. Dnes již můžeme 
říci, že prakticky celý svůj profesionální 
život zasvětil plzeňské radiologii. 
Na Radiodiagnostickou kliniku nastou-
pil v normalizačních letech po promoci 
a jako potomek uprchlíka před rudou 
zvůlí z Ruska neměl optimální kádrový 
profil. Jak sám říkal, rentgen na něj 
zbyl. Postupem let se stal vynikajícím 
odborníkem na kostní diagnostiku, jako 
jeden z prvních se věnoval ultrazvukové 
diagnostice. Akademická kariéra mu 
byla zapovězena až do listopadu 1989. 
V době listopadových událostí a po nich 
se stal jedním z vůdčích hybatelů aka-
demického života na Lékařské fakultě 
v Plzni, stal se nejprve předsedou 
akademického senátu, později v roce 
1992 habilitoval a nastoupil jako nový 
přednosta Radiodiagnostické kliniky 
v Plzni. V roce 1997 byl zvolen děkanem 
a po dvě období úřad děkana Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni 
vykonával. Později po interregnu svého 
následovníka byl opět ve dvou obdo-
bích zvolen děkanem a funkci zastával 
od roku 2010 do roku 2018. V roce 2013 
byl jmenován profesorem pro obor 
radiologie.

Po profesionální stránce se 
prof. B. Kreuzberg vždy věnoval kostní 
diagnostice, ale později i diagnosti-
ce magnetickou rezonancí u nádorů 
měkkých tkání, nádorů v orofaciální 
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radiologie a nukleární medicíny v jedi-
ném pracovišti. 

Prof. Kreuzberg vždy naslouchal 
výzvám, které před naší klinikou byly 
a vždy podporoval pluralitu názorů. Byl 
šéfem, kterého lze jen každému přát. 
Za jeho působení se z našeho provinč-
ního pracoviště stalo místo, o kterém 
je nejen v Čechách a na Moravě pořád-
ně slyšet. Po 45 letech se rozhodl jít 
za svým srdcem na Vysočinu, kde dál 
provozuje naplno radiologii. 

Vše nejlepší, Borisi.
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oblasti a onemocněním gynekologic-
kým. Celoživotním zájmem profesora 
Kreuzberga je literatura, a to zejména 
scince-fiction. Zajímavé je, že se z naší 
kliniky za 25 let stalo pracoviště, kde se 
science-fiction stalo realitou. Nejprve 
se mu podařilo prosadit v roce 1995 za-
koupení přístroje magnetické rezonance 
a špičkového, neřku-li revolučního, 
CT. Poté naší mladé generaci dovolil, 
aby se všem moderním možnostem 
této techniky věnovala – a mohla tak 
z ní získat maximum pro naše poznání 
i pro diagnostiku našich nemocných, 
a nakonec podpořil snahu o sjednocení 


