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25. KUBÁTOVY DNY 
ORTOPEDICKÁ PROTETIKA A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 

4 sekce: 
1. neuromuskulární postižení u dětí

2. vrozené a získané vady pohybového ústrojí, osteologická problematika u dětí 
3. ortopedická protetika v klinické praxi 

4. poruchy stereotypu chůze u dětí – mezioborový pohled 
5. syndrom diabetické nohy – Charcotova osteoarthropatie

6. biomechanika, různé

6. 3. a 7. 3. 2020, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31 

Záštitu nad symposiem převzal prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. 
čestný předseda Společnosti pro pojivové tkáně České lékařské 

společnosti J.E.Purkyně z.s.

ČESKÁ REPUBLIKA



25. Kubátovy dny – vzpomínka na učitele

Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc., 12.8.1924 -13.8.1996

Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc. jako přednosta velmi úspěšně 
rozvíjel činnost jak dětské části (Motol) tak i dospělé části (Karlovo 
náměstí) ortopedické kliniky. Za svého působení vytvořil prostor pro 
moderní rozvoj všech ortopedických specializací dětského věku i 
dospělých. Vytvořil podmínky pro komplexní přístup k vrozeným 
vadám systémovým a končetinovým, spondylochirurgii, vrozené 
vykloubení kyčelní včetně ultrasonografické diagnostiky, dětskou 
traumatologii, ortopedickou onkologii, neuroortopedii, aloplastiky a 
další. 
Za jeho vedení se Dětská ortopedická klinika stala nepostradatelným 
pracovištěm pro ostatní dětské kliniky a oddělení FN v Motole jak při 
léčení dětí, tak na poli odborně vědeckém. 



Vytvořil kolektiv navzájem přátelsky spolupracujících lékařů 
postupně odborně vyzrávajících. Mnozí z jeho žáků na toto období 
dodnes vzpomínají jako na nejhezčí část jejich odborného 
působení. 
Prof. Kubát se v 60. – 80. letech zásadně zasloužil o moderní 
koncepci československé ortopedie a traumatologie. Jako sekretář a 
později předseda Československé
ortopedické společnosti a národní delegát S.I.C.O.T. vybudoval 
mezinárodní prestiž československé ortopedie a traumatologie v 
Evropě i ve světě. Přednesl stovky přednášek na odborných 
symposiích. Byl výborným pohotovým řečníkem a diskutérem ve 
všech světových jazycích. Své zkušenosti uveřejnil v monografiích: 
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Ortopedie praktického lékaře (1976)
Vrozené vykloubení kyčelní (1978)
Ortopedie dětského věku (1983)
Ortopedie (1986)
Péče o nohy (1985), 
Vady a nemoci nohou (1988)
Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet 
(1992)
Bolí mne záda, pane doktore! (1993)
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Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc.
šedesáté výročí



Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc.
šedesáté výročí



Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc.
šedesáté výročí



„Každý den budiž pozdraven!“

Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc.
šedesáté výročí



25. Kubátovy dny

Tyto semináře byly až do roku 2001 odborně vedeny týmem 
Ambulantního centra pro vady pohybového aparátu v Praze a 
organizačně zajišťovány jednatelem firmy Euroortopedi AB 
Sweden panem Mgr. Karlem Plzákem a jeho manželkou. 
Prvního semináře se zúčastnil pan profesor MUDr. Rudolf 
Kubát, DrSc. (12. 8. 1924 – 13. 8. 1996), emeritní přednosta 
Ortopedické kliniky 2. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice v 
Motole.

Kubát R. Vrozené a získané vady nohou, péče o  nohy

1. podologický seminář  - kinosál VIA  Na Újezdě, Praha 1 
20. ledna 1996



25. Kubátovy dny

• Z dalších přednášejících zde prezentovali přednášky MUDr. 
Jiří Meluzín, 

• MUDr. Ivo Mařík, CSc., 
• doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc.,
• Ing. Pavel Černý, 
• doc. Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc., 
• MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.
Citovaná přednáška pana profesora Kubáta byla jedním z jeho 
posledních veřejných vystoupení. 
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25. Kubátovy dny

přednášející  na 23. a 24.  Kubátových dnech 

Od  roku 2002 se koná symposium  Kubátův  podologický den / 
Kubátovy dny každoročně v Lékařském domě v Praze 
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