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Číslo zprávy 1 

 

 

Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi 
 

Zpracoval a předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi, v souladu s § 84 ods.2 písm. t) zákona o obcích, uděluje čestné občanství 
města Čáslavi panu MUDr. Jiřímu Kunáškovi za jeho dlouholetou obětavou práci v čáslavské nemocnici 
a za jeho občanskou angažovanost ve prospěch města Čáslavi v oblasti zdravotnictví 

 

Důvodová zpráva: 
Pan MUDr. Jiří Kunášek se narodil Po studiu na čáslavském gymnáziu vystudoval 
medicínu a celou svou lékařskou kariéru se věnoval chirurgii. V čáslavské nemocnici pracoval v letech  

1962 – 2012, jako primář zdejšího chirurgického oddělení působil v letech 1978-1994. 

Za tuto dobu léčil a operoval tisíce pacientů s vynikajícími výsledky. 

Nebyl „jen“ lékařem, který léčil své pacienty, velmi se zasloužil o rozvoj nemocnice úsilím o výstavbu 
nových operačních sálů i přístavbu, která umožnila rozšířit a zkvalitnit poskytované služby. V roce 1982, 

kdy nemocnici hrozila reprofilizace na LDN, léčebnu plicních a TBC onemocnění, se velkou měrou 
zasloužil s tehdejším vedením čáslavské nemocnice o zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče, ve 
všech základních oborech, v nichž je péče poskytována do dnešních dnů. 

MUDr. Kunášek nebyl jen vynikajícím praktikem a operatérem, v letech 1978-1991 působil jako okresní 
chirurg, v období 1968-2010 působil jako soudní znalec, byl jako chirurg členem Krajské znalecké 
komise, členem výboru České chirurgické společnosti v letech 1990-1996. V této společnosti působil i 
jako předseda revizní komise. V roce 2003 se stal čestným členem České chirurgické společnosti. 

Jeho odborná činnost i veřejná angažovanost byla oceněna řadou vyznamenání. V roce 1979 mu bylo 

uděleno krajské vyznamenání za vynikající práci, v roce 1989 mu vyznamenání za vynikající práci 

propůjčil i prezident republiky. V roce 2014 obdržel primář Kunášek cenu, které si velice váží – medaili 

prof. Maydla za jeho působení v oblasti chirurgie. 

Za dobu svého působení se po jeho boku a pod jeho vedením vyprofilovala celá řada chirurgů, kteří se 
prosadili na prestižní posty ředitelské (prof. Dvořáček, MUDr. Zelníček, MUDr. Chudomel) nebo 

přednostenské na klinikách (doc. Bedrna v Hradci Králové, prof. Stark v Londýně). 

Primář Kunášek je člověkem širokého rozhledu a zájmů. Velkou celoživotní láskou mu je sport. Věnoval 
se zejména lehké atletice, basketu a volejbalu. I ve sportu slavil četné úspěchy. V atletice zejména 

v hodu diskem a koulí, byl ale všestranným atletem, který naplňoval podmínky Tyršova odznaku 
zdatnosti i onoho hesla: „v zdravém těle zdravý duch.“ 

Atletice se věnoval i jako funkcionář a lékař, který pomáhal v léčení mnoha atletům, z těch špičkových 
v Čáslavi zejména Jarmile Kratochvílové a celé řadě dalších úspěšných čáslavských atletů. 



O tom, jaká je MUDr. Kunášek osobnost a jaké se těší úcty v medicínských kruzích, svědčilo i to, že se 
oslav jeho 90. narozenin zúčastnila celá řada lékařů, jejich věhlas je znám nejen v ČR.  Za všechny lze 
uvést pana prof. Pavla Pavka. Ten již při příležitosti citovaných 90. narozenin pana MUDr. Kunáška mu 
navrhoval udělit čestné občanství a tuto iniciativu se rozhodl i osobně podpořit. 

Pan MUDr. Kunášek oslaví dne 27.2.2021 již 93. narozeniny a návrh na udělení čestného občanství je 
vyjádřením obdivu a ocenění jeho dlouholeté obětavé práce pro čáslavskou nemocnici a její pacienty. 

 

 

 


