
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
s hlubokým zármutkem oznamuje,

že v pátek 12. srpna 2022 zemřel ve věku nedožitých 71 let 

prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., MBA, 
pedagog, vědec a lékař I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol  

Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., MBA, se narodil 7. října 1951 v Praze. Po maturitě studoval na tehdejší Fakultě 
všeobecného lékařství (FVL UK) v Praze, kde v roce 1976 promoval. Po absolvování základní vojenské služby 
pracoval na ortopedickém oddělení Závodního ústavu národního zdraví uranového průmyslu v Příbrami a od září 
1979–1983 na I. ortopedické klinice FVL UK v Praze jako sekundární lékař. Od roku 1983 do roku 1990 byl 
odborným asistentem katedry ortopedie FVL UK. V roce 1989 obhájil na FVL UK v Praze kandidátskou dizertační 
práci a v roce 1991 byl habilitován. Od roku 1986 až dosud pracoval jako zástupce přednosty kliniky. Také pra-
coval na částečný úvazek jako konzultant Revmatologického ústavu v Praze. Od roku 2002 byl předsedou rady 
Národního registru kloubních náhrad České republiky. 

Vědecká práce profesora Vavříka se zaměřovala zejména na náhradu kolenního kloubu a další kloubní endopro-
tézy. Byl také spoluautorem první české náhrady kolenního kloubu. Profesor Vavřík je autorem a spoluautorem 
mnoha významných vědeckých publikací, tří významných monografií a jedné učebnice. Jeho zásluhou vznikl 
v České republice registr kloubních náhrad. 

V pedagogické činnosti se kromě základních oblastí ortopedie koncentroval zejména na výuku operační techniky 
náhrady kolenního kloubu. Jeho velkým přínosem je rozsah výukové činnosti přesahující rámec kliniky i 1. LF 
UK. Techniku operace totální náhrady kolenního kloubu prezentoval na řadě ortopedických primariátů i klinik 
v České a Slovenské republice, a tato jeho činnost byla na poli ortopedie vysoce hodnocena. 

Profesor Vavřík byl členem nejprve Československé a později České společnosti pro ortopedickou chirurgii a trau-
matologii, v letech 1990–2000 byl členem jejího výboru. Dále členem Evropské revmatochirurgické společnosti 
(ERASS), mezi roky 1995–1999 byl členem vědeckého výboru a v roce 1997 spoluorganizátorem a vědeckým 
sekretářem 9. kongresu Evropské společnosti pro revmatochirurgii v Praze. Od roku 2001 byl členem Společnosti 
pro sportovní traumatologii a artroskopii, v letech 2001–2003 pak členem jejího výboru. Byl čestným členem 
České revmatologické společnosti. 

V profesoru Vavříkovi ztrácí obor ortopedie a traumatologie významného odborníka a skvělého pedagoga. 

Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 22. srpna 2022 v 11:15 v obřadní síni krematoria v Praze – 
Motole. 

Čest jeho památce! 
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