
Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc., vedoucí
katedry psychiatrie Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, nedávno oslavil své
sedmdesátiny. Je to k nevíře, ale je to tak – náš
jubilant se narodil 21. dubna. 1936 v Brně. Kdo
prof. Chromého během posledních desetiletí pot-
kává, vždy si může uvědomit, že se vůbec nemění.
Šedé vlasy má již dávno, avšak to mu neubírá na
jeho mladistvém vzhledu.

Prof. Chromý vystudoval v letech 1954–1960
Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Po
promoci krátce pracoval na psychiatrickém odděle-
ní nemocnice v Liberci a posléze jako klinický
lékař ve Výzkumném ústavu psychiatrickém
v Praze (nyní PCP). Od roku 1964 působí na kated-
ře psychiatrie nynějšího Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví. Za tu dobu se s ním
sešel zřejmě každý psychiatr v Čechách. Pokud jej
prof. Chromý osobně u atestace nezkoušel, pak se
s ním jistě setkal na některé z přednášek během
předatestační průpravy. Vedení katedry psychiat-
rie se prof. Chromý ujal po prof. MUDr. Alojzu
Janíkovi, DrSc., v roce 1991.

Prof. Chromý složil vedle atestací z psychiat-
rie (1963 a 1969) také nástavbovou atestaci
sexuologickou (1978). To naznačuje také jednu
z oblastí jeho odborného zájmu. Sexuologické
problematice se věnuje především jako soudní
znalec. Hlavně se však zaměřuje  na oblast soci-
ální psychiatrie a sociologie, jak je to patrné

i z tématu jeho kandidátské dizertační práce
věnované lékařské regulaci šílenství (1978) nebo
z práce habilitační s názvem Sociologie dušev-
ních poruch (1986). Profesorem psychiatrie byl
jmenován v roce 1992.

Prof. Chromý má v oboru záběr mnohem širší.
Lze s ním hovořit o psychoterapii stejně jako o bio-
logické psychiatrii. Vždy sledoval nejnovější
zahraniční literaturu. Důkazem toho je i poslední
jubilantův článek, který vyšel v časopise Praktický
lékař (86, 2006, č. 3) pod názvem „ Častí uživatelé
zdravotnické péče“. Má všech 51 literárních odka-
zů z posledních let. Nedávno také vydal spolu
s Radkinem Honzákem monografii „ Somatizace
a funkční poruchy“ (Grada, Praha, 2005).

Ve volném čase s pečlivostí sobě vlastní zvelebu-
je chalupu v jižních Čechách. V zimě lyžuje a v létě
podniká i několikadenní cesty na kole za krásami
Čech i sousedních zemí. Díky tomu je neustále
v dobré kondici. Dbá také na svoji životosprávu.
Výsledkem toho je, že po dlouhá léta nečerpal
nemocenské dávky.

Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc., přispívá znač-
nou měrou jako vedoucí katedry psychiatrie IPVZ
k tomu, aby psychiatrie měla u nás díky solidní
předatestační průpravě soustavně dobrou úroveň.

Nechť dál se mu daří, a to nejen v pracovním
usilování!

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

OSOBNÍ ZPRÁVY

Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.  
– jubilant, který nestárne
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