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Radikální prostatektomie je vysoce účinná metoda léčby u lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Stále větší pozor-

nost je věnována indikaci radikální prostatektomie také u lokálně pokročilého karcinomu prostaty, a to buď v monotera-

pii, nebo jako počátek kombinovaného léčebného postupu. Radikální prostatektomie má několik způsobů provedení, ale 

vždy jeden cíl, a to vysokou onkologickou efektivitu a minimum vedlejších účinků. Zatím není možné jednoznačně určit, 

který ze způsobů provedení je nejlepší. Nejvíce to závisí na zkušenosti pracoviště, které tento výkon provádí. Radikální 

prostatektomie bude muset nadále obhajovat svoji vysokou efektivitu v konkurenci s radioterapií, kterou lze považovat 

jako její nákladnější alternativu. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s komplexním pohledem na tento typ operace 

a přinést ucelený pohled na možnosti kurativní léčby nemetastatického karcinomu prostaty.

Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., se narodil v Chrudimi a po studiích na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové nastoupil 

v roce 1992 jako sekundární lékař na urologické oddělení Nemocnice Chrudim. Od roku 1996 působí na Urologické 
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chirurgie. Ve své praxi se věnuje zejména velké onkologické operativě, jako jsou radikální prostatektomie, cystektomie, 

apod. Na svém pracovišti zavedl metody laparoskopické radikální prostatektomie, enterální výživy po střevní náhradě 

močového měchýře a použití tkáňových lepidel u resekcí ledvin. K dalším oblastem patří léčba komplikované dysfunk-
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