Důležité mezníky MOÚ
1935 – založení Masarykovy léčebny „Dům útěchy“
1945 – přejmenování na Masarykův radioléčebný ústav
1954 – odštěpení laboratoří jako výzkumné složky – tuto část vedl prof. Brada
– vynětí brněnského onkologického ústavu ze systému organizace komunálního
zdravotnictví – ústav přímo řízen krajským zdravotním referátem
‒ název „KÚNZ – Onkologický ústav“
polovina 50. let – nové koncepční pojetí ústavu – do popředí se dostává diagnostika (do té
doby to byla radioléčba)
– vznik rentgenologického oddělení
– prosazování chemoterapie – vedle radioterapie a chirurgie
1961 – výzkumné laboratoře přecházejí pod správu bratislavského Výzkumného
onkologického ústavu SAV
60. léta – experimentální praxe v imunoterapii
– vznik samostatných oddělení: interního,
chirurgie nezávislá na radioterapii,
samostatná gynekologie
na konci 60. let vznik oddělení nukleární medicíny
1965 – 1972 – rozšíření, úpravy a modernizace ambulancí, radiologického oddělení, oddělení
pro léčbu zářením – nová administrativní budova
polovina 70. let – otevření oddělení imunologie a tkáňových kultur, oddělení patologie
nádorů, oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, chemoterapeutické
oddělení
1976 – Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie v Brně (VÚKEO) – přičleněn
k vědecko-výzkumné základně ministerstva zdravotnictví – 1. ročník Brněnských
onkologických dnů
1988 – připojení ústavu k Institutu medicínského výzkumu Brno
2. polovina 80. let – vznik pracoviště intenzivní a pooperační onkologické péče
1991 – nový název – Masarykův onkologický ústav
1991 – 1994 – výstavba nového diagnostického a ambulantního pavilonu
1995 – dokončení výstavby nového pracoviště lineárního urychlovače
– odhalení busty T. G. Masaryka sochaře Antonína Kalvody (umístěna ve vestibulu
původní budovy)
1996 – 1999 – rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny a Oddělení radiační onkologie

2000 – dohoda MOÚ s LF na koordinovaném organizačním postupu v boji s nádory na bázi
pracovišť Univerzitního onkologického centra, nyní jednotné KOC Brno
2001 – založení Kliniky komplexní onkologické péče
2003 – otevření pracoviště pozitronové emisní tomografie na Oddělení nukleární medicíny
2004 – otevření zrekonstruovaných oddělení chirurgické onkologie, gynekologické onkologie
a oddělení C Kliniky komplexní onkologické péče
– získání akreditace Spojenou akreditační komisí ČR
– do provozu uveden lineární urychlovač II se stereotaxí
– realizace projektu dobrovolníků v MOÚ
2005 – v dubnu instalován na Oddělení radiologie přístroj magnetické rezonance
2006 – Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se začlenilo do Masarykova onkologického
ústavu
– od 1. 7. v nájmu Bakešova chirurgická nemocnice
– bylo zřízeno samostatné Oddělení urologické onkologie
– do provozu uveden lineární urychlovač III.
– zrekonstruován stravovací provoz
2007 – vznik Kliniky radiační onkologie – otevření Pavilonu nukleární medicíny (s
cyklotronem)
– MOÚ se stal vlastníkem Bakešovy chirurgické nemocnice – vznik Bakešova pavilonu,
kde soustředěno Centrum preventivní onkologie a dvě oddělení – Kliniky komplexní
onkologické péče a chirurgické onkologie
–.úspěšná reakreditace dle standardů SAK ČR
2008 – zahájení 1. etapy výstavby pavilonu H – blok chirurgické a intenzivní onkologie a
onkologické patologie
– Klinika radiační onkologie získala statut Centra kompetencí IAEA jako jediné
pracoviště v ČR
– do zkušebního provozu byl uveden nový hybridní systém PET/CT
2009 – realizován projekt z fondů EU – obměna simulátoru na KRO
– sloučení KOC v Brně
– získání mezinárodní akreditace JCI
2010 – dokončena výstavba chirurgického Wernerova pavilonu, kde jsou umístěny 4 operační
sály, ARO-JIP, Oddělení onkologické patologie a Centrální sterilizace (slavnostní
otevření 3. 2. 2011)
– zrealizován projekt Evropské unie – bezdrátová síť WiFi pro zdravotníky na
odděleních a pro pacienty – cena 17 milionů
– ISO certifikace OLM pro zdravotnické laboratoře
2011 – ISO certifikace v systému řízení bezpečnosti informací v oblasti komplexní
nemocniční péče
– zahájení rekonstrukce pavilonu F pro Regionální centrum aplikované molekulární
onkologie (RECAMO) – hrazeno z EU

2012 – dokončení rekonstrukce Pavilonu F – Morávkova pavilonu, kde umístěno RECAMO –
financováno z EU – 300 milionů korun včetně vybavení. Centrum vědy a výzkumu
v MOÚ (slavnostní otevření 18. 1. 2013)
2014 – vybudování RECAMO /ELU – terasy – nových výukových prostor
– Zahájená výstavby dvou bunkrů pro Lineární urychlovače IV a V (plánované
dokončení v listopadu 2015)

Ředitelé MOÚ
1935 – primář klinické části – prof. MUDr. Richard Werner
– vedoucí laboratorní části – prof. RNDr. Vladimír Morávek
začátek 2. světové války – ředitel doc. MUDr. Jan Šprindrich (odstoupil v roce 1962)
1962 (1963) – ředitelka doc. MUDr. Drahomíra Kadlecová, CSc.
1971 – ředitelka – MUDr. Anežka Drozdová
1976 – ředitel prof. MUDr. Jaroslav Švejda, CSc.
1986 – ředitel doc. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc.
1990 – pověřen řízením prim. MUDr. Ladislav Červ, CSc.
1991 – ředitel MUDr. Josef Drbal
2000 – ředitel doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
2001 – 2008 – ředitel prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
2008 – 2014 – ředitel prof. MUDr. Jiří Vorlíček
2014 – ředitel prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

