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Vzpomínka na MUDr. Ivana Horáka 

4. ledna uplyne 10 let od odchodu příznivce a podporovatele Společnosti pro církevní právo 

MUDr. Ivana Horáka (1938–2007) na věčnost. Pan doktor se narodil v právnické rodině 

v Praze na Královských Vinohradech. Jeho start do života nebyl snadný. Z kádrových důvodů 

mu bylo bráněno ve studiu. Podařilo se mu postupně překonat protivenství a po absolutoriu 

konservatoře vystudoval medicínu. 

Stal se významným chirurgem v oboru plastické chirurgie ve vinohradské nemocnici 

a odborným asistentem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zůstal však věrný i hře 

na pozoun. Nejprve působil v orchestrech Zdeňka Bartáka a Zdeňka Marata, později 

v orchestru Divadla ABC v Praze. Při své trvalé životní píli a činorodosti zvládal obě 

zaměstnání současně. Nehledě na řadu ušlechtilých koníčků, jakým byl chov domácího 

zvířectva, jehož výsledkem bylo i získání řady předních cen na národních soutěžích ve Mšeně 

u Mělníka a řadě dalších měst. 

Pan doktor sledoval pečlivě studium svého syna Záboje na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy a přispěl mu četnými radami při organizování výstav v rámci Spolku českých 

právníků Všehrd i při zakládání Společnosti pro církevní právo. Svým působením naplnil 

odkaz svých předků, zejména svého praděda, zakladatele české balneologie docenta Jana 

Špotta, spoluzakladatele Časopisu lékařů českých, vlastence, který pro svou účast v Českém 

Repealu prošel rakouskými věznicemi. 

Také MUDr. Ivan Horák byl rozhodným vlastencem, humanistou a křesťanem. Vzpomínáme 

na něho s úctou a vděčností.  
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