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Narozen 31.3.1925 v Plzni. V letech 1951-1969 působil v Ústavu pro choroby 
oběhu krevního (později Klinika kardiologie IKEM Praha). V letech 1961-1962 
čerpal stipendium Švédské kardiologické společnosti, období 1970 - 1983 byl 
přednostou II. interní výzkumné základny IKEM a v letech 1983-1993 vedoucí 
katedry kardiologie IPVZ. 

Nyní profesor Widimský působí jako vědecký pracovník Kliniky kardiologie 
IKEM a učitel subkatedry kardiologie IPVZ.  
Kandidátem lékařských věd se stal v roce 1957 za práci „Juvenilní 
hypertenze“ (Widimský J. a spol. Juvenilní hypertenze, Thomayerova sbírka, 
Avicenum Praha 1957 a německy v Archiv für Kreislaufforschung 1958). 
Docentem vnitřního lékařství UK Praha se stal v roce 1968 - habilitační práce: 
Akutní plicní hypertenze - kardiopulmonální funkce při okluzi části plicního 
řečiště, Thomayerova sbírka, Avicenum Praha 1971). Doktorem lékařských věd 
se stal v roce 1969 - monografie „Plicní hypertenze“, uveřejněná 1981 v SRN 
Pulmonale Hypertonie, G. Thieme Verlag, Stuttgart-New-York.  

Profesorem vnitřního lékařství UK Praha byl jmenován roku 1978. Je autorem 47 
monografií, z nichž některé byly publikovány v zahraničí, dále autorem četných 
kapitol v monografiích domácích i zahraničních a autorem nebo spoluautorem 
více než 955 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře. 

Činnost v odborných mezinárodních společnostech: prezident Evropské 
společnosti pro patofyziologii dýchání (1974 - 1976) ; člen výboru Evropské 
kardiologické společnosti (1976-1984), viceprezident Evropské kardiologické 
společnosti (1980 – 1984); od roku 1982 korespondující člen Britské 



kardiologické společnosti. Od roku 1985 člen International Fellow American 
Heart Association. Od roku 1988 člen „Fellow European Society of Cardiology 
(FESC). Od r. 1995 člen New York Academy of Sciences. Od roku 1998 člen 
EBSC - Evropského výboru pro specializaci v kardiologii Evropské unie. Od 
roku 1981 člen International Society for Hypertension a European Society for 
Hypertension, čestný člen České lékařské společnosti, České kardiologické 
společnosti, čestný předseda České společnosti pro hypertenzi, čestný člen 
European Society of Hypertension (od 2007), čestný člen České internistické 
společnosti, čestný člen České angiologické společnosti, čestný člen České 
společnosti pro aterosklerózu. 


