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  MUDr. Martin Syka 

MUDr. Martin Syka se narodil 19. března 1949 

v Litoměřicích jako nejmladší ze čtyř sourozenců. 

Maminka Věra pracovala jako účetní. Tatínek Josef 

působil jako inženýr architekt. Do roku 1948 byl jedním 

z našich nejvýznamnějších architektů.  

Po základní škole studoval Martin Syka na gymnáziu. Už 

od dětství měl hodně zálib. Poslouchal vážnou hudbu, od 

osmi let hrál na housle, zajímalo ho výtvarné umění. Bavil 

ho také sport, například košíková.  

Po ukončení studia na gymnáziu v Litoměřicích odchází 

v roce 1967 do Prahy a stává se studentem medicíny na Karlově Univerzitě. Bydlel na 

vysokoškolských kolejích. V Praze žili i bratr Josef a sestry Marie a Veronika. Bratr se po studiu 

medicíny stal v 90. letech ředitelem Experimentálního ústavu medicíny Akademie věd. 

 Od 3. ročníku začal být Martin Syka finančně nezávislý na pomoci rodičů, protože brigádně 

pracoval např. jako spolujezdec řidiče v sanitce nebo jako „pitevník“ na patologické anatomii. 

Při studiu medicíny poznal svou budoucí manželku Magdalénu, původem ze Slovenska, se 

kterou se po promoci v roce 1977 oženil. Brzy potom se přestěhovali do Znojma. Ve Znojmě 

nejdřív nikoho neznali, ale brzy si našli přátele. Martin Syka začal hrát na housle v Cimbálové 

muzice Polajka, se kterou hráli na různých místech nejen u nás, ale i v Evropě.  

Rodiče M. Syky se přestěhovali z Litoměřic do Loun. Často si telefonovali na výzvy a posílali 

telegramy. 

V roce 1978 se manželům Sykovým narodila dcera Veronika, která vystudovala Fakultu 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní žije se svou rodinou v Praze.  

V listopadu 1989 v období „sametové revoluce“ se Martin Syka účastnil aktivně všech událostí, 

např. zakládání Občanského fóra. Počátkem roku 1990 se stal poslancem České národní rady 

za Občanské fórum. Znovu byl zvolen ve volbách v roce 1992 za ODS. Své místo zastával jako 

předseda ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V lednu 1993 se Česká národní rada 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_rady_1992


změnila na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Zde potom působil 

do roku1996. 

Byl u vzniku mnoha zákonů, týkajících se zdravotnictví a sociální péče, které platí dodnes. 

Podílel se také na podobě současné Ústavy ČR a Listině základních práv a svobod. V průběhu 

své politické kariéry potkal mnoho zajímavých osobností jako například Václava Havla, 

Tomáše Baťu, Václava Klause, Milana Uhdeho a mnoho dalších. Byl také členem různých 

zahraničních delegací-na Tchaj-wan, do Japonska, Anglie, USA aj.  

V současnosti se stále věnuje medicíně, ordinuje v Domově pro seniory a jednou týdně také 

v ordinaci praktického lékaře. Svůj volný čas tráví rád s vnoučaty, pořád ho těší hudba, umění 

i sport.  
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