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Milí čtenáři, vážené kolegyně, vážení kolegové, 
je tomu padesát let, kdy byla vytvořena sekce klinické biochemie Československé lékař-
ské společnosti J. E. Purkyně. Mezi zakládající členy společnosti patří prof. Hořejší, 
prof. Niederland, prof. Homolka, prof. Kácl, prof. Šula, prof. Mašek, dr. Opplt a dr. Hra-
báně, kteří svolali ustavující a plenární schůzi na 10. října 1958 do posluchárny 1. Ústavu 
pro lékařskou chemii v Praze, které se účastnilo 44 biochemiků z celé republiky. 
Historie naší společnosti je velmi bohatá a blíže se s ní můžete seznámit v této knížce, 
která se Vám dostává do rukou. Naleznete zde nejen detailně popsanou historii společ-
nosti, ale zejména vzpomínky významných představitelů našeho oboru na uplynulá léta. 
Dozvíme se o historii našeho časopisu Klinická biochemie a metabolismus. Zavzpomí-
náme na vznik systému externí kontroly kvality i na dobu nikterak vzdálenou jako byla 
organizace Euromedlabu. 
Naší snahou bylo zmapovat a připomenout si významné skutečnosti ze života naší spo-
lečnosti a v dnešní uspěchané době se trochu ohlédnout zpět a přiblížit nám, mladším 
kolegům, osudy klinické biochemie u nás. 
Přejme naší společnosti hodně nadšených a obětavých klinických biochemiků, aby se 
mohla úspěšně rozvíjet i v následujících desetiletích. 

Tomáš Zima
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