
108 Klinická biochemie a metabolismus 2/2013

Prim. MUDr. Miroslav Kosek
* 4.6.1929  -  † 9.2.2013

Emeritní primář oddělení klinické biochemie v pří-
bramské nemocnici, čestný člen ČSKB ČLS JEP.

Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství v Pra-
ze v roce 1953 nastoupil do příbramské nemocnice, 
kde založil i první samostatné oddělení klinické bioche-
mie, které mezi prvními v ČSR mělo mechanizovanou 
a automatizovanou technologii prováděných vyšetření 
s elektronickým zpracováním dat. 

Působil ve výzkumu na poli interpretace laborator-
ních dat, vývoji metod pro kontrolu reprodukovatelnosti 
a správnosti metod. Byl znám v komunitě zlepšovatelů 
v našem oboru svými příspěvky, dnes možná úsměvnými, 
poplatnými době, ale tehdy mnohdy přínosnými praxi.

Ve volném čase se vášnivě věnoval rybaření a po-
slechu vážné hudby.

MUDr. Miroslava Kopecká

Zemřel prim. MUDr. Miroslav Kosek

Mladším členům České společnosti klinické bioche-
mie již nemusí jméno pana primáře Koska mnoho říkat, 
patřil však jistě k těm, kteří klinické biochemii zasvětili 
celý život a kteří pro její rozvoj hodně udělali. V obo-
ru vlastně pracoval téměř od promoce, byť měl – tak 
jak to bylo v tu dobu povinné a správné – atestaci I. 
stupně z interny a pak druhou atestaci z klinické bio-
chemie. Vybudoval pracoviště v Příbrami a plně využil 
všech možností, které tamní podmínky nabízely – tím, 
že byl velmi vzdělaný a dokázal myslet dopředu, stvořil 
OKB, které jako jedno z prvních mělo vysoký stupeň 
mechanizace a elektronické podpory. To byl ale jen zá-
klad jeho činnosti – sám se věnoval klinické interpretaci 
výsledků (dnes bychom řekli postanalytické fázi), podí-
lel se na základech metrologie, publikoval a přednášel, 
organizoval odborné akce a kongresy. Není divu, že 
byl i místopředsedou Československé společnosti kli-

nické biochemie. Byl členem organizačního výboru Ev-
ropského kongresu klinické biochemie v Praze v roce 
1976 a zahraniční odborníci, kteří v rámci kongresu na-
vštívili jeho pracoviště v Příbrami, nešetřili slovy uznání. 
Byl téměř dvacet let místopředsedou výboru naší Spo-
lečnosti a po odchodu do důchodu (samozřejmě jen 
symbolickém) se v roce 1990 stal okresním zdravotním 
radou a vedoucím zdravotního odboru v Příbrami.

Dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval a kdykoli 
jsme ho pozvali na odbornou akci, považoval za velkou 
čest, že mohl přijet, potěšit se rozvojem oboru a při-
spět radami zkušeného pracovníka. 

Opustil nás po dlouhé nemoci dne 9. února ve věku 
83 let. Vzpomínáme na něj v dobrém.

Vladimír Palička




