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PPřříípravný výborpravný výbor

9.9.19589.9.1958
HoHořřejejšíší, , NiederlandNiederland, , KKááclcl, Homolka, , Homolka, OppltOpplt, , 
MaMaššek, ek, ŠŠula, ula, HrabHrabáánněě
UstavujUstavujííccíí schschůůze 10.10.1958ze 10.10.1958
PosluchPoslucháárna I.rna I.ÚÚstavu pro lstavu pro léékakařřskou chemii skou chemii 
v Prazev Praze
PPřřednednášáška prof. Hoka prof. Hořřejejšíšíhoho-- MezinMezináárodnrodníí
biochemický sjezd ve Vbiochemický sjezd ve Víídnidni
44 pracovn44 pracovnííkkůů z celz celéé republikyrepubliky



PrvnPrvníí pracovnpracovníí schschůůzeze

16.1.1959 ve 14 hod. v posluch16.1.1959 ve 14 hod. v poslucháárnrněě
fyziologickfyziologickéého ho úústavu LFMU V Brnstavu LFMU V Brněě
65. narozeniny prof. Oktavi65. narozeniny prof. Oktaviáána Wagnerana Wagnera
7 sd7 sděělenleníí hlavnhlavněě brnbrněěnských autornských autorůů
((TalafantTalafant, , ŠŠevelaevela, Josef , Josef TovTováárekrek))



2.Pracovn2.Pracovníí schschůůze a volebnze a volebníí

20.3.1959 v 17 hod. v posluch20.3.1959 v 17 hod. v poslucháárnrněě
I.I.ÚÚstavu lstavu léékakařřskskéé chemie v Prazechemie v Praze
6 sd6 sděělenleníí, hlavn, hlavněě pracovnpracovnííkkůů úústavustavu
24 poslucha24 posluchačůčů, volby, volby
PPřředseda Hoedseda Hořřejejšíší, I. m, I. míístopstopřředseda edseda 
NiederlandNiederland, II. m, II. míístopstopřředseda edseda KKááclcl, , 
jednatel Homolka, zapisovatel Podivjednatel Homolka, zapisovatel Podivíínský, nský, 
pokladnpokladníík Mak Maššekek



2.Pracovn2.Pracovníí schschůůze a volebnze a volebníí

ČČlenovlenovéé: : ŠŠula, Wagner, ula, Wagner, HrabHrabáánněě, , 
Ing. Wagner,Ing. Wagner,
NNááhradnhradnííci: Cicvci: Cicváárek, rek, KulendaKulenda, Nejedlý, , Nejedlý, 
OppltOpplt, , ŠŠttěěppáán, n, VyhnVyhnááneknek
VVěědeckdeckéé pracovnpracovníí schschůůze 4 x roze 4 x roččnněě v v 
Praze, posluchaPraze, posluchačči 12/1959 107i 12/1959 107
25.1.1960 v L25.1.1960 v Léékakařřskskéém domm doměě pracovnpracovníí
schschůůze k 60. nar. Prof. ze k 60. nar. Prof. KKááclacla,100 posluch.,100 posluch.



19621962-- akce jiakce jižž i mimo Prahui mimo Prahu

Toxikologie 27.3.1962 Hradec KrToxikologie 27.3.1962 Hradec Kráálovlovéé
Enzymologie 21.9.1962 Enzymologie 21.9.1962 ČČ.Bud.Buděějovicejovice
Diabetes 23.11.1962 Diabetes 23.11.1962 ÚÚststíí nad Labemnad Labem
ZajiZajiššťťovali jiovali jižž ččlenovlenovéé výboruvýboru
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Na vzniku Na vzniku ČČSKB se významnSKB se významněě podpodíílely lely 
úústavy lstavy léékakařřskskéé chemie LFchemie LF
(m(míísta pro jednsta pro jednáánníí, aktivn, aktivníí úúččast ast 
pracovnpracovnííkkůů úústavu, funkce ve výboru)stavu, funkce ve výboru)



OdbornOdbornéé akce s mezinakce s mezináárodnrodníí úúččastastíí

CongressusCongressus biochimiebiochimie clinicaeclinicae PragensisPragensis
cum cum participationeparticipatione internationaliinternationali
2. evropský kongres klinick2. evropský kongres klinickéé chemiechemie
14.evropský kongres 14.evropský kongres EuromedlabEuromedlab 20012001



CongressusCongressus biochimiebiochimie clinicaeclinicae
PragensisPragensis

14.9.14.9.--18.9.1971 Praha18.9.1971 Praha
President prof. HomolkaPresident prof. Homolka
ViceVice--president prim. Cicvpresident prim. Cicváárekrek
GenerGeneráálnlníí sekretsekretáářř prim. Podivprim. Podivíínskýnský
VVěědecký sekretdecký sekretáářř doc. Masopustdoc. Masopust
Tiskový mluvTiskový mluvččíí doc. Madoc. Maššekek
Technický sekretTechnický sekretáářř Dr. Dr. HyHyááneknek



CongressusCongressus biochimiebiochimie clinicaeclinicae
PragensisPragensis

TTéémata:polarografie v lmata:polarografie v léékakařřskskéé chemii, chemii, 
imunochemieimunochemie, biochemie moku , biochemie moku 
mozkommozkomíšíšnníího, chemickho, chemickéé aspekty aspekty 
intensivnintensivníí ppééčče.e.
ÚÚččast: 500 (200 zahraniast: 500 (200 zahraniččíí))
PPřředneseno pedneseno přřes 200 pes 200 přřednednášášekek
PPřředseda IFCC prof. Martin edseda IFCC prof. Martin RubinRubin (USA)(USA)



2.Evropský kongres klinick2.Evropský kongres klinickéé chemiechemie

3.10.3.10.--8.10.1976 Praha8.10.1976 Praha
President prof. HomolkaPresident prof. Homolka
GenerGeneráálnlníí sekretsekretáářř prim. Podivprim. Podivíínskýnský
TTéémata: onkologie, enzymologie, mata: onkologie, enzymologie, 
statistickstatistickéé metody, automatizace, vrozenmetody, automatizace, vrozenéé
vývojovvývojovéé vady, vady, likvorologielikvorologie, , 
lipidy,imunologie, biorytmy, lipidy,imunologie, biorytmy, 
hemokoagulacehemokoagulace, toxikologie, toxikologie



2. Evropský kongres klinick2. Evropský kongres klinickéé
chemiechemie

ÚÚččast 1500 ze 30 zemast 1500 ze 30 zemíí
PPřředneseno 270 pedneseno 270 přřednednášášek, vystaveno ek, vystaveno 
235 poster235 posterůů
PPřředseda IFCC prof. edseda IFCC prof. FreiFrei ((ŠŠvýcarsko)výcarsko)



EuromedlabEuromedlab 20012001

26.5.26.5.--31.5.2001 Praha31.5.2001 Praha
President Prof. PaliPresident Prof. Paliččkaka
TTéémata: edukace, mata: edukace, preanalytickpreanalytickáá ffááze, ze, 
veterinveterináárnrníí klinickklinickáá chemie,minerchemie,mineráály a ly a 
ttěělesnlesnéé tekutiny, EBM u korontekutiny, EBM u koronáárnrníího ho 
syndromu,diabetes,syndromu,diabetes,cytokinycytokiny, prevence , prevence 
koronkoronáárnrníích onemocnch onemocněěnníí, EBM v , EBM v 
diagnostice a ldiagnostice a lééččbběě kostnkostníích onemocnch onemocněěnníí,,



EuromedlabEuromedlab 20012001

EBM u nEBM u náádordorůů, lipid, lipidůů, kardi, kardiáálnlníí markerymarkery, , 
homocysteinhomocystein,anemie u chronických onemocn,anemie u chronických onemocněěnníí, , 
molekulmolekuláárnrníí biologie, metabolismus biologie, metabolismus žželeza, eleza, 
koagulace, vrozenkoagulace, vrozenéé vývojovvývojovéé vady, klinickvady, klinickáá
chemie u orgchemie u orgáánových transplantacnových transplantacíí, , 
akreditace,POCT, akreditace,POCT, computerizacecomputerizace, , 
toxikologie,monitorovtoxikologie,monitorováánníí lléékkůů, , neuroaktivnneuroaktivníí
steroidy a hormony, volnsteroidy a hormony, volnéé radikradikáály, muly, mužžskskáá
neplodnost,  neplodnost,  nutricenutrice, biochemie st, biochemie stáárnutrnutíí,mok ,mok 
mozkommozkomíšíšnníí, alergie a , alergie a autoimunitaautoimunita



EuromedlabEuromedlab 20012001

ÚÚččast: 2800, spolu s firmami 4070 z 83 ast: 2800, spolu s firmami 4070 z 83 
zemzemíí
PPřředneseno 223 sdedneseno 223 sděělenleníí, vystaveno 1106 , vystaveno 1106 
posterposterůů, vystavovatel, vystavovateléé 5656
PPřředseda IFCC prof. edseda IFCC prof. MathiasMathias MuellerMueller
(Rakousko)(Rakousko)
PPřředseda FESCC prof. edseda FESCC prof. BlatonBlaton (Belgie)(Belgie)
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StoupajStoupajííccíí odbornodbornáá úúroveroveňň klinickklinickéé chemie chemie 
ve svve svěěttěě, ale i doma, ale i doma
ZvyZvyššujujííccíí se pose poččet et úúččastnastnííkkůů, t, téématickýchmatických
okruhokruhůů a sda sděělenleníí
KvalitativnKvalitativníí zmzměěny v obsahovny v obsahovéém zamm zaměřěřeneníí
kongreskongresůů



ČČasopisasopis

Po 18 letech existence Po 18 letech existence ČČSKB vydSKB vydáávváán odborný n odborný 
ččasopis (spoleasopis (společčný se SSKB)ný se SSKB)
Odborný rOdborný růůst, reprezentacest, reprezentace
19761976-- BiochimiaBiochimia clinicaclinica BohemoslovacaBohemoslovaca
ŠéŠéfredaktor prof.Hofredaktor prof.Hořřejejšíší
Od r. 1979 akademik Od r. 1979 akademik NiederlandNiederland
Výkonný redaktor prim. CicvVýkonný redaktor prim. Cicváárekrek
(prim. (prim. OkOkššaa-- Nitra)Nitra)
VydVydáávváán do r. 1992n do r. 1992



KlinickKlinickáá biochemie a metabolismusbiochemie a metabolismus

Od 1993Od 1993
VedoucVedoucíí redaktor prof. Kazdaredaktor prof. Kazda
Výkonný redaktor Dr. VotrubaVýkonný redaktor Dr. Votruba
VydVydáávváá nakladatelsknakladatelskéé ststřředisko edisko ČČLSLS
20042004--spoluprspoluprááce se spolece se společčnostnostíí lléékakařřskskéé
genetiky k vyugenetiky k využžíívváánníí ččasopisuasopisu
Prof. Kazda odstupuje z funkce  vedoucProf. Kazda odstupuje z funkce  vedoucíího ho 
redaktoraredaktora



KlinickKlinickáá biochemie a metabolismusbiochemie a metabolismus

20042004-- nový vydavatel nový vydavatel LexisLexis--NexisNexis s.r.o.s.r.o.
ČČasopis zaasopis začčíínnáá být finanbýt finanččnněě sobsoběěstastaččnýný
20052005-- vedoucvedoucíí redaktor Dr. Friedeckýredaktor Dr. Friedecký
Odstupuje Dr. Votruba, novým výkonným Odstupuje Dr. Votruba, novým výkonným 
redaktorem krredaktorem kráátce Dr.tce Dr.KocnaKocna
Výkonným redaktorem Ing. VVýkonným redaktorem Ing. Váávrovvrováá
2006 sou2006 souččáást st ččlenských plenských přřííspspěěvkvkůů VVŠŠ



BulletinyBulletiny

1985 2 x ro1985 2 x roččnněě Informace Informace ččs. spoles. společčnosti nosti 
klinickklinickéé biochemie (prim. biochemie (prim. KallaKalla, Pelh, Pelhřřimov)imov)
1991 4x ro1991 4x roččnněě FonsFons StaproStapro Pardubice Pardubice 
(prim. Skalický)             (prim. Skalický)             
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Po 18 letech od vzniku odbornPo 18 letech od vzniku odbornéé
spolespoleččnosti je od r. 1976 vydnosti je od r. 1976 vydáávváán odborný n odborný 
ččasopis (33 let)asopis (33 let)
Dva nDva náázvy zvy ččasopisuasopisu
2004 344 p2004 344 přředplatiteledplatitelůů z z ČČR, 101 ze SRR, 101 ze SR
Od r. 1985 vydOd r. 1985 vydáávváán bulletin spolen bulletin společčnostinosti
Dva nDva náázvy bulletinuzvy bulletinu



SpoluprSpoluprááce se SSKBce se SSKB

SlovenSlovenššttíí kolegovkolegovéé od zaod začčáátku pracujtku pracujíí ve ve 
výboru spolevýboru společčnostinosti
10/1966 Pracovn10/1966 Pracovníí dny v Novdny v Novéém m 
SmokovciSmokovci,automatizace laboratorn,automatizace laboratorníí prpráácece
Od 24.4.1969 vznikOd 24.4.1969 vznikáá ČČeskeskáá a Slovenska Slovenskáá
spolespoleččnost KB (federnost KB (federáálnlníí uspouspořřááddáánníí ststáátu)tu)
CelostCelostáátntníí sjezdy stsjezdy střříídavdavěě v v ČČR a SR R a SR 
kakažždorodoroččnněě



SpoluprSpoluprááce se SSKBce se SSKB

1971 Feder1971 Federáálnlníí výbor výbor 
PPřředsedovedsedovéé a va věědedeččttíí sekretsekretáářři se sti se střříídali dali 
po 2 letech.po 2 letech.
ČČleny byli i mleny byli i míístopstopřředsedovedsedovéé spolespoleččnostnostíí a a 
daldalšíší ččlen výborulen výboru



SpoluprSpoluprááce se SSKBce se SSKB

Od r. 1971 pOd r. 1971 přředseda prof. Homolka, edseda prof. Homolka, 
vvěědecký sekretdecký sekretáářř prim. Podivprim. Podivíínský, nský, ččlenovlenovéé
prim. Jprim. Jíícha a prim. Nejedlýcha a prim. Nejedlý
Obsah jednObsah jednáánníí: celost: celostáátntníí odbornodbornéé akce, akce, 
ččasopis, zahraniasopis, zahraniččnníí cesty, jincesty, jinéé významnvýznamnéé
zzááleležžitosti obou spoleitosti obou společčnostnostíí
25.10.1989 FV celost25.10.1989 FV celostáátntníí sjezdy budou sjezdy budou 
vvžždy za 2 roky stdy za 2 roky střříídavdavěě v v ČČR a SRR a SR



SpoluprSpoluprááce se SSKBce se SSKB

1991 sjezd v Ko1991 sjezd v Koššicicíích ( pediatrie, ch ( pediatrie, 
nefrologienefrologie) se neuskute) se neuskuteččnilnil
2.2.--5.9.1992 sjezd v Ko5.9.1992 sjezd v Koššicicíích ( 204 ch ( 204 
úúččastnastnííkkůů, 41 p, 41 přřednednášášek, 74 posterek, 74 posterůů))
19.19.--21.10.1992 Bratislava 21.10.1992 Bratislava BiolabBiolab
FV 3.12.1992 otFV 3.12.1992 otáázka zka ččasopisuasopisu
SSKB nenSSKB neníí schopna ekonomicky a schopna ekonomicky a 
provoznprovozněě vydvydáávváánníí ččasopisu zajistitasopisu zajistit



SpoluprSpoluprááce se SSKBce se SSKB

FV FV žžááddáá ČČSKB, aby od SKB, aby od čč. 1/1993 zajistila . 1/1993 zajistila 
vydvydáávváánníí ččasopisu v NTS asopisu v NTS ČČLS.LS.
20.20.--22.9.1993 na Se22.9.1993 na Sečči 1.celosti 1.celostáátntníí sjezd sjezd 
ČČSKBSKB
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TTéémměřěř 30 30 letletáá spoluprspoluprááce se SSKBce se SSKB
StStřřííddáánníí celostcelostáátntníích sjezdch sjezdůů
VydVydáávváánníí ččasopisu BCB na Slovenskuasopisu BCB na Slovensku
SpoleSpoleččnnáá jednjednáánníí na FVna FV
NavNaváázzáánníí řřady osobnady osobníích pch přřáátelských telských 
kontaktkontaktůů
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


