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Osobní sdělení

RNDr. Miloš Votruba, CSc.
*29. 12. 1938; †15. 11. 2019 

Před několika dny nás zastihla smutná zpráva. Na 
straně osmdesáti let a třístého dvacátého prvního dne 
se uzavřela kniha života doktora Miloše Votruby. 

Společně jsme se poprvé setkali počátkem srp-
na roku 1985. Byl jedním z těch, kdo výrazně ovlivnil 
mé první kroky v klinické biochemii. Byl dlouholetým 
pedagogem hradecké Střední zdravotní školy. Jeho 
žákyně na něj dodnes vzpomínají s úsměvem a his-
torkami z hodin klinické biochemie, či hodin stráve-
ných v laboratoři při zpracovávání zajímavých témat 
a pokusů studentské vědecké odborné činnosti. Byl 
člověkem noblesního vystupování, všeobecně vzděla-
ným, jazykově dobře vybaveným, jehož přítomnost mi 
dávala příležitost vstřebávat řadu informací z oblastí 
pracovních i kulturních. V Hradci Králové byl Miloš 
totiž osobností neoddělitelně spjatou se zdejším fil-
movým klubem. Kinematografie byla jeho vášní, klu-
bové večery bez úvodníků doktora Votruby byly pro 
návštěvníky nepředstavitelné a já jsem občas měla 
příležitost být jejich předpremiérovým posluchačem. 

Pracovní oblasti zájmu doktora Votruby byly v osm-
desátých letech shrnuty do pojmu „speciální metody“ 
zaměřené zejména na hormony a lipidy. Takže není 
náhodou, že Dr. Votruba byl v r. 1979 jedním ze zaklá-
dajících členů Sekce pro aterosklerózu, která vznikla při 
Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP. 
Jako člen výboru Sekce se podílel i na organizaci řady 
odborných setkaní této sekce, od r. 1995 byl jedním 
z organizátorů symposia s edukačním programem Ate-
roskleróza – diagnostika, léčba a prevence v dětském 
i dospělém věku. Od r. 1994 byl také členem výboru 
Společnosti patologické a klinické fyziologie. 

Osobnost Miloše Votruby je úzce spjata s oborem 
i odbornou společností klinické biochemie  - při pří-
ležitosti životního jubilea 75. narozenin bylo na návrh 
výboru ČSKB RNDr. Miloši Votrubovi, CSc. uděleno 
čestné členství ČSKB. V neposlední řadě je jméno 

RNDr. Miloš Votruba, CSc. spojeno právě s časopisem 
Klinická biochemie a metabolismus. Když byla v roce 
1992 vyslovena nespokojenost s vydáváním dosavad-
ního česko-slovenského časopisu Biochemia Clinica 
Bohemoslovaca, byla požádána Česká společnost 
klinické biochemie, aby zajistila vydávání v naklada-
telském středisku ČLS JEP, protože SSKB již nebyla 
schopna vydávání časopisu ekonomicky a provozně 
zajistit. V této situaci byl vedoucím redaktorem nastu-
pujícího časopisu Klinická biochemie a metabolismus 
jmenován prof. Kazda a výkonným redaktorem dr. 
Votruba. Tato redakční spolupráce trvala následujících 
dvanáct let. Obdivuhodné je, že za těchto 12 let spo-
lečné práce dr. Miloše Votruby s vedoucím redaktorem 
profesorem Antonínem Kazdou nenastávaly problé-
my s obsazováním jednotlivých čísel KBM odbornými 
články a to i přesto, že redakční práce obnášela dnes 
již těžko představitelný výrazný podíl manuální listov-
ní korespondence s autory i recenzenty. Na přelomu 
roku 2004 a 2005 se naše pracovní cesty zase potka-
ly a to právě v souvislosti se změnami a rozhodnutím 
obou redaktorů předat štafetu redakční práce dál. Roli 
vedoucího redaktora převzal Dr. Bedřich Friedecký, 
agendu výkonného redaktora svěřil Miloš Votruba do 
mých rukou. Jsem moc ráda, že oba zůstali v dalších 
letech aktivními členy redakční rady, na které bylo mož-
né se spolehnout a obracet se s žádostmi o recenzní 
posouzení. 

V poslední době jsme si s Milošem čas od času vymě-
nili pár řádků alespoň e-mailem. Jeho zájem profesní 
i vlídná společenská konverzace mi budou chybět. Vzpo-
meňte spolu s námi na RNDr. Miloše Votrubu, CSc.

Čest jeho památce.

Jaroslava Vávrová




