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Kolikrát jsme již slyšeli, že historie se opakuje. V roce 2007 bylo uděleno Jaroslavu 
Čechovi „Čestné uznání o zásluhy o obor“. Důvodem nebylo jen dosažení věku 70 
let, ale především všeobecně známý, vyhraněný postoj ke klinické biochemii a k 
„laboratorní medicíně“. Před 10 lety jsme společně s Bedřichem Friedeckým 
publikovali v časopise Klinická biochemie a meta-bolismus životopisné údaje a 
Bedřich též své životní a pracovní zkušenosti nabyté ze společného pra-covního 
působení. Celý článek je možné vyhledat na webu ČSKB v sekci „členská základna“: 
http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=spolecnost--clenska-zakladna--cech-jaroslav#01 
.Pro neznalé čtenáře proto dnes jen velmi stručně shrneme základní životopisné 
údaje:l narozen 1937l LF UK v Praze absolvoval v r. 1961l po promoci dostal do 
rukou umístěnku do Jihočes-kého krajel zvolil okres Jindřichův Hradec a dostal 
nabídku stát se obvodním lékařeml měl zájem pracovat na interním oddělení, snad 
proto zazněla nabídka výhledové možnosti práce v laboratoři, což pravděpodobně 
rozhodlo o formo-vání jeho další profesionální dráhyl v r. 1964 složil atestaci z 
interny, následně se školil v gastroenterologiil od září 1965 převzal částečný úvazek 
v laboratoři, který se od ledna 1966 rozšířil na 0,8 úvazku, nadále však současně 
pracoval a sloužil na interně a snažil se být opravdovým „klinickým biochemikem“l v r. 
1968 složil atestaci z klinické biochemiel zlepšoval laboratorní diagnostiku výrobou 
řady čini-del v době, kdy neexistovali v republice jejich výrob-ci a dovoz v podstatě 
nebyl možnýl Jindřichův Hradec se stal významným pracovištěm laboratorní 
diagnostiky v jihočeském regionul v r 1992 se stal ředitelem Okresní nemocnice Jin-
dřichův Hradec a tuto funkci vykonával do r. 1994, v té době připravil projekt 
kompletní konsolidace laboratoříl kromě profesních aktivit v nemocnici vyučoval 
MUDr. Čech od r. 1988 studenty zdravotní školy internu a somatologiil je autorem 19 
publikací včetně klinických pracíl v r. 2005 ukončil prim. MUDr. Jaroslav Čech svou 
pracovní činnost a odešel do důchodul nezůstal však nečinným a jako vysokoškolský 
uči-tel učil klinickou biochemii v bakalářském programu Zdravotně sociální fakulty na 
Jihočeské universitě obor zdravotní laborant.Když se dnes zamýšlíme, jaká je 
moderní medicí-na? Jaké jsou její sémantické znaky? Mluví se, píše se a zkoumá se 
medicína:l založená na důkazech (EBM)l personalizovanál translačníl precizníl 
.......Každá disponuje větším či menším množstvím pří-slušných časopisů, 
výzkumných týmů, témat, studií, grantů. Jsou vyhledatelné, je možné je studovat a 
zvlášť chvályhodná je jejich aplikace v diagnóze a terapii. Jak se od sebe tyto typy 
medicín liší? To nám řeknou vhod-né výkladové slovníky, zadání hesel na 
vyhledávačích, moudří vědci. Ale co mají společného? Pacienty, jejich choroby, 
diagnózy a léčbu. Sepětí medicíny s labora-toří a s vědou. Dnes již s nástroji 
neurověd, nanotech-nologií, genetických a „omických“ metod. Ale vždy jde o 
propojení činnosti lékaře a zdraví lidí, laboratoře a kliniky. Někdy se poněkud 
zlomyslně píše, že dnešní snahy o řešení translačních a personalizovaných pří-stupů 
se hlásají již od druhé poloviny 19. století a pořád je paradoxně třeba je probojovávat 
jako nejmodernější trend, hodný zavedení a prohloubení.Ale základem u 
laboratorního lékaře je vždy osob-ní propojení světa laboratoří, klinik a pacientova 
zdra-ví nebo nemoci. Můžeme dosvědčit, že oslavenec byl vždy a již dávno 
představitelem takového propojení, ještě bez těch nejmodernějších, tehdy 
nepřístupných nástrojů, ale vždy s osobním nasazením a zájmem o zdraví druhých. 
„Dovolím si přidat subjektivní poznámku člověka, kterého zaskočil příval času, že 
takových lidí typu Jardy Čecha bylo dříve víc, než je dnes“ říká člověk, který jej snad 
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profesně i lidsky zná nejlépe, Bedřich Friedecký.Zopakuji to, co jsem již napsal před 
10 lety: „MUDr. Jaroslav Čech vždy zdůrazňoval klinickou část oboru v racionální 
vazbě na laboratoř. Jeho krédem bylo a je to, co je skryto v současnosti hojně 
frekventovaném slovním spojení - „personalizovaná medicína“ (udržet co nejširší 
informace o oboru, umět je racionálně využít v praxi a školit o nich – se smutkem v 
hlase podotýkal, že si to ovšem vyžaduje i pozorné a pokrokem v medi-cíně 
motivované posluchače)“.Jarda svůj postoj nezměnil, byť v důchodu, neustále se 
zajímá o novinky. Prožil dobu, kdy nebylo mnoho peněz, ale všemi dostupnými a 
možnými způsoby hle-dal cestu k naplnění role laboratorního lékaře. Je smut-ný z 
toho, že pokud nám není úředně schválena úhra-da, tak abychom nedělali „škodu 
zřizovateli“, tak raději nic nového neděláme a nehledáme. Nikdo nám však nezakázal 
přemýšlet a argumentačně prosazovat nové, užitečnější cesty, přinejmenším přenést 
své znalosti ku prospěchu klinických kolegů a především pacientů. Souhlasíme s 
Bedřichem, že kolegové typu J. Čecha existují i mezi „mladými lékaři“, ale je jich 
pravděpodob-ně méně. Těsnější propojení s klinikou a vhodné cesty si musíme 
hledat každý sám, abychom sami dokázali, že historie se opakuje, jen v jiném 
prostředí, s jinými aktéry a s jinými prostředky. Základní, principiální cíle by měly být 
totožné.Když jsme zmínili, že Bedřich Friedecký zná Jardu Čecha asi nejlépe, 
dovolme mu pár osobních vzpomí-nek:Čestné členství ČSKB - MUDr. Jaroslav Čech 
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takový slogan, vztahující se k fotbalovému brankáři Petru Čechovi a skákat se mělo 

radostí, jak že nám ten fotbal jde. (Už to zase není tak slavné). Ale Jarda nikdy 

neskákal a držel se svých přesvědče-ní. A ta měl vylíhnutá ve své hlavě, 

prověřovaná nebo měněná studiem a praxí, neměněná ze zištnosti a pod nátlakem. 

Dostal jsem se do jeho laborky po velmi krát-kém, naprosto efektivním osobním 

jednání s nástupem od 1. 9. 1969. Laborantky si myslely, že ten hubený, dlouhovlasý 

frajírek (kdepak ty loňské sněhy jsou!) jde za vedoucím laborantem panem Kličkou 

domluvit kou-pi poněkud ojetého skútru. Protože jsem vůbec nevě-děl, o co v 

nastávající práci půjde, nastoupil jsem už v červenci jen tak na neplacenou brigádu. 

Myslím, že se nikdo nedivil. Asi všichni chápali, že nechci být, až nastoupím oficiálně 

a začnu komandovat laborantky, příliš velký blbec ve srovnání s nimi. Byly tři: paní 

Zde-na, paní Jitka a paní Marta. Vidím je před sebou jako dnes. Jsou věci, na které 

se nezapomíná. Z určitého odstupu pozoroval dění vedoucí laborant Honza Klič-ka, 

dnes by bylo možné říci, že z pozice public relation (ten skútr prodal někomu jinému). 

Vydržel jsem přes šest let, stály za to. Pamatuji na jednu nedělní dopo-lední 

vycházku s Jardou na lukách kolem Jindřichova Hradce, někde směrem na Políkno. 

Bylo nádherně a já měl za pár týdnů nastoupit na stáž k paní ing. Ireně Štěpánové na 

Bulovku. A tam ve voňavých jihočeských lukách, za zpěvu nebeského ptactva, mne 

začal Jarda zkoušet z klinické biochemie. To byl propadák! Dostal jsem tenkrát 

takové kapky, že mi ani nedělní oběd nechutnal. Co dělat? Vzal jsem knihy a četl a 

četl. Paní inženýrka Štěpánová mne pak přivítala na Bulovce a že si mne přezkouší. 

Asi po deseti minutách rozhořčeně vykřikla: „Chlape, čemu Tě mám učit, když už 

všechno víš?“ Odkud jsi? Aha z JH, tak to je jasné. Od té doby mám aspoň jednu 

dobrou vlastnost - učit jsem se zatím nikdy nepřestal.Jardo díky moc !Další 

vzpomínka, vystupující z paměti, je Jardova bravurní diagnóza Connova syndromu 

jednoho místní-ho rodáka. V té době, kdy se laboratorní diagnostika tohoto případu 

opírala o výskyt opakovaných koncent-rací sérového natria na horní hranici 

referenčního inter-valu a ostatní byla znalost symptomů a lékařské umění! To 



indikační prasátko u plamenového fotometru Zeiss III se vždy chvělo jako srdce 

prvně zamilované dívky. V Praze, tuším na třetí interně, byli v šoku. Diagnóza 

správná. Jestlipak se mi tenkrát podařilo utajit před Tebou ty okamžiky bezmezného 

obdivu? Víš přece, jak nerad jsem tenkrát uznával, že je někdo chytřejší.Nebyly to 

vždy idylické chvíle v té prastaré labora-toři. Pan primář byl, je a asi zůstane tvrdá 

hlava a pro slova nikdy daleko nechodil. A já nebyl jiný. Ale nemys-lím, že bych se 

jinde dostal k takové sumě zkušeností. Byl to bezprecedentní proces edukace bez 

sylabu, bez akreditace a atestace. Fungoval však parádně. Těch společných diskusí! 

Měli jsme různé názory na svět, nestejná kriteria posuzování života, četli různé knihy. 

Vždy jsme ale měli raději pivo, než vodu a děvčata, než chlapce. Kdybych se měl 

pokusit o riziko závěrečné-ho hodnocení povahových rysů jubilanta, označil bych ho 

za optimistického skeptika, bližšího posmutnělému Hérakleitovi, než nezřízeně 

optimistickému Démokrito-vi. Rozhodně pak za člověka, který bral službu lidské-mu 

zdraví zatraceně vážně a dobral se v ní výsledků, na které by se nemělo zapomínat. 

Život nás rozdělil, ale vnitřní vazby, založené na respektu a vzájemném uznání 

přetrvávají. A velmi obohacují. Až se zase uvidí-me na pivě v JH, kam se vracím za 

svými milovanými vnoučaty, věřím, že si připijeme spolu na kus poctivého života. A 

že to nebude naposled. 

Miroslav Verner, Vladimír Palička a Bedřich Friedecký 

 

Na návrh výboru ČSKB bylo MUDr. Jaroslavu Čechovi uděleno čestné členství 

České společnosti klinické biochemie v září 2017. 


