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Odešla RNDr. Jaroslava Škachová
Motto:

Vita mortuorum posita est in memoria vivorum
Cicero

RNDr. Jaroslava Škachová, CSc. byla jedním z nestorů československé klinické biochemie. Narodila 
se 21. 6. 1925 v Žamberku. Absolvovala anglické gymnázium a v r. 1945 úspěšně složila maturitní 
zkoušku. Dne 19. 10. 1945 byla zapsána jako řádný posluchač Přírodovědecké fakulty University 
Karlovy v Praze, obor biochemie. Svá vysokoškolská studia chemie ukončila doktorskou promocí 
15. 12. 1950. V roce 1964 vykonala příslušné zkoušky a úspěšně obhájila kandidátskou dizertační 
práci „Pepsinogen a kathepsin v krevním séru a ve tkáních“ a získala tak titul kandidáta věd.
V mládí se hodně věnovala sportu, šermovala, hrála tenis, trávila mnoho času v přírodě. Později pak 
několik desetiletí jezdila na chalupu v Sembratci v malebné krajině u Benešova, kde mezi sousedy 
měla řadu přátel. Jejím manželem byl profesor stomatologie MUDr. Miroslav Škach, jemuž byla 
oporou až do jeho smrti. Měla mnoho zájmů. Bylo to především vaření a četba. Byla známa jako 
vynikající hostitelka. Svým neteřím a synovcům se věnovala jako svým dětem, když se jí vlastních 
nedostalo. Celý život kladla velký důraz na vzdělání. Kromě mateřského jazyka ovládala němčinu, 
francouzštinu a angličtinu.
Od 1. 12. 1950 se stala odborným asistentem Ústavu pro výzkum mozku lékařské fakulty UK, kde 
vedla biochemickou laboratoř. Po zrušení ústavu v březnu 1953 byla děkanátem převedena do Ústřední 
laboratoře Fakultní polikliniky, Karlovo náměstí 32 v Praze 2, která se tak stala jejím osudem. Pracovala 
tam až do definitivního odchodu do starobního důchodu v r. 1998 nejprve v Ústřední laboratoři, která 
vznikla v r. 1950 současně s otevřením budovy polikliniky. Jejím prvním představeným byl přednosta 
laboratoře biochemie a hematologie prof. MUDr. Stanislav Janoušek (1900-1958). Jeho laboratoř byla 
na svou dobu špičkově vybavená a prováděla jako jedna z prvních tehdy nová a speciální vyšetření, 
např. stanovení enzymů ACP, ALP, ALT, AMS, AST, stanovení železa a mědi, polarografické stanovení 
kathepsinu, mukoproteinů a pepsinogenu, vyšetření funkce štítné žlázy. Laboratoř prováděla také 
hematologická vyšetření včetně punkce kostní dřeně, mikroskopická vyšetření vaginálních nátěrů, 
sputa a později i dalších cytologických vyšetření. Po smrti prof. Janouška v r. 1958 pak byli jejími 
představenými v letech 1959 až 1984 prof. Jiří Homolka, 1985 až 1990 prof. Josef Hyánek a 1991 až 1998 
doc. Petr Schneiderka. Po  smrti prof. Janouška se pracoviště specializovalo téměř výlučně na klinickou 
biochemii. Dr. Škachová, která se na začátku své profesní dráhy ještě jmenovala Kroulíková, se zabývala 
výzkumem, rutinní analytikou a jako odborný asistent lékařské fakulty rovněž pre- i postgraduální 
výukou. Byla autorem nebo spoluautorem více než padesáti písemných i ústních publikací.
Jedním z rozsáhlejších tematických okruhů, kterými se zabývala, byly polarografické studie kathepsinu, 
dále stanovení pepsinogenu v séru ve vztahu k pepsinu v žaludeční šťávě a takto zprostředkovaně 
k vředové nemoci a rakovině žaludku nebo zhoubné chudokrevnosti. Zabývala se též  stanovením 
plasmatického jodu vázaného na bílkovinu (PBI) především v souvislosti s funkcí štítné žlázy.
Je autorkou skript Základy biochemie obecné a klinické, SPN, Praha 1986 pro posluchače filosofické 
fakulty, obor učitelství odborných předmětů SZŠ.
Dr. Škachová odešla 23. května 2016 tam, odkud není návratu.
Čest její památce!
Závěrem několik veršů, které Dr. Škachové věnovala její sestřenice, spisovatelka Dagmar Štětinová: 
„Když člověk odejde ze slunce do stínu, zanechá srdce své zvadlé jak květinu. Jak zvadlou květinu, 
strhané korálky..., i jeho jméno pak zapadne do dálky.“
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