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80 – Prof. MUDr.  
Josef Hyánek, DrSc.
Životní jubilea často svádějí k bilancování: vypočítá-
vají se atestace, vědecké a pedagogické tituly, počty 
publikací, zvláště těch v renomovaných zahraničních 
časopisech, kapitoly v monografiích, monografie, 
nechybí výčet cen, medailí, čestných hodností, 
vyznamenání atd. U Josefa Hyánka by o takovou 
bilanci v žádném případě nebyla nouze.
Takovéto výčty ale obvykle nepostihnou to podstat-
né, co v člověku je, o čem je život, co přinesl skutečně 
a co je na něm nejcennější. A právě u profesora 
Hyánka je to typické – ne, že by se neměl čím chlubit 
v takzvané scientometrii – jediný příklad: jeho nejci-
tovanější práce (více než sto citací) je stále aktuální 
a její citovanost neklesá a celých 27 let od té doby 
co vznikla, zraje jako víno – třetí největší citovanost 
ve své historii měla v loňském roce. Nikoho nemůže 
překvapit, že je o aminokyselinách….
Něco podstatného by v takovém suchém výčtu ale 
chybělo: chybělo by tam, kolik dětí, které jejich 
geny předurčovaly k lidsky smutnému životnímu 
údělu bylo před takovým osudem  uchráněno díky 
zanícení, někdy skoro sisyfovské práci a paličaté 
vytrvalosti Josefa Hyánka, kolika matkám a rodičům 
bylo díky jeho práci popřáno ště stí ze zdravých dětí 
a nyní i vnoučat.
Je až s podivem, jak někdy zdánlivé maličkosti 
mohou ovlivnit životní profesní náplň: ve Velikové, 
malé valašské dědině, kde se Jožka narodil a vyrůstal, 
žil v sousedství mentálně postižený chlapec. Tam asi 
vznikla životní profesní otázka pozdějšího lékaře 
a vědce Hyánka: „proč ? ... a nedá se s tím něco 
dělat?“ aby se postupně měnila v ideu věnovat se 
dědičným metabolickým vadám a poruchám.
O geniální nápady a představy nebývá v životě u ně-
kterých lidí nouze; horší je to s jejich naplňováním, 
realizací. A až neskutečná pracovní úpornost pak 
z dobrého nápadu udělá skvělý skutek – jen je třeba 
pracovat, pracovat, a neztrácet víru: při screeningu 

cystinurie je třeba vyšetřit 30.000 školáků, při scre-
eningu fenylketonurie 19.000 chovanců v ústavech 
sociální péče a 40.000 školáků zvláštních škol než se 
dostaví výsledky, které je možné spočítat, prokázat 
a apelovat s nimi na patřičných místech. Neměl to 
nikdy příliš lehké: moče na pracovišti vyšetřovat 
nesměl, vozil proto v začátcích svou „laboratoř“ 
v kufru a vyšetřoval na místě (je vlastně průkopní-
kem POCT ☺ ) - než se mu podařilo získat vyřazený 
analyzátor aminokyselin a bez velkého nadšení ve-
dení ho instalovat na pracovišti. Co nestačil vyšetřit 
ve dne, vyšetřoval večer doma ve sklepě! 
Výsledky – z dnešního pohledu získané skoro 
primitivními metodami - byly však tak průkazné 
a alarmující, že se mu podařilo přesvědčit tehdejší 
zdravotnické mocipány a do systému zdravotní 
péče byl zařazen povinný novorozenecký screening 
fenylketonurií, později rozšířený na další dědičné 
metabolické vady.
Tady už se zase projevilo to, že profesor Hyánek je 
opravdu klinický biochemik, protože ví, že labora-
torní vyšetření mohou přinést užitek jen při správně 
interpretaci a spolupráci s ostatními lékaři a rodiči. 
Především jeho zásluhou vznikly specializované 
ambulance, poradny, kluby rodičů a dětí, tábory, 
systémy diet a vše další – a nakonec i specializovaný 
ústav s mladými, nadšenými spolupracovníky. 
Tak jako všem, i Josefovi Hyánkovi život běží dál: 
černé vlasy mu přitom zešedivěly, děti i vnoučata 
odrostly, ale stále je brzy ráno v práci, pozdě od-
poledne také, především ambulance, ale i vědecká 
práce běží dál, na mobilu nebo telefonu je často jen 
záznamník, aby ho nerozptylovaly….
Profesor Hyánek má mnoho titulů a poct, ale 
nejcennější z nich je asi ta, že svůj odborný život 
zcela věnoval těm nejpotřebnějším – a to dělají jen 
dobří lidé.
Buď hodně zdráv, a ať se Ti daří !

Vladimír Palička a Miroslav Engliš –  
i za mnoho jiných


