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Otázky pro vrcholné 
představitele oboru 
klinické biochemie 
Rozhovor s primářem  
MUDr. Jaroslavem Čechem, 
emeritním přednostou  
OKB v Jindřichově Hradci

Bedřich Friedecký začal článek o Jaroslavu Če-
chovi sloganem “Kdo neskáče je Čech“. Je to velmi 
výstižné. Primář MUDr. Jaroslav Čech opravdu 
neskáče podle módních trendů ani podle „diktátu 
doby“.  Neskákal ani dříve a neskáče ani dnes. Má 
svou hlavu – chytrou, přemýšlivou, plnou klinické 
biochemie (a jistě občas také něčeho jiného). Dnes 
si to možná ne zcela uvědomujeme, ale takoví lidé 
tvořili a rozvíjeli obor – bytostní odborníci v medi-
cíně a nadšenci pro využití laboratoře ku prospěchu 

pacienta. Nikdy se neodtrhli od kliniky a dokázali 
dělat skvělou klinickou biochemii. Všimněte si jeho 
odpovědi, že klinickou biochemii nelze dělat bez 
znalostí klinické práce a dostatečně dlouhé práce 
na klinice. A on také klinickou biochemii celý život 
dělal, a dělal ji na úrovni, která mnohdy předstiho-
vala úroveň krajských a fakultních pracovišť. A to 
v klinice i v analytice. Když jsem (ani nechci říkat 
před kolika lety) v oboru začínal, jel jsem se jej učit 
především na čtyři okresní pracoviště: k Jaroslavu 
Hudcovi do Karviné (to hlavně systém a organiza-
ci) a klinickou biochemii k Bedřichovi Nejedlému, 
k Honzovi Buryškovi a k Jardovi Čechovi. Chceme-li 
obor rozvíjet, měli bychom využít zkušeností, jak se 
i v daleko těžších dobách dala klinická biochemie 
dělat skvěle – a to primář Čech vždycky dělal.
Takže jako obvykle: pěkné čtení - a přemýšlení!

Vladimír Palička

Jak dlouho v oboru pracujete, pane 
primáři?
Dlouho, v podstatě 44 let. Ale poslední 4 roky spíše 
jako poradce nebo garant (důchodce).

Chtěl jste dělat klinickou biochemii 
a priori nebo Vás k tomu někdo/
něco přivedlo? Co nebo kdo?
Cesta byla celkem přímočará. Dovolte ale kratší 
zastavení. Chemie jako taková byla mým koníč-
kem od okamžiku, kdy jsem se s ní na střední 
škole setkal. Byla více jak koníčkem. Hledal jsem 
informace v nejširším možném a samozřejmě 
také v srozumitelném rozsahu, navštěvoval jsem 
všechny chemické kroužky, které byly v dosahu. 
Bylo to někdy trochu na úkor jiných předmětů. 
Když přišly závěrečné zkoušky (tehdy běžné) šel 
jsem tak daleko, že vlastně sám jsem si hledal 
nějaké rychlé „chemické“ uplatnění. Až na hranici 
„učňovky“. Včas jsem byl odhalen, a tak jsem žádal 
chemickou průmyslovku. Nebylo mi vyhověno, 
plán byl na „gympl“. Tedy 3 roky do maturity. 
I potom pro mne jasno. Přírodovědecká fakulta UK 
nebo chemicko-technologická. Škola doporučovala 
medicínu, rodiče přitlačili. Že chemie je jistě na 
medicině dostatek. Bylo. Za studia i posléze. V roce 
1961 jsem promoval. Měli pravdu, i když náhodou. 
Na umístěnku, ale i přání na internu do Jindřichova 
Hradce. Při prvním rozhovoru na řediteĺství jsem 
byl upozorněn, že brzy v budoucnu bude třeba 
lékaře v laboratoři na plný úvazek. Nebylo co řešit. 
Současně s interní praxí jsem se začal připravovat 
a jako první jsem sehnal učebnici pro laboranty do 
ZŠ, autor tuším dr. Hrabáně.

Koho jste považoval za leadera 
oboru v dobách Vašich začátků 
a čeho jste si na něm cenil nejvíce 
(chcete-li tak i čeho nejméně)?
Pojem leader nemusí být jednoznačný. Pro mne 
osobně byl vzorem především prim. Bedřich Ne-
jedlý. Leccos jsem se naučil i od prof. Masopusta, 
prim. Podivinského, Jíchy, Kulendy a dalších, i když 
vedoucími osobnostmi byli v tu dobu prof. Karel 
Mašek a prof. Jiří Homolka. Myslím tím samozřejmě 
dobu mých začátků. Později by těch jmen bylo více, 
i když asi ne „leaderů“. Proč právě ten první jme-
novaný? Protože ve mně ztotožňoval tu nezbytnou 
provázanost teorie a praxe, kliniky a laboratorní 
diagnostiky, která byla i pro mne od začátku klíčovou 
a třeba i vlastní.

Čeho si ze své kariéry v oboru 
vážíte nejvíce? Jaký největší 
pokrok vidíte v oboru za dobu 
svého působení a v posledních 
letech zvláště?
V době mých začátků byl zcela jiný algoritmus 
přípravy. Pracoval jsem na interně a připravoval se 
na interní atestaci se vším všudy. Tedy s povinným 
kolečkem, občasnými zástupy za obvodního lékaře, 
velmi častými službami a v tu dobu i nadbytkem 
lůžek na lékaře.

Po interní atestaci dále tato činnost, později i jako 
starší sekundář na služby a v plném rozsahu příprava 
v klinické biochemii. Ta se realizovala nejdříve na 
krajském pracovišti u prim. Vyhnánka a později na 
pracovišti ILFu Na Bulovce u prof. Maška a řady 
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vyučujících, zejména asistenta dr. Kazdy, asistenta 
dr. Engliše, ing. Štěpánové. Tento postup mi připadal 
jako velice vhodný, protože mimo své pracoviště 
jsme se učili především laboratorní techniku, analy-
tické metody atd. a na svém pracovišti stále a hodně 
tu kliniku. Nebyl problém to skloubit a nikdo na 
mne také netlačil, abych z interny odešel a byl jen 
v laboratoři. Naopak. Byl vhodný i v tom, že jsme 
získali potřebné znalosti k určité činnosti analytické. 
Analytici prostě nebyli a  museli se také vzdělávat 
a připravovat.

Kdybychom třeba i v současnosti dokázali využít 
podobného schématu a k tomu mohli přidat sou-
časné možnosti a dostupnost techniky, analytických 
metod, principů SLP a k tomu ještě další poznatky 
klinických oborů, byli bychom jako lékaři kliničtí 
biochemici o stupínek výše ve vlastní hierarchii 
a mohli bychom mít i širší možnosti. Naším úkolem 
je abychom nejen více znali, ale aby ty znalosti byly 
k dispozici přímo ve prospěch pacientů. Nejen třeba 
pro vlastní potřebu a uspokojení nebo pro zisk. Po-
krok je všude kolem nás a vůbec si nejsem jist, zda je 
vždy využíván především pro pacienty a ani náš obor 
to asi vždycky nedělá. To je zásadní chyba.

Co byste udělal jinak? 
Na svém pracovišti bych se snažil konat tak, jak 
jsem konal, ovšem s využitím současnosti, znalostí, 
techniky. Možná, že by to bylo ale těžší, protože 
spolupráce a zejména ta týmová má stále menší 
podporu, i od nás samotných, myslím tím lékařů 
všeobecně. 

V čem je dnešní klinická biochemie 
jiná než před 20 lety – v lepším 
a v horším?
Myslím, přes všechny možné výhrady byla bioche-
mie v minulosti více klinická. Ne všude. V menších 
zařízeních mohla být klinická více. Nyní je asi stále 
více analytická, a také je často především byznysem. 
Tím ovšem netvrdím, že je horší nebo lepší. Klinická 
biochemie je jiná,  určitá úprava směrem k pacien-
tovi je těžko proveditelná, už pro nedostatek lékařů 
v našem oboru a také i v trochu odlišných předsta-
vách o vlastní činnosti jich samotných. Asi je možná 
jen v konkrétních lokálních příznivých podmínkách.

Máte „absolutní moc“ pro 3 činy 
v oboru. Co uděláte a co v oboru 
změníte?
Absolutní moc bych nikdy nechtěl a tedy ani v na-
šem oboru. Proto si těžko představím, co bych udělal. 
Měl bych asi zábrany v odhadu, co je vůbec reálné. 
Pokud mohu konfabulovat, unést se do představ bez 
limitu, potom dovolte: 

Každý lékař by měl mít dosti jasné představy o la-
boratorní diagnostice. Některý více, některý méně, 
ale podle potřeby svého pacienta. Tyto představy by 
měl nabýt především v rámci pregraduálního a také 
postgraduálního studia. Když předpokládáme, že 
lékař klinické biochemie tyto znalosti má, nemusí 
být jisté, ba ani pravděpodobné, že je jiný lékař bude 
chtít využít. Že si vyžádá třeba konzultaci, konzili-
um, neformální dotaz. 

Tedy první přání: Přednášky z klinické biochemie 
na všech lékařských fakultách a ve stejném rozsa-
hu, doplněné zkouškou. Nejen v pregraduálu, ale 
i v postgraduálu se zkouškou v rámci atestace.

Základní znalosti musí každý lékař mít, musí umět 
interpretovat v rámci nejistoty, v rámci dodaných 
limitů. Měl by si umět sám odhadnout, která pro 
konkrétního pacienta je hodnota optimální nebo 
cílová, nebo jenom referenční. Neznáme-li indivi-
duální „normály“, stejně to neumíme. Musí umět 
indikovat atd. atd. Čím více to bude umět, tím lépe 
budeme spolupracovat a navzájem si rozumět.  

Za druhé: Lékař klinický biochemik by měl zachovat 
úzké vztahy s klinikou. Proto by měla být klinika 
vždy základ!!, který potom může libovolně přetr-
vávat a podle potřeby využívat, bez nějaké změny 
úvazku. Na účast na vizitách, službách, poradách, 
odborných seminářích to jistě není nezbytné. Do-
vedu si představit, jak by pomohlo, kdyby kliničtí 
biochemici měli hluboké znalosti kliniky a naopak. 
Vždycky bychom věděli, o čem mluvíme a nebylo 
by mávání rukou, úšklebky, ignorance. 

Za třetí z toho vyplývá, že atestace z klinické bioche-
mie může být kdykoli, nejméně však po pěti letech 
čisté kliniky, s kolečkem ovšem. A pokud možno 
trvalá další práce s pacientem. Tím nemám na mysli 
práci limitovanou třeba odbornou poradnou, ale 
s pacienty „bez výběru“.

Má být (a je?) laboratorní medicína 
nebo separované obory? Je to 
jiné, mluvíme-li o oboru a/nebo 
o integrované laboratoři?
Laboratorní medicína je dnes nesmírně rozsáhlá. Po 
odborné stránce musí být separována, i když ne třeba 
jako celek. Funkčně pod obratným managementem 
separována být nemusí. Třeba mikrobiologii jsem 
si vždy představoval samostatně, ale proč si při-
vlastnila imunologii se mi nikdy nezdálo, už proto, 
že v konsolidaci je výhodná a blízká přístrojová 
příbuznost spíše s klinickou biochemií. Integrovaná 
laboratoř má plnit totéž, co samostatná KB, posloužit 
pacientovi. Její složení záleží asi na konkrétních 
podmínkách a velikosti zařízení.
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Kam má klinická biochemie směřovat a kam česká 
klinická biochemie směřuje?
Směr vývoje pro mne by měl vyplývat z výše uve-
deného.

Šel byste do toho znovu?
Nemohu být jednoznačný, dovedu si těžko představit 
současnost v minulosti. Možná, že nikoli, držel bych 
se především kliniky, tedy pro mne, interny. Rozvoji 
a vzdělání se nikde meze nekladou. Čistý klinický 
biochemik v dnešním pojetí oboru asi ne.


