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2. listopadu 2009 zemřel ve věku 82 let

prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc.
Pan profesor Jiří Duchoň byl jediným synem Dr. Ing. F. Duchoně, který se později stal profesorem 
agrochemie na VŠZ v Praze. Tento počáteční rodinný chemický vliv byl dále umocněn pedagogickým 
kouzlem prof. Koštíře, který byl jeho učitelem na reálném gymnáziu v Praze-Dejvicích. V následujících 
šesti letech absolvoval lékařskou fakultu UK v Praze a svou zálibu v chemii realizoval souběžným 
studiem 5 semestrů chemie na Přírodovědecké fakultě UK, kde jeho spolužáky byli pozdější profesoři 
UK J. Pacák a J. Musil. Na lékařské fakultě ho zaujaly přednášky A. F. Richtera, což přivedlo MUDr. 
Duchoně na II. chemický ústav LF UK, na němž pak prožil celou pedagogickou a vědeckou dráhu. 
Od roku 1948 byl postupně volontérem, demonstrátorem, vědeckou sílou, výpomocným asistentem 
a v letech 1952-1965 odborným asistentem. V padesátých letech hospitoval v Ústavu organické chemie 
a biochemie ČSAV. V roce 1964 se habilitoval z lékařské chemie a biochemie na základě habilitační 
práce "Studie o melaninech a melanogenesi" a od ledna 1966 byl ustanoven docentem lékařské chemie. 
Až v roce 1993 byl jmenován profesorem lékařské chemie. Po dobu 25 let byl přednostou II. ústavu 
lékařské chemie a biochemie 1. lékařské fakulty UK v Praze. 
Výzkumnou dráhu prof. Duchoně významnou měrou determinovali jeho učitelé. Prof. A. F. Richter mu 
dal za úkol studovat melaniny coby přirozená barviva a nástupce prof. Richtera, prof. Šula, zakladatel 
onkologické biochemie u nás, ho inspiroval ke studiu melanomu. Biochemii melaninové pigmentace 
a biochemii maligního melanomu zůstal prof. Duchoň věrný po celý život. Prof. Duchoň měl vždy 
štěstí ve výběru svých spolupracovníků. Opakovaně jsme si kladli otázku, zda to bylo jen štěstí či spíše 
speciální cit pro jejich výběr. Prvním z nich byl RNDr. Z. Pechan z brněnské přírodovědecké fakulty. 
Ve spolupráci s ním zásadním způsobem rozšířil poznání močových melanogenů, s dalšími spolupra-
covníky pak identifikoval strukturu některých látek z této skupiny. Na základě mezinárodního ohlasu 
vědecké práce byl tehdy doc. Duchoň pozván k ročnímu stipendijnímu pobytu na Harvard University 
v Bostonu k prof. T. B. Fitzpatrickovi, kde se v r. 1967-1968 věnoval zejména studiu melanosomů. Po 
návratu domů předal nabyté zkušenosti mladým spolupracovníkům, kteří pod jeho vedením rozvi-
nuli intenzivně výzkum maligního melanomu a melaninové pigmentace a jeho ústav se stal předním 
pracovištěm v této problematice, kam přijížděla se školit řada vědců ze zahraničí. 
Spolu s Dr. Pechanem napsal v r. 1964 první a dosud u nás jedinou monografii věnovanou biochemii 
melaninů a melanogeneze. Za jeho objevy v oboru onkologie mu byla opakovaně udělena Šiklova 
onkologická cena. 
Téměř padesátileté pedagogické působení bylo pro prof. Duchoně životním posláním, které mu při-
nášelo radost. Opakovaně nám říkával, že "učit znamená rozdávat se", že "nejdůležitějším uměním 
učitele je vzbudit zájem o věc, o poznání a tvoření". Tato filozofie nalezla u studentů odezvu; byl uzná-
vaným a oblíbeným učitelem. Prof. Duchoň byl spoluautorem řady učebních textů, skript a knižních 
učebnic. Z nich skripta Lékařská chemie a biochemie se dočkala 10 vydání a byla používána na všech 
lékařských fakultách v českých zemích; logickým pokračováním pak bylo vydání celostátní knižní 
učebnice Lékařská chemie a biochemie pod jeho redakcí prof. Duchoně. 
Bohatý život prof. Duchoně zahrnoval četné další aktivity: byl předsedou předmětové rady pro lékař-
skou chemii a biochemii při MŠ, členem Českého národního komitétu pro biochemii a molekulární 
biologii a členem vědecké rady 1. lékařské fakulty, České lékařské akademie. V roce 1993 byl jmenován 
členem Education Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Byl 
zakládajícím členem International Pigment Cell Society, byl členem European Society for Pigment 
Cell Research. V tuzemsku byl dlouholetým a čestným členem i členem výboru Československé nyní 
České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a České společnosti klinické biochemie. 
Prof. Duchoň byl vynikajícím vysokoškolským učitelem, lékařem a přírodovědcem, vůdčí osobnost 
české lékařské biochemie, významným a mezinárodně uznávaným vědcem, zakladatelem vědecké 
školy studia melanogeneze u nás. 
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Nechce se nám věřit, že se už na pana profesora nebudeme moci obrátit s radou, prosbou či dotazem, 
věděli jsme, že nám vždy pomůže a podělí se s námi o své bohaté životní znalosti a zkušenosti. 
Budeme na něj vždy s úctou a obdivem vzpomínat, na jeho hluboké znalosti, jeho toleranci a demo-
kratické přesvědčení i jeho milované koníčky, kterým se s láskou věnoval, zejména mineralogii. 
Akademická obec jeho milované fakulty bude postrádat vzácného člověka, velkého příznivce 1. lékařské 
fakulty University Karlovy a ryzího vlastence, věrného přítele a učitele. 
Vážený pane profesore, zůstáváte s námi v našich myslích. 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


