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MUDr. Karel Kalla 
pětasedmdesátiletý
Česká Společnost klinické biochemie měla v celé 
své dosavadní historii jen šest předsedů. Prvním 
byl Jaroslav Hořejší, opravdová hvězda oboru i celé 
české (tehdy československé) medicíny, po něm 
dlouhá léta společnost vedl Jiří Homolka.  Až po 
listopadových změnách ve společnosti se začala 
i funkce předsedy měnit poněkud častěji. Přesto je 
to pozice do značné míry určující rozvoj a postave-
ní oboru. Dožívá-li se tedy jeden z předsedů Spo-
lečnosti tak významného jubilea, jistě je potřebné 
to mimo jiné připomenout i ve FONSu.
Jestliže je někdo s klinickou biochemií a její odbor-
nou společností bytostně spjat, pak je to jistě Karel 
Kalla. Skvělý odborník v oboru, patřící mezi „sůl 
země“, tedy ty (téměř) zakladatele a otce oboru, 
kteří na okresních pracovištích dokázali obor vy-
budovat, dát mu slávu a vysokou odbornou úroveň. 
Pelhřimov měl v osobě Karla Kally velké štěstí 
a měla ho i naše Společnost. Byl jejím vědeckým 
sekretářem již od roku 1984 a podílel se aktivně 
na jejím odborném životě, setkáních, odborných 
akcích všeho typu – od okresních, přes krajské, 
mezikrajské i celostátní. Nejen podílel – mnohdy 
je organizoval a vdechoval jim svůj zájem o obor 
a jeho rozvoj. Byl a stále je tím „klasickým klinic-
kým biochemikem“, který má atestaci z interny 
a klinické biochemie a udržuje živý kontakt mezi 

klinikou a laboratoří (nepřetržitě sloužil i na 
interním oddělení). I po listopadových změnách 
byl jednomyslně zvolen vědeckým sekretářem 
Společnosti a když jsem po dvou funkčních ob-
dobích v pozici předsedy prohlásil, že si myslím, 
že by nebylo dobře, aby jakýkoli jedinec byl ve 
funkci příliš dlouho, byl jsem rád, že mohu předat 
funkci předsedy právě Karlovi. Vedl Společnost 
dobře, noblesně, s rozvahou a přehledem. I po 
skončení svého funkčního období, když už nechtěl 
v pozici předsedy zůstat, pracoval ve výboru jako 
odstupující předseda a velmi pečlivě a zodpovědně 
(mimo mnohé jiné záslužné práce) shromažďoval 
historické podklady o naší činnosti a oboru. Za 
jeho pontifikátu rozkvetly skvělé bilaterální vztahy 
s holandskou společností klinické chemie, navázali 
jsme četné další mezinárodní vztahy a obor zažil 
obrovský rozvoj.
Dalo by se pokračovat dlouho, ale to si připo-
meneme, až bude Karel Kalla slavit další kulaté 
výročí. Teď mu jen chci, nejen za „staré kolegy“, 
ale za všechny klinické biochemiky a biochemičky 
poděkovat za vše, co pro obor klinické biochemie 
a naši Společnost vykonal, popřát hodně zdraví, 
pohody a možností udržovat aktivní odborný 
život, a vyjádřit naději, že se budeme ještě dlouho 
setkávat.
Karle díky a hodně zdraví!
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