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Zemřel Carl Burtis
Nějakou dobu jsem váhal, zda mám tento smutný odstavec 
psát. Váhal jsem proto, že si vůbec nejsem jist, kdo všechno 
ví, o kom píši. Mladší generace klinických biochemiků už 
možná opravdu neví, ale nechci nikoho a nic podceňovat, 
možná se mýlím.
Starší, ale bez rozdílu věku ti, kteří hodně čtou „tlusté knihy“ 
jistě znají Tietzovu knihu (Tietz Textbook), která se dá bez 
rozpaků nazvat biochemickou encyklopedií. Poznal jsem 
oba autory, profesora Norberta Tietze (měl jsem tu čest mu 
předávat cenu IFCC) i profesora Carla Burtise.  Norbert Tietz 
byl zcela mimořádný biochemik a vědec – on opravdu „znal 
všechno“. Ale nebyl ten, který by rád psal knihy a který by měl 
čas věnovat se jejich editování a vší té administrativě. Carl byl 
„motor“. Dokázal Norberta přesvědčit, že je potřeba takových 
knih, kde se dá najít vše co stojí v oboru za to, aby to někdo 
hledal. A měl neuvěřitelnou sílu editovat tuto knihu znovu 
a znovu v novějších a dokonalejších, ale především moder-
nějších vydáních. Přikládám vědomě obrázek jednoho ze starších vydání, novější už mají i v názvu 
mimo klinickou biochemii i molekulární diagnostiku, která se stala nedílnou součástí oboru. Stihl 
editovat těchto tisícistránkových encyklopedií sedm, osmou, letošní, už pro Carlovo onemocnění 
editoval Nader Rifai. Kdyby Carl neudělal nic více než to, že přinesl do světa tyto Tietzovy Textbooky, 
byla by to světová zásluha a bylo by dobře si ho připomenout. Ale Carl byl mimořádnou osobností 
sám o sobě. Už na první pohled: člověk s téměř dvěma metry výšky, mohutné postavy a neustálým 
úsměvem. Ale vnitřní obsah byl ještě bohatší (profesor Jabor mi připomenul, že když jsem byl 
s Carlem někde v Japonsku, kde jeho výška zvláště vyčnívala, tak mi Carl s úsměvem říkal, že je tak 
mohutný proto, že v sobě nosí ještě jednoho malého Japonce). Skvělý odborník – vždyť už to editování 
Textbooku mu přinášelo stále nové a nové informace. Uznávaný odborník a organisátor. Dlouholetý 

člen mnoha výborů, předseda světového kongresu IFCC v San 
Francisku v roce 1990, president Americké společnosti klinické 
chemie (AACC) a mnoho a mnoho dalších funkcí v redakčních 
radách špičkových časopisů a současně držitel mnoha význam-
ných ocenění. Osobně jsem ho poznal jako Vice-Presidenta IFFC 
v době, kdy jsem byl členem výboru IFCC. Pak jsme si funkce 
„vystřídali“. Skvělý společník a mimořádný člověk. Chtělo by se 
napsat Člověk. Hluboce lidský. Neminul na ulici chudého člověka, 
aby nedal almužnu, neznal malá spropitná – ne v USA, ale hlav-
ně v chudých zemích. Rozdával moudrost, rozdával přátelství, 
rozdával soucit, rozdával radost.
Klinická biochemie celého světa přišla o velkého člověka – a nejen 
vzrůstem.
Díky Carle!

Vladimír Palička 


