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Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,  

  

dostáváte do rukou další číslo Newsletteru ČLS JEP, kde Vás informujeme o posledních 

aktualitách v ČLS JEP a vzhledem ke končícímu volebnímu období také o chystaném Sjezdu 

delegátů ČLS JEP.  

Koncem listopadu 2018 postihla Českou lékařskou společnost  JEP velká ztráta. Zemřel její dlouholetý 

předseda a od roku 2015 čestný předseda prof. MUDr. Jaroslav  Blahoš, DrSc.    

Přestože  předsednictvo ČLS  JEP oznámilo tuto smutnou skutečnost do ČTK  jen několik hodin po úmrtí, 

informoval o ní víceméně jen Český rozhlas a odborný tisk. Tak malá pozornost je dnes věnována 

medicíně.    

Rozloučení  s panem profesorem se konalo jen v rodinném kruhu a Česká lékařská  společnost  JEP 

obdržela řadu vyjádření projevů účasti, za něž i touto cestou děkujeme. Publikovali jsme sami několik 

nekrologů  - krátký text shrnující život a význam pana profesora, který jsme připravili pro Tempus 

medicorum, je připojen také níže. Rozhodli jsme se dne 15. ledna 2019 od  15:30 hodin  uspořádat  v 

Lékařském domě vzpomínkové shromáždění na počest prof. Blahoše.  Srdečně jsou zváni všichni 

zástupci našich odborných společností a spolků lékařů.  

  

  

Odešel profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.   

   

Dne 27. listopadu 2018 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 

dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog.  

Narodil se 30. června 1930 v Horažďovicích. Pocházel z rodiny advokáta.  Po dětství v harmonické 

rodině odešel na gymnázium nejprve do Strakonic, a když se jeho rodiče přestěhovali do Prahy, 

dokončil gymnázium v Karlíně. Až ke konci studia se rozhodl pro medicínu. To ale již byl hudebníkem s 

vlastní skupinou, ve které hrál na klavír a na tahací harmoniku. Když nebyl přijat v roce 1949 na 

pražskou lékařskou, ani na právnickou fakultu UK, odešel studovat medicínu do Plzně, kde byla zřízena 

nová lékařská fakulta UK. Tam také v r. 1955 absolvoval. Dostal umístěnku do Františkových Lázní, kam 

se vrátil i po vojně. V roce 1959 vyhrál konkurs na lékařské místo ve Výzkumném ústavu 

endokrinologickém, který tehdy řídil doc. Šilink. Tam pracoval celkem 10 let. Z tohoto ústavu byl vyslán 

v roce 1961 na pomoc rozvojovým zemím do Etiopie.   
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V roce 1967 získal  stipendium na endokrinologickém pracoviště v Paříži na Hôpital de la Salpetriere u 

prof. Henriho-Pierra Klotze. Zde pracoval ve výzkumu kalcitoninu a kostního metabolismu a klinicky se 

věnoval zejména štítné žláze.  

   

V sedmdesátých letech byl na stáži v Leedsu, v  Uppsale a v Tokiu. Rovněž absolvoval další pobyty v  

Paříži a byl zván na lékařské sjezdy v Evropě i v Americe. Počátkem 70. let přešel pracovat                  do 

nemocnice Pod Petřínem, kde pak působil po profesoru O. Gregorovi jako přednosta interní kliniky a 

profesor 2. LF UK.  Stal se docentem (1977) a po obhájení doktorátu (1982) profesorem vnitřního 

lékařství (1986). Po zrušení kliniky přešel do Ústřední vojenské nemocnice do Střešovic, kde byl od roku 

1994 přednostou interní kliniky, zařazené pod Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové.  V roce 

1997 po zrušení kliniky mu zřídilo vedení ÚVN ve Střešovicích speciální oddělení pro endokrinologii a 

léčbu osteoporózy.    

  

Členem Československé, resp. České lékařské společnosti J. E. Purkyně byl od roku 1956 a postupně se 

stal členem 9 odborných společností. Na jaře roku 1990 byl zvolen předsedou ČLS JEP. Na celostátních 

sjezdech ČLS JEP byl opakovaně znovu zvolen a funkci vykonával až do roku 2015. Podrobný popis jeho 

profesního života je uveden např. v knize " S poselstvím medicíny v labyrintu světa", která vyšla v roce 

2008 v nakladatelství Galén, a v knize „Střípky z lékařské brašny“ nakladatelství Triton (2014).   

 Prof. Blahoš si cenil nejvíce tří poct ze svých mnoha poct a uznání: v letech  1999 - 2000 byl prezidentem 

WMA (Světová lékařská organizace), v r. 2001 mu prezident Havel udělil medaili " Za zásluhy o Český 

stát", třetí významnou poctou bylo jmenování Rytířem Čestné legie (2002)  

Francouzské republiky prezidentem Chiracem (v r. 2008 povýšení na důstojníka Řádu Čestné legie).  

Dalším významnými poctami byly v r. 1993 Cena J. E. Purkyně a v roce 2008 jmenováním Rytířem 

českého lékařského stavu ČLK.  

 K jeho 80. narozeninám napsal místopředseda ČLS JEPm dnes již zesnulý prof. Miloš Hájek:                     

„ Shrneme-li životní pouť dnes oslavovaného osmdesátníka pana profesora Blahoše, můžeme říci, že šel 

životem šťastně, udělal velký kus vědecké, léčebné a pedagogické práce, publikoval řadu medicínských 

knih a pro Českou republiku vykonal přímo kolosální profesní reprezentaci v zahraničí. Navštívil všechny 

evropské země, desítky států v Americe, Asii, Africe, opakovaně byl v Austrálii a Oceánii. Je to skutečný 

lékař - diplomat, má příjemné a nekonfliktní jednání, vyniká přátelskou kolegialitou, je veselé povahy, 

spokojený ve své rodině se dvěma syny a třemi vnoučátky a přitom je odolný vůči lákadlům okolního 

světa. Dobré víno má ale rád.  Můžeme mu jako tradičnímu  nestraníkovi a demokratu popřát, aby mu 
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vydrželo zdraví do dalších desetiletí a aby se mohl radovat z vykonané úctyhodné práce pro český i 

světový stav.“  Zdraví prof. Blahošovi vydrželo téměř 8 let a s několika nemocemi se vyrovnával statečně 

aktivním životem.   

K úmrtí profesora Blahoše přišla na sekretariát ČLS JEP řada kondolencí, dopisů a hezkých slov.   

Ocitujme alespoň dopis předsedy Slovenské lékařské společnosti prof. Jána Brezy:   

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás opustil mimořádně vzácný člověk dlouholetý 

předseda a čestný předseda ČLS JEP.   Prof. Blahoš se trvale zapsal do historie České i Slovenské lékařské 

společnosti. Patřil k elitě českého národa. Dílo, které vytvořil, jeho myšlenky a postoje, mají trvalou 

hodnotu a jsou aktuální pro současnost i budoucnost.“  

V říjnu 2018 byl prof. Blahoš slavnostně uveden do Síně slávy Slovenské lékařské společnosti - toto 

ocenění za něho převzal jeho blízký přítel prof. Vyskočil.       

  

Organizační schopnosti prof. Blahoše, jeho publikace a přednášky, jeho diskusní příspěvky i jeho 

specifický humor nám budou všem velmi chybět.    

Čest jeho památce.  
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Rok 2018 se nesl ve znamení několika významných změn:  

1. Z hlediska postgraduálního vzdělávání se intenzivně jednalo hlavně o tvorbu vyhlášky č. 

152/2018 Sb. o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů, změnu jejich délky a vlastní 

vzdělávací programy, jakož i věcný obsah základních kmenů.  

2. Tvorba zákona o léčitelských službách, na kterém participovala zejména Pracovní skupina pro 

nevědecké léčebné a diagnostické metody ČLS JEP v čele s prof. Benešem z předsednictva ČLS 

JEP. V něm by se mělo zakotvit zejména postavení léčitelů a jejich odpovědnost.  

3. Obměna Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP, které nyní odpovídá 

návrhům zástupců jednotlivých odborných společností, které se přihlásily ke spolupráci  

4. Postup v elektronizaci zdravotnictví a připomínkování koncepce i dílčích projektů 

(elektronická preskripce, elektronická neschopenka).  

5. Podpora rozvoje zdravotní gramotnosti formou spolupráce s Ústavem pro zdravotní 

gramotnost, z.ú., který provádí pro ČLS JEP v „Kontaktním středisku“ v budově Lékařského 

domu služby typu poskytování informací občanům a pacientským organizacím, konzultace, 

pořádání společných akcí  

6. Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do všech agend 

sekretariátu ČLS JEP.  

  

Rok to byl plný práce a v příštím roce tomu jistě bude nejinak. Hned v lednu 2019 chystáme dvě akce 

spjaté významně se životem společnosti:  

  

a) volební Sjezd delegátů ČLS JEP, který proběhne dne 22. ledna 2019 a rozhodne o novém 

složení orgánů a vytýčí nové úkoly  

b) setkání dlouholetých členů ČLS JEP dne 8. ledna 2019, které se již stalo milou tradicí a místem 

pro zavzpomínání, poučení a neformální diskusi o aktuálním dění.  

  

Dovolte, abych všem našim členům především popřál jménem svým i jménem pracovníků ČLS JEP 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku 2019. Těšíme se na další spolupráci a chceme při ní       

i nadále dle svých nejlepších sil naplňovat krédo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  

  

                                                                                                      prof. MUDr. Štěpán Svačina, 

DrSc.                                                                                                      předseda ČLS JEP, z.s.  

https://www.gdpr.cz/
https://www.gdpr.cz/

