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Dne 8. ledna 2019 proběhlo v Lékařském
domě v Praze tradiční novoroční setkání
seniorů České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Na 80 významných
členů ČLS JEP, mezi nimi několik devade -
sátníků, si vyslechlo slavnostní přednášku
praprapravnuka J. E. Purkyně oftalmolo-
ga primáře MUDr. Ivana Fišera, Ph.D. Tra-
diční životopisná data obohatil o rodinné
vzpomínky, obrázky a dokumenty o mládí,
vratislavském i pražském období Purky -
ňova života, velmi dobře měl zachyceny
např. Purkyňovy experimenty se zrakem.
Sám pochází z větve rodiny odvíjející se
od mladšího syna Jana Evangelisty – ma -
líře Karla Purkyně. V přednášce zaujala

přítomné i poznámka, jak J. E. Purkyně
zmiňuje Božena Němcová ve svém díle
Babička (k tomuto tématu se vrátíme v let-
ním čísle Živy). Ivan Fišer nedávno přispěl
i do publikace Kuchařka lékařů českých
článkem, co se v rodině Jana Evangelisty
Purkyně jedlo.

Štěpán Svačina

V úterý 27. listopadu 2018 zemřel prof.
MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., významný
internista, endokrinolog a osteolog, auto-
rita československé, české a světové me -
dicíny.

Narodil se v Horažďovicích 30. června
1930. Po studiu na Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Plzni pracoval v Endo-
krinologickém ústavu v Praze, věnoval se
zejména endokrinologii vápníku, osteolo-
gii a metabolismu kyseliny močové. Od
r. 1969 působil v pražské nemocnici Pod
Petřínem, jako asistent, docent a profesor,
přednosta interní kliniky Fakulty dětské-
ho lékařství UK (nyní 2. LF UK). Poté vedl
interní kliniku Vojenské lékařské aka -
demie J. E. Purkyně v Ústřední vojenské
nemocnici Praha. Zde také založil jedno
z prvních osteocenter v České republice,
od r. 1997 ho vedl.

Prof. Blahoš je autorem 380 odborných
prací publikovaných v domácích i zahra-
ničních časopisech a vydal 10 monografií.
Absolvoval mnoho odborných zahranič-
ních stáží a pobytů, přednášel na význam-
ných mezinárodních kongresech, stal se
čestným a řádným členem mnohých re -
nomovaných zahraničních odborných
společností, vědeckých institucí a redak -
čních rad. V letech 1990–2015 pracoval
jako předseda a později čestný předseda
ČLS JEP a zejména jemu vděčí tato institu -
ce za své dlouhodobě vysoké renomé. Byl
rovněž několik let prezidentem nevládní
Světové lékařské asociace (WMA; 1999 až
2000). Inicioval a zasloužil se o přijetí
ČLS JEP do této organizace.

Za významný přínos a zásluhy v oblasti
rozvoje medicíny a lékařského vzdělávání
byly J. Blahošovi uděleny nesčetné pocty

a ceny předních domácích a zahraničních
organizací. Např. Světovou lékařskou aso-
ciací byl vybrán jako jeden z 65 nejlepších
lékařů světa (z 8 milionů členů WMA bylo
podáno přes 600 návrhů), v potaz byla
brána lékařská praxe, aktivity v oblasti
lékařské etiky a činnost vědecká. Nejvíce
si ale cenil vysokého státního vyznamená -
ní Za zásluhy o český stát I. třídy, které
převzal z rukou Václava Havla v r. 2001,
dále jmenování rytířem Řádu čestné legie
od francouzského prezidenta Jacquesa
Chiraca (v r. 2008 byl povýšen na důstoj-
níka), Ceny J. E. Purkyně udělené ČLS JEP
a jmenování Rytířem lékařského stavu od
České lékařské komory. Čest jeho památce.
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1 Ivan Fišer, praprapravnuk Jana Evan-
gelisty Purkyně, je primářem Centra léčby
sítnice a sklivce Evropské oční kliniky.
Chorobami zadního segmentu oka se 
zabývá 25 let. Je držitelem několika
mezinárodních ocenění a uznávaným
inovátorem ve svém oboru. Foto ČLS JEP

Vzpomínka na Jaroslava Blahoše – výjimečnou
osobnost a dlouholetého předsedu ČLS JEP

1 Práce prof. Jaroslava Blahoše, světově
uznávaného internisty, endokrinologa
a osteologa, byla mimo jiné oceněna 
nejvyšším francouzským státním vyzna-
menáním – rytířem a poté důstojníkem
Řádu čestné legie. V Paříži byl také po
Janu Evangelistovi Purkyně jako druhý
Čech zvolen členem-korespondentem 
Francouzské lékařské akademie 
(Académie National de Médecine). 
2 J. Blahoš pracoval v 60. letech 
jako lékař ve městě Harar na východě 
Etiopie. Snímky z archivu České lékařské
společnosti JEP, s laskavým svolením
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