r-'eská společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

LS JEP (otg. č. 44)
r_ zech Association of Forensic Medicine and Forensic
Toricology CzMA
{-

Československéspolečnosti soudního lékďství (zpočátku Sekce soudního
prvním
"_,iství) ČsLS JEP se konala v Praze \r roce 195 l. Na této schůzi byl zvolen
-..rsedou prof. MUDr. J. Kohout (Brno) a věcleckýrn sekretářem (tehdy rromenklaturně
mj' prof' Hájek
':-..rtelem) as. MUDr. Sv. Loyka (oloniouc). Zak\ádajícÍ schůze se zúčastnili
Rozmarič,
(Košice),
doc.
Tesař (Praha), doc. Jerie (Plzeň), prof. Krsek, prof. Lukáči
- stavující schůze

'

'c.
Dr. Porubský (Bratislava), MUDr. Chaloupka a clirlší'
přičemŽ
\,'i postu předsedy společností se později vystřídali prof. Lukáči ir prof. Rozmarič,
j_3ckým sekretářem byl stále doc. Loyka' V r. 1966 byl zvolen předsedou doc. Loyka
-

nebyl
:t1eckým sekretářem se stal doc. Neoral (olornouc). V ,,normalizačním období"
potvrzen
společnosti
předsedy
ve
Íunkci
1970 doc. Loyka pro zrušení členstvív KSČ
' -,c. Neoral ze své t'unkce abdikoval. V letech l91O_I973 byl předsedou společnosti prof.
pokud
,.'rŤ a vědeckým sekretářem as. MUDr. J. Sobotka (oba z Prahy). Po revizi rozhodnutí,
roku
do
aŽ
: členstvíve straně, byl doc' Loyka opět zvolen do čela společnosti a setrval zde

' ,cc

'l

jednatelem
odešel do důchodu. Doc. Loyka byl tedy čelnýrrr funkcionářern (tj.
::eclsedou) společnosti celkem 30 Iet. Frrnkci vědeckého sekretáře společnosti v letech
-j 1984 vykonáva1 opět prof. Neoral, který se v letech 1984-1990 Stal leJím přeclsedorr
. :t]mě toho byl zvolen i do předsednictvii ČsLS JEP, v němŽ setrval aŽ do roku 1994' Funkci
roku l990 se ve čtyřletých
: :e ckého sekretáře převzal plk. MUDr. Fr. Vorel (Praha). AŽ do

-lJ. kdy

společ_
_:,lbích, vŽdy po c1vou leteoh, střídali předseda a r,ědecký sekretář českéa slovenské

.:i na stejném postu Československé společnosti soudních lékařů.Ze slovenské strany to
- . prof. MUDr. J. Lukáči a prim. MUDr. Vl. Porubský. V roce l990 bylpředsedou české
(oba
1ečnosti zvo1en doc. MUDr. I. Bouška a včdeckýrn sekretářem doc. MUDr. P. Klír
-,ra).
rozvoj společnosti, patří mj . prof. MUDr'
Janoušek a MUDr. J. Bodlák (Brno), doc. MUDI. M. Srch (Hradec Králové), doc. MUDr'
.. Pitr (Plzeň), RNDr. B. Chunilela a MUDr. L' Řehánek (Praha), prof. A. Kosatík (olot-nouc),
(ostrava) a clalší.
- Dr. Sv. Loyka, ml.
se stala toxikologická sekce, jejímŽ zakladatelem Se v roce
společnosti
\cclílnou součástí
'r9 stal rloc. RNDr. B. Chundela, CSc., a byl v jejím če]e více neŽ 15 let, aŽ do své smrti'
Ň rjalšímvýznarr]rrýrn čIenům,kteří se

zaslouŽili

o

u sportovců v našem státě (zakladatel a dlous mezinárodní akreditací) a o mezinárodní

-.1ouŽil se také o vybudoviiní kontroly clopingrr
:tý vedoucí odclělení dopingové kontroiy Úsu,

llupráci v soudní toxikologii' jako první regionální zástupce TIAFT ('Ihe Internationai

-..lociation of Forensic Toxicologists), se kteror-r je sekcc ve stálém odborném kontaktu'
\' roce 1993 byl přijat návrh rozšířit původnínázev společnosti na Česká společnost
_ldního lékařstvía soudní toxikologie.
v poHlavním úkolem výboru společnosti - krorTrě odborných a vzdělávacích akcí - byla
uspořádání
regionálnímu
k
nejasnému
:dních letech příprava koncepce oboru. Vzhledem
podoby
Josucl nepřijatým zákonům, zejména o zdravotní péči,se jeví příprava konečné

koncepce poměrně obtížná. Její návrh byl nejprve podroben širokédiskusi a potom
Mini sterstva zdravotnicNí ČR.
Členovévýboru společnosti byli vyzváni, aby reprezentovali odbornou společnost a
povali obor rovněŽ v orgánech CLK (doc. Klírje členem vědecké rady ČLr, prof. Bouška
předsedou oborové komise soudního lékařství při VR ČLx;. Čtenem vědecké rady MZ
se stal doc. Loyka.
Vzhledem k dalšímu rozvoji, zejménalaboratorníchdisciplín, se podařilo již pevně
i molekulární biologii, která se prosazrrje i ve vzdělávacích aktivltách ve spolupráci s IP\
Je pravděpodobné, Že vzhledem ke specifické problematice bude moŽná v budoucnu v
uvaŽovat o vytvoření sekce společnosti.
S potěšením nutno konstatovat' Že pod vedením společnosti se daří díky zájmu toxiko
a obětavosti doc. ing. Balíkové,CSc', pořádat laborator'rrí testy dovednosti v toxikolo
analýze, které bezesporu zvyšu.|í odbornost laboratoří soudního lékďství v této oblasti.
Na sklonku roku 1999 nás navŽdy opustil prof. MUDr. Alois Kosatík, CSc., a zač
roku 2000 prof. MUDr' JUDr. Lubomír Neoral, DrSc., oba významní představitelé L-s
soudního lékařství a medicínského práva v olomouci, kteří dlouhodobě působili v
lunkcích našíspolečnosti.
Dne 29. I. 2004 zemÍel nestor oboru a dlouholetý přednosta Úshvu soudního lé
l. LF UK prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc.
obdobně jako ostatní odborné společnosti i Česká společnost soudního lékařství a
toxikologie v poslední době významně rozšířila spektrum činnosti, původně zaměřene
odbornou garancl oboru, a zapojila svůj odborný potenciál do konstituování postgraduál
vzdělávání tak, aby se integrovalo do systémův jiných zemíchEU a obecných směrnic.
To vedlo k uŽšíspoluptáci zejména s oborovou komísí při VR ČLr, aate s trlz
azejménasIPYZ, který je garantem této činnosti.
Do budoucna lze očekávat, že právě odborná společnost bude mít své postavení pro
akreditací j ednotlivým pracovištím.
Za uspokojivélzepovažovat spolkovou činnost pořádáním konferencí, seminářů, zej
pracovišť zdravotnických, neškolských, i kdyŽ určitý počet akcíje na pracovištíchpřiprar'r.
bez zajtšténégarance Čls rpp.
V oblasti zdravotnictví poskytuje naše společnost stanoviska zejména ve vztahu ke zdra
nické funkci oboru, v dalšíchoblastech se pak vyjadřuje k otázkám, které s oborem sour'i
a týkají se např. připravované legislativy, znalecké činnosti, spolupráce s orgány minist
vnitra a ministerstva spravedlnosti.

Významné aktivity
Za nejvýznamnějšískutečnost v trvání našíspolečnosti nutno povaŽovat zachoyání

nuity v pravidelném pořádání vědeckých setkání' na kterých se podílela podle svých moŽn*
všechna pracoviště. Pravidelně, zprvu kaŽdoročně' později po dvou letech, to byly
sjezdy' pořádané především v sídlech fakultních pracovišť v Praze, Brně' olomouci,
Králové aPlznl, ale téŽ ojediněle i mimoškolskými pracovišti v ostravě či Českých B
vicích.Některésjezdybylysmezinárodníúčastí,obdobnějakopracovníschůze(l961, l
1912, 1984, 1987, 1994). Velmi úspěšný by1 např. sjezd s mezinárodní účastív roce l
v Praze (předseda prof' Tesař).
Ve spolupráci se Společností medicínského práva, avšak s převahou organizátor& z
soudních lékařů'a z iniciativy JUDr' J. Stěpána byly uspořádány a v tříletých interr
pořádány konference Medico-iuridica, vesměs s mezinárodní účastí(nejpočetnějšív roce l

'olonrouci;.jejichŽrrr.rcholenínb;1VlI.sr.ětor'Íkongresn-redicínskéhoprárauspořádaný
prof' Dierkense a prof' Neora1a'
. roce 1988 r' Praze za předsednictr'í
Májové
a dobře odborně obesílané

ve1mi populanrí
KaŽdoročně se téŽ od roku 1955 konají
celkového počtu
u B.ati.l"uě, kteréJiŽdosáhly
.jr]noiekárske (později ř..t""vl konfeiencie

(od roku 1976

dny
'no"'a, aktivitou byly pravidelně pořádané pracovní soudnělékařské podílely olomouc'
střídavě
se
zajlštění
a
pracovní ány;' na jejich organi zaci
3.lrzmaričovy
3rno. Hradec Králové, později i ostrava'

VuplynulémobdobíbylarouncŽna.{o1ácípůděpořádánačetnáodbornásetkání,konfe.

3nce,sympoziaasiezoy.xěkteréznichhyty**",in.odníúčastí,zejménasepodílelisoudní
ze Slovenska'
a samozřejmě
:kaři ze SRN, Polska, Maďarska' Jugoslávie

.1995:I.českésoudnělékařskédny'Praha5.-6.to't.qss;Toxikologickédny,ostrava30.

1995

r r^n/.
dny' olomouc 28-29' 3' 1996
soudnělékařské
Rozrnaričovy
1996: 9.
ll.-1.12.

.

PIzeí 12'-13 ' 9 ' 1996
Sjezd soudních lékďí a toxikologů'
a28'_29' 11' 1996
ostravské dny tbrenzních věd' ostrav

.1991:Náhlásmrtakardiovaskulárníonemocnění(smezinárodníúčastí),olomouc24.aŽ
15. 10. 1997
věd' ostrav a 4'-5 ' 12' 1991
''<travské dny forenzních

'

olomouc"
1998: Sympozium forenzní toxikologie "tox
3.českýsjezdSpolečnostisoudníholékařstvíasoudnítoxikotogie(smezinárodníúčastí)'

::iha 5.-6. 11.

'

l

1998

dny' ČeskéBudějovice
999: Soudnělékařské pracovní

30'9'_l' 10' 1999'

.]ecináníTIAFT. 39.mezinárodníkong.",Společnostilro,fore11ítoxikologiisekonal
akce pořáciané naŠíspolečností'
200l v Praze u poJí-"'i vyznamné

-oce

'";:l'Tr"'

Nejprvejako

vycházetČasopis Soudní lékařství.
prof. Tesaře začal od roku 1956
společně s časopisem
roku 1965 byl čtvrtl9tně vy^dáván
:.loha Kriminurtti.ter'o stolinn.u, od
.:lkáaSlovenskápatologie.VsoučasnédobcnesenazevČesko-SlovenskápatologieaSoudTesď a prof' Gregora (Praha)
' .ékařství.V redakčníradě se vystří<lali vedouci redaktoři prof.představitelů
oboru] ke členům
českých i_.rou"n'ty.r'
_ iko členovécelá řada významných
(Bratislava)' prof'
Fryc (Zeneva;, ao.. rii., p.of-: K:k'1u".r
l..asné redakčnírady se řadí prof.
pestalova (Brno)' Pravidelně zde

..'satík, prof. Neoral, prof' Novomeský'(Martřj'
:

ŘNo''

nou'*t u prof. Neoral -.zprávy ze zahraničních
.:lornýchakcí.Doonesnihodnevyšloueu*.opi,una600vědeckýchpracízklasického
Mnohé z nich byly oceněny
-:1ikovali prof. Srch

]."."'""

kniŽních

u tor"ninl sérologie.
_,lního lékďství, t"."""'i toxikologie
původnípráce prioceňou;, kte;u se oceňovaly obvykle
'...ou Společno.ti (R"i;*b".govou
ústav soudního lékařství
_ .rho význam'. G";',;;;T Reinsberg u"al oJ roku l884 Český
lékařství')
uysotostol*tou učebnici soudního
_.Žské

Úniverzity

"J#;;"'a;l.1?"*

Iehraničníspolupráce
\.evýznamnýchzahraničníchčasopisechječlenemširšíredakčníradyčasopisuRechtsmeroku l992 prof'
oto*''-ganu nc-""te společno'st od
:n. nejstaršího Časopisu v našem
Medicine
Forensic
časopiiu Journal
'.lral' Jako Honorary Associate Editor iihoÍirrckého

:

--'lbil prof. Tesař.

\exten :tlLidní lekan bl
ností:

'
'
'
'
.
.
'
.
.

]i nebo j)Lru

'.]ail\ í-..

:.::::i;ni.-h rrruiineie kai:xr ch sp.r.:

International Academy of Legal Medicine and Social _\Íecjicin (Kohout,
l'esař. Neor.al _ b
i viceprezidentem této společnosti, Bouška)
Collegium europeum pour 1'etude de I'evaluation dri dommage corporel,
Francie (Tesai
Societa italiana di medicine legale e delle Assicurazione, ltálie (Tesař)
Societé de la médecine légale de la langue Frangaise, Francie (Tesař,
člen koresponclent
Belgická vědecká společnost (Neoral)
Mad'arská společnost pro sor'rdní lékařství (Neoral)
Polská společnost pro soudní ]ékařství a kriminologii (Hájek,
Tesař, Neoral)
Deutsche Gesellschaft der Rechtsmedizin (Neoral, Bouška)
TIAFT (Chundela, Srnysl, Kosatík, Peštálová, Balíková atcl.).

'

Zahraniční styky udrŽoval zpočátku zejména prof'. Tesař (čestný
člen fiancouzské spo1l-.
nosti) a později bratislavské a olomoucké pracoviště. V souvislosti
s kongresem Mezinár.oc_
akademie soudního a sociálního lékařství 1913 v ŘíIně byli přijati
za členy akademie pr.'
Tesař, prof. Hájek, doc. Loyka, doc. Janoušek, doc. Beran, p.of.
Kokuu.c, prof. Lukáči. d,,-

Jerieaprof.Neoral'kterýsepozdějistal podvěfunkčníobclobí(1985_l99l)vicepreziclent..
akademie. od roku l988 je prof. Neorerl čIenern Board oťGovernors
Worlcl Association : '
Medical Law a ocl roku l991 vicepreziilentem této světtlvé asociace.
Prostřednictvím bratislavských květnových konferencí a prvního
sjezdu s mezinároc:
účastív olomouci se začaly rozvíjet úzkéoboustranné přátelskévztahy
s partnerskýrni
sp' -

lečnostmi v Mad'arsku a Polsku, zejména s osobnostini proÍ'est'rrů
Popielského, Raszeji. .\1.:ka, Markiewicze, Marcinkowského, Walczynského, Nasilowského,
Przybilského (Po1sk
Harsányho, Somogyho, Sotonyho, docentů Kosy, Vargy (Mad'arsko).
od roku 1962 a od ričiisti delegace veclené prof. Rozmaričem a doc. Loykou
na sjez__
v Lipsku se datuje dlouholetá spolupráce a vztahy k německé soudněIékařské
společnt-.:
zprvu NDR a později i SRN. Z německé Strany se rra přátelských
vztaz'ích,oclborné spo1upi'.
před spojením Německa i po něm poclíleli zejména profesoři
Prokop (če.stny ..,..
!|"^'lry:
cl-s JEP)' Dtirwald, B. Miilrer, Geserick, Leopord, HrLnger, r. vritte., Spann, wuermeri:.
Mallach, Bringmann, Schr.reider. Janssen, Schwerd, V. Karger.
Tradičnípřátelství poutalo naši společnost ke slovinským kolegůrn,
zejrnéna em. rektor
Ljubljanské univerzity a prezidentovi Slovinské akademie věd
a urnění prof' Janezi Mill.
skému a doc. Zorec-Karlovšek i dalšírn kolegům zbývaléJLrgoslávie.
Diouhé přátelské kontakty měla společnost s čelnými rakouskými představiteli
oboru. n;.
em' rektorem vídeňské r'rniverzity prof. Holczabkerrr' prof. MachatoLinebo
v soucasnosti p.
Leinzigerem.
Zbývalého Sovětského svazu navštěvovzrli naše akce zpravidla prof.
Grornov nebo p:
Nainiš.
_

_
.

Přátelské vztahy k našíspolečnosti projevovali clále kolegov
é, napÍ. zBeIgie (prof. ThoI:.*
Timperman, Dierkens)' z Francie (prof. Roche), z VeIké Británie (prof.
Kniht, Mason ' '.
Spojených států (prof. Nogouchi), jakoŽ i zInaele (proí. Carrni).
od roku 1989 se spolupráce s kolegy zahraničních pracovišť soudnflro lékařství rr.- ,
t'ozvinula. Slibne se v1 vrjejí kontakt1 např. se souclnimi lekuii re
Sryclrsku rprul. r.- .
Rakousku (dr. Puffer), v oblasti forenzní toxikologie s Velkorr Británií
iprof. Touseland
Českou společnost souclního lékařství a soudní toxikologie (má statut pozorovatele
l:
ropské radě souclního lékařství)reprezentu.je prof. MUDr. Ivan Bouška,
Csc., který se úČ.t'l
téŽ setkání z'abýva1ících se koncepcí oboru v rárr-rci Evropy.
V oblasti Íbrenznítoxiko1 :,.l

- jrogové problematiky byla společnostík jednáním delegována doc. ing. Marie Balíková,
která zastupovala naši společnost na minulém zasedání ve Štrasburku (duben, l999).
Za tryalou lze povaŽovat velmi clobrou spolupráci s kolegy na Slovensku, kteráje vyjádřená
.len kooperircí obou výborů odborných společností, ale téŽ pravidelnou vzájerrrnou účastína
' :lterencích.
- Sc..

Zahraniční spolupráce je zaměřena zejrnéna na aktivní či pasivní účastnašich kolegťr na
:zciech, pořádaných především v sousedních státech. Je nutné tyto aktivity v souvislostí se
-.upem do E'U výrazně zvýšit.

t

lcenění

Cestnými členy ČLS JEP byli z řad členůnašíodborné společnosti jmenováni např. prof'
_.iek. doc. Loyka, prof. Neoral a prof. Tesař.

'

Cestnými členy odborné společnosti se stali např. prof. Hájek, prof. Kosatík a prof. Bouška.
Prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc.' za své zásluhy o obor soudního lékařstvía přínos
:.lbrému jménu Čt-s lEp obdrŽel 16. 12. 2002u příleŽitosti 90. narozenin Medaili čestné"lenství

ČlsrBp.

: '-'J;eda: Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc'
' -]katedra soudního lékařství IPVZ

,.lecký 'sekretdř: prim. MUDr. Michal Beran

-O FNsP Na Bulovce

P.ldklady zpracoval prof. MUDr. lvan Bouška, CSc.

