
40 Soudní lékařství

Dne  23.  2.  2008  dovršil  65  let  věku  náš  dlouholetý  velmi
dobrý  přítel,  vzácný  kolega  a špičkový  odborník  pan
doc. MUDr. Přemysl  Klír,  CSc.  Je  až  s podivem,  že  se nějak
nedaří  stárnout  člověku,  který  se  stal,  zvláště  mezi  mladšími
soudními lékaři, v plném slova smyslu pedagogickou legendou.

Narodil se ve Strašíně v okrese Klatovy, v r. 1966 promoval
na  Fakultě  všeobecného  lékařství  UK  v Praze  a jen  3  roky
nato již odchází na soudně lékařskou stáž do Budapešti. Aby
to  nebylo  málo,  sbírá  zkušenosti  na  soudních  lékařstvích
v Bonnu,  Heidelbergu  i Ženevě.  Po  nezbytných  atestacích
z patologie a soudního lékařství obhajuje v r. 1978 kandidát-
skou disertační práci na téma „Určování stáří krevních skvrn“
a v r. 1986  je,  po  úspěšném  habilitačním  řízení,  jmenován
docentem. V současné době je vedoucím redaktorem časopi-
su „Soudní lékařství“, předsedou Společnosti soudního lékař-
ství a toxikologie ČLS JEP, člen VR ČLK, člen sekce balistiky
VR  Kriminalistického  ústavu  Praha,  předsedou  akreditační
komise MZ ČR a členem několika oborových rad. Pravidelně
také  předsedá  zkušebním  komisím  pro  atestační  zkoušky
v oboru Soudní lékařství, neboť je vedoucím Subkatedry soud-
ního lékařství IPVZ. Je zástupcem oboru při jednáních Evrop-
ské rady pro soudní lékařství.

Svému  původnímu  vědeckému  zájmu  vyšetřování  stop
biologického  původu  a forenzní  sérologie,  vitální  reakce,

stáří poranění, aplikace imunohistologických metod v soud-
ním  lékařství  apod.  je  stále  věrný.  Publikoval  již  více  než
100 odborných  článků v našich  i zahraničních  časopisech.
Z nich  je  třeba  vyzdvihnout  např.  „Sérologický  a imunohi-
stologický  důkaz  transfúze  inkompatibilní  krve  v systému
AB0 při pitvě“, „Průkaz krevních  skupinových vlastnosti AB0
u dítěte i matky v placentě“, „Určení krevní skupinové vlast-
nosti systému AB0 ve vlasech“, nebo „Detekce glykophorinu
v posmrtně změněných tkáních jako důkaz předcházejícího
krvácení“.

Klidné,  vstřícné  a až  udivujícně  vysoce  tolerantní  povaze
pana docenta odpovídají  i jeho neprofesní  zájmy. Pokud mu
vysoce náročné a zodpovědné pracovní  povinnosti  a počasí
dovolí, tráví aktivně volný čas prací na zahrádce a když chce
zcela  relaxovat,  cítí  se  nejlépe  na  procházce  kolem  vody
v krásné přírodě, nebo v poklidu na rybách. Počasí ale vždy
nepřeje, a tak má pro chvíle šera a období dešťů připravenou
dobrou knihu a poklid vážné hudby.

Přejeme Ti opravdu ze srdce, vážený pane docente a milý
Přemku,  aby  Ti  Tvůj  záviděníhodný  „elan  vital“  vydržel  ještě
mnoho let, po která bude již pouhá Tvoje přítomnost zklidňo-
vat naše, většinou zbytečně rozjitřené spory.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
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