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K v˘znamnému Ïivotnímu jubileu prof. MUDr. Oldfiicha Fryce

Jubilant se narodil 30. 10. 1932 v Teplicích. Maturoval na Gym-
náziu v Plané u Mariánsk˘ch Lázní. Po studiu a promoci na Fakul-
tû v‰eobecného lékafiství UK v Praze se od samého poãátku lékafi-
ské praxe vûnoval zejména morfologick˘m oborÛm, tj. patologii
a soudnímu lékafiství. V oboru patologické anatomie nejprve pÛ-
sobil v Ústfiední vojenské nemocnici ve Stfie‰ovicích, pak v Krajské
nemocnici v Karlov˘ch Varech, poté na Katedfie patologické ana-
tomie Ústavu pro do‰kolování lékafiÛ v Praze a následnû v Okres-
ní  nemocnici  v Mostû.  Po  odchodu  z republiky  do  ·v˘carska
v r. 1968 pracoval v oboru patologické anatomie v Kantonální ne-
mocnici v Neuchatelu. Vzhledem k odborn˘m schopnostem a ja-
zykov˘m znalostem posléze získal místo na Univerzitním ústavu
soudního lékafiství v Îenevû.

Nejen nadání, ale téÏ nesmírná píle, peãlivost a pracovitost pfii-
spûly u na‰eho jubilanta k odborn˘m a vûdeck˘m úspûchÛm, ze-
jména v soudním lékafiství i toxikologii.

U pfiíleÏitosti uznání samostatnosti oboru soudního lékafiství Fe-
derací ‰v˘carsk˘ch lékafiÛ získal v Bernu roku 1981 titul Specialis-
ty v oboru soudního lékafiství. V roce 1982 byl habilitován docen-
tem a v roce 1985 pak jmenován profesorem soudního lékafiství na
Univerzitû v Îenevû.

V˘znamná je pedagogická ãinnost jubilanta. JiÏ na Katedfie pa-
tologické anatomie Ústavu pro do‰kolování lékafiÛ v Praze pfiipra-
voval lékafie k atestaci z patologické anatomie. Ve ·v˘carsku po-
fiádal v oboru soudního lékafiství kurzy na Lékafiské fakultû i Práv-
nické fakultû v Îenevû, ale téÏ pro potfieby policie, napfi. v Institu-
tu ‰v˘carské policie v Neuchatelu nebo pro kantonální policii v Îe-
nevû a Bernu.

Rozsáhlá je i publikaãní aktivita jubilanta, zvlá‰tû v oborech pa-
tologické anatomie, soudního lékafiství, toxikologie, genetiky, do-
pravní medicíny, ale i ve spolupráci s klinick˘mi obory.

RovnûÏ nelze opominout v˘znamné zahraniãní mise prof. Fry-
ce, kter˘ch se z povûfiení OSN a Mezinárodního v˘boru âervené-
ho kfiíÏe opakovanû úãastnil na Blízkém v˘chodû – v Libanonu,
S˘rii, Izraeli, Iráku a Iránu. Obûma uveden˘mi institucemi spolu
s Amnesty International byl povûfien misí v Rwandû a Burundi. Od-
bornou náplní zmínûn˘ch misí byla zejména identifikace a posu-
zování poranûní.

Po roce 1989 umoÏnily politické zmûny v na‰í republice, aby
prof. Fryc opût nav‰tívil svoji rodnou zem a k na‰í radosti se také
plnû zapojil do odborného a spoleãenského dûní v âeské i Slo-
venské republice. V˘znamnû je oceÀována jeho pedagogická ak-
tivita, zejména pfiedná‰ky v kontinuálních kurzech postgraduální-
ho vzdûlávání, pofiádan˘ch IPVZ pro soudní lékafie, v nichÏ kro-
mû vlastních zku‰eností pfiedává i odborné informace o aktuálních
poznatcích oboru v zahraniãí. Za v˘znamné, mj. i pro zv˘‰ení pres-
tiÏe  oboru,  je  nutné  povaÏovat  opakované  ãlenství  prof. Fryce
v atestaãní komisi pro obor soudního lékafiství v âR. Tím, Ïe umoÏ-
nil nûkolika mlad˘m soudním lékafiÛm stáÏ na svém pracovi‰ti v Îe-
nevû, v˘raznû pfiispûl k aplikaci nejnovûj‰ích poznatkÛ oboru a vy-
budování první forenznûgenetické laboratofie na soudnûlékafiském
pracovi‰ti u nás.

¤adu let se prof. Fryc aktivnû úãastní soudnûlékafisk˘ch sjezdÛ,
odborn˘ch konferencí a pracovních dnÛ pofiádan˘ch âeskou spo-
leãností soudního lékafiství a soudní toxikologie i Slovenskou soud-
nûlékafiskou spoleãností, nûkter˘ch, napfi. Ostravsk˘ch dnÛ forenz-
ních vûd, dokonce pravidelnû. Jeho odborné pfiedná‰ky jsou úãast-
níky vÏdy se zájmem oãekávány a vysoce hodnoceny.

Nelze opomenout ani ãinnost jubilanta v redakãní radû ãasopi-
su Soudní lékafiství, stejnû jako jeho ãetné recenze kniÏních publi-
kací v oboru a oponentské posudky habilitaãních i jin˘ch kvalifi-
kaãních prací.

Prof. Fryc je ãlenem mnoh˘ch národních i mezinárodních spo-
leãností – soudního lékafiství, patologické anatomie, lékafiské ge-
netiky, úrazové medicíny aj.

Získal ãetná uznání v âR i na Slovensku, k nimÏ náleÏí mj. âest-
ná medaile âeské lékafiské spoleãnosti J. E. Purkynû, Medaile Slo-
venské lékafiské spoleãnosti, âestné ãlenství v˘boru âeské spoleã-
nosti soudního lékafiství a soudní toxikologie i âestné ãlenství v˘-
boru Slovenské spoleãnosti soudního lékafiství.

Pfii v‰ech pracovních i spoleãensk˘ch aktivitách si profesor Fryc
získává obdiv i sv˘m mil˘m a spoleãensk˘m pfiístupem se smyslem
pro humor. Je klidn˘, rozváÏn˘ a vÏdy tolerantní k ostatním.

Jsme vdûãni osudu, Ïe je nám po fiadu let dopfiáno s jubilantem
v oboru soudního lékafiství tûsnû spolupracovat, zejména v oblasti
postgraduálního vzdûlávání. Velice si váÏíme jeho osobnosti pro
hodnoty odborné i lidské.

Na‰emu v˘znamnému jubilantovi prof. MUDr. Oldfiichu Frycovi
upfiímnû pfiejeme do mnoha dal‰ích let pevné zdraví, stál˘ a pro
nûho jiÏ pfiísloveãn  ̆Ïivotní elán, ale také radost z mnoha jeho dal-
‰ích odborn˘ch, pedagogick˘ch, vûdeck˘ch i osobních úspûchÛ.

Ad multos annos!

Pfiemysl Klír a Franti‰ek Vorel
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