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Pro mnohé, ktefií docenta Klíra znají, je ãíslovka v nadpise neu-
vûfiitelná. Pfiesto v‰ak je jisté, Ïe se narodil 23. 2. 1946 ve Stra‰ínû
v okrese Klatovy. Osmiletku ukonãil v Neveklovû, jedenáctiletku s ma-
turitou v Bene‰ovû. Pak absolvoval Fakultu v‰eobecného lékafiství
Univerzity Karlovy v Praze a po základní vojenské sluÏbû nastoupil
jako sekundární lékafi na Oddûlení soudního lékafiství ÚNZ NV Pra-
ha,  tedy  v Ústavu  soudního  lékafiství  FVL  v Praze,  kter˘  vedl
prof. MUDr. Jaromír Tesafi, DrSc. Od roku 1971 byl odborn˘m asi-
stentem Subkatedry soudního lékafiství ILF, pozdûji IPVZ, od roku
1987 je jejím vedoucím. První atestaci z patologické anatomie slo-
Ïil v roce 1970, nástavbovou atestaci ze soudního lékafiství v roce
1973. Soudním znalcem v oboru soudního lékafiství byl jmenován
v roce 1977. âasto je jmenován ãlenem Ústfiední znalecké komise
MZ âR. Absolvoval studijní pobyty na Ústavu soudního lékafiství v Bu-
dape‰ti, v Bonu a Heidelbergu. Téma jeho disertaãní práce, kterou
obhájil v roce 1978, Urãování stáfií krevních skvrn je pfiíznaãná pro
jeho dal‰í odborné a vûdecké smûfiování. Habilitoval na Fakultû v‰e-
obecného lékafiství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986. Od té-
hoÏ roku je ãlenem v˘boru Spoleãnosti soudního lékafiství (pozdûji
Spoleãnosti soudního lékafiství a soudní toxikologie), ve kterém byl
v letech 1990-1998 vûdeck˘m sekretáfiem a v letech 1998-2010
pfiedsedou. Nyní je jeho ãestn˘m ãlenem. Je rovnûÏ ãestn˘m ãle-
nem Spoleãnosti soudního lékafiství a soudní toxikologie a drÏite-
lem ãestné medaile âLS JEP. Od roku 1996 do konce roku 2012

byl vedoucím redaktorem âasopisu soudního lékafiství a od roku
1999 ãlenem Vûdecké rady âeské lékafiské komory.

Docent Klír je mnoho let vlídn˘m examinátorem atestací v obo-
ru soudní lékafiství, v rámci zmûn v postgraduálním vzdûlávání byl
jmenován Ministerstvem zdravotnictví ãlenem zku‰ební komise pro
atestaãní zkou‰ky v tomto oboru. Je jednou z klíãov˘ch postav ob-
tíÏného, ale vítûzného boje s úfiedníky Ministerstva zdravotnictví
o zafiazení soudního lékafiství v rámci postgraduálního vzdûlávání
mezi základní lékafiské obory. Stejnû tak je ústfiední postavou tvor-
by náplnû tohoto vzdûlávání. Dlouhá léta vede pfiedatestaãní kur-
zy i mnoho dal‰ích kurzÛ v soudním lékafiství v rámci IPVZ, takÏe
prakticky v‰ichni soudní lékafii stfiední a mlad‰í generace jsou jeho
Ïáky. Zajistil tak jednotn  ̆pohled na základní odborné otázky obo-
ru. Bylo by dobfie, kdyby se to dafiilo i v budoucnu.

Jubilant se mnoho let podílí na v˘uce studentÛ medicíny, pfied-
ná‰í i právníkÛm, soudcÛm, státním zástupcÛm a policistÛm. Podí-
lí se i na postgraduální v˘chovû v doktorandském studiu jako ‰ko-
litel, v pfiípravû disertaãních prací i jako jejich oponent. Je auto-
rem uãebních textÛ, vãetnû nûkolika kapitol v uãebnici Soudního
lékafiství.

Vûdeckov˘zkumná práce docenta Klíra se t˘ká pfiedev‰ím vy-
‰etfiování stop biologického pÛvodu a forenzní sérologie, vitální re-
akce, stáfií poranûní a aplikace imunohistologick˘ch metod. K hra-
nicím oboru sahá dlouholetá spolupráce doc. Klíra s Náprstkov˘m
a Národním muzeem v Praze, zejména pfii v˘zkumu historick˘ch
nálezÛ v âechách a v Egyptû. V˘zkum v oblasti paleosérologie ve-
dl k tûsné spolupráci s Univerzitou v Pize. I kdyÏ by se mohlo zdát,
Ïe nové molekulárnûbiologické metody odsunuly sérologické me-
tody do historie, práce doc. Klíra tento názor vyvrací. Molekulár-
nûbiologické metody nám nic nefieknou napfi. o pÛvodu biologic-
ké stopy.

Docent Klír je pravideln˘m aktivním úãastníkem konferencí, pra-
covních dnÛ, sjezdÛ i kongresÛ u nás i v zahraniãí. Publikoval ãet-
né práce v na‰ich i zahraniãních odborn˘ch ãasopisech.

Docent Klír sv˘m klidem a rozvahou zaÏehnal mnoho nedoro-
zumûní a stfietÛ uvnitfi komunity soudních lékafiÛ i mezi soudními lé-
kafii a jejich okolím. Nikdy neodmítl kolegÛm Ïádost o konzultaci,
která vÏdy byla velmi fundovaná. Mlad‰í kolegy nauãil rozvaze
pfii formulování závûrÛ jejich posudkÛ. Velmi si pfiejeme, nikoli ne-
sobecky, abychom mohli s tímto moudr˘m ãlovûkem proÏít mnohé
dal‰í pfiíjemné chvíle.
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