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Robert Jirásek, Edukafarm, Praha

Seriál příspěvků věnovaných osobám, které 

zdravotnické obory obohatily o nové poznat-

ky a léčebné metody, se setkává s příznivým 

čtenářským ohlasem. A tak si ve třetím díle  

připomeneme několik významných lékařů – 

neurologa, internisty a pediatry.   

Vítkovy prášky zatočily s bolestí

Prof. MUDr. Jiří Vítek (1901-1974) byl žá-

kem prof. Kamila Hennera. Promoval r. 1924, 

v roce 1933 získal docenturu v neuropatolo-

gii a profesorem UK se stal v roce 1966. Patřil 

mezi zakladatele československé neurologie; 

roku 1936 otevřel léčebné sanatorium ve Vrá-

ži u Písku. V letech 1950–1970 působil jako 

vedoucí lékař neurologického oddělení poli-

kliniky VFN v Praze. Nesmrtelnost si zasloužil 

recepturou analgetické směsi s mohutným 

účinkem. 

  

Sportem (většinou) ku zdraví

Podobně jako Jiří Vítek i MUDr. Gabriel 

Horváth, CSc. (1912-1998) proslul mj. pro-

tibolestivými prášky v oplatkách. Tento zná-

mý slovenský revmatolog promoval r. 1937 

na lékařské fakultě UK v Bratislavě. Působil 

v Trnavě, Trenčianských Teplicích a Bratislavě; 

od r. 1955 pracoval jako vedoucí lékař Léčeb-

ného ústavu ROH v Piešťanech, od r. 1973 až 

do odchodu do penze pak v ústavech Balnea 

Grand a Splendid. Byl osobním lékařem mno-

ha československých sportovců.

Tradice československé 

revmatologie  

Prof. MUDr. František Lenoch, CSc. (1898-

1970) byl internista a revmatolog, profesor 

UK (1946). Položil základy revmatologické-

ho oboru a vytvořil názvosloví revmatických 

chorob; v r. 1948 otevřel revmatologické od-

dělení v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči, 

v letech 1952 - 1970 zastával funkci ředitele 

Výzkumného ústavu chorob revmatických 

(dnes Revmatologický ústav Praha). Zabýval 

se též balneologií a fyziatrií. Dodnes je známa 

jeho mixtura se salicylanem sodným a další 

přípravky (Lenochova lázeň, linimentum aj.).  

Zdraví dětí jako celoživotní úděl 

Prof. MUDr. Emil Poláček, DrSc. (1908-

1974) byl pediatr a vysokoškolský učitel. Roku 

1932 promoval na LF UK, od r. 1946 pracoval 

jako asistent, později docent (1954) a profesor 

(1968) na I. dětské klinice VFN v Praze. Zabýval 

se problematikou vodního a solného meta-

bolismu a dětskou nefrologií. Objevil perito-

neální dialýzu a vypracoval vlastní metodiku 

rehydratace kojenců (Poláčkovy prášky).

Děti se mu staly osudem    

Prof. Ernst Freudenberg (1884-1967) 

promoval r. 1910 v Mnichově, habilitoval r. 

1917 a  od r. 1922 byl profesorem dětského lé-

kařství. Působil v Marburgu a Basileji. V letech 

1938–1954 byl ředitelem univerzitní dětské 

kliniky v Basileji. Zabýval se fyziologií trávení 

a výživou kojenců, sestavil předpis solí proti 

kojeneckým průjmům.    

Čtyřicet let s alergickými pacienty

Český alergolog, imunolog a vysokoškol-

ský pedagog doc. MUDr. Horymír Malota, 

CSc. (1921-1992) pracoval nejprve jako sekun-

dář u prof. Amerlinga na II. interní klinice FN 

Olomouc. V r. 1952 zde založil alergologickou 

ambulanci, r. 1972 v Pasece otevřel lůžkové 

alergologické oddělení. Byl průkopníkem 

speleoterapie a zakládajícím členem a místo-

předsedou České alergologické společnosti.  
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