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OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

In memoriam Ing. Miloslav Doubek
Náhle a nečekaně, ve svých nedožitých 77 letech, nás opustil Ing.
Miloslav Doubek, dlouholetý technik elektronových mikroskopů při
Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ.
Ing. Miloslav Doubek se narodil 16. 3. 1941 v Praze. Po studiích
na Elektrotechnické fakultě ČVUT
pracoval několik let jako technik
v Československém rozhlasu. V roce 1964 nastoupil do Fyziologického ústavu ČSAV na pozici vedoucího technika.
Zaměstnancem Státního zdravotního ústavu se stal roku
1971, kdy nastoupil do specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie vedeného MUDr. Milošem Rýcem.
V pozdější NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií setrval až do posledních chvil.
Ing. Doubek byl dobrý člověk s velkými odbornými
znalostmi a skvělý spolupracovník. Byl vždy ochotný pomoc jak odborně tak i s lidskými problémy.
Díky jeho technickým znalostem a píli mohla v tomto
oddělení probíhat nejen rutinní diagnostika virových infekcí, jako na prvním pracovišti v republice, ale i základní
výzkum. Ing. Doubek také svou činností zabezpečoval technické zázemí grantových projektů, kterých se Státní zdravotní ústav účastnil spolu s jinými institucemi např. AV ČR,
FNKV a VFN. Díky jeho péči elektronové mikroskopy fun-
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gují nejen na SZÚ, ale i na jiných pražských elektronmikroskopických pracovištích, kde pomáhal radou i servisem.
V laboratoři elektronové mikroskopie SZÚ díky němu fungují perfektně i mikroskopy staršího data.
Na „Inžu“ nikdy nezapomeneme a bude nám velmi
chybět.
RNDr. Jana Schramlová, CSc.
RNDr. Daniel Krsek
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Ke vzpomínce na pracovitého, vlídného a především
přátelského kolegu se připojuje i redakční rada Zpráv CEM.
Osobně mám jednu vzpomínku: Bylo to asi před 15 lety.
V nemocnici v Českých Budějovicích hospitalizovali na infekčním oddělení imigranta s horečkou a velkými hnisavými puchýři po celém těle. Na počátku bylo podezření na
pravé neštovice – variolu. Kolegové infektologové poslali
sanitou do SZÚ-CEM odebraný vzorek. Bylo to v pátek
večer, s tehdejší vedoucí NRL pro ELM jsme se domluvili,
že v sobotu ráno přijde a já jsem sháněl Mílu Doubka, aby
ráno přišel spustit elektronový mikroskop. Když jsem mu
řekl, o co se jedná, pravil: „Jo, jo, já jsem sice na rybách,
ale ráno přijdu do laboratoře.“ Přišel, mikroskop uvedl do
chodu a za nedlouho jsme mohli do Budějovic hlásit, že
mohou odvolat poplach, podle morfologie v ELM se jedná
o plané neštovice – varicellu. Některé kroky nám budou
ještě dlouho znít...
P.P.

