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V letošním roce, tedy v roce 2005, osla-
vujeme všude 60 let od konce II. světové vál-
ky. Náhoda tomu chce, že se několik mých 
bývalých spolupracovníků dožívá právě letos 
krásného jubilea. Dovršují v plné svěžesti 75 
let svého života. Dva z nich osvědčili kromě 
vynikajících vědeckých schopností také ne-
obyčejné schopnosti manažerské. O jednom 
z nich je právě nyní řeč. Jiří Elis měl již za studií 
zájem o vědeckou práci a byl pomocná vědec-
ká síla v Biologickém ústavu Všeobecné, nyní 
1. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze. 
Nezískal však možnost pokračování v tomto 
ústavu. Naproti tomu byl ve farmakologické 
laboratoři v Ústavu organické chemie a bio-
chemie ČSAV vypsán konkurz na aspiranturu, 
který Jiří Elis v r. 1956 vyhrál. Tehdy však „zá-
sluhou Čepičky“ byla zrušena kratší vojenská 
služba pro aspiranty, a tak Elis mohl nastoupit 
až v roce 1958, po dvouleté službě. Velmi brzy 
se projevily jeho vynikající organizační vlast-
nosti. Zároveň také cílevědomá vědecká práce. 
Titul CSc., nynější Ph.D., získal již v roce 1961. 
Významně se podílel na přípravě II. světového 
setkání farmakologů v Praze v roce 1963. Své 
schopnosti osvědčil jako tajemník sympozia 
našeho světového kongresu věnovaném zpět-
ným vazbám mezi experimentem na zvířatech 
a účinky u člověka. Velmi brzy se ukázalo, že 
má vynikající organizační schopnosti a tmelení 
experimentálních a klinických výsledků. Velký 
úspěch Světového farmakologického sjezdu 
v Praze v roce 1963 způsobil, že od té doby 
bylo snazší vyslat mladé vědecké pracovní-
ky i na Západ. Shodou okolností jsme získali 
i kontakty ve Světové zdravotnické organiza-
ci (můj manžel tam byl od r. 1963 do r. 1969 
jedním z ředitelů). Tak se podařilo získat pro 
dr. Elise stipendium této organizace do ústavu 
významného klinického farmakologa Laurence 
v Londýně. Pracoval tam v oblasti problemati-
ky klinického hodnocení a registrace léčiv. To 
bylo důležité, poněvadž Elis snad proto, že měl 
několikaleté vlastní zkušenosti s klinickou me-
dicínou, tíhl k humánní farmakologii, které říká-

me klinická. Kromě toho se však věnoval vlivu 
kombinace MAO inhibitorů a katecholaminů na 
krevní tlak. Tuto práci ukončil při druhém pobytu 
v Anglii v roce 1966. V roce 1967 vyšla v před-
ním anglickém lékařském časopise a měla veli-
ký ohlas (1). V Praze Elis se významně podílel 
na farmakologickém výzkumu antimetabolitů 
syntetizovaných v Ústavu organické chemie 
a biochemie Šormem, Škodou a dalšími. Tak 
se Elis významně účastnil kontrolovaných kli-
nických pokusů těchto cytostatik. Výsledkem 
bylo, že jejich cytostatické působení ve smyslu 
protinádorového je slabé, ale snášely se veli-
ce dobře, tzn. že proti jiným látkám nevznikaly 
závažné nežádoucí účinky. Vznikla práce o pří-
znivém vlivu 6-azauracil-ribocidu u Mycocis 
fungoides (2) a o antivirovém působení u oční-
ho herpesu (3). Vzhledem k novým znalostem 
o autoimunních nemocech byl proveden také 
úspěšný kontrolovaný klinický pokus u lupénky 
(4). Vzhledem k protivirovému působení u her-
pesu byl Elis vyslán na přelomu r. 1967–1968 
do Indie, kde byl proveden kontrolovaný klinic-
ký pokus v léčení pravých neštovic s pozitivním 
výsledkem. Mezitím získal Elis také dlouhodobý 
pobyt v laboratoři NIH Dr. J. A. DiPaola. Tento 
pobyt v USA, opakovaný ještě v letech 1968–
1969, byl zaměřen na výzkum embryotoxicit, 
teratogenit a karcinogenit léků. Tyto oblasti 
po známé tragédii, po thalidomidu, byly a jsou 
v přímo geometrickém růstu. I tento pobyt vedl 
k původním výsledkům, z nich nejdůležitější 
je pozorování, že některé změny se přenášejí 
i na další generace pokusných zvířat, které již 
danou látku neobdržela. Když uvážíme, že to 
je vlastně v časných dobách molekulární far-
makologie, je to jistě pozoruhodné (5).

Své bohaté zkušenosti s kontrolovanými 
klinickými pokusy a placebem jsme zveřej-
nili na žádost UNESCa a tato populárně vě-
decká stať byla oceněna na 1. místě.

Manažerské schopnosti a významné 
kombinované experimentální i klinicko-ex-
perimentální výsledky vedly k tomu, že Elis 
získával známost i na mezinárodním poli. 
Měl štěstí, že v letech 1968–1969 byl v USA 
a nedopadly na něj důsledky Pražského jara. 
Nabídnuté místo ve WHO pro oblast léků mu 
však tehdejší ministr zdravotnictví Prokopec 
nedovolil. V roce 1982 se stal ředitelem Stát-
ního ústavu pro kontrolu léčiv, který směřoval 
k problémům funkčním. Jeho manažerské, pe-
dagogické a experimentální schopnosti vedly 
k tomu, že se stal také vedoucím Ústavu expe-
rimentální medicíny ČSAV a katedry farmako-
logie na tehdejší hygienické, nyní 3. lékařské 
fakultě Karlovy univerzity. Mimo to, zastával 
po dvě funkční období místo člena výkonného 
výboru v Mezinárodní unii farmakologických 
věd (IUPHAR). Po roce 1990 přijal nabídku 
francouzské firmy Roussel a jeho manažerské 
schopnosti se opět projevily, poněvadž byl od-
borným vedoucím této firmy pro celou oblast 
od Prahy po Vladivostok. Ačkoliv ho potkala 
zřejmě v rámci rodinného zatížení náhlá, vel-
mi těžká srdeční komplikace s klinickou smrtí, 
uzdravil se natolik, že se stále věnuje kromě 
rodinných povinností vůči vnoučatům i všem 
aktivitám, které ho zajímají. 

Nejdůležitější práce uvádíme. Největší 
ohlas v mezinárodním měřítku získala citace 
č. 3 a č. 5. 

Stálé zdraví po mnoho let přeje
Helena Rašková
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