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Odešel doc. RNDr. PhMr. Vladimír Měrka, CSc.
Vladimír Měrka, MSc, MPharm, PhD passed away
Dne 8. září 2016 po dlouhé nemoci ve věku 92 let zemřel docent
Měrka – významný pedagog, vědecký pracovník Vojenské lékařské
akademie a Fakulty vojenského
zdravotnictví v Hradci Králové.
Dovolujeme si připomenout některé momenty jeho životní dráhy
a kariéry vědeckého pracovníka
a pedagoga.
Doc. Měrka se narodil 18. května
1924 v Košicích, kde působili jeho rodiče jako učitelé.
Základní školu absolvoval v Košicích a Nitře. V roce 1943
složil maturitní zkoušku na Českém reálném gymnáziu
v Moravské Ostravě – Přívoze. Hned poté ho však čekalo
tzv. totální nasazení – pracoval jako pomocný dělník v ostravských Vítkovicích. V srpnu roku 1943 nastoupil jako
aspirant farmacie v lékárně „U Svaté Trojice“ v Slezské
Ostravě, což bylo v souladu s dobovým pojetím studia farmacie.
Po válce zahájil studium na Masarykově univerzitě
v Brně – nejprve obor farmacie (PhMr. 1947) a následně
přírodní vědy – obor biologie a chemie (RNDr. 1950). Po
ukončení univerzity v roce 1951 byl přijat za vojáka z povolání a působil jako vojenský lékárník na různých místech. Tímto začala jeho profesní životní cesta.
V roce 1955 nastoupil na Vojenskou lékařskou akademii JEP v Hradci Králové jako učitel na katedře organizace a taktiky vojenské zdravotnické služby. V roce 1963 přešel na Katedru vojenské epidemiologie a zde pracoval až
do roku 1987, kdy odešel z aktivní vojenské služby. Po
celou dobu svého působení vedl skupinu mikrobiologie
a dezinfekce. V roce 1969 obhájil kandidátskou disertační
práci, v roce 1977 obhájil habilitační práci a v roce 1979
byl jmenován docentem v oboru lékařská mikrobiologie.
Jako vysokoškolský učitel přednášel mikrobiologii a parazitologii v základní i postgraduální přípravě, v odborných
kurzech specialistů v předatestační přípravě. Dlouhodobě
spolupracoval s katedrou mikrobiologie Lékařské fakulty
UK a přednášel na Farmaceutické fakultě UK v Hradci
Králové. Za dobu svého působení publikoval více než 200
odborných publikací, řadu závěrečných zpráv výzkumných
projektů.
Řešil desítky expertizních a vývojových projektů. Tematicky se zabýval teoretickými i praktickými problémy dezinfekce a mikrobiologickým monitorováním hematologic-

kých malignit ve spolupráci s katedrou válečného vnitřního lékařství VLA JEP. V problematice DDD vyrostl v uznávaného odborníka doma i v zahraničí. Spolu s prof. Ticháčkem významně přispěli k rozvoji praktické dezinfekce
v ČR. Zavedli do praxe peroxosloučeniny, jodofóry, kvarterní amoniové sloučeniny a řadu dezinfekčních a dezinsekčních přípravků. Průkaz dezinfekčních vlastností kyseliny permravenčí má světovou prioritu.
Dlouhodobě spolupracoval s pracovníky univerzity
v Greifswaldu a s Vojenským ústavem hygieny a epidemiologie ve Varšavě. Za dlouhodobou vědeckou práci získal
od německé mikrobiologické společnosti Löfflerovu plaketu a od varšavského Vojenského ústavu hygieny a epidemiologie jubilejní medaili generála Kaczkowského.
Doc. Měrka se významnou měrou podílel na odborné
výchově pracovníků v problematice DDD a aplikované mikrobiologie. U příležitosti jeho životního jubilea v roce
2014 byly jeho odborné aktivity zhodnoceny na XI. konferenci DDD (Přívorovy dny, Poděbrady, 19. – 21. 5. 2014).
Byla oceněna jeho odborná, výzkumná, publikační i pedagogická aktivita.
V roce 1987 ukončil aktivní vojenskou službu jako plukovník a nastoupil na Ústav informací Vojenské lékařské
akademie JEP, kde pracoval až do roku 2011. Zde uplatňoval svoje excelentní jazykové a překladatelské schopnosti.
Obdivuhodná byla jeho precizní jazyková vybavenost –
aktivní znalost němčiny, francouzštiny, angličtiny, polštiny, ruštiny, maďarštiny a latiny. Významně se podílel na
přípravě vojenských profesionálů, účastnil se sjezdů vojenských specialistů doma i v zahraničí. K životnímu jubileu udělil rektor Vojenské lékařské akademie JEP doc.
Měrkovi za dlouhodobou odbornou činnost stříbrnou pamětní medaili.
V krátkém připomenutí nelze obsáhnout veškeré výsledky jeho dlouholeté vědecké práce a zásluhy pro obory epidemiologie, lékařské mikrobiologie a vojenského zdravotnictví. Nelze opomenout jeho aktivity jako průvodce celé
řady významných zahraničních delegací na různých historických a kulturních místech v mnoha lokalitách České republiky, kterým se věnoval až do roku 2011. Prožil bohatý
život naplněný vědeckou prací, miloval svoji rodinu, hudbu, zpěv a hru na violoncello. S odchodem doc. Měrky ztrácíme vynikajícího odborníka, učitele, přítele a skromného
člověka.
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