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Doc. MUDr. RNDr. Archimiro Caha, CSc.

V lednu 2007 zemfiel nestor ãeské radioterapie, doc. MUDR. RNDR. Archimiro Caha, CSc., jeden z primáfiÛ oddûlení
radioterapie onkologického ústavu na Îlutém kopci v Brnû a novátor v oboru radiologie a radioterapie. 
Archimiro Caha se narodil 23. 9. 1913 v Pulji na Istrijském poloostrovu v Chorvatsku. UÏ v raném dûtství se rodiãe
pfiestûhovali do Znojma, obecnou ‰kolu nav‰tûvoval ve Starém ·aldorfu u Znojma a gymnázium absolvoval ve Znoj-
mû. Studium medicíny v Brnû bylo pfieru‰eno okupací a uzavfiením vysok˘ch ‰kol. Bûhem války pracoval jako kni-
hovník a laborant v porodnici a onkologickém ústavû. Studium ukonãil v r. 1945, poté pracoval na ústfiední RTG oddû-
lení FN Brno. 
V roce 1951 dr. A. Caha nastoupil do onkologického ústavu na Îlutém kopci a posléze sloÏil atestaci z oboru radio-
logie. Ve své odborné ãinnosti se zamûfiil na léãbu záfiením. V r. 1965 získal hodnost kandidáta vûd obhájením práce
Scintilaãní dozimetr a jeho pouÏití pfii stanovení dávek v moãovém mûch˘fii a rektu. V rámci dal‰ího vzdûlávání absol-
voval zahraniãní studijní pobyty v Itálii, v tehdej‰ím Sovûtském svazu a v obou nûmeck˘ch republikách. V ‰edesá-
t˘ch létech pracoval 3 roky v Afganistánu jako expert ‰kolící lékafie této zemû. V téÏe dobû byl jmenován docentem
Lékafiské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkynû. 
Zaãátkem 70. let se v onkologickém ústavu na Îlutém kopci na základû sv˘ch zku‰eností ze studijních pobytÛ podílel
v˘znamnou mûrou na zprovoznûní betatronu. V r. 1972 byl jmenován vedoucím lékafiem pracovi‰tû betatronu. Souãas-
nû pracoval na fiadû dal‰ích v˘zkumn˘ch úkolech, stal se autorem a spoluautorem 10 rÛzn˘ch patentÛ pfiihlá‰en˘ch v na‰í
republice i v zahraniãí; z nejv˘znamnûj‰ích se jednalo napfi. o sondu k scintilaãnímu intensimetru, simultánní gamagraf
pro lékafiské úãely, vaginální aplikátor - kolpostat . Ve své v˘zkumné ãinnosti spolupracoval s v˘znamn˘mi pracovi‰ti
a odborníky - s prof. ZbyÀkem Bradou (Miami), dr. Josefem Dadokem (Pittsburg), v âechách s prof. Arminem Delon-
gem (vyuÏití laseru v lékafiství) a s legendárním prof. Fr. Bûhounkem. 
Poslední náv‰tûva doc. Cahy na Oddûlení radiaãní onkologie MOÚ se uskuteãnila pfii pfiíleÏitosti zakoupení nového oza-
fiovacího pfiístroje pro brachyradioterapii v roce 2002. I pfies vleklou chorobu se Ïivû zajímal o novinky ve svém oboru
a v Ïivotû Masarykova onkologického ústavu. Naposledy jsem se setkal s doc. Cahou u pfiíleÏitosti jeho 90. narozenin.
Jeho líãení Ïivotních i profesních pfiíbûhÛ a pfiehled patentÛ pro mû znamenalo nezapomenuteln˘ a inspirativní záÏitek.

Doc. Archimiro Caha zemfiel 8.1.2007 ve vûku nedoÏit˘ch 94 let, jeho úmrtím pfii‰la ãeská lékafiská vefiejnost o nezapo-
menutelnou osobnost, která se nesmazatelnû zapsala do historie radioterapie a radiologie. Jeho jméno se stalo legendou
a je spojeno s historií Masarykova onkologického ústavu.

âest jeho památce.
doc. MUDr. Pavel ·lampa, CSc., Klinika radiaãní onkologie, MOÚ, Brno


