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Jan (Johann) Böhm pocházel ze smíšené německo-
české rodiny žijící v Českých Budějovicích, střední a vy-
sokoškolské vzdělání získal na německých školách 
v Čechách. Ještě před skončením studia na Německé uni-
vezitě v Praze (doktorát RNDr. 1922) pracoval v Berlíně 
v Ústavu císaře Viléma pro fyzikální chemii a elektroche-
mii, odkud byl po několika letech vyslán do Kodaně 
k slavnému Nielsu Bohrovi, kde v té době pracoval též 
Georg von Hevesy, pozdější laureát Nobelovy ceny. Böhm 
a Hevesy se později odebrali na univerzitu ve Freiburgu, 
kde se Böhm podílel na vybudování nového Ústavu fyzi-
kální chemie, kde se habilitoval a dokonce byl jmenován 
mimořádným profesorem. Hevesy pro svůj původ po ná-
stupu nacismu v Německu emigroval a Böhmovi nastaly 
v téže době potíže pro jeho antinacismus. Přes Hevesyho 
a Heyrovského se dostal do Prahy, kde byl jmenován roku 
1935 mimořádným profesorem fyzikální chemie na Ně-
mecké univerzitě a ředitelem Ústavu fyzikální chemie, 
jímž byl až do května 1945. Po celou dobu války se stýkal 
s českými kolegy, ponejvíce s Heyrovským. Heyrovskému 
umožnil, aby pokračoval ve výzkumu polarografie v jeho 
původním ústavu. Heyrovský Böhmovu nabídku přijal. Po 
skončení 2.světové války byl Heyrovský a conto toho ob-
viněn z kolaborantství s Němci a perzekuován. S konečnou 
platností byl Heyrovský očištěn až počátkem roku 1947.  

Mezi oběma profesory i jejich rodinami bylo upřímné 
přátelství, důkazem čehož je zachovalá korespondence 
z let 19451952. Z ní je patrný těžký osud Böhmův po 
roce 1945, kdy jedinou možností pro něj byly Pardubice-
Rybitví, kde mohl pracovat v laboratořích Spolku pro che-
mickou a hutní výrobu v roentgenografii a fotochemii. 
Heyrovský, jak se dozvíme, se snažil dostat Böhma na 
některou vysokou školu či do nějaké vědecké instituce 
v Praze. Tomu věnovaná vzájemná korespondence je ve-

dena pouze v češtině, Böhmova čeština byla velmi dobrá 
jak gramaticky, tak syntakticky. Autoři dopisů se oslovo-
vali uctivě. Heyrovský  používal oslovení „Milý pane ko-
lego“, „Vážený pane profesore“ a dokonce „Milý příteli“, 
Böhm se omezil na „Milý pane profesore“ a „Vážený pane 
profesore“. 

Hned v květnu 1945 pomohl Heyrovský Böhmově 
rodině z internace pražských Němců, takže Böhmovi se 
mohli vrátit do původního bytu na Letné a nemuseli nosit 
označení Němců.  

Z korespondence Heyrovského s von Hevesym  
z roku 1945  se dozvídáme, že Böhmově rodině hrozí nová 
internace, protože v Praze je velký nedostatek bytů, které 
vyžadují navrátilci z koncentračních táborů. Internace by 
byla velmi těžká zejména pro Böhmovu dceru Annu, tehdy 
14letou, která byla vážně nemocná. Heyrovský dále píše, 
že Böhm marně hledá práci a snaží se obnovit čs. státní 
občanství. Proto by mu jistě pomohlo Hevesyho dobrozdá-
ní o tom, že byl i v Německu ve 30. letech vždy antinacis-
ta, že musel opustit říši, protože odmítl německé občanství 
a že byl pravý Čechoslovák přesvědčením, a vůbec patriot 
a demokrat. Toto dobrozdání by měl Hevesy poslat Hey-
rovskému, jenž je předá Böhmovi. Hevesy dobrozdání 
obratem poslal do Prahy. V dopise je zmínka o tom, že 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu nabídl Böhmovi 
zaměstnání ve výzkumných laboratořích v Pardubicích-
Rybitví, což Böhm vděčně přijal. V Böhmově dopisu 
z 15.12.1946 žádá pisatel Heyrovského jménem mladého 
chemika Vojíře o separát Heyrovského základní práce 
o oscilografické polarografii, neboť laboratoře získaly 
kompletní oscilografickou výbavu a chtějí metodu uvést 
do chodu. Dále oznamuje, že obdržel z Vídně výnos tam-
ního ministerstva, jímž je pověřen přednášet na vídeňské 
univerzitě fyzikální chemii. Heyrovský bezprostředně 
Böhmovi blahopřeje a věří, že přechod do Vídně nebude 
provázen potížemi. K přednáškám ve Vídni nedošlo, jak je 
zřejmé z Böhmova následující dopisu z 15.1.1947: spojen-
ci odmítli Böhmovi udělit visum pro Rakousko. V dopisu 
z 12.3.1947 posílá Heyrovský Böhmovi adresu anglické 
organizace (International Association of University Profes-
sors and Lecturers), která pomáhá demokratickým Něm-
cům. Ta organizace potřebuje vědět, v čem a jak má po-
moci a Heyrovský prosí Böhma, aby ho v tom smyslu 
informoval. Sám o sobě píše, že chodí do laboratoří na 
univerzitě a do Zbrojovky (vyráběli tam polarografy) 
a píše články pro znovuvycházející Collection. V dalších 
měsících roku 1947 si profesoři vyměnili několik dopisů, 
které se však nezachovaly. 

JAROSLAV HEYROVSKÝ A JAN (JOHANN) BÖHM* 

* V období, kdy si připomínáme 50. výročí udělení Nobelovy ceny z polarografii, je jistě zajímavý i netradiční redakčně 
zkrácený pohled na osobu profesora Heyrovského viděný očima historika přírodních věd přes jeho přátelství s jiným vý-
znamným chemikem profesorem Böhmem. 
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Další Böhmův dopis je až ze září 1948. V něm Hey-
rovskému mj. oznamuje, že konečně obdržel dekret, podle 
kterého se jemu a jeho rodině zachovává čs. občanství pro 
účast v boji proti nacismu. Po téměř 8 měsících obdržel 
Heyrovský dopis, ve které Böhm navrhuje dva termíny pro 
Heyrovského přednášku o polarografii v Rybitví a dále 
navrhuje uspořádat pro zaměstnance z laboratoří v Rybitví 
menší cyklus přednášek o polarografii. V zachovalém kon-
ceptu odpovědi Heyrovského pisatel s návrhy souhlasí. 
O polarografii by přednášel on a jeho spolupracovníci. 
Jsou v něm uvedena i témata přednášek, začátek cyklu a je 
nyní na Rybitví, o která témata by byl zájem. Dále upozor-
nil na seminář pořádaný v červenci v Banské Štiavnici, 
kterého se zúčastní významní čeští chemici (profesoři To-
míček, Lukeš, Wichterle, Bárta, Heyrovský a další) a vy-
zývá Böhma k účasti co by delegáta Rybitví. Koncem 
června 1949 Böhm odpovídá na dopis Heyrovského 
z minulých dnů. Uvádí jako výborného kandidáta na profe-
suru anorganiky Dr. Regnera ze Spolku, ale jmenuje i další 
případné kandidáty ze Spolku (Dr. Sehnoutku, Dr. Schnei-
dera, Dr. Dykyje, Dr. Ettela a Dr. Waneka). Žádá Heyrov-
ského, aby o něm samotném neuvažoval, protože není 
členem strany, že mu sice ve Spolku slibovali členství, ale 
nikdy k tomu nedošlo, asi i  proto, protože na něj pohlíželi 
jako na bývalého profesora německé univerzity. On sice 
o členství v KSČ měl zájem hned po válce, ale bylo mu 
rozmluveno. Dále uvedl, že kdykoli se projednávaly ná-
vrhy na profesury (a on u toho byl), že odmítal věkově 
staré kandidáty, k nimž on teď patří. A za třetí že by ne-
prošel u ministra Nejedlého, který je velký šovinista. Ko-
nečně on sám se nechce stát profesorem školy, která se 
chovala radikálněji nežli jeho bývalá škola a která se 
nikterak neexponovala v odsouzení např. internace němec-
kých naprosto antifašistických a socialistických profesorů. 
Je si přitom vědom, že tato kritika se nevztahuje na většinu 
Heyrovského kolegů. Dále uvádí, že pro čs. vysoké školy 
by bylo dobré, aby profesury byly obsazovány i cizinci, 
jak je to běžné ve Švýcarsku, v Anglii či v Americe. 
Zejména by bylo hezké gesto povolat na profesuru nějaké-
ho německého profesora  antifašistu znalého češtiny. 
A jako příklad uvádí mladého fyzika doc. Sitteho, který 
prošel koncentračním táborem Buchenwald a nyní působí 
v atomovém výzkumu buď v Anglii nebo USA. V závěru 
dopisu přiznává, že by rád znovu učil, že jeho současné 
zaměstnání v Rybitví ho neuspokojuje. Dne 16.8.1949 
Böhm odpovídá Heyrovskému na jeho návrh, aby i on se 
ucházel  o profesuru a vymlouvá mu angažování v té věci. 
Píše, že  komunismus je národně zaměřený zejména u nás 
a nepřipouští, aby na vyšších školách vyučovali lidé jiných 
národností. Dále oznamuje zahájení cyklu kolokvií 
v Rybitví na téma elektrochemie v laboratorní praxi. Před-
nášet že mají pracovníci Spolku Dr. Klikorka (úvod do 
elektrochemie), Vojíř (měření pH), Peterka (elektro-
metrické titrace) a Váňa (elektrolýza, přepětí atd.). Logic-
ky by po těchto kolokviích měla následovat polarografie 
(5 přednášek Heyrovského a jeho spolupracovníků).  

Počátkem září 1949 Böhm znovu na profesuru dopo-
ručuje Regnera. On sám že je na profesuru starý a nechtěl 

by být v profesorském sboru persona non grata. Na sklon-
ku r. 1949 píše Heyrovský Böhmovi krátký list, v němž 
upozorňuje na udělení nejvýznamnější medaile (Complay) 
londýnské Královské společnosti G. von Hevesymu. Za 
citování stojí část Heyrovského dopisu Böhmovi 
z 28.4.1950: 

„Milý pane kolego, ve včerejším sboru naší fakulty 
byl přijat jednomyslně návrh na volbu komise, která má 
vypracovati návrh na Vaše jmenování řádným profesorem 
anorganické chemie. Byl přijat velmi sympaticky a řada 
řečníků líčila Vaše vynikající schopnosti pro tuto funkci. 
Já jsem pověřen svoláním komise. Materiál se musí před-
ložit do sboru 25.5., což velmi pospíchá. Prosím Vás proto 
snažně o soupis Vašich prací, ať originálních vědeckých 
nebo popularisujících  nebo referátů, curriculum vitae a co 
možná hodně separátů. Též adresu Hevesyho nutně potře-
buji (je ve Stockholmu nebo v Kodani?). Prosím Vás po-
mozte mi nebo to všechno budu musit pracně hledat po 
Zentralblattu. Vaší persekucí v roce 1945 není prý není vin-
na nynější vláda, nýbrž ta buržoasní předúnorová. …“   
Zda Böhm poslal Heyrovskému žádané materiály, není 
známo, korespondence z května 1950 chybí.  
V Heyrovského dopisu z 5.6.1950 se píše, že šetřením na 
ministerstvech zjistili, že dosud platí zákaz přijímat na čs. 
vysoké školy osoby jiných národností než je čs., i když 
byly jimi jen dočasně. Ministerstvo školství radí návrh na 
jmenování Böhma přesto podat, neboť zákaz má být v co 
nejbližší době odvolán. Heyrovský píše: „Podle Vašeho 
přání však nemám tento návrh podati, neboť byste profesu-
ru nechtěl přijmouti. Musím proto naší komisi podat důvo-
dy, proč návrh nepodáváme a proto Vás prosím, abyste mi, 
co možná obratem sdělil Vaše důvody, proč byste jmeno-
vání nepřijal“. Böhmovy důvody k nepřevzetí profesury na 
pražské Přírodovědecké fakultě neznáme, chybí příslušná 
korespondence, ale Böhm Heyrovskému rozhodně psal, 
jak vyplývá z Heyrovského dopisu datovaného 29.6.1950. 
Počátkem června 1951 dorazil do Rybitví velmi důležitý 
dopis týkající se zřízení Ústředního ústavu fysikálně che-
mického (ÚÚFCH), do kterého Böhm přislíbil vstoupit. 
Heyrovský s ním počítal jako s vedoucím ústavu, protože 
Brdička nemůže opustit katedru fyzikální chemie KU. 
Böhm by měl za úkol dát do chodu roentgenový výzkum 
všeho druhu a později fotochemické a spektroskopické 
výzkumy. V roce 1952 by proponovaný ústav byl přiřazen 
k Heyrovského Ústřednímu ústavu polarografickému 
(ÚÚP), ale od 1.1.1953 by se ÚÚFCH plně osamostatnil.  
Heyrovský Böhma žádá, aby se postaral o vhodné spolu-
pracovníky. Na rok 1952 má Heyrovský naplánováno pro 
Böhma 25 osob (Böhma, aspiranty, asistenty, administrati-
vu, laboranty, myčky nádobí a mechanika). Tento stav je 
již naplánován a je třeba do konce roku 1952 jej realizovat. 
Doporučuje sejít se v této záležitosti co nejdříve v Praze.  
Böhm v dopisu z 5.6.1951 ku podivu zpochybňuje Hey-
rovského návrh na zřízení ÚÚFCH. Situace s plánovaným 
ústavem není podle Böhma srovnatelná s ÚÚP, který je 
založen na polarografii, jež je známa po celém světě. 
U ÚÚP že byla podobná situace jako při založení ústavu 
pro radium nebo Hevesyho ústavu pro radioaktivní indiká-
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tory. Böhm radí přiřadit k Ústřednímu ústavu chemickému 
(ÚÚCH) oddělení fyzikální chemie, anorganické chemie 
a další, rozšířený  ÚÚCH by poskytl novým oddělením 
administrativu, knihovnu, sklářské a mechanické dílny 
a pod. Dále Heyrovskému namítá, že směr práce plánova-
ného  ÚÚFCH  není slibný – fotochemie že je v ČSR pře-
dimenzována: existují laboratoře při výrobních závodech 
a též vědecká pracoviště v Praze a v Brně. K roentgeno-
vému výzkumu poznamenává, že v ČSR sice není dobře 
vybavená laboratoř, že však roentgenová metoda je již 
úplně hotová a další její cena je pouze v laboratorní meto-
dě. Oddělení roentgenografie by bylo tedy pouze servisem, 
což není v úmyslu ústředních ústavů. A že podobné je to 
se spektroskopií. K personálu plánovaného ústavu uvádí: 
„ Samozřejmě nejlepší fyzikochemiky. Tedy Vy, Brdička, 
Čůta,  Vaši nejúspěšnější žáci, též na Regnera by se dalo 
myslet. Já sám nejsem fyzikochemikem, nýbrž anorgani-
kem s fyzikálně chemickými znalostmi“. Pokračuje: 
„Vysoká škola chemická v Pardubicích mne prosila, abych 
převzal lektorát anorganické chemie, což jsem jim slíbil. 
Je to velmi málo lákavé zaměstnání……..Vedení Vámi 
navrhovaného ústavu se bojím. Vždyť už skoro 10 let vě-
decky nepracuji. Ztratil jsem styk s literaturou a s chemií 
vůbec tím, že jsem dělal fotokontrolu. Slušné stanovení 
struktury krystalu bych též už nesvedl“. Naivně se vyjádřil 
k situaci ústředních ústavů. Podle Böhma by Brdička nebo 
Čůta měli opustit vysoké školy a se svými týmy v podobě 
oddělení posílit Šormův ústav. Heyrovský reaguje na 
Böhmovy názory uvedené v dopisu z 5.6. překvapivě smíř-
livě, když píše, že si musí oni sami k věci napřed promlu-
vit dříve, než se Heyrovský obrátí na Šorma. Heyrovský 
byl pověřen sestavením kolektivu fyzikální chemie 
v podstatě rozkazem a fyzikální chemici se musí vydupat. 
Svěřuje se Böhmovi, že je poněkud indisponován, minulý 
týden že omdlel. Ke schůzce Heyrovský  Böhm 
v navrženém termínu nedošlo, Böhm  se Heyrovskému 
omlouvá (v dopisu z 9.6.1951) , že do Prahy nemůže při-
jet, protože dostal od centrálního ředitele Ettela  příkaz 
okamžitě sepsat zprávu o činnosti laboratoře, kterou mu 
dluží už 3 roky.  Böhm se v dopise z 18.6.1951 znovu 
vrací k Heyrovského nabídce pro angažmá v ÚÚFCH. Píše 
Heyrovskému, že do tohoto ústavu se určitě nehodí, že je 
velmi unaven a ustarán a že by se mu práce v ústavu neda-
řila. Opětně upozorňuje na Regnera. Zhruba o měsíc poz-
ději se Böhm svěřuje Heyrovskému, že za ním v Rybitví 
byl fakultní tajemník pražské Vysoké školy chemicko 
technologického inženýrství a jedna úřednice 
z ministerstva školství a přemlouvali ho, aby nastoupil na 
místo profesora Daneše. On že však nabídku odmítl s tím, 
že slíbil pardubické Vysoké škole technické přednášky 
z anorganické a fyzikální chemie, že je na řádnou profesu-
ru starý atd. Heyrovský píše Böhmovi z Banské Štiavnice  
z 27.8.1951, že skutečně neví, jak mu poradit, když se 
o něj derou tři ústavy a jemu se do žádného z nich nechce. 
Heyrovský však doufá, že by Böhmovi nenápadné místo 
v ÚÚFCH konvenovalo. Brzy se má sejít schůze Ústředí 
výzkumu a technického rozvoje speciálně k fyzikální che-
mii. Heyrovský souhlasí s Böhmem, že nové ústavy by se 

neměly vydupávat, když chybí odborníci. Věc že je však 
naplánována a rozhodnuta Státním úřadem plánovacím 
podle sovětského vzoru (mají to být  ústavy Akademie) 
a tak že se to musí provést.  

Po více než 2 měsících obdržel Heyrovský Böhmův 
dopis psaný v pardubické nemocnici. Böhm sděluje, že 
v současnosti (26.9.) je mu mnohem lépe po náročné tera-
pii, leč podle primáře interny nebude moci přednášet, ne-
stačil by s dechem. Tím je tedy problém jeho profesury 
samočinně rozřešen a je tedy volný pro ÚÚFCH. A koneč-
ně má čas ke studiu fyzikální chemie. Heyrovský odpově-
děl na výše uvedený list dopisem z 6.10. Nemoc že roz-
hodla, že další působení Böhmovo bude v ÚÚFCH 
(budoucím ústavu  Československé akademie věd). O tom 
byla schůze, na níž byl Böhm jednomyslně schválen jako 
první vědecká síla v úvahu přicházející, a to od 1.11.1951. 
Heyrovský respektoval Böhmovu žádost, aby nebyl ředite-
lem, ale spíše školitelem aspirantů. Protože se nikdo ne-
chce stát ředitelem nového ústavu (Brdička odmítl, Čůtu 
škola nepustí), zůstalo vše na Heyrovském a byla rozhod-
nuta personální unie ÚÚP s ÚÚFCH. 2.12.1951 Heyrov-
ský oznamuje, že podle Böhmových pokynů začali 
s nákupem zařízení pro ÚÚFCH. Ví se, že dojde po No-
vém roce ke škrtům v rozpočtu, takže zřejmě nebude mož-
né uvést ústav v plný chod. S Böhmem se však na každý 
pád počítá. Stále trvají potíže kolem bytu pro Böhma, ale 
po Novém roce se má situace změnit. Heyrovského rodina 
získala krásný byt na rozhraní Dejvic a Hradčan v ulici Na 
Valech č. 32, kde jsou všichni spokojeni. Heyrovský se 
zmiňuje i o svízelné situaci s vydáváním Collection. Stáva-
jící ústřední ústavy mají připadnout nové Akademii věd. 
Upozorňuje Böhma na udělení Faradayovy medaile G. von 
Hevesymu. V dochovaném Böhmově dopisu z 9.3.1952 
psaném z pardubické nemocnice pisatel se Heyrovskému 
svěřuje se svým zdravotním stavem, který je snad lepší, ale 
který stejně mu nedovoluje nastoupit zaměstnání v Praze 
u Heyrovského. Optimisticky píše o svých plánech, co by 
v Praze dělal. 

O týden později mu Heyrovský odpovídá. Za přísně 
důvěrné ať považuje informaci o zřízení fyzikálně-
chemické laboratoře v rámci budoucí Akademie věd ČSR, 
jejímž vedoucím se má stát Brdička. V jeho týmu se počítá 
s Böhmem.  Akademie má být konstituována do konce 
června, takže Böhm by mohl nastoupit po prázdninách  za 
předpokladu, že do té doby bude nalezen byt pro Böhma. 
Pracovat že může Böhm na čem chce, bude to věc dohody 
s Brdičkou. Heyrovského stejně jako Böhma pobouřily 
referáty z brněnské konference. (Pozn. autora: počátkem 
roku 1952 byla do Brna svolána ideologická konference 
vědců z Československa, jejímž úkolem bylo v diskusi 
odkrýt tzv. nesprávné názory vnášené pracovníky hlásící-
mi se k idealistickým filosofickým směrům. Přednášky 
některých čelných vědeckých pracovníků měly silně ten-
denční zabarvení a měly naše vědce nasměrovat k sovětské 
vědě). Heyrovský se konference nezúčastnil, omluvil se. 
K referátům se snad bude moci vyjádřit až po ustavení 
Akademie. Z deníku Heyrovského víme, že byl Böhma 
navštívit spolu s Dr. Novákem 23.7. Znovu byl za 
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Böhmem ve vinohradské nemocnici 6.8. a 13.8. odvezla 
paní Marie Heyrovská Böhmovi do nemocnice polévku 
a malinovou vodu. Poslední zachovaný dopis z korespon-
dence je Heyrovského list datovaný 25.8.1952. Je opět 
plný zájmu o Böhmovo zdraví. Na další návštěvu nemoc-
ného šel Heyrovský po návratu z dovolené  spolu 
s Brdičkou 4.10.  Oznámil nemocnému, že jej převedli do 
ÚFCH Akademie. 1.11. manželé Heyrovští navštívili Böh-
ma v nemocnici, dozvěděli se, že trpí pravidelnými zá-
chvaty. V noci z 26. na 27.11. profesor Böhm zemřel. Po-
hřeb se konal 5.12.1952, smuteční řeč za ČSAV pronesl 
Heyrovský. 

Heyrovský se zcela jistě zasloužil o zvolení Jana Böh-
ma za člena korespondenta nově založené ČSAV. Böhm 
jím byl jen pár dní, zemřel koncem listopadu 1952.  Oba 
přátelé se znali skoro 20 let. Z korespondence čtenář po-
zná, že ač u nich šlo o nevelký věkový rozdíl, byl vztah 
Heyrovského k Böhmovi téměř otcovský. A nebylo to 
proto, že ve 30. letech Heyrovský pomohl Böhmovi 
k získání mimořádné profesury a katedry na pražské ně-
mecké univerzitě a Böhm naopak umožnil Heyrovskému 
pracovat vědecky a tajně i pedagogicky v původním Hey-
rovského ústavu po celou dobu války. V dopisech obou 
protagonistů se často vyskytují i zprávy rodinného charak-

teru, takže nešlo jen o úřední korespondenci. Zajímavé 
jsou i názory obou na kandidáty vysokoškolských profesur 
v oboru chemie. Doplňuje to obraz o vysokém školství 
v letech 19451952. Oficiální zápisy z porad jsou asi za-
chovány, ale jsou zřejmě zkreslené. 

 
Autor děkuje panu Dr. Michaelu Heyrovskému za 

možnost použít zápisky jeho otce profesora Jaroslava Hey-
rovského v tomto článku.  

Práce byla sepsána v rámci grantového projektu Vě-
decká korespondence Jaroslava Heyrovského, ident. kód  
IAA800630901  (GA AV ČR). 
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Republic, Prague): Jaroslav Heyrovský and Johann 
Böhm 

 
The history of science and family friendship 

of Professors Jaroslav Heyrovský and Johann Böhm on the 
basis of their correspondence in the years 19451952 is 
presented. 


