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Profesor Jan Böhm, 1895-1952 

Ivo Kraus, Josef Loub, Erich R. Wölfel 

Jan Bóhm (* 21. ledna 1895) byl sy
nem německého zřízence a české služeb
né. Z otcova rozhodnutí chodil do ně
meckých škol, a to jak v rodných Čes
kých Budějovicích, tak po maturitě v Pra
ze. Jeho studium chemie na technice pře
rušila 1. světová válka; z jara 1915 byl 
odveden a zařazen do rakouské armá
dy. Po válce působil až do roku 1926 
v proslulém berlínském Ústavu císaře Vi
léma (Kaiser Wilhelm-Institut fůr phy-
sikalische Chemie und Elektrochemie in 
Berlin-Dahlem), vedeném tehdy laureá
tem Nobelovy ceny Fritzem Haberem. 
První vědeckou prací, kterou zde dokon
čil, byl výzkum vazby vody v zeolitech. 
Dosažené výsledky měly tak vysokou úro
veň, že je pražská německá univerzita při
jala v roce 1922 jako doktorskou diserta
ci. Brzy potom se stal RNDr. Jan Bóhm 
vedoucím Haberovy rentgenografické la
boratoře. Intenzívně se v té době zabýval 
např. určováním struktury hydroxidů že
leza a hliníku; na jeho počest dostal hyd
roxid 7-A100H jméno bóhmit. Počátkem 
dvacátých let poznal dr. Karla Weissen-
berga z „Kaiser Wilhelm-Institut fůr Fa-
serstoffchemie". O tom, jaký význam mě
la jejich spolupráce pro krystalografii, se 
ještě zmíníme podrobněji. 

V létě 1926 vyslal Fritz Haber jed-
natřicetiletého Bóhma do laboratoře Niel-
se Bohra v Kodani, aby tam společně 
s profesorem G. Hevesym, pozdějším nosi
telem Nobelovy ceny, proměřil rentgeno
vá spektra některých prvků. Po skonče
ní experimentů odešli oba na pozvání do 
Freiburgu v Breisgau budovat u tamější 
univerzity ústav pro fyzikální chemii. Ve 
Freiburgu se Bóhm roku 1931 habilitoval 
(přednášel rentgenovou spektrografii, fo
tochemii a koloidní chemii) a o tři roky 
později získal i mimořádnou profesuru. 

V lednu 1933 musel G. Hevesy jako oso
ba pro nacistický režim nežádoucí z Ně
mecka odejít. Ve stejné době emigroval 
také Fritz Haber. Ani Bóhm potom už 
dlouho ve Freiburgu nezůstal — demokra
tické názory univerzitního profesora byly 
pro zfanatizované nacistické studenty ne
přijatelné. 0 dalším Bóhmově osudu roz
hodl dopis, který Hevesy poslal v roce 
1934 z Dánska do Prahy Jaroslavu Hey-
rovskému. Na jeho přímluvu byl Bóhm 
jako československý státní občan jmeno
ván řádným profesorem fyzikální chemie. 
Přechod na pražskou německou univerzi
tu však neznamenal konec obtíží; nacis
tičtí kolegové mu znepříjemňovali život za 
pasivitu v politickém dění a odmítání vše
ho, co nesouviselo s odbornou prací. Vy-
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nikající učitel a mimořádně schopný a vý
konný vědec byl zejména v letech 1940-
45 šikanován ukládáním časově náročných 
nesmyslných povinností, administrativou 
a častým povoláváním na vojenská cviče
ní. 

Když 15. března 1939 okupovala Če
chy a Moravu německá armáda, přišel 
Bóhm za J. Heyrovským a V. Dolejškem, 
aby vyjádřil s tímto hrubým porušením 
mezinárodního práva svůj rozhodný ne
souhlas. Nezůstalo však jen při slovech. 
V těžké době, která pro českou inteligenci 
nastala uzavřením vysokých škol, pomá
hal, jak mohl. Umísťoval české studenty-
chemiky do výzkumných ústavů a posta
ral se, aby laboratoře Fyzikálně chemic
kého ústavu Karlovy univerzity zůstaly 
dále pro profesora Heyrovského otevřeny. 
Nelze zamlčet kritiku, s níž se ve válce 
i později setkalo Heyrovského rozhodnu
tí pracovat na univerzitě, z níž byli Če
ši vyhnáni. Běh událostí však ukázal, že 
je třeba oprávněnost jednání jednotlivce 
posuzovat individuálně a jako kritérium 
morálky volit spíše obecný prospěch než 
obecné proklamace. Po válce měl Hey-
rovský možnost Bóhmovi přátelskou služ
bu oplatit. Zasloužil se o jeho propuště
ní z internace v květnu 1945 (J. Koryta: 
Vesmír 68, 1989, 696), díky Heyrovské-
mu mohl Bóhm dále bydlet ve svém by
tě v Letohradské ulici a časem začít pra
covat v Chemických závodech v Rybitví. 
Když byla později uznána Bóhmova čes
koslovenská příslušnost, nabídly mu záro
veň tři české vysoké školy řádnou profe
suru (Karlova univerzita, ČVUT v Praze, 
VŠCHT v Pardubicích). Důvodem, proč 
této příležitosti nevyužil, nebyly jen zdra
votní obtíže, ale především osobní skrom
nost a vděčnost k podniku, který ho po 
válce zaměstnal. 18. listopadu 1952 se stal 
J. Bóhm členem korespondentem Česko

slovenské akademie věd. Jmenovací de
kret však zůstal v jeho rukou jen 9 dnů — 
27.11.1952 prof. Jan Bóhm podlehl v Pra
ze těžkému onemocnění plic. 

V nekrologu, který napsal Jaroslav 
Heyrovský (Chemické listy 47,1953,481), 
je seznam 19 původních prací, publikova
ných Bóhmem v letech 1922-1950. Vět
šina z nich se týká rentgenové difrakční 
nebo spektrální analýzy. Chronologický 
přehled má pod číslem 6 uvedený titul 
Weissenbergiv rentgenový goniometr. 

I když princip tohoto zařízení zveřejnil 
v roce 1924 K. Weissenberg (Z. Phys. 23, 
1924, 229), o jeho realizaci se rozhodují
cí měrou zasloužil Jan Bóhm. Konstruk
ce goniometru byla i s ilustrativním pří
kladem použití popsána v příspěvku za
slaném 26. srpna 1926 redakci Zeitschrift 
fůr Physik (J. Bóhm: Z. Phys. 39, 1926, 
557). Článek obsahuje také jméno me
chanika (H. Lůtge), u něhož bylo zaříze
ní v ústavu k dispozici. Bóhm dal gonio
metru tradiční podobu s vodorovnou osou 
otáčení krystalu uchyceného na goniomet
rické hlavičce. Koncepce přístroje zůstala 
zachována bez zásadnějších změn až do
dnes. Škoda, že o spoluautorství na go
niometru, které bylo zpočátku Bóhmovi 
poctivě přiznáváno (Schleede A., Schnei
der E.: Róntgenspektroskopie und Kris-
tallstrukturanalyse, Cruyter-Verlag, Ber
lin 1929), v současné době už téměř nikdo 
neví nejen ve světě, ale bohužel ani u nás 
doma. 

Profesor Bóhm byl osobnost s poslá
ním vědce a vysokoškolského učitele. Dí
lo, které vytvořil, se stalo součástí novo
dobé historie našich přírodních věd a on 
sám žije v paměti svých žáků. Patří k nim 
i dr. Erich R. Wólfel, působící nyní v Dar
mstadtu. „Profesora Bóhma jsem poznal 
na jaře 1941 při jeho přednáškách a prak
tických cvičeních z fyzikální chemie na 
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pražské německé technice. K druhému se
tkání s ním došlo o dva roky později, kdy 
jsem byl po službě u luftwaífe v Afri
ce, Dánsku a Rusku převelen na letiště 
v Praze-Kbelích jako učitel létání za sní
žené viditelnosti. Prakticky všechen svůj 
volný čas jsem strávil v ústavu u prof. 
Bóhma. S vděčností dodnes vzpomínám, 
jaké pochopení měl pro mé deprese vyvo
lané válečnými událostmi. Dovedl poro
zumět mým pocitům, protože i jemu bylo 
jen dvacet let, když šel do války, i on ztra
til několik let službou v armádě. Ani po 
roce 1918 neměl cestu k dokončení stu
dia bez překážek. Aby získal prostředky 
na obživu, musel přijmout jakoukoli ne
kvalifikovanou práci, třeba jako přístavní 
dělník v Kielu. Moje návštěvy na fakultě 
měly však především odborný cíl — po
máhal jsem prof. Jaroslavu Heyrovskému 
při polarografických experimentech. U ně
ho v pracovně stál tehdy můj vlastní sto
lek. 

Třetí vzpomínka na prof. Bóhma je 
z konce roku 1944, kdy jsem byl po těž
kém úrazu při zalétávání nového trysko
vého stroje upoután dlouhé týdny na ne
mocniční lůžko. Mezi těmi, kdo mě na
vštěvovali, byli i páni profesoři Bóhm 

a Heyrovský. Přicházeli nejen ze zdvoři
losti, ale vždy i s literaturou, abych se 
mohl připravit na zkoušky. V těch těžkých 
dobách jsem poznal profesora Bóhma ja
ko neobyčejně vlídného učitele, ochotného 
nezištně pomoci mladému člověku najít 
správnou orientaci ve spleti životních pro
blémů. Jemu i prof. Heyrovskému patřila 
proto moje vzpomínka při poslední ná
vštěvě Prahy ve slunečných březnových 
dnech roku 1990." 

* * * 

Kolikrát už v historii naší země přesta
ly platit „věčné pravdy"! Spočítá někdo 
špatné proroky, kteří vsadili na sílu dog
mat nebo na iluze o rovnosti lidí a spon
tánní uniformitě jejich smýšlení? Pokoli
káté nastala doba podivit se, že trvalou 
hodnotu mají jen činy obecně prospěš
né, o jejichž významu nerozhoduje po
míjivá přízeň dočasně mocných. Je tře
ba se ctí projít dějinnými zvraty, nepro-
marnit však při tom talent a vyměřený 
čas. Tomu dal za pravdu i život význam
ného československého chemika a krysta
lografa profesora Jana Bóhma, spoluauto
ra rentgenového goniometru, nazývaného 
nyní Weissenbergův. 
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