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Anotace

Bakalářskou práci tvoří kritická edice části korespondence významných chemiků
Jaroslava Heyrovského a Miloslava Dillingera, vymezená lety 1947–1952. Edice
podává ucelený obraz vývoje vědy ve dvacátém století, který je zasazen do rámce
historických událostí a odráží kulturně-politický stav celé společnosti v Československu
po roce 1945. Edice se zaměřuje na vědeckou činnost a spolupráci obou chemiků
v oboru fyzikální chemie a charakterizuje jejich vztah v rovinách vědecké spolupráce a
přátelského vztahu.
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Abstract

This Bachelors thesis consists of a critical edition of the correspondence of
important chemists Jaroslav Heyrovský and Miloslav Dillinger, during 1947 and 1952.
Edition describes a comprehensive picture of science development in the twentieth
century, which is outlined by historical events and reflects the cultural and political
status in Czechoslovakian society after 1945. The edition focuses on the scientific
activities and cooperation between the two chemists in the field of physical chemistry
and characterizes their relationship in the area of scientific cooperation and their
friendship.
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ÚVOD

Pro bakalářskou práci jsem zvolila téma „Jaroslav Heyrovský v korespondenci“
z následujících důvodů:
Fenomén Jaroslav Heyrovský, se stal nadčasovým pojmem nejen ve vědeckém
světě, ale i u široké veřejnosti. Jeho objev polarografické elektrolýzy se rtuťovou
kapkovou elektrodou z roku 1922, za který obdržel, mnohem později, až v roce 1959
nejvyšší ocenění Nobelovu cenu, obletěl od té doby doslova celý svět a princip
polarografické elektrolýzy a jeho použití nalezneme snad v každém oboru lidské
činnosti

(medicína,

biologie

a

biomedicína,

alergologie,

farmacie,

hygiena,

vodohospodářství, zemědělství, geologie, metalurgie, atomový výzkum a mnohé další
obory a odvětví). Aplikování polarografické metody se neustále rozšiřuje a vyvíjí, žije
svým vlastním životem, bez ohledu na politické uspořádání států a spojuje tak naši
minulost se současností i budoucností.
Doba, ve které Jaroslav Heyrovský žil, přinesla převratné změny v rozvoji
vědy a velké změny ve společnosti. Historické události tehdejší doby, přinesly mnoho
politických zvratů, které vyústily ve dvě světové války a změnily tak tvář Evropy a
celého světa.

Bakalářská práce je zaměřena na vědu – fyzikální chemii – v historickém
kontextu a klade si za cíl co nejvěrněji podat ucelený obraz vývoje vědy v tehdejší
společnosti, který je zasazen do rámce historických událostí.
Bakalářskou práci, tvoří kritická edice části vzájemné korespondence
významných chemiků Jaroslava Heyrovského a Miloslava Dillingera, vymezenou lety
1947–1952 (do vzniku ČSAV). Dokumenty se nachází v bohatém fondu Jaroslava
Heyrovského, který je uložen v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
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Fond Heyrovského obsahuje životopisný materiál (osobní doklady, paměti a
deníky původce fondu), korespondenci (osobní, dopisy úřadů a institucí, blahopřejné
dopisy – domácí zahraniční – k udělení Nobelovy ceny), dokumenty týkající se vědecké
a odborné činnosti (přednášky a projevy, recenze, vynálezy, překlady), ilustrační
materiál o původci fondu (fotografie, zprávy a úvahy o původci fondu a jeho díle) a
písemnosti týkající se manželky původce fondu (vzpomínky na J. Heyrovského a na
počátky polarografie, odborná práce na seznamu polarografické literatury).1
Ve fondu Heyrovského je uložena osobní korespondence původce fondu s jeho
bývalými žáky jako byl Milostav Dillinger (dopisy z let 1947–1966), Dionýz Iľkovič
(dopisy z let 1933–1967) nebo Rudolf Brdička (dopisy z let 1934–1966) a zástupce
druhé generace Jiří Koryta (dopisy z let 1951–1966).

Bakalářské práce je uspořádána následovně: obsahuje historický úvod vymezený
lety 1947–1952 (do vzniku ČSAV), jednotlivé životopisy obou výše zmiňovaných
chemiků a dějiny jejich vztahu. Samostatnou část práce tvoří kritická edice
korespondence J. Heyrovského a M. Dillingera o celkovém počtu 34 dopisů, které jsou
výpovědí tehdejší doby. Všechny editované dopisy jsou opatřeny kritickým aparátem. K
edici dokumentů je připojen seznam korespondence, uspořádaný chronologicky, dále
jmenný rejstřík, seznam odborných pojmů a zkratek.

Základní pramen edice tvoří fond Jaroslava Heyrovského a příslušná literatura. Při
psaní bakalářské práce vycházím hlavně z: populárně naučné příručky Bohemia Docta,
díla Aleny Míškové a kolektivu, publikace Dějiny Karlovy univerzity 1918–1990
a monografie Jaroslav Heyrovský autora Jiřího Koryty.

1

Osobní fond Jaroslava Heyrovského, Inventář, kolektiv autorů, Praha 1989 (Ústřední archiv
Československé akademie věd), s. XII. – XV.
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Součástí práce jsou přílohy. Textová obsahuje seznam žáků školy profesora
Jaroslava Heyrovského a obrazová fotografie J. Heyrovského a M. Dillingera.
V závěru je shrnut celkový význam edice korespondence J. Heyrovského a M.
Dillingera. Editované dopisy tvoří hlavní část práce a nebyly dosud publikovány.
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1

HISTORICKÝ ÚVOD

Pro začátek 20. století, zvláště pro jeho druhou polovinu, má rozvoj vědy
významnou úlohu a v této době už téměř nemůže existovat bez vědeckých kontaktů.
A právě na počátku 20. století, za časů první Československé republiky, se
začíná odvíjet vztah významných chemiků Heyrovského a Dillingera, který skončil roku
1967, v době Československé socialistické republiky.
Tato práce popisuje léta 1947–1952, dle vybrané části korespondence obou
chemiků, což bylo období charakterizované následujícími historickými událostmi:
Po skončení druhé světové války se otevřely a rozšířily za války uzavřené
vysoké školy, čímž se vytvořil předpoklad pro nástup početně enormně silné skupiny do
československé vědy2. Obnovila se činnost tradičních vědeckých organizací a
konstituování akademických organizací proběhlo velmi rychle. Entuziasmus z nově
nabyté svobody přinesl nejen obnovu zpřetrhaných vazeb ve vědeckém výzkumu, nové
budování státu ale i změny ve vnitropolitickém vývoji Československa. Je nutné si
uvědomit, že značná část obyvatelstva pod vlivem prožité války si přála hluboké
společenské přeměny a byla levicového zaměření s výraznou socialistickou orientací3.
Ale v mezilidských vztazích tedy i kolegiálních vztazích přetrvávala nedůvěra a
z ní vyplývající podezíravost. Snadno se tudíž prosadily snahy prověřovat každého, kdo
chtěl na univerzitě studovat nebo vyučovat. Na podzim 1945 byl zaveden systém
očistných komisí. Šetření národní spolehlivosti často posloužilo k vyřizování si
osobních účtů, zapříčiněné touhou po vlastním postupu a posloužilo také ve více
případech k postihu politických odpůrců4. Někteří školští profesoři a vědci byli obviněni
z kolaborace, z důvodu setrvání na německých školách a vědeckých ústavech v době
uzavření českých vysokých škol. Takovým byl i případ Jaroslava Heyrovského, který
2

Míšková, A. (eds.): BOHEMIA DOCTA, K historickým kořenům vědy v českých zemích, Academia,
Praha 2010, s. 418.
3
Míšková, A. (eds.): BOHEMIA DOCTA, K historickým kořenům vědy v českých zemích, Academia,
Praha 2010s. 420.
4
DĚJINY UNIVERZITY KARLOVY 1918–1990 - IV., KAROLINUM, Praha 1998, 238.
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využil nabídky německého kolegy Böhma, aby za války pokračoval v práci. Univerzita,
z obavy před odchodem věhlasného chemika do ciziny vyřídila záležitost smírně –
doporučila Heyrovskému, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, dovolenou. A tak se
Heyrovský, posvém uzdravení, vrátil na univerzitu až v letním semestru roku 1947.
Významnou událostí, která odráží kulturně-politický názor některých levicových
politiků, byl projev ministra informací a člena předsednictva ÚV KSČ Václava
Kopeckého, který mluvil v roce 1947 ke studentskému fóru o úrovni vysokých škol
v Československu: Vysoké školy namnoze nedávají ani takové vzdělání, jaké získá
dělník, když si přečte komunistické noviny. […] Věřím, že všichni půjdete s námi. Že si
necháte své přesvědčení, to je vaše záležitost. Ale nesmíte být proti nám! – Být
protikomunistický – to je vlastně velezrada. Smějte se, ale já říkám, že na to dojede!5
Ve vědecké obci se zformovala dvě křídla – tradiční, víceméně navazující na
meziválečné

zkušenosti

československých

vědeckých

organizací,

a

levicové,

6

propagující jednoznačnou orientaci na Sovětský svaz .
Komunistickým převratem v roce 1948, skončila naděje na pokračování
demokratické tradice kulturně-politického života naší společnosti, což vedlo k vlně
nesouhlasu s komunistickým režimem. A právě v této době odešla do emigrace řada
našich lidí, mezi nimi i významné osobnosti z oblasti politiky, diplomacie a
představitelé naší kultury a vědy.
Komunistická reforma let 1948–1952, znamenala ve vědě jednoznačné vítězství
prosovětsky orientovaného křídla. Na vědeckých pracovištích, nejtvrději však na
vysokých školách proběhly politické čistky. […] Řada vysokoškolských učitelů i
studentů musela z politických důvodů opustit univerzity. Významným krokem
k vytvoření nové organizace československé vědy bylo zřízení ústředních vědeckých
ústavů. […] Dne 1. července 1950 zahájily v Praze činnost ústřední ústavy:
astronomický,

biologický,

fyzikální,

geologický,

5

chemický,

matematický

a

DĚJINY UNIVERZITY KARLOVY 1918–1990 - IV., KAROLINUM, Praha 1998, s. 267.
Míšková, A. (eds): BOHEMIA DOCTA, K historickým kořenům vědy v českých zemích, Academia,
Praha 2010, s. 419.
6
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polarografický. Zvláštní postavení v tehdejší vědeckovýzkumné základně získaly tím,
že se měly soustředit na základní výzkum. […] V téže době začala bouřlivá jednání
připravující akademii věd.7
V listopadu roku 1952 byla založena Československá akademie věd, čímž
zanikly Královská česká společnost nauk i Česká akademie věd a umění. Svou činnost
musela ukončit i Masarykova akademie práce, po únoru 1948 označená za „instituci
sloužící buržoazii a kapitalismu“8.

2

ŽIVOTOPIS JAROSLAVA HEYROVSKÉHO

Jaroslav Heyrovský, český fyzikální chemik a jedna z nejvýznamnějších
osobností československé vědy dvacátého století, světově proslulý zakladatel
polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii, se narodil 19. prosince 1890 v Praze.
Jeho otec, Leopold Heyrovský, byl profesorem římského práva na právnické fakultě
Karlovy univerzity v Praze.
Po ukončení obecné školy studoval v letech 1901–1909 na klasickém
Akademickém gymnáziu v Praze. V průběhu středoškolských let se Heyrovský zajímal
o fyziku a chemii a po maturitě začal studovat na filosofické fakultě české univerzity v
Praze matematiku, fyziku a chemii. Po roce studia v Praze umožnil Heyrovskému jeho
otec studium ve Velké Británii, na University College v Londýně. V letech 1910–1913
Heyrovský navštěvoval například přednášky obecné a fyzikální chemie sira Williama
Ramseye, který byl jeho oblíbencem i vzorem. Po tříletém studiu se vrací Heyrovský do
Prahy na prázdniny, ale byl v roce 1915 povolán do rakousko-uherské armády za první
světové války, kde sloužil jako zdravotník v Innsbrucku. Studium dokončil v Praze
7

Míšková, A. (eds.): BOHEMIA DOCTA, K historickým kořenům vědy v českých zemích, Academia,
Praha 2010, s. 421 a 423.
8
Míšková, A. (eds.): BOHEMIA DOCTA, K historickým kořenům vědy v českých zemích, Academia,
Praha 2010, s. 430.
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v roce 1918 a obdržel doktorát z filozofie a tehdy mu profesor B. Kučera nabídl
spolupráci ve vědeckém výzkumu. A tak se v v roce 1919 stal Heyrovský asistentem
v Ústavu anorganické a analytické chemie Univerzity Karlovy, který vedl profesor
Bohuslav Brauner. V srpnu roku 1920 habilitoval Heyrovský jako první docent
fyzikální chemie na Univerzitě Karlově, a rok později získal doktorát věd londýnské
univerzity za soubor prací o elektroaffinitě aluminia.9
Dne 10. února 1922 učinil Heyrovský významný objev, kterým položil základ
polarografie, použil totiž k elektrolýze rtuťovou kapkovou elektrodu a zaznamenal první
polarografickou křivku (metoda měření elektrického proudu, který prochází rtuťovou
kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává).10 Na jaře téhož roku byl Heyrovský
jmenován mimořádným profesorem fyzikální chemie“ Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 1924 přišli Heyrovský a Shikata na myšlenku zdlouhavá měření
v laboratoři zautomatizovat a sestrojili přístroj, který nazvali polarograf a pro
elektrolýzu se rtuťovou kapkovou elektrodou zavedli nový název polarografie.
V roce 1926 se stal Heyrovský řádným profesorem fyzikální chemie Univerzity
Karlovy a současně ředitelem nově zřízeného Ústavu fyzikální chemie Univerzity
Karlovy a také se v tomto roce oženil s Marií Kořínovou, která mu obětavě pomáhala
s korespondencí v ústavu.
Heyrovský většinu svých prací publikoval v zahraničních odborných časopisech
a v roce 1928 založil s profesorem Emilem Votočkem vědecký časopis „Collection of
Czechoslovak

Chemical

Communications“,

důležitý

pro

navázání

kontaktů

československých chemiků s mezinárodními odborníky. Vydávání tohoto časopisu
zajišťovali Heyrovský s Votočkem. 11
Až nacistická okupace Československa a uzavření českých vysokých škol v roce
1939, přerušily český vědecký výzkum a Heyrovský přijal tehdy nabídku svého přítele
německého profesora fyzikální chemie Jana Böhma pokračovat ve vědecké práci a začal
9

Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský, Melantich, Praha 1990, s. 24
Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský, Melantrich, Praha 1990, s. 29-30.
11
Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský, Melantrich, Praha 1990, s. 56-57.
10

12

se zabývat oscilografickou polarografií. V květnu 1945 byl ale Heyrovský nařčen
z kolaborace s okupanty a trvalo celé dva dlouhé roky, než se vše objasnilo a Heyrovský
se mohl po zdravotní dovolené opět ujmout vedení Ústavu fyzikální chemie Univerzity
Karlovy.12
Doba velkých politických změn přinesla i změny rozvoje polarografického
výzkumu a v dubnu 1950 byl zřízen Ústřední ústav polarografický, jehož ředitelem se
Heyrovský stal, ale o dva roky později 1952 byl tento ústav včleněn do nově vzniklé
ČSAV a Heyrovský byl jejím jmenován řádným členem – akademikem.
Přestože měl Heyrovský již zdravotní potíže, pracoval neúnavně dál jako vědec
a pedagog i nadále publikoval vědecké práce. Byl zahraničním členem akademií věd
evropských i světových zemí a čestným členem několika chemických společností13.
Konečně v roce 1959 se Heyrovský, jako vědec, dočkal nejvyšší pocty a ocenění
své vědecké práce. V prosinci 1959 odjel Heyrovský do Stockholmu, kde mu byla
slavnostně předána Nobelova cena za chemii – za objev polarografie rozvoj
polarografické techniky14. Následoval triumfální návrat do Prahy. V roce 1960 obdržel
Heyrovský další čestné doktoráty a čestná členství zahraničních akademií.
V této době se již u Heyrovského projevovaly velké zdravotní potíže, které byly
následkem letitých výzkumů v laboratoři, kdy neustále pracoval se rtutí.15
Až do roku 1963 zůstal Heyrovský ředitelem Polarografického ústavu ČSAV,
poté se této funkce vzdal, ale i nadále zůstal s ústavem v pracovním kontaktu, dopisuje
si se svými kolegy a bývalými žáky, za zdatné pomoci paní Marie Heyrovské.
Na Velikonoční pondělí 27. března 1967 zemřel Jaroslav Heyrovský ve státním
sanatoriu na Smíchově v Praze.

12

Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský, Melantrich, Praha 1990, s. 62-63.
Osobní fond Jaroslava Heyrovského, Inventář, kolektiv autorů, Praha 1989 (Ústřední archiv
Československé akademie věd), s. VIII.
14
Osobní fond Jaroslava Heyrovského, Inventář, kolektiv autorů, Praha 1989 (Ústřední archiv
Československé akademie věd), s. VIII.
15
Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský,Melantrich, Praha 1990, s. 77.
13

13

3

ŽIVOTOPIS MILOSLAVA DILLINGERA

Miloslav Dillinger se narodil 16. prosince 1902 v Čáslavi. Po ukončení obecné
školy začal roku 1918 studovat gymnázium, též v Čáslavi. Po ukončení gymnázia,
v roce 1922 odchází na podzim do Prahy studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy, kde se stal žákem a obdivovatelem profesora Jaroslava Heyrovského, u
kterého studoval fyzikální chemii. Tehdejší student Dillinger podal na děkanát
Přírodovědecké fakulty UK svou disertaci v roce 1928 a v této době byl také asistentem
u profesora Heyrovského.
Od roku 1929, kdy se stal doktorem přírodních věd, začal působit jako
středoškolský profesor v Lipníku nad Bečvou a poté na Slovensku v Levici a ve Spišské
Nové Vsi16.
V letech 1930-45 působil jako pedagog na chlapeckém gymnáziu v Banské
Bystrici, vyučoval chemii. Na výletě bystrických učitelů, se seznámil se svojí budoucí
ženou Gabrielou, která učila na dívčím gymnáziu v Bánské Bystrici latinu.
Jeho manželka paní Gabriela Dillingerová, které je 104 let, žije v současné době
v Bratislavě a vzpomíná na svého manžela: „Zosobášili sme sa v lete roku 1936. Mohli
sme sa vziať práve v tom čase, keďže manžel ako český učiteľ dostal vyšší plat. Na
Slovensku bolo učiteľov málo, tak sa krajina snažila prilákať pedagógov z Čiech.
[…]Manžel sa zapojil do SNP 1944 a mňa s deťmi zatiaľ odviezol do Medveďova při
Čiernom Balogu, tam sme sa niekoľko mesiacov schovávali.17“
Dillinger byl aktivním účastníkem protifašistického odboje a od roku 1945 byl
členem Komunistické strany Československa.
Do Bratislavy se přestěhovali Dillingerovi v roce 1945, kde byl Dillinger
v letech 1945–1948 ředitelem gymnázia v Bratislavě a paní Gabriela učila na dívčím
16

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A-D, VEDA – vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1980, s. 514.
17
Hlas Nového mesta, Ročník XXI., časopis obyvateľov mestskej časti Btratislava – Nové Mesto, číslo
11/2011, s. 16.
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gymnáziu. Po válce, od roku1947, působil jako mimořádný profesor na Pedagogické
fakultě UK v Bratislavě.
V roce 1948 založil a vedl na Přírodovědecké fakultě univerzity v Bratislavě
Chemický institut a zasloužil se tak rozšíření a rozvoj polygrafie na Slovensku.
Studoval jadernou chemii v NDR a v Sovětském svazu.
Od roku 1950 Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde
v letech 1950-52 zastával funkci děkana. V této době založil katedru jaderné chemie –
anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě,
která byla první svého druhu v Československu. Od roku 1966 působil již jako řádný
jako univerzitní profesor.
Ve své profesní činnosti vědecké se zaměřoval na problémy polarografie,
jaderné chemie a koordinačních sloučenin, věnoval se také teorii vyučování – didaktice
chemie.

Kolegové

z katedry

anorganické

Přírodovědecké

fakulty

Univerzity

Komenského v Bratislavě zmiňují: „Die umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit von
Professor Dillinger wiederspiegelte sich in seinen zahlreichen Publikationen. Siene
ersten wissenschaftlichen Arbeiten Brixen Erkenntnisse über die Polarographie, weitere
sind aus dem Bereich der Kerchemie.18“
Byl autorem a spoluautorem monografických prací a studií v domácích i zahraničních
odborných časopisech, také vysokoškolských a středoškolských učebnic. Jeho
monografie Polarografia Životná práca Jaroslava Heyrovského, Bratislava 1962 a
spoluautorem Malá encyklopédia chémie, Bratislava 1968.
V roce 1967 byl Dillinger vyznamenaný Zlatou medailí Univerzity Karlovy
(právě v roce, kdy zemřel jeho velký učitel, vzor a přítel profesor Jaroslav Heyrovský).

18

Chemické zvesti 30 (6) 848–849 (1976) – www.chempap.org/file_access.php?file=306a848.pdf
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O pět let později byl Dillinger vyznamenaný Zlatou medailí za zásluhy o rozvoj
chemických věd19.
Zemřel ve věku 73 let dne 27. září 1976 v Bratislavě. Dillingerovi kolegové
z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě napsali v nekrologu na Miloslava Dillingera: „Den 27. September 1976
starb im Alter von 73 Jahren Professor RNDr. M. Dillinger, Gründer der chemischen
Lehrstühle an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Komenský-Universität und
langjähriger Leiter des Lehrstuhls für anorganische Chemie an dieser Fakultät. Mit
Proffesor Dillinger haben wir nicht nur einen ausgezeichneten Pädagogen and
Fachmann verloren, der an der Erziehung des slowakischen Chemikernachwuchses
einen großen Anteil hatte, sondern wir alle, seine Schüller und Kolegen, trauen um
unseren guten Freund. Wir werden Ihm ein ehrfürchtiges und bewunderndes Andenken
bewahren.20“

19

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A-D, VEDA – vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1980, s. 514.
20
Chemické zvesti 30 (6) 848–849 (1976) – www.chempap.org/file_access.php?file=306a848.pdf
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4

DĚJINY

VZTAHU

J.

HEYROVSKÉHO

A

M.

DILLINGERA

Vztah obou chemiků, Heyrovského a Dillingera, začal roku 1922 (za časů I.
Československé republiky) – a trval do roku 1967 (Československá socialistická
republika). Jejich dlouholetý vztah, který po letech vědecké spolupráce přerůstá do
vztahu přátelského, začíná na jaře roku 1922, kdy byl Heyrovský jmenován
„mimořádným profesorem fyzikální chemie“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. První schůze profesorského sboru se zúčastnil 4. června 1922 a na
další schůzi 6. srpna už jako benjamínek profesorského sboru vedl zápis. 21
Na podzim téhož roku se na přednášky z fyzikální chemie v zimním semestru zapsal
nový student Miloslav Dillinger. A právě zde začíná jejich dlouholetý vztah, který po
letech vědecké spolupráce přerůstá do vztahu přátelského.
U profesora Heyrovské studoval Dillinger až do roku 1928, kdy se stal jeho
asistentem a tohoto roku 1928 podal na děkanát Přírodovědecké fakulty svou disertační
práci. V roce 1929, kdy se stal doktorem přírodních věd, odešel Dillinger z Prahy a
začal působit jako středoškolský profesor v Lipníku nad Bečvou a poté na Slovensku
v Levici a ve Spišské Nové Vsi. Tím se ale kontakt obou chemiků nepřerušil. Někteří
bývalí žáci si s Heyrovským psali i poté, co opustili univerzitu a tak tomu bylo i
u Dillingera, který ve svých dopisech často vzpomíná na léta studií u Heyrovského a
obdivuje jeho pedagogické umění a vědeckou erudici22.

Následující roky 1930 – 1947 přinesly každému z obou chemiků zcela odlišné
události a zkušenosti. Je pravděpodobné, že si v té době nedopisovali a každý z nich
procházel jinou zkušeností.
Celých těchto patnáct let působil Dillinger na Slovensku v Banské Bystrici jako
pedagog na chlapeckém gymnáziu, kde vyučoval chemii. Také se oženil a se svou
21
22

Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský, Melantrich, Praha 1990, s. 27.
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manželkou Gabrielou měli tři děti. V roce 1944 se aktivně zúčastnil Slovenského
národního povstání a o rok později se stal členem Komunistické strany Československa.
V roce 1945 se Dillingerovi přestěhovali do Bratislavy, kde byl Dillinger v letech 1945–
1948 ředitelem gymnázia v Bratislavě.
V údobí let 1930–1947 Heyrovský nadále přednášel, již jako řádný profesor,
fyzikální chemii a současně byl ředitelem Ústavu fyzikální chemie Univerzity Karlovy,
takže byl velmi zaměstnán přednáškami, vědeckým výzkumem i publikováním svých
prací. Většinu z nich publikoval v zahraničních odborných časopisech. Společně
s profesorem Emilem Votočkem založili vědecký časopis „Collection of Czechoslovak
Chemical Communications“, který byl důležitou spojnicí kontaktů českých/
českoslovených chemiků s mezinárodními odborníky23.
V roce 1934 napsal Heyrovskému německý radiochemik G. Hevesy, že
na jeho bývalém působišti pracuje jeho dřívější asistent (tehdy již mimořádný profesor)
Johann Böhm, který nemá naději získat v Německu řádnou profesuru, protože odmítl
vstoupit do nacionálně socialistické strany. Hevesey žádal Heyrovského, aby Böhmovu
žádost o profesuru v Praze doporučil. Svým doporučením pomohl Heyrovský prosadit
Böhmovo jmenování na německé univerzitě v Praze, protože jeho slovo platilo a díky
svému otci měl i kontakt k prezidentu republiky.24
Když došlo 15. března 1939 k okupaci Čech a Moravy, navštívil Böhm
profesora Heyrovského a vyjádřil mu svůj nesouhlas a odpor proti tomuto zločinu proti
mezinárodnímu právu25. Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 způsobilo,
že Heyrovský přijal nabídku svého přítele Böhma pokračovat dál ve vědecké práci a ve
svých výzkumech, což bylo německým vedením univerzity zakázáno.
V květnu po osvobození 1945 byl ale Heyrovský nařčen z kolaborace s okupanty
a trvalo dva dlouhé roky, než se vše objasniloa Heyrovský se mohl, po zdravotní

23

KORYTA, J.: Jaroslav Heyrovská, Melantrich, Praha 1990, s. 56.
KORYTA, J., Jaroslav Heyrovský, Melantrich, Praha 1990, s. 60.
25
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dovolené, v roce 1947 opět ujmout vedení Ústavu fyzikální chemie Univerzity
Karlovy. 26
Nejstarší Dillingerův dopis Heyrovskému pochází z 24. března 1947. Dillinger
odpovídal na Heyrovského dopis a sděloval mu, že byl mezi jedenácti navrženými na
jmenování mimořádným profesorem na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Bratislavě. V tomto dopise psal Dillinger Heyrovskému, ve kterých oblastech
Slovenska je bezpečno, kde již nejsou miny a kam mohou jet na dovolenou. Dillinger
zmiňuje poslání balíku s pomeranči, kuřetem a sádlem, který Heyrovským poslal.
V dopise z 19. února 1948 žádal Dillinger Heyrovského o informace a pomoc při
zapracování s novým typem polarografu, který hodlal pan profesor Gregor zakoupit pro
Slovenskou techniku v Bratislavě.
V následujícím dopise ze 4. ledna 1950 žádal Dillinger Heyrovského o souhlas
k uskutečnění přednášek o polarografii na slovenských vysokých školách v Bratislavě.
Po celý rok 1950 řeší Heyrovský s Dillingerem v dopisech problémy, které vznikají při
tisku Heyrovského učebnice „Úvod do praktické polarografie“ (ve slovenštině)
v bratislavském nakladatelství Práca. Oba musí kontrolovat korektury a oprava
pravopisných chyb v textu zůstává na Dillingerovi.
Dopisem z 11. dubna 1950 Heyrovský sděluje Dillingerovi, jaká témata bude
v Bratislavě přednášet. Dillinger totiž cílevědomě pracoval na rozvoji a rozšíření
polarografie na Slovensku a dbal na zaškolování nových odborníků. V této době je
z dopisů patrná změna politického vývoje v Československu, který zřetelně proniká i do
všech oblastí vědeckého výzkumu a školství. Vědečtí pracovníci jsou doslova zavaleni
celou řadou nových a nesmyslných administrativních povinností, schůzí, a nezbývá jim
čas na vlastní vědecký výzkum a vývoj.
Politické změny padesátých let velmi výstižně popisuje Dillinger v dopise
Heyrovskému z 10. června 1950: „Já jsem potom měl dost práce. Jednak na ústavech a
také hodně schůzí. Z novin jsem se asi dozvěděl o změnách politických. Týkaly se hlavně
školství a měli anebo budou mít vážné důsledky pro některé profesory, docenty i

26
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študenty. Chtěl jsem vysvětlit jednání některých kolegů a zastal jsem se, jenže dodnes
nevím, jaký výsledek to bude mít. Ode všech od nás se teď žádá intenzivní politická
činnost, a protože jsem na dvou fakultách, některé věci projednávám dvakrát na dvou
schůzích a na dvou poradách.“
Dne 24. září 1950 píše Heyrovský Dillingerovi: „Gratuluji Vám srdečně ke
jmenování děkanem přírodovědecké fakulty bratislavské univerzity. Tato čestná funkce
Vám však zabere veškerý volný čas, měl-li jste kdy jaký, a odloží opět Vaše
polarografické práce. Musíte si nalézt k tomu schopné zástupce. Jedním z takových
vhodných se mi zdá Dr. R. Domanský, výzkumník drevársky výskumného ústavu
v Bratislavě. (…] Též politicky je spolehlivý, přihlásil se do komunistické strany a teď
bude prověřen.“ Z dopisů vyplývá, že oba chemici byli opatrní a byli si vědomi tlaku
politického systému.
Dillingerova odpověď z 29. září 1950 na Heyrovského vyjádřenou gratulaci zní
následovně: „Pravděpodobně se mi to podaří, pro chemický ústav něco získat, ale
osobně mi to mnoho neprospěje, protože zas budu zapřažen do agendy. Proto jsem
funkci děkana nejen nežádal, ale odmítl a sháněl jsem si protekci, aby mi to nedávali. A
měl jsem to i slíbené. Dnes, když je návrh odhlasovaný, nemohu již odmítat, mohlo by to
vyhlížet jako bojkotování nebo alibismus. […] Osobně si jsem vědomý toho, že jsem
vědecky ještě nezačal, další dva roky budu jen organizovat a to mi bude již padesát, Na
ústavě, který jsem vybudoval, i když je malý, byl bych mohl něco začít.“ Tato
Dillingerova slova pouze dokreslují celkový obraz politické situace a jeho další dopis
z prosince 1950 realitu potvrzuje: „V pátek máme poradu na katedře matematiky, kde
musím v zájmu věci být /jeden člen pomluvil vedení z reakčnosti, a jsem přesvědčen, že
neprávem, a rád bych to urovnal/.“

Ve svých dopisech Heyrovský s Dillingerem věnovali pozornost i běžným
starostem denního života. Společně trávili některé dovolené na Slovensku, setkávali se v
Praze i Bratislavě, nejen pracovně, ale i s rodinami soukromě. Navzájem si pomáhali,
posílali balíky s tehdy „nedostatkovými potravinami“, jako byly například pomeranče a
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grapefruity.

V Praze nebyly k dostání, ale v Bratislavě ano. Dillinger také posílal

Heyrovskému pravidelné zásilky vína.
V dopisech neopomněli Dillinger s Heyrovským vyjádřit zájem o zdravotní stav svůj i
celé rodiny.

Přátelský vztah Heyrovského a Dillingera se vyvíjel. Ve svých dopisech až do
roku 1951 si vykají a oslovují se „vážený pane profesore“ a „ vážený a milý pane
kolego“. V dopisech od roku 1952 si již oba chemici tykají a oslovují se „milý příteli“a
„vážený pane profesore, milý příteli“. Ze všech dopisů vyzařuje vzájemná a hluboká
úcta.
V dalších letech 1952 až do roku 1966 udržovali Heyrovský s Dilingerem
písemný styk. V dopisech řešili problémy vědeckého výzkumu, pracovní problémy,
připravovali školení a přednášky, věnovali také pozornost starostem denního života a
navzájem si pomáhali.
V roce 1959 obdržel Jaroslav Heyrovský poctu nejvyšší, Nobelovu cena za
chemii – za objev polarografie.
Z korespondence obou významných chemiků, která je uložena ve fondu
Heyrovského není patrné, kdy se setkali naposledy. Poslední dopis napsal Dillinger
Hyrovskému v říjnu 1965. O jeden měsíc později odepisuje Heyrovský Dillingerovi a
zmiňuje: „Minulý týden jsme prodali naši Simcu, jejíž spotřebu benzinu a vysokou daň
už si nemůžeme dovolit, a získali jsme malou Coritnu.“ Tento dopis je poslední, který
Heyrovský napsal, i když v květnu 1966 obdržel Dillinger ještě jeden dopis, ale ten již
psala paní Heyrovská a týkal se poslání lampy k polarografu.
Následující rok 1967, skonem Jaroslava Heyrovského, se uzavírá přátelství obou
významných chemiků, ale jejich dílo je nadčasové a propojuje minulost s naší
přítomností a budoucností.
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5

EDIĆNÍ POZNÁMKA

Základem edice je osobní korespondence Jaroslava Heyrovského Miloslava
Dillingera. Všechny dopisy jsou uloženy ve fondu Jaroslava Heyrovského, pod
signaturou IIb 1, inventární číslo: 468, karton: 7, časové rozpětí: 1947-1966., obsah:
Dillinger Miloslav. Celkový počet celkem 142 dokumentů (dopisy, pohlednice,
blahopřání a svatební oznámení).
Edice korespondence je výběrem dopisů z let 1947–1952 (do vzniku
Československé akademie věd), o celkovém počtu 34 editovaných dopisů, které jsou
uspořádány chronologicky a samostatně číslovány. Edice se metodicky opírá o zásady
pro vydávání novověkých pramenů a dopisy jsou opatřeny kritickým aparátem.
Vzhledem k charakteru editovaného pramene jsem zvolila formu přepisu textů
transliterací27.
Dopisy napsané Dillingerem Heyrovskému jsou budˇ strojopisy nebo ručně
psané a jsou signovány. Dopisy Heyrovského psané Dillingerovi jsou průklepové kopie
dopisů a nejsou signovány. Oba pisatelé používají hlavičkový kancelářský papír.
Dopisy psané Dillingerem na hlavičkovém papíře s předtiskem jsou ve znění: Dr.
Miloslav Dillinger, univerzitný profesor, Bratislava, Trnavská 13. Dopisy psané
Heyrovským obsahují v záhlaví dopisu buď adresu bytu adresáta: Pan Profesor Dr.
Miloslav Dillinger, Bratislava, Trnavská 13 nebo oficiální adresu: Dekanstvo
Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity, Bratislava, Moskovská ul. č. 2. Od září
roku 1950 užívá Heyrovský důsledně pro Dillingera ceremoniální titul spectabilis (po
jmenování Dilingera děkanem Prírodovedecké fakulty). Adresy a titulatury (hlavičky
dopisů) jsou vynechávány.

27

Transliterace – přesný kritický přepis všech znaků textu za užití současné grafické soustavy písma.
(Štovíček, Ivan a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. Století
do současností, Praha 2002, s. 50-51).
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Prvním dokumentem je Dillingerův dopis Heyrovskému z 24. března 1947,
posledním dopis Jaroslava Heyrovského Dillingerovi z 25. srpna 1952. Výjimku tvoří
dopis č. 26 z 16. června 1951 Heyrovský píše Dillingerovi a je zařazen z důvodu
návaznosti k blahopřejnému dopisu Dillingera k dopisu č. 25 z 22. května 1951.
Dopisy Heyrovského jsou psány v češtině a dopisy Dillingera jsou psány dílem česky,
dílem slovensky a některá slova či věty „česko-slovensky“. U editovaných dopisů je
zachováno členění textu podle originálu. Místo a datum jsou ponechány v nezměněné
podobě, přičemž Heyrovský datoval nad textem a Dillinger datoval pod textem. Oba
muži datovali shodně v ustálené podobě den, měsíc, rok a tečka.
Zařaditelné autorské vpisky a glosy jsou bez vyznačení doplněny na patřičná místa.
Heyrovský poznámkoval některé došlé dopisy od Dillingera v záhlaví nebo zápatí
tužkou. Jednalo se o vyplacené částky honorářů za přednášky. Tyto vpisky jsou
doplněny na patřičné místo a vyznačené lomenou závorkou < >.
Veškeré zmíněné osoby v korespondenci a v životopisech obou chemiků budou
blíže určeny ve jmenném rejstříku této práce a nebudou uváděny v poznámce pod čarou.
Zkratky organizací jsou uvedeny v Seznamu zkratek.
Pravopisné chyby a zjevné písařské chyby jsou opraveny bez označení. Psaní
spojky -li (nebyl-li) ponechávám a neupravuji dle platné pravopisné normy. Závorky
lomené < > jsou použity pro označení textu psaného rukou.
Jednotlivé dopisy jsou opatřeny záhlavím ve formě: autor dopisu, adresát, rok,
den a měsíc, místo. Na pravé straně v záhlaví je uvedeno pořadové číslo. Dokumenty
nedatované či neúplně datované jsou včleněny do chronologické řady.
Textové i věcné poznámky jsou označeny arabskými číslicemi. Diakritická
znaménka a interpunkční: doplněna pro snazší a plynulejší čtení ve shodě s platnou
pravopisnou normou. Rovné závorky / jsou zachovány v textu u obou pisatelů.
V některých dopisech uvádí autoři cenu zboží nebo výši honoráře. Psaní těchto částek je
v edici sjednoceno na 300 Kč nebo 5 000 Kč.
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Psaní zdvojených písmen je zjednodušeno (např. korektury > korektury),
podobné též skupiny th (např. methoda > metoda). Při psaní s-z dávám přednost tvarům
se z (např. universita > univerzita, kurs > kurz, ersita, president > prezident, analysa >
analýza). Předložky s, z jsou upraveny podle dnešní pravopisné normy (např. stratil >
ztratil).
Některé značky a zkratky jsou ponechány např. t. m. = tohoto měsíce, t.t. =
tohoto týdne, atd. = a tak dále.
Výjimečně jsou ponechané zkratky rozepsány s vyznačením prof[esor], Dra = doktora,
ing. = inženýra.
Zeměpisné názvy upravovány nebyly.
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Vážený pane profesore.
Velmi mne mrzí, že jsem Vám nenapsal ihned, takže Váš milý a přátelský dopis
mne předešel. Mám na vysvětlení to, že jsem byl trochu nemocen, takže balík
expedovala manželka28, potom se mi za nepřítomnosti nahromadila spousta neodkladné
agendy. Ale zvláště se hanbím za ty peníze, protože cena zaslaného zdaleka nedosahuje
poukázané sumy. Pomeranče totiž mezičasem skutečně zmizely z prodeje, takže jsem je
nemohl hned dostat, ale potom jsme objevili nějaké u známého obchodníka a prodal
nám je za normální cenu, nevím jen, nebyly-li trochu suché. A když to manželka balila,
přišla překupnička29 nabízet kuřata a protože byly laciné, koupila a jedno přibalila. I ta
lahev sádla nás skutečně nic nestála, protože byla z našeho prasete. Před Vánocemi totiž
náš Svaz zaměstnanecký30 dostal příděl prasat od Povereníctva31 za úřední cenu, já jsem
dostal jedno celé a potom, když nebylo dost zájemců, jsem se švagrovou koupil ještě
druhé, takže teď vynahrazujeme nedostatek, kterým trpěly děti po Povstání a ještě rok
po osvobození. Ale všeobecně je teď dostat slanina /to je nevytopené vepřové sádlo / asi
po 13032 a sádlo vyjde na 150, máslo 150, vajíčka po 3,50. Rozdíl cen jistě nejlépe

28

Manželka M. Dillingera, paní Gabriela Dillingerová
Překupnička – priekupnička: obchodnce, která kupuje zboží přímo od výrobců pro další prodej.
Překupnictví se vyskytovalo v tradičním obchodě ve všech druzích podomního obchodu. Viz Tradičná
ľudová kultura Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia 2013).
30
Je míněn Svaz zaměstnanecký učitelů a profesorů na Slovensku, který vznikl začátkem března 1945 (na
popud ÚV KSS byl vytvořen řídící orgán Ústředí odborových svazů Slovenska, který postupně utvářel
sekretariáty jednotlivých odborových svazů (železničářů, hutníků, poštovních zaměstnanců, učitelů a
profesorů atd.), viz Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok,Bratislava 1980, s. 163.
31
Je míněno Povereníctvo školstva, vied a umení (PŠVU) v Bratislavě, tento název od roku 1948.
Povereníctvo - ústřední orgán státní správy na Slovensku v letech 1944-60 a 1964-68. Povereníctva se
zřizovala pro všechny resorty státní správy a zpravidla každému ministerstvu v Praze odpovídalo
povereníctvo v Bratislavé, viz Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok,Bratislava 1980, s. 461.
32
Jedná se koruny československé = Kč.
29
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posoudí milostivá paní. Ale když posíláme něco do Čech, obyčejně dáváme vyšší cenu,
protože se nám jeden balík /skutečně cenný – s botami a cigaretami pro otce/ ztratil bez
náhrady. Tehdy mi na poště řekli, že je to dost častý jev /v době nouze pochopitelný/.
Pro jistotu byl i balík pro Vás tak vysoko deklarovaný. Ale tento první balíček pro Vaši
rodinu měl být vzpomínkou na studentské roky ve Vaší škole33 a projevem uznání za
laskavou a přátelskou starostlivost, kterou jste mi věnoval. Dopis s vysvětlením nedošel
včas.
Prosím, abyste se neurazili a s milostivou paní přijali tuto malou – v Čechách
jistě aktuální – výpomoc v domácnosti. Za poukázané peníze obstarala manželka nějaká
vajíčka a až dostane čerstvé máslo, pošleme to v druhém balíku. Budeme pamatovat na
pomeranče, jestli ještě nějaké se objeví. Potřebuje-li milostivá paní34 ještě něco do
kuchyně, obstaráme to ochotně a nemusí se ostýchat vyslovit svoje přání, vyúčtujeme
budoucí zásilky.
Co se týká letoviska, včetně Vás vyjednám, co budete potřebovat, podle
možnosti. Přímo pod Ďumbierom bylo dost bojů, Trangoška na jihu byla vypálená, na
severním svahu Deměnovskej doline soukromné chaty také značně utrpěly. Zdá se mi,
že by se nejlépe hodily Donovaly. Sedlo v pásmu Nízkých Tater mezi Ban[skou].
Bysticí a Korytnicí. Jsou 1000 m nad mořem, je to obec s pastvinami a lesíky, mezi
vrchem Zvolenem a Kečkou-Prášivou. Je tam turistický hotel, okresu ban[sko]
bystrického, pronájem Tatra hotel z Bratislavy, ústř[ední] topení, teplá-studená voda,
čítárna, navštěvovaný hojně aj z Bratislavy. Penze ještě není ustálená. My jsme často
chodili na Donovaly, ale vyhledávali jsme ubytování v soukromí. Zvlášť čistý letní byt
jsme měli na Sliačanech, to je jedna z částí notářského obvodu Donoval, je to na jižním
úbočí, asi půl hodiny od hotelu. Bývali jsme v útulném a čistém domku Longauerovců.
Měli jsme jednu jizbu, k použití kuchyni a většinu času jsme obývali na krásné zasklené
verandě – pokud jsme vůbec byli doma. Kol[egovi] Bartošovi, když tam on býval,
pronajímali jizbičku v podkroví a vařili mu. Jednoduchou, ale dobrou stravu. My jsme
33
34

M. Dillinger studoval u prof. Heyrovského od roku 1922 do 1928.
Manželka Heyrovského, Marie Heyrovská.
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také mívali propůjčené lesnické chaty v zapadlých lesích a velmi se nám to líbilo. I
když mnohé byly vypáleny, snad bych nějakou mohl obstarat, jen že … musí člověk
pamatovat, že tam, kde neprošlo ještě více lidé, snad by se mohlo narazit na nějakou
zapomenutou mínu; i když na středním Slovensku je to již nepravděpodobné, přece by
pomyšlení na to mohlo kazit bezstarostný oddech. Protože nevím, zdali chcete vy a
milostivá paní o prázdninách žít úplně v ústraní a jen v přírodě, anebo chcete mít
komfortní pohodlí event[uelně] i společnost, račte mi ještě blíže označit své přání,
abych potom přesněji zjistil vhodné letovisko.
Děkuji za Váš milý zájem o moje budoucí postavení. Pokud vím, byl jsem mezi
11 navrženými na Pedagogickou fakultu. Návrh < za mimoriadného profesora > prošel
ve společném zasedání pod předsednictvím p[ana] rektora Kyzlinga a byl společně
předložen Povereníctvu, kde nebude námitek proti navrženým. Spíš proti tomu, že
nebylo obsazeno více míst. Podléhá schválení ministerstva a potom by šel na pana
presidenta35. O návrhu pražské Pedagog[incké] fakulty sjednané za podobného postupu,
je prý již předběžná dohoda. Takže naše by šlo za tím analogicky. Snad tu více bude
rozhodovat všeobecná zásada o rozsahu vysokoškolského studia na pedagogických
fakultách vůbec. Doufám, že i to se vyřeší.
Z Fysikálně chemického ústavu jsem dostal starší čísla Collection36. Děkuji.
Objednávku nového jsem doporučil třem vysokoškolským institucím a optám se
příležitostně po druhé. Pána prof[esora] Ilkoviče jsem nestřetl, takže jsem mu žádné
pražské pozdravy nemohl vyřídit.
Uctivě Vás, vážený pane profesore, pozdravuji. Milostivé paní rukulíbám a
rodině přeji všechno nejlepší.
< So srdečným a uctivým pozdravem >
Brat. 24. III. 47
35

V roce 1947 byl prezidentem poválečného Československa Edvard Beneš.
Collection – vědecký časopis, založený v roce 1928 profesorem Jaroslavem Heyrovským a profesorem
Emilem Votočkem, vydávaný v angličtině a francouzštině, který se stal důležitým nástrojem kontaktu čs.
chemiků s mezinárodní vědeckou obcí. (Koektiv.autorů, Osobní fond Jaroslava Heyrovského, Inventář,
Ústřední archiv ČSAV, s. IV. a V.).
36
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Dr. M. Dillinger
< S ohledem na moje drobné a málo čitelné písmo, píši teď všechny dopisy
strojem >
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<Rössler 71241, 75741, se vrátí 1. III. >37

Velevážený pane profesore.
Byl jsem u pana profesora Gregora, který mi vykládal, že hodlal koupit pro ústav
polarograf. Pan prof. Gregor byl již na několika studijních cestách ve Švédsku a tam
poznal dánskou aplikaci /nebo plagiát/ Vaši originální metody. Zalíbila se mu proto, že
se nemusí graf vyvolávat a že ihned vidí průběh křivky. Hodlal podobný přístroj koupit
pro Slovenskou techniku38, oddělení technologické. Dělalo mu těžkosti obstarání
povolení na valuty. Právě jsem přišel do toho a tak jsem mu vysvětlil, že by nebylo
rozumné, ani důstojné pro naši vědu kupovat z ciziny, co máme v dokonalé formě a
původní v ČSR.
O cizí aplikaci jsem slyšel něco od p[ana] doc[enta] Brdičku při jedné své
návštěvě ve Vašem ústavě a použil jsem toho v debatě s prof[esorem] Gregorem.
Hlavně jsem kladl důraz na to, že při nejmenší poruše cizího stroje /co je při tom, když
přístroje budou používat i začátečníci, dost pravděpodobné/, zastaví se práce na několik
měsíců. Kdežto při domácím stroji nebude trvat oprava víc než týden. Na zpracování
přijde expert zdejší továrny. Při vědecké práci je vzájemná podpora s celou Vaší školou.
Celé resumé bylo, že objedná polarograf československý. Vím, že jeden přístroj pro Vás
osobně je téměř bez významu a pro továrnu poměrně málo, ale dal jsem si záležet proto,
37
38

Poznámka J.Heyrovského jméno s telefonním číslem.
Jedná se o Slovenskou techniku univerzitu v Bratislavě.
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že na technice se s ním naučí zacházet více budoucích inženýrů a přednostů provozních
laboratoří. Když jsem doporučoval časopis Collektion, nepochodil jsem u mnohých
právě proto, že nepoznali polarograf. Mohlo to znamenat i určitou změnu.
Prosím Vás proto pane profesore, kdybyste dal pokyn továrně /Škodovka je to
tuším/, aby poslali prospekty polarografu, anebo příležitostně svého zástupce k p[anu]
prof[esoru] Ing. Dr. techniky Mikulášovi Gregorovi, prof[esoru] Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave, Vazova ul. 1 (soukromý byt Bratislava, Mamatejova 4/
,telefon 2784. Budou-li to považovat za vhodné, mohou se odvolat na mne.
Až přijedu do Prahy, dovolím si požádat o informace a zapracování s novým
typem polarografu. Slíbil jsem p[anu] prof[esoru] Gregorovi, že podle svojich znalostí,
kdykoliv pomohu při obsluze.
Já sám jsem od 1. února 48 osvobozen od ředitelské agendy pro přednášky na
Pedagog[ické] Fakultě. Na přírodovědecké mám mít základní přednášku pro
přírodopisce /povinné kolokvium/. Pedagog[incká] fakulta měla mít chemický ústav, ale
finance žádají splynutí ústavů s fakultními. Přírodovědecká má chem[ický] ústav v
začátcích, přednostou je p[an[ prof[esor] Ilkovič. Založil ho, obstaral místnosti, ale na
zařizování nemá čas, je přetížen na technice a nabízí to mně. Já si přijetí rozmýšlím
/jako nehabilitovaný39/; návrhy na jmenování na Ped[agogickou] fak[ultu] jsou ještě
v Bratislavě a tak jsem v půjčeném kabinetě na Cvičném gymnáziu. Snad jsem předce
měl zůstat na střední škole – anebo jsem měl víc pracovat kdysi na universitě. Měl jsem
pod Vaším vedením mimořádnou příležitost.
Tu máte novou zimu. Právě se děti vrátily z lyžování. Lyžují všechny tři.
S Paľkem jsem byl v Tatrách, vytáhl jsem celý ústav /206 účastníků z 260 žáků/ na
týden. Náš Paľko -primán- byl až na kežmarské chatě a je na to hrdý. Na Vánoce jsme
byli v Krkonoších u mé sestry. Byla tam i paní Teisingerová s dcerkou. Nebohý švagr
Roháč byl s prof[esorem] Teisingerem v úzkém přátelství.

39

Miloslav Dillinger nebyl docentem.
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Odpusťte, prosím, že píši na stroji, ale při mém rukopise byste tento i tak možno
dlouhý list, četl příliš dlouho.
< V úctě Váš oddaný >
Brat. 19. II. 48.
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< Vážený pane profesore! >
Váš dopis s doplňky Polarografického praktika zapadl v Bratislavě o svátcích na
ústavě a tak jsem se k jeho vybavení dostal jen teď.
Odpusťte!
Hned jsem se dal do převodu doplňku a součastně jsem hledal p[ane] inž[enýra]
Ozdince. Ten již také naléhá na definitivní uzavření rukopisu. Proto si donesl – právě
ten den – můj strojopis od p[ana] prof[esora] Krempaského. Protože ten ještě neměl
svoje připomínky zpracované, půjde to do tisku podle mého elaborátu. Tím se tedy
zkrátí čekání na novou úpravu. A co se týká štočků: Hned po svém návratě z Prahy jsem
urgoval vyjádření o tom, v jaké formě máte obrázky poslat. P[an] inženýr Ozdinec
tvrdil, že je jim to jedno, jak jsem již kol[egovi] Zumanovi referoval. Na Váš nový
dotaz 23. XII. odpovídá dále, že náklad s pořízením štočku by hradili (je to povinnost
nakladatele). Upozorňuje ale, že by musely vyhovovat zadělení a formátu tisku. Kniha
bude v učebnicové velikosti s vnitřními rozměry sazby 16 x 11cm. Musely by štočky do
toho zapadnout. Co se týká obrázku, které si žádáte nazpět, nesouhlasí s tím, tvrdí, že
oni sami si upravují rozměr. Hlavně však potřebuje všechny obrázky (nebo štočky) co
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n e j d ř í v e, protože musí dodržet plán tisku a zdrželo se to právě proto, že nemá
obrázky. Tisk nemůže dříve začat. A bylo by to údajně šlo tento týden do tisku, kdyby
bylo všechno pohromadě. < pan inženýr O[zdinec] chce vidět obrázky, aby si
rezervoval potřebné místo v tisku. Obrázky by bylo možno event[uelně] opravit, kdyby
to bylo nezbytně nutné. Jde o sazbu. > Jen ty obrázky nebo štočky pošlete ihned. Já
mám sice tento týden právě turnus přednášek pro učitele v činné službě (v Bratislavě i
v Nových Zámcích), ale převod po večerech dokončím a tak budou-li tu do pondělka
obrázky, pohne se to ihned a definitivně.
Jinak ale mi budete každý veľmi vítán. Budete mi – i pan profesor i p[an] kolega
Zuman – milými hosty. V případě, že budu na přednáškách v Nov[ých] Zámcích,
zajděte prosím k nám na byt, Brat[islava] Trnavská 13. Manželka Vám připraví něco
k jídlu a já se večer vrátím. Pozdravy jsem vyřídil a p[aní] kol[egyně] Molnárová veľmi
lituje, že již nebude v Bratislavě. Odchází právě v pátek s manželem do Bystrice (k
rodičům, nastupuje mateřskou dovolenku).
V případě, že se neuskuteční Vaše návštěva teď – nutná není – rozhodně se budu
těšit na to, že k nám s p[anem] profesorem přijede i p[an] asistent na nějaký vědecký
zájezd. Plánoval jsem totiž přednášku p[ana] prof[esora] Heyrovského o polarografii na
slovenských vysokých školách v Bratislavě. Protože se to při celoročních seznamech a
zápisech přednášek nedá v tomto roku zařadit mezi normální přednášky, dohodl jsem se
s p[anem] dekanem Přírodovedecké fakulty na čtyřech hodinách přednášky p[ana]
profesora o polarografii. Povereníctvo školstva na takéto přednášky dáva souhlas za
sumární odměnu (včetně cestovného a diet) 5 000 Kčs40. Pravděpodobně se u nás
v letním semestru uskuteční též podobně přednášky z biologie. Návrh hodlám podat 19.
I. do prof[esorského] sboru a proto prosím Váš souhlas. Přednášky by byly – podle
Vašeho volného času – někdy na jar – dva anebo tři dni za sebou. < Termín > určí se
dodatečně. Kromě toho, bych rád žádal, aby Vás mohl doprovázet asistent, který by byl
jako poradce k dispozici bratislavským pracovníkům, kteří mají polarograf, na jejich
ústavech. Velmi živě se o polarografii zajímali např. na ústavě galenickém, ve
40

Pět tisíc korun československých.
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výzkumném ústavě léčiv a jinde. Takže by se pohlo s polarografií u nás pořádně. Bylo
by dobře, kdyby do toho času byla i slovenská učebnice. Odměnu pro asistenta ještě
nevím, protože to bude prvý případ vedení praktika vedle přednášky, ale budu ji žádat
též.
<Přejji Vám p[ane] profesore a celé Vaší rodině všechno nejlepší a těším se na
Váš zájezd k nám. >
< Se srdečným a uctivým pozdravem>
Brat. 4. I. 50.

Dr. M. Dillinger

< Opis listu posílám součastně p[anu] ko[egovi] Zumanovi.>
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< Brat. 4. IV. 50 >

Vážený pane profesore.
Dnes jsem byl zase v Práci41. P[an] inž[enýr] Ozdinec mi ukazoval obťahy
obrázků. Ještě mu stále něco chybí, ale slibuje, že za dva dni to bude mít všechno. Pošle
Vám stránkové otisky, zvlášť otisky obrázků, abyste se mohl podle svého navrhnout
„zrcadlo“ budoucího rozdělení. Připomínal jsem mu Vaše přání, aby Vám poslali dva
kartáčové otisky pro dělbu práce. Ještě jedna věc chybí? Texty pod obrázky, mají-li
tam být. V německé učebnici jsou tlačené vysvětlivky k obrázkům. Byl bych to přeložil,
ale p. inž. Vám to napíše. Také se mu stal malér, že mu v zinkografii strhli Vaše
číslování a tak teď neví, kam některé obrázky patří. Já mu nemohu poradit, protože

41

Nakladatelství Práca v Bratislavě.
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právě ty obrázky neměl po ruce a zítra cestuji s rodinou na několik dní z Bratislavy.
Aby se to nezdržovalo, pošle to p[an] Ozdinec přímo Vám a my s manželkou dostaneme
poslední korektúru. Apreturu bude opět dělat jejich slovenčinář. Proto se nemusíte /ani
předtím jste nemuseli/ opravovat tiskové chyby jazykové a nepozornost sazečů. Se
slovenčinou jsem se ještě několikrát a dlouho potýkal, žádal jsem ze dvou možných – a
správných výrazů – ten bližší češtině, dokazoval jsem, že mi uznané Pravidla42 dávají za
pravdu, ale energicky jsem bránil odborné výrazy, které mi ještě potom chtěli měnit.
Pozvali mne do jazykové komise a tam aspoň někde mi priznali pravdu. Je to jedna
z prvních vědeckých-odborných knih, která vychází v jazykové dohodě so SAVU a tak
se probíjí počátečními těžkostmi. Raději jsem o všem ani nepsal. Ale teď již prý to bude
velmi brzo. Sama Práce43 to již avisuje. Přikládám prospekt.
PŠVU již schválilo návrh na Vaše přednášky v Bratislavě. < oficiální pozvání na
děkanství > Mají být dvě a dvě při dvojí návštěvě /za paušální honorář spolu 5000 Kčs/.
Navrhoval jsem to v jednom cykle, ale děkan tvrdí, že to z finančních důvodů lépe
nešlo, že ale nikdo nebude protestovat, když si to odpřednášíte za sebou. /Tvrdil jsem,
že asi nebudete mít tolik času a že si netroufám Vás obtěžovat dvojitým cestováním/.
Právě tak i praktikum p[ana] kolegy Zumana bylo schváleno.
Náš pedel mi obstaral do příbuzných v Modre nejaké lepší červené víno a pošle
ho zítra na Vaši adresu.
< přeji Vám, váž[ený] p[ane] profesore, i Vaší rodině příjemné svátky >
Dillinger
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Pravidľá slovenského pravopisu.
Nakladatelství Práca v Bratislavě.
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11. dubna
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Milý pane kolego,
Děkuji Vám mnohokrát za Váš laskavý dopis ze 4. t. m. Velice mne potěšila
zpráva, že už brzo obdržíme korekturu naší knížky s vyobrazeními.
Také mne těší Vaše zpráva o schválení návrhu na mé přednášky v Bratislavě.
Rozumím-li dobře, jedná se o čtyři přednášky. Navrhoval bych tedy kurs sestávající ze
4 asi jednohodinových přednášek a to 2., 3., 4., a 5. V. vždy dopoledne; odpoledne by se
tyto přednášky doplňovaly praktikem, které by vedl Zuman. Přijeli bychom 1. května
večer a odjeli 5. v noci. Přednášel bych: 1. základy polarografie, 2. proudy difusní, 3.
proudy kinetické a katalyzované, 4. oscilografická polarografie.
Jen bych Vás prosil o zaslání oficiálního pozvání přes naše děkanství, abychom
také měli tím krytou absenci. Rád bych, aby to bylo fakultním sborem vzato na vědomí.
Náš sbor bude 27. t. m. a přípisy mají bytí dodány 10 dní předem. Nedělejte mi žádný
formální program a žádné okázalosti. Prostý pokoj v hotelu mi bude velmi vítán.
Potřebuji klid, jinak jsem snadno unaven.
Děkuji Vám za obětavé snahy ve prospěch srozumitelnosti slovenského překladu
pro české kolegy. V tom směru by měla být tendence sjednocující oba národy co
nejintensivnější. Obávám se, že za tu velikou práci budete málo odškodněn. Posílám
Vám proto příspěvek k překladu z Československé Národní rady badatelské v částce
3000 Kčs44. Až je obdržíte, pošlete mi laskavě podepsanou přiloženou stvrzenku.
Děkuji Vám také za pozornost, s níž jste mi opatřil 4 litry velmi chutného vína.
Prázdné lahve pošlu zpět. Prosím o účet a jsem tak smělý, že zároveň též prosím o
opatření asi 4 kg grape-fruitů, jež prý jsou v Bratislavě volně ke koupi. U nás nejsou
k dostání.
Těším se velice na shledanou s Vámi a s Vaší rodinou a srdečně Vás a paní choť
pozdravuji.

44

Tři tisíce korun československých
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Váš upřímný
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21. dubna

50

Slovutný pane děkane.
Děkuji Vám upřímně za velkou čest, již mi Sbor Prírodovedeckej fakulty
Slovenskej univerzity v Bratislave prokazuje pozváním k přednáškám.
Přijímám s díkem tuto poctu a navrhuji Vám přednésti čtyři hodinové přednášky
ve dnech 2., 3., 4. a 5. Května.
Prosám Vás o laskavé oznámení, zda se Vám ten čas hodí a uctivě se Vám
poroučím.
S výrazem dokonalé úcty
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Vážený pane profesore.
V nejbližším

zasedání

fakultního

sboru

jsme

zhodnotili

význam

polarografického týdne a profesorský sbor na návrh děkana zápisničně konštatoval Vaši
zásluhu o sesterskou fakultu. Bylo rozhodnuté, že Vám děkanstvo zašle dopis. Byl jsem
přesvědčen, že se to hned stalo, ale ve středu se na můj dotaz omlouval tajemník, že se
k tomu ještě nedostal. Úřad vede totiž jeden úředník z Povereníctva a věnuje mu denně
35

jen dvě hodiny. Starý tajemník měl nějaké finanční „přesuny“ a je ve vyšetřování, jeden
úředník byl na vojenském cvičení a jedna paní má mateřskou dovolenku. Tak je
omlouvám a písemní poděkování přijde dodatečně. Panu rektorovi jsem Váš vzkaz
tlumočil.
Největší starost jsem měl, abyste naše promoknutí neodstonal. A byl jsem rád,
když jsem se od slečny Šarpyovej dozvěděl, že jste dobře došli. Já jsem potom měl dost
práce. Jednak na ústavech a také hodně schůzí. Z novin jsem se asi dozvěděl o změnách
politických. Týkaly se hlavně školství a měli anebo budou mít vážné důsledky pro
některé profesory, docenty i študenty. Chtěl jsem vysvětlit jednání některých kolegů a
zastal jsem se, jenže dodnes nevím, jaký výsledek to bude mít. Ode všech od nás se teď
žádá intenzivní politická činnost, a protože jsem na dvou fakultách, některé věci
projednávám dvakrát na dvou schůzích a na dvou poradách.
Na knihu jsem však nezapomněl a urgoval jsem to pravidelně každý třetí den.
Výsledek byl slabý, stále výmluvy na nával neodkladné práce před sjezdem, po čas
sjezdu a po sjezdu. Poslední lhůtu, v kterou jsem věřil, mi dal p[an] inženýr na sobotu.
Ale dnes jsem to zase nedostal. Půjdu za ním hned v pondělí osobně a důrazně.
O svojin prázdninách jsem ještě neměl čas vyjednávat. Rád bych také blízko
Donovalů. Ale my bychom chtěli nějakou loveckou chatku. Při pětičlenné rodině je to
omnoho lacinější, když si sami hospodaříme. Můžeme potom být v horách déle a naše
děti to potřebují, protože jim v Bratislavě nechutná a jsou strašně hubené; zítra půjdu za
známým s řiditelství státních lesů a bude-li něco volné v oblasti Donoval, přijdeme za
[sic] tam na výlet.
Děkuji za pozdrav rodině. Manželka se dnes vrátila po týdenní brigádě na
stát[ních] majetcích. Byla se školou plet, okopávat a trhat hrách, je ho spousty a není
lidí na práci v polích. Doufám, že až přijedete na Slovensko, zastavíte se u nás. Slečně
Jitce přeji další úspěšné zkoušky.
< S uctivým pozdravem Váš >
< 10. VI. 50. >

Dillinger
36
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3. července
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Milý kolego,
Děkuji Vám za Váš dopis s krásnými pohlednicemi a za tlumočení čestného
uznání, které mi udělila Vaše fakulta. V ruchu posledních neděl, plných schůzí, zkoušek
a nad to ještě zařizování polarografického ústavu, jsem se nedostal k odpovědi. Nyní
opět nastává týden příprav k odjezdu do Nízkých Tater. Pojedu s rodinou v neděli, 9. t.
m. v noci do Báňské Bystrice a odtud v pondělí v poledne do Donoval, kde budeme tři
neděle ubytováni u paní Bačkorové, v č. 11. Prof[esor] Tomíček tam také stráví letošní
prázdniny ve Šport-hotelu; odjel s paní dnes ráno autem.
Pan Ozdinec z „Práce“ nám zde nechal 15. června prvních 32 stránek lomené
korektury a slíbil poslat brzo další; dnes – po třech nedělích – nepřišlo dosud nic.
Přeji Vám, i paní choti a dětem příjemné zotavení v „našich“ horách a těším se
upřímně na brzkou shledanou v Donovalech.
Váš
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< Brat. 20. IX. 50 >
Vážený pane profesore,

37

Omluvte mne, že jsem se tak dlouho neozval. Na polarografii nezapomínám,
chodil jsem za tím stále a mne samotného mrzí, že není ještě venku. Před prázdninami
jsem < je > upozorňoval na dovolenku kol[egy] Zumana a potom Vaši. Není mou vinou,
že jste to oba neměli před nastoupením. Potom se to pravda zdrželo částečně i mojí
nepřítomností v Bratislavě /asi týden/, ale potom jsem to udělal během tří dní. A zase to
leží. Tvrdili mi, že to již zítra jde do tisku – to bylo koncem srpna – ale žádal jsem pro
Vás i pro sebe ještě korekturu, jak provedli naše doplňky a opravy. Uznali, že musí byt
imprimatur45; měl jsem to dostat před odjezdem do Prahy, teď tam chodí uklízečka
každý den a ani to nepomáhá. Rád bych, abyste aspoň zběžně si mohli překontrolovat
provedení posledních úprav.
Na prázdniny jsem sháněl od lesní správy nějakou chatu v okolí Donovalů.
Máme na lesním ředitelství známého, který kdysi byl v B[ánské] Bystrici a který nám
na velikonoce obstaral půjčení lesní chaty pod Kraľovou Holí. Ale právě rajon bystrický
byl obsazen. Dostali jsem krásnou chatku v slov[enském] Krušnohoří, ještě východně za
Dobšínskou ledovou jeskyní. Bylo to na 14 dní a povolení přišlo v poslední chvíli, tak
jsme sháněli věci a zásoby narychlo /sami jsme si vařili, deky svoje atd./. Potom jsme
byli ve Slovenském Ráji a v Krkonoších. Mám tam sestru a rodiče. Bývají v Trutnově,
ale má správu jednoho domku v Úpě, upravili si to na rodinnou chatku. Litovali jsme
jen, že jsme nemohli být s Vámi na Donovalech a provést Vás a rodinu po Nízkých
Tatrách, které dobře známe.
Prosím, abyste poděkoval milostivé paní a slečně Jitce za dárek dětem a
součastně mne omluvil. Mojí vinou se stalo, že dopis malé Gabky46 – ona sama hned
napsala dopis a dala mi ho na korekturu – nebyl odeslán. Bylo to v den, kdy jsme se
balili, měl jsem i některé ústavní účty a rodinnou návštěvu a tak jsem dopis založil. Teď
si ho žádá přiložit, aby slečna Jitka věděla, že jí čokoláda chutnala. Z dopisu vidím, že
jsme měli i to malování. Dáváme si byt do pořádku; měli jsme s profesorským
družstvem stavět /se subvencí/, ale stále se to odkládá, tak jsme se rozhodli ostat tu. Děti
45

Imprimatur - (lat. ať se tiskne) znamená v typografii písemný souhlas zákazníka se zahájením tisku.
Imprimatur musí obsahovat datum, čas a podpis zákazníka.
46
Dcera M. Dillingera.
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mne žádají, abych připsal, že na zimu na lyžování dostaneme větší chatu a že slečna
Jitka musí s námi.
< S pozdravem Váš oddaný >
Dillinger
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24. září

50

Milý pane kolego,
Děkuji Vám za Váš dopis z 20. t. m. Lituji, že jsme se nesešli na zahájení
státního výboru t. m. Měl jsem právě zhoršenou bronchitidu a zvýšenou teplotu a proto
jsem se neodvážil jít do společnosti. Snad se v této funkci sejdeme jindy častěji.
Gratuluji Vám srdečně ke jmenování děkanem přírodovědecké fakulty bratislavské
university. Tato čestná funkce Vám však zabere veškerý volný čas, měl-li jste kdy jaký,
a odloží opět Vaše polarografické práce. Musíte si nalézt k tomu schopné zástupce.
Jedním z takových vhodných se mi zdá Dr. R. Domanský, výzkumník drevársky
výskumného ústavu v Bratislavě. Je bývalým asistentem prof[fesora] Baborovského a
Viktorina, mnoho se u nich naučil a často za ně přednášel. Je dobrý termodynamik a
jistě by pěkně vykládal fyzikální chemii. Též politicky je spolehlivý, přihlásil se do
komunistické strany a teď bude prověřen. Mluvil jsem s ním dlouho o vědě při jeho
nedávné návštěvě mého ústavu v Praze a znám ho již z Bratislavy, kde jsem Vám ho
představil.
Včera, hned po Vašem dopise, přišla první část zlomené korektury „Úvodu do
praktickej polarografie“. Po jazykové stránce budeme Vám muset ponechat definitivní

39

opravu, ostatní obstaráme sami, a za několik dni Vám pošleme korekturu – nebo ji
máme poslat přímo na „Prácu47“? V tom případě byste si musel opatřit jiný obtah.
Vaše zprávy o osudu Vaší rodiny v létě nás velmi zajímaly. Zejména se nám líbil
dopis Gabky; Jitka jí srdečně děkuje za tak milé řádky a ovšem že jí sama odpoví, jak to
bude s lyžováním v zimě.
My jsme zdrávi. Jitka má za sebou veškeré zkoušky k 1. státnici a nyní přijde do
5. Semestru. Michal bude mít v létě maturitu. Žena mi statně pomáhá v Ústředním
polarografickém ústavě jako sekretářka. Žijeme proto ze závodní kuchyně a máme
domácnost značně zjednodušenou.
Upřímně Vás, paní choť a děcka pozdravujeme a těšíme se na příležitostnou
shledanou.
Váš
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Vážený pane profesore.
Konečně se mi podařilo vymáčknout z nakladatelství poslední část korektury a
doufám, i Vám došla. Prosím si Vaše opravy pošlete mně. Přeběhneme to ještě s Gabi48,
aby tam neostaly jazykové chybičky. /Kromě toho sami prehlížíme svůj kartáčový
obtah/.
S kolegou Domanským si pohovořím a na základě Vašeho doporučení si jeho
věc vezmu za svou. Nevím však, kdy se mi to podaří a v jaké formě. Těžkosti spočívají

47
48

Jedná se o bratislavské nakladatelství Práca.
Manželka Miloslava Dillingera.
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v tom, že Přírodovědecká fakulta nemá ani jedné místnosti. Já při personální unii
s Pedagogickou mám pro sebe a asistenty aspoň částečné ubytování. Plánoval jsem dva
profesory, docenta, odborného asistenta /predběžně bez určitých osobních návrhů/, ale
kam je usadíme, - kdyby to bylo schválené -, si neumím představit, zvlášť ale kde by
pracovali. To již zas bude mojí další starostí v nové funkci. Pravděpodobně se mi to
podaří, pro chemický ústav něco získat, ale osobně mi to mnoho neprospěje, protože zas
budu zapřažen do agendy. Proto jsem funkci děkana nejen nežádal, ale odmítl a sháněl
jsem si protekci, aby mi to nedávali. A měl jsem to i slíbené. Dnes, když je návrh
odhlasovaný, nemohu již odmítat, mohlo by to vyhlížet jako bojkotování nebo
alibismus.
Osobně si jsem vědomý toho, že jsem vědecky ještě nezačal, další dva roky budu
jen organizovat a to mi bude již padesát, Na ústavě, který jsem vybudoval, i když je
malý, byl bych mohl něco začít.
Ale v státním výboru pro vysoké školy nejsem, takže se bohužel nebudeme tak
často vidět. Leda když budeme mít nějaké porady o reformě apod.
Děkujeme všichni za pozdravy. I my se stravujeme v závodní kuchyni, resp.
Jurko a Gabka49 v dietní studentské, kde mají výživnou stravu pro slabé a my tři
v internátě. Zatím nám to dobře chutná a manželka, když nemáme teď pomocnici, se tak
neuštve.
Vám i celé rodině srdečné pozdravy
Brat. 29. IX. 50.



M. Dillinger < za všetkých >

J. Heyrovský M. Dillingerovi, 1950, 30. září, Praha

49

Syn a dcera Miloslava Dillingera
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30. IX. 1950
Milý pane kolego,
posíláme Vám první část zlomené korektury, v níž jsme s naší strany vše
potřebné označili. Jde nyní o to, abyste tužkou psané vsuvky přeložil a přepsal
inkoustem a rozhodl návrhy psané na přiložené stránce /od slovenského čtenáře/.
Prosíme Vás, abyste sám zkontroloval konečnou korekturu a zplnomocňuji Vás,
abyste za nás dal na sazbu konečné „imprimatur“.
Druhá část korektury, t. j. str. S1-208, právě došla a bude Vám za několik dní
zaslána. Děkujeme předem a upřímně Vás pozdravujeme.

P. S. Dr. Zuman připojuje své srdečné blahopřání k Vašemu jmenování
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Vážený pán profesor.
Korektura došla včera a hned jsme to zpracovali. Dnes ráno ji odevzdávám
tiskárně. P[an] inž[enýr] Ozdinec to velice důrazně urgoval, že jinač, by musel sazbu
vyřadit z plánu a vyšlo by to jen na jar. Tak to dnes podle svého přání dostane a nebude
výmluv na nás.
Sám jsem byl překvapen, kolik chyb se ještě našlo. Zdá se mi, že to je většina
v těch doplňcích anebo neprovedených oprav /které jsem byl sám v korektuře vyznačil/.
Ale téměř všechny připomínky těch slovenských čitatelů jsou úplně mylné. Proto jsem
je neprovedl a nemohu provést. I kdyby to byli Slováci, pravopis dobře nepoznají.
Správně je: princíp, mostík, rad, radu, otáčivý, valec, je možno, skrutka, < při
42

potenciále, pl. – e, podle vzoru meč > žeby, specifický, chlorovodíková, krystal,
siřičitan, amónny, vínna ksy. vetva, vetvy, třeba /bez je/, vidin /bez je/ atď., to je
všechno přesně podle pravidel slovenského pravopisu. Právě tak se slovenčinárkou bylo
dohodnuté: polarizátor, akumulátor apod. by mohly mít v gen[itivu] -u, nelepší je
akumulátora a všechny ostatní též na -a. Dohodnuté s korektorem. Bylo by možné
„potláčať“ ale pro sjednocení s Vaší terminologií – v polarografii zaužívanou – jsem
úmyslně dával „potlačovat“, což není slovensky špatně. Čárky, kterými oddělujeme
vztažné věty, patří i před spojku a. To platí jak v češtině, tak v slovenštině, ale pro
jistotu jsme si to dali ověřit u korektora. Jiné naše úpravy, na kterých setrváváme, jsou
podle chemického názvosloví /Chemické listy/, přijatého názvoslovnou komisí SAVU,
a ty, o kterých ještě nebylo rozhodnuto, razíme v tomto duchu.
Toto píši, ne že bych se ohrazoval proti kontrole na prácí, ale abyste jako autoři
mohli vysvětlit, kdyby někdo vytýkal nedbalý pravopis, že je to uvážené a skutečně
správné, s úzkostlivým respektováním Pravidel slovenského pravopisu. /I tato zkratka je
tak, i když se zdá nezvyklá apod. i tzv./ Toto tvrdenie je správne, i < když se >
v Polarografii vyskytuje tvrdenie s dlhým r /od tvrdit = urobiť tvrdým/. V každém
případě jsem rád, že to kontrolovalo víc lidí. Našli přece ještě dost chyb, které vznikly
přehlédnutím, protože ještě nejsem takový filolog, abych uměl lovit přepisy, a čtu
globálně. Manželka je teď velmi zaneprázdněná, protože nemáme služku. V každém
případě čitatelé ze Slovenska upozornili na mnoho chyb takového druhu a přispěli
k zlepšení a mně ušetřili čas. Za jejich pomoc jim děkuji.
Ještě se musím zeptat, zdali jste dostali hrozno z Nitry. Obstaral jsem ho v Nitře,
ale nebyl jsem při odesílání /nebyla ještě oberačka50/ a nevím, zdali došlo a neztratilo
se. Nepovažujte prosím tento dotaz za urgenci díků, ale bylo by škoda, kdyby se zásilka
ztratila, a neurgovali bychom ji. Červené víno jsem objednal, ale ještě není.
< Srdečný pozdrav Vám i rodině >
Brat. 21. X. 50
50

Dillinger,

Vinobraní
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28. října 1950.

Milý pane kolego,
Děkuji Vám za dopis z 21. t. t. a za veškerou péči, kterou věnujete korekturám.
Jsem přesvědčen, že jste volil nejlepší a oficiální výrazy slovenské, ale nechtěl jsem
zamítnouti mladým studentům jejich dobře míněné rady. Ukázal jsem jim Váš dopis a
oni netrvají nyní na svém stanovisku.
Hrozny jsem obdržel v týž den, kdy jsem Vám psal, a proto jsem se domníval, že
jsem Vám už poděkoval. Bednička došla do bytu za naší nepřítomnosti, byla vrácena na
poštu a já jsem jí druhý den vyzvedl a otevřel v ústavě. Nejen moje rodina, ale i
osazenstvo ústavu, všichni jsme obdivovali krásné, přímo malířsky vkusné uspořádání
hroznů všech barev a chutí a oceňovali jsme je náležitě jako labužníci i jako chemici po
všech stránkách. Došly v nejlepším stavu, nic jim nevadilo, že zůstaly zde ještě přes noc
na poště. Mnohokrát Vám za ně děkuji jménem celé rodiny a prosím Vás, abyste si už
dále o mou výživu nedělal starostí; máme nyní v Praze všeho dost, i červeného vína.
Kdy má vyjít naše knížka51? Nepošlou nám k přehlédnutí veškeré opravy?
Velice mi na tom záleží, aby na obr. 9. /Ayrtonův shunt/ byla cifra 2024 změněna na
1024. Kdyby to nešlo, bylo by lépe číslici 2 ze štočku vyrýpnout, aby tam nebylo raději
nic než chybná cifra.
Očekávám, že jste všichni zdrávi a upřímně Vás a celou Vaši rodinu od nás
všech pozdravuji.
Váš
51

Jedná se o učebnici „Úvod do praktické polarografie“, který je v tisku v bratislavském nakladatelství
Práca.
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Věc: < tlač polarografie >

V Bratislave dňa 20. XI. 1950

Vážený pane profesore.
S polarografií – resp. se slovenskou příručkou – to zase špatně dopadlo.
Nečekali na moje imprimatur a již je celá hotová. Já jsem se několikrát telefonicky ptal
sám, kdy dostanu korekturu, ale p[an] Ozdince jsem se nedovolal, vždy mi oznamovali,
že je pryč, ale že korekturu dostanu. Stejně i kol[egovi] asistentovi a nepochodil ani
zřízenec, který tam byl osobně. V předsvědčení, že naše poslední opravy ještě dostanu
na revisi, neposlal jsem Vaše požadavky /změna číslice na obrázku shuntu/. Také jsem
chtěl ještě jednu úpravu slovenčiny, protože na poslední názvoslovné komisi jsem se
dozvěděl, že je správně anímy jak jsme všade psali ale minoslúčeniny. Chtěl jsem to,
když je všechno tak přesně, ještě opravit. A teď mi najednou odpověděla paní, která
zastupuje p[ana] inž[enýra] Ozdince, že se tiskne právě poslední arch. Chtěla tvrdit, že
mají asi Váš souhlas, ale to jsem vyvrátil Vaším dopisem. Bojím se, zdali opravdu
provedli všechny poslední opravy přesně. Před tím nebyli dost přesní v doplňcích a
opravách. Ba dokonce při přesazování řádek udělali zase další chybu. Bylo by škoda,
kdyby po toliké práci všech na opravách, ještě ostaly chyby. Vymínil jsem si aspoň
vložku s opravou tiskových chyb.
Jedinou výhodu ta jejich „rychlosť“ má, že kniha konečně bude hotová. Byl jsem
v Praze 10. a 11. XI., ale schůzovali jsme prvý den od rána do včera a druhý od rána do
odjezdu vlaku. Na budoucí týden svolává dr. Pastýrik reformní komisi přírodovědců do
45

Prahy, doufám se podívat na fakultu a na polarografický ústav. V každém případě
přijedeme všichni na sjezd polarografie.
V rodině mám starosti jedině s Paľkou52. Stále pokašlává. Protože lékaři vždy
tvrdili, že je to od mandlí – ty ale má už všechny tři vybrané -, šel jsem k známému
laryngologovi. Dával mu inhalace penicilínu. Zlepšení nebylo podstatné. Nenašel na
něm chyby a poslal ho na dětskou kliniku na vyšetření plic. I když toto stále
kontrolujeme a nálezy jsou vždy negativní, šli jsme s ním na toto nové přezkoumání.
Tam po důkladném vyšetření nenašli naprosto nic. A lékař mne ubezpečil, že časté jeho
kašle se dají vysvětlit zvýšenou dráždivostí průdušek /pochopitelnou při bratislavských
prašných měsících v letě a mlhavými přechody na podzim/. Tak jsme odešli uklidněni, i
když ne celkem uspokojeni, že se s tím nedá nic dělat. Hledám proto zase nějakou lesní
chatu na vánoce.
Děkujeme za pozdravy a opětujeme je se stejnou srdečností
< Váš oddaný>
M. Dillinger
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22. XI. 1950.
Milý pane kolego,
Děkuji Vám za dopis z 20. t. m. Je to neuvěřitelné, že si tiskárna dovolí dát
tisknout spis bez imprimatur! Měl byste zakročit u šéfa tiskárny, aby byl viník potrestán
a aspoň pro budoucnost zabezpečen lepší pořádek. Nyní nezbývá nic, než dát natisknout
stránku s opravami tiskových chyb a dát ji vlepit do vázané knihy.
52

Syn M. Dillingera.
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Snad už víte, že polarografický sjezd bude až 4. – 8. února 1951. Máme i tak
k němu velké přípravy a mnoho práce. Máme radost, že Vaše starosti o zdraví Paľkovo
jsou zažehnány a upřímně Vás všechny pozdravujeme.
Váš
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7. XII. 1950.

Milý pane kolego,
Vaše zásilka jablek a ořechů přišla jako na zavolání, když si děti stěžovaly, že
letos nemají „Mikuláše“. Tím více jsme Vám zavázání za Vaši ochotu a vřele Vám
děkujeme.
Těšíme se nyní ještě na naši knížku, že brzy přijde. V Praze půjde na dračku.
Posílám Vám zpět Váš seznam potřeb, poněkud modifikovaný.
Právě nám poslal Slovenský ústřední ústav geologický žádost o vypracování
analýz, o nichž jste se nám zmínil. Chtějí za tím účelem přijet do Prahy ještě před
Vánocemi a domluvit se s námi.
Mohl byste také přijet s nimi?
Se srdečnými pozdravy Vám, paní choti a dětem ode mne i mé rodiny.
Jsem Váš oddaný

Zároveň poukazujeme poštou úhradu dluhu.
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Milostivá paní, pane profesore.
Zásilka jablek a ořechů rozhodně neměla cenu, udanou na obale. Ořechy jsme
kupovali na podzim značně levněji, než teď v Bratislavě žádají. Obstarával jsem je též
pro kolegu ing. dr. Schlemmera, chemika, s kterým jsem učil kdysi v Bystrici, on je teď
na průmyslovce v Praze, (na podzim tuším 70) a objednali jsme i pro sebe, takže jsme
mohli teď okamžitě vypomoci bez újmy na našem Mikulášovi a Ježíškovi. Teď jsem
četl, že budou na volném a možno ještě lacinější. V každém případě však 400 Kč[s] by
byla nepřípustná šmelina. My posíláme balíčky vždy jako ceninu a hodnotu trochu
nadsadíme, protože se mí jednou ztratil veľmi cenný balíček pro našich v Trutnově.
Posílali jsme sestře boty a neteří kružidlo – bylo to po osvobození a mělo to cenu právě
pro nedostatek věcí velkou. Při reklamaci mi slibovali asi 45 Kčs < (v rozhořčení jsem
si je ani nevyzvedl) > protože jsem na balík cenu nenapsal. Od těch dob vždy dávám
cenu radši vyšší. Peníze zatím nevracím, ale vyrovnáme to doplňkem buď ještě před
vánocemi, nebo po nich. Prosím proto milostivou paní, aby si napsala, co by
potřebovala; máte na to předdavek.
Měl jsem dobrý úmysl, napsat součastně s balíkem dopis, ale nedostal jsem se
k tomu. Mám hodně práce a s přípravou přednášek /mám: Všeobecnou a anorganickou
chémii pro I. ročník/ a příliš mnoho času vezmou schůze i agenda.
Chtěl jsem napsat o té intervenci pana profesora. S dr. Pavlíkem jsem se nesetkal
a nevím, jak se na věc on dívá. Ale u kruhů školských v Praze jsem se dozvěděl, že to
má být údajně nezměnitelné rozhodnutí, proti kterému si nikdo netroufá. Já sám jsem
nic nevykonal a spoléhám jen na setkání s prof. Pavlíkem.

48

Inžinier Ozdinec se zavázel vytisknout stránku chyb a vložit do každé knihy. Jen
moji poznámku, že tiskové chyby vznikly bez viny autora a překladatele mne uprosil
škrtnout, protože by prý dostali všichni v redakci penále. Přišel za mnou osobně a
vysvětloval, že to vzniklo v časové tísni, že se bál odkladu novou korekturou a že se
apretujúci zadušoval, že to je všechno provedené dobře. Přinesl též Váš návrh na vydání
Kalouskovy Elektrochemie a žádal i mne o doporučení. Přinesl mi naklepané
prohlášení, které jsem mu bez čtení předlohy podepsal vzhledem na Vaše doporučení.
Dále se ptal na to, zdali nemáte Vy, pane profesore, ještě něco na vydání. Řekla jsem
mu, že po té zkušenosti bych si netroufal. Ale sliboval, že při rozšířeném vydání
polarografie, nebo fyzikální chemie, by nepospíchali na opravy a všechno by důkladně
provedli. Račte teda uvážit, pane profesore, zdali byste měl čas do této sbírky
základních příruček zpracovat nějaké téma.
Děkuji za kontrolu seznamu pomůcek pro polarografické analysy. Upravíme to.
Návrh jsme již podali, ale změny nejsou tak velké.
Součastně jsem podával návrh na personální výdavky s polarografickými
analýzami spojené. Tam jsem počítal i s Vámi na základě Vašeho předběžného ústního
souhlasu, že byste se postaral o vyškolení teamu polarografikov z našich asistentů
/některé Zuman chválil/, a že byste dohlédl i na provoz o prázdninách.
Nebylo času na podrobné dojednání s Vámi, a proto jsem předběžně nevrhl:
1. Přípravu aparatúr, metody na ústavě v Bratislavě. Týká se Zapracování
personálu. Trvání kurzu 10 dní. Počet účastníků 8 – 10. Vedení prof[esora]
Dr. Heyrovský se svojim asistentem z polarografického ústavu v Praze.
Rozpočet úhrady: profesor 20 a asistent 10 tisíc.
2. Vlastní práce /asi 1 000 polarogramů/ o prázdninách, 50 pracovních dní, po 8
hodin denně. Analýzy provádí 8 asistentů a 10 pomoc[ných] vědeckých sil
za spolupráce asistenta Ústřed[ního] polarografického ústavu z Prahy.
Organizační zajištění a kontrolu práce Dillinger, hlavní vedení odborné prof.
Heyrovský. V rozpočtu je návrh pro asistenta z Prahy 20 pro mne 25 a pro
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Vás 50 tisíc. Celková suma personálních výloh vyšla dost vysoká 350 00053,
ale zástupce geologického výzkumu se nad ní vůbec nepozastavil. Zvýšení
svého původního návrhu jsem provedl na návod svého asistenta, který znal
požadavky analytického ústavu prof[esora] Prístavku.
Počítáme teda s Vaší pomocí a Vašeho ústavu. Při tom vím, že potřebujete
prázdniny a nehodláme Vás pravidelně zapřáhnout. Odborné vedení všech pracujících
by měl Vámi určený vědecký pracovník Ústř[edního] polar[grafického] ústavu. Vy sám,
byste se občas podíval na průběh a výsledky. Dalo by se to tak, že byste s rodinou
letoval na Slovensku /např. na Červeném Kameni – kaštěl54 Slovenské akademie vied a
umení, nebo v Budmericiach – kaštěl spisovatelů, které nejsou daleko od Bratislavy,
nebo bychom Vás povolali, kdyby se práce nedařila a nevěděli jsme si rady.
Tak jsou věci dohodnuty se zástupcem Geolog[ického] ústavu. Informuji Vás,
abyste – nebudou-li požadavky s Vaší strany vyšší – měl základ pro jednání se
Slovenským ústřed[ním] ústavem geologickým. Protože nevím, budu-li pozván do
Prahy. Zatím mi nikdo nic neříkal o schůzce v Praze. Zítra ráno, v pondělí, odjíždím na
třídenní exkurzi s chemiky po Slovensku. V pátek máme poradu na katedře matematiky,
kde musím v zájmu věci být /jeden člen pomluvil vedení z reakčnosti, a jsem
přesvědčen, že neprávem, a rád bych to urovnal/. Proto bych mohl přijít do Prahy jen
v sobotu 16. XII. nebo později.
Pravda, 21. XII. chceme jet na Kremnickou Skalku na vánoční prázdniny. Snad sníh
bude. V každém případě si Gabi55 oddychne od uklízení a vaření a já nebudu muset na
žádnou schůzi.
Srdečné pozdravy celé rodině posílají
Brat[islava] 10. XII. 50

Dillingerovci
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Jedná se o koruny československé.
Kaštieľ, z latinského castellum a znamená pevnost nebo zámek.
55
Gabi takto nazýval M. Dillinger svou manželku.
54
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Vážený pane profesore,
k Vašim šedesátinám přeji Vám ze srdce všechno nejlepší. Ve své promoční řeči
jsem v lednu 1928 řekl, že se budu vždy hlásit ku slavné škole prof. Heyrovského. I
když jsem tento slib nesplnil lépe po stránce vědecké, vždy jsem se cítil Vaším žákem a
vzpomínám Vašeho vedení při pracích, které jsou základem mého postupu. Shodou
okolností - při nedostatku chemiků – jsem se dostal na místo, o kterém se mi při
promoci ani nesnilo 57. Nikdy však nezapomenu Vaši laskavost a byl bych rád, kdybych
jednou k Vám mohl poslat i svého syna. K tomu Vám přeji mnoho zdraví a dlouhá léta.
Ku gratulaci se připojuje celá rodina.
< Váš oddaný >
Pavel, Juraj, Gabka,



G. Dillingerová
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Vážený pane profesore.
Konečně se rozhodlo o místnostech pro polarografický kurz. Bylo s tím hodně
tahaček, ale budeme mít slušný ústav pro polarografii. Rád bych ty místnosti totiž

56
57

Tento dopis není opatřen datací, dle přání k šedesátinám Heyrovskéhu se jedná o prosinec 1950.
Od roku 1950–1952 zastával M. Dillinger funkce děkana.
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využil, než nám je vezmou i na druhý kurz polarografie pro jiné zájemce než geology.
Jistě by polarografický kurs rádi absolvovali někteří kolegové z praxe. Několik lékařů,
když jsem byl na klinice, mne o to přímo žádalo. Samozřejmě by to bylo pod Vaší
budoucností. Teď jde o kurs pro výzkum geologický. Měl začít 29. III. 51. Ale při
vypětí všech členů ústavu se nám nepodařilo místnosti zařídit /za týden jse to opravdu
těžko/. Proto by bylo dobře začít 2. IV. Napsal jsem < o tom > součastně „úřední přípis
do Pol[arografického] ústavu.

V případě, že to již máte zaplánované a nedá se

odsunout, museli bychom tři dni zaplnit teoretickými partiemi.
O prázdninách jsme se dohodli v Štiavnici, kam nás Lukáč zavezl;
Stankovianský obstará ubytování. Při rozhovoru nenapadlo, že při Počúvadle má
letovisko ústředí baní a hutí a to dostanete nejlehčeji.
V Bratislavě bychom Vás měli rádi co nejdéle, protože však vím o Vašem
nedostatku volného času, myslím, že by bylo nejlépe, kdybyste přišel na závěr kursu;
úvod obstará spolehlivě Váš delegát z ústavu. Koncem dubna a začátkem května je
v Bratislavě nejlépe. Event[tuelně]  zkontrolovat pravopis z r. 1941→ bychom Vaši
návštěvu spojili se začátkem kurzu pro lékaře a biology – podaří-li se nám to do toho
času zorganizovat. Ale nechci Vám vnutit svoje návrhy, račte se rozhodnout podle
svého uvážení a možností.
Opravdově se těším na naše shledání a prázdniny v Štiavnici. I já bych rád vzal
rodinu. Vede se mi stále lépe. Dr. Teisinger mne prohlídl a nenašel žádných trvalých
následků po zápalech, píchání na prsou je přechodné a ztratí se, až se dýchání upraví.
Na chřipky si teď dávám pozor, minulý týden jsem po nachlazení raději zůstal doma.
Uctivé poručení milostivé paní, pozdravy dětem a na shledanou na Slovensku.
< V úctě Váš oddaný žák >
< Brat[islava] 24. III. 51. >

Dillinger
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31. března 1951.

Milý příteli,
Děkuji též za Váš dopis zaslaný mi do bytu a velmi vítám květnový kurs pro
lékaře /biology, fysiology a farmaceuty s veřejným zdravotnictvím/. Mohl bych Vám
k praktiku poslat na týden úvodu s vitaminy, hormony atd. Doktora Zumana, na týden
pracovníka pracovního lékařství pí. Dr. Srbovou z pražského ústavu pracovního
lékařství58 od prof[esora] Teisingera /olovo, thalium benzen nitrobenzen v krvi/ a na
týden serologických reakcí aspiranta V. Kalouse z fyzikálně-chemického ústavu. Zdali
sám bych mohl přijet, ještě nevím, neboť začátkem května budu mít v Praze povinnosti
s oslavami a kromě toho teď marodím s vysokým krevním tlakem /220/140/ a mám
nařízeno šetření. Doufám však, že se určitě dostavím do Bánské Štiavnice od 2.
července. Stran ubytování jsem už kolegovi Stankovianskému dopsal.
Náš Dr. Kůta. Který analyzuje Vaše vzorky, dostaví se 8. dubna večer k Vám,
aby vedl 3nedělní kurs pro geology, a za ním později přijede Dr. Tockstein a od 1.
července Dr. Jiří Novák. Zatím nechte přístroje přivést do chodu, třeba jen na Ohmův
zákon /se 100 000 ohmů v sérii/.
Kolik máte polarografů a kolik polarografistů pro kurs? Máte dost kapilár?
Oficielní dopis bude následovat, až přijede Dr. Novák z Ústí.
Upřímně Vás zdraví

58

Pražský ústav pracovního lékařství: po roce 1945 byly zakládány první ústavy pracovního lékařství a v
roce 1946 vznikla v Praze první klinika nemocí z povolání v ČSR, jejímž přednostou se stal v roce 1947
MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc.
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5. dubna 1951.
Milý příteli,
Jak jsem Vám už oznámil, ujme se Dr Jaroslav Kůt a, vědecký zaměstnanec
Ústředního ústavu polarografického školení Vašich geologů. Odjede z Prahy v neděli 8.
IV. ráno a přijede do Bratislavy v ½ 4 odpoledne. Může začít pracovat s geology hned
v pondělí ráno. Tento kurs by měl trvat tři neděle, na poslední týden přijede náš Dr.
Tockst ein už se vzorky.
Velice vítám Váš návrh, aby se v Bratislavě konal praktický kurs pro lékaře. Měl
by začít v květnu. Na první týden by byl ochoten přijet sám docent analytické chemie
pražské techniky Dr Ing Vladimír Majer, známý polarografista a mikroanalytik a autor
„polarografických rozborů“. Nacvičil by úvod a jeho paní, Dr M. Voř íšková –
Majero vá, která vede na Bulovce laboratoř pro výzkum rakoviny Brdičkovou
metodou, seznámila by lékaře s Brdičkovou reakcí a jejím použitím. Nemohl byste
k tomu nalézt lepších lidí. Další týden by naučila lékaře a biology paní Dr. Sr bová,
vedoucí polarografické laboratoře Teisingerova ústavu pro pracovní lékařství,
Teisingerovy

methody

na

stanovení

otrav

z povolání

olovem,

benzenem,

nitrobenzenem.
Třetí týden by mohl být věnován analýzám na vitamíny, hormony, alkaloidy a
jiné farmaceuticky důležité složky, což by obstaral Dr P. Zuman.
K provedení tohoto plánu bylo by zapotřebí oficiálního pozvání z Vašeho ústavu
a příslib cestovného a diet. Očekávám Vaši odpověď, abych to zařídil, zatím mám
zajištěn souhlas všech jmenovaných a svůj souhlas dávám předem.
Pro doktora Kůtu prosím Vás opatřte pokoj v hotelu na neděli S. t. m. večer a
nejlepší by bylo, kdybyste ho na nádraží očekával, neboť Vás zná.
Těším se na Vaše další zprávy a srdečně Vás pozdravuji.
54
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30. dubna 1951.

Vážený a milý pane kolego,
Děkuji Vám mnohokrát za laskavé přijetí, které jste věnoval doktoru Kůtovi a
doktoru Tocksteinovi a za Vaše pozdravy. Sdělili mi, že máte v úmyslu pořádat
polarografický kurs pro lékaře a biology už od 5. V. Podle naší dohody měl začít doc.
Dr Ing Majer a jeho choť, Dr Voříšková-Majerová /na Brdičkovy reakce/, pak Dr.
Srbová /na Teisingerovy reakce/ a náš Dr Zuman pro biochemiky. Všichni jsou ochotni
jet, ale dr. Majerová a Dr. Srbová, jsouce zaměstnány /v Radioléčebném ústavě na
Bulovce a v Ústavě pracovního lékařství/, musí mít pro svou služební cestu
z formálních důvodů úřední pozvání z Bratislavy. Poněvadž to už v tomto týdnu asi
nebude možno a Váš kurs má začít tak, aby byl skončen v květnu /neboť v červnu bude
zapotřebí polarografů pro analysy v Bánské Štiavnici/, navrhuji Vám, aby kurs pro
lékaře a biology /nebo biochemiky/ uvedl Dr. Zuman počínajíc 7. V. začátečnickým
praktikem a hlavními reakcemi na kyslík, vitamíny, hormony a alkaloidy a po něm
teprve přišli docent Majer, Majerová a Srbová nebo naopak.
Prosím Vás o zprávu obratem, neboť odjezd doktora Zumana by potřeboval
přípravy. Se srdečným pozdravem
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5. V. 1951
Věc: Polarografický kurs.
Milý pane kolego,
paní Dr. Srbová, která má podle našeho plánu vést praktikum pro lékaře, hodlá
přijet do Bratislavy aspoň dva dny před započetím svého kurzu, neboť potřebuje
přezkoušet aparatury na kompensaci, galvanometry na citlivosti, reagencie na čistotu a
ujednat dodávky krve. Čeká jí tímto mnoho technické přípravy, a proto si Vám dovoluji
navrhnout, aby jí na 3 dny pomohl náš Dr. Kůta, který by ji pro začátek doprovázel.
Oba chtějí přijet v pátek 18. t. m. Dr. Kůta by se vrátil v pondělí, 21. t. m. do Prahy.
Jak paní Dr. Majerová, která má u Vás nastoupit 16. t. m., tak i Dr. Srbová čekají
na úřední pozvání buď od Vás nebo od Poverenictva zdravotnictví, aby mohly být
služebně k Vám vyslány.
Materiál ke kurzu Vám pošleme v bedničce příští týden.
Se srdečnými pozdravy celé Vaší rodině
Váš

Přílohy: 2 vývěsky.

P. S. Oznámení o soutěži vyvěste ve Vašem ústavě, a kde ještě uznáte za
vhodné.
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Vážený pán profesor,
Fakultná rada na Prírodovedeckej fakulte SU v Bratislavě zasiela Vám
blahoželanie z príležitosti udelenia štátnej ceny mieru a do dalšej práce pri budovaní
socializmu a šťastnejšieho zajtrajška praje veľa úspechov.
Bratislava, 22. V. 1951.
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V Praze 16. června 1951.
Vážený pane kolego,
děkuji upřímně za Vaše laskavé blahopřání k mé státní ceně a ujišťuji Vás, že si
přátelské pozornosti přírodovědecké fakulty Slovenské univerzity vysoce vážím.
Váš zcela oddaný
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Vážený pane profesore,
Konečně jsem si utrhl jeden půlden na vybavování zanedbaných věcí. Jsem
absorbován dnes a denně několika schůzemi, poradami a agendou děkanátu. Tak jsem
zameškal včasné pozvánky manželům Meyerovým. Dnes jim píši a omlouvám se /opis

57

dopisu připojuji k tomuto, abyste byl informován, jak se to stalo/. Situaci zachránil
kol[ega] Kalous. A kurs proběhl skutečně velmi dobře a úspěšně. Zájem byl až do
posledních hodin. Kurzisti se mnoho naučili a všade to chválí. Nejdůležitější je, že se
všichni chystají do práce. Každý má v pláně nějakou aplikaci ze svého pracoviska.
Myslím, že kurs splnil dokonale svoji úlohu. Zásluha je však na vedoucích, poslaných
z Prahy, protože já, i když jsem si to sebevíc umiňoval, jsem se nemohl věnovat a
průběhem kurzu jsem jen nenápadně vždy zkontroloval usilovnost. A mohu vyhlásit, že
všichni přednášející konali své úkoly velmi svědomitě. Za kol[ektiv] Zuman, Kalous,
Kůta i dr. Srbová dodržovali nejen pracovní čas, ale dlouho potom pomáhali těm, co se
opozdili a připravovali si nové práce. Kol[ega] Zuman pracoval před zahájením celou
neděli, cvičil i v svatodušní pondělí a zapřáhl i manželku. Pí dr. Srbová bávala
v laboratoři až do večera a dovedla vzbudit opravdový zájem a radost z výsledků. Dobře
bylo, že přišel i kol[ega] Kůta, měl dost práce a poradili jsme se i o výzkumu.
Slyšel jsem, že jste zachraňoval situaci i zálohami na cestovné z vlastních
prostředků. Hned zítra budu urgovat na PŠVU tuto finanční stránku. Dnes píši všem
vedoucím o podání krátké zprávy průběhu kurzu a předložení účtů. Zítra také věnuji
nějaká čas na kontrolu příprav pro Ban[skou] Štiavnici.
Děkuji Vám i Ústřednímu polarograf[ickému] ústavu za vedení kurzu pro lékaře
a znovu se omlouvám za nedopatření s pozvánkou manž[elů] Meyerových.
< V úctě Váš >
Brat[islava] 29. V. 1951

Dillinger

< 24. IX. 1951. Dosud nezaplaceno 10 100 Kčs (Kalous 5 100, Dr.Srbová 5 000)
Dr. Kůta vrátil 22. IX. pro[esoru] Heyrovskému zálohu 5 000 Kč[s]. >59

59

Ktomuto dopisu připsal později Heyrovský poznámku.
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Vážený pane profesore,
když došla zpráva, že jste dostal státní cenu, vzbudilo to v bratislavských
kruzích mimořádný zájem. Byla to opravdová účast, protože odborní pracovníci znají
Vaši metodu a mnozí se s Vámi poznají osobně. V Bratislavě dnes máte mnoho
upřímných obdivovatelů a přátel. A tak jen v mém okruhu jsme o Vás hovořili jak na
katedře, tak na děkanátě i rektoráte a samozřejmě polarografickém kurzu, který právě
běžel. A všude všichni Vám toto vyznamenání přáli jako plně zasloužené. Podobně to
bylo i v dalších kruzích chemiků. Je to proto, že dnes i v Bratislavě pro každého
odborníka i začátečníka slova Heyrovského polarograf nejsou prázdným pojmem, ale
dnes již všichni chtějí s polarografem pracovat.
A tak jedině já, za svoji osobu, přicházím se svojí gratulací později. Ubezpečuji
Vás však, vážený pane profesore, že stejně upřímně a srdečně. Od začátku, při svojin
študiích na univerzitě, jsem ve Vás měl vzor a podporu. Vždy jsem si byl vědom, že
práce, které jsem u Vás dělal, se mi dařily proto, že jste vedl a ze svého širokého
vědeckého rozhledu a zkušeností jste každou tému také dovedl ke konečnému vyřešení.
Dnes lituji, že jsem v mládí se rozptyloval mimo studijními zájmy a teď na vysoké škole
zase jsem brzděn množstvím funkcí. Jsem si vědom, že jsem v polarografii ve
vědeckém ohledně měl dokázat mnohem více. Ani se svojí propagační prací
polarografických kursů nejsem plně spokojen. /Ale teď již něco převezmou asistenti/.
Vzdor tomu se dovoluji vždy hlásit mezi Vaše žáky, protože jsem k Vám jako
vědci a člověku měl vždy respekt, úctu a srdečný poměr pro Vaše všechny charakterové
přednosti. A jak si ze studentských dob odkládám separát, v kterém jste mne nazval
spolupracovníkem, tak si vysoko cením Vašeho výroku, že mne pokládáte za svého
přítele.
59

V úctě Vám oddaný
Brat[islava]

Dillinger

M. Dillinger J. Heyrovskému, 1951, 25. listopadu, Bratislava60
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< na levé straně (v levém rohu) stránky nahoře → Dr. Hanovi Navrhnout odměnu za
referent (oponent) >61
na pravé horní straně → Ilkovič – […], 18. – 19. II. pondělí, úterý na technice. J.
Leška, Brdička reakce, penicilin, DDT.

< Vážený pane profesore.
Pokládám si za časť, že jsem byl navrhnutý do pořadateľstva polarografického
kurzu.
Vynasnažím se, abych nejen sám, ale i s celým kolektivem Chem[inckého]
ústavu zajistil co nejlepší průběh po stránce organizační. Lituji, že náš ústav ještě není
na takové výši, aby mohl přispět i vědeckým příspěvkem.
Ihned jsme zajišťovali žádanou místnost. Můžeme mít kdykoliv (o pololetních
prázdninách) velkou aulu Slovenské vysoké Školy technické (se zatemněním). Je větší
něžli naše aula, ve které jste přednášel a která by pro 200 lidí nestačila.
Termín může teda být 25. a 26. II. pondělí a úterý, anebo pátek a sobota předtím
(22. a 23.). Zatím jsme přihlásili první termín a prosím o jeho potvrzení.

60
61

Jedná se o dopis, který napsal Dillinger ručně.
V záhlaví tohoto dopisu si Heyrovský tužkou poznamenal.

60

Za druhého nástupce ze Slovenska navrhuji asist[enta] Jar[oslava] Leška, který
nejlépe vyhoví po odborné stránce a z organizací má již zkušenosti. (Neměl tam být
prof[esor] Ilkovič?)
Píši narychle. Jedu přednášet na kurz učitelů v Trenč[čianských] Teplicích.
Měl jsem mnoho práce, protože jsem doháněl týden, který jsem byl vyřazen pro
pohrudnici, ale již je to dobré.
Srdečné pozdravy celé rodině.
Těšíme se, že přijedete v únoru všichni
Vaši
Brat[islava] 25. XI. 51. >
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10. 04. 1952.

Milý příteli,
Omluv mě, prosím, že pro velký nával práce se teprve dnes dostávám k tomu,
abych Vám všem srdečně poděkoval jménem celého ústavu za zásilku vína, kterou jsme
v pořádku obdrželi a o niž jsme se rozdělili také s prof[esorem] Brdičkou. Současně
posíláme dlužnou částku ve výši 3 600 Kč[s], k níž přičítáme odměnu pro Vaši sl[ečnu]
Haberlandovou ve výši 400 Kč[s], celkem tedy 4 000 Kč[s].
Náš hospodář Vás prosí o účet za ubytování v chatě během sjezdu.

61

V pondělí 7. t. m. jsme očekávali návštěvu Vašeho p[ana] Dr. Miličky, jehož
přednášku jsme oznámili pro naše rozhovory, a bylo pro nás nemilým překvapením, že
bez udání důvodů nepřijel.
Jsem stále přetížen mimovědeckými pracemi a schůzemi, které mne úplně
vyčerpávají tělesně i duševně. Přeji Tobě a Tvé milé rodině příjemný oddech o
velikonocích a zdravím Vás všechny srdečně od nás všech.
Tvůj
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4. 5. 1952.
Milý příteli,
Byl jsem velmi mile překvapen Tvou laskavou zásilkou pěti lahví vzácného
červeného vína, za kteroužto pozornost Ti srdečně děkuji. Pokud se pamatuji, byla lahev
po 120 Kčs, a proto Ti poukazuji příslušnou částku. Jsem si však vědom, že toto víno je
cennější a prosím o zprávu o tom, abych mohl doplatit, co jsem dlužen.
Sjezdová sdělení jsme dali hektografovat62 a brzo budou hotova. Budeme je pak
za mírný poplatek prodávat.
Kádrové oddělení SZVV je spokojeno s p[anem] Leškou a on u nás má nastoupit
od 1. září t. r.
Upřímně Tebe a Tvou rodinu pozdravuji, také od celé své rodiny.
Tvůj

62

Hektograf – přístroj k rychlému rozmnožování písma nebo kresby bez použití lisu.
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Vážený pane profesore, milý příteli.
Já jsem byl neméně překvapen, když jsem dostal poděkování a zvlášť i peníze za
víno, protože jsem to neposílal já. Je to zásilka od asist[enta] Lešky. Hned mne to
napadlo, protože jsem se mu zmínil, že teď v botanické již červené nemají, aspoň ne
v potřebné kvalitě. Oni doma prý právě stáčeli a tak to mínil jako dar. Peníze nechtěl a
tvrdí, že je to příliš mnoho, Nakonec to přijal a nějak ten nadplatek vyrovnáme, aby si
neplatil příliš draho za svoji přesnost. Moji chybou je, že obyčejně nepíši anebo pozdě,
ale tu se ukázalo, že i rychlé vybavování korespondence a účtů se nevyplácí /mohu-li
tuto kritiku svému profesorovi vytknout/.
Pro Lešku navrhuji zřídit aspiranturu organickou-teoreticko fyzikální, za
školitele navrhuji odborníky v Praze. Bude-li tento směr schválený pro naši fakultu,
bude mezi kandidáty asi na prvém místě a doufám, že se podaří ho umístit. Měl by snad
po třech letech ještě lepší perspektivu na naší univerzitě. Tento plán se nemusí křížit
s návrhem na aspiranturu u Vás, která je konečně dobrou pojistkou, kdyby náš návrh
selhal. Leška se do Prahy těší.
Srdečně Tebe i celou rodinu pozdravuji od nás všech. Často si vzpomínáme
s Gabi na slečnu Jitku a doufáme, že se do Krkonoš podívá. Sestra teď po nemoci měla
mnoho studia, ale přijde k Vám na ústav. Měl jsem tu svoji mamičku a dnes ji
vyprovázím, zas jede do Hýskova.
< Ještě jednou srdečné pozdravy >
< 16. V. 52.>

M. Dillinger
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Vážení přátelé,
Váš pozdrav z Fatry nás dostihl až teď v Bratislavě. Šel za námi nejprve do
Bánské Štiavnice. Tam jsme měli trojtýdnové chemické cvičení pro učitele, kteří študují
na dálku. Cvičení vedli kol[egové] asistenti, já jsem měl mít jen vedení, ale našlo se
práce dost. Frekventanti měli stále dotazy a konzultace zabraly dost času. Přece jsme se
však měli proti Bratislavě dobře. Tu jsou skoro tropické vedra. Celá rodina byla se
mnou a chodili se denně koupat do blízkého Belianského rybníka. Jedině Paľko
absolvoval celý kurz denně plných osm hodin. Nemyslel jsem, že ho to tak bude bavit.
V Bratislavě jsme jen přechodně několik dní a odcházíme na chatu k sestře do Krkonoš.
Moje sestra, Marie Roháčová, s neteří Vám kdysi nabídli pobyt na chaloupce.
Domníval jsem se, že tam budete. Teď tam cestujeme my, budeme tam od 16. Do konce
měsíce. To nijak nevadí, kdybyste se rozhodli ještě teď. Místo by bylo. Pakli Vás ovšem
neodrazuje primitivné bydlení, jednoduché stravování a vzdálenost od společenského a
kulturního života. Konečně by to mohli slečna dcera a syn obhlídnout. Budete vítáni. Je
to: Dolní Malá Úpa, číslo 3. Spojení vlakem do Svobody-Jánských Lázní, autobusem do
Dolní Úpy. Vystupuje se u Mohornova mlýna /také Spálený mlýn/. V nejbližší chalupě
cestář, nebo blízko Náchodská ozdravovna poradí cestičku, nebo ukáže chalupu
Roháčových. Kdybyste napsali, přijdeme naproti.
My se těšíme na oddych, i když si bereme s sebou nějakou korekturu. Hodláme
se podívat i na hřebeny, kde jsme vloni lyžovali.
S přátelským pozdravem všem členům
< Váš oddaný >
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V létě 1952.
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V Praze 25. srpna 1952.

Milý příteli,
děkuji Ti za dopis z Bratislav. Stále jsme váhali použiti laskavého pohostinství
Tvé paní sestry, neboť jsme měli na mysli pozvání bulharského kulturního a vědeckého
sdružení, které se teď vskutku realizovalo. Jsem pozván s celou rodinou na 4 neděle do
Bulharska, z čehož máme 3 neděle strávit jako rekreanti v Balčiku na břehu moře a
týden v Sofii, kde budu přednášet. Odjezd je stanoven na středu, 27. t. m. Pojedeme
vlakem, neboť vzhledem ke svému vysokému tlaku se netroufám vzlétnout do výše 3 až
4 km. Těšíme se, že cesta bude tím zajímavější a přirozeně máme všichni velikou radost
z tohoto pozvání. Vidím v tom novou éru rozkvětu stavu učenců v lidových
demokraciích, kde se nyní dovedou postarat i o zdravotní podmínky a blahobyt celé
rodiny, což je nejmocnější pákou k vypětí sil ve prospěch vědy.
Co se týče litografovaných „Přednesených referátů“ z Bratislavského sjezdu
praktické polarografie, poslal Vám Stankoviansky z Bánské Štiavnice 66 kusů;
požadujeme za ně režijní poplatek 70 Kč za kus.
Právě se dovídám od prof[esora] MUDr. Syllaby z Vinohradské nemocnice, že
můj dobrý přítel prof[esor] Jan Böhm, který se zotavuje z chronické záduchy, má přijít
na zotavenou na horské klima, ale že není žádná zotavovna volná. Prof[esor] Syllaba
mu doporučuje pobyt v Krkonoších. Vzpomněl jsem si na Vaši chatu a dovoluji si prosit
paní sestru, zdali by mu tam neposkytla přístřeší na několik neděl v září. Ježto už pozítří
odjíždíme a mám ještě mnoho co zařídit, posílám průklep tohoto dopisu paní sestře a
65

prosím ji o laskavou odpověď na adresu mého náměstka Dr. Jiřího Nováka /Praha II.
Opletalova 25/, tel 300-36, který by to sdělil do Vinohradské nemocnice prof[esoru]
Böhmovi.
Se srdečnými pozdravy Tobě a Tvé rodině, paní a slečně Roháčovým od nás
všech,
Tvůj upřímný
J. Heyrovský.
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ZÁVĚR

Korespondence významných chemiků J. Heyrovského a M. Dillingera nebyla
dosud editována a zveřejněna. Edice těchto dokumentů přináší originální a nezkreslenou
výpověď nejen o tom, jaká doba ve které oba muži žili, skutečně byla, ale i výstižně
vykresluje povahové vlastnosti obou pisatelů a jejich postoj, který zaujímali ke
kulturně-politickým změnám v Československu. Změny, které měly dopad především
na rozvoj vědy a vývoj ve školství i v jiných oblastech. Akademik Heyrovský a profesor
Dillinger bořily hranice nesmyslných příkazů, hranice států a překážky, které jim byly
stavěny do cesty v jejich vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti. Spojovali vědce,
své spolupracovníky, studenty svým nadšením pro vědecký výzkum a předávali jim své
zkušenosti. Oba vědci svou celoživotní prací, svým jednám, svými postoji dávali
najevo, že věda má zůstat vědou, nezávislá, neovlivnitelná nejen kulturně-politickými
událostmi, ale také svobodná v celosvětovém měřítku. Pouze v takových podmínkách
může přinášet poznání celé lidské společnosti.
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SEZNAM KORESPONDENCE

J. Heyrovský M. Dillingerovi

M. Dillinger J. Heyrovskému
1. 1947, 24. března, Bratislava
2. 1948, 19. února, Bratislava
3. 1950, 4. ledna, Bratislava
4. 1950, 4. dubna, Bratislava

5. 1950, 11. dubna, Praha
6. 1950, 21. dubna, Praha
7. 1950, 10. června, Bratislava
8. 1950, 3. července, Praha
9. 1950, 20. září, Bratislava
10. 1950, 24. září, Praha
11. 1950, 29. září, Bratislava
12. 1950, 30.září,Praha
13. 1950, 21.září, Bratislava
14. 1950, 28. října,1950
15. 1950, 20.listopadu, Bratislava
16. 1950, 22.listopadu,Praha
17. 1950, 7.prosince,Praha
18. 1950, 10.prosince,Praha
19. 1950,prosinec, Bratislava
20. 1951, 24.března, Bratislava
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21. 1951, 31.březen,Praha
22. 1951, 5.dubna,Praha
23. 1951, 30.dubna,Praha
24. 1951, 5.května,Praha
25. 1951, 22.května, Bratislava
26. 1951, 16.června,Praha
27. 1951, 29.května, Bratislava
28. 1951, 29.května, Bratislava
29. 1951, 25.listopadu, Bratislava
30. 1952, 10.dubna,Praha
32. 1952, 16.května,Bratislava

31. 1952, 4.května,Praha

33. 1952, z léta, Bratislava
34. 1952, 25. srpna, Praha
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JMENNÝ REJSTŔÍK

BABORSKÝ Jiří, (1875–1946), vystudoval farmacii a věnoval se studiu chemie a stal
se profesorem fyzikální chemie na České technice v Brně, soustředil se na problém
hydratace iónů, byl autorem velké české učebnice chemie. V roce 1922 byl
protikandidátem Heyrovského na jmenování profesorem v Praze. / 10
BARTOŠ Emanuel, 1902–1966, univerzitní profesor, RNDr., působil na Slovensku i
v Praze na Přírodovědecké fakulte UK. /1
BÖHM Jan, 1985–1952, německý fyzikální chemik z Čech, zabýval se koloidní chemií,
1931 docent univerzity ve Freiburgu, od 1934 profesor německé univerzity v Praze (kde
za války umožnil řadě chemiků, např. J. Heyrovskému, vědeckou práci). / 34
BRAUNER Bohuslav, profesor chemie, vedl Ústav pro chemii obecnou, anorganickou
a analytickou (předchůdce Katedry anorganické chemie) Univerzity Karlovy.
BRDIČKA Rudolf, 1906-1970, fyzikální chemik, zakladatel české fyzikálně chemické
školy, 124-28 vystudoval PřF UK (žák J. Heyrovského), 1928-54 působil na PřF UK
v Praze, 1934-48 docent, od 1948 profesor a do 1952 akademik ČSAV; 1954 zakladatel
a první ředitel tehdejšího Ústavu fyzikální chemie ČSAV v Praze. Autor
/vysokoškolských učebnice Základy fysikální chemie (1952) a Úvod do fyzikální chemie
(1963) / 29
DILLINGEROVÁ Gabriela, *1909, vystudoval FF v Brně, obor latina a československý jazyk, učila také dějepis, v letošním roce 2013, oslavila 104. narozeniny, žije
v Bratislavě / 10
DOMANSKÝ, Radislav, *1918, chemik, pedagog – působil ve Dřevařském
výzkumném ústavu v Bratislavě /10
GREGOR Mikuláš, profesor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavě / 2
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HEVESY G. (1885–1966), radiochemik, původně profesor ve Freiburgu in Breisgau,
v roce 1933 emigroval z Německa do Dánska a pak do Švédska, vyznamenaný
Nobelovou cenou za chemii v roce 1943.
HEYROVSKÁ Marie, rozená. Kořínová, 1903 –1983, studovala Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy – češtinu a francouzštinu, asistentka prof. Heyrovského, /12
ILKOVIČ Dionýz, 1907–1980, slovenský fyzik a fyzikální chemik, vysokoškolský
profesor, pracoval v chemickém ústavu Karlovy univerzity pod vedením profesora J.
Heyrovského. / 1, 29
KREMPASKÝ Július - *1931, slovenský vědec a profesor katedry fyziky na
Elektrotechnické fakultě Slovenské vysoké školy technické. Stal se zakladatelem
vědního oboru Termodynamické vlastnosti. / 3
KUČERA Bohumil, 1874–1921, profesor experimentální fyziky na filozofické fakultě
české univerzity v Praze.
KŮTA Jaroslav, 1924–1981, český fyzikální chemik, žák J. Heyrovského, zabýval se
zejména teorií polarografie, dr.

-

vědecký zaměstnanec Ústředního

ústavu

polarografického z Prahy, od 1950 pracovník nynějšího Ústavu fyzikální chemie a
elektrochemie. /21
MAJER Vladimír, 1903–1998, jaderný fyzik, žák J. Heyrovského, zakladatel české
jaderné chemie, od 1962 profesor, hlavní autor učebnic Základy jaderné chemie 1961 a
Základy užité jaderné chemie1985, jeden ze zakladatelů – fakulty jaderné a fyzikálním
inženýrské ČVUT, Dr

Ing.

- docent analytické chemie pražské techniky, známý

polarografista a mikroanalytik a autor „polarografických rozborů“ / 23
MAJEROVÁ Dr. a SRBOVÁ Dr. Působily v Radioléčebném ústavě na Bulovce a
v Ústavě pracovního lékařství v Praze / 21
OZDINEC, vedoucí nakladatelství Práca v Bratislavě
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RAMSEY William, (1852–1916), profesor chemie na University College, objevitel
vzácných plynů argonu, kryptonu, neonu a xenonu. Za tento objev dostal v roce 1964
Nobelovu cenu za chemii.
SHIKATA M., Japonec, první žák Jaroslava Heyrovského,spolu setrojili polarograf
STANKOVIANSKY Sam, 1908–1980, analytický chemik, vysokoškolský profesor /
20, 34
SYLLABA Jiří, 1902– 1997, lékař, v roce 1945 byl jmenován přednostou interního
oddělení Vinohradské nemocnice, kde přednášel na Lékařské fakultě hygienické
Univerzity Karlovy. V Praze / 34
TEISINGER Jaroslav, 1902–1985, český lékař a internista, profesor, zakladatel
pracovního lékařství – 1932 založil první čs. Poradnu pro nemoci z povolání, 1934 –
polarograficky stanovil olovo v krevním séru a prokázal jeho vazbu na bílkoviny krevní
plazmy a na červené krvinky. V letech 1947–1970 vedl Kliniku pracovního lékařství a
nemocí z povolání v Praze. / 20, 21
TOCKSTEIN Antonín, 1926, český fyzikální chemik, žák J. Heyrovského, zabyval se
polarografií, výzkum oscilační reakce amalgámů, od 1954 na VŠCHT arabice, od 1980
profesor. / 21, 22, 23
TOMÍČEK Oldřich, 1891–1953, český analytický chemik, žák J. S. Štěrby-Böhma,
zabýval se odměrnou analýzou, zejména elektrometrickými titracemi a chemiskými
indikátory, 1929–1953 ředitel ústavu pro analytickou chemii, docent a profesor PřF UK,
mimořádný člen ČAV a umění. / 8
VIKTORIN Vojtěch, profesor fotochemie a vědecké fotografie Karlovy univerzity
v Praze. Založil Státní grafický ústav a inicioval založení Společnosti pro vědeckou
fotografii. / 10
ZUMAN Petr, 1926, fyzikální chemik, žák J. Heyrovského, zabývá se organickou
polarografií a elektrochemií, od roku168 žije v USA- profesor na Clarkson College
v Pottsdomu (stát New York), / 3, 12,18,23,27
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SEZNAM ODBORNÝCH POJMŮ

Ayrtonův shunt – Ayrtonův bočník – jedná se o přepínatelný bočník, který používají
vícerozsahové přístroje. Vykazuje na všech rozsazích stejnou impedanci. / 14
Brdičkovy reakce – objeveny v padesátých letech českým chemikem Rudolfem
Brdičkou a jde o katalytické vylučování vodíku pomocí elektroredukce komplexu Co s
amoniakem a látky obsahující SH skupinu. Protože jde o katalytický proces, je metoda
poměrně citlivá. V padesátých a šedesátých letech 20. století byla metoda testována pro
nespecifickou diagnózu rakovinných onemocnění. Brdičkovy reakce patří do širší
rodiny katalytických reakcí, katalytické proudy lze pozorovat i při redukcích kovů z
jejich sloučenin. / 23
Galvanometry na citlivosti – měřicí přístroj pro měření malých elektrických napětí a
proudů,

používaný

hlavně

při

fyzikálních

měřeních.

Obvykle

pracuje

na

elektromagnetickém principu. Proud procházející cívkou galvanometru vychýlí jeho
ukazatel a ten tak ukáže velikost výchylky na stupnici.
Oscilografická polarografie - metoda polarizace kapkové elektrody vnuceným
střídavým proudem / 5
Polarograf - přístroj pro kvalitativní a kvantitativní stanovení látek redukovatelných
nebo oxidovatelných na rtuťové kapkové elektrodě. / 28
Polarogram – záznam polarografu / 18
Proudy difusní - v polarografii a voltametrii limitní děje zajišťující transport látky a
převod elektrického náboje / 5
Reagencie na čistotu – reagencie je činidlo, obecně chemická látka, která se v laboratoři
používá ke spouštění chemických reakcí. /24
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SEZNAM ZKRATEK

PŠVU - Povereníctvo školstva, vied a umení /27
PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
ČSAV – Československá akademie věd
MÚA AV ČR – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky
SAVU – doplnění Slovenská akademie věd
SZVV – Slovenské zemské vojenské velitelství v Bratislavě /31
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RESUMÉ

Bakalářská práce „ Jaroslav Heyrovský v korespondenci“ je kritickou edicí části
korespondence významných chemiků Jaroslava Heyrovského a Miloslava Dillingera,
z let 1947–1952. Editované dopisy jsou svědectvím doby, ve které oba chemici žili a
vykreslují ucelený obraz situace ve vědě, ve vědeckém výzkumu, konkrétně v oboru
fyzikální chemie – polarografii, který je zasazen do rámce historických událostí a
odráží kulturně-politický stav celé společnosti v tehdejším Československu. Editované
dokumenty vypovídají nejen o pracovním vztahu dvou vědců a pedagogů, ale svědčí i o
jejich přátelském vztahu a vzájemné hluboké úctě.

RÉSUMÉ

This Bachelors thesis "Jaroslav Heyrovsky in correspondence" is a critical
edition of a correspondence of great chemists Jaroslav Heyrovsky and Miloslav
Dillinger, dated from 1947 1952. Published letters are a testament of the times in which
both chemists lived and provide a comprehensive picture of situation in science, in
scientific research, particularly in the field of physical chemistry - polarography, which
is outlined by historical events and reflects the cultural and political status of the former
Czechoslovakian. Published documents reveal not only the working relationship
between the two scientists and educators, but also shows, their friendly relationship and
deep mutual respect.
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