
Vážené kolegyně a kolegové, 

přináším smutnou zprávu – dne 11. ledna 2021 zemřel ve věku 91 let  

prof. Libor Pátý. Všichni si asi vzpomínáme na Pátého dlouholeté působení  

v Evropském kulturním klubu. Libora Pátého jsem poznal v sedmdesátých letech,  

nejdříve jako autora knihy o fyzice nízkých tlaků.  

Koupil jsem si ji v bazaru v Ječné ulici a mám ji bohatě opoznámkovanou dodnes.  

Studoval jsem tenkrát na Matematicko-fyzikální fakultě UK  

a pod vlivem této knihy jsem si vybral obor vakuové fyziky.  

S Dr. Pátým jsem se pak často setkával na přednáškách, seminářích  

i v laboratořích katedry.  

Jeho láskou byla kromě fyziky vážná hudba, navštěvoval jsem jeho hudební vystoupení,  

kde spolu se svou ženou (nám také dobře známou) Ludmilou Eckertovou  

(+2009) koncertoval v komorním kvintetu.  

Hrál na hoboj a jeho žena na flétnu. 

Zajímal se aktivně i o politické dění. Vzpomínám si, jak v jeho skříni  

na katedře visela pétépácká uniforma. V padesátých letech byl totiž  

povolán do Pomocných technických praporů, kde pracoval na stavbě  

muničních skladišť. Jeho „politická nespolehlivost“ se datovala už od  

dob středoškolských studií. V maturitním ročníku v roce 1948 byl udán  

za neopatrný výrok o Stalinovi. Byl poté vyloučen ze studia na všech  

školách v republice. 

Libor Pátý se stal spoluzakladatelem Kruhu nezávislé inteligence a byl  

jedním z 13 spoluzakladatelů Občanského fóra. 17. listopadu 89  

vystoupil s projevem na Albertově, kráčel také v čele studentské  

demonstrace. V průběhu listopadových událostí přesvědčil jeho vysoký  

morální kredit představitele studentského hnutí k podpoře generální  

stávky, což se tehdy nepovedlo ani V. Havlovi. Libor Pátý vedl besedy  

se studenty a zaměstnanci i u nás na ČVUT. Vzpomínám si, jak obhajoval  

Václava Havla, ke kterému tenkrát ještě panovala pod vlivem  

komunistické propagandy značná nedůvěra. V první polistopadové vládě  

se pak ujal místa náměstka ministra školství pro vysoké školy. 

V posledních letech jsem prof. Pátého několikrát navštívil v jeho vile  

na Smíchově. Diskutovali jsme o fyzice, historii i o politice. Stále  

se ještě zajímal o vše kolem. Bohužel, v té době byl už slepý a  

později se přidružily i další zdravotní komplikace. 

Libor Pátý byl vždy čestný, poctivý a laskavý člověk. Čest jeho památce. 

Peter Zamarovský 


