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František Wald – život a dílo

Úvodem chci především poděkovat svému otci, Milanu Waldovi, kte-

rý převzal v šedesátých letech minulého století pečlivě vedený archiv díla 

profesora Františka Walda z rukou svého otce Františka Walda juniora 

a ujal se na další desítky let role archiváře. Díky tomu bylo dílo významné-

ho českého chemika a prvního rektora Českého vysokého učení technic-

kého uchováno celistvé po celá desetiletí, a to až do pádu komunistického 

režimu. Po roce 1989 pak před mým otcem vyvstal nelehký, avšak radost-

ný úkol připravit – už ve svobodné době - postupně k vydání soubornou 

trilogii o profesoru Františku Waldovi. 

Prvním dílem trilogie je Korespondence, tedy soubor 164 dopisů vý-

znamných osobností světové chemie, fyziky a filosofie, s nimiž byl pro-

fesor Wald v pravidelném kontaktu. Druhý díl představuje jeho nejvý-

znamnější teoretické dílo Chemie fází a jako poslední vychází právě nyní 

kniha František Wald - život a dílo. 

První dvě zmíněné knihy vydala Karlova Univerzita ve svém naklada-

telství Karolinum v roce 2002 a 2004, třetí kniha byla připravena v ro-

dinném nakladatelství WALD Press, ale jejího vydání se už můj otec 

nedožil. Jeho přepečlivá editorská práce a spolupráce s řadou skvělých 

odborníků však zajistila vysokou kvalitu celé trilogie. K přípravě vydání 

přispěli také Jaroslav Jirsa, Jindřich Hellberg, Milada Tlalková, Radomír 
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Věříme, že všemi těmito kroky se nám snad podařilo vrátit jméno pro-

fesora Františka Walda konečně do historického povědomí české vědy, 

z něhož jej představitelé bývalého komunistického režimu vymazali. Jak 

jinak – učinili tak z ideologicko-filozofických důvodů. 

V Praze, duben 2020 Jiří Wald

Tlalka, Zdenka Doležalová, Eva Masinovská, Irena Jirků, Marie Bernar-

dová, Martin Janeček, Michael Doležal, Karel Drvola, Jiří Voves, Klaus 

Ruthenberg, Irena Laboutková a v posledních letech především Jiří Jin-

dra, Ivan Hermel a Ondřej Wald. Bez nich by trilogie mapující život 

a dílo Františka Walda nebyla dokončena. V neposlední řadě patří velký 

dík rodině mého bratra Martina a mé rodině za všechny připomínky a in-

spiraci, zvláště pak také mé mamince Věře Waldové a mé paní Radaně. 

Bez jejich lásky a trpělivosti by nevzniklo nic z této nakladatelské aktivity.

Kniha František Wald – život a dílo vychází bez závěrečných oprav 

a úprav. Ty můj otec již nestačil dokončit. Obsahuje však jeho „poznámky 

pod čarou“, což je nám, jeho potomkům, obzvláště milé. 

K původní verzi knihy jsem připojil dodatek, v rámci kterého zveřej-

ňuji texty vážící se k osobě profesora Walda i k dalším generacím jeho 

potomků. V plném znění připojuji také návrh úprav, které doporučil Jiří 

Jindra, které však nemohly být z časových důvodů využity. 

Třetí kniha trilogie vychází v nakladatelství WALD Press a tím se 

vlastně stvrzuje původní záměr, s nímž bylo v roce 1995 založeno. Vznik-

lo na počest profesora Františka Walda a s cílem uchovávat památku 

na tuto pozoruhodnou osobnost, která byla výjimečná nejen svým od-

borným, ale nepochybně i osobním životem.

 Jeho jménem také naše nakladatelství od roku 2000 uděluje cenu 

WALD Press AWARD těm, kteří obětavě pomáhají potřebným. Pamětní 

plaketu, kterou ocenění získávají a jež vznikla v dílně akademické sochař-

ky Niny Jindřichové, nese tato slova: „Šel jsem po celý život se slabším.“ 

To bylo životní krédo profesora Františka Walda. Jeho vnuk Milan Wald 

jej posléze doplnil takto: „Se slabšími dovedou jít vždy jen ti nejsilnější“.

V roce 2002 byla na budově, kde sídlí nakladatelství WALD Press , 

na adrese Praha 2 - Vinohrady, Španělská 10 odhalena také busta Františ-

ka Walda, kterou vytvořil sochař Ladislav Pichl.
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