Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc
Narodil se 23. 7. 1929. Bezprostředně po únoru 1948, jako student posledního
ročníku gymnázia, byl vyloučen ze studia na státním reálném gymnáziu v Nymburce
z politických důvodů. Zkoušku složil v září 1948 na kolínském gymnáziu a začal
studovat obor matematika a fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. V říjnu 1951 musel studia přerušit a nastoupit vojenskou službu
v pomocném technickém praporu (PTP). Studium pak po návratu dokončil na
Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Na této fakultě pak působil jako vysokoškolský učitel až do r. 1958. Pak
působil pět let jako vývojový pracovník v žárovkárně Tesly Holešovice. V oboru, který
se nakonec stal jeho celoživotní láskou- ve vakuové a ultravakouové fyzice a
technice- však pokračoval i nadále. Pracoval jako externí aspirant na vysoké škole a
po návratu mu byl r. 1967 udělen titul kandidáta fyzikálně matematických věd. V r.
1968 získal akademický titul RNDr. A v r. 1982 byl jmenován docentem vakuové
fyziky na Karlově univerzitě. Profesuru proto obhájil až po roce 1989 a byl poslézev r. 1990- jmenován řádným vysokoškolským profesorem.
Vědecká činnost Libora Pátého je soustředěna na problematiku fyziky nízkých
tlaků a na vakuové technologie. V této oblasti publikoval 37 původních vědeckých
prací, z nich více než jednu třetinu v zahraničí. K původním pracím je třeba přiřadit i
10 čs. Patentů a vypracování čtyř státních norem v oboru vakuové techniky. Je
považován za zakladatele tohoto oboru u nás. Přes dvacet let byl předsedou státní
hodnotitelské komise výrobků vakuové techniky ve Státním zkušebním ústavu
v Brně. Stal se (a dodnes je) členem Vědecké rady Západočeské univerzity a
Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně. Více než třicet let působil v Jednotě
matematiků a fyziků (JČMF), byl spoluzakladatelem její Fyzikální sekce, jejímž byl
první předsedou.
Práce Libora Pátého byla po zásluze oceněna různými formami, medailemi,
státním vyznamenáním Rakouské republiky a čestným členstvím ve vědeckých
společnostech.
Dne 14. 6. 2003 vylo prof. Pátému uděleno čestné absolvenství Gymnázia Nymburk.

