PODZEMNÁ VODA

XIII./2007 Č. 1

ŽIVOTNÍ CESTA PROF. JANA ŠILARA
Pomyslí-li někdo na hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě UK, jako první mu zcela jistě
vytane na mysli jméno prof. Šilara, mezi blízkými zvaného „Žulda“. Celý jeho profesní život byl
spojen s fakultou a s pracovištěm hydrogeologie. V letošním roce (2007) ubíhal jeho 55. (!!) rok
působení na fakultě.
Narodil se 9.9.1926 v Ústí nad Labem, v roce 1951 ukončil vysokoškolská studia na ČVUT
jako stavební inženýr vodohospodářského směru. Již během studia od roku 1949 působil jako
asistent katedry geotechniky ČVUT.
Profesní kariéra:
1951-52: vědecký aspirant Státního geologického ústavu v Praze.
1952: odborný asistent na nově vytvořené katedře hydrogeologie a inženýrské geologie PřF
UK: prožil tedy s pracovištěm hydrogeologie na PřF UK celou jeho historii od roku 1952 do
letošního roku.
1957-60: zahraniční expert ministerstva energetiky – projektování přehradních nádrží
v jižní Číně (56 přehrad). Protože jejich větší část byla v krasových oblastech, od té doby se stal
kras a krasová hydrogeologie oblíbeným výzkumným tématem, J. Šilara, kterému se věnoval i
v ČR.
1962: obhájena kandidátská disertační práce na téma vliv agresivních minerálních vod na
přehradu Nosice na Váhu na Slovensku.
1965: jmenován docentem na základě habilitační práce Hydrogeologické poměry výstavby
vodních nádrží v krasových oblastech.
1966: významný mezník v životě J. Šilara: V souvislosti s počínajícími problému kolem
ochrany životního prostředí se začal zabývat izotopovou hydrologií. Vybudoval na fakultě
radiouhlíkovou datovací laboratoř, která byla posléze i mezinárodně registrována. Od té doby
byl výzkum J. Šilara zaměřen na izotopovou hydrologii a radiouhlíkové datování v hydrogeologii,
kvartérní geologii a archeologii.
1968-69: studijní pobyt v USA na Státní Washingtonské Univerzitě a ve
Vodohospodářském výzkumném středisku státu Washington v Pulmanu – tento pobyt znamenal
mimořádné prohloubení odborné orientace na izotopovou hydrologii. Po návratu aplikoval
získané poznatky do řady projektů i praktických úkolů ve velmi širokém záběru
(environmentální problémy, stavebnictví, využití minerálních vod, archeologické výzkumy, až po
paleohydrologické a paleoklimatické úvahy).
1989: aplikace izotopové hydrologie byly tématem i jeho doktorské práce (DrSc.).
1991: J. Šilar byl jmenován řádným profesorem hydrogeologie a ve vypjaté porevoluční
době 1990-91 vedl tehdejší katedru hydrogeologie a inženýrské geologie a převedl ji úspěšně
do politicky nové doby.
Výsledky odborné práce jsou zveřejněny ve více než 140 původních vědeckých pracích a ve
20 odborných statích.
Kromě výše zmíněných pobytů v Číně a v USA se J. Šilar účastnil řady zahraničních
expertíz, mj. i v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii: Irák (1973), Kuba (1981
a 1987), Španělsko (1991), Kolumbie (1992), Peru (1995,1996), Chile (1996). J. Šilar působil
v Mezinárodní asociaci hydrogeologů IAH a účastnil se činnosti Mezinárodního hydrologického
programu UNESCO.
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V posledních letech se přes svůj věk byl schopen plně adaptovat na podmínky moderního
výzkumu evropských výzkumných projektů a to v odpovědné pozici národního řešitele
(UNESCO a 5. rámcový program Evropské komise – např. projekt PADAMOT 2002-2005).
Mimořádný je pedagogický přínos J. Šilara:
- podílel se na založení (1952) a vybudování katedry hydrogeologie a inženýrské geologie
- přednášel všeobecnou hydrogeologii, hydrauliku a hydrologii včetně aplikací,
- vychoval stovky absolventů a aspirantů,
- i v posledních letech jako emeritní profesor PřF UK pokračoval v přednáškové činnosti
a vedení diplomových a doktorských prací, do poslední chvíle působil jako předseda komise
pro rigorózní a doktorské disertační práce,
- externě působil mnoho let i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
- je autorem 5 učebních textů včetně anglických skript pro postgraduální studium.
Celým svým životem byl J. Šilar dokladem úspěšného propojení technického vzdělání
s přírodovědným přístupem k řešení mnoha úkolů.
Jeho vysoce odborný, ale zároveň hluboce lidský přístup zůstal natrvalo v myslích stovek
studentů, kteří prošli jeho rukama. I když byl náročný na plnění studijních a pracovních
povinností (v první řadě ale vůči sobě samému), byl široce respektován studenty i svými
spolupracovníky.
Jeho kolegové ho mají uloženého v mysli jako neobyčejně vstřícného a empaticky
založeného člověka, který si vždy našel čas na vyslechnutí toho druhého a na pochopení jeho
starostí a problémů.
Z jeho života a jeho životních postojů vyplývá, že si byl vědom faktu, že mu byl život jen
propůjčen, aby ho prožil podle vůle Toho, který je nad námi. A je zřejmé, že se svého
životního úkolu nadmíru dobře zhostil.
Přírodovědecká fakulta UK ztrácí v profesoru Janu Šilarovi jednu z nejvýznamnějších osob
současnosti.
Kdo ho opravdu znal, musel ho mít rád.
Bůh žehnej jeho památce!
Tomáš Charvát

134

