
ALFRED BADER            USA 
Filantrop, zřizovatel ceny Alfreda Badera, zakladatel firmy Aldrich  
Narodil se 28. dubna 1924 
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Alfred Bader Ph.D. se narodil ve Vídni v položidovské rodině; své rané mládí zčásti prožil na 
Moravě. Ve věku 14 let byl poslán do Anglie, aby unikl nacistické persekuci. Po začátku 
války byl deportován do Kanady a internován. Po propuštění studoval chemii na Queen's 
University v Ontariu. Po ukončení studia v roce 1945 odešel na studijní pobyt na  Harvard 
University, kde spolupracoval s Louisem Fieserem v oblasti chemie chinonů a kde také  
v roce 1950 získal titul Ph.D. Poté nastoupil u Pittsburgh Plate Glass Company v Milwaukee 
jako výzkumný pracovník. V roce 1954 úspěšně zúročil svůj patent na přípravu bis-fenolové 
kyseliny a založil firmu Aldrich Chemical Company, která se rozrostla ve světový gigant. 

Během své úspěšné kariéry v chemickém průmyslu v šedesátých až osmdesátých letech A. 
Bader podporoval české chemiky, kteří se s jeho pomocí dostávali k výzkumným zdrojům 
(materiálové vstupy, finance), kterých byl v centrálně řízeném hospodářství nedostatek.  
V roce 1970 se fa Aldrich spojila se společností Sigma a stala se tak gigantem i v oblasti 
biochemie. V roce 1968 Bader založil světoznámý časopis Aldrichimica Acta, který je dodnes 
vyhledávanou  pomůckou světových chemiků.  

Baderovy filantropické aktivity v ČR i ve světě přerostly po roce 1989 v několik významných 
forem. Dr. Bader ustanovil finanční jistiny (ve výši cca milión dolarů), z jejichž úroků jsou 
dlouhodobě hrazena stipendia výhradně českým studentům chemie na významných světových 
universitách jako je Harvard University, Imperial College of London, University of 
Pennsylvania a Columbia University. Se svou manželkou Isabelou zřídili na Masarykově 
universitě v Brně v naší zemi prozatím ojedinělou sponzorovanou profesuru "Josef Loschmidt 
Chair", kterou nadále financují. Dr. Bader poskytuje rovněž stipendia studentům vlámského 
malířství a judaistiky. Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století je poskytováno 
každoročně mladým badatelům v oboru barokního malířství mladším 35 let z České 
republiky. Jeho cílem je umožnit mladým kunsthistorikům studijní pobyt v zahraničí. 
Stipendium dodnes zůstává jedinou soukromou podporou studia dějin umění v ČR. A. Bader 
rovněž podporuje vydávání publikací nositelů stipendia. Známy jsou ovšem i další 
filantropické aktivity Dr. Badera, např. financování projektů v Izraeli a v arabských 
komunitách či podpora romských dětí v Kosovu i v Praze.  

Vrcholem angažovanosti A. Badera pro českou chemii bylo zřízení prestižní Ceny Alfreda 
Badera, která je od roku 1994 každoročně udělována mladému českému organickému 
chemikovi ve věku do 35 let a jež je spojena s udělením finanční prémie ve výši 100 tisíc 
korun. V roce 2001 byla zřízena a r. 2002 poprvé udělena i Baderova cena za 
bioanorganickou a bioorganickou chemii. Finanční prostředky pro tyto ceny poskytuje Dr. 
Bader a uděluje je Česká společnost chemická.  

Dr. Bader je stále hrdý na své české kořeny. Během posledních 20 let podpořil studium a 
mezinárodní stáže několika desítek vědců z oborů chemie a dějin umění. Za své zásluhy  
o rozvoj chemie v České republice získal Dr. Bader nejvyšší vyznamenání České společnosti 
chemické. V roce 2000 mu byl udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně.  Dr. 
Bader je autorem autobiografických knih „Adventures of a Chemist Collector“ a „Chemistry 
& Art – Further Adventures of a Chemist Collector”.  


