
 
 
 
 

 
D�jiny techniky v �eských zemích 

 (od konce 2. sv�tové války po vytvo�ení �eské republiky) 
 
Na p�edváno�ním knižním trhu 2003 se objeví t�i svazky k vývoji techniky v �eské �ásti 
�eskoslovenska pod titulem 

  

Studie o technice v �eských zemích 1945 –1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi rozsáhlý text na cca 3000 stranách je pokra�ováním sedmi svazk� v�novaných problematice 
vývoje techniky na území �eskoslovenska. První svazek vyšel v nakladatelství Academia v roce 
1973 a zahrnoval období od nejstarších technických nález� po konec 18. století na celém území 
�eskoslovenska. Nad dalším pokra�ováním p�evzalo pé�i Národní technické muzeum v Praze, a 
tak mezi léty 1983 - 86 vyšly �ty�i svazky pro období od po�átku pr�myslové revoluce až po konec 
1. sv�tové války, které v roce 1995 doplnily dva svazky zahrnující první republiku a nacistickou 
okupaci. Celý cyklus završují t�i práv� vycházející svazky.  

 
(P�edchozí svazky Studií (období 19. a 1. pol. 20. st.) 

jsou k dostání v Národním technickém muzeu v Praze – Kostelní 42, 170 78 Praha 7. ) 
 
I když jsou t�i poslední svazky Studií jsou psány výhradn� �eskými autory a zabývají se 
pr�myslovým i zem�d�lským vývojem v �eských zemích, ekonomická provázanost celého státu 
nutí autory, aby v oblastech navazujících na rozvoj závod� v �echách a na Morav�v�novali rovn�ž 
jistou pozornost také rozvoji techniky na Slovensku. 

Na obsahu práce je vid�t, jak politická omezení ve v�deckotechnických kontaktech se Západem, 
pevné p�ipoutání k zna�n� uzav�enému východoevropskému trhu, p�istoupení na koncepci rozvoje 
p�edevším t�žkého pr�myslu i embargo ze strany západní Evropy do zna�né míry ovlivnily velkou 
�ást techniky v �eskoslovensku té doby. Sou�asn� probíhala pod státním tlakem koncentrace 
pr�myslu, která na jedné stran� zasáhla p�vodní vlastníky, na stran� druhé vedla k realizaci 
velkých projekt� a velkých sérií výrobk� pro celý východní blok. Nutno konstatovat, že domácí 
technici se p�i omezených surovinových a finan�ních zdrojích i p�i zna�n� omezených zahrani�ních 
studijních pobytech a nedostate�ných informa�ních možnostech leckdy úsp�šn� s touto situací 



vyrovnali a vytvo�ili díla, která snesla srovnání s p�edními sv�tovými výsledky. Stejn� tak se pustili 
do technologických projekt�, které do té doby byly v �eských zemích nep�edstavitelné.  

Na p�íprav� všech t�í svazk� participovalo p�es 200 odborník�: spoluautor�, recenzent� i 
poradc� jak z vysokých technických škol, tak technolog� z praxe (v�tšinou t�ch, kte�í sv�j 
život práv� v daném období a v daném oboru aktivn� ve výrob� prožívali).  

Koncepce a redakce díla náleží vedoucímu odd�lení d�jin techniky a exaktních v�d 
Národního technického muzea v Praze RNDr. Jaroslavu Foltovi, CSc. a jeho 
spolupracovník�m. 

Celé dílo je rozd�leno do t�iceti kapitol. 

Úvodní kapitola se snaží postihnout ekonomicko-politický vývoj tohoto období (Václav Pr�cha) a 
podmínky rozvoje v�dy, techniky a vzd�lání (Jaroslav Folta).  

 Další kapitoly jsou zam��eny na jednotlivé významné oblasti technického vývoje. 2. kapitola pod 
vedením Ji�ího Grygárka a Bohumila Havránka se zabývá d�lní technologií od dobývání uhlí, rud, 
uranu, ropy až po popis rozsáhlého celostátního geologického pr�zkumu (Miloš Suk). Všímá si i 
státní politiky v hornictví i hornického školství. 3. kapitolu doc. Hrbek v�noval hutnictví železa i 
neželezných kov� a p�íbuzným disciplinám. 4. kapitolu zam��ili Jaroslav N�mec a Vladimír 
Sedlá�ek na inženýrskou problematiku výzkumu vad materiálu, prodlužování jeho životnosti a 
p�edcházení poruchám a katastrofám, kde �eská škola aplikované mechaniky dosáhla zajímavých 
výsledk�.  

�eské zem� již od 19. století pat�ily k velkým strojírenským producent�m a 5. kapitola v�novaná 
strojírenství to potvrzuje. P�es dvacet spoluautor� v ní snáší hlavní výsledky nejen v obráb�ní, kde 
si pozornost zasloužil p�echod na automatizaci a numericky �ízené stroje, ale p�edevším na 
postupný vývoj energetického strojírenství, kde se �eské závody spojovaly k dodávce vodních 
turbin r�zných typ� pro investi�ní celky domácích i zahrani�ních hydrocentrál. V oblasti parních a 
plynových turbin je z�etelný r�st výkonu od 40MW v povále�ném období po 1000 MW 
turboalternátor dokon�ený v záv�ru 80. let. Obrovský rozvoj zaznamenala motorá�ská výroba 
(lodní, dráhové, traktorové, motocyklové a letecké motory). Výroba neoby�ejn� výkonných 
kompresor� pro evropské naftovody pat�ila rovn�ž k významným novým výkon�m techniky v �KD 
Praha. Podíl na jaderném strojírenství (ŠKODA a VÍTKOVICE) byl uznáním technické zralosti 
�eského strojírenství a jeho rovnoprávnosti s p�edními sv�tovými výrobci.  

6. kapitola (Kv�ta Korvasová, Marcel Ji�ina) je v�nována vývoji výpo�etní techniky, kde SAPO 
doc. Antonína Svobody pat�ilo mezi jeden z prvých stroj� této generace na evropském kontinent�. 
Návaznost dalšího vývoje vedla až k po�íta��m �tvrté generace JSEP (EC 1027) dokon�eného 
koncem 80. let 20. století. 7. kapitola je v�nována automatizaci v�etn� výchovy nové generace 
technik� v této oblasti.  

Metrologií a vývojem pro techniku d�ležitých m��icích p�ístroj� se zabývá 8. kapitola (Antonín 
Ková�, Stanislav Klimeš, Zden�k Klos, Karel Holder, Jaroslav Šejnoha a Mili� Jirá�ek).  

Rozsáhlá pozornost je v 9. kapitole (energetika) v�nována rozvoji elektroenergetiky, (Adolf 
Maurer) plynárenství (Rudolf Novák), teplárenství (Ji�í Valášek) a jaderné elektroenergetiky (Miloš 
Drahný). Kapitola sleduje i celkovou státní energetickou politiku spolu si dopady rozvoje energetiky 
na životní prost�edí.  

10. a 11. kapitola se zam��ují na silnoproudou (Vladimír Malý a Ivan Malý) elektrotechniku a na 
slaboproudou elektrotechniku, kterou zpracoval tém�� t�iceti�lenný tým a která op�t ukazuje, jak se 
tento p�ed válkou málo rozvinutý obor prom�nil tak, že držel v n�kterých sm�rech dlouhou dobu 
krok se sv�tovým vývojem (televizní vysílání 1948, pasivní radary TAMARA v 80. letech apod.) 

12. kapitolu napsal Lud�k Holub a je v�nována pr�myslové chemii. Pavel Drábek tento výklad 
dopl�uje v 13. kapitole o prom�ny farmaceutického pr�myslu.  



14. kapitola ukazuje na vývoji fotografického pr�myslu jednak koncentraci fotochemické výroby a 
výsledky jejích výzkumník�, jednak situaci, kdy domácí výroba fotografických p�ístroj� byla 
postupn� vytla�ována nejprve sov�tskou a východon�meckou produkcí, které pak byly rychle 
vyst�ídány japonskou konkurencí.  

Nejrozsáhlejší 15. kapitola je v�nována dopravní technice a komunika�ní infrastruktu�e. Zde 
nejv�tší pozornost je dána tradi�ní železni�ní doprav�, která od parní trakce p�ešla zcela na 
elektrickou a motorovou trakci a s tím spojenou elektrifika�ní p�estavbu tratí a výrobu vlastních 
lokomotiv, které se uplatnily ve velkých sériích vývozu do r�zných extrémních klimatických 
podmínek východních zemí. M�stská hromadná doprava byla zásobována v mnoha zemích 
tramvajemi pražské smíchovské Tatrovky, jejichž po�átek byl v americké licenci tramvají typu PCC 
z 30. let. Trolejbusy z plze�ské Škodovky dosáhly rovn�ž takové dokonalosti, že jejich poslední 
dodávky ve sledovaném období šly mj. i do USA. Stru�nou zmínku o jízdních kolech vyst�ídaly 
motocykly (úsp�šná JAWA a �Z a p�í�iny jejich odchodu ze slávy), které po�ínají historii vozidel 
s výbušnými motory. Cesta k velkosériové výrob� osobních automobil� Škoda MB i k Tatrám - od 
Tatry proslavené Hanzelkou a Zikmundem k reprezenta�ním vládním voz�m - je ukázána 
v p�ehledu Mario Cedrycha a Milana Galii. Nákladní automobily Tatra, škodovácké autobusy 
z Karosy, malotonážní Avie p�es mnohé peripetie byly po celé období 1945 - 1992 dobrým 
vývozním artiklem. Rozsálá stavba lodí (Zden�k Davídek) byla ovlivn�na dlouhodobou smlouvou 
na dodávky sacích bagr� do SSSR. Tradice stavby lanových drah v Transport� Chrudim (Petr 
Kohoutek) vedla k výstavb� pr�myslových lanovek až ve státech Jižní Ameriky. Povrchová t�žba 
uhlí na severozápad� �ech si vyžádala kilometry dlouhé dopravní pásy a p�íslušné velkokapacitní 
stroje (rypadla a zaklada�e – Jana Machotková). V sov�tské licenci vyráb�ná dopravní (TU 104) i 
vojenská (MIG) letadla byla provázená velmi úsp�šnými akrobatickými a cvi�nými stroji z Aera 
Vodochody a Letu Kunovice (Josef Maršálek). Všechny tyto dopravní prost�edky si vyžadují rovn�ž 
stavebn� upravené prost�edí, jehož vývojové tendence v jednotlivých kapitolkách popisuje Petr 
Slabý. Celkem na této kapitole pracovalo t�icet spoluautor�.  

16. kapitola (zbrojní technika) se zam��ila na ru�ní palné zbran� malé ráže, dále protiletadlové 
kanóny, d�lost�elecké zbran� a bojová vozidla v�etn� minomet� a vojenských optických a 
optoelektrických p�ístroj�. Munici, výbušninám, raketovým zbraním a ženijní technice je v�nována 
poslední �ást kapitoly, která je dílem u�itel� Vojenské akademie v Brn�.  

Vývoj výroby papíru (Miloslav Melichovský) a vývoj výrobk� z papíru (Josef Machá�) je p�edm�tem 
17. kapitoly (celulózo-papírenská výroba). Textilní technologie (18. kapitola - autor Miroslav 
Hájek) se m�že pochlubit d�ležitými sv�tovými vynálezy a prioritami vzniklými na území �ech: 
první pneumatická trysková p�ádelna na sv�t� (1948 – Litvínov, Vladimír Svatý), první hydraulický 
tryskový stav (1954, sériová výroba 1956), první tkalcovna vybavená tryskovými hydraulickými 
stavy Semily (1957); bezv�etenová pneumatická p�ádelna (Výzkumný ústav bavlná�ský 1967) 
s deseti �s. rotorovými stroji BD 200, technologie netkaných textilií Arachne (model po�átek 50. let 
– Josef Zmatlík), Zmatlík�v pletotkací stroj Metap 190.  

Polygrafie (Jana Vránková a Zden�k Liška) v 19. kapitole rovn�ž p�ipomíná exportn� úsp�šné 
ofsetové stroje Romayor a ADAST-Dominant. Sklá�ství z �ech má ve sv�t� sv�j zvuk od 17. 
století. Ve 20. kapitole p�ibližuje jeho technologickou stránku v dob� velkosériové výroby 2. pol. 
20. století doc. ing. Milan Vacek. V 21. kapitole (keramika) se spojilo 12 spoluautor� aby p�iblížilo 
další tradi�ní výrobu �eských oblastí. Celková p�estavba technologie v keramické výrob� umožnila 
v daném období podstatn� zvýšit produkci i zlepšit design výrobk�.  

22. kapitola Zem�m��ictví (Pavel Hánek, Drahomír Dušátko) podává p�ehled hlavních 
geodetických a kartografických prací a výsledk� a p�ipomíná mj. jednu z dalších �eských priorit - 
zp�esn�ní tvaru geoidu vypo�tené Emilem Bucharem z odchylek drah prvých um�lých družic 
Zem�.  

Stavitelství (23. kapitola) je oblastí, která je pro širší ve�ejnost nejlépe sd�litelná svými 
architektonickými výtvory. Zabývá se nejen bytovou výstavbou, ale i pr�myslovými, ve�ejnými i 
zem�d�lskými stavbami a zejména pak technologickými problémy, umož�ujícími naplnit 
architektem �ešenou funk�ní nápl� staveb. Že i v tomto oboru v n�kolika p�ípadech bylo dosaženo 



sv�tových výsledk�, ukazuje kulová m�ížová sko�epina zast�ešení pavilonu Z na brn�nském 
výstavišti (Ferdinand Lederer, Josef Zeman - 1959), Perrotovou cenou vyznamenaná Hubá�kova 
stavba televizního vysila�e s restaurací na Ješt�du, ve své dob� sv�tov� nejv�tší plnost�nný 
obloukový most o rozp�tí 330 m (Josef Zeman ) uvedený do provozu 1967, sko�epinové 
konstrukce vysokých televizních v�ží, letmá betonáž most� velkého rozp�tí, zav�šené mostní 
stavby p�es Labe v Pod�bradech, p�es Jordán v Tábo�e (J. Stráský) ocen�né 11. mezinárodním 
kongresem FIP. Jejich autor pak realizoval n�kolik staveb tohoto typu i v USA a v Jugoslávii.  

Vodohospodá�ské stavby ve 24. kapitole se soust�e�ují na popis vodohospodá�ských soustav na 
�eských a moravských tocích: zd�razn�ny jsou hlavní typy ze 107 p�ehradních staveb 
realizovaných v �eských zemích (Nechranice, Dalešice, Slapy, Orlík, Fláje, Vrchlice). Kapitola 
v�nuje pozornost problematice zásobování vodou i �išt�ní odpadních vod i problematice meliorací 
a splavnosti a úprav tok� v�etn� vlivu vodohospodá�ských staveb na krajinu. 

25. kapitola (Lesnictví a d�eva�ství - Vladimír Simanov, Karel Janák a P. Král) poukazuje na 
postupnou snahu o mechanizaci obtížné lesnické a d�eva�ské práce b�hem tohoto období, v�etn� 
snah o urychlení zpracování d�eva. 

26. kapitola je v�nována zem�d�lství (Zden�k Tempír) a rozsáhlým zm�nám, ke kterým 
docházelo v souvislosti s technickými prost�edky, uplat�ováním v�deckých poznatk�, zvyšováním 
výnos� a postupným vy�le�ováním zem�d�lských staveb mimo vesnický intravilán. 

27. kapitola ukazuje v p�ehledu na tendence v modernizaci potraviná�ství, kde se dosahovalo 
výsledk� srovnatelných se sv�tem.  

Zajímavá je 28. kapitola, v níž jsou popsány technické výsledky vyplývající z požadavk� 
v�deckého výzkumu. Armin Delong ukazuje na vývoj a výrobu elektronových mikroskop�, 
spektrometr� nukleární magnetické rezonance, laser� a laserových p�ístroj� a plynových 
chromatograf�. Boris Valní�ek p�ibližuje op�t jednu �ást p�ístrojové techniky, v níž se 
�eskoslovenská v�da p�iblížila p�edním sv�tovým kosmickým velmocím: p�ístrojová technika pro 
kosmický výzkum a vlastní série družic Magion. 

29. kapitola (Ji�í Hulák) upozor�uje na výtvarn� ergonomickou stránku technických nástroj� a 
stroj� v souvislostech s uleh�ením namáhavosti práce a zlepšení a ozdrav�ní pracovního 
prost�edí.  

30. kapitola chce p�ipomenout, že dokumenty k d�jinám techniky sbírají specializované instituce 
(archivy, muzea) a nemovité památky technických objekt� dokumentují instituce památkové pé�e a 
ochrany technického d�dictví. 

 

Kniha je dopln�na mnoha statistickými tabulkami a 1405 vyobrazeními popisovaných technických 
objekt�. Má tém�� dv�st�stránkové anglické a obdobn� dlouhé n�mecké resumé I t�mito 
obsáhlými souhrny je vhodná pro zájemce o náš pr�mysl, stavebnictví a zem�d�lství ze zahrani�í. 

 
 

 
Soubor t�í knih vydává Národní technické muzeum spolu s Encyklopedickým domem. 

Dílo si m�žete objednat na adrese: 
Encyklopedický d�m, Svobodova 1, 128 00 Praha 2 

Encyklopedický d�m je výhradním prodejcem. 
P�edb�žn� uvažovaná cena je 980K� bez poštovného. 

 


