
Jana Kleinová (ed.)

Věda a technika v českých zemích 
mezi světovými válkami

Práce z dějin techniky a Přírodních věd
svazek 39

praha 2014



Vydáno s finanční podporou na „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ 
(DKrVO) MK Čr pro rok 2014

redakční rada:  phDr. Jan Králík (předseda), rNDr. Ivana Lorencová,  
phDr. Kateřina Bečková, Jaroslav Beránek, Bc. Magdalena Buriánková, Dis., 
Mgr. Jana Čerešňová, phDr. Marek Ďurčanský, ph.D., Mga. petr Kliment,  
Mgr. Tomáš Kučera, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Ing. Jan palas, phDr. Tomáš W. pavlíček,  
Michal plavec, phDr. Mgr. Martin reissner, ph.D., phDr. Dagmar rýdlová, phDr. Milena  
Secká, CSc., Mgr. Martin Sekera, ph.D., Mgr. Michal Šimůnek, ph.D., phDr. Zdeněk Vácha

recenze:  doc. phDr. Jiří pernes, ph. D.

© národní technické muzeum 2014, www.ntm.cz

odPovědná redaktorka: Ing. Jana Kleinová
jazyková korektura: Ira Smolková, phDr. adriana Šmejkalová
anglický Překlad:  Ing. Igor Janovský, ph.D.

isBn: 978-80-7037-245-6



OBSah     3    

OBSah / Contents:

Seznam autorů 7
List of authors

Úvodem / jana kleinová / 9
Foreword

Technika a společnost
Technology and Society

archivní fond Živnostenské banky jako pramen pro studium dějin  
českého a československého průmyslu / jakuB kunert / 13
The archive Fund of the Živnostenská Banka (Trade Bank)  

as a Source of Study of the history of the Czech and Czechoslovak Industry

prvorepublikový patentní úřad / david huBený / 31
The patent Office of the First Czechoslovak republic

Celní úlevy jako faktor zvyšování technické úrovně  
československého hospodářství? / ivan jakuBec / 43
Customs allowances – a Way of Increasing Technical Level of the Czechoslovak Economy?

Kartel jako nátlakový prostředek v hospodářském životě  
na příkladu ČKD a Škodových závodů v letech 1933–1938 / jaroslav jelínek / 55
Cartel as a Means of Coercion in Economic Life:  

the ČKD Company and Škoda plants in the Years 1933–1938

Významné priemyselne odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby  
v medzivojnovom období / miroslav saBol – Ľudovít hallon / 65
Important Industrial Branches in Slovakia and Upgrading of their production in the Interwar period

Vysoká škola ekonomická v praze  
jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT / František stellner / 81
The University of Economics, prague  

as a Successor of the Business School of the Czech Technical University in prague



4    VěDa a TEChNIKa V ČESKýCh ZEMíCh MEZI SVěTOVýMI VáLKaMI

přírodní vědy, farmacie a lékařství
Natural Sciences, pharmacy and Medicine

Fyzika a fyzikové v samostatném státě / ivo kraus / 89
physics and physicists in the Independent State

Československá fyzikální chemie v období 1920–1939 / jiří jindra / 97
Czechoslovak physical Chemistry in the Years 1920–1939

Výuka chemie v českých zemích mezi světovými válkami / ivana lorencová / 115
Teaching of Chemistry in the Czech Lands in the Interwar period

Objev prof. phDr. MUDr. Jana Bečky a jeho přínos  
pro chemický a farmaceutický průmysl / P. Brauner – e. zatloukalová  – m. lisá / 129
The Discovery of prof. phDr. MUDr. Jan Bečka and his Contribution  

to Chemical and pharmaceutical Industry

MUDr. Ivan Stodola a realizácia opatrení v oblasti prevencie  
a liečby tuberkulózy / anna Falisová – eva morovicsová / 133
MUDr. Ivan Stodola and Implementation of precautions for prevention and Treatment of Tuberculosis

průmyslová výroba a stavebnictví
Industrial production and Civil Engineering

Stavebná firma Ing. Karla Skorkovského a rozvoj železobetónového staviteľstva  
na Slovensku v medzivojnovom období / katarína haBerlandová / 147
The Construction Firm of Ing. Karel Skorkovský and the Development  

of Ferro-concrete Engineering in Slovakia in the Interwar period

Konrád hruban a Erich roučka – významné osobnosti  
moravské meziválečné vědy a průmyslu / naděžda urBánková – Pavla stöhrová / 159
Konrád hruban and Erich roučka – Outstanding personalities  

of Moravian Inter-war Science and Industry

Dr. mont. h. c. Ing. Eduard Šebela / mariana stonišová / 175
Dr. mont. h. c. Ing. Eduard Šebela

Životní příběh Karla Orta / jiří Petráš / 191
The Life Story of Karel Ort

Friedrich Leopold popper (1866–1941) a jeho obuvnický podnik  
v Chrudimi / miloš hořejš / 205
Friedrich Leopold popper (1866–1941) and his Shoe plant in Chrudim



Srb a Štys, továrna pro přesnou mechaniku a optiku / antonín švejda / 221
The Srb & Štys Factory for Fine Mechanics and Optics

Sonda do historie brněnské firmy SVET a její výrobky  
ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně / hana Bartošová / 233
a probe into the history of the SVET Firm of Brno, and the products of the Firm  

in the Collection Fund of the Technical Museum in Brno

Stručný přehled výroby brněnských textilních firem  
mezi lety 1925 až 1939 / Petra mertová / 239
a Brief Survey of the production of Textile Companies of Brno in the Years 1925–1939

Doprava
Transport

Typové schvaľovanie motorových vozidiel, história jeho zavedenia  
a uplatňovania v habsburskej monarchii a v ČSr / juraj cajchan / 265
Type approval of Motor Vehicles: how it was Introduced  

and Exercised in the habsburg Monarchy and Czechoslovak republic

Technické novinky v československé dopravní legislativě / jan štemBerk / 283
Technical Novelties in Czechoslovak Traffic Legislation

Cesta do Is sur Tille / karel zeithammer / 291
The Journey to Is sur Tille

rozvoj sektoru služeb pro motoristy na území Slovenska  
v meziválečném období / mikuláš jančura / 299
The Development of the Branch of automotive Services in Slovakia in the Interwar period

George William patchett / arnošt nezmeškal / 315
George William patchett

90 let automobilu DISK aneb od strastiplných počátků  
k sériové výrobě automobilů značky Z / sylvie zouharová dyková / 327
Ninety Years of the DISK Car: From Distressful Beginnings to a Series production of the Z Make Cars

hillson praga. Jediný československý letoun  
vyráběný v licenci ve Velké Británii / michal Plavec / 337
The hillson praga – the only Czechoslovak aircraft produced under Licence in Great Britain

OBSah     5    



6    VěDa a TEChNIKa V ČESKýCh ZEMíCh MEZI SVěTOVýMI VáLKaMI

památková péče
Care of historic Monuments

Možnosti a limity meziválečné památkové péče / marek krejčí / 347
The possibilities and Limits of the Care of historic Monuments in the Interwar period

Komíny s reservoáry, aneb unikátní technické stavby  
první poloviny 20. století / martin vonka – roBert kořínek / 357
Chimneys with reservoirs – Typical Unique Technical Constructions of the First half of the 20th Century

Vojenská technika a vojenské zdravotnictví
Military Equipment and Military health Services

pásové dělostřelecké tahače československých výrobců / ivo Pejčoch / 369
artillery Caterpillar Towing Vehicles of Czechoslovak producers

Kasárna československé armády ve třicátých letech a systém jejich výstavby  
na příkladu vybraných měst / lukáš koPecký / 381
Barracks of the Czechoslovak army in the 1930s and the System of their Building  

as Exemplified by Selected Towns

Etablování, hlavní rysy vývoje a přední osobnosti vědecké práce v podmínkách  
československého vojenského zdravotnictví let 1918–1938 / František dohnal / 401
Entrenchment, Main Development Trends and Distinguished personalities of Scientific Work  

in the Conditions of the Czechoslovak Military health Service of the 1918–1938 period

abstracts 415


