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Předmluva

V únoru 2006 se sešel již 23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých vysokých a
středních školách. Zúčastnilo se ho opět kolem 30 zájemců. Jejich příspěvky jsou soustředěny v tomto
sešitě Rozprav NTM. Tématika zde přesahuje od stavitelství ocelových mostů, moderní směry v geodézii,
problémy metrologie v starých hornických mírách, sledování závislosti výstavby úzkokolejné dráhy v
oblasti horní Vltavy, astronomická měření P. Francisca Noė̇la v Indii a Číně, až po nové spektroskopické
přístroje. Vývoj využití ionizujícího záření je muzeálně aktuální téma. Přehled historických učebnic
chemie od Libavia po Lavoisiera podává pohled na počátky chemie jako samostatného vyučovacího
předmětu. Dvě stati jsou věnovány dějinám matematiky (Významnému brněnskému algebraikovi O.
Borůvkovi a jeho prioritě — řešení problému minimální kostry grafu; a kombinatorickým pracím v
pražském Klementinu). Cesty průmyslníků počátku 20. století za vzděláním je téma dalšího příspěvku.
Ne nezajímavý je seznam významných vědců a techniků sestavený ve Vilímkově Národním Albu.

Podněty a hodnocení vzniku hydrobiologického bádání v Čechách sleduje další stať. Proniknout do
popularizace vědy na školách konce 19. st. se snaží krátký článek, a historii Leopoldovské tvrze přináší
slovenský příspěvek. Přehled Nobelových cen z r. 2005 sborník uzavírá.

Seminář připravila ing. Jana Kleinová
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Významné ocelové obloukové mosty na českém území v souvislosti se světo-
vým vývojem mostního stavitelství

Jana Kleinová

Mosty z litiny, svářkového železa a později z oceli překonávaly technické možnosti mostů dřevěných a
kamenných. Rozvoj železářství v Anglii v 18. století umožnil stavbu prvních litinových mostů. Velký
rozmach zaznamenalo budování železných a ocelových mostů v 19. století v souvislosti s rozvojem želez-
niční dopravy. Zpočátku kopírovaly ocelové konstrukce mostů konstrukce mostů kamenných a dřevěných.
Postupně však byly zaváděny nové konstrukční a statické systémy. Na počátku dvacátého století získala
ocel konkurenci v novém materiálu — železobetonu. Přes nesporné kvality a výhody tohoto materiálu
však nebyla ocel vytlačena a ocelové mosty prodělaly další vlny svého rozvoje související s dalším
zdokonalením výrobních postupů a vývojem nových výpočetních metod.

Mostní stavitelství je krásný obor s řadou pozoruhodných výsledků a není možné obsáhnout jej
v tomto krátkém článku v plné šíři. Zaměřím se proto na mosty ocelové obloukové, z nichž uvedu zejména
příklady vynikající práce československých konstruktérů a významné milníky světového vývoje tohoto
konstrukčního typu, ať už se jednalo o obloukové mosty příhradové či oblouky z plnostěnných nosníků.

První litinový obloukový most byl postaven v letech 1777–1779 v Anglii přes řeku Severn u Coalbrook-
dale. Autorem návrhu byl architekt Thomas Farnolls Pritchard (1723–1777), který návrh konzultoval
s hutním inženýrem Johnem Wilkinsonem (1728–1808). S několika změnami v Pritchardově návrhu dal
most vybudovat Abraham Darby III., majitel Coalbrookdale Company. Most inspiroval řadu výtvarných
umělců, inženýrů a architektů. Od roku 1934 byl památkově chráněn, do roku 1950 platila pro vozidla
i chodce povinnost platit mýto. [1, s. 71–72] V roce 1986 byl tento most v hrabství Shropshire, třicet
kilometrů severozápadně od Birminghamu, podle nějž se dnes nazývá celá oblast – Ironbridge, zapsán na
Seznam světového dědictví UNESCO jako součást průmyslové krajiny 18. a 19. století s řadou památek
na těžbu uhlí a železářskou výrobu. [11].

Ironbridge Pont des Arts

Na evropské pevnině byl realizován první litinový most o dvacet let později přes Strzegomku u  Lažan
v Dolním Slezsku v roce 1796. Měl rozpětí 13 metrů. Most byl zničen na konci druhé světové války.
Krásně a lehce působil i první litinový most ve Francii. [1, s. 72] Byl postaven v letech 1802–1804 podle
návrhu Louise-Alexandra de Cessarta (1719–1806) a Jacquese Lacroix-Dillona. Jeho název Pont des
Arts pochází od pojmenování Louvru v době Prvního císařství Palais des Arts. Ačkoli byl přestavěn za
Druhého císařství, lehká devítioblouková konstrukce mostu pro pěší bránila říční dopravě. Byl několikrát
poškozen nákladními čluny, v roce 1970 byl z bezpečnostních důvodů uzavřen a v roce 1981 snesen.
V roce 1985 byl znovu vystavěn, litinu však nahradila ocel a místo devíti oblouků jich má jen sedm.
Pilíře byly zhotoveny ze železobetonu obloženého kamenem. [13]

V šedesátých letech devatenáctého století vystavěl John Fowler v Británii přes řeku Severn dva
železniční litinové mosty s obloukem tvořeným plnostěnným nosníkem. Rozpětí oblouku bylo 62 metrů.
První ocelový most tohoto konstrukčního typu následoval až v roce 1888 v New Yorku, kde překlenul řeku
Harlem z Bronxu na Manhattan. [3] Předtím však vznikla řada významných příhradových obloukových
mostů.

První pozoruhodnou realizací oblouků velkého rozpětí byl Eads Bridge v St. Louis v Missouri, kde
bylo třeba překlenout 460 m širokou řeku Mississippi. Autorem projektu byl James Buchanan Eads, který
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navrhl trojobloukový dvoupatrový most. Prostřední oblouk měl rozpětí 158,7 metru a dva postranní
153 metrů. Výška oblouku nad hladinou byla 16,8 metru. Vrchní mostovka byla určena pro silniční
dopravu a spodní pro železniční trať. [1] Byl to první most zhotovený z legované oceli a poprvé zde byly
použity trubkové prvky. Ke stavbě pilířů byly využity poprvé na území USA kesony. Po tomto mostě
poprvé překonala železniční trať Mississippi. Myšlenka spojit západ s východem železnicí byla předmětem
diskuzí již v roce 1839, pro vysoké náklady na realizaci však nebyla uskutečněna. Po skončení občanské
války došlo k prudkému rozmachu železniční dopravy a obyvatelé si uvědomovali význam, jaký by zde
mohlo St. Louis sehrát. V roce 1867 byla ustavena skupinou bankéřů a obchodníků St. Louis Bridge
and Iron Company, která pověřila stavbou Jamese Buchanana Eadse (1820–1887). Základy pilířů byly
položeny v roce 1870 a o čtyři roky později byl most uveden do provozu. [10]

Eads Bridge Garabit Viadukt

Od roku 1864 navrhoval a stavěl Gustave Eiffel (1832–1923) několik železných mostů ve francouzském
Massif Central. Vzhledem k vysokým hodnotám zatížení větrem volil příhradové konstrukce. Vrchol
Eiffelových návrhů mostních konstrukcí představoval Garabit Viadukt. Délkou 564,7 metru překonával
122 metrů hluboké údolí Truyère u Garabitu a Loubaresse ve francouzském Auvergne. Nosný oblouk
měl rozpětí 165 metrů. Na stavbě mostu spolupracovala Eiffelova firma Eiffel et Cie. s Léonem Boyerem
(1851–1886) a Mauricem Koechlinem (1856–1946). Stavba byla zahájena roku 1881. První zatěžkávací
zkouška proběhla v srpnu 1888. Garabit Viaduct se stal vzorem pro Müngstener Brücke, železniční most
na trati z Remscheidu do Solingenu. Ten je se svou výškou 107 metrů dodnes nejvyšším železničním
mostem v Německu. Byl budován nad řekou Wupper v letech 1894–1897 podle projektu Antona von
Rieppla (1852–1926).

Moderní příhradovou konstrukci, již zcela odlišnou od viaduktů u Garabit a Müngsten, měl Viaduct
de Viaur v jižní Francii. Tento trojkloubový železniční most vystavěli v letech 1896 až 1902 podle plánů
Paula Josepha Bodina (1847–1926) [1]

Müngstener Brücke Viaduct de Viaur
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V Paříži vyrostl u příležitosti světové výstavy v roce 1900 most Alexandra III.∗ Organizátor výstavy
Alfred Picard a městský stavební rada Eugène Hénard pověřili realizací mostního inženýra Louise-Jeana
Résala (1854–1920).

Nikoli mezi největší, ale zcela jistě mezi nejkrásnější mosty tohoto období patří pražský most
Svatopluka Čecha, navržený v roce 1904 Janem Koulou za spolupráce Jiřího Soukupa a Františka Mencla.
Obloukový železný most s bohatou uměleckou výzdobou byl vystavěn v letech 1906–1908. [8]

Vraťme se na severoamerický kontinent. Roku 1892 inženýr Oliver W. Barnes spolu s prezidentem
Pennsylvania Railroad Alexanderem J. Cassattem a projektantem mostů Gustavem Lindenthalem kon-
cipovali plán stavby Hell Gate Bridge. Casset viděl projekt (původně nazývaný East River Arch Bridge)
jako příležitost přivést pensylvánské železnice do New Jersey a dále přes New York City na západ do
Nové Anglie. Projekt celku 3,25 míle (∼= 5,2 km) dlouhého železničního mostu z Astorie, Qeensu do
Jižního Bronxu se skládal z několika částí. Nejvýraznější byl obloukový most přes Hell Gate s rozponem
1017 stop a šest palců (∼= 310 m), jenž byl v době svého dokončení největším obloukem na světě. Čtyři
betonové věže tvořící jakési brány mostu jsou 250 stop (∼= 76,2 m) vysoké.

Čechův most v Praze Hell Gate Bridge

Při výběru nejvhodnější konstrukční varianty hlavního mostního pole přes Hell Gate bylo posu-
zováno několik variant, které však nevyhovovaly požadavku na odolnost vůči dynamickému zatížení
od projíždějících nákladních vlaků a požadavku na zakřivení trati kvůli vyhnutí se budovám státní
nemocnice na Ward’s Islandu. Zvolené řešení bylo finančně nákladné v základové části, ale oproti jiným
variantám mělo menší spotřebu ocele. Na statický návrh mostní konstrukce zaměstnal Lindenthal 95
inženýrů a sám se věnoval především výtvarnému ztvárnění navrhovaného mostu. Lindenthal koncipoval
most jako bránu pro parník vplouvající do newyorského přístavu. Most byl dobře vidět z obou břehů
řeky a ze všech vyvýšených míst ve městě. Jako svého asistenta povolal Lindenthal Othmara Ammanna.
Kolem roku 1905 existovaly dva návrhy na most. První kopíroval návrh Alexandra Gustava Eiffela na
Garabit Viaduct ve Francii. Druhý návrh byl o něco plošší oblouk.

Další návrh, který byl definitivně vybrán, se inspiroval podobným návrhem mostu přes Rýn v Ně-
mecku. Na Hell Gate se spotřebovalo více oceli než na Manhattan a Qeensboro dohromady. Nosníky byly
vyrobeny z nedávno vyvinutého materiálu — uhlíkové oceli. Lindenthal se podílel na konstrukci pilířů,
jejichž základové kesony jsou zahloubeny až na pevnou skálu do hloubky 90 stop (∼= 27,4 m). Přepracoval
věže z původního návrhu z roku 1906 navržené podle doporučení architekta Henryho Hornbostela.
V původním návrhu byla mezera patnáct stop mezi zděnými věžemi a ocelovým obloukem. Lindenthal
se obával, že se veřejnost bude domnívat, že věže nesou oblouk, a přidal nosník mezi vrchní pásnici
oblouku a věž, takže vypadají spojeny. Nosníky nemají statický význam, ale dotvářejí architektonické
řešení mostu.

Stavba mostu byla zahájena roku 1912, dva roky poté co projely první vlaky tunelem pod Hudsonem
do nádraží Pennsylvania Station na Manhattanu. Ke konci roku 1915 se proťaly dvě trajektorie ocelových

∗ Most byl pojmenován na počest ruského cara Alexandra III., jehož syn Mikuláš II. se zúčastnil slavnostního položení
základního kamene roku 1896. Ačkoli byla Francie na přelomu století republikou a Alexandr III. ztělesňoval konzervativní
autokratický režim, chtěla tak Francie vyjádřit uznání svému významnému spojenci na poli mezinárodní politiky. [12]
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oblouků z Astorie a Ward’s Islandu. Obloukový most, dva malé mosty a viadukt byly dokončeny v září
1916. V roce 1917 projel přes Hell Bridge první vlak Pennsylvania Railways — Federal Express spojující
Washington a Boston.

I českoslovenští konstruktéři dosáhli několika světových prvenství. Ocelový dvoukloubový plnostěnný
obloukový silniční most přes Radbuzu v Plzni postavený v letech 1932–33 byl prvním úplně svařo-
vaným obloukovým mostem na světě. Betonové pilíře oddělovaly subtilní ocelové oblouky od betonových
předpolí. Toto řešení zčásti vyplynulo také z tehdejšího konkurenčního boje mezi betonem a ocelí. Při
realizaci státních zakázek se považovalo za výhodné rozdělit větší stavbu mezi beton a ocel.

Most přes Berounku v Plzni

Koncepci, řešení detailů a technologii zpracování
ocelové konstrukce navrhl František Faltus, který v té
době působil jako vedoucí Poradny pro svařované kon-
strukce Škodových závodů. Dva plnostěnné oblouky
průřezu I, konstantní výšky stěny 900, měly rozpětí
50,6 m, vzepětí 10,4 m a nesly na sloupcích svařo-
vaného průřezu I příčníky. Vzdálenost dvou plnostěn-
ných dvoukloubových oblouků byla 6,3 m. Celková
hmotnost konstrukce z oceli 37 byla 111 tun (tj. asi
235 kg na m2 půdorysu mostovky), z čehož připa-
dalo na dva oblouky 47,7 tun. Obdobná nýtovaná
konstrukce by bývala měla hmotnost 135,4 tuny, tedy
o 22 % vyšší. Konstrukční výška byla dostatečná, proto
probíhaly podélníky spojitě přes příčníky. Monolitická
betonová deska byla spojena podélníky třmínky pro-
vléknutými otvory v navařených destičkách 50,8. Se
spřažením se nepočítalo. Betonová deska tvořila za-
větrování mostovky a přenášela vodorovné reakce od
větru jednak do vrcholu oblouku, jednak přímo do
betonových pilířů. V ose oblouků probíhalo zavětro-
vání rombické soustavy, jejíž svislice v osách sloupků
tvořila plnostěnná příčná ztužidla se stěnou ve svislé
rovině. Ztužidla zabraňovala klopení oblouků. Výška
oblouků se v patce zmenšovala na 540 mm, horní část
ocelolitinového kloubu byla přímo na místě přivařena
k průřezu oblouku zesílenými žebry a příložkami. Na staveniště byly oblouky dopraveny každý rozdělený
na pět částí, poté sestaveny, sešroubovány a nakonec svařeny na pevném dřevěném lešení. Tupé styky
oblouků probíhaly v jednom průřezu pásnicemi i stěnou, což byl velmi pokrokový detail. Potom byla
sestavena kostra mostovky a byla rovněž svařena. Celková šířka mostu se dvěma asfaltovými chodníky
po 1,5 m byla 9 m. Vozovka byla dlážděna malými žulovými kostkami.

Projektantem a dodavatelem stavby mostu byly Škodovy závody. Konstrukce byla svařována v dílně
i na staveništi z velké části holými elektrodami s duší (Böhler B-Elite KVA), které se tehdy používaly na
nejdůležitější svary. Pouze důležité tupé styky byly svařovány obalenými elektrodami, jež se v té době
používaly jen ojediněle. Při svařování tupých styků oblouku na dřevěném poddajném lešení bylo nutné
přísně dodržovat souměrnost svářecích prací tak, aby se navzdory svarovým pnutím dodržel předepsaný
montážní tvar. Pruty zavětrování byly přinýtovány až po uvolnění oblouků z montážního lešení. Do
provozu byl most uveden na podzim 1933. [4, 5] Most dodnes slouží svému účelu, v roce 1994 byl
prohlášen kulturní památkou a 23. listopadu 1995 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek
ČR. V letech 1994–96 proběhla rekonstrukce mostu, jejíž kvalita a způsob provedení byly hodnoceny
různě.

V době, kdy byla v Československu zahájena stavba Žďákovského mostu, vznikly ve světě dva nové
obloukové mosty s podepřenou mostovkou a oblouky velkého rozpětí. Jeden příhradový v USA a jeden
plnostěnný oblouk ve Švédsku.

V roce 1958 byl postaven přes Glen Canyon v Arizoně obloukový most o rozpětí 314 metrů. Opěry
oblouku ležely v téměř svislých stěnách kaňonu. Oblouk byl navržen jako dvoukloubový příhradový.
Vzepětí oblouku bylo 50 m (1 : 6,3) a překlenulo údolí ve výšce 200 metrů. Výška nosníků byla 11,6 m
v patkách a 6,7 m ve vrcholu. Hlavní nosníky byly vzdáleny ve svislých rovinách 12,2 m. Vozovka
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a chodníky byly betonové o šířce 12,2 a 1,22 m. Nosná konstrukce mostu byla zhotovena z nízkolegované
oceli. Při stavbě byla použita metoda letmé montáže.

Most přes Glen Canyon

Most přes Askeöfjerden byl založen na zdravou skálu jako vetknutý oblouk. Jeho rozpětí bylo 278 m
a vzepětí 40 m (1 : 7). Hlavní nosníky mostu měly troubovitý profil o průměru 3,87 m. Hlavním důvodem
použití kruhového profilu byla snaha co možná snížit zatížení větrem. Model mostu byl zkoušen ve
větrném tunelu při velmi vysokých rychlostech větru. Mostovka byla poměrně úzká — pouze 9,4 m,
z toho 7,5 m připadalo na vozovku. Ocelové oblouky byly od sebe ve svislé rovině vzdáleny 8,7 m. Most
byl tehdy nejužším mostem tohoto druhu s poměrem b : l = 1 : 32 (u Birchenough a Žďákova to bylo 1 : 25).
Vzhledem k velké štíhlosti bylo tedy třeba zvláště pečlivě vyšetřit tlak větru a konstrukci odpovídajícím
způsobem zavětrovat.[2]

O vybudování nového mostu přes Vltavu na silnici spojující Tábor a Plzeň se uvažovalo již za
druhé světové války. Výstavba Žďákovského mostu, pojmenovaného po jedné z osad zatopených
Orlickou přehradou, byla zahájena v roce 1958. Projekční podklady byly vypracovány ve Státním ústavu
Hutní projekt Praha. Jednalo se zejména o prováděcí výkresy spodní stavby, které sloužily generálnímu
dodavateli Stavbám silnic a železnic přímo k vlastnímu provádění. Dále vznikl podrobný technický
projekt vrchní stavby, který byl podkladem pro vypracování podrobných dílenských výkresů ve výrobních
mostárnách VŽKG a podrobný návrh montáže, zpracovaný montážním podnikem — Hutními montážemi,
n. p., Ostrava.

Autorem návrhu byl Josef Zeman. Jeho hlavními spolupracovníky byli Antonín Schindler (zpracoval
hlavní části statického posouzení) a Jiří Velden (projektant všech masivních částí mostu) z Hutního
projektu v Praze, dále Ladislav Freisler z Hutních montáží v Ostravě a Oldřich Kaděra z mostáren VŽKG
ve Vítkovicích a v Lískovci. Významným spolupracovníkem po celou dobu projekce, výroby a výstavby
byl prof. František Faltus z ČVUT v Praze, jehož hlavní příspěvky jsou zmíněny níže.[9]

Při stavbě mostů rekordního rozpětí vyvstává před autory vždy řada nových osobitých problémů,
u nichž lze uplatnit vědecký přístup a pokusit se o nové pokrokové řešení, které může znamenat trvalý
přínos pro rozvoj mostního stavitelství.

Statická a technická koncepce Žďákovského mostu, tj. rozhodnutí mezi vetknutým a dvoukloubovým
obloukem, byla ovlivněna nepříznivým geologickým posudkem podloží na levém břehu. Bylo nutno
dokonce počítat s eventuální nutností pozdější rektifikace polohy patečních kloubů. Při řešení tohoto
neobvyklého úkolu vznikl československý patent č. 91671

”
Stavitelné ložisko pro uložení mostu“ (původce

prof. Faltus), který se později uplatnil také na jiných stavbách.
Namísto příhradového oblouku byl zvolen oblouk plnostěnný, což bylo částečně ovlivněno také geo-

logickými poměry. Nutnost počítat štíhlý plnostěnný oblouk podle teorie II. řádu (pravděpodobně první
případ v československém mostním stavitelství) vedla k několika teoretickým pracím publikovaným u nás
i v zahraničí. S výpočtem podle teorie II. řádu souviselo rovněž rozhodnutí počítat most s diferencovanými
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stupni bezpečnosti. Byl to první případ výpočtu ocelového mostu podle nové koncepce bezpečnosti
v Československu.

Další zvláštností bylo zabezpečení prostorové stability úzkého mostu bez rozkročení oblouků. K pře-
nášení vodorovného zatížení byly zde spojeny na kroucení tuhý oblouk s trámem mostovky, vytvořeným
jako spojitý nosník s rozpětím 72,8 + 2 × 189,8 + 88,4 m, který sahal bez přerušení a bez kloubů od jedné
mostní podpěry k druhé. Krátká krajní pole na téměř nepoddajných podporách velmi účinně zmenšovala
vodorovný podporový tlak na vrchol oblouku při zatížení větrem, zmenšovala průhyb a zvyšovala stabilitu
mostu.

Užití této moderní koncepce vyvolalo řadu dalších dílčích úkolů. Výpočtem prostorové tuhosti
oblouku a ověřením výpočtu na modelu se zabýval Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV
v rámci úkolu základního výzkumu

”
Prostorové působení konstrukcí“.

Výsledek modelového výzkumu byl podnětem ke změně soustavy zavětrování oblouku z rombické na
polopříčkovou. Na základě speciální studie o spolupůsobení příhradového ocelového nosníku a betonové
desky bylo upuštěno od původního konstrukčního řešení 541 m dlouhého vodorovného trámu. Bylo
nahrazeno spřaženou konstrukcí, jež byla jistou technickou raritou — vznikl totiž plnostěnný nosník
s betonovou stěnou a ocelovými pásy, dlouhý 541 m, což představovalo rekord pro spřaženou konstrukci.
Pohyblivé uložení tohoto dlouhého nosníku na pylony ulehčilo užití československého patentu č. 91670

”
Pohyblivé uložení mostu na mostní pilíř“ (původce prof. Faltus). Zkoumání velikosti a rozložení zatížení

větrem proběhlo ve větrném tunelu (Výzkumný a zkušební letecký ústav, Letňany: Měření modelu mostu
Žďákov v aerodynamickém tunelu ø 3 m. Výzkumný úkol č. 424, Zpráva č. V 556/61.) Zkouška ukázala, že
výpočet podle normy byl na straně bezpečné. Z teoretických prací je třeba dále zmínit fotoelasticimetrické
vyšetřování průběhu napětí v mohutném ocelolitinovém patním ložisku.

Také odvážný postup letmé montáže si vyžádal řadu teoretických studií, zejména průzkum únosnosti
polovin oblouků, uložených na vysokých pylonech těsně před jejich spojením ve vrcholu. Jednalo se
o vyšetření statického působení prostorové soustavy složené z krakorce (poloviny oblouku spolupůsobící
s trámem mostovky s provizorním zavětrováním), vetknutého do opěr a uloženého na štíhlém příhradovém
pylonu, zakotveném lany do stran, jehož jednotlivé dříky nebyly kotveny do základů, aby je nebylo možné
vytáhnout, a které proto mohly přejímat jen tlakové namáhání.

Niveleta mostu byla původně navržena obvyklým způsobem, s určitým navýšením ve středu rozpětí.
Nakonec však sledovala naopak údolnicový oblouk, ležela tedy ve vrcholu níž než na krajních opěrách.
Tím se přizpůsobila plynulé linii nivelety silnice, která z obou stran k mostu klesala. Byl to zdánlivě
nedůležitý detail, přijatý podle návrhu ing. J. Marka ze Sudopu, který však podstatně přispěl k dobrému
vzhledu silnice a plynulosti jízdy. [6]

Koncepci mostu přijala po pečlivém zvážení teoretických studií různých autorů (Březina, Faltus,
Schindler) Technická rada hutního projektu, jíž se účastnili naši nejvýznamnější odborníci.

Trámová část mostu celkové délky 541 metrů byl navržena na celou tuto délku jako spojitý nosník na
pružných podporách se 4 + 15 + 5 poli pro účinky svislé a se 4 poli pro účinky vodorovné. Ocelovou nosnou
konstrukci trámové části tvořily dva plnostěnné trámové nosníky nesymetrického průřezu ve vzdálenosti
12,0 m, mezi nimiž byly navrženy pouze ocelové příčníky ve vzdálenostech à 2,60 m. Ocelová část byla
doplněna železobetonovou deskou mostovky, jež byla s ocelovými příčníky a trámovými nosníky spojena
ve spřažený ocelobetonový systém, posuzovaný pro účinky nahodilého svislého zatížení jako ortotropní
deska, pro ostatní účinky jako spojený průřez ze dvou materiálů.

Poměrně subtilní, 16 cm tlustá železobetonová deska roznášela svislé účinky nahodilého zatížení na
rozpětí 2,60 m do příčníků, s nimiž byla tuze spojena pomocí klasických kozlíků, přivařených na horní
pásnici. Současně tvořila i stěnu vodorovného nosníku velké smykové tuhosti proti vodorovným účinkům
a nahradila tak zvláštní samostatný ocelový zavětrovací nosník, který mohl být uspořen.

Pro vlastní provádění desky byl zvolen mokrý proces do bednění přímo na místě, nebylo totiž
z různých důvodů možné použít pokrokovější prefabrikaci. Bylo však nutné navrhnout opatření, která
by omezila účinky smršťování a dotvarování čerstvě vybetonované desky na minimum. To bylo u této
kombinované konstrukce zvlášť nesnadné. Požadovaných vlastností se mělo dosáhnout především tak, že
se deska vybetonovala po jednotlivých sekcích na plnou šířku 12 m a v délkách à 23,0 m na příčnících,
z nichž část nebyla přivařena k trámovým nosníkům v plném průřezu. Tyto části se dovařily po proběhnutí
největšího smršťování v době asi pěti týdnů.

Toto řešení nebylo ideální z hlediska pracovního postupu, avšak bylo důležité pro omezení sekun-
dárních statických účinků na minimum. [9]

Žďákovský most byl v nepřetržitém provozu od svého otevření v roce 1967 a až do devadesátých
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let dvacátého století na něm nebyly provedeny žádné větší opravy, pouze pravidelné obnovy nátěrů
konstrukce. V roce 1992 proběhla generální oprava vozovky včetně oprav izolace.

Koncem léta 1998 byla při pravidelné údržbě mostu objevena trhlina v trámu mostovky. Po zevrubné
prohlídce byly zjištěny ještě dvě obdobné trhliny. Trhliny byly vždy nad stojkami v místech svislých
výztuh stěny trámu a probíhaly zhruba svisle téměř po celé výšce stěny. Most byl proto preventivně
uzavřen pro veškerý provoz. Správce mostu — Správa a údržba silnic Písek — zadal odborné mostařské
firmě Pontex vypracovat návrh opravy mostu, stanovit příčiny vzniku trhlin a navrhnout preventivní
opatření zabraňující eventuálnímu vzniku dalších poruch. Při řešení tohoto náročného a zodpovědného
úkolu požádala firma Pontex o spolupráci katedru ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT. Na
práci se podíleli prof. Studnička a doc. Rotter.

Žďákovský most

Po prohlídce trhlin byly provedeny předběžné výpočty. Bylo rozhodnuto provést rychlou opravu
postižených míst přeplátováním jednostrannými příložkami v celé výšce stojiny z vnější strany stěny.
Příložky byly navrženy tak, aby byly schopné přenést veškeré možné namáhání stojiny trámu a aby se
opravené místo nestalo slabým místem konstrukce. Příložky spolu s podložkami eliminujícími vyboulení
stěny byly přišroubovány předepnutými šrouby M24 kvality 10.9. Práce provedly Hutní montáže Ostrava
na podzim roku 1998. Po přibližně dvouměsíčním uzavření mohl být most opět otevřen pro běžný provoz.

Firma Pontex provedla přepočet mostu, pro který vytvořila prostorový výpočetní model co nejvý-
stižněji zachycující skutečnou konstrukci. Vstupní geometrické údaje byly vzaty z původního projektu,
neboť se odborníci shodli, že konstrukce není tak citlivá, aby bylo nutné zjišťovat složitým a nákladným
měřením skutečnou geometrii mostu. Výsledky nového výpočtu byly porovnány s výpočty z původního
projektu a ukázalo se, že velmi dobře souhlasí.

Trhliny se nacházely v místech, kde při provozu není dosaženo vysokého rozkmitu namáhání.
Příčinou vzniku trhlin tedy nebyla únava materiálu, jak se předpokládalo v jedné z pracovních hypotéz.
Při opravě byl ze stojiny vyříznut vzorek 200 × 400 mm a byl podroben materiálovým a chemickým
zkouškám. Materiálové zkoušky proběhly v autorizované zkušebně Fakulty stavební ČVUT, chemické
zkoušky v autorizované laboratoři Poldi Kladno. Kontrolní chemický a metalografický rozbor lomové
plochy provedli ve Výzkumném a zkušebním ústavu Nové huti Ostrava. Ukázalo se, že poruchy nebyly
způsobeny vadou nebo stárnutím materiálu ani nadměrným namáháním při provozu, a tak se pozornost
zaměřila na detaily konstrukce. Ukázalo se, že v prostoru mezi vnitřní výztuhou a stěnou trámu se
zadržuje voda. Pro přepočet konstrukce byl vytvořen model tohoto detailu, fiktivně naplněn vodou
a voda ponechána zamrznout. Vypočítaná napětí ve stojině trámu při těchto podmínkách dvakrát až
třikrát překračovala mez pevnosti materiálu. Jelikož ani po opravě vozovky nebylo možné zaručit, aby
voda nepronikala do výztuh, byly všechny uzavřené výztuhy v dolní části provrtány a odvrtané dutiny
opatřeny protikorozní ochranou na bázi parafinů. [7]

Rozpětím svého oblouku byl Žďákovský most několik let největším mostem svého konstrukčního typu
na světě. V době jeho stavby a dokončení o něm referovala většina zahraničních odborných časopisů. Most
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byl zapsán do státního seznamu kulturních památek 28. 12. 1987 pod číslem 30619/3-5929.

Závěr

Vynikající mostní díla byla ovlivněna nejen osobnostmi svých konstruktérů a dobovými technickými
možnostmi, ale i společenskými podmínkami a stavem hospodářství té které země či oblasti. Prudký
rozvoj dopravy v druhé polovině 19. a po celé 20. století vyvinul tlak na rozšíření sítě silnic a železnic,
které musely překonávat terénní překážky. Postupná urbanizace dalšího území a nárůst dopravy si leckdy
vynutily úpravy projektů ještě během probíhající stavby. Mnohdy tak vznikla nová technická řešení
pozoruhodných mostních konstrukcí, jež se nesmazatelně zapsala do historie oboru. Z výše uvedených
příkladů vyplývá, že v oboru ocelových a ocelobetonových konstrukcí držela práce českých projektantů
krok se světovým vývojem a leckdy byla na jeho samém vrcholu.

Práce byla podpořena výzkumným projektem MK00002329901
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Geodetické referenční souřadnicové systémy v Armádě České republiky
a jejich vývoj

Drahomír Dušátko

Abstract: Geodetic position framework for the needs of the armed forces in the actual conditions
of the GPS technology; requirements of the identity geodetic data (WGS 84) and datum of the
geodetic framework in use. The evolution and contemporary status quo of the geodetic support
of the Czech Army; present-day tasks and perspective objectives. Professional attitude of small
by number but modern army. The growth of the meaning of dynamic parameters of the actually
military geodetic datum.

Úvod

Souřadnicové systémy ve vojenství, jejich charakteristiky se vyvíjely v úzkém vztahu s prioritami ar-
mádních uživatelů. Historicky vzato, lokalizačně zabezpečovaly informační nabídku obsahových prvků
vojenských topografických, námořních až leteckých map pro určování polohy, vzdáleností a směrů,
navigace.

Zatímco u námořních a zčásti i leteckých map historicky velmi dlouho korespondovaly se zájmy a
potřebami občanské sféry, vojenské topografické mapy a na nich prezentované souřadné systémy již měly
zvláštní, specifické znaky.

Tyto znaky vojenských souřadných systémů se postupně zvýrazňovaly s technickým a technologic-
kým pokrokem, nárůstem a rozsahem, rychlostí komunikace, se změnami vojenských aktivit od lokálních
měřítek přes regionální a kontinentální rozsah až po globální.

1. Specifika a vývoj geodetických referenčních systémů
pro potřeby ozbrojených sil

Integrační trendy v geodézii, charakteristické pro překonávání národních přístupů k volbě soustav
rovinných souřadnic a jim odpovídajících kartografických zobrazení, typické pro Evropu v průběhu konce
19. století byly přerušeny první světovou válkou. Tomuto trendu také odpovídal průběh výběru systému
rovinných souřadnic v předválečném Československu — od Benešova zobrazení k zobrazení Křovákovu.

Po zkušenostech z druhé světové války a se vznikem protikladných vojensko-politických uskupení
vznikají pro jejich vojenskou potřebu klasické, zpočátku regionální a posléze kontinentální geodetické
systémy. U nás byl pro mapovou tvorbu zaveden S-46 — poprvé s Gauss-Krügerovým zobrazením;
jak známo pak následovala domácí interpretace sovětského systému S-1942 — tzv. systém S-1952. Po
prvním souborném vyrovnání astronomicko-geodetických sítí (AGS) sovětského bloku to byl systém S-
1942 a konečně pak po druhém souborném vyrovnání AGS následovala definice posledního klasického
geodetického systému u nás — S-1942/83. Samozřejmě byl souběžně rozvinut pro střední Evropu na
našem území také systém ED 50, jehož vrcholnou vývojovou fází byla definice systému ED 87. Uvedené
systémy byly ve své době především využívány pro tvorbu vojenských topografických a speciálních map,
katalogů souřadnic [3].

Z vojenského hlediska splnily uvedené systémy svoji úlohu, a to jak pro rozsah svého pokrytí, tak
i z hlediska systémové a polohové přesnosti. Lze konstatovat, že systém S-1942 a jeho novější varianta
představovaly vrcholné období klasických geodetických systémů, a že také splňovaly všechny vojenské
požadavky na geometrickou přesnost. Poskytovaly také první údaje a informace fyzikální povahy –
definování parametrů normálního tíhového pole a definici průběhu kvazigeoidu a složek tížnicových
odchylek.

Pro praktické potřeby civilní geodézie a katastru byly však označeny jako nevhodné. Přesto všechno
byl S-1942/83 a jeho souřadnicové bodové pole na území České republiky využito při výstavbě geocen-
trických systémů ETRS 89 a WGS 84. Kvalita a přesnost souřadnic bodového pole systému S-1942/83
byla na našem území ověřena při určování transformačních prvků vzhledem k oběma geocentrickým
systémům a kuriosně také geografickou službou bundeswehru po převzetí tohoto systému na území býv.
NDR.

V průběhu užívání systémů S-1942, zpřesněného S-1942/83 vznikly a do používání byly zavedeny
speciální geodetické a geofyzikální mapy, registry geodetických a geofyzikálních veličin. Pro perspektivu
bylo také podstatné, že umožnily a technologicky podpořily první kroky v automatizované tvorbě
topografických map.
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S rostoucími možnostmi a navigační inteligencí vzdušných a pozemních zbraňových systémů ve
druhé polovině 20. století však zároveň stoupají požadavky na kvalitativní charakteristiky vojenského
geodetického referenčního souřadnicového systému, které mají spolehlivě zajišťovat

– globální homogenitu pro rozvíjené souřadné a hlásné lokalizační soustavy
– přesnost v poloze a výškách bodových polí, umožňující volbu míry přesnosti podle potřeby uživatelů
– vzájemnou korespondenci geometrických a fyzikálních charakteristik preferovaného geodetického

systému
– kompatibilitu s navigačními systémy, zaváděnými do ozbrojených sil, mj. také pro integrovaný

navigační systém GPS/INS vzhledem k jeho závislosti na charakteristikách tíhového pole Země.

1.2. Nástup prostorové geodézie a geocentrických systémů ve vojenství

Od teoretického a tabelárního využívání prostorových souřadnic k praktickým úlohám vedl vznik dru-
žicové geodézie a její navigační aplikace. Za této situace dochází v ozbrojených silách k další změně
tradičních názorů a požadavků na kvalitu geodetických systémů. Vznikají první vojensky orientované
prostorové geodetické systémy s novými charakteristikami s tehdy dosažitelnou přesností a spolehli-
vostí. Vývoj a zpřesňování definičních parametrů geodetických systémů lze dokumentovat na globálních
geodetických systémech americké armády – od transformačního WGS 60, spojujícího existující klasické
trigonometrické sítě, dále přes WGS 66 k dopplerovskému WGS 72 až k soudobému WGS 84 a jeho
aktualizovaným versím.

Tehdejší topografická služba iniciovala v rámci geodetických služeb definování systému WGS 72
na území tehdejšího Československa; na území ČR měření tehdy proběhla na několika bodech čs. AGS
aparaturami topografické služby tehdejšího SSSR a Astronomického ústavu ČSAV.

V rámci vzájemné spolupráce s oběma civilními službami, českou a slovenskou, vznikl koncem 80. let
společný dokument „Koncepce modernizace geodetických základů ČSSR,“ který shrnoval požadavky na
výstavbu novodobých geodetických polohových, výškových a tíhových základů. Po roce 1990 byl pak
dokument doplněn i aktualizován a stal se východiskem pro spolupráci se zahraničními institucemi a
zároveň podkladem pro zdůvodňování prvních nákupů aparatur GPS, které proběhly v roce 1991.

Topografická služba průběžně navazovala spolupráci s významnými geografickými službami NATO,
především s tehdejší DMA (Defense Mapping Agency).

2. Definování geodetických geocentrických referenčních systémů
na území České republiky

Rok 1992 byl neobyčejně významným pro definování systémů ETRS 89 a WGS 84 na našem území. Na
počátku tohoto roku byly podle přijatého projektu společně zaměřeny již domácími aparaturami GPS
souřadnice bodů NULRAD – bodového pole nadřazené sítě nultého řádu tehdejší ČSFR, identického
s body AGS.

Obr.1. Nadřazená síť nultého řádu NULRAD na území České republiky
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Ve druhé polovině téhož roku pak proběhlo absolutní a relativní měření GPS tehdejší DMA jednak
na identických bodech NULRAD a na dalších vybraných bodech geodetických základů podle speciálních
požadavků topografické služby.

Tabulka 1. Přehled počtu bodů zaměřených měřiči DMA
v rámci kampaně VGSN’92 technologií GPS

Charakter
bodu

Název bodu Celkem
bodů

Přesnost

Absolutní GPS
Software:

GASP, Vers.5.0

Skapce, Pecný, Přední příčka, Rača,
Šankovský grúň, Veľký Inovec

6

1 m
vzhledem
k systému
WGS 84

Relativní GPS
Software:

Ashtech Vers.
4.2.02+Fillnet

Vers. 3.0

Smrk, Medvědí Skála, Velká Deštná, Kleť,
Rapotice, Velký Lopeník, Javorina,

Kvetoslavov, Vösdobor, Gadócs Puszta,
Strahovice j., Lomnický Štít-ex

12

± 0,04 m
vzhledem
k bodu 30
Pecný, 110
V. Inovec

Pro definici
geoidu

v systému
WGS 84,
vzhledem

k bodu Pecný

Skapce, Přední příčka, Rača,
Šankovský Grúň, Veľký Inovec, Smrk,
Velká Deštná, Kleť, Rapotice, Velký

Lopeník, Javorina, Kvetoslavov,
Vösdobor, Gadócs Puszta, Strahovice,

Lomnický Štít

16

elipsoid.
výšky

± 0,004 m
vzhledem

k bodům 30
Pecný,

110
V. Inovec

zhušťovací Bez jména, očíslované 6

Celkem bodů GPS 40

Obr.2. Absolutní měření GPS/DMA na vybraných bodech NULRAD
pro definování systému WGS 84 na území bývalé ČSFR
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Obr. 3. Doplňující bodové pole polohových geodetických základů DOPNUL
na území České republiky

Ve vzájemné spolupráci GeoSl s VÚGTK a školami pak probíhala teoretická a projektová řešení a
ve VTOPÚ do roku 1995 pak příslušné výpočetní práce. Výsledkem pak byl převod souřadnic bodového
pole S-1942/83 geodetických základů České republiky do ETRS 89 prostřednictvím programů prostorové
podobnostní a Jungovy transformace [6].

V tehdejší TS AČR pak byly výsledné souřadnice ETRS 89 převedeny do WGS 84 (jeho tehdejší verse
byla ještě

”
G 730“) a provedena rekonstrukce geoidu/kvazigeoidu pro praktickou potřebu již v tomto

systému.

Obr. 4. Průběh geoidu v systému WGS 84 na území České republiky

Charakteristiky přesnosti systému jsou uvedeny na obr. 5, 6.
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Obr. 5. Vektory změn souřadnic bodů v S-1942/83 vzhledem k systému WGS 84
na bodech NULRAD na území bývalé ČSFR

Obr. 6. Vektory rozdílů souřadnic mezi systémy S-1942/83 a ETRS 89 na bodech DOPNUL

Porovnání souřadnic WGS 84 se souřadnicemi dalších systémů, zvláště pak a ETRS 89 a ITRS 96
ukazuje na kvalitativní polohové změny nových geodetických geocentrických základů (viz tabulku 2).

2.1 Zpřesňování systému WGS 84

Vývoj a zpřesňování systémových parametrů WGS pokračovalo. V období od roku 1986 (WGS 72)
probíhalo upřesňování polohy počátku prostorového souřadného systému vzhledem k těžišti Země,
orientace jeho os a měřítka polohového bodového pole tohoto globálního geocentrického systému.

Výsledkem těchto aktivit bylo od 2. 1. 1994 zpřesnění souřadnic původního WGS 84 na versi WGS
84(G 730) a od 29. 9. 1996 pak na versi WGS 84(G 873).∗

Uvedené zpřesňování parametrů a souřadnic systému WGS odráží proces rostoucí přesnosti a
implementace zpřesňovaných efemerid družic systému GPS, činnost a příspěvek IGS (International
GPS Service) [8] a odraz tohoto procesu na kvalitě souřadnic stanic řídícího a kontrolního podsystému
GPS. Neznamená tedy systémovou změnu, ale je důsledkem procesu modernizace observačních technik,
zhodnocování dlouhodobě shromažďovaných dat, zvyšování počtu sledovacích stanic systému GPS a
internacionalizaci jejich zpracování – objektivizaci tohoto procesu.

∗ Údaj v závorce znamená počet týdnů od zahájení funkce družicového navigačního systému GPS.
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2.2 Definice WGS 84(G 873) na území ČR

Vzhledem ke zpřístupnění systému GPS na přesnost náročnějším uživatelům – zastavením režimu SA od
května minulého roku, vzrostl zájem o zpřesněnou versi WGS 84(G 873), reálně velmi blízkou systému
ITRF 96. GeoSl AČR již během roku 1998 vyvolala jednání s NIMA o možnosti jeho definování na území
ČR pro potřeby AČR. Na základě technologických doporučení NIMA proběhlo v průběhu roku 1999
měření GPS vlastními aparaturami GeoSl na šesti exponovaných bodech WGS 84/ETRS 89.

Výsledky byly obratem výpočetně zpracovány v tehdejší NIMA (National Imagery Mapping Agency,
dnes National Geospatial Imagery Agency, NGA) a postoupeny GeoS AČR. Z uskutečněných porovnání
se souřadnicemi identických bodů existujících geocentrických systémů vyplynula praktická totožnost
polohových souřadnic a elipsoidických výšek ve versi WGS 84(G 873) se souřadnicemi ITRS 96/97.

Obr. 7. Izočáry rozdílů ∆φ mezi WGS 84 a WGS 84(G 873) v 0,0001”

sms

Obr. 8. Izočáry rozdílů ∆λ mezi WGS 84 a WGS 84(G 873)
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Obr. 9. Rozdíly mezi WGS 84 a jeho versí G 873 v elipsoidických výškách
se pohybují od –0,651 m až –0,664 m, v průměru o –0,657 m

Tabulka 2. Charakteristické rozdíly souřadnic
mezi aktuálními geocentrickými geodetickými systémy (data)

na území České republiky

Rozdíly mezi systémy ∆ϕ(m) ∆λ(m) ∆hel(m)

WGS84 – WGS 84(G873)∗∗ – 0,040 – 0,180 + 0,730

WGS84(G873)∗∗ – ITRF 96 + 0,002 + 0,002 + 0,013

WGS84(G873)∗∗– ETRS 89 + 0,220 + 0,190 + 0,020

ITRS 96 – ETRS 89 + 0,208 + 0,186 – 0,006

WGS 84∗∗ – ETRS 89 + 0,180 + 0,440 + 0,748

WGS 84∗∗ – ITRS 89 + 0,060 + 0,220 + 0,680

∗ Průměrné rozdíly zeměpisných souřadnic mezi uvedenými geocentrickými systémy byly získány s odchylkami cca
několik cm.

∗∗ Průměrné rozdíly zeměpisných souřadnic na bodech s hvězdičkami byly získány z dat absolutního měření GPS.

Využití dat verze WGS 84(G 873) v GeoS AČR:
– porovnání s údaji ostatních prostorových geocentrických systémů na území ČR (viz tabulka 2)
– realizace převodu souřadnic geodetických základů ČR ze systémů WGS 84/ETRS 89 do systémové

verse WGS 84(G873)
– umístění průběhu geoidu/kvazigeoidu do rámce verse WGS 84(G 873)
– příprava a tvorba katalogů souřadnic ve formě listové a digitální
– určení operativních a přesných transformačních vztahů existujících, funkčních geodetických systémů

vzhledem k WGS 84(G 873).

Kategoriím uživatelů WGS 84 s geodetickou přesností (tj. ± 10 cm) doporučovala NIMA v „De-
partment of Defense World Geodesic System 1984 – its Definition and Relationships with Local Geodetic
Systems,“ Third Edition, datovaný dnem 4.7.1997 [7] používat již od 1. 10. 1996 versi WGS 84(G 873) a
to zároveň s modelem tíhového pole EGM 96 (Earth Gravity Model 1996) a z něho odvozeným geoidem.
Data geoidu jsou využívána pro převod výšek elipsoidických, získávaných z GPS, na výšky nadmořské –
tzv. mean sea level, m.s.l.
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3. Dynamické charakteristiky WGS 84(G 873) a jejich význam

Mezi nová „negeometrická“ pojetí prostorového geodetického geocentrického systému patří také pocho-
pení praktického významu modelu tíhového pole Země – rozvoje potenciálu tíhového pole Země do řady
sférických funkcí.

Nová verse aktualizovaného standardu NATO pro vojenskou geodézii, Standardization Agreement
No. 2211, Edition 6 „Geodetic Data, Projections, Grids, and Grid References“ [12] uvádí pořadí význa-
movosti implementace společného geodetického systému v tomto pořadí:

a) World Geodetic System 1984, realizace G 873 (WGS 84(G 873)
b) International Terrestrial Reference Frame (ITRF)
c) European Terrestrial Reference Systém (ETRS).

Zavedený model tíhového pole Země NIMA – EGM 96 má počet koeficientů rozvoje geopotenciálu
(Stokesových konstant) n = m = 360, hodnotu geopotenciálu na geoidu W0, hodnotu gravitační konstanty
Země GM, normalizovaný zonální koeficient 2. stupně geopotenciálu C2,0 a úhlovou rychlost rotace
Země ω.

Pro budoucí praxi to znamená
– elipsoidické výšky udávat ve versi G 873 (rozdíl oproti versi G 730 je cca 70 cm)
– při konstrukcích geoidu/kvazigeoidu respektovat EGM 96 a elipsoidické výšky podle WGS 84

(G 873)
– pro výpočet hodnot normálního tíhového zrychlení používat doporučené koeficienty normálního

tíhového vzorce
– předpokládat systémová zpřesňování geometrických i dynamických parametrů (realizaci EGM 2000

a perspektivního EGM 2005) a jejich průběžné zavádění.

Respektování těchto charakteristik je již v současné době velmi důležité i pro málo početné, avšak
moderní armády [1].

4. Současný STANAG 2211, souřadnicové a hlásné systémy

Standardization 2211 [12], udává normy – nebo jejich rozpětí pro široké spektrum armádních uživatelů
u pozemního vojska, letectva a námořnictva. Je unifikační normou, na které jsou založeny předpisy,
směrnice jednotlivých druhů vojsk, situační velení, plánování a průzkum, jsou usměrňovány navigační
pravidla, komunikace a spojení mezi armádními složkami, programová, výpočetní a databázové zabez-
pečení vojensky orientovaných GIS, mapová tvorba a kódování informací.

Zahrnuje:

– geometrické a dynamické parametry geodetického systému
– definice souřadnicových soustav – zeměpisné a rovinných
– definice hlásných alfanumerických lokalizačních soustav
– používaná kartografická zobrazení
– transformační parametry mezi systémy souřadnic a souřadnými soustavami
– výškové systémy a geoid
– odkazy na způsoby řešení speciálních nebo zvlášť exaktních úloh s odkazy na příslušná software.

V praxi jsou však v pozemním vojsku používány také alfanumerické hlásné lokalizační soustavy
(zakódované rovinné souřadnice E,N - MGRS, Military Geographic Reference System, založené na
souřadnicích Mercatorova válcového, konformního zobrazení po 6◦ pásech – UTM, Universal Transversal
Mercator); ve vzdušných silách a námořnictvu pak zakódované geodetické zeměpisné (elipsoidické)
souřadnice - GEOREF (Geographic Reference Frame).

4.1 Perspektiva dalšího vývoje

Geografické služby NATO realizují ve vzájemné součinnosti úkoly přechodu na normy STANAG 2211 a
jejich zavádění do výbavy armád [2], [3], [4], [10]. Společné úkoly, jejichž řešení zabezpečuje Geografický
výbor NATO ve spolupráci s orgány NIMA/NGA a národních geografických služeb (GeoS) jsou:

– určování transformačních parametrů
– definice a sjednocování výškových systémů, výšek nadmořských i elipsoidických
– zpřesňování EGM 96 na EGM 2005 [13]
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– zavedení aktuálních norem geografické podpory do vojsk a vzdušných sil
– modernizace užívaných navigačních technologií
– lokalizování prvků VGIS prostřednictvím WGS 84 a jeho versí
– zpracování pomůcek, předpisů
– výcvik personálu v používání produktů podle STANAG 2211.

Každoroční pracovní konference Pracovní skupiny geodézie a geofyziky Geografického výboru NATO
(Geodesy and Geophysic Working Group, G&G WG), nepřetržitost její agendy a komunikace s jednot-
livými GeoS zabezpečují neustálý přehled o stavu plnění stanovených úkolů [11].

5. Úkoly GeoS AČR v oblasti výstavby
a zavádění geodetického geocentrického systému

Jsou to tyto úkoly:

– výstavbu a průběžnou modernizaci, aktualizaci databáze
”
Vojenský geodetický a geofyzikální infor-

mační systém,“ VGGFIS, [3]
– převod souřadnic geodetických základů do současné systémové verse WGS 84(G 873) s uvažováním

jejich dalšího zpřesňování [4]
– určení potřebných transformačních vztahů mezi používanými systémy a jejich rozšiřování do zájmo-

vých území
– vydání katalogů souřadnic a speciálních map v aktuálním pojetí
– zpracování příslušných software a databází, úpravy technologií podle požadavků armádních uživatelů
– zavedení norem do mapové tvorby tak, aby mapové dílo AČR bylo k roku 2005 plně standardizované
– zpracovat a vydat příslušné směrnice, pomůcky a tabulky
– prostřednictvím národního příspěvku pokračovat v mezinárodní spolupráci se složkami GeoS

NATO/PfP na řešení speciálních úloh
– spolupráce s ČÚZK při doplňování obsahu armádních katalogů souřadnic a jejich aktualizaci, účast

při modernizaci geodetických základů ČR
– spolupráce s Topografickou službou ASR při geodeticko-geofyzikálním zabezpečení.

5.1. Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém (VGGFIS) GeoSl AČR

Obsahuje:

1. Databáze souřadnic polohových geodetických bodů (BANGU):
– geodetických bodů (RGB)
– situačních bodů (RSB)
– hraničních bodů (RHB)
– údajů na Laplaceových bodech (RLB)

2. Databáze geomagnetických údajů (REMAGNE)
3. Databáze magnetických anomálií (RMA)
5. Databáze středních hodnot Bouguerových anomálií a nadmořských výšek (RSH)
6. Databáze Bougerových anomálií (RBA)
9. Databáze jiných datových zdrojů (MODELS)

Hlavní úsilí je zaměřeno na přestavbu struktury VGGFIS souběžně s výstavbou technologií tvorby
produktů geografické služby, které navazují na tuto databázi.

Podle schváleného zadání výzkumného úkolu VTOPÚ byly stanoveny tyto základní cíle řešení:
– zabezpečit komplexní převod databází VGGFIS do standardního geodetického referenčního systému

WGS 84, verse G 873
– zajistit převod databází VGGFIS do nového technicko-programového prostředí nových a perspek-

tivně zaváděných technologií
– zajistit modernizaci technologií aktualizace databází a současně jejich harmonizaci s technologiemi

státního geodeticko-geofyzikálního informačního systému ČÚZK
– připravit standardní vstupně/výstupní rozhraní VGGFIS směrem k aplikačním technologiím GeoS

AČR a armádních informačních systémů.
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Obr. 10. Struktura a obsah VGGFIS, založené na objektově-relační aplikaci DAO

Závěr

GeoSl AČR byla díky svým aktivitám v oblasti fyzikální a globální geodézie pověřena na konferenci
Geografického výboru NATO v Praze (7.11.2000) v rámci úkolů ustavené tzv. „Special Study Group“
definicí a zpřesňováním globálního výškového systému [11]. Úkolem skupiny je v rámci mezinárodní
spolupráce při soustřeďování dat a využití metod družicové altimetrie, GPS/nivelace a gravimetrických
dat uskutečňovat testování kvalit modelů geopotenciálu (GMP) a přispívat k jejich operativnímu využití.
Výsledek těchto prací bude definice jednotného systému nadmořských výšek (World Height System,
WHS) [4], zpřesnění GMP a průběhu geoidu/kvazigeoidu, definice globálního, standardního systému
elipsoidických výšek a tím také příspěvek k definici perspektivního EGM 2005 [12]. Na pracovní poradě
s NIMA v září 2001 bylo pro tuto oblast přijato společné Memorandum o dvoustranné spolupráci. Stejná
problematika je tematickou přílohou k nové Dohodě o vzájemné spolupráci mezi NIMA (dnes NGA,
National Imagery Agency) a GeoS AČR na léta 2003 - 2012.

Systém WGS 84 (G873) byl již do AČR zaveden oficiálně od 1.1.2006 a to současně s novým
vojenským mapovým dílem, založeným na tomto geodetickém systému a kartografickém zobrazení UTM.

GeoSl AČR byla také připravena k realizaci společného úkolu s geodety Slovenska - spojení průběhu
systémového kvazigeoidu obou republik. Základní předpoklady již existují - volba a zaměření dat na
spojovacích bodech společného NULRAD a dostupnost gravimetrických dat z překrytu obou území.
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Změna měření na vážení v českém báňském provozu do 19. století
— problémy a překážky

Ladislav Jangl

Vliv na změny měření a vážení v našem hornictví a v návazných provozech měly jednak rozdílnost
technických možností a ekonomických podmínek (nákladnost použitých pomůcek a zařízení i jejich
provozu), jednak zvyklosti a obyčeje v obchodu s báňskými produkty a v jejich používání. Takový proces
měl analogický průběh v celé Evropě a vrcholil v době, kdy jednotlivé země přijaly metrickou soustavu.

Ve staré literatuře a zvlášť ve starých písemnostech nalézáme informace o velkém množství použí-
vaných měr a vah. Když je blíže sledujeme, zjistíme, že u délkových a plošných měr vznikaly jen menší
diference. Bylo to proto, že se dotýkaly nejchoulostivější stránky báňského podnikání — peněz — protože
bezprostředně ovlivňovaly vlastnická práva podnikatelů (velikost propůjčovaných měr) a do určité míry
i některé provozní náklady, především mzdy (např. úkolová mzda při dobývání ložiska, doprava)1. Největší
škálu rozdílů vykazovaly duté míry, s nimi jsou také spojeny největší obtíže při převodu jejich hodnoty na
metrickou. Proto tato práce sleduje okolnosti, které mohly mít vliv na přechod od odměřování k vážení.
Vážení přicházelo do 1. poloviny 19. století v úvahu relativně málo, protože představovalo vícepráci
a dodatečné náklady proti použití samotných dutých měr. Ve starších dobách bylo technicky náročnější
a daleko dražší. Zpomalovalo manipulaci s materiálem (vyžadovalo překládání) a použití více pracovních
sil, bylo tedy ekonomicky neúnosné. Teprve uplatnění mostních vah zjednodušilo, urychlilo a zlevnilo
vážení a dovolilo jeho všeobecné zavedení. Až do té doby se uplatňovalo téměř výhradně při zjišťování
množství konečných báňských produktů, a to především u drahých a barevných kovů. Teprve v době,
která předznamenala podmínky pro vznik průmyslové revoluce, začínalo docházet ke změnám.

Nepřesnosti, chyby a omyly starých horních úředníků2

Následující pasáže mají svůj význam nejen v tom, že upozorňují, čím vším bylo nutné se zabývat při
excerpci a studiu podkladů pro zjišťování hodnoty dutých měr v báňském provozu a jak bylo takové
zjišťování složité. Jejích význam je především v tom, že uživatelům ukazují, jak oni sami musí přijímat
data, která získají z autentických pramenů nebo z literatury. Že je nemohou vždy brát doslova jako
nepopíratelnou skutečnost, ale že je musí hodnotit (a hodnotit i jejich autory v souvislosti ze soudobou
politickou, ekonomickou a osobní situací). Ověřovat jejich pravdivost a reálnost (třeba i konfrontací
s pozůstatky starého provozu) i správnost výpočtů, aby je interpretovali co možná nejblíže k dřívější
skutečnosti. A tedy aby získané metrické hodnoty byly co nejspolehlivěji použitelné pro konkrétní potřebu
výzkumu ložiskové situace i nebezpečí vyplývající z poddolování.

Přesnost údajů uváděných ve starých relacích

Rozměry dutých měr uváděly horní úřady většinou na celé stopy a palce, málokdy na jejich části (poloviny,
třetiny, čtvrtiny palce), jen zcela výjimečně na tzv. čárky (dvanáctiny palce). Z tohoto hlediska musíme
počítat s možností nepřesnosti ± 0,5 palce, zhruba kolem 13 mm.

Adekvátní převod údajů ze starých relací naráží také na rozdíly ve fyzických délkových měřidlech
používaných v jednotlivých důlních revírech. Ty souvisely jednak s měrami používanými v běžném
občanském životě, jednak s přenášením necejchovaných měřidel z báňské akademie v Banské Štiavnici,
někdy i z jiných revírů. Byly poměrně nepatrné (v řádu milimetrů), ale byly.

Dalším zdrojem nepřesností, a to někdy poměrně značných, jsou méně přesně určené i používané -
zpravidla občanské - duté míry (např. věrtel, korec a další), na které se relace horních úřadů odvolávaly
při udávání obsahů hornických dutých měr. Úměrně k tomu musíme počítat s odpovídající nepřesností
až v řádu krychlových decimetrů.

Nelze opomenout skutečnost, že někdy v jedné a téže relaci nalezneme několik odlišných výpočtů
obsahu podle různých způsobů (podle délkových rozměrů nádob v různých měrách — např. uherské,
dolnorakouské aj., obsah nádob uvedený v kubických stopách a palcích či podle jiných nádob). Zjistíme
i odlišné výsledky podle stejného způsobu převodu.

Z toho vyplývá závěr, že u dutých měr nelze počítat s mírou přesnosti převodů na metrické hodnoty
podobnou jako u délkových měr. Proto také — i když přepočty a výpočty jsou prováděny na řadu

1 Viz L. JANGL, Změny délkových měr v českém hornictví a jejich příčiny, Dějiny věd a techniky 3/2005, v tisku.
2 V textu používám značky a zkratky: 1◦ = sáh či látro, 1´ = stopa, 1´́ = palec, kub. = kubická míra, = plošná

míra; VHÚ = vrchní horní úřad, HÚ = horní úřad.
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desetinných míst — je nutné mít vždy na mysli, že takto „přesné“ převody slouží jen k ilustraci rozdílů
mezi různými způsoby zjišťování vstupních dat a přepočtů. Pro praktické použití mohou většinou sloužit
jen převody zaokrouhlené na počet platných míst vhodný pro příslušnou potřebu.

Relevance použitých dat starých archivních relací

Poměrně dost často nejsou zcela spolehlivá ze dvou důvodů. První důvod je v nedostatečné úrovni
vzdělání některých funkcionářů horních úřadů a především magistrátů horních měst. Dopouštěli se
početních chyb. Občas jim činily potíže i jednoduché matematické úkony, zvlášť převádění délkových,
plošných a kubických měr duodecimální soustavy, občas i neschopnost správně zjistit obsah podle jiných,
zpravidla v občanském životě užívaných měr, např. žejdlíku, strychu aj. Proto se ve starých relacích
objevují početní chyby a rozdíly mezi údaji o obsahu dutých měr. Nejspolehlivější výsledky dávají údaje
o délkách jednotlivých rozměrů těles (tj. délka, šířka a výška, resp. průměr či obě osy ploch kruhového
nebo elipsovitého průřezu a výška), protože ty příslušní funkcionáři měřili přímo a mohli se chyb dopustit
v nejmenší míře.

Druhý důvod představují záměny údajů o použití různých soustav měr a vah, uherské, české,
freiberské, ale i norimberské a dalších místo vídeňské (dolnorakouské), zaváděné Marií Terezií v Rakousku
od roku 1756 a v Čechách od roku 1764.3 Nová soustava dělala horním a lesním úřadům i magistrátům
potíže (kromě jiného i tím, že v ní neexistoval vztah mezi loktem a délkami odvozenými ze sáhu).
V mnoha případech, aby měly od nadřízených instancí pokoj, hlásily, že dolnorakouské míry se v okruhu
jejich působnosti používají, ačkoli to nebyla pravda, případně uváděly, že používají rozměry či objem
v dolnorakouských mírách, ačkoli kontrola výpočtů jasně prokazuje, že šlo o míry a váhy jiné, zpravidla
české (kontrolu umožňuje kromě vztahu lokte a sáhu — v české míře měl sáh 3 lokte, v rakouské žádný
vztah mezi loktem a sáhem neexistoval — také např. skutečnost, že dolnorakouský centnýř měl 100 lb
(liber) a český 120 lb, případně to prozrazuje rozdíl ve váze).

Můžeme to prokázat na několika případech.
Jako ukázka početní chyby může sloužit relace HÚ Příbram z 11. 8. 17774 uvádějící velikost malé

a velké káry písku ve vídeňských mírách. Malá kára měla rozměry d. = 1◦ 8´́ , š. = 23´́ , v. = 12´́ , objem
403,5 dm3 a do 1◦ kub. se mělo vejít 15 malých kár. Velká kára měla rozměry d. = 1◦ 28´́ , š. = 39´́ ,
v. = 12´́ , objem 855,2514605 dm3 a do 1◦ kub. se mělo vejít 8 velkých kár. Jestliže dělíme objem 1 sáhu
kub. = 6820,992141 dm3 objemem 1 velké káry, dostaneme počet ≈ 7,97 kár, tedy do 1◦ se vešlo skoro
přesně 8 velkých kár. U malé káry však objem nesouhlasí, pro 1◦ kub. = 6820,992141 : uváděným počtem
malých kár 15 = objem káry 454,7328094 dm3. Když však dělíme objem 1◦ kub. objemem malé káry,
dostaneme hodnotu 16,904 kár. Což představuje nikoli 15, ale 17 kár. Musíme tedy konstatovat, že
úředník HÚ Příbram se dopustil chyby v počítání.

Vyskytují se i nesprávné nebo alespoň pochybné údaje. Roku 1771 se objevily v příloze vizitace
českých dolů 5 údaje o velikosti a vzájemném poměru několika dutých měr v Horním Slavkově, založené
na vztahu 1 fůra (Fuder) = 60 vídeňských centnýřů. Při takovém vztahu by však kolečko (nebo dvoukolá
kára, to není z textu jasné) muselo uvézt 1120 kg. To je příliš vysoká hodnota, Je možné, že šlo o chybu
písaře. Opačnou chybu nalezneme v relaci horního úřadu v Oloví z 19. 10. 1775.6 Neuvádí rozměry
jednotlivých měr, nýbrž pouze jejich kubický obsah. Vezmeme-li si jako příklad opět kolečko, je u jeho
nákresu uvedeno 360 dolnorakouských kubických palců. tj. 6,58 dm3. To je také nepřijatelná, příliš malá
hodnota. Příčinou je zřejmě špatné měření či počítání horního úředníka.

Jako příklad mohou sloužit i rozporné údaje o obsahu huntu z hlášení vrchního horního úřadu
Příbram z 11. 8. 1777.7 Podle rozměrů v uherských palcích měl 93,5 dm3, podle obsahu uvedeného
v uherské míře 2´ 744´́ kub., tj. také 93,5 dm3, ale ve vídeňské míře 2´ 1315´́ kub., tj. 87,2 dm3, podle počtu
dolnorakouských žejdlíků 91,9 dm3, v tabulce za zprávou je dokonce uvedeno 5´ 360´́ kub. uherských, tj.
164,5 dm3, a 594 4/8 dolnorakouského žejdlíku, tj. 210,3 dm3.

A konečně jako odstrašující příklad může sloužit údaj z téže relace, týkající se rozporných údajů
o objemu truhly na měření žiloviny. Podle rozměrů v uherských palcích byl 917,3 dm3, podle obsahu
v uherské míře 21´ 1440´́ kub. = 840,3 dm3, ve vídeňské míře 22´843´́ kub. = 710,1 dm3, podle 7336

3 Patent ze 30. 7. 1764 o zavádění rakouských měr v Čechách.
4 NA, VHÚ Příbram, kart. 94, fasc. 55.
5 NA, fond Rukopisy, rkp. 2124, Horní místa v Čechách 1771, přílohy za Horním Slavkovem
6 NA, VHÚ Jáchymov, sg. VII/a, fol. 100 — perkmistr Joseph Andreas Hutter a přísežný Donat Richter.
7 NA, VHÚ Příbram, kart. 94, fasc. 55.
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dolnorakouských žejdlíků = 2594,6 dm3, v připojené tabulce 20´kub. uherských = 769,8 dm3 a 2386 7/8
žejdlíků dolnorakouských = 844,2 dm3.

Zmatky způsobené uváděním jiných druhů měr, než těch, které byly skutečně použity v textu a ve
výpočtech, dokládají relace lesního úřadu a horního úřadu v Horním Slavkově rovněž z roku 1775. Dne
22. června posílal horní úřad vrchnímu hornímu úřadu v Jáchymově zprávu o měrách dřeva používaných
v jeho revíru.8 Uváděl, že jejich rozměry měří podle „dolnorakouského látra, a to tří dolnorakouských
loktů na jedno látro počítáno“. To byly dva nesmysly. Za prvé o žádném dolnorakouském látru tehdy
ještě nemohla být řeč (to se objevovalo u báňských map tu a tam až od 1. poloviny 19. stol. v souvislosti
se zaváděním dekadické soustavy do praxe důlních měřičů). Za druhé dolnorakouský sáh, o který mohlo
jít (18,96484 dm) nikdy nemohl mít délku tří dolnorakouských loket (po 7,77558 dm). Ale vztah 1 sáh
= 3 lokte platil u českého sáhu (17,7827 dm) a lokte (5,9276 dm).9 Pokud bychom měli pochybnosti, zda
se skutečně jedná o české místo ohlašovaných dolnorakouských měr, přesvědčí nás relace slavkovského
lesního úřadu z téhož roku (9. 12. 1775).10 Ta uvádí na závěr tabulku s rozměry a obsahy tří různých sáhů
dřeva, nad kterou výslovně (ale chybně) uvádí, že jsou vedeny v dolnorakouské míře. Ale v úvodu výslovně
praví, že lesní úřad používá „k vyměřování délky a šířky slavkovské lesní látro o délce 3 pražských loket“.
Když pak do délkových a kubických hodnot tabulky dosadíme dolnorakouské míry, dostaneme rozporné
výsledky. V českých výsledky spolu souhlasí (až na číslice od 2. desetinného místa, kde malé rozdíly
vznikají vinou počítání v duodecimální soustavě).

Z uvedených příkladů vyplývá, že všechny údaje starých relací je nutné soustavně ověřovat, po-
rovnávat s jinými a kontrolovat za použití přepočtů podle různých soustav měr. Jde o velice náročnou
a zdlouhavou práci.

Příliš veliké rozdíly v jedné míře na jediné lokalitě v omezeném časovém úseku

Podmínky a okolnosti jejich zkoumání — konkrétní případ

Nejenže zjišťujeme rozdíly v údajích dřívějších báňských úředníků podle různých způsobů výpočtů, ale
nacházíme i výrazné rozdíly v údajích o velikosti jedné a téže míry v relativně krátké době a na téže
lokalitě. Jako příklad může sloužit lokalita Horní Slavkov a velikost tzv. roštu (der Rost, tj. jednak pražení
samo, jednak množství rudy najednou pražené).11 Máme k dispozici údaje z doby, kdy se proti dřívějšku
výrazně měnily způsoby mechanické úpravy, ale předchozí tepelná úprava rudy se příliš neměnila, totiž
z let 1771 až 1820, soustředěné do dvou velmi krátkých časových úseků — 1771 až 1775 a 1819 až 1820.

Z roku 1771 pochází vizitační protokol,12 který má za hodnocením Horního Slavkova a tamních dolů
přílohu, v níž jsou zachyceny vztahy jednotlivých dutých měr, potřebné pro sledování údajů v relaci.
Jedná se o rošt, který se rovná 6 šichtám (je míněna vrstva rudy umístěné do roštu), či 60 fůrám, 180
kárám nebo 240 tonám13. Už zde se skrývá první zrada: ve starých zápisech se soustavně pletou německé
názvy kolečka (der Karren) a káry (dvoukolé koňské nebo i ruční káry, die Karre), takže není zcela jisté,
co je termínem „Kharn“ míněno. Samotné vztahy měr by bylo nutné složitě vyčíslovat pomocí zpráv
o těchto měrách z jiných relací a dob — a pravděpodobně i dost nejistě. Naštěstí je uveden vztah k pevné
jednotce, kterou byl vídeňský centnýř. Ten byl už tehdy dobře určen patenty Marie Terezie z roku 1756
pro Dolní Rakousko a z roku 1764 pro zavádění dolnorakouských měr v Čechách. Jeho metrickou hodnotu
upřesnil zákon o zavádění metrické soustavy z roku 187114 na 56,006 kg. Naneštěstí však je váha fůry
uvedena jako 60 vídeňských centnýřů. To odpovídá 3360,36 kg a podle toho by měla kára (nebo kolečko)
1120,12 kg. To je i na koňskou káru moc a na kolečko už teprve.

Musíme se tedy poohlédnout po jiném řešení. Můžeme důvodně předpokládat, že jde o chybu písaře,
který na úřadu nejvyššího mincmistra a perkmistra relaci pro nejvyšší místa ve Vídni opisoval. Jsou dvě
možnosti — správné číslo mělo být psáno buď 16 nebo 6 centnýřů.

Pokud by se jednalo o 6 centnýřů, byla by váha obsahu káry nebo kolečka 112,012 kg. To by sedělo
na kolečko, ale ne na káru. Budeme-li hledat možnost ověření, máme z Horního Slavkova údaje pro obsah

8 NA, VHÚ Jáchymov, sg. VII/a, fol. 82 — Kleofas Fischer a Johann Georg Paulus.
9 S nepatrným rozdílem na posledních desetinných místech způsobeným zaokrouhlením.

10 NA, VHÚ Jáchymov, sg. VII/a, fol. 118, — Johann Anton Behner a Johann Augustin Loebl.
11 G. AGRICOLA, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, l933, Praha, s. 235 — „Neboť rudy se z dvojího důvodu

praží: buď totiž, aby z tvrdých se staly měkkými a křehkými . . . nebo, aby se spálily tučné součástky, jako síra, bitumen,
auripigment, realgar . . . “

12 NA, RKP č. 2124, Horní místa v Čechách 1771.
13 Pro časté záměny s metrickou tunou užívám pro starou míru zásadné termín „tona“ (die Tonne).
14 Zákon z 23. 7. 1871 č. 16/1871 ř.z., čl. IV — vzájemný poměr starých a nových měr a vah.
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rudy v káře, které v metrickém vyjádření odpovídají 510, 456, 427, 295 a 267 kg. Na káru by to bylo
tedy málo. Další možnost ověření nabízí sám rošt. Při 6 ctr. na fůru by měl 20 162,16 kg a při hustotě
slavkovské rubaniny 1,7 kg.dm−3 by měl 11 860,094 dm3. To je také dost málo.

Zbývá ještě 16 ctr. na fůru, tj. 896,096 kg (při zjištěné hustotě slavkovské rubaniny 1,7 kg.dm−3

to odpovídá 527,1 dm3) . Pak by měla kára 298,698 kg (175,7 dm3), tona 224,024 kg (131,8 dm3), rošt
53 785,78 kg (31 638,94 dm3). Takové hodnoty se zdají dost reálné.

Máme ještě jednu možnost ověření, totiž údaje, kolik centnýřů mívala fůra. Např. roku 1631 v
Černém Dole se rovnala 1 hýli nebo 16 ctr. (čes.), roku 1701 ve Sv. Petru 12 ctr., 1727–1734 v Krupce
10–12´kub. čes. (tj. něco přes 9 ctr. víd.), roku 1775 se uvádí v Horní Blatné fůra o 312 dm3, tj. 530,4 kg
≈ 9,5 ctr. víd., téhož roku 1775 se v Horním Slavkově uvádí hýle čili fůra o 265,052 dm3, tj. 450,5884 kg
≈ 8 ctr. víd., ale roku 1819 opět v Horním Slavkově 17 ctr. 16 lb, roku 1829 udává Mosch 12 až 14
ctr., roku 1710 Herttwig udává jednu hýli na 16 ctr. a Peithner roku 1780 rovněž na 16 ctr. atd. — I
když jsou tyto hodnoty dost rozdílné, přesto přesahují oněch 6 ctr. — Pokud se uvádí „hýle nebo fůra“,
je nutné připomenout, že v hornictví se uplatňovaly dva druhy fůr, totiž jedna s oddělitelnou korbou,
která byla menší (taková korba byla ona uvedená hýle), a druhá větší s korbou pevnou. Velmi často
jsme na rozpacích, o kterou se jedná, pokud nejsou uvedeny rozměry nebo váha obsahu. To může zčásti
vysvětlovat rozdíl mezi slavkovskými údaji z roku 1775 a 1819 a nasvědčovat, že skutečná hodnota pro
1 větší fůru se blížila k 16 ctr., tj. k oněm 896,096 kg.

Dál si musíme uvědomit, že přes veškerou péči věnovanou porovnávání zjištěných fakt není možné
vyloučit, že použité srovnávané i srovnávací hodnoty se mohly během doby nebo v závislosti na způsobu
použití více nebo méně měnit. Je potřeba nalézt pokud možno všechna dostupná skutečná a reálná fakta
(např. změřené rozměry dutých měr, zjištěnou váhu obsahu starých dutých měr, různá plnění nádob,
vždyť množství rudy hrálo reálnou roli při hutnění, znamenalo peníze — a v tom se staří neradi pletli).
V každém případě musíme hodnotit, zda výsledky výpočtů v daných souvislostech mohou či nemohou
být reálné.

Porovnávání tzv. roštů v Horním Slavkově v letech 1771–1820 jako příklad

Rok Váha v kg Objem v dm3 Způsob zjištění váhy nebo objemu

1771 53 765,76 31 626,76 60 fůr po 16 ctr.víd. = 896,098 kg× 60
1775 44 445,6 26 144,5 60 fůr po 12 ctr. čes. = 740,76 kg× 60
1775 40 553,- 23 854,7 60 fůr = 265,052 dm3× 60
1775 32 527,- 19 133,5 240 ton = 79,723 dm3× 240
1775 24 849,- 14 617,1 360 huntů = 40,603 dm3× 60
1806 47 045,- 27 673,5 840 ctr.víd. = 56,006 kg× 840
1819 70 667,6 41 569,2 360 huntů = 115,47 dm3× 360 (není jisté, zda platí počet huntů)
1819 44 758,8 26 328,7 360 huntů = 222 lb.čes.× 360
1819 70 665,7 41 568,1 1080´kub.uher. = 38,488940 dm3× 1080
1819 70 665,7 41 568,1 5 sáhů kub. uher. = 8313,611013 dm3× 5
1820 44 804,6 26 355,8 800 ctr.víd. = 56,006 kg× 800
1820 57 686,2 33 933,- 1 Feld = 2 Röste, 2060 : 2 = 1030 ctr.× 56,006 kg

Rozdíly jsou značné a rošty můžeme těžko sjednotit — pokusit se o aritmetický průměr by byla
největší chyba. Nejvýš můžeme konstatovat, že rošt měl zhruba 20 000 až 40 000 dm3, tedy že najednou
pražili 20 až 40 m3 rudy.

Upozornění na dřívější zvyklosti rozdílné od našich dnešních představ

Ani objem nádob, vypočítaný správně podle jejich rozměrů, nemusí odpovídat skutečnému množství
materiálu do nich uloženého. Například fůry, káry, kolečka aj. nemusely být nakládány zcela, pokud
hrozilo v terénu vinou otřesů při jízdě vysypávání nákladu (to je patrné i na některých ilustracích
v Agricolově díle). Totéž se týká nádob na těžbu vody z dolu, tedy měchů i různých okovů. Mohlo to
však být i obráceně, některé nádoby sloužící k odměřování dodávaných potřeb (např. dřevěného uhlí,
hutních přísad, potravin aj.) bývaly vršené, jejich obsah byl tedy větší než jmenovitý objem. Staří autoři
takové rozdíly zpravidla neuvádějí.

Působily i jiné vlivy. Korby některých dopravních prostředků nebyly pevně spojeny s podvozky,
protože vozidly nebylo někdy možné zajet až těsně k místu, kde bylo potřeba složit náklad. Překládání
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nákladu bylo pochopitelně naprosto nerentabilní, korby musely být tedy ještě přenášeny. To se týkalo
i různých nosítek (často vidíme na jejich zobrazení průběžná držadla). Proto bylo nakládání menší úměrně
k okamžité potřebě.

Zdrojem nepřesností byl i způsob odměřování rozměrů některých nádob. Relace totiž neuvádějí, zda
u nádob se šikmými stěnami byla odměřována šikmá nebo svislá výška. Podle zkušeností lze předpokládat,
že spíše byla měřena šikmá výška podél stěny nádoby. Rozdíl může dělat až několik procent.

Ani používaná délková měřítka či nádoby nemusely odpovídat originálním etalonům, ať už to byl
důsledek nepřesné výroby z rukou místních řemeslníků (např. při zavádění dolnorakouských měr a vah
v 18. stol. byly předávány jen tabulky přepočtů, podle kterých měly místní instance dát vyrábět příslušné
míry a nádoby samy na svůj náklad),15 nebo důsledek opotřebení. I proto nejsou údaje v relacích pokaždé
zcela přesné. Ani horní úředníci nepracovali dostatečně přesně. To dokazuje např. hlášení úředníka
Martince z VHÚ Příbram z 11. 8. 1777, uvádějící, že jednak „české látro je o 7´́ 8´́́ menší než uherské a o
3´́ 5´́́ než vídeňské látro, a vídeňské o 5´́ 5´́́ kratší než uherské“ a v tabulce za zprávou že „český sáh se
liší od uherského o 7´ 8´́́ a o 3´ 6´́́ od vídeňského“. Ani jeden údaj, jakkoliv přepočítávaný, neodpovídá
oficiální hodnotě.
Příčiny změn v přístupu ke zjišťování množství materiálu dutými měrami

Během 19. století — a zvlášť jeho 2. poloviny — se ustupovalo od pouhého odměřování množství vytěže-
ných, přepravovaných a užívaných materiálů — rud, dřeva, dřevěného a pak i minerálního uhlí, hutních
přísad, důlních potřeb aj. Oficiální hranicí by měl být zákon z roku 1871,16 kterým byla v Rakousku-
Uhersku přijata metrická soustava. V něm už nebyly specifikovány velice četné staré jednotky, místo
nich nastoupily jako základní jednotka délky, plochy a objemu metr, základní jednotka míry tekutin litr,
základní jednotka váhy gram a jednotky od nich odvozené. S konečnou platností od roku 1876.

Ve skutečnosti nešlo o tak ostrý a skokový předěl. Příčina byla v tom, že stát — jako ostatně další
evropské státy — reagoval až následně na rozvoj výroby a obchodu, kde se rozhodovalo o používání měr
a vah. Obyčejní občané měli na změnu jen nepatrný vliv a v podstatě se jen přizpůsobovali, když místo
libry másla, chleba nebo masa si koupili půl kilogramu a při kupování látky měřili na metry místo na
lokte.

Stav v 18. století před změnami a předpoklady změn

Ke změnám, které vytvářely podmínky pro průmyslovou revoluci a s ní spojené změny, se schylovalo
už dávno. V polovině 18. stol. měla habsburská monarchie na vybranou — buď řada reforem armády,
státní správy a především výroby, nebo zánik. Stát musel preferovat vše, co sloužilo k jeho zachování.
Tereziánské a později i josefinské reformy státní správy (od 1749 a od 1751) měly za cíl odstranit
dosavadní těžkopádnost, kdy se vše spíš nevyřizovalo než vyřizovalo. Zrušení nevolnictví (1781) a reformy
školství (od let 1774–1775) měly zajistit pracovní síly a zvýšit jejich kvalifikaci. Úpravy právního systému
(od 1765 do 1781) měly kromě mnoha jiného zajistit větší bezpečnost pro podnikání a jistotu pro investice.
Úprava obchodních styků uvnitř monarchie a sjednocení celních tarifů (1752, 1775) i mincovní reforma
(1753–1754) měly vytvořit podmínky pro rozvoj vnitřního i mezinárodního obchodu. Pro daňové účely
(i k zajištění branců pro armádu) bylo zavedeno sčítání lidu (1754), katastry (1713, 1756, 1785–1789
a stabilní katastr 1817, zpracovávaný hlavně v letech 1824–1836 a později průběžně doplňovaný) a berní
a urbariální patent (1789) měly vytvořit podmínky pro snadnější a hlavně vyšší výběr pozemkové daně,
která byla dosud hlavním zdrojem státních příjmů. Od let 1855–1856 byly definitivně zavedeny jako
jedině platné dolnorakouské míry a váhy.17

Dalším zdrojem státních příjmů měly perspektivně být daňové příjmy z výroby a obchodu. Rozvoj
výroby však nebyl myslitelný bez zajištění surovin, především nerostných. K tomu měl sloužit průzkum
jejich ložisek, do kterého stát investoval v druhé polovině 18. stol. značné prostředky. Závisel ovšem na
kvalifikovaných silách, které zajišťovalo vznikající báňské školství (od roku 1716 horní škola v Jáchymově,
1763–1770 Peithner na pražské universitě, od 1770 přeměna horní školy v Banské Štiavnici na báňskou
akademii a od roku 1849 báňská akademie v Příbrami).

15 Rozměry nádoby nedovedli stanovit a spočítat ani vrchnostenští úředníci, jak uvádí ve své práci Sedláček. Nedovedeme
si představit, jak asi mohl dutou míru podle tabulky přepočtů zhotovit truhlář nebo dokonce tesař, který většinou neuměl
ani psát a počítat. Odměřování obsahu podle nasypávání hrachu nebo jiného materiálu bylo také velmi pochybné zvlášť u
velkých nádob, to nakonec dosvědčují i údaje o kubickém obsahu v uvedených příkladech.

16 Zákon o zavedení metrické soustavy z 23. 7. 1871. č. 16/1872 ř.z.
17 Byla to nařízení z 18. 7. 1855 č. 127/1855 ř.z. — dolnorakouské míry v Čechách; nařízení ze 13. 12. 1856 č. 5/1857 ř.z.

na Moravě; nařízení z 15. 7. 1856 č. 124/1856 ř.z. ve Slezsku.
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Výroba postupně přecházela od zajišťování místních potřeb k dodávkám i pro vzdálenější trhy.
Bylo potřeba, aby dosavadní mizerné dopravní cesty byly zlepšeny. Ke splavnění Vltavy přistupoval stát
váhavě od začátku 18. století, do konce století bylo vybudováno v Čechách 728 km a na Moravě 743 km
zpevněných „císařských“ silnic.

Přes všechna opatření se vlastní výroba rozbíhala jen váhavě. Existovaly a vznikaly sklárny a žele-
zárny, textilní manufaktury, ale jejich produkce stále ještě byla relativně nízká. Většina ostatní výroby
zůstávala na úrovni řemeslných dílen. Příčinou byla do značné míry závislost na energii, získávané dosud
obtížně z vodních toků, či na zvířecí nebo dokonce jen lidské síle, a na energii, kterou poskytovaly dosud
v naprosto převážné míře jen dřevo a dřevěné uhlí z postupně ubývajících lesů. Přitom takovým použitím
bylo toto dřevo zužitkováno tím nejméně efektivním způsobem.

Příčiny změn v 19. století

Na začátku rozvoje evropské výroby stála kontinentální blokáda, vyhlášená Napoleonem roku 1806. Pod-
nítila výrobu zboží, které by bylo jinak výhodněji dováženo z Anglie, a postupně vyvolala i v zemědělství
řadu změn, které vyžadovaly zajištění materiálních prostředků k jejich uskutečňování.

Změna v dostupnosti energie pro výrobu — energie parního stroje — vytvářela jednu z podmínek pro
rozvoj výroby. Další nepominutelnou podmínkou byl rozvoj dopravy. Do 40. let 19. stol. byla v hlavních
rysech dobudována síť zpevněných císařských silnic. Ovšem formanská doprava po nich nemohla trvale
zajistit pro výrobu i pro občany převoz dostatečného množství potřebných surovin (včetně nového paliva,
hnědého a černého uhlí) a odvoz hotových výrobků ke spotřebitelům, zvlášť na větší vzdálenost. To mohla
zajistit jen postupně vznikající železniční síť, jejíž základní tahy vznikaly ve 40. až 60. letech 19. stol.
Ovšem souběžně s tím byl nevyhnutelný rozvoj strojírenské výroby pro zajištění potřebného vybavení
vznikajícího průmyslu i železnice. Lze říci, že výroba umožnila železniční dopravu a železniční doprava
umožnila výrobu. Obě byly závislé na rozmachu železáren, které se odkláněly od použití nedostatečné
produkce dřevěného uhlí a přesunovaly se k ložiskům koksovatelného černého uhlí, kterého měly České
země dostatek.

Zároveň se ukazovala potřeba finančního zajištění pro budování a provoz železnic a výrobních závodů.
Část prostředků poskytl stát, část nově vznikající peněžní ústavy (Rakouská národní banka od roku 1816,
Česká spořitelna od roku 1824 a postupně i další). Velký díl prostředků vložily do výroby i pozemkové
vrchnosti. Získaly obrovské prostředky z výkupu robotních povinností po roce 1848 (v Českých zemích
72 250 000 zl.) a z vyplacení náhrady za zrušená regální práva po roce 1850 (663 669 zl.). Ty uplatnily
v podnikání, především v železářství. V polovině 19. stol. bylo téměř zcela v rukou šlechty. Během druhé
poloviny 19. stol. se v něm uplatnili občanští podnikatelé (včetně peněžních ústavů) a roku 1913 měla
šlechta v držení již jen jedinou vysokou pec.

Železniční doprava spojila naše země se světem a umožnila export, který se stal základem rozvoje
výroby. Dálkovou dopravu ale zatěžoval a brzdil až do 19. století velmi složitý systém měr a vah (a v
důsledku toho i systém cel) jednotlivých států a státečků. Ty odstranila až jejich unifikace. Ta opět nebyla
myslitelná bez zavedení metrické soustavy, která vznikla ve Francii po stupňových měřeních probíhajících
už od 18. století a vrcholicích zákonným přijetím metru roku 1799. Po Francii přijaly metrickou soustavu
např. roku 1803 Itálie, 1821 Holandsko a Belgie, 1836 Řecko, 1850 Španělsko, 1871 Rakousko-Uhersko
a 1872 Německo.

Spolu se zaváděním měr a vah metrické soustavy se její prvky uplatňovaly (vedle prvků duodecimální
soustavy používané v Anglii a v USA) při unifikaci výroby. Nebylo např. již možné v jednotlivých
závodech i v celých odvětvích vyrábět jednotlivé stroje nezávisle na jiných, bylo žádoucí dodávat jednotně
zpracované součástky i náhradní díly. K účelnému a efektivnímu využití strojů ve strojírenství i k montáži
dodávaných celků bylo nutné ve stále větším rozsahu vyrábět stejné a zpravidla vzájemně zaměnitelné
součástky a díly.

Tím vším se naše země stále více spojovaly se světem, ale stávaly se také více na světě závislými.
Ukázalo se to častěji při krizích v letech 1873–1879, kdy se u nás projevily důsledky překotného budování
výrobních závodů a nadvýroby zboží, které nacházelo jen velmi těžko odbyt, i později, kdy se k nám
přenášely další krize z dalekých zemí.
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Přechod od používání starých dutých měr k vážení v metrické soustavě

Lze říci, že všechny uvedené okolnosti si vynucovaly unifikaci měr i v chodu dolů, hutí a následných
provozů. Ještě v 1. polovině mohla být i výroba železáren a tu a tam i dolů zčásti „kusová“. Staré
duté míry se mohly uplatňovat ještě uvnitř závodů do doby kolem poloviny 19. stol. Rozvoj produkce
nerostných surovin i báňských produktů pak už vyžadovaly něco jiného.

Pro pochopení příčin přechodu od odměřování k vážení lze uvést jako příklad produkci rud.
U stříbrnato-olověných rud (na kterých měla lví podíl Příbram) to bylo ze rok 1863 ještě 5649,9 tun,
roku 1900 už 21 640,5 tun. Železných rud bylo vytěženo roku 1863 299 588 tun a roku 1900 už 676 599
tun.18 Podobný trend platil i u dalších nerostných surovin.

Stoupající produkce byla výsledkem nově zaváděných technologií, dobývacích metod a úpravenských
i hutních postupů. Přitom už nebylo možné odměřovat velká kvanta vytěžené rudniny jen na staré, někdy
těžko srovnatelně plněné duté míry (především na hunty) a vsázku do tavicích pecí pomocí koleček,
různých truhlíků aj. Ekonomie provozu si vynutila vážení. Bylo daleko přesnější pro zjištění množství
užitkové složky ve vyrubané nerostné surovině a ve výsledném produktu. Umožňovalo snadné porovnání
s výsledky předběžně získanými analýzami a tím ověření zisku nebo ztráty.

Odměřování se tak v druhé polovině 19. století nahrazovalo vážením. Při vodorovné dopravě v hlubině
se sice ještě používaly hunty, někdy i kolečka, ale už byly v těžních klecích dopravovány na povrch a váženy
včetně nákladu. Při těžbě rudniny i jaloviny už proto postupně ztrácely místo staré těžní nádoby. I při
těžbě vody těžní tony nahrazovala čerpadla poháněná parními stroji a pak i elektřinou. Funkce různých
druhů kár a vozů jako prostředků k odměřování ztratila smysl. V malých selských uhelných dolech se
občas ještě těžilo po staru, ale takové doly rychle zanikaly. I na uhelných dolech se vyrubané uhlí vážilo.
V maloprodeji se sice ještě dlouho místy prodávalo na putny, ale čím dál tím víc se dodávalo vážené uhlí.

To se odráželo i ve statistikách. Produkci surovin uváděly do roku 1873 ve vídeňských centnýřích, od
roku 1874 v metrických centech a od roku 1925 v tunách, produkci drahých kovů do roku 1858 v hřivnách
a jejich částech, od roku 1859 do roku 1873 v mincovních librách a od roku 1874 v kilogramech. Vyrobené
uranové preparáty byly vykazovány v kilogramech (uranové barvy) a miligramech nebo v gramech
(radiové soli). Jak je patrné, ve všech případech jde o váhové a nikoli o objemové jednotky.

Bylo to i proto, že vykazování i vyúčtování množství nerostných surovin či výsledných báňských
produktů a výrobků (rudy, kovu, uhlí, chemických surovin, grafitu aj.) vytěžených a případně dodávaných
odběratelským závodům se nemohlo řídit starými zvyklostmi výrobních závodů, ale obecnými požadavky
trhu, tak, aby bylo na všech místech snadno srovnatelné.

O zánik používání dutých měr a o přechod od odměřování k vážení se zasloužila nikoli právní opatření
státu, ale zcela jednoznačně průmyslová revoluce s požadavky výroby a trhu, ze kterých dané změny zcela
přirozeně vycházely.

18 Údaje vycházejí ze statistických ročenek rakouských ministerstev. Před rokem 1863 byly vykazovány jen rudy,
dodávané jiným odběratelům, které nebyly zpracovány vlastním závodem. Místní zpracování surovin se projevilo jen
v množství výsledných produktů (kovů atd.), to však ovlivňoval také dovoz některých surovin z jiných lokalit nebo ze
zahraničí, takže ani ono někdy neodráží skutečnou produkci nerostných surovin. I výrobu železa postupně stále více zvyšoval
dovoz rud dovážených z jiných zemí.
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Po stopách ztracené technické památky — úzkokolejná železnice Černá v Po-
šumaví — Fleißheim

Jiří Dvořák

Motto:
„Rozsáhlé horstvo rozkládající se na styku hranic tří středoevropských států — Česka, Německa a

Rakouska — tvoří rozlehlou, i když nepříliš horsky působící lesnatou hradbu na hlavním evropském rozvodí
mezi dunajským a vltavsko-labským povodím. S téměř 200.000 ha lesa v polohách mezi zhruba 600 až
téměř 1500 m nadmořské výšky je oblast Šumavy a Bavorského lesa na německé straně jedním z nejroz-
sáhlejších souvislých masivů lesa i v evropském srovnání. Dokladem uznávaného významu, přesahujícího
hranice jednotlivých států, mohou být i některé poněkud vzletné pojmy užívané pro tento masiv — např.
„Zelené srdce Evropy“ zvýrazňující jeho evropsky centrální pozici i význam či „Zelená střecha Evropy“,
připomínající spíše jeho polohu na hlavním evropském rozvodí i význam zdrojnice životodárné vody“.1

Každý z nás má proto svá oblíbená místa, která často navštěvuje2 a kde se vždy cítí velice rád,
protože se zde vyskytuje onen Genius loci.3 Jedním z míst Česka, která mělo, má a vždy bude mít tento
svůj mimořádně svébytný charakter, ráz a atmosféru daného regionu,4 je krajina Šumavy.5

V návaznosti na své předcházející příspěvky6 jsem se zaměřil na již zcela zaniklé technické dílo, které

1 Šumava. Böhmerwald. Fotografovali Vladislav HOŠEK a Jiří MCHAT, b.m., b. d., s. 6 (Citováno dle předmluvy,
kterou napsal Ing. Michal Valenta). Kolektiv autorů: Šumava. Příroda, historie, život, Praha 2003 (Baset), 800 s. ve své
předmluvě mimo jiné uvádí: „Šumava vždy zaujímala v českém srdci zvláštní místo. Je více než pouhým pohořím na
hranicích naší země, je pojmem, který se úzce dotýká našeho cítění. Řada dějů se váže k tomuto hraničnímu hvozdu,
pramení zde Vltava, potemněle se leskne hladina jezer, stromy vyrůstají na místech prastarých pralesů, lidé většinou
respektují řád přírody. Zkušenosti celých generací, jimž toto pohoří poskytovalo jen velmi nesnadnou obživu, se často
zhodnocují i v životě současném“. (. . . ) „O Šumavě bylo již mnohé napsáno a knihy se šumavskou tematikou — od útlých
monografických brožurek, básnických sbírek, povídek, románů, přírodovědných, geologických a geografických pojednání,
turistických průvodců až po tu největší, nejnákladnější a přes pouhých jedenáct výtisků Váchalovu Šumavu umírající a
romantickou — by zaplnily poměrně rozsáhlou knihovnu.“

2 Christian NORBERG-SCHULZ, „Genius loci“, Praha 1994; Sborníky Tvář naší země – krajina domova, Praha 2001;
Kolektiv, Téma pro 21. století. Kulturní krajina, aneb proč ji chránit?, Praha 2000, Václav CÍLEK, Krajiny vnitřní a
vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi. areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhledny,
Praha 2002, 20052; Jiří SÁDLO, Petr POKORNÝ, Pavel HÁJEK, Dagmar DRESLEROVÁ, Václav CÍLEK, Krajina a
revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, Praha 2005.

3 Miroslav NOVOTNÝ, Genius loci jižních Čech jako významná inspirace umění a vědy, in: Helmut RENÖCKL, Tomáš
MACHULDA (uspořádali), Region budoucnosti Jižní Čechy — Střední Evropa. Dimenze lidsky důstojného regionálního
rozvoje (Příspěvky z mezinárodního kongresu „Region budoucnosti Jižní Čechy — Střední Evropa“ 26.–28. dubna 2002
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích), České Budějovice 2004, s. 177–182. Kniha vyšla zároveň v německé verzi
„Zukunftsregion Südböhmen — Mitteleuropa“.

4 Např. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydala
publikace jako: Leoš JELEČEK, Pavel CHROMÝ, Helena JANŮ, Josef MIŠOVSKÝ, Lenka UHLÍŘOVÁ (eds.), Dealing with
Diversity (2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003),Abstract Book,
Praha 2003; Leoš JELEČEK, Pavel CHROMÝ, Helena JANŮ, Josef MIŠOVSKÝ, Lenka UHLÍŘOVÁ (eds.),Dealing with
Diversity (2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003), Proceedings,
Praha 2003; Vít JANČÁK, Pavel CHROMÝ, Miroslav MARADA (eds.),Geografie na cestách poznání (Sborník příspěvků
k šedesátinám Ivana Bičíka), Praha 2003; Jiří BLAŽEK, David UHLÍŘ, Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika,
klasifikace, Praha 2002.

5 Srov. Jan PODLEŠÁK, Paměť krajiny. Šumava jako ztracený společný domov Čechů, Němců a Židů, in: Zapomenuté
dědictví. Vergessenes Erbe. Oprava drobných kamenných památek na Šumavě. Renovierung der kleinen Steindenkmäler
in Böhmerwald, Vimperk 2004, s. 11.-15. Na s. 9 Jan Podlešák v Přání na cestu uvádí: „V letech 2000–2004 probíhaly na
území Národního parku Šumava opravy drobných kamenných památek, většinou sakrálního charakteru. K jejich obnově,
realizované Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, se spojilo úsilí a finanční prostředky českých,
německých a rakouských institucí, domácích firem a jednotlivců. Vzniklo tak úctyhodné kulturní dílo, které chce tato kniha
přiblížit české, německé a rakouské veřejnosti. Kniha, jež pojednává o obnově drobných šumavských památek, se zároveň
dotýká i tragické historie vzájemných vztahů Čechů a Němců ve 20. století — s cílem přispět k zahojení ran na obou
stranách Šumavy. Dějiny nelze změnit, ale je možno a nutno se z nich poučit. V tomto smyslu chce kniha být i malým
vkladem do procesu dorozumění a usmíření mezi Čechy a německy mluvícími sousedy. Obrazová část publikace zachycuje
krásu šumavské krajiny a obnovených památek v ní. Barevné fotografie nejen zobrazují opravené objekty, ale představují i
samy o sobě umělecká díla. Dokumentární fotografie a mapy pak evokují zaniklou podobu Šumavy.“ Sborník vydala Správa
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku a Rotary klub Praha.

6 Srov. Jiří DVOŘÁK, Pokus o komparaci českých tuhových dolů se světem (Od počátků těžby až do roku 1960), Dějiny
vědy a techniky 11. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2003, č. 182, s. 47-59; TÝŽ, Jihočeská grafitová
těžařstva v regionální paměti české krajiny (Návrh na propojení památek těžby a zpracování grafitu), in: Sborník příspěvků
z kolokvia Ostrava 2004, Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra managementu,
Ostrava, říjen 2004, s. 57–65; TÝŽ, Úprava grafitu v 18.–20. století (v českých zemích ve světle dochovaných archivních
materiálů a literatury), Dějiny vědy a techniky 12. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2004, č. 189, s. 67–85;
TÝŽ, Některé dochované technické památky spojené s dopravou tuhy v krajině jižních Čech (v průběhu 18.–20. století),
Dějiny vědy a techniky 13. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2005, č. 193, s. 99–110.
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by dnes jistě plným právem patřilo k důležitým technickým památkám regionu.7 Byla jím podniková
úzkokolejná železnice,8 kterou si pro svou vnitřní potřebu postupně vystavěly Schwarzenbergské grafi-
tové závody9 patřící knížecí rodině Schwarzenbergů, přesněji řečeno její primogenituře — krumlovsko-
hlubocké větvi,10 které ale byly koncem 19. století dobově označované jako grafitové hutě,11 se sídlem
v Černé v Pošumaví, německy Schwarzbach.12 Je důležité si uvědomit, že pro každé místo, obec, město
nebo region platí následující myšlenka: „Význam ekonomickogeografické polohy se projevuje především ve
spolupráci se sousedními oblastmi i zeměmi. Je velice silně podmíněna surovinovými i socioekonomickými
zdroji, kulturním i vědeckotechnickým rozvojem prostřednictvím dopravních sil.“ 13

7 Radovan REBSTÖCK, Šumavou za technickými památkami, Sušice 19982, s. 49–63; Hana HLUŠIČKOVÁ a kol.,
Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I.-IV. díl, Praha 2001 (2002), 2002, 2003, 2004.

8 Srov. W. LEX, Die Schwarzenberg’schen Grafitwerke zu Schwarzbach in Böhmen und Wappoldenreith in Niederös-
terreich, Prag 1929 (dále jen: Die Schwarzenberg’schen Grafitwerke).

9 Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov (dále jen SOA Třeboň, pobočka ČK), Fond Schwarzenberská
báňská správa Černá v Pošumaví (dále jen BS Č), (1835) – 1906 - 1945, Inventář: II/ ČK 3, František Navrátil, Anna
Mráčková – 1965. Dále: Adolf KALNÝ, Státní oblastní archiv Třeboň, České Budějovice 1979 (nestránkováno), A. KALNÝ
a kol.,Soupis fondů a sbírek. Státní oblastní archiv Třeboň, České Budějovice 1981, s. 76.

10 Srov. Jiří ZÁLOHA, Stručné dějiny rodu knížat ze Schwarzenberku, České Budějovice, b. d.; TÝŽ, Kurzgefasste
Geschichte des Geschlechtes der Fürsten zu Schwarzenberg, Vydal Historický spolek Schwarzenbeg Hluboká nad Vltavou,
b. d.; TÝŽ, Schwarzenberkové — knížata a vévodové českokrumlovští, Obnovená tradice 6, 1996, s. 14–17; Srov. Antonín
MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, in: Schwarzenberská ročenka 1935, s. 25–85. Stať vyšla i jako samostatný otisk.
Antonín MARKUS, Rod knížat ze Schwarzenberku, Třeboň 1936; Karl SCHWARZENBERG, Geschichte des reichständigen
Hauses Schwarzenberg, Neustadt, Aisch 1963; Vladimír ŠKUTINA, Český šlechtic František Schwarzenberg, Praha 1990;
Zdeněk BEZECNÝ, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině
19. a na počátku 20. století (= Monographia historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Volumen 5), České
Budějovice 2005. Srov. Český časopis historický, 5, 2005, s. 957–959 (Zprávy, autor T. Sterneck).

11 Za domovem. Vlastivěda Čech. Napsali B. BAUŠE, K. ROŽEK a Ad. WENIG. Illustroval J. WENIG, Kniha první
(Kapitola XII. Na pokraji šumavských hvozdů, . . . Upotřebení tuhy — Ložiska tuhy a tuhové hutě u Černé . . . ), Praha,
b. d., s. 103–105. V 19. století se mohl učitel a jeho žák o těžbě tuhy v jižních Čechách dozvědět, pochopitelně v rámci
tzv. širší vlasti — Rakousko-Uherska, následující upřesňující údaje (ponechávám dobový pravopis – J.D.): „Nuže, půjdeš
s dopisem do Černé, nebo jak tu po německu říkají, do Schwarzbachu, do grafitových hutí!“ — „ Co je to grafit?“ „Neviděl
jsi tužku?“ „Ano, jak bych neviděl.“ — „Tedy onen černý sloupek, jenž je obložen dřevem, jmenuje se grafit neboli tuha.
Ale tuhy se i jinak ještě užívá. Z čisté tuhy dělají ohnivzdorné kelímky, to jest nádobky, v nichž se taví různé rudy —
tuha totiž nebéře ohněm žádné zkázy; z tuhy vyrábí se též nátěr na železná kamna.“ — „To znám,“ vpadl Jan. „Havraní
stříbro tomu říkají.“ — „Ale z tuhy dělají i ohnivzdorné cihly, grafitový cement, lepenky na střechy a válečky k mazání
hřídelí. A pro tyto válečky mi právě dojdeš do Schwarzbachu. Hajný uvede tě na silnici a pak již snadno trefíš.“ — Jan
posnídal a opatřil se hned krajícem chleba; cesta byla daleká a vsí, kde by mohl něco k jídlu koupiti, velmi pořídku. Bez
meškání vydal se v průvodu hajného na cestu. Kráčeli lesními cestami k silnici, kde se Jan s hajným rozloučil a putoval
již sám podél Kájovského a Hořického potoka na Hořice. Dále na západ leží veliký rybník Olšina, uměle založený, z něhož
vytéká přítok Vltavy Olešná do širokého údolí. V nevalně půvabné krajině při vtoku Jelmského potoka do Vltavy spatřil
opět známé práce při dobývání rašeliny, která se tu užívá při vytápění hutí tuhových. Vysoké komíny ukazovaly mu cíl
dnešního poslání, tuhové huti u Schwarzbachu. Cestou potkal dělníka, jenž pospíchal též do hutí. Pozdravil jej a zeptal se
na cestu. Ale to mu bylo pouze záminkou, jen aby si s ním mohl pohovořiti. Dělník byl Němec, ale přece tak dalece hovořil
česky, že se s ním Jan domluvil. Ostatně i Jan za svého dlouhého pobytu ve světě leckteré slovo i větu německou pochytil.
— „Proč stavějí tak nákladné budovy?“ ptal se Jan ukazuje na schwarzbašské huti; „vždyť tuha se vyčerpá, a budovy se
stanou bezcenné.“ — „Naše tuhová ložiska tak brzy se nevypotřebují. Táhnou se v prahorní břidlici mezi horským hřbetem
plöckensteinským a Blánským lesem v délce asi 23 km a v šířce 14 km. Toť přímo nevyčerpatelné množství tuhy, a to tím
spíše, že ložiska jsou místy až 22 m hluboká, ovšem provázená krystalickým vápencem. Naše tuha má evropskou pověst,
neboť obsahuje až 95 % čistého uhlíku. Pouze sibiřská a ceylonská tuha ji předčí. Tuha je ovšem znečištěna hlínou, ale ta
se vypráním odstraní.“ — „A což všecka ta tuha se v Čechách spotřebuje?“ ptal se ještě Jan. — „Co si myslíš, brachu?
Mnoho se jí vyváží. Havraní stříbro jde hlavně do Anglie a Belgie, neboť tam i nejchudší člověk alespoň týdně natírá a
vyleští si železná kamna, nenechá je rezovatět, jak leckde u nás vídáme. V tužkách jde tuha téměř do celého světa.“ —
Zatím dospěli k hutím, kde Jan odevzdal psaní a přijal notný balík výrobků tuhových, s nímž se vydal na zpáteční cestu do
Krumlova.“

12 Jaroslav KOUCOUREK, Český atlas — Jižní Čechy. Obrazový vlastivědný průvodce, Praha 2004, s. 76, Lipensko
III., Černá v Pošumaví (Atlas vydává nakladatelství freytag & berndt, údaje lze hledat: www.freytagberndt.cz. Další
aktuální informace o Českém atlasu lze nalézt na internetové adrese: www.cesky-atlas.cz). Celá česká republika byla
autory rozdělena do 8 částí, jižním Čechám je věnován díl čtvrtý, který má podrobně popisovat 35 jejich „nejzajímavějších
oblastí, 46 měst a 21 turisticky atraktivních objektů (zpřístupněné zámky, církevní objekty, technické památky). „Mezi
Horní Planou a Frymburkem patří mezi nejoblíbenější letoviska na břehu vodní nádrže Lipno obec Černá v Pošumaví,
která se dříve nazývala „Na černé řece“, v 15. století „Černá“ či „Nachirnie“ a v 16. století již německy „Schwarzbach“.
Původní české osadníky postupem let nahradili Němci. . . . Těžba tuhy. V roce 1767 došlo v okolí obce k odkrytí ložisek
grafitu, která na několik let přinášela městu prosperitu. S průmyslovou těžbou tuhy se začalo roku 1811, v roce 1846 došlo
k otevření dalších dolů u Mokré a na přelomu 19. a 20. století dosáhla důlní činnost v Černé vrcholu. Na začátku 40. let
byly vytěžené doly opuštěny a v roce 1958 je zatopila Lipenská přehradní nádrž. Roku 1958 se začalo s těžbou v dole Václav
u Bližné.“

13 Ludvík MIŠTERA a kol., Geografie Československé socialistické republiky, Praha 1985, s. 17. Nepočítám napojení
na dálniční síť Česka, které Jihočeskému kraji chybí. Dodnes chybí i tolik potřebné a žádoucí napojení na dálniční
sítě sousedních států. Je nutno připomenout, že poloha „ve středu Evropy“ činila z hlediska ekonomickogeografického
z Československa vysoce významnou tranzitní zemi, a to jak ve směru západ–východ, tak i ve směru sever–jih, což bylo
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V devadesátých letech 19. století stále více stoupalo dobývá grafitu v oblasti Černá v Pošumaví,
Hůrky (Stuben) a Mokré (Mugrau).14 Uvádí se, že právě v letech 1892–1901 dosáhl rekordní sumy
v podobě více než 111 000 tun.15 Přitom bylo zaměstnáno mezi 600–700 lidí, a mnoho dalších pracovalo
v navazujících či doprovodných závodech, jako byla cihelna, pila na dřevo, s ní souvisela sudárna na
výrobu sudů jako přepravních obalů pro dopravu zpracované a upravené tuhy.16 Pravě prostřednictvím
obchodníků, kdy k těm nejdůležitějším patřila následující trojice firem: Antonín Ferus (Č. Budějovice),

Pila na dřevo pro potřeby dolů a výrobu sudů a přepravek na tuhu

již za starého Rakousko-Uherska. Tento aspekt se projevoval (a dosud projevuje) jak v dopravě nákladní (doprava surovin
a zboží), tak i osobní, která zejména po válce a zejména po roce 1989 neustále stoupá s rozvojem mezinárodních styků,
především turistiky. To ovlivňuje, vedle již uvedené hospodářské sféry, i cestování a turistický ruch vůbec, i když ne vždy
to musí být jednoznačně negativní dopady. Viz možnosti „čistého turismu“ v sousedním Německu a Rakousku, zejména
pak v území na sever od Dunaje směrem k českým státním hranicím. Např.: Andrea KOMLOSY (Hg.), Industrie. Kultur.
Mühlviertel – Waldviertel – Südböhmen. Reisen im Grenzland, Wien 1995. Průmyslově-kulturní stezka obsahuje 70 míst
a její délka dosahuje přes 777 kilometrů. Ze 70 zastávek připadá na jihočeské území 33 míst, o zbylých 37 míst se dělí
oblast Mühlviertelu a Waldviertelu. Autorka navázala na svou dřívější práci:Waldviertel Textilstraße: Reiseführer durch
Geschichte und Gegenwart einer Region, Waidhofen an der Thaya 1990, Wien 1994. Podobně: Eva BAKOS, Waldviertel,
Wachau, Weinviertel, Landschaften für Genießer, Wien 1994; Andrea KOMLOSY, Václav BŮŽEK, František SVÁTEK
(Hg.),Kulturen an der Grenze. Waldviertel – Weinviertel – Südböhmen – Südmähren, Wien, Waidhofen an der Thaya 1995;
Herbert KNITTLER, Andrea KOMLOSY (Hrgs.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region. Forschungen
zur Landeskunde von Niderösterreich, Band 28, St. Pölten 1997.

14 Jan KOŘAN, Topografie a dějiny dolování grafitových ložisek jihočeských, 16, Praha 1949, s. 465–519 (Zvláštní otisk ve
Sborníku státního geologického ústavu čsl. republiky, Svazek XVI., 1949, 56 s., s mapou tuhové oblasti v Černé v Pošumaví);
J. KOUCOUREK, Český atlas – Jižní Čechy, s. 76, Lipensko III., u hesla Mokrá. „U vsi Mokrá (dříve něm. Mugrau) vznikla
kvůli odvodnění tuhových dolů u Černé v Pošumaví v letech 1897–1913 a 1920–1937 Josefova Schwarzenerská dědičná
štola, dosahující délku 2.240 m.“ Pod č. 6 na s. 77 obrázek vstupního portálu „Josefi Stoll“ stojící dnes nedaleko břehu
Lipenské přehradní nádrže, její části označované jako tzv. „Malé Lipno“. Právě ono zatopilo všechny původní zbytky staveb
a dolů na těžbu a zpracování tuhy.

15 Pro názornost uvádím přehled článků a statí, představující záslužnou, systematickou a vytrvalou práci, kterou
problematice jihočeských grafitů trvající přes 30 let (1964–1995) věnoval L. Tichý. Srov. Ladislav TICHÝ, Kras v blíženském
tuhovém dole, Geologický průzkum 6, Praha 1964, s. 30–31; TÝŽ, Nové ložisko jihočeského vločkovitého grafitu na Městském
vrchu u Českého Krumlova, Geologický průzkum 16, Praha 1974, s. 99–102; TÝŽ, Surovinová základna jihočeských grafitů,
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 15, České Budějovice 1975, s. 151–166; TÝŽ, Grafit,
in: Ložiska nerudních surovin ČSR (edit. M. KUŽVART) 1, Československý geologický úřad, Praha 1977, s. 57–112; TÝŽ,
Výskyty druhotných nerostů na ložiskách grafitu, Geologický průzkum 19, Praha 1977, s. 250; TÝŽ, Příspěvek k poznání
předmetamorfní povahy jihočeských grafitových struktur, Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní
vědy, 19, České Budějovice 1979, s. 77–86; TÝŽ, Perspektivy ložisek v jihočeské grafitové oblasti, Rudy 28, Praha 1980,
s. 37–40; TÝŽ, Grafitonosná struktura u Mokré, Geologický průzkum 22, Praha 1980, s. 259–261; TÝŽ, Grafitové ložisko
Rybářská ulice v Českém Krumlově, Geologický průzkum 24, Praha 1982, s. 4–7; TÝŽ, Jihočeské grafity, Libice nad
Cidlinou, b. r. (asi 1995, nestránkováno /16/, barevné obrázky).

16 Nikolaus HERRMANN, Die Fürst Schwarzenberg’schen Grafitwerke bei Schwarzbach in Südböhmen, 1812 – 28.
September – 1912, Ein historischer Rückblick anlässlich des 100jährigen Bestandes (Zusammengestellt von Bergdirektor
Nikolaus Herrmann), Praha 1912 (dále jen: N. HERRMANN, Die Fürst Schwarzenberg’schen Grafitwerke).
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Friedrich Roesch (Stauf), Matthias Neven (Kolín nad Rýnem), a jejich prodejních sítí,17 Schwarzenber-
gský sklad v Praze zásoboval Prahu a přilehlé okolí a Rusko,18 nastoupil šumavský grafit19 své vítězné
tažení do širého světa.20 Zpracovaná a upravená tuhová surovina, plavený a usušený čistý grafit, se
v podobě zboží vyvážela v sudech (600 kg) a v pytlích po 100 kg.21 Popisovaná národohospodářská
aktivita byla obrazem geneze a vzájemného střetávání se různých hospodářských, sociálních i politických
názorů, postojů a zájmů svých tehdejších účastníků.22 Při řádném zkoumání a popisování problematiky
jejich vzájemného zápasu lze často odkrýt celou řadu souvisejících a přitom velmi zajímavých faktů,
jak o národní a sociální stratifikaci podnikatelské sféry, tak i o jiných dějinných problémech z doby
rakousko-uherské monarchie, včetně tzv. „Velké války“, a první československé republiky.23

Pohled na vstupní portál „Josefi Stollen“ pod Mokrou v zimě.

17 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 161, sign. 2431 S, kart. č. 61, Firma Antonín Ferus, Č. Budějovice,
1902–1933, 193-4-1941; inv. č. 160, sign. 2432 S, kart. č. 59–60, Firma Friedrich Roesch, Stauf, 1908–1927, 1928–1942; inv.
č. 162, sign. 2433 S, kart. č. 62, Firma Matthias Neven, Kolín nad Rýnem, 1908–1941; inv. č. 163, sign. 2435 S, kart. č. 63
– Ostatní zákazníci 1909–1937 (Grafit-Verkauf).

18 Tamtéž, inv. č. 163, sign. 2435 S, kart. č. 63 Ostatní zákazníci 1909–1937 (Grafit-Verkauf).
19 Vladimír ZOUBEK, Poznámky k otázce skarnů, granulitů a jihočeských grafitových ložisek, Sborník Státního geolo-

gického ústavu 13, Praha 1946, s. 483–498; S. CHÁBERA a kolektiv, Výběr z geografické bibliografie jihočeské oblasti. I.
Fyzický zeměpis, České Budějovice 1972; Jihočeská vlastivěda (řada A). Přírodní vědy. Stanislav CHÁBERA a kolektiv,
Neživá příroda, České Budějovice 1985, s. 80–81 (Nerostné bohatství); S. CHÁBERA, Soupis mineralogickogeologické
literatury jihočeské oblasti I.–V., České Budějovice 1969–1982; TÝŽ, Soupis literatury o nerostných surovinách a jejich
ložiskách v Jihočeském kraji (1724–1972), České Budějovice 1974; TÝŽ, Soupis literatury o jihočeských nerostech a
jejich nalezištích (1783–1877), České Budějovice 1979; O. HWALETZ, Die österreichische Montanindustrie im 19. und
20. Jahrhundert, Wien 2001 (Rakouský autor se o využití českého grafitu ve své práci nezmiňuje).

20 Jaroslav CÍCHA, Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě. Höhlen und Historische Grubenbau-
ten in Südböhmen und Böhmerwald. Caves und Historical Mine in South Bohemia and in Šumava Moutains, Plzeň 1999,
s. 69–75.

21 Tamtéž, inv. č. 158, sign. 2430 S, kart. č. 57.
22 K problematice podnikatelských montánních činností a historie podnikání přináší zajímavé podněty, náměty a

informace práce V. Lednického. Václav LEDNICKÝ, Hornické aktivity podniku Baťa, a. s., Zlín, Ostrava 2004 (2005).
Práci vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomické fakulta.

23 Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Sborník referátů přednesených na
kolokviu pořádaném Historickým ústavem AV ČR v Praze 18. listopadu 1997, Praha 1998; Zdeněk KÁRNÍK, České země
v éře první republiky (1918–1938), Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929), Praha 2000; Díl druhý,
Československo a České země v krizi a ohrožení (1930–1935), Praha 2002; Díl třetí, O přežití a o život (1936–1938), Praha
2003.
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Vjezd do vstupního portálu „Josefi Stollen“ pod Mokrou ve 20. letech 20. století

Pohled na šachtu a štolu „Josefi“ s benzínovou lokomotivou — 20. století
Je nutno patřičně zdůraznit mimořádný význam rodiny Hardtmuthů,24 majitelů továrny na

24 Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 136; Jana GERŠLOVÁ, Milan SEKANINA, Lexikon
našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003, s. 165–166.
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kameninu a tužky Koh-i-noor v Českých Budějovicích25 a dalších podniků, včetně těch v zahraničí.
Jednalo se německo-rakouský rod, který pocházel z Bavorska.26 Vzhledem k výrobním nákladům a
omezeným možnostem stavebního rozvoje vídeňské továrny se Carl Hardtmuth (1804–1881) rozhodl
přemístit výrobu z Vídně do Českých Budějovic.27 V jejich okolí se nalézaly všechny potřebné suroviny
(jíl, grafit, dřevo) pro výrobu zboží (kameniny a tužek) i levná pracovní síla.28 Mimořádným přínosem
bylo dobré dopravní spojení, zejména Koněspřežka České Budějovice – Linec na jih do Podunají,29 lodní
a vorová doprava po Vltavě na Prahu pokračující po Labi až do Hamburku či Severního moře a později
vybudované železniční tratě.30

Nesmí se ale opomenout podnikatelská rodina Lannova.31 Loďmistr, označovaný jako „vltavský
admirál“ a stavitel Vojtěch (Adalbert) Lanna (1805–1866) — jeden z nejslavnějších českobudějovických
rodáků, který ve své činnosti vždy důsledně vycházel ze zásadní myšlenky: „Bez rozvoje dopravy není
možný ani rozvoj podnikání“.32 Po otci převzal, později rozšířil a založil tak na svou moderní a dobře
prosperující podnik.33 Proslavil se nejen jako mimořádně úspěšný podnikatel,34 ale i jako velmi štědrý
mecenáš.35 Od roku 1850 byl až do své smrti prvním prezidentem českobudějovické Obchodní a živ-
nostenské komory.36 Byl také významným podílníkem Eggertova těžařstva na těžbu grafitu a na jeho
přepravě 37 a úspěšném prodeji do světa měl též svůj velice významný podíl.38

Je proto nezbytné připomenout, jakou nezastupitelnou úlohu sehrála při úspěšném transportu grafitu
ze Šumavy, a později potažmo i z celých jižních Čech,39 do světa železniční doprava.40 „Technicky

25 Bohuslav SCHÖTTINGER, Tužkárenství, in: M. Vondruška, Jihočeská technická práce. Sborník SIA 1938, České
Budějovice 1938, s. 263–264; Václav VONDRA, Počátky továrny Koh-i-noor, Výběr 12, 1975; TÝŽ, Továrna Koh-i-noor
na přelomu století, Výběr 13, 1976; TÝŽ, Vznik a vývoj koncernu L. & C. Hardtmuth v Českých Budějovicích, Jihočeský
sborník historický (JSH) 48, 1979, s. 31–45; TÝŽ, Poválečný vývoj tužkárny Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích,
JSH 59, 1990, s. 215–223;Okres České Budějovice. Technické památky. Industrial Monuments. Technische Denkmäler,
České Budějovice 1998.

26 I. WODICZKA, Zur Geschichte der Firma L. & C. Hardtmuth, Budweis 1935; TÝŽ, Zur Geschichte der Famielie Edle
von Hardtmuth, Budweis 1936; E. WASSMANSDORF, Das Geschlecht Hartmuth (Hardtmuth) aus Bayern, Steireb 1966;
Václav VONDRA – Bohuslav SCHÄTTINGER, Příspěvek ke genealogii zakladatele budějovické továrny Jos. Hardtmutha,
Výběr 13, 1976.

27 Jeremy KING, Budweisers into Czechs and Germans. A Local history of Bohemian Politics, 1848–1948, Princeton
2002.

28 Srov. Historie a současnost podnikání na Českobudějovicku, Pardubice 1999, s. 26–27, 211–216.
29 Václav AMBROŽ, Koňská dráha z Českých Budějovic do Gmundenu, České Budějovice, b. d.; Emanuel FRITSCH,

Koněspřežná železnice Č. Budějovice – Linec, in: Miloš Vondruška (redigoval), Jihočeská technická práce. Sborník SIA 1938,
České Budějovice 1938, s. 172–174; Miloš SVOBODA, Začalo to koněspřežkou, Praha 1968; TÝŽ, Koněspřežní železnice
České Budějovice – Linec. Stavební památky první středoevropské železnice na českém území, České Budějovice 1980;
Ivan JAKUBEC – Fritz PRASCH, Vodní cesty – koleje – silnice. Tranzitní cesty procházející rakousko-českým hraničním
regionem, in: Andrea KOMLOSSY-OVÁ, Václav BŮŽEK, František SVÁTEK, Kultury na hranici. Kulturen an der Grenze.
Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Wienviertel, Vídeň, Waidhofen an der Thaya 1995, s. 155–162; Ivo HAJN,
Koňská dráha v Českých Budějovicích, České Budějovice 1996; TÝŽ, Koněspřežní železnice. České Budějovice – Linec –
Gmunden, České Budějovice 2004; Po stopách koněspřežky. Unterwegs in Spurun der Pferdeeisenbahn. On the Track of
the Horse railway. České Budějovice (b. r., 40 s., 2. upravené vydání).

30 Pamětní spis Zemského výboru Království českého o podporování železnic nižšího řádu, Praha 1906.
31 Encyklopedie Českých Budějovic, s. 231–232, 233–234.
32 Majitel prosperující loděnice na levém břehu Vltavy za Dlouhým mostem v Českých Budějovicích, nájemce provozu

koněspřežky Budějovice – Linec, jeho firma se podílela na splavnění řeky Nežárky a Lužnice, částečně Vltavy a Labe a na
stavbách několika mostů (známé řetězové mosty) a železničních tratí, byl u vzniku paroplavby v Čechách a železáren na
Kladně. R. 1856 byl spoluzakladatelem českobudějovické městské spořitelny.

33 Theodor ŽÁKOVEC, Lanna. Příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu, Praha 1936.
34 Např. Adolfovská železárna. Železářská huť byla založena jihočeským podnikatelem a „vltavským admirálem“ Adal-

bertem (Vojtěchem) Lannou společně s českobudějovickými měšťany F. L. Klavíkem a Janem Procházkou. Název dostala
podle syna majitele panství, Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. Hlavním důvodem výstavby byla snaha vyrábět železné
součásti, prvky a věci pro vzmáhající se vodní a dopravní stavby v Lannově vlastní režii a také náležitě využít rozsáhlé
dřevní bohatství zdejších lesů.

35 Byl štědrým podporovatelem dobročinných ústavů v Českých Budějovicích. Srov.Encyklopedie Českých Budějovic, s.
232–234.

36 Daniel KOVÁŘ, Příběhy budějovických pomníků, České Budějovice 2000, s. 29–67.
37 Srov. Historie a současnost podnikání na Českobudějovicku, Pardubice 1999, s. 23, 69–79.
38 Podnikatel Antonín Eggert si postavil Na Sadech v Českých Budějovicích vilu, která dodnes nese jeho jméno. Viz

Encyklopedie Českých Budějovic, s. 537–538. Zato po jeho firmě se v archivech mnoho nedochovalo!
39 Jan STOCKÝ, Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský, sociální stav a vývoj. Program regionální práce (dále jen Jižní

Čechy), Praha 1937.
40 Srov. např. Miloslav ŠTĚPÁN, Přehledné dějiny československých železnic 1824–1948, Praha 1958; Milan HLA-

VAČKA, Doprava a komunikace v českých zemích 1848–1914, ČsČH XXXVII, 1989, s. 666–681; TÝŽ, Dějiny dopravy
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zajímavou a kromě toho skvostně romantickou je rovněž dráha z Vimperka do Volar, překonávající
na Kubově Huti hlavní šumavský hřeben v tisícimetrové nadmořské výšce. Je to naše nejvýše položená
železniční stanice na tratích normálního rozchodu 1435 milimetrů. Budeme-li pokračovat vláčkem dál
do Lenory a Volar, máme pak možnost zvolit další pokračování cesty přes Černý Kříž pod masívem
Třístoličníku a dále k Lipenské údolní nádrži a do Českého Krumlova, nebo přes Prachatice zpět do
jihočeské kotliny.“ 41

Mimořádnou roli při dopravním zpřístupnění jižních částí Šumavy měly především její tzv. „místní
dráhy.“42 Na počátku 90. let 19. století postavila Rakouská společnost místních drah trať České Budě-
jovice – Kájov – Nová Pec v délce 75 km, která byla zprovozněna v letech 1891–1892. Počínaje rokem
1891 se nejdříve jezdilo na úseku z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Kájova, o rok později byl
zprovozněn i úsek Kájov – Nová Pec.43 Tato dráha byla výjimečná i v tom, že velkou soukromou železniční
společnost podporovala při výstavbě jedné z jejich tratí jak země, tak i stát. Stalo se prostřednictvím
aktivní pomoci, která měla formu státní půjčky (ve výši 2 400 000 korun) a za souběžné zemské podpory,44

kterou poskytla Česká země (ve výši 100 000 korun).45 A nakonec jedna malá zajímavost. Ihned po jejím
dokončení přejal tuto dráhu do svého provozu rakouský stát.46

Schwarzenbergské grafitové závody, vlastněné a provozované knížecí rodinou Schwarzenbergů, měly
jednu velkou zvláštnost. Velkou zvláštností těžebního podniku a jeho jednotlivých závodů, položených
v oblasti katastru obce Černá v Pošumaví47 a jejím blízkém okolí,48 bylo využití rašeliny jako topného
media. V tomto směru představovalo dobývání a následná příprava rašeliny kapitolu samu o sobě. Právě
šumavská rašelina49 byla po svém vytěžení, které probíhalo jako tzv. „píchání borek“, podobně tomu
bylo i na jihočeských Blatech v oblasti Soběslavska,50 využívána jako velmi levné, ale zato kaloricky
málo vydatné topivo.51 Po prvotním usušení, kdy se k tomuto účelu využívalo především letních měsíců,
přepravení a náležitém dosušení, byly rašelinové „borky“ = „brikety“ použity v kotelnách knížecího

v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990; Mojmír KREJČIŘÍK, Po stopách našich železnic, Praha 1991;
Železnice Čech, Moravy a Slezska, Praha 1995.

41 R. REBSTÖCK, Šumavou za technickými památkami, s. 51.
42 M. ŠTĚPÁN, Společnost státní dráhy budovatelkou místních drah v českých zemích, Železniční obzor 1947, č. 6, s.

113–115; Nejnověji např. Stanislav PAVLÍČEK, Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha
2002, s. 52–54.

43 Většina železniční trati Č. Budějovice – Volary je dodnes dochována v původní trase, výjimku představuje pouze
trasa vedoucí dnes na levém břehu Lipenské přehradní nádrže. Původní úsek vedl po pravém břehu řeky Vltavy a byl
před napuštěním přehrady vodou zrušen a na svou dnešní trasu vedoucí na levém břehu Lipna (a též řeky Vltavy) byl
přestěhován až v padesátých letech 20. století.

44 František Xaver HODÁČ, Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských, Brno 1910.
K jeho osobnosti např. Jana ČECHUROVÁ, Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí, Praha 1999, s. 53–60 (Nesmiři-
telní – Viktor Dyk a František X. Hodáč). František X. Hodáč (21. 8. 1883–10. 3. 1943) byl do r. 1935 členem Československé
národní demokracie, od r. 1934 patřil k hlavním tvůrcům Národního sjednocení a v letech 1937–1938 byl jeho úřadujícím
místopředsedou. V letech 1938–1939 byl místopředsedou Strany národní jednoty. Zemřel nečekaně ve Zlíně 10. března 1943
(a ne 10. 5. 1943, jak mylně uvádí: Josef TOMEŠ, Alena LÉBLOVÁ, Československý biografický slovník, Praha 1992, s.
216). Univ. prof. JUDr. František X. Hodáč byl významným českým a československým právníkem, národohospodářem,
politikem a publicistou. Profesorem ČVUT byl od r. 1922, kde de iure až do své smrti vedl Národohospodářský ústav
Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze, de facto jen do r. 1939, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy. Byl zetěm
historika Jaroslava Golla, vzal si jeho dceru Adélu, někdy uváděnou jako Ádu (1883–1969). Stal se otcem herečky Nataši
Gollové (1912–1988) a syna Ivana Hodáče (1910–1993). Srov. Aleš CIBULKA, Nataša Gollová — Život tropí hlouposti,
Praha 2002, TÝŽ, Nataša Gollová 2, Praha 2003, na s. 31 kopie domovském listu F. X. Hodáče.

45 Pamětní spis Zemského výboru Království českého o podporování železnic nižšího řádu, Praha 1906.
46 Srov. Ivan JAKUBEC – Fritz PRASCH, Vodní cesty – koleje – silnice. Tranzitní cesty procházející rakousko-českým

hraničním regionem, in: Andrea KOMLOSSY-OVÁ, Václav BŮŽEK, František SVÁTEK, Kultury na hranici. Kulturen an
der Grenze. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Wienviertel, Vídeň, Waidhofen an der Thaya 1995, s. 155–162.

47 J. KOUCOUREK, Český atlas – Jižní Čechy, s. 76, Lipensko III., Černá v Pošumaví.“ Další hospodářský vzestup
pro Černou přinesla v 19. století těžba tuhy a rašeliny (ke konci 19. století patřily zdejší tuhové doly k nejvýznamnějším
na světě).“

48 Josef HONS, Doprava, in: František JÍLEK (ed.), Studie o technice v českých zemích 1800–1918. Díl III., Údobí
průmyslové revoluce, Praha 1985, s. 239–296; KOLEKTIV AUTORŮ, Šumava. Příroda. Historie. Život, Praha 2003, s.
133–134.

49 Srov. Hans SCHREIBER, Moore des Böhmerwaldes und des deutschen Südböhmens (Rašeliniště Šumavy a německých
jižních Čech), Sebastiansberg 1924; J. ŠANOVEC, Rašeliny, jejich odvodnění a využití, Praha 1947; J. SPIRHANSL,
Rašelina, její vznik, těžba a využití, Praha 1951.

50 Zajímavé je zjištění, že jsem zatím, bohužel, ve zkoumaných archivních fondech SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS
Č, nezjistil a nenašel patřičné originální fotografie dobývání rašeliny formou tzv. „píchání borky“. Adekvátní náhradou pro
představu tohoto procesu jsou však dobové fotografie, které pocházejí právě z oblasti Soběslavska a Veselska z období 20.
let 20. století.

51 Srov. Václav POLÁK, Těžba rašeliny, in: Šumava. Příroda. Historie. Život, s. 627–632.
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podniku pro výrobu páry a elektřiny nezbytně
nutné při zpracování a úpravě grafitu.52 V době
její hlavní sezóny se touto ne právě lehkou a do-
sti špinavou činností zabývalo na 200, někdy ale
i mnohem více lidí. Každý těžař byl při „píchání
borek“ odměňován podle počtu vytěžených borek.
Při desetihodinové pracovní době se jejich prů-
měrný počet pohyboval, což bylo vždy plně odvislé
na fyzické zdatnosti, vytrvalosti a zručnosti kaž-
dého těžaře, od 3000 do 5000 kusů za den. Vždy
ale hodně záleželo na velikosti borek. Nedílnou
součástí celého procesu těžby byla účast dalších
nezbytně nutných pracovníků, což ale byly větši-
nou ženy, které mokré borky na trakařích či koleč-
kách odvážely k sušení. Někdy docházelo k jejich
předsušení na hromadách, často nedaleko od místa
těžby. Teprve potom následoval odvoz pod dře-
věné přístřešky, které při častých šumavských deš-
tích měly zabránit opětovnému nasakování vody
do budoucího topiva. Nakonec byly usušené borky
vlakem odváženy do kůlen stojících blízko jednot-
livých šachet, odkud pak byly převáženy přímo
do topenišť kotlů jednotlivých parních strojů.53

Přitom zkušený letitou dlouhodobou prací vytré-
novaný těžař dokázal vytěžit až 6000 borek za den, ”

Píchání borek“ —2O. léta 20. stol, Soběslav

což ale bylo úplné maximum, které se nedařilo nikomu dlouhodobě plnit. Bohužel, většinou nejsou
známé potřebné údaje o výši těžby rašeliny za celé sledované období.54 V. Polák uvádí, že v grafitových
závodech v Černé v Pošumaví bylo v r. 1900 spáleno 132 000 q rašeliny, což je v přepočtu 1 320 000
kilogramů nebo 13 200 tun!55 Pro dopravu rašeliny, grafitu i dřeva, především ze vzdálenějších míst bylo
třeba zorganizovat náležitě efektivní dopravu.56 Zpočátku plně postačující doprava povozy, taženými
koňskými či volským spřeženími, tak typickém právě pro šumavskou oblast, včetně dopravy dřeva po
Schwarzenberském plavebním kanálu,57 se při stále zvyšujícím se objemu těžby tuhy a rašeliny, jakož i
dřeva potřebného pro výztuže horních děl v podzemí, pro topení v parních strojích, pro výrobu dopravních
obalů, především sudů, již nadále nepostačovala potřebám expandujícího a prosperujícího podniku.58

Ředitelství knížecích Schwarzenbergských grafitových závodů se sídlem v Černé v Pošumaví59 se
rozhodlo nejdříve postavit koněspřežnou železnici, která představovala poměrně úspěšné řešení všech
předchozích problémů. Ale ani ona nakonec nepostačovala stále rostoucím a náročným úkolům. Proto
byla později, v letech 1894–1895, přebudována na vnitropodnikovou úzkokolejnou železnici,60 která se
dále dělila na tři části. Jednou z jejích větví, první a nejkratší v délce pouhých 684 m, bylo spojení hlav-

52 Srov. černobílé fotografie v publikacích: N. HERRMANN, Die Fürst Schwarzenberg’schen Grafitwerke; W. LEX, Die
Schwarzenberg’schen Grafitwerke

53 Tamtéž.
54 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, zde žádné souhrnné údaje pro těžbu borek a spotřebu rašeliny nedochoval!
55 V. POLÁK, Těžba rašeliny, in: Šumava. Příroda. Historie. Život, s. 629.
56 Jihočeská technická práce. Sborník SIA 1938. Redigoval ing. Miloš VONDRUŠKA, České Budějovice 1938.
57 Srov. Antonín NIKENDEY, Schwarzenberský průplav, in: Miloš Vondruška, Jihočeská technická práce. Sborník SIA

1938, České Budějovice 1938, s. 175–177. Na s. 175 uvádí: „Vždyť do předválečných čítanek obecných i středních škol
všech rakouských národností bývaly zařazovány články, líčící tento obdivuhodný objekt. A tak byl Schwarzenberský průplav
nejen v době vybudování, ale i dlouho potom v celé střední Evropě a možno říci v celém civilisovaném světě tak říkajíc
malým divem světa. A právem! Schwarzenberský průplav jest nejobdivuhodnější a nejzajímavější inženýrskou vodní stavbou
v jižních Čechách z konce osmnáctého století. Jest tudíž spravedlivým oživiti i vzpomínku na geniálního projektanta a
částečně i budovatele tohoto významného vodního díla, Ing. Josefa Rosenauera, jehož obdivuhodná myšlenka a velkolepé
dílo znamenaly skutečně hospodářský převrat pro celou jižní část Šumavy a z velké části dosud nepozbyly svého velikého
významu a obrovské důležitosti.“ (Ponechán dobový pravopis – J. D.)

58 W. LEX, Die Schwarzenberg’schen Grafitwerke.
59 Die Schwarzenbergische Direktion.
60 Einer schmalspurigen Dampfeisenbahn.

40 Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 200 Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 14, Praha 2006



Plán trasy úzkokolejné železnice knížecího Schwarzenbergského grafitového podniku —
zejména trasa Schwarzbach–Fleißheim.
Obdobná mapa, ale v barevném provedení: J. KOUCOUREK, Český atlas – Jižní Čechy, s.
76, Lipensko III., Původní tok Vltavy na mapě z r. 1936

ního závodu,61 kde se upravoval a zpracovával vytěžený grafit, se státní železniční stanicí, která v době
Rakousko-Uherska nesla německé označení k. k. St. B.-Station Schwarzbach – Stuben.62 Druhou větev
představovala dráha v celkové délce 2296 m, která spojila dohromady ostatní závody — doly ležící u Hůrky

61 V terminologii byl označován jako Hauptwerk Stuben.
62 Doslovně: c. a k. státní železniční stanice Černá-Hůrka.
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a Mokré. Třetí a nejdelší větví v délce 5795 m byla tzv. „rašeliništní dráha“,63 která vedla údolím Olšiny64

směrem k Vltavě, ke skladu dřeva na silnici vedoucí k Dolní Vltavici65 a k Stögerwaldu a Rothbachu
na pravém břehu řeky Vltavy. Její konečná ležela v bezprostřední blízkosti rašeliniště u Fleissheimu.66

Tato třetí část byla zcela nová, neměla žádného koněspřežného předchůdce, jako tomu bylo v případě
prvních dvou větví vnitropodnikové dopravy. Celková délka železničních kolejnic obnášela přes 10,8 km,
přesně 10 867,4 m. Rozchod byl 600 mm, nejmenší oblouk představoval 40 m a nejvyšší stoupání činilo
15,3 promile. Při vlastním železničním provozu se ale nakonec ukázalo, že původně použité kolejnice,
které měly výšku 68 mm a únosnost 7,3 kg/m, trpěly během zdejších velkých teplotních rozdílů častým
poškozením spojeným s popraskáním (jak uvádí zpráva z r. 1898), a proto došlo k jejich výměně za
kolejnice, které měly parametr 10 kg/m.67 A konečně v r. 1909 přibylo 500 m dlouhé odbočení na trati
(druhá větev), která spojovala dohromady ostatní důlní závody, které se nacházely u Hůrky a Mokré,
k nově postavené cihelně v blízkosti Auwerku u Olšinského potoka, která se tak stala významnou a
nedílnou součástí celého knížecího těžebního a zpracovatelského podniku.68

Pohled na obě lokomotivy
”

Krausovky“ s jejich osádkami – začátek 20. stol.

Ze šumavského dřeva vytěženého ve schwarzenberských polesích bylo na hlavním závodě v Hůrce
postaveno lokomotivní depo pro obě parní lokomotivy používané pro potřeby vnitropodnikové dopravy
knížecích Schwarzenbergských grafitových závodů. Od samého počátku (1894) sloužila na úzkokolejce
dvouosá lokomotiva typ XIV „Krausovka“ 10 PS, která měla výrobní číslo 3080/1894.69 K ní přibyla
koncem roku 1899 druhá lokomotiva stejného typu, která ale měla výrobní číslo 4163. Obě byly vyrobeny
v bavorském Mnichově. Váha byla 4,9 t., plochu pro ohřev měla 6,4 m2, průměr válců činil 140 mm, zdvih
240 mm, rozchod os 900 mm, průměr kol 580 mm a tlak páry byl 12 barů.70 Dne 26. února 1895 byla
trať k nádražní stanici Černá-Hůrka zkolaudována. Povolená rychlost zde obnášela 12 km/h, zatímco
na ostatních větvích byla povolena rychlost pouze 10 km/h. Na východní hlavě kolejiště stanice Černá-
Hůrka71 byla vystavěna zcela nová nakládací rampa, která stála mezi úzkokolejnou tratí a železnicí

63 Německy „als Torfbahn“.
64 Německy označované ale jako „Olschbaches“, což doslovně značí Olšinský potok.
65 Německy „Unter Moldau“.
66 Německy psáno „Fleißheim“, česky doslovně jako „Pilníkov“. Důležité informace lze dále vyhledat: J. KOUCOUREK,

Český atlas — Jižní Čechy, s. 76, Lipensko III., Původní tok Vltavy na mapě z r. 1936.
67 Německy uváděno „bei grösseren Tempertaturschwankungen“, jak uvádí zpráva z r. 1898.
68 Německy „zur neuen Ziegelei in der Nähe des Auwerkes beim Olschbach“.
69 Německy „eine zweiachsige Krauss’sche 10-PS-Lokomotive des Typs XIV. Fabriknummer 3080/1894“.
70 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Výpis ze statistického elaborátu o tuhových

dolech v Černé 1897, Popis tuhových dolů, závod k 1. V. 1938.
71 Německy „auf dem östlichem Gleiskopf der Station Schwarzbach-Stuben“.
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s normálním rozchodem kolejí. V roce 1906 k ní přibyla dřevěná kůlna na rašelinu.72 V roce 1898 měla
úzkokolejná železnice v provozu celkem pět typů vozů. Prvním byl plošinový vůz s dřevěným rámem,
který vážil 520 kg a byl určen pro přepravu až tří sudů s grafitem o váze 600 kg. Druhým typem byl vůz
pro dopravu rašeliny s železný rámem, vážící 465 kg s odklopnými bočnicemi a plochou 5 m2, který mohl
odvézt až 1200 kg rašeliny. Třetím typem byl vůz pro dopravu rašeliny s železný rámem, vážící 385 kg,
který mohl odvézt až 1500 kg kypré rašeliny nebo písku. Čtvrtým typem byl přepravní vůz vážící 360 kg
pro přepravu 1800 kg surového (hrubého) grafitu. Konečně pátým typem byl vůz vážící 300 kg s otáčivou
točnou, určený pro přepravu dřeva (fošen, trámků, polen, odpadových krajnic pro topení v topeništích
parních strojů, atd.). Uvádí se, že v r. 1909 bylo v provozu na 162 vozů opatřených brzdou či bez ní.
V roce 1922 přibylo ještě 92 vozů s železným rámem a dřevěnou nástavbou.73

Pohled na jeden ze závodů knížecích dolů

Důležitou součástí této vnitropodnikové železnice byla výstavba a údržba mostů.74 Na druhé větvi
byl postaven asi 11 m dlouhý dřevěný most, který překlenul údolí Olšinského potoka. Zato třetí větev se
vyznačovala třemi dřevěnými mosty. První byl postaven ze dvou polí pro překonání koryta Olšiny před
dvorem u Jestřabí.75 Druhý byl dokonce složen ze tří polí a stál u Torfmoos přes inundační oblast řeky
Vltavy. Konečně třetí a také nejdelší dřevěný most stál u osady Radslav.76 Uvádí se, že přemostil vlastní
koryto řeky Vltavy a tvořilo jej celkem 22 polí, z toho nejdelší mělo délku 15,4 m, zatímco zbývajících
21 polí mělo délku pouze po deseti metrech. Celková délka mostu tak dosáhla obdivuhodných 225,4 m.
Vzhledem ke své značně exponované poloze v korytu řeky Vltavy byl také chráněn ochranou mříží.
Na křižovatce radslavské cesty s úzkokolejnou železnicí stály závory, o které se staral strážce mostu.
Důležitou součástí této tratě byl i 120 metrů dlouhý násep postavený ve vltavském inundačním území.77

Vltavský most byl též neuralgickým místem celé tzv. „rašeliništní dráhy“, protože byl neustále ohrožován
rozličnými postiženími, především ale nebezpečím vysoké vodyv době jarního tání sněhu na Šumavě či
v době praskání ledu a pohybu ledových ker, nebo za nečekaných povodní ve zbývajícím čase. Dnes již
nikdo přesně neurčí, jak často tehdy byl mimo provoz. Někdy byl ale i dosti poškozen, a proto se musel
vždy znovu a znovu opravovat a udržovat, což nebylo právě levnou záležitostí. Uvažovalo se také o tom,
že by část této tratě mohla být nahrazena lanovou dráhou.78 Tak již v roce 1908 musel být poprvé
znovu postaven. Dne 13. srpna 1935 došlo k jeho částečnému poškození požárem. Byl sice nakonec znovu

72 Německy „ein hölzerner Torfschuppen = dřevěná kůlna na rašelinu“, der Schuppen = kůlna, dřevník.
73 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Výpis ze statistického elaborátu o tuhových

dolech v Černé 1897, Popis tuhových dolů, závod k 1. V. 1938.
74 Dušan JOSEF, Naše mosty historické a současné, Praha 1984, TÝŽ, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a

ve Slezsku, Praha 1999.
75 Německy „Habichau“. Dnes leží na břehu Lipenské přehradní nádrže.
76 Německy „Rathschlag“.
77 Německy „einer 120 m langen Steinböschung im Moldau-Inundationsgebiet“.
78 Německy „Es gab es damals durchaus Erwägen, die Strecke durch eine Seilbahn zu ersetzen“.
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obnoven, ale již od r. 1940 přes něj nesměly jezdit lokomotivy. Přesto zůstal stát a sloužil k přecházení
obyvatel přilehlých domů. Nakonec byla sňata obě konečná pole mostu a ten byl pak ponechán svému
osudu.79

Pohled na Hlavní závod knížecích dolů – „Hauptwerk“ — 20. století.

Během první světové války, zejména v období let 1916–1917, se uvažovalo o nasazení obou parních
lokomotiv pro potřeby válčícího rakousko-uherského státu.80 Zvažovalo se také jejich možné použití
při odstraňování lesních polomů ve schwarzenberských polesích. Pro dopravu rašeliny se mělo jako
adekvátní náhrady opět použít koňských potahů. Za války se vždy, dříve či později, projevil veliký
nedostatek materiálů, zejména těch, které měly označení strategický. Byl to „přirozený“ důsledek toho,
že masově vyráběný válečný materiál byl nyní také masově „konzumován“ v přímo nepředstavitelném,
zběsilém a šíleném, marnotratném tempu. Přitom každý válčící stát vycházel, jak se poměrně rychle
ukázalo, z chybné kalkulace, že válka nebude trvat dlouho. Velkou většinou plánovači v generálních
štábech dospěli k poznatku, že ne déle než tři měsíce, v prodloužené variantě možná až půl roku. Žádný
stát ještě před vypuknutím světového konfliktu neučinil tolik žádoucí nahromadění strategických zásob,

79 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Výpis ze statistického elaborátu o tuhových
dolech v Černé 1897, Popis tuhových dolů, závod k 1. V. 1938.

80 Zdeněk JINDRA,První světová válka, Praha 1984, s. 179–180, TÝŽ,První světová válka, Praha 19872, Miroslav
a Hana HONZÍKOVI,1914/1918. Léta zkázy a naděje, Praha 1984, s. 307–308, Philip WARNER,První světová válka,
Ostrava 1997, J. M. WINTER,První světová válka. Fakta, svědectví, souvislosti, Praha 1995, s. 81, s. 162–197 (část čtvrtá
— válka civilistů); Dagmar MORAVCOVÁ, Pavel BĚLINA, Marek PEČENKA, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů
1914–1941, Praha 1994, s. 7–22.
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Pohled na nejdelší most „rašeliništní dráhy“ přes Vltavu za povodně — 20. století

které by překračovalo výše uvedený maximální časový horizont.81 To platilo i u grafitu, ať již surového
nebo výrobků z něj. A protože dovoz tuhy po moři z Cejlonu, patřícího Velké Británii, z Kanady či
USA byl znemožněn velmi účinnou britskou námořní blokádou, obdobně tomu bylo i v případě Ruska,
které mělo zdroje zejména na Sibiři, muselo císařské Německo, jemuž jeho Bavorsko nemohlo zajistit
dostatek vhodného a kvalitního grafitu, hledat jiné náhradní, rychlé a přitom přijatelné řešení. Tím
byl zvýšený dovoz grafitu těženého v českých zemích. Vzhledem k mimořádné důležitosti knížecích
Schwarzenbergských grafitových závodů pro pokračování a dlouhodobé vedení války,82 které byly proto
řízeny prostřednictvím vojenské správy,83 se tak nestalo a obě lokomotivy sloužily dál na místě svého
původního určení84 až do konce „Velké války“.85 Za války byla velkým problémem údržba a opravy jak
vozového parku úzkokolejné železnice, tak i vlastního drážního tělesa, mostů, kolejnic a dalších zařízení
nezbytných pro provoz.86

81 Zdeněk JINDRA, První světová válka, Praha 1984, s. 158–168; TÝŽ, Die Rolle des Krupps-Konzerns bei wirtschaft-
lichen Vorbereitung des erstes Weltkrieges, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1976 /Teil 1, S. 133–162, TÝŽ, Der
Rüstungskonzern Fried. Krupp AG 1914–1918. Die Kriegsmateriallieferungen für das deutsche Heer und die deutsche
Marine, Praha 1986.

82 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 139, sign. 2131, kart. č. 42 =
”

Versandbericht pro Februar 1918 der
Südböhmische Graphitwerke, G. m. b. H., Stuben in Kg: Gießerei Grafit - Raffinaden: Inland 24.421, Deutschland 558.865,
Sume: 583.286 Kg, Abfallmehle: Inland 30.056, Deutschland 258.822, Sume: 288.878 Kg. Inland 54.477, Deutschland
817.687, Sume: 872.164 Kg, Tiegelgrafit: Kleinflinze 3.671 Kg und Flinzenmehle 278 Kg, Sume: 3.949 Kg nur in Inland,
Gesamtversand 876.113 Kg. 1. 3. 1918.“

83 Tamtéž, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 138, sign. 2230 S, kart. č. 39, C. k. vojenské vedení tuhových dolů v Černé-
Hůrce, vojenská ochrana, ministerstvo vojenství ve Vídni, vojenské velitelství v Praze 1914–1917, inv. č. 139, sign. 2231
S, kart. č. 41, C. k. vojenské vedení tuhových dolů v Černé v Pošumaví (vlastní spisovna), Výnosy min. vojenství 1916,
C. k. vojenské velitelství v Praze, nařízení 1917–1918, kart. č. 42, Spisy c. k. vojenského vedení podle běžných čísel 1948–
1918, Spisy bez jednacích čísel — 1918, kart. č. 43, Tištěné rozkazy vojenského velitelství v Praze, Rezervátní a běžné —
1916–1917, Rezervátní a běžné zprávy o provozu – 1916–1918, Tištěné rozkazy vojenského velitelství v Praze, Běžné – 1918.

84 J. KOUCOUREK, Český atlas — Jižní Čechy, s. 76, Lipensko III., obrázek: Železniční vlečka grafitového dolu knížete
Schwarzenberka. Rok 1915.

85 Tamtéž, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Výpis ze statistického elaborátu o tuhových
dolech v Černé 1897, Popis tuhových dolů, závod k 1. V.,1938. Srov. J. DVOŘÁK, Nad Jihočeským dopravním plánem
Národohospodářského sboru jihočeského — Praha po roce 1935, In: Historická geografie 30, Praha 1999, s. 23–39, zejména
mapy na s. 35-36.

86 Tamtéž, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 139, sign. 2231 S, kart. č. 43, Rezervátní a běžné zprávy o provozu – 1916–
1918.

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 200 Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 14, Praha 2006 45



V roce 1919 byla zřízena trať s normálním rozchodem pro posun vagónů z hlavního závodu, ale již
v r. 1921 byla opět rozebrána. Předpokládalo se její nahrazení úzkokolejnou tratí, na které se plánovalo
místo využití parních lokomotiv použít pro zimní období benzínovou lokomotivu, která měla ušetřit
na zvýšených nákladech za zimní provoz. K vlastní realizaci plánu však nedošlo, protože právě ve
dvacátých letech (zvláště r. 1923) došlo k radikálnímu snížení těžby a zpracování grafitu. Jak známo,
podnik sice ještě přežil velkou hospodářskou krizi třicátých let 20. století, ale poté následoval úpadek.87

Nové německé nacistické vedení přineslo radikální omezení provozu železnice, v činnosti v r. 1940 zůstal
pouze úsek dlouhý asi 4 km, který spojoval cihelnu, pilu, hlavní závod a nádraží. Za druhé světové války,
koncem roku 1943, se přistoupilo k tomu, že nevyužité úseky úzkokolejné železnice byly odstraněny a
přemístěny do jiných míst. S tím souviselo i to, že v listopadu 1942 byla provozuschopná pouze jedna
lokomotiva Krausovka, která byla údajně v r. 1944 prodána neznámo kam. Druhá lokomotiva se údajně
ještě 26. března 1945 nacházela mimo provoz v závodě, byla ale také již prodána. Není také známo, v jaké
podobě pak podnikový železniční provoz probíhal. Zvláštností byl provoz benzínové lokomotivy pro práci
v dolech, která byla zatím nezjištěného původu. Pracovala, jak to dokládají fotografie místa, kde ústila
štola „Josefi“, vydávající tak svědectví o povrchové železnici vedoucí až k šachtě Ferdinand pod Mokrou.
Je o ní bezpečně zjištěno, že v r. 1923 obdržela nový dvouválcový čtyřtaktní motor od firmy Daimler.
Lokomotiva měla výkon 6 koňských sil (PS) a řetězový pohon, průměr válce 66 mm, zdvih 125 mm,
vážila 1200 kg, měla délku 2340 mm, šířku 800 mm a výšku 1350 mm. Průměr kol byl 380 mm, rozchod os
740 mm. A r. 1941 byla společně s kolejnicemi ze štol předána do schwarzenbergské cihelny v Lovosicích.88

Závěrem je možno říci, že tato úzkokolejná železnice pro potřeby vnitropodnikové dopravy knížecích
Schwarzenbergských grafitových závodů přepravila odhadem neuvěřitelně velký objem dopravovaného
zboží. Jenom přibližným (a velice hrubým) odhadem za roky 1894–1930 lze říci, že pouze u položky
rašelina představuje odvezené množství v rozsahu cca 356 tis. tun. Značně zavádějící průměr pak činí cca
1 mil. rašeliny ročně. Obdobně značné množství, bohužel není spočítané ani přesně, ale ani přibližným
odhadem, jež železnice přepravila u dřeva, které se v závodech používalo jak k výdřevě v dolech a při
stavbě dřevěných zařízení v rámci jednotlivých závodů, tak při jeho spalování v kotelnách u parních
strojů, tak i k výrobě sudů a dalších obalů potřebných pro dopravu již hotových tuhových polotovarů
či výrobků.89 Bohužel, dochované archivní materiály nám neumožňují ani přibližně stanovit, kolik tento
objem činil u přepravy hrubé (nezpracované) tuhy při její dopravě z místa vytěžení na místa úložišť
na haldách, následně pak z těchto hald do zpracovatelského hlavního závodu a kolik zase při poslední
přepravě již čistého (upraveného) grafitu přepravovaného ze skladů na překladiště u k. k. St. B.-Station
Schwarzbach-Stuben tj. Černá-Hůrka. Podobně dnes nejsou k dispozici žádné přesné a konkrétní údaje
o těžbě tuhy a využívání dřeva a rašeliny pro období let 1945–1957, kdy se ještě na některých místech
bývalého knížecího Schwarzenbergského grafitového podniku tuha těžila.90

Dnes se již z celého systému podnikové úzkokolejné železnice nic nedochovalo, protože po roce 1959
vše, co nebylo rozebráno a odvezeno, zatopily vody Lipenské přehradní nádrže, tzv. „Malého Lipna“.91

Článek vznikl jako součást připravovaného textu
”
Jihočeská grafitová těžařstva v regionální paměti

české krajiny“. — Projekt byl realizován za finanční podpory státních prostředků prostřednictvím GA
ČR č. 409/04/1213. Autor tímto děkuje GA ČR za poskytnutou finanční podporu.

87 Tamtéž, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 140, sign. 224 S, kart. č. 44, Zprávy o provozu 1904–1927, Měsíční zprávy,
statistika 1928–1941.

88 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Výpis ze statistického elaborátu o tuhových
dolech v Černé 1897, Popis tuhových dolů, závod k 1. V. 1938.

89 SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16; inv. č. 139, sign. 2131, kart. č. 42.
90 K tomuto svým způsobem poslednímu období těžby jsem zatím žádné upřesňující údaje nesehnal.
91 J. DVOŘÁK, Z historické geografie jihočeského vodního hospodářství do roku 1938 (S plánem na výstavbu tzv.

Šumavského jezera – přehrady u Kienbergu/Loučovic z roku 1892), Historická geografie 33, Praha 2005, s. 119–156. Srov.
Zdeněk BAUER, Die Bahn unter dem Wasserspiegel des Lipno-Stausses, Eisenbahn 6/1996, S. 237–238. Tento článek
— jehož kopii jsem, bohužel, obdržel od Studiendirektora Manfreda Pranghofera, profesora Adalbert-Stifter-Gymnasium
Passau (kterému touto cestou děkuji za jeho laskavou pomoc) až po dokončení mého článku, který jsem dosti klopotně
sestavil na základě zlomků archivního materiálu a informací pocházejících od pamětníků. Při svém pátrání v dostupné
české literatuře jsem se asi trapně přehlédl, neboť jsem zatím nenašel česky psaný text ing. Z. Bauera.
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Patre Francisco Noė̇l, SJ a jeho astronomická měření v Indii a (hlavně) v Číně

Georgij Karský

Abstrakt: Pohled do knihy učeného jezuity, vydané roku 1710 v pražském Klementinu, jak dokumentuje
počátky přesného určování zeměpisné délky pomocí zatmění měsíců Jupitera a našeho Měsíce, i tehdejší
způsoby astronomického zjišťování času a měření zeměpisné šířky.

1. Patre Francisco Noė̇l a jeho kniha

Roku 1710 vydala pražská jezuitská kolej v Klementinu knihu Francisca Noė̇la o jeho měřeních „mate-
matických“ (tj. astronomických) a fyzikálních (magnetická deklinace a inklinace), konaných za cesty a
pobytu v Indii a hlavně v Číně [1]. Jejím jádrem je určování zeměpisných poloh, přičemž měření zeměpisné
délky konal Noė̇l na nejvyšší vědecké úrovni své doby. Je také podrobně a s konkrétními číselnými
údaji popsáno, a i my mu věnujeme hlavní pozornost. Spíše okrajově se v knize popisují magnetická
měření, určování rektascenzí, deklinací a magnitud „jižních“ hvězd, čínská chronologie, souhvězdí apod.
Bibliografický popis knihy je např. v práci M. Jarolíma [2].

Francisco Noė̇l (1651–1729) byl podle španělské encyklopedie [3], jediné, v níž jsem o něm nalezl
zprávu, francouzský misionář z Tovaryšstva Ježíšova (Societas Jesu, SJ). Narozen v Hestrudu (?), odjel
roku 1684 do Číny, kam dorazil o tři roky později. V knize [1] se zmiňuje o koleji Rachol, aneb Goa, jejíž
polohu též určil. Dvakrát byl v Římě, delegován svou misií k jednání o čínských rituálech. Po návratu
pobýval nějaký čas v Praze (kde kromě [1] vydal ještě dvě knihy) a poslední léta života strávil v Lille
(?). Jeho knihy, vydané kromě Prahy i v Pekingu, Mnichově, Frankfurtu nebo Madridu se zabývají
teologií, čínskou filozofií a státním zřízením, ale např. i poezií. Je zajímavé, že v latinské knize [1] užil
španělské podoby svého jména František, a nikoliv latinského Franciscus nebo francouzského François
(jak se uvádí na starých karotéčních lístcích Národní knihovny ČR v Klementinu, na rozdíl od knihovny
Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, kde je psáno Franz). Že by španělská podoba Noė̇lova jména
naznačovala tehdy v SJ možnou tradicí k připomenutí sv. Ignáce z Loyoly, původně španělského šlechtice
a vojáka, později (1534) zakladatele jezuitského řádu?

2. Problém „přesných“ zeměpisných délek v historickém kontextu

Mluvíme-li v této studii o zeměpisných (geografických) délkách, nebudeme rozlišovat mezi délkami ast-
ronomickými (vztaženými ke geoidu) a geodetickými (týkajícími se elipsoidu), natož uvažovat o různých
referenčních či globálních elipsoidech, tížnicových odchylkách a podobných vymoženostech moderní
geodézie. Vždyť až po roce 1735 rozhodly francouzské expedice do Peru a Laponska o tom, že a jak
je Země zploštělá. Pro Noė̇lovu dobu to ještě byla koule.

V dnešní době časových radiosignálů a družicových navigačních systémů, jako je GPS, nám určení
zeměpisných souřadnic, včetně délky, připadá snadné. Ale ještě na počátku 20. století bylo přesné astro-
nomické zjištění zeměpisné délky obtížným problémem (na rozdíl od stanovení šířky). Je totiž třeba znát
kromě místního času, astronomicky snadno určitelného, též čas počátečního, či základního poledníku
(dnes zpravidla greenwichského), neboť rozdíl těchto časů určuje zeměpisnou délku. K tomu je tedy
třeba mít hodiny, které ukazují místní čas základního poledníku — nebo vědět, jak ho zjistit. Třeba
pozorováním jevů na obloze, které jsou společné pro celou Zemi. Pak platí, že čas jevu na určovaném
poledníku minus čas na poledníku základním rovná se zeměpisná délka, počítaná kladně na východ; délku
v časové míře (hodiny atd.) musíme vynásobit 15, abychom dostali délku v míře úhlové (stupně atd.).
Autor se omlouvá za připomínání této triviality.

Před rozvojem radiotelegrafických časových signálů (někdy po roce 1908) vozili námořníci na oceány
své přesné chronometry, zavěšené v těch krásných mosazných kardanových závěsech a řízené podle
času základního poledníku, a geodeti při přesných pracích na pevnině organizovali tzv. chronometrické
expedice, kdy převáželi celé skupiny (až desítky) chronometrů, porovnávaných s místními hodinami na
výchozím a určovaném poledníku, i navzájem během cesty. Jenže v době Noė̇lově, a ještě dlouho po něm,
chronometry neexistovaly.

Nahlédneme-li do historických přehledů (např. [4–6] aj.), najdeme k našemu tématu takovéto relace:

1610 Galileo Galilei s použitím pro astronomii nového dalekohledu objevil Jupiterovy měsíce a pozo-
roval jejich zatmění.
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1615–1620 Galilei bezvýsledné korespondoval se španělským královským dvorem o svém návrhu na
využití zatmění Jupiterových měsíců, a to jako pro celou Zemi jednotných časových „signálů“
k určování délky na moři. Neúspěch asi souvisel s nemožností v té době dosti přesně předpovídat
časy těchto zatmění.

1634 Jean Baptiste Morraine navrhl použít na kvadrantu pro měření úhlů záměrný teleskop.
1658 Christian Huygens na základě Galileiho pokusů sestrojil přesné hodiny, ve kterých kyvadlo jako

oscilátor nahradilo dosavadní lihýř.
1667–1672 vybudována pařížská observatoř.
1675 Olaf Römer z pozorování Jupiterových měsíců poprvé určil rychlost světla (hodnotou ca 2/3

skutečné).
1684–1708 měření Francisca Noė̇la.
1687 první vydání „Principií“ (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), jimiž Isaac Newton

položil základy novodobé nebeské mechaniky.
1713 anglická vláda vypisuje prémii na zhotovení chronometru pro námořní navigaci. Sestrojil ho až

John Harrison, ne dříve než r. 1729 (údaje se značně liší).

Vidíme, že v té době „visela ve vzduchu“ jak myšlenka využití pozorování Jupiterových měsíců
k různým vědeckým účelům, tak naléhavá potřeba přesných hodin pro expediční účely. I astronomické
metody určování zeměpisné šířky a místního času byly dobře známé — ale to vše ještě nemělo cha-
rakter „technologických postupů“, hotových k použití. Takže F. Noė̇l to řešil případ od případu, a na
pozorováních se podíleli i další členové čínské misie, které ve své knize [1] vždy jmenuje. Pro určování
zeměpisných délek použil pozorování zatmění Jupiterových měsíců, a také zatmění Měsíce. V té době
patrně ještě nebylo zvykem psát vědecké knihy formou obecných odvození vzorců a dosazování do nich
při výpočtu ze záznamů ve formulářích, takže každé své pozorování a jeho zpracování Noė̇l podrobně
popisuje slovně, krok za krokem, a s řadou číselných mezivýsledků.

3. Zatmění Jupiterových měsíců

Novodobá teorie výpočtu těchto zatmění je v náznaku podána např. v knize A. A. Michajlova, někdejšího
ředitele Pulkovské observatoře [7] a podrobněji v knize André Danjona [8], někdejšího ředitele observatoře
pařížské. V obou je samozřejmě pojednáno i o zatměních Slunce a Měsíce. Pro naše účely postačí výpočty
velmi zjednodušené, vycházející z předpokladu, ostatně dosti přesně platného, že Jupiter i jeho měsíce
se pohybují po kruhových drahách ve společné rovině ekliptiky. Výchozí údaje (brané z novějších zdrojů
a různě kontrolované) i výsledky výpočtů shrneme v tabulce 1.

Pro odhad možné nepřesnosti pozorování zatmění Jupiterových měsíců nás budou zajímat doby TS

přechodu přes hranici stínu, tj. přechodu z plného světla do plného stínu planety (začátek) nebo naopak
(konec zatmění). Za uvedeného předpokladu můžeme vypočítat dráhovou rychlost v pohybu Jupiterova
měsíce v kilometrech za sekundu

(1) v =2πr / 86400×P ) , kde r je poloměr dráhy v kilometrech a P oběžná doba ve dnech.
Pak bude TS v sekundách
(2) TS = D /v, kde D je průměr měsíce v kilometrech.

Jak patrno, výpočet je zcela jednoduchý. Pro odhad „geometrické“ chyby zachycení okamžiku
začátku či konce zatmění použijeme poloviční hodnotu TS , což, jak uvádí [7], se užívá i pro předpovědi za-
tmění ve hvězdářských ročenkách, a odpovídá změně hvězdné velikosti o 0,75 magnitudy. Poznamenejme
hned, že odhad podle TS / 2 je velmi hrubý, neboť neuvažuje osobní chyby, související mj. s výkonností
dalekohledu. Noė̇lova kniha neříká nic o průměru objektivu jeho teleskopu, takže další úvahy jsou zde
bezpředmětné.

Bude nás však, jak uvidíme později, zajímat interval opakování zatmění, který označíme ∆T a
vyjádříme ve dnech. Za jeden oběh měsíce kolem Jupitera postoupí Jupiter na své dráze kolem Slunce
o jistý malý úsek, a jeho stín se o malý úhel pootočí. Jelikož se všechny tyto pohyby dějí jedním směrem,
musí měsíc stín „dohánět“, než opět nastane zatmění. Když to uvážíme, dojdeme k iteračnímu vzorci

(3) ∆Ti+1 = (1 + ∆Ti / PJ ) × PM ,
ve kterém je PJ doba oběhu (perioda) Jupitera a PM doba oběhu měsíce, obě ve dnech, a index i je
pořadové číslo iterace. Pro první odhad ∆T1 použijeme

(4) ∆T1 = (1 + PM / PJ ) × PM .
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Po 2–3 iteracích dostaneme velmi přesnou hodnotu ∆T , použitelnou i pro dosti daleké odhady příštích
zatmění. To ovšem nenahrazuje řádný výpočet dle postupů např. podle [8], může však naznačovat způsob
výpočtu časů nepozorovatelných (nebo nepozorovaných) zatmění v Noė̇lových časech, i když interval ∆T
tehdy asi nepočítali, ale odvozovali empiricky. Zatmění se totiž v těchto intervalech opakují z hlediska celé
Země, ale obecně nemusí být (nejsou) všechna viditelná z určitého místa. Dodejme ještě, že měsíce 1. –
3. se zatmívají při každém jejich oběhu kolem Jupitera, vzdálenější 4. měsíc má i při malém sklonu dráhy
(0,51◦) období, kdy Jupiterův stín míjí. Noė̇l a jeho kolegové ostatně pozorovali hlavně 1. a výjimečně
2. či 3. z tehdy známých měsíců, dnes zvaných Galileovými.

Tab. 1. Jupiter a jeho měsíce (X - neuváděné nepotřebné údaje)

Objekty Měsíce Planeta

Jupiterovy soustavy 1 – Io 2– Europa 3 – Ganymedes 4 – Callisto Jupiter

Poloměr dráhy r (km) 421 600 670 900 1 070 000 1 883 000 X

Doba oběhu P (dny) 1,769138 3,551181 7,154553 16,689018 4332,589

Rychlost ve dráze v (km/s) 17,330 13,739 10,876 8,205 X

Průměr D (km) 3 632 3 138 5 262 4 806 X

TS (s) 209,6 228,4 483,8 585,7 X

TS/2 (min.) polovina
přechodu hranice stínu

1,7 1,9 4,0 4,9 X

∆T (dny)
opakování zatmění

1,769860 3,554094 7,166387 16,753552 X

∆T (dny ± hod. min.)
opakování zatmění

2 dny
– 5 h.

31 min.

4 dny
– 10 h.
42 min.

1 týden
+ 3 h.
59 min.

17 dnů
– 5 h.

55 min.
X

Pozorování zatmění Jupiterových měsíců pro účely určení zeměpisné délky (přesněji pro určení času
základního poledníku) spočívá ve zjištění okamžiku, kdy podle hodin místního času pozorovaný měsíc,
jevící se jako svítící bod, zmizí (vstup do stínu) nebo se objeví (výstup). Je-li stejný měsíc pozorován
i na základním poledníku (nebo je čas zatmění odvozen z jiného pozorování pomocí ∆T ), je rozdíl
zjištěných místních časů přímo rozdílem zeměpisných délek (po zavedení korekcí hodin, jejich chodu,
příp. osobních chyb pozorovatelů . . . ). Tak určoval P. Francisco Noė̇l zeměpisné délky vzhledem k Paříži,
a spolu s dalšími pozorovateli z misie i rozdíly délek mezi některými dalšími místy.

Podobně lze zjišťovat rozdíly časů pozorováním zatmění našeho Měsíce, z okamžiků jeho začátku,
konce, nebo přechodu zemského stínu přes určité měsíční krátery. Je nutná dohoda o pozorovaných
kráterech, dosti dobrý dalekohled i oko a musí být skutečné pozorování na obou místech. Nevýhodou je
menší počet zatmění, výhodou naopak možnost získání většího počtu časových rozdílů během jednoho
zatmění. Vzhledem k neurčitosti hranice stínu nemá smysl zjišťovat jeho časy na kráterech přesněji než
na 0,1 minuty. I tento způsob Noė̇l používal. — Poznamenejme, že pozoroval také zatmění Slunce — to
ale pro určení délky tehdy (a ještě dlouho potom) nebylo možné použít.

4. Noė̇lova astronomická měření — popis jeho technologií jazykem dnešní geode-
tické astronomie

V kapitole I. ([1], str. 6) „Pozorování zatmění satelitů Jupitera ve městě Hoayngan . . . v letech 1689 a
1690“ (latinský název je delší) popisuje Noė̇l své prostředky, se kterými realizoval metody, jejichž principy
jsme naznačili v oddílech 2. a 3. Jeho teleskop pro pozorování Jupiterových měsíců měl (v pařížských
mírách) ohniskovou vzdálenost objektivu 13,5 stopy (438,5 cm) a okuláru 2,5 palce (6,8 cm), z čehož plyne
zvětšení 64,5krát. O průměru objektivu ani o způsobu montáže dosti dlouhého teleskopu se nepraví nic.
K měření výšky Slunce a hvězd používal Noė̇l kvadrant o poloměru trochu větším než 2 stopy, s přesností
měření odhadovanou na ca 4´30´́ . To by naznačovalo, že na kvadrantu ještě nebyl záměrný teleskop —
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snad by se pečlivý autor o něm zmínil. Čas se měřil hodinami sestavy Spirâ, a někdy též „kyvadlem“,
ukazujícím minuty a sekundy dvojicí ruček. Nedovídáme se podrobnosti o systému prvních hodin (o jejich
regulátoru), ale máme zprávu o tom, že jejich chod byl nerovnoměrný v závislosti na době (až 36 hodin)
od natažení. — Nenalezl jsem žádnou zmínku o vybavení jiných pozorovatelů, s nimiž Noė̇l určoval
rozdíly délek mezi asijskými městy.

Noė̇lovo určování délek na základě pozorování zatmění Jupiterových měsíců vycházelo ze skuteč-
nosti, že v té době se na pařížské observatoři konalo velmi mnoho těchto pozorování. Je zajímavé, že pro
určení výchozí délky pozoroval výhradně konce zatmění, tj. objevení se svítícího bodu v blízkosti Jupitera
(viz tab. 2). Snad usoudil, že je to spolehlivější z hlediska fyziologické a psychologické „setrvačnosti“
vnímání již zhasnutého světla (i když asi neuvažoval v těchto termínech). Využití zatmění našeho
Měsíce odpovídalo popisu z minulého oddílu a pozorování obou druhů zatmění použil Noė̇l jak k určení
základních délek vzhledem k Paříži, tak k měření jejich rozdílů mezi blízkými místy, hlavně v Číně.

Pro zjištění korekce hodin na místní čas, potřebné k výpočtu zeměpisné délky, měřil Francisco
Noė̇l v obecných časech výšky jasných hvězd nebo Slunce, a s jejich, jemu známými, rektascencemi a
deklinacemi počítal pravý místní (sluneční) čas. Řešil tedy, ač se o tom přímo nezmiňuje, též trigonome-
tricky úlohy sférické astronomie. Někdy také zjišťoval podle svých hodin časy průchodu Slunce stejnou
výškou před a po kulminaci (poledni) a z jejich průměru, s uvážením změny deklinace Slunce, počítal
korekci hodin na pravý čas (tj. 12 hodin). Poznamenejme, že v Indii roku 1707 a v Brazílii roku 1708
(! — což je jaksi mimo název knihy) se k tomu využily i gnómony, patrně místní (str. 34–35), ale tam
se nedá mluvit o větší přesnosti. Měření v Brazílii jsou datována ještě 23. června až 20. července 1708 —
povšimněme si k tomu místa a roku vydání knihy.

Zeměpisnou šířku určoval NOE z měření výšek hvězd při průchodu poledníkem (to není příliš
citlivé na přesný čas měření), někdy přímo z měření výšky Polárky. Pro ni udává např. v [1] na str. 32 pro
rok 1692 vzdálenost od světového pólu 2◦19´50´́ (správně bylo tehdy 2◦20´29´́ a při výpočtu šířky uvažuje
i refrakci hodnotou 2´15´́ pro měřenou výšku 28◦16´30´́ (dnešní vzorce dávají asi 1´52´́ v závislosti na
dalších podmínkách).

Laskavý čtenář promine, že v předchozích odstavcích používám bez bližšího vysvětlení některé
odborné pojmy sférické a geodetické astronomie. Může je v případě potřeby nalézt v knize Josipa Kleczka
[9], v encyklopediích nebo se všemi podrobnostmi v učebnicích, jako je např. [10].

5. Některé výsledky a jejich přesnost

Je dosti obtížné porovnávat výsledné souřadnice podle Patre Francisca Noė̇la s dnešními údaji, jednak
proto, že názvy čínských (i dalších asijských) míst se během 300 let někdy změnily, nebo se liší od
latinizované Noė̇lovy transkripce, a také proto, že nelze vždy spoléhat na totožnost uvažovaných míst,
k nimž se vztahují tehdejší pozorování a dnešní údaje. Přesto se pokusíme prozkoumat některé Noė̇lovy
výsledky, zvláště zeměpisné délky, z hlediska vnitřní shody i vnější přesnosti.

Noė̇l určoval své délky prvotně vzhledem k pařížskému poledníku, a tak je v kapitolách o přímých
určeních i udává. Ale v „Katalogu délek, šířek a vzájemných vzdáleností některých čínských měst“ (str.
37–40) je vztahuje k poledníku ferrskému; Ferro (nově Hierro) z Kanárských ostrovů, bylo v antice
považováno za „západní konec světa“. Označíme-li východní délky od Greenwiche lG , od Paříže lP a
od Ferra lF , můžeme (např. podle [11]) napsat vztahy

(5) lF = lP + 20◦00´00´́ (takže Ferro je vlastně skrytá délka Paříže) a
(6) lG = lF – 17◦39´46´́ .

Ale Noė̇l pro vztah (5) používal hodnotu 22◦30´ ([1], str. 36), takže délky z katalogu je třeba opravit
o –2◦30´ abychom dostali „dnešní“ lF .

Kapitola I. „Pozorování zatmění satelitů Jupitera v čínském městě Hoayngan Nan-
kingské provincie pod výškou pólu 33◦32´. Rok 1689 & 1690“ ([1], str. 6–20) obsahuje nejprve
6 pozorování zatmění 1. Jupiterova měsíce (výstupy) pro určení délky daného místa, vždy s podrobným
záznamem měření výšek hvězd, i s výpočty pro určení korekce hodin. Jedno z pozorování není použito
— nebylo pozorování z Paříže. Noė̇lovu souhrnnou tabulku výsledků ze str. 12 přepíšeme (v jeho formě)
a doplníme jako naší tabulku 2, ve které latinské texty jsou původní, doplňky kurzívou. Připomeňme,
že místní časy jsou udávány ve 12hodinové míře s rozlišením dopoledne (ante meridiem) a odpoledne
(post meridiem), takže bylo někdy nutné do rozdílů („Differentia“) zavést opravy ± 12 hodin. „Emersio“
znamená vynoření, výstup.
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Tab. 2. Určení délky města Hoayngan

Observatio
Kalendářní

datum
Noė̇lovo

Emersio
in Urbe

Hoayngan
H. Min. Sec.

Emersio
Parisijs

H. Min. Sec.

Differentia
Meridia-
norum

H. Min. Sec.

Viditelnost
v Paříži

1 7. 10. 1689 11. 14. 0. p. merid. 3. 28. 0. p. merid. 7. 46. 0. < VO

2 1. 11. 1689 6. 1. 0 p. merid. 10. 46. 40. a. merid. 7. 45. 40. Ne

3 8. 11. 1689 7. 56. 19. p. merid. 12. 10. 0. p. merid. 7. 46. 19. Ne

4 15. 11. 1689 9. 50. 31. p. merid. 2. 4. 0. p. merid. 7. 46. 31. D-VO

5 1. 12. 1689 8. 5. 10. p. merid. 12. 19. 0. p. merid. 7. 46. 10. D-VO

Význam symbolů: < VO těsně pod východním obzorem, D-VO ve dne, nízko u východního obzoru.

Z posledního sloupce tabulky 2 počítaného programem StarCalc [12] a kontrolovaného programem
WinEphem [13], je patrné, že pařížská pozorování k Noė̇lovým observacím 1 až 3 vůbec nemohla existovat,
a časy byly počítány (jakoby pomocí našeho ∆T ). Ani pozorování 4 a 5 v Paříži za dne a u obzoru
nebyla asi možná (1. měsíc má hvězdnou velikost asi 5,5). Noė̇l má skutečně u pařížských pozorování 1-4
uvedeno, že jsou z výpočtu („ex calculo“), a pozorování 5 je ze záznamů („ex tabulis“).

Pozornějším pohledem do tabulky 2 pak zjistíme, že z 2. pozorování nelze rozumným způsobem
dostat hodnotu uváděného rozdílu poledníků, a to ani s tím, že v prvotním záznamu tohoto pozorování
na str. 9 se uvádí, že to v Paříži bylo „post meridiem“, kdy tam ovšem Jupiter byl nad obzorem. Nejspíše
však autor jen obráceně odečetl „drobné“ a zapomněl uvažovat o hodinách. V udaném pařížském čase
je ale asi chyba kolem 30 minut. Noė̇l sám měl patrně o tomto měření pochybnosti, vypustil je a ze
zbývajících vypočítal průměný rozdíl délek (tj. délku λP od Paříže) 7 h 46 min 15 s v časové míře, tj.
116◦ 33´ 45´́ . Tomu odpovídá greenwichská délka města Hoayngan λG = 118◦ 53´ 59´́ . Spočítáme-li
běžným způsobem střední kvadratické chyby, dostaneme (zaokrouhleně) pro uvedený průměr ± 6,6 s =
± 1´ 39´́ a pro jedno měření ± 13,2 s = ± 3´ 18´́ . To je ovšem jen vnitřní přesnost této metody.

Dále v knize následují tři určení rozdílů délek mezi Hoaynganem a Nankinem (s nerozřešitelnou
chybou rozdílu o 10 sekund v jednom z nich) a poté deset observací zatmění prvních tří satelitů, někdy
dvou v jednom dnu, z Hoaynganu roku 1690. Noė̇l si stěžuje, že k nim neměl odpovídající pozorování
z Paříže, či odjinud z Evropy. Přesto je v knize publikuje. neboť „pečlivý čtenář“ by je mohl využít,
bude-li přece jen pozorování někde v Evropě mít.

Kapitola II. „Pozorování zatmění Slunce & Měsíce v Indii & Číně“ ([1], str. 20–30)
obsahuje pozorování 16 zatmění (z toho 3 slunečních), mezi lety 1684 a 1707. Poslední pozorování bylo
ze dne 17. dubna 1707. Při měsíčních zatměních se někdy určovaly časy jejich začátku, maxima a konce,
někdy těž přechody zemského stínu přes krátery. Pro určení délek od Pařiže a mezi asijskými místy
(včetně Cejlonu, Siamu a Sumatry) využil NOE 8 z nich. Výsledné délky (v časové a stupňové míře)
deseti míst jsou na str. 30.

Pokusil jsem se identifikovat některá místa a porovnat Noė̇lem určené zeměpisné souřadnice s dneš-
ními údaji (s výhradami uvedenými na začátku tohoto oddílu). V tabulce 3 jsou Noė̇lovy délky (zde jen
ve stupních a přepočtené na greenwichské) λG ze souhrnu na str. 30, a šířky ϕ nalezené porůznu v textu.
Novodobé souřadnice a názvy domněle totožných míst dávám kurzívou, a připojuji též rozdíly (ve smyslu
oprav, tj. nové minus Noė̇lovy). Rozdíly šířek vzhledem ke všem nepřesnostem a nejistotám zaokrouhluji
na celé minuty (’) a rozdíly délek vyjadřuji v časové míře na 0,1 minuty.
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Tab. 3. Polohy některých míst — srovnání

lG Noė̇l f Noė̇l lG nové f nové Rozdíly Rozdíly
Místo (Noė̇l) Zdroj Místo (nové)

◦ ´ ´́ ◦ ´ ◦ ´ ◦ ´ lGmin f

Rachol / Goa 74 35 14 15 18 74 00 15 30 MPA Goa -2,3 +12´

Ceilani portum
83 20 29 8 50 83 15 8 33 mapa Trincomalee -0,4 -17´

Trinquimale

Macaum 113 27 44 22 12 113 25 22 30 MPA Macao -0,2 +18´

Pekinum 116 29 44 ? 116 25 39 55 MPA Beijing -0,3 –

Nankinum 118 23 59 ? 118 50 32 00 MPA it Nanking +1,7 –

Hoayngan 118 53 59 33 32 119 01 33 35 mapa Huaiyin +0,5 +3´

119 10 33 32 mapa Huai’an +1,1 0

Poznámky:

1) Pro Pekinum a Nankinum jsem nenalezl u Noė̇la změřenou šířku.

2) K poloze Hoaynganu jsou v mapě dvě velmi blízká místa s podobnými názvy

3) MPA — Malý politický atlas [14] udává místa v mapách pro nás prakticky zeměpisnými souřadnicemi.

4) „mapa“ znamená odečet poloh z map 1:4 500 000 Nového atlasu světa [15].

Rozdíly zeměpisných délek z předposledního sloupce tabulky 3 ukazují na jejich velmi dobré určení
– některých přímo od Paříže ze zatmění Měsíce, některých z rozdílů od Hoaynganu, určeného z měsíců
Jupiterových. Rozdíly (až na první) jsou menší než nejistota pozorování zatmění těchto satelitů podle
tabulky 1. Navíc do výsledku vstupují osobní chyby dvou pozorovatelů, nepřesnosti chodů dvojice hodin
a stanovení jejich korekcí na místní čas z měření výšek hvězd a/nebo Slunce.

V letech 1908–1909 pracovala v Číně britská kartografická expedice [16]. Ta mimo jiné měřila
astronomicky souřadnice některých míst a zjistila, že „stará jezuitská délka je asi o 28 mil chybná“.
Předpokládáme-li, že Britové tím mínili anglickou statutární míli (1,60933 km — ale na tom příliš nezá-
leží), vyjde nám pro průměrnou šířku 28◦ chyba v délce asi 1 min 50 s, což je přibližně opět ta nejistota
pozorování zatmění Jupiterových měsíců. Je tedy skutečně třeba hledět na jezuitské astronomické práce
z konce 17. století s patřičnou úctou.

Kapitola III. „Šířky & délky různých míst v Číně & Indii“ ([1], str. 31–40) popisuje měření
šířek v letech 1687–1708, většinou z výšek Slunce v poledníku, někdy i z výšky Polárky. A kromě míst
v Číně a Indii zahrnuje i Brazilskou Bahii. Zpracování měřených výšek respektuje (ne vždy a spíše po
roce 1700) i vliv refrakce. Ty délky se týkají jen Číny a většinou se určovaly od známých míst podle tras
po silnicích nebo řekách, pomocí map a magnetických orientací. Tak vznikl Katalog délek, šířek a
vzájemných vzdáleností některých čínských měst (str. 37–40), který obsahuje tyto údaje pro 82
míst. To již nebudeme zkoumat, také proto, že ty délky jsou velice přibližné.

Další kapitoly Noė̇lovy knihy jsou věnovány např. tvorbě katalogu jižních hvězd (rektascence,
deklinace a magnitudy), dokončeného roku 1687, pozorování planet, zkoumání čínského kalendáře a
souhvězdí. I to je mimo naše téma.

6. Patre Francisco Noė̇l - „geodetický astronom“ a autor

Lze říci, že učený jezuita Noė̇l se skutečně osvědčil jako „geodetický astronom“, řečeno moderním
termínem. Na vysoké úrovni své doby řešil dosti obtížné problémy, které i pro nás ve 20. století nebyly
vždy příliš snadné — i když jsme ovšem usilovali o podstatně vyšší přesnost.

Jeho kniha [1] má charakter podrobné „technické zprávy“ s detailním popisem každého kroku měření
a výpočtů, přesněji — každého mezivýsledku. Množství číselných dat by umožnilo celou jeho práci
přepočítat a analyzovat, snad i z hlediska různých chyb osobních a přístrojových. Bylo by to ovšem dosti
zdlouhavé a namáhavé, a přínos výsledku pro zkoumání dějin vědy nejistý. Avšak stálo by za to pátrat
po tom, zda někdo někdy využil ta pozorování, která Patre Francisco Noė̇l vykonal a v knize zveřejnil,
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aniž by je sám mohl dále uplatnit. Byl by to příspěvek k poznání vědecké komunikace a spolupráce na
počátku 18. století.
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Nová spektroskopie

Boris Valníček

Spektroskopie, založená na rozkladu světla, tak jak ho původně objevili Jan Marcus Marci z Lanškrouna
r. 1648 a Isaac Newton 1672, se stala v průběhu 19. století po objevech Fraunhofera, Kirchhoffa a Bunsena
jednou ze základních analytických metod. V průběhu 2. poloviny 19. století a v prvé polovině 20. století
byla natolik propracována, že se stala nepostradatelnou v chemické a fyzikální laboratoři a v řadě oborů
technologických, především v metalurgii.

Klasická spektroskopie využívala ve svých počátcích k rozkladu světla především hranoly, ať už
křemenné, skleněné, nebo solné — podle spektrální oblasti, pro kterou byly určené. Po objevu rozkladu
světla mřížkou a zvládnutí technologie rytí mřížek, se začaly užívat spektrometry mřížkové, jejichž hlavní
předností byla rovnoměrná disperze proti hranolům, kde disperze klesá s rostoucí vlnovou délkou. Značná
cena rytých mřížek ale jejich použití omezovala.

Klasické provedení spektrografů a spektrometrů se vyznačovalo značnou hmotností a rozměry (řádu
desítek kilogramů a až metru i více), což vyžadovalo jejich stabilní montáž na pevné laboratorní stoly nebo
i zděné pilíře. Problematická byla také registrace spektra a jeho vyhodnocení. V běžné praxi se užívala
fotografická registrace spektra, obvykle na skleněnou desku, později také na film. K vyhodnocení intenzit
spektrálního záznamu bylo třeba stanovit kalibrační křivku a spektrum proměřit mikrofotometrem.
K měření vlnových délek bylo nutno znát disperzní křivku a spektrum proměřit komparátorem. Ve
druhé polovici 20. století se někde dala použít registrace spektra fotonásobičem — tak vznikly např.
metalurgické kvantometry. V těchto případech býval problém v někdy složitém průběhu křivky spektrální
citlivosti katody fotonásobiče.

Rozvoj technologií ve druhé polovici 20. století přinesl řadu nových konstrukčních prvků a metod,
které ovlivnily řadu oborů. Platí to i pro spektroskopii.

Jaký je současný spektrometr? Především jako disperzní prvek je všeobecně používána mřížka.
Hranoly definitivně patří do muzea. Současné mřížky už nejsou vyráběny metodou rytí diamantovým
hrotem do skleněné nebo kovové desky. Jsou vyráběny holograficky, tj. interferometricky pořízený holo-
gram s požadovaným počtem

”
vrypů“ požadovaných vlastností je zaznamenán na fotocitlivou vrstvu a

pak odleptán. Takto je možné vyrábět seriově mřížky s různými parametry.
Záznam spektra dělá lineární čidlo CCD, s počtem 2500–4500 pixel o rozměrech 8× 200 mikrometrů,

tj. celková délka registrovaného spektra může být až 40 mm. Signál čidla je ve spektrometru zpracován
elektronikou a vyveden portem USB nebo RS 232 do počítače (např. palm-top, notebook, stolní počítač),
kde je vhodným programem vyhodnocen a uložen v paměti. Záznam spektra s udáním vlnových délek a
intenzit je na obrazovce.

Protože všechny optické prvky jsou zrcadlové, na odraz, je možné použití v nejširší spektrální oblasti,
od ultrafialové do blízké infračervené.

Popsaná technologie dovoluje zmenšit přístroj na minimum — doslova do dlaně. Přitom je běžně
dosaženo rozlišení vlnových délek v desetinách nanometru, což otvírá řadu možností pro praktické využití
spektrálního rozboru. V současné době se taková zařízení užívají při různých pracích v terénu, např. v
ekologii, kdy lze snadno hledat např. těžké kovy, nebo škodliviny ve vodě. Zařízení umožňuje stanovení
obsahu plynů v atmosféře, obsah kyslíku ve vodě, škodlivin v potravinách — to vše přitom zařízením,
které lze nosit v příruční brašně. Pokud se jedná pouze o sběr dat, pak se vystačí s pamětí, vestavěnou
v přístroji a vyhodnocením doma na pracovišti. Takto může pracovat např. spektrometr pro kontrolu
zdrojů krátkovlnného záření, jaké užívají solária, vodárny, tiskárny nebo aseptická pracoviště.

Mimořádný význam má takový spektrometr pro výuku fyziky, chemie nebo biologie, protože umožní
velmi názorně podepřít výklad celé řady jevů.

K přístrojům existuje obsáhlé příslušenství pro nejrůznější použití. Velmi podstatné je, že světelný
signál do přístroje je možné přivádět světlovodem, což usnadňuje práci, protože odpadá složité sestavování
aparatury. Samozřejmé je programové vybavení pro práci se systémy Windows, Linux a pod.

Náklady na samotný přístroj se pohybují v rozmezí 70–200 tisíc Kč (při kurzu dolaru 28,50). Záleží
na požadovaných parametrech a příslušenství. Na spodní hranici leží přístroje pro výuku, na horní pak
přístroje pro výzkumné práce.

Podrobnější informace autor zájemcům rád poskytne na e-mail: valsat@seznam.cz

— · —
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Klasický hranolový spektometr Qu24 Spektrometr do dlaně s připojeným
firmy Zeiss světlovodem, otevřený

Schéma spektrometru
1 – konektor světlovodu, 2– vstupní štěrbina, 3 – vstupní filtr
(odstraní nepotřebnou oblast spektra, 4 – kolimační zrcadlo,
5 – mřížka (možnost volby podle účelu), 6 – zobrazovací
zrcadlo, 7 – kolektor před čidlem, 8 —výstupní filtr (pro pří-
padné odstranění překrytí řádů spektra), 9 – okno detektoru
(křemenné„fluorid), 10 – detektor CCD

Spektrometr pro kontrolní měření UV záření
(solária apod.)

Spektrometr pro rozsah 200–1100 nm, rozlišení
0,7 nm
Rozměry: 148× 104× 45 mm, s příkladem po-
užití pro měření spektra benzenu v trubici
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Na konec několik historických reminiscencí ve vztahu k českým krajům. Na začátku jsem se zmínil
o objevu rozkladu světla Janem Marcusem Marci z Lanškrouna (1595–1667), který publikoval r. 1648
v díle Thaumantias seu liber de arcu coelesti. Tam popisuje dosti podrobně jak se světlo po průchodu
trojbokým hranolem rozloží na barvy, popisuje sled barev, analogii s duhou na obloze. Ukazuje, že
rozklad světla vzniká jeho lomem ve skle hranolu a zachovává se pořadí barev. Je tedy naprosto zřejmé,
že priorita tohoto objevu náleží Markovi 24 let před Newtonem. Marcus Marci studoval v Praze filozofii
a medicinu, a stal se na pražské univerzitě profesorem mediciny.

Je zajímavé, že v době rozkvětu spektroskopie se v českých zemích touto problematikou zabývalo
málo pracovišť. Použitím spektroskopie se zabýval počátkem 20. století profesor Václav Posejpal (1874–
1935), fyzik na Karlově univerzitě a profesor chemie na ČVUT Jaroslav Formánek (1864–1936). V polovici
20. století to byl brněnský profesor Josef Knop, v pozdější době pak RNDr. Josef Kuba, zabývající se
především metalurgickou spektroskopií. V padesátých letech bylo pak založeno

”
Sdružení pracovníků

ve spektrální analyze“, které má v současnosti své pokračovatele ve
”
Spektroskopické společnosti Jana

Marka Marci“. Její aktivita je zaměřena především na vzdělávání v oblasti spektroskopie a na interpretaci
spektrogramů a vývoj interpretačních metod.

Nikde však nenajdeme zmínku o realizaci spektroskopů a spektrografů. Všude se setkáváme s pří-
stroji od Hilgera z Anglie, od Fuesse a Zeisse z Německa, v době po 2. světové válce pak s přístroji
sovětskými, i když v českých zemích optická výroba existovala. Počátkem 20. století to byla továrna Fri-
čova, za 1. republiky pak Srb a Štys v Praze a Optikotechna v Přerově. Ovšem výroba spektroskopických
přístrojů by nebyla příliš lukrativní — proto se zřejmě vše potřebné dováželo.

Určitá změna nastává po roce 1950, kdy po změně společensko-politických poměrů dochází k izolaci
zdejší ekonomiky a přitom nastává intenzivní rozvoj průmyslu, který analytické přístroje potřebuje. Proto
dochází k dovozu především z Německé demokratické republiky a ze Sovětského svazu.

Dovážené přístroje jsou sice kvalitní, ale robustní a ve své většině hranolové. Rozvoj metalurgie
a dalších oborů by ale vyžadoval přístroje mřížkové. I když SSSR mohl takové přístroje v omezeném
množství dodávat, byly velmi drahé a dodací lhůty neúnosně dlouhé.

Např. pro rentgenovou spektroskopii by byly mřížkové spektrometry velmi potřebné. Objevuje se tak
snaha po vlastní výrobě ohybových mřížek, klasickou metodou rytí, buď do skla, nebo do napařené kovové
vrstvy. Tak vznikla ve Fyzikálním ústavu ČsAV skupina pod vedením dr. Křížka, která realizovala rycí
stroj, schopný rytí mřížek dobré kvality pro rentgenovou spektroskopii. Počet vrypů byl asi 1200/mm,
ovšem plocha měla šířku asi 10 mm. Pro účely optické spektroskopie postavil rycí stroj pan J. Hansa,
mechanik-údržbář Vinohradské nemocnice; ryl mřížky rozměrů asi 30× 30 mm, 600 vrypů na mm. Napsal
také zajímavou knížku Nejpřesnější mechanizmy. Myslím, že to byl poslední představitel klasických
jemných mechaniků v naší zemi.

Poněkud zvláštní postavení má v těchto souvislostech spektroskopie v astronomii, k jejímuž rozvoji
došlo u nás po zřízení Astronomického ústavu ČsAV r. 1950. Tehdy byla založena koncepce sluneční
spektroskopie s velkým horizontálním spektrografem ondřejovské observatoře, kde se pěstovala a pěstuje
špičková spektroskopie včetně užití pro měření magnetických polí na Slunci apod. Stejně i po vybudování
velkého dalekohledu o průměru dva metry je pěstována spektroskopie hvězdných zdrojů. Všechny pří-
stroje používají mřížky, jak původní sovětské výroby, tak v současné době i dalších výrobců, na př.Bausch
and Lomb. Jsou to obvykle mřížky značných rozměrů,až 200× 200 mm.
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Využití ionizujícího záření k záchraně uměleckých předmětů a památek

Igor Janovský

Ve druhé polovině 20. století dochází k rozsáhlému výzkumu účinků ionizujícího záření a k jejich využívání
v nejrůznějších oblastech vědy a techniky. Bionegativní účinky záření našly uplatnění i při záchraně (dezinsekci)
památkových předmětů, zejména ze dřeva, napadených hmyzem. Radiačně-indukovanou polymerací vhodných
monomerů, kterými se napojí porézní materiály jako dřevo a kámen, lze též připravit kompozity, vyznačující se
velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, se zvýšenou rezistencí vůči dalšímu poškození či zkáze. Byly vyvinuty
rovněž metody k záchraně a restaurování archivních materiálů, které však zatím nejsou masově využívány.

Jako jedny z prvních účinků ionizujícího záření, objeveného na samotném konci 19. století (1895
Wilhelm Conrad Roentgen, 1896 Henri Becquerel), byly pozorovány bionegativní účinky [1]. Prakticky
současně s objevem záření došlo k prvním

”
radiačním úrazům“ a roku 1904 v důsledku ozáření rent-

genovým zářením i k prvnímu úmrtí. Již v roce 1905 bylo patentováno ničení bakterií v potravinách
ozařováním a ve třicátých letech 20. stol. byla zjištěna logaritmická závislost inaktivace mikrobiálních
systémů na dávce.

Radiační sterilizace zdravotnických materiálů se ve světě začíná rozvíjet v padesátých letech a již
počátkem šedesátých let se začíná s ozařováním potravin, za účelem jejich dekontaminování, prodloužení
skladovací doby a pod. Obě uvedené aplikace ionizujícího záření patří k dnes nejrozšířenějším tzv.

”
radiačním technologiím“ [1].

Mezi úspěšné aplikace ionizujícího záření patří však i záchrana památek — ze dřeva, papíru, textilu
a kůží — napadených škůdci [2]. Jedná se zde především o hmyz a jeho larvy, ve vlhkém prostředí pak též
o parazitující plísně a houby. Mezi nejškodlivější dřevokazný hmyz na našem kontinentě patří červotoči
a tesaříci, přičemž jejich hubení klasickými chemickými prostředky často není optimální.

Myšlenka ničení dřevokazného hmyzu zářením gama se objevuje již koncem padesátých let, jak
ukazují studie anglických entomologů [4–6]. Postupně bylo zjištěno, že citlivost různých organizmů
k záření klesá s jejich klesající organizovaností, tedy zhruba v následující řadě: červi > prvoci >
gramnegativní bakterie (např. Escherichia, Salmonella) > grampozitivní bakterie (vegetativní formy)
> kvasinky a plísně > spory > viry a bakteriofágy; jinými slovy v této řadě vzrůstá dávka potřebná
k jejich zničení. Smrtící dávka záření gama činí u dospělého hmyzu cca 2 kGy (v larválním stadiu pouze
0,25 kGy), u plísní a mikroskopických hub 4–12 kGy (u jejich spor až 16 kGy) u bakterií 12–20 kGy
a u virů 20–30 kGy [7]. Pro srovnání — u člověka činí smrtelná dávka pouhých 10 Gy. (Gy (Gray) je
jednotkou dávky absorbované v materiálu: 1 Gy = Joule/kg).

Bylo zjištěno, že k zahubení všech životních forem nejrozšířenějšího dřevokazného brouka označova-
ného jako

”
červotoč“ stačí dávka 0,25 kGy a pro zcela zaručené ničení dřevokazných brouků byla později

doporučena dávka dvojnásobná, tj. 0,5 kGy. Dávka potřebná k vyhubení plísní na dřevě pak činí okolo
10 kGy a na papíře 18 kGy [8]. Zde je ovšem třeba ovšem připomenout, že ničení škůdců ozářením je
postupem pouze kurativním, nikoliv preventivním.

Výhody, které nabízí radiační dezinsekce před jinými postupy, lze shrnout následovně:
• nedestruktivní ošetření materiálu,
• hloubkový efekt daný pronikavosti záření gama,
• dávku záření lze dobře kontrolovat,
• procedura je relativně rychlá,
• možnost aplikace

”
in situ“.

Za průkopnickou zemi při využívání záření k záchraně památek lze považovat Francii, kde v roce
1969 vznikl z iniciativy Louise de Nadaillaca projekt ”Nucleart“, za účelem harmonizování aktivit
CEA (Commissariat à l’energie Atomique) s obory kultury [8–10]. Výzkum v oblasti ochrany uměleckých
předmětů zde byl soustředěn do Centre d’Etudes Nucléaires v Grenoblu; laboratoř se nyní nazývá ARC
(Atelier Régional de Conservation) Nucleart a zářením gama zde lze ošetřovat předměty o délce až 2,80 m
a průměru až 1,20 m. Pracoviště je vybaveno kobaltovým ozařovačem o aktivitě 103 TBq.

Jako příklad artefaktů ošetřených ozářením lze uvést dezinsekci dvaceti dřevěných pohřebních sloupů
z Austrálie (nejdelší o délce 3,60 m) uložených v Musée d’Art africain et océanien v Paříži anebo zničení
plísní u dvaceti egyptských mumií.

Vedle pouhého ničení škůdců ozářením se zde započalo též s řešením problému zpevňování porézních
degradovaných materiálů. Již kolem roku 1960 se totiž některé laboratoře v USA (především Brookhaven
National Laboratory a University of West Virginia) pokoušely o zlepšení mechanických vlastností různých
materiálů — jako je dřevo, beton, kámen — impregnací kapalinou (monomerem či pryskyřicí), kterou
lze polymerovat in situ zářením gama. Mechanické vlastnosti vzniklého kompositního materiálu, jeho
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resistence k oděru, resp. k povětrnostním podmínkám, se takto značně zvýší. Tento postup je však
poněkud diskutabilní jelikož vede k nezvratné změně charakteru materiálu, což nemusí být pro památkáře
vždy přijatelné.

Metoda
”
impregnace–ozáření“ se začala ve francouzských laboratořích aplikovat již v roce 1969,

přičemž byl používán zejména methylmetakrylát a nebo styren-polyesterová pryskyřice. Postup impreg-
nace je celkem jednoduchý: předmět se nejdříve podrobí vakuu a poté se ponoří do lázně s monomerem
za zvýšeného tlaku dusíku [8]. Podmínky jako impregnační doba a tlak závisí na charakteru materiálu
a jeho objemu; impregnační doba může činit několik hodin až dnů. Je třeba též předem odzkoušet, zda
impregnace nezpůsobí degradaci pokrytí předmětu (polychromie).

Polymerace zářením skýtá před klasickou polymerací (pomocí katalyzátorů) tu výhodu, že nárůst
teploty lze kontrolovat změnou dávkového příkonu záření (rychlost polymerace je úměrná druhé odmoc-
nině dávkového příkonu) a lze tak zamezit případnému praskání materiálu; teplota obecně nepřekročí
50 ◦C [8]. Další výhodou je, že pryskyřici, zbývající po impregnaci a neobsahující katalyzátor, lze znovu
použít.

Jednou z prvních takovýchto úspěšných aplikací (1970) bylo ošetření mozaikových parket ze
XVI. století ve starobylé radnici v Grenoblu, kde sídlí dnes Stendhalovo muzeum. Dřevo bylo sice zdravé,
ale již značně opotřebované. Parkety byly na ploše 155 m2 rozebrány a ošetřeny (po ošetření vážily 4,5
tuny); jejich tvrdost se zvýšila v průměru čtyřikrát a rezistence k oděru třikrát. Materiál není navíc
citlivý ke kolísání teploty a ke změnám klimatických podmínek (vlhkosti). Stejnou metodou byla později
ošetřena intarzovaná podlaha (86 m2) v bývalém biskupském paláci, přeměněném na radnici, ve Viviers
na Rýnu. Metoda byla aplikována rovněž na cenný starý nábytek z 18. a 19. století, např. četné židle
Ludvíka XV. [9, 10].

U dřevěných předmětů nasáklých vodou je třeba postupovat obezřetně. Pod vodou je předmět totiž
jistým způsobem

”
konzervován“, zachovává dobře svůj tvar, ale po vysušení by došlo k jeho deformaci.

Toto
”
dřevo“ obsahuje třeba až 60–90 % vody a obsah celulózy — na rozdíl od ligninu — je v něm velmi

nízký. Byl proto vyvinut speciální postup, kdy se voda nejdříve postupně nahradí acetonem (v sérii
lázní), ten se pak nahradí polyester-styrenovou pryskyřicí a provede se ozáření. Takovýmto způsobem
byla ošetřena řada předmětů nalezených pod vodou, jako lžíce a jehlice rybářů z chalkolitického období
(asi 2500 let př. Kr.), středověké naběračky (XI. stol.) vylovené z Lac de Charabines (Isère) anebo dřevěná
součástka sedla, která je jednou ze 110 unikátních dřevěných artefaktů nalezených v Charavines-Colletière
(1996) [9, 10].

Metoda zpevnění impregnací a ozářením byla ve francouzských laboratořích aplikována též u před-
mětů z pískovce a sádry, jako jsou sochy, busty, stély a objekty z archeologických nalezišť.

Zpevňování materiálů s využitím polymerace prostřednictvím ionizujícího záření bylo studováno
v mnoha evropských zemích, asi od osmdesátých let též v laboratořích v Turecku (zejména pro využití
k restaurování kamene a keramiky). Patrně pouze v Grenoblu je však běžně aplikováno u artefaktů ze
dřeva.

Obdobná technika byla vypracována v Anglii dokonce i k restaurování knih [11, 12]. Zkřehnutí papíru
vyrobeného dřívější technologií (zavedenou v polovině 19. stol.) totiž vedlo k praktické nepoužitelnosti
milionů starých knih. Způsobují je zbytky kyseliny (papír má pH 3–4), které reagují s celulózovými vlákny
a štěpí je na kratší segmenty. Kyselá degradace navíc způsobuje blednutí jak tiskařské barvy, tak papíru.
Pouhé odkyselení papíru sice zabrání jeho další degradaci, ovšem nezpevní jej. V osmdesátých letech
financovala British Library výzkumný program na univerzitě v Surrey, směřující k vyvinutí vhodné
technologie k ošetření takovýchto knih. Použitý proces je znám pod názvem

”
roubovací kopolymerizace“;

spočívá v aplikování směsi monomerů na stránky knih, nasycení textových bloků touto směsí (asi 20 %
vahových během 24 hodin) a aplikování malé dávky záření gama při nízkém dávkovém příkonu (cca
10 kGy během 12 hodin), která způsobí polymeraci. Hlavními komponentami směsi jsou etylakrylát
a methylmetakrylát. Vzniklý polymer se váže přímo na celulózu, v papíru se takto vytvoří vnitřní skelet,
čímž se papír zpevní. Počátkem devadesátých let byl postup patentován a více než 80 %

”
zkřehlých knih“

se ukázalo být vhodným kandidátem pro takovéto ošetření. Ve spolupráci s British Library pak kanadská
společnost Nordion International (největší světový výrobce kobaltových ozařoven) navrhla velkokapacitní
provozní zařízení s kapacitou ošetření 200–500 tisíc knih ročně, při ceně cca 12–16 US $ za svazek. Za
účelem odzkoušení technologie bylo nejdříve vybudováno poloprovozní zařízení v ozařovně společnosti
Isotron (Anglie, Swindon), přičemž zařízení k injektování monomeru a k manipulování s knihami bylo
navrženo a vyrobeno firmou Nordion v Kanadě, v úzké spolupráci s universitou v Surrey. Objevily se však
problémy s impregnačním zařízením, celý proces se též ukázal jako pracovně příliš náročný na to, aby byl
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využit ve velkém měřítku, vyžadoval by velkých investic, a proto byl nakonec pozastaven. Metoda však
zůstává nadále ve středu zájmu British Library, jakožto dosud jediný známý proces vhodný ke zpevnění
zkřehlého papíru, který nepoškozuje vazbu [12].

Též Československo patřilo mezi průkopnické země při aplikaci ozařovacích metod. První kroky
byly učiněny již počátkem sedmdesátých let v Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) Řež, kdy byla
navázána spolupráce s muzeem v Chebu; byla pro ně zářením gama ošetřena řada polychromovaných
plastik z doby barokní a gotické (do roku 1974 již asi 35 kusů) [2]. Je třeba uvést i ošetření velmi cenných
obrazů Lucase Cranacha na dřevě z Kroměřížské galerie. Jistě stojí za zmínku, že o mobilním ozařovacím
zařízení, jaké bylo uvedeno do provozu teprve koncem sedmdesátých let v NDR a ještě o deset let později
u nás, se uvažovalo již tehdy [2].

Asi v polovině sedmdesátých let byla navázána úzká spolupráce odborníků z ÚJV Řež se Stře-
dočeským muzeem v Roztokách u Prahy (též s odborníky z VŠCHT Praha) a rodí se myšlenka
vybudovat konzervační ozařovací pracoviště zde. Ministerstvo kultury ČSR vzneslo na zainteresované
strany požadavek ověřit neškodnost navrhovaných dezinsekčních dávek (0,5 kGy) na polychromii starých
památkových předmětů. V ÚJV Řež byla tato problematika řešena v letech 1976–1979 ve spolupráci
se státními zkušebnami Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky a Výzkumného
ústavu nátěrových hmot v Praze [13]. Vliv záření gama na barevnost polychromie byl sledován jak
na původních, tak modelových vzorcích, přičemž při dávkách 0,5 až 100 kGy nebyl pozorován žádný
rozdíl v barevnosti, a to ani dva roky po ozáření. Některé mechanické vlastnosti (přilnavost křídové
vrstvy k podkladu, přilnavost mezi barevnou a křídovou vrstvou, odolnost křídové podkladové vrstvy
vůči hloubení) byly sledovány při dávkách 0,5–200 kGy, přičemž nebyly zjištěny významné rozdíly. Vliv
dávek až o 3 řády vyšších než činí potřebná dezinsekční dávka byl sledován za účelem prověření jejich
bezpečnosti pro případ aplikování radiačních petrifikací, které vyžadují vyšší dávky.

Ozařovací pracoviště bylo vybudováno ve sklepních prostorách jedné z budov náležejících k roztoc-
kému zámku, užívaných muzeem, což podstatně snížilo stavební náklady a náklady na dodatečné stínění.
Bylo uvedeno do provozu roku 1982, jakožto první ozařovna ve světě provozovaná kulturní institucí
[14]. Vlastní ozařovací komora má plochu 22 m2 (4,5× 4,5× 3,6 m3), je uzavřena litinovými stínicími
odsuvnými vraty a přizděná barytovým betonem. Uprostřed je umístěn v kontejneru vysouvatelný zdroj
60Co o nominální aktivitě 200 TBq. Zabezpečení a provoz jsou automatizovány a provoz ozařovny lze
sledovat průmyslovou televizí. Ozařovna poskytuje centralizovaný servis na komerční bázi a její kapacita
činí asi 2000 předmětů střední velikosti (70 dm3) za rok. Ničí se zde především dřevokazný hmyz —
červotoč, tesařík, hrbohlav — ale vyskytly se zde již i tzv.

”
umrlčí hodiny“. Pokud jde o památky,

ozařovaly se zde chrámové plastiky, obrazové rámy, varhany (jak skříně tak píšťaly), oltáře, lavice; mezi
největší předměty zřejmě patřila zpovědnice z velehradského kostela a točité schodiště z pelhřimovského
kostela. Byly zde ošetřeny též předměty ze sbírky afrického umění prof. Anderleho. Rovněž se preventivně
ozařuje nový nábytek (též ratanový) dovážený z Indie a Indonésie. Ozařují se zde též knihy napadené
hmyzem (např. kožená vazba); jelikož k ničení plísní je zapotřebí podstatně vyšších dávek, při nichž papír
ztrácí mechanickou pevnost, cenné tisky se zde takto neozařují.

Ozařovna byla zaplavena vodou při povodních v roce 2002. Již v roce 2003 byla dokončena celková
obnova, včetně technického zařízení a instalace nového zářiče a koncem téhož roku bylo pracoviště znovu
uvedeno do provozu.

V osmdesátých a devadesátých letech byla v Laboratoři chemie restaurování uměleckých děl
VŠCHT v Praze (nyní Ústav chemické technologie restaurování památek) studována problematika
zpevňování (petrifikace) pískovce [15, 16] a dřeva [17] impregnací monomerem (methylmetakrylátem)
a jeho následující radiační polymerací. Byla provedena rovněž studie s fragmenty plastiky poškozeného
lipového dřeva, jednak s polychromií, jednak bez polychromie. Aplikace výsledků radiační polymerace
na reálné objekty však ukázala, že výtěžky polymeru v poškozeném dřevě závisejí na faktorech, které se
při polymeraci v novém dřevě neuplatňují. K poškození polychromie při radiační polymeraci ve většině
případů nedošlo. Metodika petrifikace však do praxe zavedena nebyla; jednak zřejmě nebyl k dispozici
vhodný dostatečně silný ozařovací zdroj a patrně zde nebyl ani dostatečný zájem ze strany památkářů;
(možná zde sehrály roli i jejich obavy).

V roce 1978 byl v Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung Akademie věd
NDR v Lipsku zkonstruován mobilní ozařovač HWK-3 (

”
HolzWurmKanone“), se třemi zdroji 137Cs

umístěnými v otočných ozařovacích trubicích, každý o aktivitě 74 TBq. V roce 1979 byl úspěšně odzkoušen
v reálných podmínkách v Neues Palais v Potsdam-Sansoucci při ošetření podlahy a mobiliáře (polstrovaná
křesla, stůl) napadených červotočem [18].

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 200 Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 14, Praha 2006 61



Na základě získaných zkušeností bylo pak v Ústavu jaderného výzkumu Řež, ve spolupráci s Ústavem
jaderných paliv na Zbraslavi, vyvinuto koncem osmdesátých let podstatně důmyslnější zařízení, ozařo-
vací robot řízený počítačem, nazvaný

”
MOBROB“. Samotný ozařovací zdroj sestával ze dvou článků

radioizotopu 137Cs, každý o aktivitě 120 TBq, uložených v kontejneru zhotoveném z ochuzeného uranu.
Během ozařování se zdroj pohyboval podle připraveného ozařovacího programu na vertikálně umístěném
rámu o šířce až 2 m a výšce až 6 m, umístěném před ozařovaným objektem [19]. Zařízení bylo odzkoušeno
v zámku Hrádek u Nechanic, kde byl zářením ošetřen dřevěný portál jednoho ze sálů. Další práce však
byly ukončeny v souvislosti s novými legislativními předpisy, které zpřísnily posuzování radiační ochrany
obyvatelstva a podobný osud patrně stihl i mobilní ozařovač HWK-3 zkonstruovaný v NDR.

Archivní materiál je často napadán plísněmi a jejich ničení zářením — podobně jako ničení hub
či bakterií — vyžaduje ozařování dávkami podstatně vyššími než ničení hmyzu (až čtyřicetkrát), které
však způsobují odbourání celulózy a tedy křehnutí papíru; (tyto změny vlastností papíru se kontrolují
prostřednictvím měďného čísla a pevnosti v dvojohybu). Možnosti využití radiační techniky při asanaci
napadených knihovnických fondů byly studovány od počátku osmdesátých let ve Středočeském muzeu
v Roztokách, ve spolupráci s mikrobiologickými laboratořemi a autorizovanými zkušebnami. Předběžné
studie ukázaly, že pokud nemá být papír poškozen, aplikované dávky nesmí překročit hodnotu 5 kGy
a měly by se pohybovat pod úrovní 2 kGy; tato dávka je z hlediska papíru již přijatelná [20]. Pozornost
přitom byla zaměřena na možnosti využití senzibilizace prostřednictvím synergického účinku teploty
a záření na mikroorganismy, který byl pozorován již koncem padesátých let [21]. Metodika odzkoušená
ve Středočeském muzeu představovala ohřev vzorků při 50 ◦C (24 hodin při relativní vlhkosti minimálně
95 %) a ozáření zářením gama. Pokusy byly provedeny jak se samotnými vzorky plísní, tak s napadenými
knihami. Studováno bylo na 27 kmenů plísní s celulytickou aktivitou a výsledky byly velmi uspokojivé:
biocidní dávka ve většině případů nepřesahovala 2 kGy, v žádném případě však 3 kGy. Navíc bylo zjištěno,
že pokud dojde při ozáření ke vzniku mutagenních derivátů s případnou zvýšenou rezistencí k biocidním
vlivům, jejich reprodukční schopnost zůstává zachována pouze v optimálních podmínkách (živná půda,
optimální teplota a vysoká vlhkost), které nejsou normálně při skladování archivních materiálů zachovány
[22]. Pro praktické aplikování byla navržena metoda mikrovlnného ohřevu ošetřovaného materiálu, která
se však ukázala být finančně velmi náročnou a její praktické odzkoušení tudíž nebylo realizovatelné.

Práce byla podpořena výzkumným projektem MK00002329901
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Historické učebnice chemie v 16. - 18. století

Ivana Lorencová

V 17. a 18. století se hledal teoretický základ chemie jako samostatné discipliny. Vlastnosti některých
látek, postupné objevy nových prvků a technologií nutil přírodovědce k utváření jednoduchého a logického
systému poznaných skutečností. Chemie se rodila z iatrochemie1 a pneumatické chemie, teoreticky se opí-
rala o předpoklad flogistonu, který vytlačil svou oxidační teorií Lavoisier. Jako akademická disciplina byla
chemie poprvé představena ve druhé polovině 17. století na lékařských fakultách, v učených společnostech
a v botanických zahradách [15].

V tomto článku se snažím podat přehled prvních učebnic chemie a stručný pohled na rané pokusy
o řešení problémů výuky chemie. Práce chce rovněž podat stručný přehled materiálů, které sloužily
k výuce chemie a také se pokusit o postižení vývoje pojetí a podoby tehdejších učebnic chemie. Hellberg
a Rychtera [11] považují vývoj pojetí učebnic chemie za nedílnou součást výuky historie chemie ve
školách. Pro studium daných pramenů velmi pomáhá současný trend digitalizace sbírek starých tisků
a jejich zpřístupňování na internetových stránkách; vydání učebnic bude řazeno chronologicky.

Brock [3] a Hudson [13] docházejí k závěru, že autorem první učebnice užité chemie byl německý
alchymista a iatrochemik Andreas Libau známější pod latinským jménem Libavius (1540–1616, obr. 1).2

Jeho latinsky psaná Alchymia3 [19] byla poprvé vydána ve Frankfurtu v roce 1597 (obr. 2). Jedná se

Obr. 1
Andreas Libavius

Obr. 2
Alchemia – titulní strana učebnice

1 Iatrochemie (z řeckého iatros – lékař) byla první etapou na cestě k nové chemii. Zakladatelem a výraznou osobností
medicíny a farmacie té doby byl basilejský lékař, alchemik a filozof Theophrastus Bombastus de Hohenheim, Paracelsus
(1541 – 1493). Alchymickou nauku využil pro chemické vysvětlení složení látek. Život byl podle něj hlavně chemickým
procesem, lidský organismus chemickou laboratoří. Vyhledával a vyráběl anorganická chemická léčiva.

2 Andreas Libavius se narodil v německém Halle. V roce 1588 se stal profesorem historie a poezie na univerzitě v Jeně.
V roce 1591 byl učitelem v Rothenburgu a od roku 1607 ředitelem nově založeného gymnázia Gymnasium Casimirianum
Academicum v Colbergu, kde v roce 1616 zemřel.

3 Celý název Alchymia Andreae Libavii recognita, emendata, et aucta: tum dogmatibus & experimentis nonnullis:
tum commentario medico physico chymico: qui exornatus est variis instrumentorum chymicorum picturis; partim aliunde
translatis, partim planč novis (. . .)
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o učebnici na rozhraní alchymie a chemie, byla v ní sepsána tehdy známá fakta, ale byla především
praktickou příručkou. Autor věřil v transmutaci a v knize popsal návody na tento proces. Kniha je
rozdělena do dvou částí; první Encheria se zabývá různými způsoby žíhání, pražení, extrakce, loužení,
destilace, kalcinace, popisuje různé typy aparatur,

”
chemického“ nádobí, rozličné konstrukce chemických

pecí atd. Druhá část Chymia se zaměřuje na přípravu konkrétních látek, které jsou abecedně uspořádány
v rejstříku (soda, alkálie, potaš, amalgámy, známé kovy, alkohol aj.). Učebnice se stala základem
pro tradici pozdějších zejména francouzských učebnic a sloužila po dlouhou dobu. Ve své době byla
považována za jednu z nejhezčích knih díky velkému množství ilustrací, obsahuje více než 200 nákresů
chemického skla, nádob, aparatur a pecí (obr. 3). Libavius v ní také navrhl detailní architektonické řešení
ideálního

”
chemického výzkumného ústavu“ (obr. 4, 5),4 jehož realizace se však neuskutečnila.

Obr. 3. Alchemia, vybrané stránky z učebnice

Paracelsovská chemiatrie se prosazovala až od začátku 17. století, v českých zemích od jeho poloviny.
Průkopníkem chemiatrie byl profesor lékařství na univerzitě v Marburgu, chemiatrik Oswald Croll (1560?
– 1609). V roce 1609, krátce před svou smrtí, vydal ve Frankfurtu učebnici lékařské chemie Basilica
Chymica,5 která se stala rovněž velmi populární. Na titulní straně (obr. 6) je rytina, na které jsou
vyobrazeni Hermes Trismegistos, Geber, Romanus, Roger Bacon, Lullus a Paracelsus. Croll v ní podává
množství alchymistických receptů a návodů, které posbíral na svých cestách po Evropě (Francii, Itálii,
Německu, Maďarsku a Polsku), přináší zjednodušené lékařské předpisy, ale i poměrně přesné návody na
přípravu některých látek (potaš). Croll působil i v Praze, kde byl císařským radou Rudolfa II.6

Kniha se dočkala překladu do několika jazyků, druhou část Crollovy učebnice s praktickými che-
miatrickými recepty a chemickými technikami přeložil do arabštiny Ibn Sallum pod názvem Al-Kmy
al-malakiyah a zařadil do své knihy Ghyat al-itqn f tadbr badan al-insn (Vrchol dokonalosti léčby lidského
těla).

Během 16. století výuka na lékařských fakultách evropských univerzit vycházela z lékařských spisů
starověkých a arabských lékařů. Studenti, kteří si přáli dozvědět se něco nového o chemických postupech,
byli odkázáni na soukromá cvičení [4, 17]. Významnou roli sehrála botanická zahrada v Paříži (původně

4 Více na http://www.alchemywebsite.com/lib lab.html

5 Celý název Basilica Chymica, continens Philosophicam propriam laborum experientiam confirmatam descriptionem
et usum Remediorum Chymicorum Selectissimorum e Lumine Gratiae et Naturae desumptorum. In fine libri additus est
Auctoris ejusdem Tractatus Novus De Signaturis Rerum Internis

6 Hutchinson’s Biography Database.
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Obr. 4. Alchemia, návrh laboratoře – půdorys

Obr. 5. Alchemia, návrh laboratoře

Obr. 6. Basilica Chymica
– titulní strana učebnice

Obr. 7. Les Elemens de Chymie,
vydání z r. 1660 – titulní strana
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Le Jardin du Roi, dnes Le Jardin des Plantes),7 kde byla v roce 1640 formálně otevřena chemická
laboratoř a začala výuka, ačkoliv přednášky z chemie tam byly pravděpodobně provozovány již o několik
let dříve. Od 17. do 19. století měly chemické přednášky a demonstrace mnoha francouzských chemiků
v pařížské Le Jardin du Roi výrazný vliv na vývoj vědy v Evropě. Pro tyto kurzy byly napsány první
učebnice shrnující látku z období přechodu od alchymie a iatrochemie k moderní chemii.

Počátkem 17. století v Paříži iatrochemik Jean Beguin (1550 – 1620) založil laboratoř, v níž vyučoval
přípravě farmaceutických látek. Jeho učebnice Tyrocinium Chymicum8 (1610) byla určena především
studentům lékařství [4]. Beguin chápal chemii zejména jako cestu k pátrání po nových lécích, pojímal
ji prakticky a experimentálně a teorií se příliš nezabýval. Kniha, v níž použil řadu postupů od Libavia,
tak obsahovala především návody na přípravu léčiv. Učebnice byla velmi žádanou a dočkala se v letech
1610 – 1690 kolem 50 vydání. Francouzsky vyšla v roce 1615 pod názvem Les Elemens de Chymie, další
vydání následovala: v Paříži v roce 1626,9 v Rouen v roce 1660 (obr. 7).10 Latinsky byla vydána ve
Wittenbergu roku 1650,11 v Amsterdamu roku 165912 a anglicky Londýně roku 1669.13 Postupem času
Beguin definoval chemiky jako samostatné vědce a snažil se je oddělit od lékařů [16].

V pařížské Le Jardin du Roi vyučoval také Estienne de Clave, autor učebnice Cours de Chimie
vydané roku 1646. Byl také autorem teoretické práce,14 ve které vymezil pojem

”
prvek“ téměř dvě

desetiletí před Boylem.
Nicolas Le Fevre15 (1615 – 1669) uvádí ve své učebnici Traité de la Chymie (1660) definici chemie

jako nástroje poznání základních principů přírody, jako možnost pochopit složení organismů. Zatímco
dřívější učebnice chemie byly orientovány spíše prakticky, Le Fevre zdůrazňoval poznání teorie [4].

V Le Jardin du Roi přednášel v letech 1660 – 1671
Švýcar Christophe Glaser (1615 – 1672), dvorní lékárník krále
Ludvíka XIV. Mezi učebnice 17. století lze zahrnout i jeho
Traité de la Chymie,16 původně vydanou ve Francii v roce
1663 (obr. 8), podruhé v roce 1668 a poté přeloženou do an-
gličtiny pod názvem The Compleat Chymist (Londýn 1677)
[8, 9]. Teoretická sekce je kratší než praktická, ve které po-
pisuje různé druhy chemických aparatur a používaného labo-
ratorního nádobí. Velkou část věnoval přípravám anorganic-
kých látek (různé metody čištění zlata, stříbra, olova, cínu,
železa, mědi, antimonu, získání rtuti z rumělky aj.). Prepa-
rativní část se týkala i látek získávaných z rostlin (čemeřice,
andělika, borovice) a živočišných těl (destilace krve, moči)
[9].

Ve druhé polovině 17. století začíná nové období ve vývoji
chemie, kdy dochází k jejímu postupnému osamostatňování
a vznikají první představy o sloučeninách a prvcích. Vědečtí
pracovníci různých zemí se sdružovali do vědeckých společností
a akademií, ve kterých tak chemie získala své zastoupení (Aca-
démie des Sciences 1668, Royal Society 1662).

Obr. 8. Ch. Glaser, Traité de la
Chymie

V Royal Society pracoval Robert Boyle (1627 – 1691, obr. 9),17 který definoval některé základní

7 Le Jardin des Plantes — Botanická zahrada byla založena za krále Ludvíka XIII. původně jako královská zahrada
léčivých rostlin (“Le Jardin de Plantes médicinales”). V r. l650 byla zpřístupněna veřejnosti [4].

8 Celý název Tyrocinium chymicum e naturae fonte et manuali depromptum.
9 The Library of Congress, Washington, Rare Book and Special Collections Division

10 Archives & Special Collections; Dickinson College; Carlisle.
11 Archives & Special Collections, Dickinson College; Carlisle.
12 Archives & Special Collections, Dickinson College; Carlisle.
13 Více k vydáním J. S. Davidson, J. Chem. Educ., 1985, 62, 751.
14 de Clave, Estienne: Nouvellelumiere philosophique des vrais principes et elemens de nature, et qualité d’iceaux.
15 V některých pramenech uveden jako Nicasius le Febure.
16 Celý název Traité de la chymie, enseignant par une briève et facile méthode toutes ses plus nécessaires préparations.
17 Historical Chemical Library, Chemical Heritage Foundation Collections, [on line] přístupné na
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Obr. 9. Robert Boyle Obr. 10. Nicolas Lémery

Obr. 11. Lemery – Cours de Chymie, tabulka prvků a jejich symbolů

pojmy. Pro další vývoj chemie měl největší význam jeho spis The Sceptical Chymist: or Chymico-Physical
Doubts & Paradoxes, ze kterého bylo v mnoha učebnicích v pozdějších letech čerpáno. Poprvé byla vydána
v roce 1661 latinsky, pak pod názvem Chymista scepticus v Ženevě (1677) a v Rotterdamu (1679). Boyle
ve svých pracích18 zpochybňoval aristotelovské a alchymistické chápání prvku a přišel s hypotézou, že
hmota se skládá z atomů a clusterů (shluků) atomů v pohybu. Boyle kritizoval teorii živlů; věřil však
v transmutaci, ovšem za transmutaci považoval obvyklé chemické reakce.

http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/forerunners/boyle.html.
18 Boylovy spisy přístupné na http://www.bbk.ac.uk/Boyle/.
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Do období pneumatické chemie časově spadá i období
flogistonové teorie, podle které při hoření látek uniká těkavá
substance — flogiston.19 Rakouský chemik Johann Joachim
Becher (1625–1682) předpokládal, že ve všech hořlavinách
je obsažen princip hořlavosti, který nazval

”
terra pinguis“

(tučná země). Ve své knize Oedipus Chymicus (1664)20 rozdělil
alchymii na lučební (kovy), chymickou a alchymickou. Jeho ná-
sledovník Georg Ernest Stahl (1659 – 1734) představil později
tuto teorii jako teorii flogistonu a ta se v průběhu století stala
vládnoucí teorií při vysvětlování chemických jevů.

Hellberg a Rychtera [11] však považují za první učebnici
Cours de Chymie21 od Nicolase Lémeryho (1645–1715, obr. 10)
vydanou v roce 1675, jejíž celý název ukazuje na blízké spojení
s lékařstvím. Lémery byl pokračovatelem myšlenek a teorií
svých předchůdců, zejména chemiků Le Fevra a Glasera, je-
jichž teorie se snažil atraktivně podat studentům, což zajistilo

Obr. 12. Hermann Boerhaave

učebnici popularitu. Předmětem chemie bylo stále také zkoumání rostlinných a živočišných těl [13].
Lémery [20] roztřídil přírodniny na více než 500 stranách na živočišné (zvířata a jejich orgány),rostlinné
(byliny, houby, mechy, plody, květy, semena, pryskyřice, šťávy, oleje atd.) a nerostné. Chemii v učebnici
definoval jako:

”
umění, jež učí vydělovat různé látky, které se nacházejí ve smíšených tělech (mixtech)“.

Smíšenými těly rozuměl látky vznikající přirozenou cestou, tedy minerály, rostliny a živočichy [17].
Učebnice byla populární a žádaná, a proto byla často vydávána a překládána (třicet vydání, poslední
v roce 1756; přeložena byla do latiny, němčiny, angličtiny a španělštiny). Na obr. 11 je tabulka chemických
symbolů pro prvky (olovo, síra) i pro používané látky (ocet, močovina).

Obr. 13. Boerhaave – Elementa chemiae, nákres aparatury

19 Flogiston (z řec. phlox – plamen).
20 Celý název Oedipus Chymicus oder Chymischer Rätseldeuter, worinnen derer verdunckelten Chymische Wortsätze

urhebung und Geheimnissen offenbaret und aufgelöset werden.
21 Celý název Cours de Chymie, contenant la maniére de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine.
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Obr. 14. Boerhaave – Elementa Chemiae,
legenda k obr. 13

Mezi významné autory učebnic patřil Her-
mann Boerhaave (1668 – 1738), holandský lé-
kař, botanik, chemik, profesor leydenské univer-
zity (obr. 12). Od roku 1701 učil na univerzitě
praktické i teoretické lékařství a kromě fyzio-
logie, patologie a úvodu do terapie přednášel
i soukromý kurz chemie; v roce 1718 se pak
stal profesorem chemie [5]. Je autorem latin-
sky psané učebnice Elementa chemiae22 vydané
poprvé v roce 1732 (2. vyd. 1733). Rozsahem
měla dva svazky, 476 stran a 17 příloh (obr. 13,
14) [1]. Boerhaave ji sepsal teprve poté, když
jeho studenti začali rozmnožovat své zápisy
jeho přednášek; Boerhaave musel upozornit na
četné chyby a nepřesnosti těchto verzí [9]. Po
desetiletí jeho kniha zůstala standardní, běžně
užívanou, mnohokrát vydanou učebnicí a byla
přeložena do několika jazyků (angličtina, něm-
čina, francouzština, ruština). Boerhaave vyučo-
val mnoho studentů z celé Evropy, svými před-
náškami je velmi ovlivnil a řada z nich poz-
ději zaujímala významné posty na lékařských
fakultách ve svých vlastních zemích a stala se
propagátory výuky chemie.

Obr. 15 Antoine Lavoisier

Obr. 16
Lavoisier – Traité, vydání z r. 1793,
tabulka rozdělení prvků

22 Celý název je Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit in publicis privatisque scholis Hermannus
Boerhaave.
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Všestranný ruský vědec Michail Vasiljevič Lomonosov (1711 – 1765), profesor chemie v Petrohradě,
spoluautor zákona zachování energie a autor známého výroku: “matematiku je třeba se učit už jen proto,
že přináší pořádek do myšlení”, zavedl do své učebnice Matematičeskaja chimija (1741) poprvé prvky
matematiky [12]. Lomonosov ještě používal pojem flogiston.

S flogistonovou teorií se vypořádal až Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794), obr. 15.23 V roce
1787 vychází jeho publikace Méthode de nomenclature chimique, kde vedle Lavoisiera byli autory též
Claude–Louis Berthellot, Antoine de Fourcroy a Guyton de Morveau. V tomto systému se vodík a kyslík
objevily jako prvky a pro sloučeniny byly zvoleny přípony. Lavoisier shrnul své poznatky v díle Traité
élémentaire de Chimie vydaném v roce 1789, které se stalo modelem učebnic chemie v dalších letech.
Prvky v něm rozčlenil na čtyři skupiny, základem jeho rozdělení bylo vymezení pojmů kovy a nekovy;
přinesl změny i v chemickém názvosloví (obr. 16) [15]. Návrhy na systematické seřazení dosud známých
chemických látek předložil pařížské akademii. Lavoisierova učebnice, která položila prvé základy moderní
chemie, je rozdělena do tří dílů. První část pojednává o

”
nové“ chemii, Lavoisier diskutuje o složení

vzduchu, přestal ho považovat za prvek v chemickém slova smyslu a prokázal, že se skládá nejméně ze
dvou prvků: z dýchatelného vzduchu (air vital), tj. z pozdějšího kyslíku a z mofety (mofette) tvořené
převážně dusíkem. Použil experimentální výsledky Scheeleho a Priestlyho se spalováním a žíháním látek
a vystoupil se svou teorií hoření a dýchání (oxidační teorie). Ve druhé části se zabývá kombinací
kyselin a zásad a vznikem neutrálních solí, třetí část obsahuje popisy přístrojů a chemických reakcí.
V učebnici je patrná snaha po vytváření určitého řádu, o kategorizaci pojmů, o přesnost, přehlednost
a názornost; ilustrace (obr. 17, 18) jsou od jeho ženy Marie Anny Paulze.24 Kniha se dočkala mnoha
i cizojazyčných vydání.25 V roce 1776 se Lavoisier přestěhoval do Arsenalu, nedaleko Bastilly, kde
vybudoval na svou dobu ojedinělý výzkumný ústav, ve kterém po sobě zanechal množství přístrojů

Obr. 17. Lavoisier – Traité élementaire de Chimie, aparatura

23 Autorka portrétu Brossard-Beaulieu, [on line] na http://historyofscience.free.fr/Lavoisier-Friends/.

24 Marie Anna Paulze (1758 – 1836) byla jeho spolupracovnicí při experimentálních pracích, naučila se latinsky, anglicky,
ale byla i zručná grafička a laborantka.

25 Anglicky vyšla pod názvem Elements of Chemistry.
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Obr. 18. Lavoisier – Traite élementaire de Chimie

Obr. 19. Jean-Antoine Claude Chaptal

(váhy, teploměry, barometry, hustoměry).26 Lavoisierovu teo-
rii hoření přijímal i Jean – Antoine Claude Chaptal, hrabě de
Chanteloup (1756 – 1832), profesor chemie a politik (obr.
19).27 Jeho třísvazkové učebnice Elémens de Chymie byla
poprvé vydána v roce 1790; stala se velmi populární a byla
jednou z nejdůležitějších učebnic chemie té doby. Chaptal ji
napsal pro kurz chemie na univerzitě v Montpellier, kde byl
v čele katedry chemie zřízené v roce 1780. Chaptal byl jedním
z velkých průmyslníků, který se snažil přinášet a aplikovat
výsledky chemického poznání do praxe. Využil například La-
voisierovu teorii založenou na kyslíku, aplikoval ji na výrobu
kyseliny sírové a rozlišil při její výrobě tři stupně oxidace
(kyselina siřičitá, kyselina sírová, dýmavá kyselina sírová).

Konec 18. a první polovina 19. století bylo období velkých
změn v chemickém poznání, do kterého byly vnášeny nové
přístupy bádání. Patrná byla snaha po hlubším poznání prin-
cipů a zákonitostí chemických procesů, formovaly se základy
organické chemie a to se promítalo i do učebnic chemie nového
století.

27 Archiv francouzské Akademie věd zpracoval ojedinělý Projekt PANOPTICON LAVOISIER, kde lze nalézt podrobnou
chronologii jeho života, rozsáhlou kolekci rukopisů, fotografie dochovaných přístrojů a nástrojů, ikonografii, bibliografii
a digitální knihovnu:
http://www.academie-sciences.fr/archives/fonds archives/Lavoisier/archives Lavoisier oeuvre.htm
http://193.206.220.40/lavoisier/
http://moro.imss.fi.it/lavoisier/main.asp

28 Jean Antoine Claude Chaptal byl francouzský chemik a státník, za Bonapartovy vlády se stal členem vlády, zasloužil
se o rozvoj obchodu a průmyslu zakládáním silnic, mostů a průplavů. Jeho zásluhou byl zaveden ve Francii nynější systém.
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Otakar Borůvka, grafové algoritmy a teorie matroidů

Eduard Fuchs, Zuzana Voglová

Úvod

Vývoj každé vědecké disciplíny je pozoruhodným procesem. Řadu proudů, z nichž se tento proces
skládá, lze alespoň s jistou dávkou pravděpodobnosti předvídat a mnohé tendence lze alespoň v hrubých
rysech vytušit. Jsou však oblasti, kam ani ten nejpronikavější duch nedohlédne; bouřlivý rozvoj překva-
pivě nastane v oblasti, kde nebylo téměř žádných náznaků těchto trendů. Jedním z takových případů se
budeme v tomto příspěvku zabývat.

Když na 2. světovém matematickém kongresu v Paříži v srpnu roku 1900 rekapituloval David Hilbert1

ve své slavné přednášce o 23 problémech stav matematiky na sklonku 19. století, podal plastický a
jasnozřivý obraz vývoje matematiky v nastupujícím století dvacátém. Drtivá většina jeho prognóz se
téměř bezezbytku naplnila a ještě dnes, po více než sto letech, jsou mnohé jeho tehdejší úvahy pro
současnou matematiku inspirativní.

Ani génius Hilbertova formátu však nepostihnul — a ani nemohl postihnout — jednu obsáhlou
součást matematiky 20. století, nazývanou nejčastěji diskrétní matematika.

Prvotní impulzy, které posléze lidstvo přivedly k vybudování matematiky, byly bezpochyby dvojího
druhu: početní a geometrické. Tyto impulzy také předznamenaly jeden z centrálních protikladů, které lze
vypozorovat v celé dosavadní historii matematiky – vztah diskrétního a spojitého.

Typickými reprezentanty matematických objektů, které se nacházejí na straně diskrétního proudu,
jsou přirozená, respektive celá čísla, konečné množiny, konečné geometrie apod., spojitý směr reprezentují
objekty jako množina všech reálných čísel, přímka, eukleidovská rovina, spojitá funkce apod.

Jak již název napovídá, zabývá se diskrétní matematika první z výše uvedených stránek našich
modelů reality.

Je svým způsobem paradoxní, že poté, co matematika na sklonku 19. století zvládla v Cantorově
teorii množin problematiku matematického nekonečna, patří mezi matematické disciplíny, které se ve
20. století rozvíjely nejdynamičtěji, právě diskrétní matematika, jejíž značná část se zabývá studiem
konečných množin.

Mezi centrální disciplíny moderní diskrétní matematiky patří především kombinatorika a teorie grafů.
Na sklonku 19. století, v době Hilbertova vystoupení, samozřejmě kombinatorika patřila mezi standardní
matematické partie. Její postavení v komplexu disciplín nazývaných souhrnně matematika však bylo
víceméně nevýznamné. S jistou dávkou nadsázky lze říci, že to byla především podpůrná složka klasické
teorie pravděpodobnosti. (Takové ostatně počátky kombinatoriky byly.) Nic přitom nenasvědčovalo tomu,
že by v nejbližší budoucnosti mohla ve vývoji matematiky sehrávat významnější roli. A teorie grafů se
jako vědní disciplína konstituovala teprve ve 20. století, jak se o tom podrobněji zmíníme později.

To, že zejména v poslední třetině 20. století prodělala diskrétní matematika přímo bouřlivý rozvoj,
bylo způsobeno řadou faktorů. Mezi klíčové patřily následující:

• neustále se rozšiřující škála aplikací nejen v matematice samotné, především však mimo ni, a to nejen
v „tradičních“ přírodovědných oblastech, ale zejména v nových a mnohdy nečekaných souvislostech;

• intenzívní rozvoj výpočetní techniky, která umožnila provádět výpočty a analýzy, které se ještě před
několika desetiletími zdály nemožné a přesahující hranice lidských možností.

Není proto překvapující, že tyto faktory nebylo možno v roce 1900 předvídat.

Teorie grafů

Chceme-li stručně popsat vývoj teorie grafů, nelze se nezmínit o známé úloze o sedmi mostech města
Královce, neboť v souvislosti s touto úlohou se v matematice pojem „graf“ objevil poprvé. Připomeňme
si její znění.

Městem Königsberg (česky Královec, dnešní Kaliningrad v Rusku) teče řeka Pregel. V této řece
jsou dva ostrovy, které byly s pevninou a vzájemně propojeny sedmi mosty. Schéma této situace je na
následujícím obrázku.

1 David Hilbert (1862–1943), německý matematik.
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Úkolem je zjistit, zda je možné vyjít z jednoho místa, projít po každém mostě právě jednou a skončit
procházku ve výchozím bodě.

Tuto úlohu řešil (a dokázal, že řešení neexistuje) v roce 1736 L. Euler2. Znázorníme-li si jednotlivé
části města jako kroužky v rovině a mosty jako spojnice příslušných částí, je okamžitě zřejmé, že vyřešit
uvedenou úlohu znamená, názorně řečeno, namalovat jedním tahem „graf“ na následujícím obrázku:

Po uvedeném Eulerově výsledku se více než 100 let „grafová“ problematika v matematice neobjevila.
Až v polovině 19. století se A. Cayley3 zabýval otázkou, kolik existuje izomerů uhlovodíku CnH2n+2. (Jak
čtenář patrně ví, první tři členy uhlovodíkové řady, tj. metan, etan, propan, mají jediný izomer, čtvrtý
člen již má izomery dva – butan a izobutan). Cayley udělal v podstatě tutéž abstrakci jako Euler. Když
si znázornil jednotlivé atomy jako kroužky v rovině a spojil „hranou“ kroužky znázorňující ty atomy,
mezi nimiž je chemická vazba, převedl „chemický“ problém na problém nalezení počtu „různých grafů“
předepsaného typu, jak je uvádíme na následujícím obrázku.

Kroužky, z nichž „vycházejí“ čtyři hrany, odpovídají atomům uhlíku, kroužky, z nichž vychází jediná
hrana, odpovídají atomům vodíku.

2 Leonhard Euler (1707–1783), švýcarský matematik působící v Petrohradě a v Berlíně. Jeden z největších matematiků
všech dob.

3 Arthur Cayley (1821–1895), anglický matematik.
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Analogicky se přirozeným způsobem k pojmu „graf“ dostal G. Kirchhoff4 ve svých pracích o elek-
trických obvodech.

V téže době, tj. zhruba v polovině 19. století, začíná historie jednoho z nejslavnějších problémů nejen
teorie grafů, tzv. problému čtyř barev. Tento problém byl vyřešen až v roce 1973.

Za rok faktického zrodu teorie grafů bývá obvykle považován rok 1936, kdy vyšla první monografie
o teorii grafů, kterou napsal D. König5 [Kon36]. Jeho kniha Theorie der endlichen und unendlichen
Graphen byla vpravdě průkopnická a po dlouhá desetiletí ve světě prakticky jediná.

Doslova bouřlivý rozvoj prodělává teorie grafů od druhé poloviny dvacátého století. Hlavní příčinou
je nepředstavitelně široké využití této teorie v aplikacích. I čtenář bez hlubšího matematického vzdělání
si jistě dovede představit řadu situací, které lze pomocí grafů popsat.

Grafem je například automapa ČR. Vrcholy jsou jednotlivé obce, hrany jsou příslušné silnice. Tento
graf je navíc tzv. ohodnocený – jednotlivým hranám jsou připsána kladná čísla (vzdálenosti). Grafy
jsou schéma zapojení barevného televizoru i plán vodovodní sítě města Brna. Pomocí grafů lze popsat
výrobní procesy i vztahy mezi pracovníky v daném závodě, lze jimi charakterizovat strukturu programu
pro počítač i rozpis sportovní soutěže atd. Za grafy lze rovněž považovat každou množinu, na níž je
definována binární relace.

Grafové algoritmy

Mimořádně důležitou roli ve vývoji diskrétní matematiky hrají tzv. grafové algoritmy. Chceme-li napří-
klad v konečném, ohodnoceném grafu najít „nejkratší cestu“ z jednoho vrcholu do druhého, mohlo by se
zdát nejjednodušší všechny cesty vypsat (je jich přece pouze konečně mnoho), a pak mezi nimi vybrat
tu nejkratší.

Nemožnost tohoto postupu vyplývá z toho, že již pro poměrně „malé“ grafy — jak zanedlouho
ukážeme — je všech možností tak mnoho, že ani pomocí počítačů není uvedený postup realizovatelný.
Analogickou se na první pohled zdá i úloha tradičně nazývaná problém obchodního cestujícího: Obchodní
cestující má projít danou množinou měst a vrátit se tam, odkud vyšel. Náklady na jeho cestu přitom
mají být co nejmenší. (Samozřejmě se předpokládá, že jsou známy náklady na cestu mezi každou dvojicí
daných měst.) Je zřejmé, že tuto situaci lze popsat ohodnoceným grafem, v němž vrcholy jsou jednotlivá
města, hranou spojíme města mezi nimiž je přímé dopravní spojení a každé hraně přiřadíme náklady
spojené s cestováním mezi danými vrcholy.

Konečně uveďme ještě jeden velmi podobný příklad, jenž bude v dalším výkladu hrát centrální roli.
Máme vybudovat kabelovou síť mezi několika městy tak, aby každá dvě města byla propojena.

Známe náklady na propojení každé dvojice měst a požadujeme, aby vybudování sítě bylo co nejlevnější.
Stejně jako v minulém případě jednotlivá města znázorníme jako uzly grafu, hrany tohoto grafu

budou představovat kabelová spojení. Náklady na vybudování kabelové sítě mezi jednotlivými městy
budou odpovídat ohodnocení hran. V terminologii teorie grafů nyní hledáme tzv. minimální kostru
v daném grafu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že je daná úloha triviální. Bude-li daných měst například deset,
je počet koster v grafu na 10 uzlech jistě konečný. Probereme tedy všechny kostry a mezi nimi vybereme
„minimální“. Skutečnost je však mnohem komplikovanější. Již v roce 1889 dokázal již zmíněný A. Cayley
[Cay89], že počet koster v úplném grafu (což je graf, kdy je každý uzel propojen hranami se všemi
ostatními) na n uzlech je roven číslu nn−2. V našem případě tedy dostáváme 100 milionů různých koster.
V případě 100 měst bychom již museli probrat 10098 koster, což přesahuje možnosti i těch nejvýkonnějších
počítačů. I kdybychom měli počítač, který projde milión koster za sekundu, vyhledání všech koster by
mu trvalo 10190 sekund. Vzhledem k tomu, že stáří našeho vesmíru je přibližně 1017 sekund, je zřejmé,
že úlohy popsaného typu jsou neřešitelné bez vyvinutí vhodných algoritmů.

Mimořádnost algoritmu pro hledání minimální kostry nespočívá pouze v tom, že škála jeho aplikací
zasahuje do řady oblastí. Jak uvidíme, spočívá jeho dominantní postavení mezi grafovými algoritmy
v mnohem hlubším a závažnějším důvodu.

Algoritmů pro hledání optimálních řešení zadaných úloh na grafech nejrozmanitějších typů existují
stovky. Jejich složitost a vhodnost pro řešení problémů lze hodnotit z nejrůznějších hledisek. Mimořádně
důležitou roli hraje fakt, kolik operací je nutno provést k nalezení řešení podle daného algoritmu. To,
že tato informace je mimořádně důležitá a pro řešení konkrétních problémů mnohdy fatální, je zřejmé

4 Gustave-Robert Kirchhoff (1824–1887), německý fyzik a mechanik.
5 Dénes König (1884–1944), maďarský matematik.
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z následující tabulky, v níž demonstrujeme, jak dlouho by pracoval počítač provádějící milión operací za
sekundu, kdyby při vložení n vstupních údajů bylo nutno provést f(n) operací:

n
10 100 1000

25 25× 10−6 s 25× 10−6 s 25× 10−6 s
log2 n 3, 3× 10−6 s 6, 6× 10−6 s 1, 2× 10−6 s

n 10−5 s 10−4 s 5× 10−3 s
f(n) n log2 n 3, 3× 10−5 s 6, 6× 10−6 s 6, 1× 10−2 s

n2 10−4 s 0, 01 s 25 s
2n2 + 5n 3, 5× 10−4 s 0, 21 s 50 s
n3/100 10−5 s 0, 01 s 21 min

2n 10−3 s 4× 1016 roků 4, 5× 101491 roků

Povšimněme si například, že algoritmus vyžadující n2 kroků by při 100 údajích potřeboval setinu
sekundy, zatím co algoritmus s 2n kroky by nezpracoval tytéž údaje ani za dobu trvání našeho vesmíru.
Z tohoto hlediska jsou za „dobré“ považovány tzv. polynomiální algoritmy, což jsou algoritmy, u nichž lze
potřebný počet operací omezit vhodným polynomem. (Jejich rychlost je vidět na prvních sedmi řádcích
uvedené tabulky.)

Typickým příkladem polynomiálních algoritmů jsou právě algoritmy pro hledání minimální kostry.
Existují však i problémy, pro něž nejen že není žádný polynomiální algoritmus znám, ale dokonce převládá
přesvědčení, že pro ně ani žádný polynomiální algoritmus neexistuje. Typickým příkladem je již zmíněný
problém obchodního cestujícího.

Nyní již můžeme také vysvětlit, v čem spočívá výjimečnost algoritmu pro hledání minimální kostry.
Lze totiž dokázat, že v jistém slova smyslu lze všechny polynomiální grafové algoritmy odvodit z tzv.
hladového algoritmu, což je jedna z verzí algoritmu pro minimální kostry a z algoritmu známého pod
označením lineární programování.

Jedním z velkých výsledků české matematiky je skutečnost, že objevitelem prvního algoritmu pro
nalezení minimální kostry byl v r. 1926 český matematik Otakar Borůvka.

Otakar Borůvka

O. Borůvka se narodil na sklonku 19. století, 10. 5. 1899, v malém jihomoravském městečku Uherském
Ostrohu. Aby se vyhnul možnému odchodu na frontu, přerušil v době 1. světové války studium na
gymnáziu a odešel studovat na Vyšší vojenskou reálku v Hranicích a poté na vojenskou technickou
akademii do rakouského Mödlingu. Po skončení války se přihlásil ke studiu na brněnskou techniku.

Na jeho další životní dráhu měly v té době zásadní vliv dvě okolnosti. První z nich bylo to, že v r.
1919, po řadě let zápasů o zřízení druhé české univerzity, byla v Brně, druhém největším městě nově
vzniklého Československa, založena univerzita, která byla pojmenována po prvním československém pre-
zidentovi, T. G. Masarykovi. Druhou ze zmíněných okolností byl fakt, že prvním profesorem matematiky
na Masarykově univerzitě byl jmenován Matyáš Lerch, který přivedl O. Borůvku k matematice a na
něhož po celý život O. Borůvka vzpomínal s úctou a vděčností jako na svého prvního a „celoživotního“
učitele.

Matyáš Lerch (1860–1922) byl prvním českým matematikem světového jména. V r. 1900 získal Velkou
cenu pařížské akademie za práci Essais sur le calcul du nombre des classes de formes quadratiques binaires
aux coefficients entiers. České poměry na sklonku 19. století svým způsobem charakterizuje skutečnost,
že přes jeho mimořádné vědecké výsledky pro něho na českých vysokých školách nebylo místo, které
získávali mnohem průměrnější adepti. A tak na přímluvu a doporučení svého dobrého přítele a příznivce
Ch. Hermitea6, se stal profesorem matematiky ve švýcarském Fribourgu. Na české školy se vrátil až
v r. 1906, kdy byl jmenován profesorem na české technice v Brně. O. Borůvka si víceméně náhodou zapsal
matematickou přednášku u Lercha, jemuž se většina studentů snažila vyhnout. Lerchovy přednášky totiž
rozhodně pro svou náročnost nepatřily k těm oblíbeným.

6 Charles Hermite (1822–1901), francouzský matematik.
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O. Borůvka v r. 1981

Setkání profesora Lercha a mladého studenta Borůvky se pro Borůvku stalo osudové. Jak sám
s oblibou říkával, stala se matematika jeho životním posláním proto, že ji neuměl. Začátky u Lercha
rozhodně nebyly snadné. Borůvka se však s usilovností sobě vlastní začal matematice věnovat natolik,
že když se Lerch stal profesorem na Masarykově univerzitě, nabídl svému studentovi, aby se stal jeho
asistentem. A tak Borůvka, stále ještě posluchač techniky, začal na univerzitě mimořádně studovat a
současně i pracovat jako Lerchův asistent.

Na Masarykově univerzitě pak Borůvka působil 50 let. Zabýval se matematickou analýzou, dife-
renciální geometrií, v algebře vybudoval teorii rozkladů, po druhé světové válce založil moderní školu
diferenciálních rovnic. Vychoval celé generace moravských a slovenských matematiků (po řadu let po
2. světové válce kromě plného úvazku v Brně bezplatně přednášel i na bratislavské univerzitě). Po ruské
okupaci v r. 1968 byl po 50 letech práce z univerzity doslova vyhozen beze slova uznání natož díků. Dožil
se však návratu demokracie do své vlasti a byť fyzicky ne zcela v pořádku, tak duševně naprosto svěží
se dočkal i všestranného uznání za své celoživotní dílo, které se definitivně završilo 22. 7. 1995, kdy ve
svých 96 letech v Brně zemřel.

Vraťme se však do zmíněného roku 1926. Tehdy se totiž udála zajímavá příhoda, která bezprostředně
souvisí s jinou oblastí Borůvkova díla, s výsledkem, jímž navždy vstoupil do historie matematiky.

Jak to často bývá, v první chvíli si ani sám Borůvka zřejmě nebyl plně vědom mimořádné důležitosti
tohoto výsledku. Na jeho genezi sám vzpomínal takto (viz [Bor96]): Studium na školách technického
směru mně velmi přiblížilo inženýrské vědy a způsobilo, že jsem měl pro technické a jiné aplikace
matematiky vždycky plné porozumění. Brzy po skončení 1. světové války, na začátku 20. let, prováděly
Západomoravské elektrárny v Brně elektrifikaci jižní Moravy. V rámci přátelských styků, které jsem
měl s některými jejich pracovníky, jsem byl požádán, abych z hlediska matematického řešil otázku co
nejúspornějšího provedení elektrovodní sítě. Podařilo se mně najít konstrukci . . . .

Uvedený výsledek Borůvka uveřejnil v práci O jistém problému minimálním v r. 1926 ([Bor26]).
V té době, jak víme, ještě teorie grafů neexistovala. V celé Borůvkově práci se ostatně pojem „graf“ ani
jednou nevyskytuje. Fakticky však Borůvka objevil první a v jistém smyslu dodnes nejlepší algoritmus
pro nalezení minimální kostry konečného souvislého grafu.

Jak tomu již bývá, byl tento výsledek v následujících desetiletích ještě několikrát znovu „objeven“,
Borůvkova priorita je však naprosto nezpochybnitelná.
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Ačkoliv je Borůvkova práce psána česky, řešení samotné bylo v závěru práce kompletně přeloženo
do němčiny, takže bylo přístupné i zahraničním matematikům.

Historie algoritmů pro nalezení minimální kostry je natolik zajímavá a pro vývoj matematiky typická,
že se o ní stručně zmíníme.

Historie algoritmů pro hledání minimální kostry

Algoritmů pro nalezení minimální kostry v konečném ohodnoceném grafu existují desítky. Většina z nich
je však modifikací jedné ze tří základních variant, které stručně popíšeme.

Mnohé z těchto algoritmů, včetně Borůvkova, byly přitom „objeveny“ několikrát a i v seriozní
literatuře lze o jejich historii nalézt řadu nepřesností a zásadních omylů.

Většina prací popisujících vznik těchto algoritmů začíná u prací J. B. Kruskala ([Kru56] z roku
1956 a R. C. Prima ([Pri57] z roku 1957. U řady autorů lze přitom pochybovat, zda tyto práce vůbec
měli v ruce, protože Kruskal i Prim Borůvku korektně citují. Především Kruskal však měl nepochybně
zásluhu na tom, že problematika vešla ve všeobecnou známost a podstatně přispěl i k prvním počítačovým
implementacím.

Všechny algoritmy mají jisté společné jádro. Začínají od izolovaných uzlů, tj. od grafu z daných
uzlů, jenž na začátku neobsahuje žádné hrany. Tyto uzly pracovně označme jako „triviální fragmenty“.
V každém kroku se pak k již sestrojeným fragmentům připojí „vhodná“ množina hran, čímž se fragmenty
zvětšují. Algoritmus končí, když není možné žádný fragment zvětšit.

Algoritmus 1

Původní Borůvkův algoritmus z roku 1926 je nejstarší a historicky nejzajímavější. Mimořádně zajímavá
je skutečnost, že ze všech známých algoritmů je dodnes nejrychlejší. (V zájmu spravedlnosti je však nutno
dodat, že některé jiné algoritmy lze snáze popsat a pracují „průhledněji“.)

Algoritmus lze stručně popsat následovně:

1. Spoj KAŽDÝ triviální fragment s nejbližším
2. Spoj KAŽDÝ takto vzniklý fragment s nejbližším.
3. Postup opakuj, dokud se všechny fragmenty nepropojí.

Jak jsme již uvedli, je Borůvkova priorita nezpochybnitelná. Kromě již zmíněné publikace z roku
1926 o něm navíc v roce 1927 přednášel v Paříži. V akademickém roce 1926–27, kdy se Borůvka zabýval
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především diferenciální geometrií, byl na studijním pobytu u E. Cartana7. V rámci tohoto pařížského
pobytu Borůvka navštěvoval, kromě jiných, i seminář prof. Coolidge8, který v té době v Paříži působil.
Na jaře 1927 byl Borůvka Coolidgem vyzván, aby na semináři promluvil o svých výsledcích. Ačkoliv
Borůvka víceméně samozřejmě předpokládal, že bude hovořit o svých výsledcích z diferenciální geometrie,
nabídl v podstatě formálně Coolidgeovi výběr ze tří témat, z nichž jedno se týkalo onoho „minimálního
problému“. K Borůvkovu nesmírnému překvapení si Coolidge právě ono téma pro seminář okamžitě
vybral. A tak Borůvka na semináři referoval na tu dobu o věru netradiční problematice.

Poněkud pikantní je následující skutečnost: ačkoliv se uvedené přednášky zúčastnil i Elie Cartan9,
zřejmě na téma přednášky časem zapomněl, neboť v r. 1938 doporučil pro Comptes Rendus práci
G. Choqueta [Cho38], v níž je Borůvkův algoritmus bez citace zopakován.

Jen pro dokreslení dodejme, že další „objev“ téhož algoritmu provedl v r. 1961 G. Sollin. Rukopis
však nepublikoval, ačkoliv práce byla již dokonce citována v knize Berge – Ghoula-Houri: Programming
Games and Transportation Networks, Wiley 1965.

Algoritmus 2

Autorem je již zmíněný J. B. Kruskal (1956). Popis algoritmu je následující:

1. Uspořádej hrany do posloupnosti tak, že f(h1) 5 f(h2) 5 . . . 5 f(hn).
2. Utvoř graf (U, ∅).
3. Přidávej postupně ty hrany h1, h2, . . . , hn, které neuzavřou kružnici.

Nezávisle na Kruskalovi popsali tento algoritmus v r. 1957 H. Loberman a B. Weinberger, nejvhod-
nější strukturu dat pro implementaci popsali v r. 1972 J. E. Hopcroft a J. D. Ullman.

Algoritmus 3

Autorství je nejčastěji připisováno již zmiňovanému Primovi. Někdy je uváděno, že již před Primem tento
algoritmus popsali Kruskal, H. Loberman a B. Weinberger. Skutečným autorem je však V. Jarník10.
Ten dne 12. 2. 1929 napsal Borůvkovi dopis, v němž reagoval na původní Borůvkovu práci a navrhoval
jednodušší popis algoritmu. Část tohoto dopisu byla o rok později uveřejněna ([Jar30]).

Algoritmus pracuje následovně:

1. Zvol libovolný uzel a spoj ho s nejbližším uzlem.
2. Vzniklý fragment spoj s nejbližším uzlem atd.

První počítačovou implementaci provedl E.W. Dijkstra (1959). Rychlost tohoto algoritmu později
vylepšili v roce 1972 A. Kershenbaum a R. Van Slyke a posléze v roce 1975 D. E. Johnson.

Zatím jsme ovšem ponechali stranou jednu zásadní otázku. Při hledání algoritmu pro řešení nějakého
typu problémů nejde samozřejmě jen o to, algoritmus nalézt. Stejně důležité a mnohdy mnohem obtížnější
je provést důkaz, že popsaný algoritmus opravdu správně funguje.

Důkaz správnosti svého algoritmu popsal Borůvka v řeči teorie matic. V té době, tj. ve dvacátých
a třicátých letech 20. století, se však již rodila zcela nová matematická teorie, která se stala v moderní
diskrétní matematice mocným nástrojem – teorie matroidů. Impulsem k jejímu zrození byly právě některé
společné rysy teorie grafů a teorie matic. Pomocí teorie matroidů lze relativně snadno správnost Borův-
kova algoritmu dokázat. V žádném případě však není možné tvrdit, že by Borůvka patřil k zakladatelům
teorie matroidů, byť se takové názory občas objevují.

Teorie matroidů

Teorie matroidů vznikla ve třicátých letech dvacátého století. V této době docházelo k rychlému rozvoji
celé řady dalších matematických disciplín – již zmiňované teorie grafů, algebry, teorie svazů a dalších.
Zejména algebra zaznamenala ve dvacátých a třicátých letech velké úspěchy. Ve dvacátých letech napsala

7 Elie Joseph Cartan (1869–1951), francouzský matematik.
8 Julian Lowell Coolidge (1873–1954), americký matematik.
9 Osobní sdělení O. Borůvky spoluautorovi. Borůvka měl fenomenální paměť. A tak po více než 60 letech dovedl o všech

svých zahraničních cestách vyprávět neuvěřitelné podrobnosti. Prakticky u všech svých zahraničních přednášek (a byly
jich desítky) si pamatoval jejich významné účastníky včetně takových podrobností, kde jednotliví účastníci seděli a jak na
problematiku reagovali.

10 Vojtěch Jarník (1897–1970), český matematik.
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E. Noetherová11 dvě důležité práce o abstraktní algebře: The theory of ideals in rings (1921)a Abstract
construction of ideal theory in the domain of algebraic number fields (1927) — [viz Noe83], které se staly
základním kamenem pro další rozvoj tohoto oboru. Na ni potom navázal B. L. Van der Waerden12 svým
dílem Moderne algebra [Wae37], které je z velké části založeno právě na práci Noetherové. Jeho kniha
zahájila novou etapu moderní abstraktní algebry a významně přispěla k rozvoji této části matematiky.

Ve třicátých letech se začala formovat také teorie svazů. První zmínky vztahující se ke svazům se
objevily sice už v polovině 19. století u Boola, Pierce a Dedekinda, za otce teorie svazů je však považován
až G. Birkhoff13. Spolutvůrcem české terminologie v této oblasti je Borůvka, který v roce 1939 poprvé
použil český termín „svaz“ pro anglické slovo „lattice“.

Rozvoj všech těchto matematických disciplín připravil vhodné podmínky a inspiroval amerického ma-
tematika Hasslera Whitneyho k napsání článku On the abstract properties of linear dependence[Whi35],
v němž se poprvé objevil pojem matroid. Popsal matroid jako abstraktní zobecnění lineární nezávislosti
v maticích (jak napovídá i samotné slovo matroid), a tudíž i jazyk celé této teorie z velké části odpo-
vídá terminologii lineární algebry. Při definici matroidu se Whitney pokusil zachytit společné základní
vlastnosti lineární závislosti v grafech a maticích. Whitneyho článek má tři části. V první části zavádí
pojem matroid a podává několik ekvivalentních definic tohoto pojmu. Ve druhé části se věnuje některým
speciálním typům matroidů, tématem poslední části je vztah mezi matroidy a maticemi.

Matroidy zůstaly dlouhou dobu bez větší odezvy. Koncepci lineární závislosti sice použil van der
Waerden ve své výše zmíněné knize [Wae37], další práce uveřejnili například Birkhoff [Bir35], MacLane14

[MacL36], Dilworth15 [Dil41] a Rado16 [Rad42], teprve v padesátých letech, kdy publikoval své práce
o matroidech a grafech Tutte17 [Tut58], však zájem o teorii matroidů a její aplikace rapidně stoupl.

Hassler Whitney

Hassler Whitney se narodil v roce 1907 v New Yorku. V roce 1928 absolvoval na univerzitě v Yale.
Na Harvardu v roce 1932 získal doktorát, disertaci The Coloring of Graphs napsal pod vedením
G. D. Birkhoffa18. V letech 1930 až 1935 vyučoval na Harvardu matematiku, v letech 1931 až 1933
byl členem Národní výzkumné rady. V roce 1935 se stal odborným asistentem, v roce 1940 byl jmenován
docentem. V roce 1946 se stal profesorem a na Harvardu zůstal až do roku 1952, kdy přijal nabídku
od Institutu pro pokročilá studia v Princetonu. Od roku 1953 do roku 1956 byl předsedou matematic-
kého výboru National Research Council. Byl redaktorem časopisů American Journal of Mathematics a
Mathematical Reviews. V roce 1976 získal Národní medaili za vědu, v roce 1983 byl oceněn Wolfovou
cenou a o dva roky později dostal Steelovu cenu. V roce 1977 odešel do důchodu a roku 1989 zemřel ve
Švýcarsku.

11 Emmy Noetherová (1882–1935), německá matematička.
12 Bartel Leendert van der Waerden (1903–1996), nizozemský matematik.
13 Garrett Birkhoff (1911–1996), americký matematik.
14 Saunders Maclane (1909–2005), americký matematik.
15 Robert Palmer Dilworth (1914–1993), americký matematik.
16 Richard Rado (1906–1989), německý matematik maďarského původu.
17 William Thomas Tutte (1917–2002), anglicko-kanadský matematik.
18 George David Birkhoff (1884–1944), americký matematik, otec Garretta Birkhoffa.
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Grafy a matice

Než ukážeme některé společné vlastnosti hran v grafech a sloupců v maticích, které vedly Whitneyho
k zavedení matroidů, připomeňme si několik pojmů z teorie grafů.

Grafem budeme nyní rozumět neorientovaný konečný graf, který může obsahovat násobné hrany i
smyčky. Smyčkou rozumíme hranu vedoucí z uzlu do sebe samotného. Jsou-li v grafu dva uzly spojeny
více než jednou hranou, mluvíme o tzv. násobných hranách.

Protože jsme povolili násobné hrany i smyčky, připouštíme i kružnice délek 1 a 2. Na následujícím
obrázku jsou kružnice délek 1, 2 a 3.

Souvislý graf, který neobsahuje jako podgraf žádnou kružnici, se nazývá strom. Kostrou grafu G
rozumíme takový souvislý podgraf grafu G, který obsahuje všechny uzly grafu G a neobsahuje jako
podgraf žádnou kružnici.

Říkáme, že podgraf grafu je nezávislý, jestliže neobsahuje kružnici. Množina hran nezávislého
podgrafu se nazývá nezávislá. Například množina I všech nezávislých množin grafu G z následujícího
obrázku 2 je množina {∅, {e1}, {e2}, {e4}, {e5}, {e1, e2}, {e1 e5}, {e2, e4} {e2, e5}, {e4, e5}.

Nezávislé množiny hran každého grafu splňují následující tři vlastnosti:
(I1) ∅ ∈ I
(I2) X ∈ I, Y ⊆ X ⇒ Y ∈ I
(I3) U, V ∈ I, |U | < |V | ⇒ ∃ e ∈ V − U takový, že U ∪ {e} ∈ I.
Množiny vytvořené z hran grafu G, které nejsou nezávislé, nazýváme závislé; množinu všech závislých

množin grafu G označíme D. Pro graf G je D = {{e3}, {e1, e3}, {e1, e4}, {e2, e3}, {e3, e4}, {e3, e5}} ∪
{X ⊆ E; |X| = 3}.

Množinu minimálních (vzhledem k inkluzi) závislých množin označíme C. Jde o ty množiny hran,
které vytvoří v grafu G kružnici a neobsahují žádnou hranu, která by do této kružnice nepatřila. Pro
graf G je tedy C = {{e3}, }e1, e4}, {e1, e2, e5}, {e2, e4, e5}}. Je zřejmé, že platí:

(C1) ∅ /∈ C,
(C2) C1, C2 ∈ C, C1 ⊆ C2, C1 = C2 .
Dále platí:
(C3) C1, C2 ∈ C, C=/C2, e ∈ C1 ∩ C2 ⇒ ∃C3 ∈ C taková, že C3 ⊆ (C1 ∪ C2)− e.
Maximálním nezávislým množinám říkáme báze. (Jsou to ty nezávislé množiny, k nimž už nelze

přidat žádný prvek navíc, aby zůstaly nezávislé.) Podobné vlastnosti jako jsme popsali u hran grafu,
můžeme najít i u sloupců v matici. Připomeňme si, že maticí rozumíme obdélníkovou či čtvercovou
tabulku prvků nějaké množiny. Dále budeme mluvit pouze o maticích reálných čísel.

Systémy sloupců matice mohou být lineárně závislé nebo lineárně nezávislé. Pokud je některý sloupec
lineární kombinací jiných sloupců, říkáme, že jsou tyto sloupce lineárně závislé. V opačném případě se
nazývají lineárně nezávislé. Množina lineárně nezávislých sloupců matice se nazývá nezávislá.

Je-li dána matice, množinu všech jejích nezávislých množin označíme I. Snadno se lze přesvědčit, že
pro matici

A =

(
1 0 0 1 1
0 1 0 0 1

)
,

jejíž sloupce označíme c1, c2, c3, c4, c5, je I = {∅, {c1}, {c2}, {c4}, {c5}, {c1, c2}, {c1, c5}, {c2, c4},
{c2, c5}, {c4, c5}} a tato množina zřejmě splňuje vlastnosti (I1) - (I3). Ostatní množiny vytvořené ze
sloupců matice A jsou závislé.
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Těchto a dalších podobných vlastností si všiml pravděpodobně i Whitney, a proto se pokusil vytvořit
nějakou obecnější matematickou strukturu, která by všechny tyto vlastnosti splňovala. Tuto novou
strukturu nazval matroidem.

V již zmiňovaném článku popsal celou řadu vlastností, které matroidy splňují.

Základní pojmy a vlastnosti matroidů

Matroidem rozumíme uspořádanou dvojici (E, I), kde E je konečná množina a I je množina podmnožin
množiny E splňující vlastnosti (I1)-(I3). Množinu E nazýváme základní množinou matroidu. Matroidy lze
definovat několika různými, avšak ekvivalentními způsoby, z nichž mnohé byly popsány ve Whitneyho
článku. K jejich definování lze kromě nezávislých množin použít také kružnice, báze, závislé množiny
a další. Uvedené definici podle předchozího výkladu evidentně vyhovují nezávislé množiny v grafu i
v matici.

Pořádkovou funkcí matroidu (E, I) nazýváme zobrazení r : P (E) → Z definované takto: r(A) =
max{|X|; X ∈ I,X ⊆ A (kde P (E) značí systém všech podmnožin množiny E). Řádem matroidu (E, I)
nazýváme číslo r(E). Podmnožina A ⊆ E se nazývá uzavřená, respektive podprostor či flat matroidu M ,
když pro všechny prvky x ∈ E − A platí r(A ∪ {x}) = r(A) + 1. (Jinak řečeno, k A nelze přidat žádný
prvek bez zvětšení řádu.)

Matroidy, jejichž řád je nejvýše roven třem, mají velmi užitečnou geometrickou reprezentaci v rovině.
Mluvíme o tzv. eukleidovské reprezentaci v rovině. Mějme matroid M třetího řádu, jehož základní
množina má n prvků. Těchto n prvků znázorníme jako body v rovině a křivkou spojíme body každé
uzavřené množiny A, pro níž platí |A| = 3, r(A) = 2. Potom bázi matroidu M tvoří všechny tříprvkové
podmnožiny základní množiny, které nejsou v diagramu spojeny křivkou. Je jednoduché se přesvědčit,
že každý diagram v rovině, skládající se z bodů a křivek takových, že každá dvojice křivek se protíná
v nejvýše jednom bodě, reprezentuje matroid, jehož báze jsou tříprvkové podmnožiny bodů, které nejsou
v diagramu spojeny křivkou.

Příklady matroidů

Matroid tedy můžeme vytvořit z grafu (resp. matice) následovně. Základní množinu matroidu tvoří
všechny hrany daného grafu (resp. sloupce dané matice). Množinu I potom tvoří nezávislé množiny grafu
(resp. množina lineárně nezávislých sloupců matice). Matroid, který získáme výše popsaným způsobem
z matice A značíme M [A] a nazýváme jej vektorový matroid. Matroid získaný z grafu G nazýváme cyklický
a značíme jej M(G).

Matice A a graf G uvedené dříve byly voleny tak, aby matroidy z nich vytvořené byly izomorfní
(matroidy M a N jsou izomorfní, jestliže mezi základními množinami matroidů existuje taková bijekce φ,
že ∀X ⊆ E(M) : φX) je nezávislá v N ⇔ X je nezávislá v M). Matroid, který je izomorfní s cyklickým
matroidem, se nazývá grafový. Tak například matroid M [A], který jsme získali z matice A, je grafový.

Dalším typem matroidu je uniformní matroid Uk,n řádu k. Základní množina E uniformního
matroidu Uk,n má n prvků, množina nezávislých množin je I = {X ∈ P (E), |X| 5 k}. Báze uniformního
matroidu řádu k jsou všechny k-prvkové podmnožiny základní množiny, kružnice jsou všechny (k + 1)-
prvkové podmnožiny základní množiny. Platí: r(A) = |A| pro |A| 5 k, r(A) = k pro |A| = k.

Matroid, v němž je každá podmnožina základní množiny nezávislá, se nazývá volný. Jedná se vlastně
o speciální případ uniformního matroidu, v němž k = n.

Zajímavým typem matroidu je tzv. Fanův19matroid(viz hořejší obrázek). Jedná se o matroid, jehož
základní množina je tvořena prvky x1, x2, . . . x7, báze tohoto matroidu jsou všechny tříprvkové podmno-
žiny základní množiny, kromě množin {x1, x2, x6}, {x1, x4, x7}, {x1, x3, x5}, {x2, x3, x4}, {x2, x5, x7},

19 Gino Fano (1871–1952), italský matematik.
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{x3, x6, x7}, {x4, x5, x6}. Jde vlastně o projektivní rovinu 2. řádu. Znázornění Fanova matroidu v euk-
leidovské reprezentaci je na obrázku.

Teorie matroidů se stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících částí diskrétní matematiky a nachází
uplatnění v celé řadě matematických disciplín. Podrobnější popis vývoje teorie matroidů lze nalézt
například v knize [Kun86].
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Kombinatorika v pražském Klementinu v 17. století —
— matematika nebo filozofie?

Karel Mačák

1. Úvod

Pražské Klementinum bylo v 17. století jezuitskou institucí1, a proto považujeme za vhodné zahájit tento
příspěvek citátem z jednoho článku známého historika vědy George Sartona (1884–1956), který napsal,
že nelze studovat dějiny matematiky v 16. a 17. století, aniž bychom nenarazili na jezuity na každém
rohu2. Inspirováni tímto citátem se budeme zabývat otázkou, na které pražské jezuity lze v 17. století
narazit v oblasti kombinatoriky, a budeme přitom vycházet z názoru autora tohoto příspěvku3, že ve
vývoji kombinatoriky v Evropě lze až do konce 17. století rozlišit dva proudy:

4 9 2

3 5 7

NB: 15

– proud filozofický, ve kterém jsou kombinatorické úvahy součástí úvah filozofických (případně
teologických, morálních a podobných) a některé kombinatorické výsledky jsou matematicky zobecňovány;

– proud matematický, ve kterém jsou kombinatorické problémy studovány jako problémy čistě ma-
tematické, většinou v rámci aritmetiky. Je samozřejmé, že ne každou práci zabývající se kombinatorickou
problematikou lze jednoznačně zařadit do jednoho z uvedených proudů, přesto se však domníváme, že
oba tyto proudy jsou až do konce 17. století zřetelně rozlišitelné a definitivně splynuly až v knize Jakoba
Bernoulliho

”
Ars conjectandi“, která byla napsána v 80. letech 17. století, ale tiskem vyšla až v r. 1713

v Basileji.
Pokud jde o kombinatoriku pěstovanou v pražském Klementinu v 17. století, pak podle našeho názoru

patří beze zbytku do proudu filozofického a z matematického hlediska nepřinesla nic nového, přesto však
považujeme za vhodné podívat se na ni z hlediska matematicko-historického a pokusit se zařadit ji
v tomto směru do širších historických souvislostí4.

2. Filozofický proud v kombinatorice před r. 1600

Za první práci obsahující kombinatoriku v rámci filozofických úvah lze podle našeho názoru považovat
spis Anicia Manlia Severina Boė̇thia (asi 480–525)

”
Commentaria in Porphyrium a se translatum“.

Zatímco Porfyrios5 v rámci filozofické úvahy počítá (řečeno dnešní terminologií) počet dvouprvkových
kombinací z pěti prvků6, v Boė̇thiově komentáři se objevuje ve slovní podobě obecný vztah pro počet
dvouprvkových kombinací z n prvků7, který dnes zapisujeme ve tvaru n (n−1)

2 . Boė̇thiovy spisy byly

1 Základní informace o jezuitech v českých zemích lze najít např. v [Čo], [ČF], [DUK].
2

”
. . . one cannot study the history of mathematics in the sixteenth and seventeenth centuries without coming across

Jesuits at every corner.“ ([Sar], str. 3)
3 Podrobněji viz [Ma], [MU], [MS], [SM].
4 O historii kombinatoriky podrobně pojednává kniha [Ed] a přehledná stať [BLW]; s tématem předloženého příspěvku

úzce souvisí článek [Kn].
5 Porfyrios žil asi v letech 233–304 n. l. a byl žákem Plotinovým (asi 204–270 n. l.); po Plotinově smrti sebral a vydal jeho

spisy. Napsal řadu komentářů ke spisům řeckých filozofů, z nichž za nejvýznamnější je považován
”

Úvod do Aristotelových
kategorií“ (jeho český překlad vyšel ve Filosofickém časopisu roč. XVIII (1970), č. 6); k tomuto Porfyriovu spisu se vztahuje
i uvedený Boė̇thiův komentář.

6 Tato skutečnost u Porfyria není překvapivá, protože u Aristotela je úvaha velice podobná. Aristoteles převzal
Empedoklovo učení o čtyřech základních elementech (země, oheň, voda, vzduch), z nichž je vše tvořeno, a ve spisu

”
O

vzniku a zániku“ stanovuje počet všech dvouprvkových kombinací ze čtyř prvků (viz např. Aristoteles: O nebi. O vzniku
a zániku. Pravda, Bratislava 1985, str. 217 (podle Bekkerova stránkování str. 332b).

7
”

Propositarum enim numero rerum si unum dempseris, atque id quod dempto uno relinquitur, in totam summam
numeri multiplicaveris, dimidium eius quod ex multiplicatione factum est, coaequaliter ei pluralitati quam propositarum
rerum differentiae continebant.“(

”
Kdybys tedy zmenšil počet daných věcí o jednu a to, co po zmenšení o jednu zůstane,

násobil počtem všech věcí, pak polovina toho, co je výsledkem násobení, by byla stejná jako množství diferencí daných
věcí.“) Citováno podle [PL], sloupec 149.
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opisovány a studovány po celý středověk a lze tedy předpokládat, že tento výsledek (který byl podle [Ed]
možná převzat z řecké matematiky) byl mezi středověkými vzdělanci všeobecně znám.

Při sledování historického vztahu mezi kombinatorikou a filozofií nelze přehlédnout dílo Raimunda
Lulla (asi 1232–1316)8, které bývá většinou zařazováno do dějin logiky; důležitou roli při vytváření
Lullova logického systému však hrály myšlenky kombinatorické. Základní Lullovu myšlenku by snad bylo
možné vyjádřit tak, že vše, co Bůh stvořil, lze vyjádřit pomocí kombinací konečného počtu základních
pojmů a vztahů, které jsou rozděleny do několika skupin a kombinují se podle jistých pravidel. Své
kombinatorické myšlenky Lull nikdy neformuloval matematicky, ale v historii kombinatoriky ho nelze
minout bez povšimnutí, protože jeho vliv byl značný; lze ho sledovat až do 17. století a projevil se
i v Klementinu v jedné práci Caspara Knittela ([Sou], str. 210 a násl.), o kterém ještě bude řeč v dalším.

Z historického hlediska považujeme rovněž za vhodné zmínit se o možném vlivu židovské kabaly
na rozvoj evropské kombinatoriky; v této souvislosti jsou zmiňováni Rabbi ben Ezra ([Ed], str. 34),
který žil ve Španělsku v první polovině 12. století, a Levi ben Gerson (1288–1344) ([Ed], str. 34, [Maj],
str. 43), který působil ve Francii. Rabbi ben Ezra stanovil počet všech k-prvkových kombinací sedmi
prvků, přičemž oněch sedm kombinovaných prvků tvořily tehdy známé planety9; není však jasné, zda
znal obecné pravidlo pro stanovení počtu kombinací. Levi ben Gerson znal obecná pravidla pro stanovení
počtu permutací n prvků ( v dnešním značení n!), k-prvkových variací z n prvků (v dnešním značení
V (n, k) = n(n − 1)(n − 2) · · · (n − k + 1)) a k-prvkových kombinací z n prvků (v dnešním značení
C(n, k) = V (n, k)/k!); navíc věděl, že C(n, k) = C(n, n− k). To jsou na začátku 14. století pozoruhodné
výsledky, je však otázkou, nakolik se staly všeobecně známými; podle [Maj] byly později objeveny znovu.

Z hlediska tohoto příspěvku je podstatné, že jezuitský matematik Christopher Clavius (1538–1612)
uvedl problematiku filozoficko-kombinatorickou do novověkého bádání, a to ve svém komentáři k nauce
o sféře (tj. k astronomii) známého středověkého autora Johanna Sacrobosca (žil zhruba v první polovině
13. století). Clavius zde nejprve komentuje základní schéma Aristotelovy nauky o čtyřech elementech,
připojuje stručnou zmínku o Porfyriovi a pak vsouvá relativně samostatnou dvoustránkovou část, která
kromě výsledku uvedeného už u Boė̇thia obsahuje ještě vztah pro stanovení počtu všech permutací
n prvků, který dnes vyjadřujeme pomocí faktoriálu ve tvaru n!, a vztah pro stanovení počtu všech
kombinací dvou-, tří-, atd. až n-prvkových, které lze utvořit z n prvků10; dnes bychom tento vztah
zapsali ve tvaru 2n − 1− n. Podle našeho názoru byl uvedený Claviův komentář spolu s autoritou jeho
autora příčinou (nebo aspoň jednou z příčin) toho, že kombinatorická problematika byla v jezuitském
bádání živá po celé 17. století a objevila se zde řada zajímavých prací.

Zde se dostáváme poprvé do styku s klementinskou matematikou, protože uvedený Claviův spis byl
v Klementinu jistě znám. V Národní knihovně ČR v Praze je uložen pod signaturou 14 J 197 jeden
exemplář této knihy a na jeho titulní stránce je rukopisný přípisek

”
In usum Societatis IESU Collegii

Pragensis . . . P. Christophorus Clavius dono dedit 9. 9 bris 1581“.

3. Kombinatorika v pražském Klementinu ve 30. letech 16. století

První výskyty kombinatoriky v Klementinu lze doložit ve 30. letech 16. století. Pokud jde o kom-
binatoriku ve výuce matematiky v pražském Klementinu, pak dvě malé zmínky o kombinatorice lze
nalézt v rukopisných záznamech z klementinských matematických přednášek, které jsou nyní uloženy
v knihovně premonstrátského kláštera v Teplé pod signaturami d 22 a d 23 a pocházejí z let 1635–
163611. Pozoruhodné však je, že nejstarší česky psaná kombinatorická úloha se objevila v r. 1637 ve spisu
náboženském. V tomto roce vyšel v Praze v klementinské koleji spis12

”
Brausírna lidského jazyka, celou

abecedou naskz vysvětlená, z latinského exempláře ctihodného P. Jeremiáše Drexelia z Societatis JESU,
dvorského kazatele J. M. kurfiřta bavorského na česko přeložená a na jevo vydaná“. Spis má kvartový
formát, rozsah 703 stránek a představuje výklad všech možných hříchů, které lze spáchat jazykem (tj.
mluvením, jako např. lhaní, pomlouvání atd.); jedná se o překlad Drexeliova spisu

”
Orbis phaeton hoc

est de universis vitiis linguae“, vydaného v Mnichově v r. 1629. Na str. 474 začíná kapitola čtyřicátá

8 Základní informaci o Lullovi a jeho filozofii lze najít např. ve stati [PM].
9 Tato úloha se v Klementinu objevuje u Caspara Knittela (viz 5. část tohoto příspěvku).

10 Podle [Ed] (str. 25) byla uvedená tři kombinatorická pravidla na konci 16. století všeobecně známa a Clavius je pouze
převzal.

11 Podrobněji o těchto rukopisech viz [SM], str. 200–201. Pokud jde o kombinatoriku, objevují se zde pouze vztahy pro
stanovení počtu dvouprvkových kombinací z n prvků a stanovení počtu permutací n prvků.

12 Pravopis je upraven do dnešní podoby.
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první s názvem
”

Otiosa Lingua. Zahálčivý jazyk“ s podtitulkem
”

že jazyk zahalečný rozličné těžké škody
přináší a často k pokutám přichází“ a zde se objevuje (ve velice rozevláté formulaci) úloha o tom, kolika
způsoby se může šest pánů rozsadit kolem stolu. Jako výsledek je uvedena hodnota 6! = 720 a anonymní
český překladatel připojil navíc i počty možných rozsazení sedmi a osmi pánů (tj. hodnoty 7! a 8!)13.
Úlohy tohoto typu byly v tehdejší matematice obvyklé, zde však máme před sebou náboženskou knihu
určenou (v dnešní terminologii) široké čtenářské veřejnosti. Výskyt kombinatorické úlohy ve spisu tohoto
druhu svědčí podle našeho názoru o tom, že v první polovině 17. století byly v jezuitském řádu základní
kombinatorické poznatky součástí všeobecného základního vzdělání a jezuité jich běžně používali.

4. Jezuité a kombinatorika před rokem 1670

Za počátek kombinatoriky v dnešním pojetí považují někteří autoři Pascalův spis
”

Pojednání o arit-
metickém trojúhelníku“ (např. [BWL], str. 2167), který vyšel poprvé v r. 1665, ale byl napsán (aspoň
zčásti) již v r. 1654; jiní autoři (např. [Maj], str. 44–46) uvádějí v této souvislosti spíše Leibnizův spis

”
Ars combinatoria“, který vyšel poprvé v r. 1666. Podle našeho názoru sice byla rozhodujícím předělem

až kniha Jakoba Bernoulliho
”

Ars conjectandi“, o které už byla zmínka v úvodní části tohoto příspěvku,
v každém případě je však jasné, že ve druhé polovině 17. století vzniklo několik prací, které rozvoj
kombinatoriky výrazně ovlivnily, a považujeme proto za vhodné zmínit se zde aspoň krátce o jezuitských
pracích, které byly napsány (aspoň přibližně) v této době a týkají se kombinatoriky.

Na prvním místě je třeba uvést Paula Guldina (1577–1643), který v r. 1622 uveřejnil kombinato-
rickou práci s názvem

”
Problema arithmeticum de rerum combinationibus, quo numerus dictionum seu

coniunctionum diversarum, quae ex viginti tribus alphabeti litteris fieri possunt, indagatur“; tuto práci
pak znovu otiskl na závěr (str. 351–358) čtvrtého dílu své knihy

”
Centrobaryca seu de centro gravitatis

. . .“ (Vídeň 1641). Jak je zřejmé z nadpisu, Guldinovi nejde nějakou obecnou teorii, ale o řešení konkrétní
úlohy, kolik

”
slov“ lze vytvořit z 23 písmen latinské abecedy14, přičemž

”
slovem“ rozumí (v dnešní

terminologii) každou jedno- až dvacetitříprvkovou variaci bez opakování. Správně stanoví, že počet všech
těchto variací je 70 273 067 330 098 091 155, když však počítá počet písmen obsažených v těchto

”
slovech“,

má ve výsledku čtyři cifry chybně 15; správný výsledek je

1 546 007 481 267 262 158 005 433,
zatímco Guldin uvádí

1 546 007 491 267 262 147 905 433.

Tyto Guldinovy výpočty jsou jistě úctyhodné, ale podle našeho názoru nepředstavují to podstatné
v Guldinově úvaze. To podstatné je, že Guldin se snaží dát těmto číslům nějaký konkrétní smysl a tak
pokračuje ve výpočtech. Nejprve zjišťuje, kolik knih by bylo zapotřebí k zapsání všech těchto

”
slov“,

přičemž všechny jeho knihy mají tisíc stránek, na každé stránce sto řádků a na každém řádku 60 písmen16,
a dospívá k závěru, že počet potřebných knih uvedených rozměrů by byl větší než 257 667 bilionů. Guldin
nad svými výsledky ještě rozvažuje dále, v rámci tohoto příspěvku však není podle našeho názoru ani
možné, ani nutné sledovat tyto Guldinovy úvahy a tak jenom uveďme, že Guldin velice podrobně studuje
rozměry a uspořádání knihovny, která by uvedený počet knih obsáhla a nakonec dospívá k závěru, že na
využitelnou část povrchu zeměkoule (tj. na souš) by se ona knihovna vůbec nevešla.17

Podobná úloha se objevuje i v knize
”

Arithmeticae theoria et praxis“, která vyšla v Lovani v r. 165618

a jejímž autorem byl jezuita Andreas Tacquet (1612–1660). Kombinatorice je věnována osmá kapitola
páté knihy (str. 375–383), která je obsahově poměrně chudá. Obsahuje pouze dva výsledky: pravidlo pro
stanovení počtu k-prvkových kombinací z n prvků19 a pravidlo pro stanovení počtu všech permutací

13 Poznamenejme, že v dnešní kombinatorice se úloha o rozsazení řeší poněkud odlišně, pokud jde o rozsazení kolem
kulatého stolu.

14 Guldin tedy nerozlišuje písmena U a V.
15 Guldinovy výsledky jsme ověřovali na počítači pomocí programového produktu MAPLE.
16 Z dnešního hlediska je třeba upozornit na to, že Guldin neuvažuje mezeru mezi slovy jako samostatný symbol.
17 Protože jsme se již zmínili o možném vlivu židovské kabaly na evropskou kombinatoriku, považujeme za vhodné

poznamenat, že podle [Bu], str. 588
”

Guldin was of Jewish descent but was brought up as a Protestant.“ Tím nechceme
říci, že Guldinovy úvahy lze považovat za příznaky vlivu židovské kabaly, musíme se však přiznat, že se nám to nejeví jako
zcela vyloučené. Poznamenejme ještě, že za moderní literární zpracování uvedeného

”
guldinovského“ tématu (tj. rozměrů

knihovny obsahující všechny možné kombinace (variace, permutace) daného rozsahu z daného konečného počtu symbolů)
lze (podle našeho názoru) považovat jednu povídku známého argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese (1898–1986),
která vyšla v českém překladu pod názvem

”
Bábelská knihovna“ v r. 1962.

18 Zde vycházíme z třetího vydání této knihy, které vyšlo v Bruselu r. 1683.
19 Zde Tacquet cituje francouzkého matematika Pierre Herigona (1580–1643).
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z n prvků. Tuto kapitolu končí příkladem:
”

Tisíc milionů písařů za tisíc milionů let nevypíše všechny
permutace 24 písmen abecedy, když každý denně napíše 40 stránek a na každé z nich bude 40 permutací.“
Při výpočtu bere Tacquet délku roku rovnou 366 dnům a vychází mu, že oni písaři stihnou napsat celkem
5,856·1023 permutací, zatímco všech permutací je 620 448 401 733 239 439 360 000; v porovnání s úlohou,
kterou řešil Guldin, je však Tacquetova úloha elementární.

Úvahy podobného typu se objevují v oné době i u jiných autorů (v práci [Kn] je uveden např. Marin
Mersenne (1588–1648)) a v rámci tohoto příspěvku jsme považovali za vhodné aspoň o dvou z nich
promluvit trochu podrobněji, protože podle našeho názoru lze tyto úvahy považovat za jisté

”
matema-

tické pokračování“ filozofických úvah Lullových; zatímco Lull o různých kombinacích pouze uvažuje,
v uvedených pracích se projevuje snaha ukázat, jak nezměrné je množství kombinací (matematicky
přesněji: kombinací, variací a permutací), které lze utvořit z poměrně malého počtu výchozích prvků.

Nejvýznamnějším jezuitským kombinatorikem (dá-li se to tak říci) v oné době však byl Sebastian
Izquierdo (1601–1681) díky svému filozofickému spisu

”
Pharus scientiarum . . .“ (Lyon 1659). Jedná se

o dvousvazkový foliant, jehož druhý díl obsahuje na str. 318–358 část
”

Disputatio XXIX. De Combina-
tione“, a podle našeho názoru je matematický obsah této části natolik pozoruhodný, že by si zasloužil
samostatný rozbor. Jsou zde vyloženy všechny základní pojmy dnešní kombinatoriky, tj. kombinace,
variace a permutace bez opakování i s opakováním (i když v jiné terminologii); pro stanovení počtu
k-prvkových kombinací z n prvků (bez opakováním i s opakováním) je použito jisté varianty Pascalova
trojúhelníku, pro stanovení počtu k-prvkových variací z n prvků (bez opakování) je použito podobné
tabulky, jejíž obsah bychom dnes asi vyjádřili rekurentním vzorcem V (n, k) = n · V (n− 1, k − 1). Tyto
základní výsledky jsou doplněny dalšími zajímavostmi: např. Claviovo stanovení počtu všech kombinací,
které lze utvořit z n prvků, je doplněno stanovením počtu všech variací, které lze utvořit z n prvků; je
zde uvedena úloha (podobná úloze Guldinově) ukazující, jak početná je množina všech slov (která jsou
chápána jako variace s opakováním) délky 2–20, která lze utvořit z 23 písmen latinské abecedy, a našlo
by se asi i leccos dalšího, ale — jak už bylo řečeno — podrobný rozbor této Izquierdovy práce nelze
provést v rámci tohoto příspěvku.

V pracích věnovaných dějinám matematiky se Izquierdovo jméno takřka neobjevuje, i když jeho
kombinatorické výsledky jsou daleko rozsáhlejší než třeba kombinatorické výsledky Tacquetovy, který
je v historii kombinatoriky tradičně zmiňován. Zdá se, že tento Izquierdův spis zůstal vně jezuitského
řádu zcela neznámý a další vývoj kombinatoriky asi nijak neovlivnil; přesto se však domníváme, že by
Izquierdo neměl být v dějinách kombinatoriky zcela přehlížen.

Poslední jezuitský učenec, o kterém se zde zmíníme, je Athanasius Kircher (1602(?)–1680). Byl
typickým barokním polyhistorem a jeho dílo je velice rozsáhlé. Kombinatorice věnoval několik stránek
ve svém spisu

”
Ars magna sciendi“, který vyšel v Amsterodamu v r. 1669; z našeho hlediska je zajímavé,

že na titulním obrázku se objevuje název knihy v podobě
”

Ars magna sciendi sive combinatoria“.
Kombinatorice v matematickém smyslu se Kircher v této knize věnuje na str. 155–162, kde v podstatě
opakuje (s malými doplňky) výsledky Christophera Clavia a potom využívá těchto kombinatorických
výsledků ke studiu své varianty filozofického systému Ramona Lulla; vzhledem k numerickým chybám
je tato část bohužel poněkud nepřehledná. Pokud jde o kombinatoriku, je třeba konstatovat, že i když
uvedený Kircherův spis vyšel deset let po spisu Izquierdovu a Kircher tedy mohl Izquierdův spis znát,
přesto zůstal Kircher daleko za spisem Izquierdovým.

5. Caspar Knittel (1644–1702)

Narodil se ve Slezsku 20; do jezuitského řádu vstoupil v r. 1660 a po studiích prožil většinu života v Praze,
kde působil kromě jiného i jako profesor matematiky v Klementinu a jeden rok byl dokonce rektorem
Karlo-Ferdinandovy univerzity. Zemřel v Telči.

Z našeho hlediska je zajímavý Knittelův filozofický spis, jehož první vydání vyšlo v Praze v r. 1682
a jehož plný titul zní 21

”
Via regia ad omnes scientias et artes, hoc est: Scientiarum omnium Artiumque arcana

facilius penetrandi, et de quocunque proposito themate expeditius disserendi. Practice, clare,
succinte.“

20 V německy psaných pramenech je jako místo narození uváděn Hansdorf, není však jasné, jaké současné lokalitě tento
název odpovídá. Podrobněji o něm viz [ČF], str. 209–210.

21 Český překlad titulu by mohl být:
”

Královská cesta ke všem vědám a uměním, to jest: Univerzální umění tajemstvím
všech věd a umění snadněji pronikat a o jakémkoli zadaném tématu pohotově pojednat. Praktické, jasné, stručné.“ Kromě
prvního vydání v Praze vyšla kniha ještě v r. 1691 v Norimberku a v r. 1759 v Augsburgu a Innsbrucku.
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S. Sousedík v knize [Sou] charakterizuje tento spis jako projev barokního lullismu v českých ze-
mích a uvádí ho v souvislosti s podobně orientovanými spisy jezuitských učenců Sebastiana Izquierda
a Athanasia Kirchera. Z našeho hlediska lze Knittelův spis považovat za typický příklad tehdejšího
propojení filozofie a kombinatoriky. Jeho úvodní část (Pars prima. Prolegomena) má charakter filozofický
a nebudeme se jí zde věnovat; latinský text této části s paralelním českým překladem byl publikován
v [MU]22. Z hlediska tohoto příspěvku je ve spisu zajímavá část

”
Pars secunda. De arte combinatoria“,

kde Knittel shrnuje některé základní kombinatorické poznatky; této části se budeme věnovat podrobněji.
Nejprve uveďme, že tato kombinatorická

”
Pars secunda“ tvoří přibližně 10 % rozsahu knihy; roz-

hodně tedy nepředstavuje hlavní téma knihy. Je rozdělena do jedenácti článků (Articulus), z nichž devět
má z dnešního hlediska charakter matematický; poslední dva články druhé části mají opět charakter
filozofický a jejich latinský text s paralelním českým překladem lze opět nalézt v [MU].

Kombinatorická část Knittelova spisu začíná uvedením autorů, z nichž Knittel v této části vychází;
jsou to Christopher Clavius, Sebastian Izquierdo, Athanasius Kircher a Caspar Schott. Dalšími cito-
vanými autory v této části jsou Aristoteles, Raimund Lull, Pierre Hérigone, Andreas Tacquet a Paul
Guldin.

Vlastní výklad zahajuje Knittel příkladem, který je variantou příkladu Drexeliova (viz část 3.3);
rozdíl proti Drexeliovi spočívá v tom, že u Knittela střídá místa 12 pánů. Je přirozené, že na tento
příklad navazuje výklad o počtu permutací bez opakování utvořených z n prvků; Knittel zde opakuje
vztah známý už Claviovi, že tento počet je roven n!. V souvislosti s tím Knittel píše, že ve spisu Athanasia
Kirchera

”
Ars magna sciendi“ je uvedena tabulka, obsahující počty všech permutací až do n = 50, ale

že tato Kircherova tabulka obsahuje chyby a proto že uvádí vlastní tabulku23.
Dále mluví o permutacích s opakováním jednoho prvku a uvádí správný návod na stanovení jejich

počtu. Knittel neuvádí, odkud tento postup přebírá; možným zdrojem by mohl být např. Izquierdo. Jako
ilustrační příklad uvádí Knittel stanovení permutací písmen jména JESUS.

V další části se Knittel zabývá otázkou, kolik je všech možných kombinací, které lze utvořit z n
prvků, přičemž ovšem neuvažuje kombinace 0-prvkové a jednoprvkové. Knittel opakuje výsledek, známý
už Claviovi: počet všech možných dvou-, tří-, . . . , n-prvkových kombinací z n prvků je roven 2n− 1− n.
Jako závěrečný příklad řeší úlohu, kolik je všech možných kombinací aspektů všech sedmi planet24;
vychází mu 120, což je vskutku správně (v dnešním značení)

7∑

k=2

(
n

k

)

Z historického hlediska je zajímavé, že Clavius uvádí nejprve vztah pro stanovení počtu dvouprv-
kových kombinací z n prvků a potom hned vztah pro stanovení počtu všech kombinací z n prvků,
ale neuvádí vztah (který by z dnešního hlediska měl být základním) pro stanovení počtu k-prvkových
kombinací z n prvků. Knittel tento vztah uvádí v podobě, kterou bychom dnes zapsali jako

n (n− 1) (n− 2) · · · (n− k + 1)
k !

;

jako jeho autora uvádí francouzského matematika Herigona, kterého však cituje zprostředkovaně přes
Tacqueta a Schotta. Na tento výklad pak logicky navazuje výklad o k-prvkových variacích z n prvků,
jejichž počet je podle Knittela roven (v dnešním zápisu)

n(n− 1)(n− 2) · · · (n− k + 1);

22 Autorem překladu je dr. Z. Uhlíř z Národní knihovny ČR v Praze.
23 Ve zmíněné Kircherově tabulce se první chyba objevuje v hodnotě čísla 39! a tato chyba (pochopitelně) dále narůstá.

V Knittelově knize je tabulka permutací na zvláštním vlepeném listu; v exempláři Knittelovy knihy, se kterým jsme pracovali
(Národní knihovna Praha, sig. 45 F 10 (1. vydání knihy, Praha 1682), je tento list vytržený, z čehož lze soudit, že tabulka
vzbudila zájem u čtenářů. V dalších exemplářích Knittelovy knihy, do kterých jsme nahlíželi (sig. 65 F 1219 (2. vydání,
Norimberk 1691) a sig. 45 C 13 (3. vydání, Augsburg a Innsbruck 1759)) tato tabulka je a z matematického hlediska je
v pořádku.

24 Knittel neuvádí, kterých sedm
”
planet“ míní, ale úloha je pravděpodobně míněna astrologicky, takže planetami jsou

(pravděpodobně) Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Tuto úlohu řešil už Rabbi ben Ezra ve 12. století
(viz část 2.3).
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jako autora tohoto výsledku uvádí Knittel opět Caspara Schotta. Končí příkladem, ve kterém pro n = 8
nejprve stanoví počet všech variací dvou-, tří-, . . . , osmiprvkových a pak (jako jejich součet) stanoví
počet všech variací, které lze utvořit z osmi prvků 25.

Kombinatorická část Knittelova spisu končí úvahou o vytváření variací z kombinací utvořených
z n1 prvků jedné množiny a n2 prvků jiné množiny; výklad není příliš jasný26, ale naštěstí je připojen
příklad, ze kterého lze pochopit, co má Knittel na mysli: mějme čtyři druhy vína (české, rakouské,
italské a španělské) a tři druhy vod (přírodní, citronovou a skořicovou); ptáme se, kolika způsoby lze
utvořit variace obsahující jednu dvojici vín a jednu dvojici vod. Knittelovo řešení lze formulovat takto:
ze čtyř prvků (= čtyř vín) lze utvořit 12 dvouprvkových variací, ze tří prvků (= tří vod) lze utvořit 6
dvouprvkových variací, takže máme celkem 12 · 6 = 72 způsobů, jak lze spojit dvojici vína a dvojici vod,
a protože ještě lze zaměnit pořadí těchto dvojic, je celkem 144 řešení dané úlohy.

Jak už bylo řečeno, poslední dva články nemají matematický charakter a nebudeme se jimi zde
zabývat; poznamenejme jenom, že kromě obecných úvah o významu kombinatoriky je zde ocitována
i Guldinova kombinatorická úloha, o které už byla řeč.

6. Závěrečná poznámka: magické čtverce

Okolo roku 1725 byl v pražském Klementinu vybudován tzv. barokní sál klementinské knihovny27. Ve
fresce na stropě tohoto sálu je v části označené nápisem NUMERUS vyobrazen magický čtverec28

4 9 2

3 5 7

8 1 6

NB: 15

a pod tímto magickým čtvercem je nakresleno několik knih, z nichž jedna má na hřbetu nápis ARI-
THMETICA. I když tato freska vznikla až okolo r. 172529, tedy mimo časový rámec tohoto příspěvku,
přece jen ji lze považovat za jakýsi důkaz toho, že jezuité věnovali v rámci matematiky aspoň nějakou
pozornost i magickým čtvercům.

Stejný magický čtverec jako na stropě barokního sálu je sice i v rukopisu XII G 6 na fol. 23r, ale
tento rukopis obsahuje texty matematických přednášek konaných na jezuitských kolejích v Olomouci a
ve Vratislavi, takže s Klementinem nemá nic společného30.

Další magický čtverec se nalézá v rukopisu, uloženém v Národní knihovně ČR v Praze pod signaturou
VI B 12a; autorem rukopisu je Theodor Moretus. V tomto rukopisu na f. 6v je magický čtverec

25 Variace 0-prvkové a jednoprvkové Knittel pochopitelně neuvažuje. Při řešení příkladu dospívá ke správnému výsledku
56 + 336 + 680 + 6720 + 20160 + 40320 + 40320 = 109592.

26 Problematika jakéhosi
”
skládání“ kombinací je podrobně zkoumána ve Izquierdovu spisu

”
Pharus scientiarum“, pro-

tože se však jedná o problematiku, která (podle našeho názoru) není z hlediska vývoje kombinatoriky důležitá, ponecháváme
ji v tomto příspěvku stranou.

27 Podrobnosti lze najít např. v knize [Vo], str. 39 a násl.

28 Magický čtverec tvoří první tři řádky a tři sloupce tabulky. Údaj v posledním řádku znamená, že součet každého
řádku, každého sloupce a každé úhlopříčky je roven patnácti.

29 Viz [Vo], str. 39; autorem fresky byl pražský malíř Johann Hiebl.

30 Uvážíme-li navíc, že tento magický čtverec je (až na elementární geometrické transformace) jediným magickým
čtvercem třetího řádu a znali ho už Číňané ve starověku, pak je samozřejmé, že se tento čtverec musí objevit v každém
elementárním výkladu o této problematice.
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22 47 16 41 10 35 4

5 23 48 17 42 11 29

30 6 24 49 18 36 12

13 31 7 25 43 19 37

38 14 32 1 26 44 20

21 39 8 33 2 27 45

46 15 40 9 34 3 28

a Moretus k němu poznamenává, že všechny součty (řádků, sloupců, úhlopříček) jsou rovny 175, což je
počet let Abrahamova života. Moretus uvádí i citaci, odkud čtverec převzal; první část citace se nám
bohužel nepodařilo přečíst, ale jedná se o druhý díl nějakého spisu; citace pokračuje Historiae microc.
pag. 48. Protože tento magický čtverec je otištěn např. ve druhém dílu spisu

”
De philosophiae occultae

libri tres“ od Agrippy z Nettesheimu, je možné, že Moretus cituje tuto práci, pak by však nebylo jasné,
proč Moreta ze všech magických čtverců uváděných Agrippou zaujal právě tento.

Bohužel se zdá, že Moretus tento rukopisný záznam neučinil v Praze; záznam na f. 6v sice není
datován, ale na f. 2r je na okraji napsáno

”
A. 165[?] 9. Iunii Nissae“.

Magické čtverce představují v dnešní kombinatorice relativně samostatnou část. Vznikly v Číně a do
Evropy pronikly asi až ve 14. století přes indické a arabské matematiky; posledním spojovacím článkem
byla pravděpodobně Byzanc (podle [BLW], str. 2166). Celá tato problematika je zpracována v knize [Ka];
i když se nejedná o knihu matematickou31, jedná se o natolik podrobné zpracování historie magických
čtverců, že považujeme za vhodné na ni upozornit32.

I když nemáme žádné písemné doklady o tom, že by se pražští jezuité magickými čtverci zabývali,
přesto se domníváme, že ve výuce matematiky v pražském Klementinu asi tyto čtverce nějakou roli hrály,
když jeden takový čtverec reprezentuje (v jistém smyslu) matematiku v největším klementinském sálu.
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Přínos cestovatelů z našich zemí k rozvoji geografického poznání

Vladimír Rozhoň

Touha poznat cizí kraje byla v českých zemích vždy silná. Už od středověku byly mnohdy dychtivě
vítány zprávy z jiných regionů, byly překládány soudobé cestopisy a ti nemnozí, kteří dokázali překročit
pohraniční hory a dostali se dále než do střední Evropy a hlavně byli schopni o svých cestách podat
zprávy, jsou povětšinou dodnes připomínáni. Kupříkladu cestopisy renesančních autorů se staly součástí
středoškolské výuky literatury a i v současné době jsou knihy a zejména televizní pořady s cestopisnou
tematikou stále značně populární.

Ačkoliv obyvatelé evropského vnitrozemí se v průběhu věků potýkali s problémy, které často
hraničily s holým přežitím či později s národní existencí, přesto se našli jedinci, kteří z různých důvodů
vyráželi na cesty, kteří zprostředkovávali informace o dalekých krajích, které tudíž můžeme označit slovem
cestovatel. Takovéto osobnosti nacházíme v našich dějinách již od středověku. Ovšem, zjednodušeně
řečeno, téměř všichni cestovatelé „pouze“ zprostředkovávali informace, tudíž až na drobné výjimky
nemůžeme naše cestovatele pokládat za badatele. Zlom přichází s emancipačními procesy po druhé
polovině 19. století, kdy dochází mimo jiné i ke kvantitativnímu nárůstu cestovatelských aktivit, ale
zaznamenáváme také výrazný podíl badatelů z našich zemí na obecném poznání.

Vzhledem k tomu, že v českých zemích, což ovšem platí i pro celé Rakousko, respektive Rakousko-
Uhersko, neexistovaly instituce, které by podporovaly cestovatelské aktivity, jednalo se téměř vždy
o iniciativu nadšených jedinců, kteří ovšem různou měrou zasahovali do celé škály disciplín, z nichž
mnohé byly doslova ještě v plenkách. Převládaly přírodovědné obory, významných úspěchů však bylo
dosaženo v etnografii, historii, archeologii či lingvistice.

Je asi zcela přirozené, že do dějin geografického průzkumu dosud neprobádaných a nezmapovaných
míst se téměř výhradně zapsali cestovatelé a badatelé, kteří byli přímo napojeni na země, jež v různých
koutech světa prosazovaly své koloniální zájmy. K takovým státům země mocnářství nemůžeme řadit,
přesto však i na poli zeměpisného poznání naší planety můžeme zaznamenat několik dílčích úspěchů, pod
nimiž jsou podepsány osobnosti pocházející z českých zemí.

První a hned významný úspěch na tomto poli byl učiněn roku 1873 a je zajímavé, že si jej na svůj
rub může připsat výzkumná expedice, jediná, kterou kdy Rakousko-Uhersko zorganizovalo. Rakousko-
uherská námořní arktická výprava, tak zněl její název, si vytkla nemalý cíl — objevit severní námořní
cestu do Ameriky. Velením byli pověřeni rodák z Teplic Julius Payer (1842–1915) a německý námořní
důstojník Karel Weyprecht (1839–1881). Oba již měli zkušenosti z polárních oblastí. Payer se v letech 1869
až 1870 zúčastnil jako topograf nepříliš úspěšné německé expedice k břehům Grónska, když výraznějšího
úspěchu dosáhly pouze jím vedené saňové výpravy, při nichž byl překročen 77◦ severní šířky a na mapě
se objevil kupříkladu fjord Františka Josefa či Payerův štít.

Po návratu našel Payer ve Vídni podporu pro novou výpravu na sever, seznámil se s Weprechtem
a společně podnikli roku 1871 na plachetnici Isbjörn s najatou posádkou plavbu do Barentsova moře.
Dostali se k dosud neprobádaným ostrovům na jihovýchodní straně souostroví Špicberky a vítr je zanesl
dokonce až k ostrovu Naděje v Blízkosti Nové Země, ale tenčící se zásoby a onemocnění některých
členů posádky je přiměly k návratu. Oba však došli k závěru, že Barentsovo moře může být vhodným
nástupištěm pro hledání severovýchodní cesty do Ameriky, a tak se zrodila myšlenka rakousko-uherské
arktické výpravy, která byla s neobyčejnou rychlostí, již následujícího roku realizována.

Ota Kříž, kresba Julius Payer

Výprava to byla vskutku rakouskouherská, neboť v po-
sádce byly zastoupeny téměř všechny národnosti mocnářství.
Z našich zemí vedle Payera to byli ještě zkušený námořní
důstojník s vědeckými zájmy Gustav Matouš Brosch (1842–
1924) z Chomutova, námořní důstojník, meteorolog a oceáno-
graf Eduard Orel (1841–1892) z Nového Jičína, strojník Ota
Kříž (1845–1874) z Pačlavic u Kroměříže a jeho přímý pod-
řízený druhý strojník Josef Calasanzský-Pospíšil (1850–1906)
z Přerova. Účast strojníků napovídá, že se členové výpravy
neplavili na „obyčejné“ plachetnici, nýbrž na parníku vyba-
veném kvalitním novým parním strojem, který od výrobce
Stabilimento tecnico Triestino převzal osobně Kříž, aby jej
instaloval na právě dokončované lodi, jež byla pokřtěna jménem
Tegetthoff.
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Parník vyplul za časného rána 13. června 1872 z Bremerhavenu, za tři dny již byli v Baretsově
moři. Nezvykle brzy však narazili na plující kry a již začátkem srpna loď uvízla v ledu, jak se následně
ukázalo, tak definitivně. Driftující led směřoval pomalu k severovýchodu. Loď byla dobře konstruována,
takže zatím odolávala tlaku ledu, a díky zásobám bez vážnějších problémů posádka přečkala první polární
zimu. Zlom v jednotvárném životě přišel 30. srpna 1873, kdy byli zaneseni k dosud neznámé zemi. Ukázalo
se, že se jedná o souostroví, které pojmenovali Zemí Františka Josefa. Loď uvízla u pobřeží jednoho
z ostrovů (Wilczkův ostrov), tam také výprava podruhé přezimovala. Na jaře následujícího roku podnikli
tři saňové průzkumné výpravy, při nichž postupně zmapovali některé z nově objevených ostrovů. Na
mapách tak můžeme nalézt jména jako Země korunního prince Rudolfa, Ostrov arcivévody Rainera,
Ostrov Vídeňského Nového Města, Stoličkovy ostrovy, ale také Teplické zátoka či Brněnský mys. 12.
dubna 1874 dosáhli nejsevernějšího bodu svého putování — 82◦ 30´ severní šířky na Flygelyově mysu na
Rudolfově ostrově.

Po zhodnocení situace se polárníci rozhodli opustit loď a vydat se pěšky k jihu. Po návratu z třetí
výzkumné cesty již vše věnovali přípravám na cestu za záchranou. 20. května 1874 se saněmi a s čluny,
které táhli po ledu stovky kilometrů, opustili Tagetthoff a po strastiplné cestě ledovými poli dorazili
14. srpna k volnému moři, kde mohli nastoupit do člunů. Za deset dní na to se u pobřeží Nové Země
setkali s posádkou ruského škuneru Nikolaj, který je již bezpečně dopravil do norského Vardø. Po 812
dnech tak stanuli členové výpravy na evropské půdě.

Payerova expedice opouští loď a Zemi Františka Josefa, kresba J. Payer

Návrat do Vídně byl triumfální. Byla udělována vyznamenání, Brosch a Payer byli povýšeni do
šlechtického stavu, k další expedici však již nedošlo. Payer napsal o výpravě rozsáhlý cestopis, který vyšel
pod dlouhým názvem „Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872–1874, nebst
einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869–1870 und der Polarexpedition von 1871“ ve
Vídni v roce 1876. Český překlad vyšel až v roce 1969 pod stručným názvem „V ledovém zajetí“.

Payer se krátce po návratu rozhodl opustit armádu a až do konce svého života se věnoval malířství.
Proslul zejména svými plátny s tematikou arktických výprav.

Je až s podivem, že tak náročná a nebezpečná expedice se dočkala pouze jediné oběti. Tou se stal
již zmíněný Ota Kříž, který ovšem nezemřel v důsledku polárních útrap, nýbrž u něj propukly souchotiny.
Kříž zemřel 16. března 1874 a jeho hrob nedaleko Wilczkeova mysu je dle všeho nejseverněji umístěným
českým hrobem. Kříž po sobě zanechal deník, který je zajímavým doplňkem Payerova cestopisu.

Již bylo naznačeno, že arktická výprava je v našich dějinách vlastně výjimkou. Všechny ostatní
cesty a objevy již nesli na svých bedrech nadšení jedinci, kteří cestovali ve vlastní režii, popřípadě si
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občasnou podporu dokázali zajistit sami. Tak je to i v případě dnes již téměř zapomenutého cestovatele,
rokycanského rodáka Josefa Wünsche (1842–1907), který se zapsal do dějin zeměpisných objevů tím, že
objevil prameny mezopotamských řek Tigridu a Eufratu.

Wünsch působil jako středoškolský profesor českého a německého jazyka, byl literárně činný,
přispíval do různých periodik, osobně se znal kupříkladu se Svatoplukem Čechem, k němuž jej vázalo
hluboké přátelství. Od roku 1874, kdy vykonal svou první zahraniční cestu po severní Evropě, vyrážel
o prázdninách, pokud mu to hmotné a zdravotní poměry dovolovaly, na cesty. Procestoval Evropu,
Turecko, Tunis. Všechny tyto výpravy však bral jako přípravu na velkou cestu, kterou začal realizovat
na podzim roku 1881, kdy mu byla za tímto účelem udělena roční dovolená.

Na expedici se důkladně připravil. Ve Vídni se u kartografa Vojenského zeměpisného ústavu
Roberta Doudlebského ze Sternecku, který mu též opatřil nutné přístroje, učil terénnímu a výškovému
měření a mapovému skicování. Měl přirozené jazykové nadání, takže mu nedělalo problém komunikovat
s domorodci, kterými oproti většině Evropanů nepohrdal, naopak si svým přístupem u nich dokázal často
vzbudit respekt i přátelství, což se mu v nejedné nepříjemné situaci vyplatilo.

Josef Wünsch

Kresba Jan Vilímek,
Humoristické listy 16. 7. 1881

Wünsch vyplul 25. října 1881 z Terstu a z Ale-
xandrie se vydal do Káhiry. Vzhledem k tomu, že v té
době byla v popředí vědeckého i cestovatelského zájmu
Afrika, Emil Holub o ní právě po návratu ze své první
cesty přednášel a chystal se na druhou a Antonín Stecker
v té době pobýval v Habeši, měl Wünsch původně v plánu
provádět průzkum Sahary. Na radu Vojty Náprstka však
svůj zájem obrátil k Arménii a Kurdistánu.

V Egyptě zůstal Wünsch čtyři měsíce, zejména
ze zdravotních důvodů, neboť zdejší podnebí prospívalo
jeho nemocným plicím. Když počátkem roku 1882 vy-
pukly v Káhiře protievropské nepokoje, vzdal se defini-
tivně plánů na průzkum Sahary a 17. března odcestoval
do Palestiny. Navštívil svatá místa, Jeruzalém, Betlém
a Mrtvé moře. V Bejrútu se připojil k německé arche-
ologické výpravě, směřující do Mezopotámie, s níž přes
turecký přístav Iskanderum cestoval až do kurdské vsi
Kjachta, ležící poblíž města Malatya na březích Eufratu,
kde se od archeologů oddělil a pokračoval sám k severu do
málo probádaných oblastí.

V divoké hornaté krajině prováděl přes dva měsíce
pečlivá měření a musel téměř denně řešit problémy s nedů-
věřivými, občas i nepřátelskými domorodci, chudými ale
hrdými Kurdy, kteří neuznávali tureckou vládu, jejíž moc
ostatně sahala jen do okolí měst.

19. července 1882 dorazil do Erzerumu, kde si hodlal po přestálých útrapách odpočinout. Tam
jej zastihl souhlas ohledně prodloužení dovolené o další rok. S tamním ruským konzulem Denetem se
v září na koních vypravili k jezeru Van, které celé objeli, prohlédli si starobylé město stejného jména
a s přicházející zimou, v horách již silně mrzlo, se následující měsíc vrátili do Erzerumu. Wünsch odjel
do černomořského přístavu Trabzon a nakonec začátkem prosince do Cařihradu.

Zimu strávenou v turecké metropoli využil Wünsch k odpočinku, ke korespondenci s domovem
a k získání doporučujícího listu od turecké vlády. V polovině dubna 1883 vybaven novými přístroji od
Doudlebského odplul do ruského Batumi a přes Tbilisi a Jerevan dorazil na hranice turecké Arménie.
S vojenským doprovodem pokračoval na jih k vanskému jezeru a z Vanu na východ k perské hranici
k hoře Ašrut Daga, kde okopíroval dosud neznámý klínový nápis.

Další kroky směřoval jihozápadním směrem do jen s obtížemi průchodných hor, kde ve výšce
3 170 metrů nad mořem objevil prameny Východního Tigridu. Ve sněhových polích mu utekli průvodci,
a tak sám pokračoval podle toku řeky až téměř k soutoku se Západním Tigridem do města Siirt.

Wünsch pokračoval v průzkumech v Pohoří Taurus, nalezl pramen Západního Tigridu a po
měřeních v povodí horního toku Eufratu nakonec zmapoval oblast řek Kömür a Kelkit. 6. srpna 1883
dorazil do Trabzonu, kde jeho výzkumná cesta skončila. Přes Cařihrad, Varnu a Bukurešť se v září vrátil
do Čech.
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Vědecký výsledek Wünschovy neúnavné práce je obdivuhodný. Rozřešil záhadu pramenů řek
spjatých se starověkými civilizacemi, zmapoval více něž 16 000 km2 eufratsko-tigridské pramenné oblasti.
Kromě toho vykonal řadu pozorování etnografických, hospodářských i kulturněhistorických. Své sběry
věnoval Náprstkovu muzeu v Praze. Své vědecké výsledky zveřejnil ve Zprávách vídeňské zeměpisné
společnosti a v Patermannových zeměpisných zprávách v Gotě. Česky o své cestě napsal řadu fejetonů.
Na cesty se vydal již jen jednou. V létě roku 1890 navštívil Černou Horu, kde též prováděl měření
a opravil dosavadní mapy. Pak zcela ustal ve vědecké činnosti a až do své smrti žil v ústraní v Plzni.

Oba výše popsané objevy můžeme z hlediska našich poměrů označit bez přehánění za nejvý-
znamnější, přičemž bychom neměli opominout třeba jen dílčí přínos některých dalších cestovatelů v námi
sledovaném oboru.

Pro průzkum Afriky, i ten zeměpisný, ačkoliv pro ně ne-
byla geografie prioritou, vykonali nemálo Emil Holub (1847–1902)
a Antonín Stecker (1855–1888). Holub během svého prvního jihoaf-
rického pobytu v letech 1872 až 1879 vykonal tři cesty do vnitrozemí
a bádal zejména při středním toku řeky Zambezi, přičemž mimo
jiné opravil a zpřesnil stávající britské mapy. Při druhé africké
expedici, kterou se svou ženou a šesti druhy vykonal v letech 1883
až 1887, sice jako první Evropan stanul na území bojovného kmene
Mašukulumbů (dnešní název zní Ilové), stačil pořídit hrubé nákresy
a pohoří na severní hranici mašukulumbského území pojmeno-
val po Františku Josefovi, avšak vzhledem k přepadení výpravy
a kvapnému ústupu k nějakému podrobnějšímu průzkumu přirozeně
nedošlo.

Zoolog Stecker se podílel v letech 1878 až 1883 jako člen
německé výpravy vedené cestovatelem, výzkumníkem a diploma-
tem Gerhardem Rohlfsem (1831–1896) na výzkumech v pouštích
Lybie a na území Habeše. (Výpravy byly ve skutečnosti dvě, ale
obě vedl Rohlfs a Stecker v krátké přestávce mezi nimi neopustil
severní Afriku.) Geografické výzkumy prováděl zejména v Habeši,
kde v roce 1881 prozkoumal a zmapoval jezero Tana a následujícího
roku prováděl rozsáhlé výzkumy ve východní Etiopii, přičemž zma-
poval mnohé lokality dosud Evropanům neznámé. Po návratu do
Čech se Stecker potýkal s vážnými zdravotními problémy a hmotnou
nouzí, takže k vědeckému zpracování velké části svých výzkumů se
mu již nedostávalo sil.

Světový ohlas měly výzkumy zakladatele české arabistiky
teologa Aloise Musila (1868–1944), jenž kvůli svým cestám po Ará-
bii a střední Mezopotámii, díky tomu, že neexistovaly mapy těchto
v naprosté většině pro Evropany dosud nepoznaných krajin, byl
nucen také proniknout do tajů mapového skicování a geografického
měření. Výsledky svého dlouholetého vědeckého bádání (v Orientu
působil s drobnými přestávkami od roku 1895 a poslední cestu
na blízký východ podnikl v roce 1917) byla monumentální práce,
kterou tvořilo šest svazků a tři mapy; vyšla v New Yorku v roce
1928 pod celkovým názvem „Oriental Explorations and Studies.“

Na závěr dodejme, že zajímavý geografický počin si na své
konto připsal i enfant terrible mezi českými vědci i cestovateli
Alberto Vojtěch Frič (1882–1944), který při svém druhém jihoame-
rickém pobytu na přelomu let 1903 a 1904 na žádost paraguayské
vlády provedl průzkum řeky Pilcomayo na paraguaysko-bolivijské
hranici pro případné říční spojení mezi těmito dvěma státy. Před
Fričem při tomto úkolu ztroskotalo pětadvacet dobře vybavených
expedic, z nichž se mnohé nevrátily vůbec. Frič sám, pouze za
doprovodu domorodých průvodců tento úkol zvládl, zmapoval pro-
zkoumané území, popsal přírodu i okolí řeky a otevřel tak tok lodní
dopravě. Kromě toho objasnil okolnosti smrti vedoucího poslední

Emil Holub

Antonín Stecker
(archiv muzea Mladoboleslavska)

Alois Musil v r. 1898
(archiv Muzeum Vyškovska)
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výpravy, španělského zeměměřiče Ibarrety, když dokonce žil nějaký čas mezi jeho vrahy indiány kmene
Tobá. (Sami indiáni se ovšem za vrahy nepokládali, neboť Ibarreta se vůči nim choval arogantně a porušil
jejich zákony, tudíž byl dle jejich zvyklostí potrestán spravedlivě.) Frič si naopak svým přátelským
postojem dokázal domorodce získat a zahájil tak úspěšnou kariéru etnografa. To už je však jiná kapitola.

A na úplný závěr stručná poznámka. Ve srovnání se všeobecně známými „velkými“ zeměpisnými
objevy spojenými se světově uznávanými osobnostmi, které se zasloužily o vytvoření velkých částí
dnes známého geografického obrazu naší planety, se přínos cestovatelů z našich zemí může zdát vcelku
zanedbatelný, jako pouhé drobné střípky. Ale každá mozaika se skládá z celé řady střepů a střípků, které
vytvářejí celek. A k tomu celku sice možná nepatrnou měrou, ale přeci jenom, přispěli i naši cestovatelé.
I proto by neměli být zapomenuti.
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Cesty za vzděláním a praxí konce 19. a začátku století 20.
– na příkladu pětice podnikatelů ve strojírenském průmyslu

Miloš Hořejš

Strojírenství tvoří nezpochybnitelnou páteř národního hospodářství všech průmyslově vyspělých zemí. Je
jednou z nejvyspělejších složek továrního průmyslu a tak není divu, že četnost zastoupení strojírenských
výrobních provozů je významným indikátorem celkového stavu industrializace země.

Ve svém příspěvku bych chtěl představit osudy, cíle a rozhodnutí
”
manažerů“, kteří stáli u kolébky

několika podniků z husté sítě strojírenských podniků na území českých zemí. Pokusím se tak nastínit
jisté tendence jež jsou pro vývoj daného oboru signifikantní.

Poukážu na případné shody a rozdíly ve scénářích jednotlivých studijních charakteristik podni-
katelů ve strojírenství. Prostřednictvím individuálních osudů se tak mohou potvrdit, doplnit, případně
vyvrátit již popsané trendy v tomto sektoru průmyslu.

Ze syntetických dějin průmyslu či strojírenství se poněkud vytratil podnikatel – jednotlivec jako
významný aktér dění. I když se o

”
něm“ objevují zmínky a jeho přínos podniku nebývá popírán, není

prostor věnovaný podnikateli jako takovému nikterak dostačující. Tímto příspěvkem se tak pokouším
vnést do hospodářských dějin a dějin techniky konkrétní lidské osudy a snažím se zohlednit tzv. malé
dějiny, či dnes tak často skloňovanou

”
každodennost v historickém procesu.“1

Při výběru podnikatelů jsem sledoval oborovou působnost a pokusil se pomocí paralelně se
odvíjecích osudů pěti podnikatelů ve strojírenství obráběcích strojů o naznačení životní a studijní dráhy,
charakteristické pro tuto socioprofesní skupinu.

Aktéry jednotlivých (socioprofesních ) medailonů se stali: Otakar Volman, vlastník továrny na
obráběcí stroje v Žebráku, Arno Plauert, vlastnící továrnu s obdobným sortimentem ve Varnsdorfu,
Otakar Podhajský, majitel továrny na obráběcí stroje v Hostivaři, František Wawerka, rovněž majitel
továrny na obráběcí stroje tentokráte v Lipníku n. Bečvou a Josef Volman, nevlastní bratr prvého,
zakládající svůj vlastní podnik v Čelákovicích. S ohledem na srozumitelnost a vymezený prostor jsem se
zaměřil především na studijní dráhu a praxi vybraných podnikatelů a počáteční etapu vzniku či převzetí
podnikatelského subjektu.

Pro výběr podnikatelů pro srovnávací biogramy nebyl určující jen obor jejich činnosti. Aby bylo
možné jednotlivé scénáře (studijní charakteristiky) navzájem porovnávat, bylo nutné uvážit i generační
aspekt a období do nějž spadají jejich podnikatelské ekonomické aktivity.

Obr. 1. Otakar Volman Obr. 2. Arno Plauert, rok 1914 Obr. 3. Otakar Podhajský

Zvolení podnikatelé se narodili prakticky ve stejném období, Otakar Volman 6. srpna roku 1878
(†1964), Arno Plauert 23. července 1876 (†1937), Otakar Podhajský 7. října téhož roku (†1940). František
Wawerka 5. září 1874. O něco málo mladší byl Josef Volman narozený 14. listopadu 1883 (†1943). Tedy

1 Nepochybně jsou i širší veřejnosti známy životní dráhy některých významných osobností z řad průmyslových
podnikatelů. Méně tak už jsou známy podobné osudy drobnějších a středních podnikatelů i když i ty nabízejí zajímavé
scénáře životních cest za

”
podnikatelským úspěchem“.
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rozdíl mezi nejstarším a nejmladším nečiní více než 9 let. Navíc všichni se pouštějí do samostatné
podnikatelské činnosti ve stejném desetiletí, v roce 1906 Otakar Volman, Arno Plauert v roce 1901,
Podhajský v roce 1909, Wawerka v roce 1902 a mladší z Volmanů v roce 1910.

Co se týče sociálního statusu rodin, pocházeli všichni jmenovaní ze středních vrstev. Otakar
Volman a jeho nevlastní bratr Josef vyrůstali v rodině Františka Volmana, postupně se zmáhajícího
majitele dílny na hospodářské stroje s necelými dvěma desítkami zaměstnanců. Arno Plauert se narodil
v rodině stavebního podnikatele v Drážďanech-Altstadtu Karla Augusta Plauerta a Anny Marie roz.
Thümmel, která si po brzkém úmrtí manžela otevřela módní salón. Otakar Podhajský vyrůstal v rodině
okresního školního inspektora Vincence Podhajského (1840–1918), nejprve v Poličce, později v Praze.
František Wawerka pocházel se starousedlické měšťanské rodiny, provozující v Lipníku nad Bečvou po
léta provaznickou živnost.

Obr. 4. František Wawerka Obr. 5. Josef Volman

Mnoho shodného najdeme i u podniků, které byly založeny nebo vedeny jmenovanými podnikateli.
Kromě obdobného výrobního sortimentu to byla i velikost jejich podniku.2 Jednalo se o podniky,
které nepřekročily úroveň středně velkých strojíren, tedy přibližně hranici 200 zaměstnanců. Zde však
nutno poznamenat, že výroba obráběcích strojů byla dosti specifickým segmentem strojírenské výroby.
Továrny na obráběcí stroje nepatřily mezi velkopodniky, ale plnily specifické funkce, které velkopodniková
strojírenská výroba nebyla schopna organizovat a byly tak jejím jakýmsi organickým doplňkem.3 Jejich
význam tak do značné míry velikostní kategorii přesahoval a spočíval především v tom, že stále patřily
k tehdejším nemnohým českým strojírnám, které se věnovaly cíleně výrobě strojů na obrábění kovů.4

I když již v době jejich vzniku několik podniků s touto výrobou existovalo,5 bylo i tak zapotřebí velké
podnikatelské odvahy a odborného rozhledu a prozíravosti do budoucna, aby se jednotlivec nebo celá
dílna stali průkopníky v oboru, který do té doby v českých zemích nebyl ještě stále moc rozšířen a byli
ochotni ujmout se specializované stavby obráběcích strojů.

2 Co se podniků samotných týče, je rovněž zajímavé, že přes všechny hospodářské krize, revoluční a restrukturalizační
změny, zmíněné podniky, ač pod jinými názvy a majiteli, dále pokračovaly až dodnes ve své původní činnosti.

3 Srov. O. Urban, Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha
2003 s. 87.

4 Do této doby si strojírny a dílny, které si nebyly schopny požadované obráběcí stroje vyrobit samy, nakupovaly
stroje převážně draze v cizině (Anglii, Německu) či kupovaly starší stroje na domácím trhu.

5 Byly to například továrna na obráběcí stroje Karla Jockla, která byla založena již v roce 1856, vyrábějící tehdy
soustruhy, hoblovky, vrtačky, frézky a další kovo a dřevoobráběcí stroje, dále holoubkovské strojírny Zbirožských železáren
Maxe Hopfengärtnera, zabývající se krom jiného výrobou vrtaček, hoblovacích strojů, soustruhů, strojů pro dřevařský
průmysl, frézovacích strojů, speciálních strojů pro dílny strojoven apod., strojírna Novotný a Krcžka v Praze, strojírny ve
Svatoňovicích, slévárna a nástrojárna E. Brandeise v Borku u Zbirohu, strojírna Suchý, Jouza a spol. Pečky (produkující
soustruhy, vrtací stroje a brusky), strojírna Františka Šulce z Liberce, dále firmy Ludvíka Bernarda z Mladé Boleslavi,
Martinky a spol., či firmy Jakuba Roubíčka.
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1. Vzdělání a praxe

Mnozí pozdější podnikatelé v období konce 19. a začátku 20. století. absolvovali technická učiliště
nejrůznější úrovně. Okolo přelomu 19. a 20. století se však postupně zvyšoval zájem o studium na vyso-
kých školách, zejména technických směrů. Oblibu ve studiu techniky lze vypozorovat v širokém spektru
mezi drobným měšťanstvem, řemeslnictvem, středními a vyššími měšťanskými vrstvami.6 Většinou však
byli pozdější podnikatelé praktici, kteří se k potřebným technickým znalostem dopracovali vlastními
zkušenostmi.

Zkušenosti nečerpají zájemci o technické obory jen v Českých zemích, popřípadě v jiných zemích
Rakousko-Uherska, ale pochopitelně jsou za účelem získání či rozšíření kvalifikace ochotni podstupovat i
cesty do vzdálenějších zemí. Od poslední čtvrtiny 19. století totiž došlo v českých zemích k zlepšení
dopravních podmínek pro obchodní styky s průmyslovými západoevropskými státy a urychlilo se i
přijímání technického pokroku.7

Nejčastěji studijní cesty mířily do Německa8 (zejména Sasko /Podhajský, Plauert, Otakar Vol-
man/, Bavorsko, Porýní) a Belgie (Podhajský), Spojených států (Podhajský, Josef Volman), Anglie,
Francie. Cestami za vzděláním, jež jsou jednou z forem pracovní migrace, docházelo v podstatě k technolo-
gickému transferu. Mezi vzdělávacími cestami, vyhledáváním nových technologií a případně průmyslovou
špionáží ležela jen tenká hranice.9

Je zajímavé, že k podobnému transferu technicky kvalifikovaných průmyslových dělníků a tech-
nické inteligence docházelo ve druhé polovině 19. století i ve Švédsku, přičemž shodné jsou vesměs i cílové
země pracovní migrace, Německo, Anglie, USA. Z Polska na rozdíl od našich zemí směřovala migrace
pracovních sil zejména k sezonním pracím v zemědělství či k méně kvalifikovaným pracím v průmyslu.

V Německu, Belgii či USA se dotčení podnikatelé v běžném životě nebo cíleným studiem sezna-
movali s technickými novinkami ve strojírenství či nabývali zkušenosti v oblasti racionalizace výroby a
organizace. Získané zkušenosti se po návratu snažili aplikovat v praxi i v našich podmínkách.

Potvrzení výše uvedeného se nám dostává i u studijních charakteristik zde zmiňovaných podni-
katelů:

Obr. 6. Otakar Volman v r. 1898

Otakar Volman po absolvování obecné školy v Žebráku
a

”
měšťanky“ v Hořovicích nastoupil studium na nespecifikované

průmyslové škole v Praze. Zde vydržel pouze jeden rok a přešel na
Skřivanovu obchodní školu. I zde se však dlouho neudržel a po roce
údajně

”
aby se lépe naučil německy“ nastoupil praxi ve strojírně

Josef Spahr v Plané u Tachova. Německé prostředí neopustil ani při
následné praxi u firem Holitzer, strojírna v Chomutově a

”
Továrně

Manesmannových rour“ tamtéž. Strojním zámečníkem a soustruž-
níkem se doučil u otce Františka Volmana. Tím však jeho praxe
neskončila. Za dalšími zkušenostmi se vydal do Saska, kde nastoupil
v l. 1896–97 místo soustružníka u tehdy světoznámé firmy Reinecker
J. E., továrny na přesné nástroje a obráběcí stroje v Saské Kamenici.
Saská Kamenice byla tehdy právem považována za kvetoucí centrum
výroby obráběcích strojů, kde působily i další firmy s dlouholetou
tradicí — závody Richarda Hartmanna, Johanna Zimmermanna, dále
firma Sondermann und Stier či David Gustav Diehl.10 Firma Reinec-
ker zahájila již v roce 1859 výrobu závitořezů. Svůj první obráběcí

6 M. My¹ka, Inženýr, příklad Viléma Jičínského, in: L. Fasora, J. Hanu¹, J. Malíø: Člověk na Moravě 19.
století, s. 51.

7 Srov. V. Lacina, Hospodářství českých zemí 1880–1914, Praha 1990, s. 9.
8 V této době bylo sjednocené Německo po Spojených Státech druhou nejrychleji se rozvíjející ekonomikou světa.
9 Srov. K. J. Bade, Evropa v pohybu, evropské migrace dvou století, Praha 2004, s. 105. K podobnému transferu

technicky kvalifikovaných průmyslových dělníků a technické inteligence docházelo ve druhé polovině 19. století i ve Švédsku,
přičemž shodné jsou vesměs i cílové země pracovní migrace, Německo, Anglie, USA. Blíže: T. Garlund, Industrialismens
samhälle, Stockholm 1955; C. H. Riegler, Emigration und Arbeitswanderung aus Schweden und Norddeutschlend 1868-
1914, Neumünster 1985; Týž: Transnationale Migration und Technologietransfer: das Beispiel der Schwedisch-deutschen
Arbeitswanderung von Technikern und Ingenieuren vor dem Ersten Weltkrieg, in K. J. Bade, Auswanderer – Wanderar-
beiter – Gastarbeiter, Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, sv.
2, 2. vyd. Ostfildern 1985, s. 506–526.

10 G. Spur, Vom Wandel der industriellen Welt durch Werkzeugsmaschinen, München, Wien, 1991, s. 233–249.
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stroj postavila začátkem 70. let. Po svém obligátním jednom roce přešel Volman do další továrny na
obráběcí stroje, k firmě Ferdinand Kunad v Lipsku.11

Obr. 7. Pohled na tovární dvůr strojírny v Žebráku

Arno Plauert se vyučil zámečníkem, a jelikož během studií projevil obzvláštní kreslířský talent
nastoupil po vyučení jako strojnický technik v konstrukci strojů u Elektrizitäts – Aktiengesellschaft vor-
mals Schuckert und Co. v Drážďanech. Na podzim roku 1898 začal ve svých 22 letech dálkově studovat
elektrotechniku, mechaniku a konstrukci strojů na drážďanské technice. V roce 1901 nastoupil jako
první inženýr a technický vedoucí (v německém pojetí absolvent střední technické školy – průmyslovky)
ve slévárně a strojírně Felixe Baensche v Laubau (Dolní Slezsko).12

Dalším z aktérů této socioprofesní skupiny je Otakar Podhajský. Informací o jeho životní
dráze předcházející jeho podnikatelským aktivitám máme v tomto případě díky několika pamětem
odkazujícím na jeho život13, neporovnatelně více. Je tedy možno detailně rekonstruovat nejen každou
ze studijních a pracovních etap, ale lze je doplnit i komentářem a to hned z několika zdrojů.14 Svá vyšší
studia započal na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Ne nezajímavou je v souvislosti s Podhajského
další životní drahou zmínka o tom, že si zde malý Otakar sestrojil

”
svoji první pracovní

”
pomůcku“,

u truhláře odkoukal pracovní stůl — hoblici — a sám si ji vyrobil“.15 Od roku 1894, kdy byl jeho otec
přeložen do Prahy, pokračoval Otakar ve studiích jako septimán na pražském Akademickém gymnáziu.
Mladého Podhajského popisuje v té době jeho pozdější celoživotní přítel Vladimír List následovně:

”
Na

podzim 1892 jsem uviděl v Akademickém gymnasiu (. . . ) neznámého studenta s podivným dřevěným
přístrojem. Zvědavost mě hnala k němu — byl to O. P., jenž přišel ze septimy z Rychnova, a přístroj
byl jím udělaný model centezimálky, který nesl darem fyzikálnímu kabinetu. Centezimálka nás spřátelila
a překlenula propast mezi septimánem a sextánem, neboť oba jsme byli od malička mašinkáři“.16

11 Shodou okolností se v této době (1901–1905) u lipské firmy Ferdinand Kunad sídlící v městské části Plagwitz
vyučil pozdější známý sociálně demokratický politik Georg Schumann (1886–1945).

12 Podnikový archiv Arno Plauert, Kronika podniku.
13 Kromě dopisů a knižního příspěvků O. Podhajského je to zejména: Soukromý archiv rodiny Podhajských: J.

Podhajský (Schieszl), Jak žil a pracoval Ing. Otakar Podhajský 1876 – 1940, Kladno 1978; V. List, Vzpomínky ze
studií na Ing. Otakara Podhajského, později továrníka v Hostivaři; Archiv NTM Praha, V. List, Paměti, Ostrava 1992.

14 Podrobněji k Otakaru Podhajskému: M. Hoøej¹, Studijní dráha ing. Otakara Podhajského, pozdějšího továrníka
v Hostivaři, in: Rozpravy Národního technického muzea 193, Dějiny vědy a techniky 13, 2005, s. 15–25.

15 Tamtéž s. 6.
16 V. List, Vzpomínky ze studií, c. d., s. 1.
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Obr. 8. Otakar Podhajský
jako student pražské techniky

V průběhu středoškolských studií Otakar Podhajský stále
více inklinoval k technice, takže nepřekvapí jeho volba po dokončení
gymnázia studovat dále na strojní fakultě české techniky v Praze.
Neopomenul však ani navštěvovat přednášky předních odborníků
na pražské německé technice. Po absolutoriu se ve studijním roce
1898/99 stal asistent-konstruktérem u prof. Kaše na tehdejší Hornické
akademii v Příbrami. Po složení státní zkoušky si Otakar Podhajský
začal hledat místo v zahraničí a našel je v mnichovské továrně Gebrü-
der Dimpfel na průmyslově vyráběné dopravní, hydraulické a prací
stroje. Za několik měsíců přešel na půl roku do strojírny Hohenzollern
v Düsseldorfu, vyrábějící tehdy parní stroje na přehřátou páru. Praxí
v Německu však Otakar Podhajský své studijní cesty neukončil. Ob-
držel 6000 korun

”
cestovního stipendia města Prahy“ na rok studia

na
”
Institute Montefiore“ v Lutychu (Liège) kam odjel i se svým dlou-

holetým přítelem, již zmiňovaným Vladimírem Listem. Diplomovou
zkoušku v Lutychu absolvoval úspěšně, navíc s vyznamenáním dne
21. 10. 1901.

Krátce před vánocemi r. 1901 dorazili oba mladíci do Prahy a v hlavách jim klíčil plán na založení
dílny na mechanické a elektrické měřicí přístroje. Jejich plán byl následující: Ota měl nastoupit jako
konstruktér u prof. Sasky na pražské české technice a List u profesora elektrotechniky Domalípa. Se
svým plánem však narazili na byrokratické obtíže, na obchodní komoře se dozvěděli, že jako inženýři
mají možnost založit továrnu tj. provoz s alespoň 20 zaměstnanci, ale nikoliv dílny; na to se tehdy
vyžadoval výuční list.17

Obr. 9. Otakar Podhajský
za pobytu v USA, rok 1904

Krátce působil Podhajský coby asistent na pražské technice
a v září roku 1902 nastoupil ve strojírně Bromovský, Schulz a Sohr
v Hradci Králové. Dle Listových vzpomínek zde Ota dosáhl velkých
úspěchů,

”
účinnost jeho vysokotlakých odstředivých čerpadel vykazo-

vala více jak 80 %, což tehdy vzbudilo velký obdiv odborníků“. Přes
zdejší úspěchy a slušné vyhlídky na pracovní postup dal však před-
nost prohloubení svých znalostí v Americe, v jeho představách

”
zemi

dokonalých obráběcích strojů“ a na jaře 1904 tam odjel.18

Studoval tam nejprve na už tehdy vyhlášeném Massachusets
Institute of Technology v Bostonu. Zde studoval jeden semestr prý

”
aby lépe poznal americké myšlení“.19 Po načerpání zkušeností na-

stoupil jako inženýr firmy Wood, továrny na plynové motory v Cam-
den ve státě New Jersey, kde se věnoval konstrukci plynových turbin
pro americké a kanadské elektrárny. V červnu 1905 nastoupil Otakar
Podhajský nové místo šéfinženýra v továrně na plynové motory firmy
Struthers-Wells & Co. ve Warren, ve státě Pennsylvania. Zde se
dostal ke konstruování velkých plynových motorů, tehdejší technické

novinky. Podle Listových slov se právě zde Podhajský naučil
”
fabrikovati“, jak říká

”
neboť do tehdejší

doby jsme neznali to u nás, stroj se necenil podle toho kolik vážil, milimetr sem nebo tam nerozhodoval,
a čím déle stroj pracoval, tím si jeho majitel více liboval, nepočítaje co ho stojí“. Podhajský se podle
Lista v Americe rovněž naučil

”
znáti, jak je zodpovědná to práce, v ostré obchodní soutěži, uváděti do

života nové stroje“.20

Samospráva v rodiště Františka Wawerky, Lipníku n. B., byla v době jeho narození a dětství
plně v německých rukou. I přes značný počet česky hovořícího obyvatelstva zde nebyla zřízena česká
škola a mladý Wawerka navštěvoval utrakvistickou školu umístěnou ve zdejším klášteře. Poté absolvoval

”
měšťanku“, kde si oblíbil zdánlivě s pozdějšími aktivitami ve strojírenství nesouvisející hru na klavír

a na housle. Od svého raného mládí se jako jediný syn musel věnovat rodinnému hospodářství, jež bylo
součástí provaznické dílny, a nemohl dále studovat. Vlastním přičiněním se však ve volných chvílích vě-

17 V. List, Vzpomínky ze studií, c. d., s.11.
18 Tamtéž s. 13.
19 V. List, Přednáška na oslavu 60. narozenin Otakara Podhajského, s. 2, Archiv NTM Praha.
20 Tamtéž s. 3.
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noval studiím řady oborů, takže si podle dochovaných pamětí
”

osvojil vědomosti daleko převyšující obor
střední školy“. O jeho všetečnosti a širokém spektru zájmů svědčí i následující zaznamenaná příhoda:

”
V roce 1894 doprovázel svého otce do Wörishofenu, kde se mu brzy léčba Kneippova tak zalíbila,

že po celou dobu svého pobytu tamějšího vyřizoval celou korespondenci vrchnímu sekretáři Kneippa.
Za této příležitosti načerpal si František Wawerka tolik zkušeností a znalostí vodoléčby Kneippovy, že
po návratu z Wörishofenu vyhledávali jej lidé, kteří léčbu Kneippovu uznávali a vyžadovali si rady a
pokynů“.21 V roce 1895 zemřel otec Karel Wawerka, čímž na jednadvacetiletého Františka přešla starost
o rodinný statek a dílnu. Podle dochovaných pamětí mladému Františkovi Wawerkovi

”
mysl neklesla ba

naopak jako opuštěný vzpružil se své chtění po vědění dvojnásob, studoval dál co mu do ruky a na mysl
přišlo, začal cestovati, čerpal ze všeho a všudy, kde příležitosti měl nabýti nové a nové zkušenosti“.22

Poslední z mužů Josef Volman absolvoval zpočátku velice podobnou vzdělávací dráhu jako
jeho starší bratr, obecnou školu v Žebráku a jeden rok měšťanské školy v Hořovicích. Po té navštěvoval
nespecifikovanou střední školu v Praze, ale studia záhy přerušil a nastoupil, rovněž v Praze, jednoroční
obchodní školu. Po absolvování školy získával obchodní praxi a rozšiřoval svou znalost němčiny ve
vídeňské firmě Emil Fischel, zabývající se prodejem obráběcích strojů a nástrojů. Po skončení praxe
zastával kancelářské práce ve firmě svého otce23 a u otce se naučil i základy řemesla. Na příkaz rodičů
odcestoval v roce 1905 do Spojených států. Bydlel zde u přátel ze strany matky Anny Volmanové a pro
své zaopatření byl nucen vykonávat různé nahodilé práce. Studoval zde však i chemii a strojařinu.
V Americe načerpal i své první podnikatelské zkušenosti, když se zde stal spolumajitelem menší
strojařské firmy.24 Všechny zde získané zkušenosti po svém návratů využil ve svém čelákovickém
podniku.

2. Počátky samostatného podnikání

Své podniky počínají sledovaní podnikatelé přejímat či zakládat v období konce 19. a začátku století
20., kdy po hospodářské krizi a depresi 70. a 80. let přece jen došlo k oživení hospodářského rozvoje
a zakladatelských podnikatelských aktivit. Ve struktuře průmyslu převažovaly stále podniky střední
a malé, většinou ještě ve vlastnictví jednotlivých podnikatelů nebo podnikatelských rodin, přičemž
o technickou stránku rozvoje se stále starali z velké části samotní rodinní příslušnicí.25 V tomto období
bylo stále běžné, že podnikatelský počin byl spojen v jedné osobě s technickou invencí zakladatele, ma-
jitel byl často zároveň šéfkonstruktérem, hlavním inženýrem, hlavním technologem a v neposlední řadě
ekonomem. Konstrukční kanceláře v dnešním slova smyslu neexistovaly, a tak hlavní slovo při určování
parametrů vyráběného zboží měly vedle zkušeností majitele znalosti mistrů, případně dělníků.26

Podniky pánů Otakara Volmana, Arno Plauerta, Otakara Podhajského, Františka Wawerky a
Josefa Volmana nepatřily k prvním specializovaným výrobcům obráběcích strojů u nás.27 Jejich vznik
byl spojen s vlnou nově vznikajících strojírenských podniků na konci 19. století a v prvních dvaceti
letech 20. století, které později významně promluvily do celkového vývoje obráběcích strojů v našich
zemích. Tento trend dosvědčuje i vznik dalších podniků s podobným výrobním sortimentem. Krátce po
začátku 20. století, roku 1902, byla založena továrna na obráběcí stroje bratři Ordeltové V Lipníku nad
Bečvou. V roce 1907 se mezi továrny na obráběcí stroje zařadila

”
První přerovská strojnická továrna

se slévárnou, Eduard Kokora a spol.“ V roce 1916 byla založena i strojírenská firma na obráběcí stroje

”
Kameníček a spol.“ ( která zakoupila firmu Karla Jockla v Praze na Vinohradech a převzala její

výrobní program). Zmíněnému boomu v neposlední řadě významně napomohla i na konci 19. století se
dotvořivší poměrně hustá síť strojíren a dílen, důležitého to odbytiště obráběcích strojů.

21 Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.
22 Tamtéž.
23 Rodinný archiv Volmanů-Braunů, Paměti firmy F.Volmana v Žebráku; Osmdesát let a co dál, in: TOS 90, roč.

39, č. 12, 22. 10. 1990, s. 2.
24 Mimo jiné v Americe poznal i svou budoucí manželku Ludmilu.
25 M. My¹ka, Inženýr, příklad Viléma Jičínského, c. d., s. 47.
26 Co se týče dělníků ve strojírenství měla variabilita a proměnlivost výrobního procesu zásadní vliv na jejich

kvalifikaci. Strojírenští dělníci na rozdíl od svých kolegů v textilkách a jiných podnicích zůstávali v řadě strojírenských
profesí vysoce kvalifikovanými řemeslníky, kteří museli při své práci uplatňovat i své tvůrčí schopnosti, zkušenosti a cit.
Srov. O. Smrèek, Kapitoly z dějin strojírenství, Praha 1992, s. 9.

27 Poměrně dlouhou tradici ve výrobě obráběcích strojů si udržovala firma Maxe Hopfengärtnera v Holoubkově, od
roku 1856 vyráběl své obráběcí stroje v Praze na Novém Městě Karel Jockel. Na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891
se prezentovali svými expozicemi obráběcích strojů krom jmenovaných např. i strojírny E. Brandeise z Borku u Zbiroha,
Martinka & spol. z Prahy, Svatoňovická továrna na stroje, Suchý, Jouza a spol. z Peček a Ludvík Bernard z Mladé
Boleslavi . . . Srov. Průvodce strojovnou, jejími přístavbami a pavilony. Praha 1891, s. 81–142.
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Zařazeno do širších souvislostí, trend vzniku specializovaných továren na obráběcí techniku
souvisel s řadou pronikavých změn v hospodářství rakouské monarchie. V posledních třech desetiletích
existence habsburské monarchie se přitom průmysl v českých zemích rozvíjel dynamičtěji než průmysl
v rakouských zemích a to zvláště v českém vnitrozemí, kde spočívalo těžiště třetí zakladatelské vlny
let 1903–1914.28 S tím v tomto období úzce souviselo zastínění lehkého průmyslu průmyslem těžkým.
Zatímco tempo růstu textilního průmyslu se zpomalilo, průmysl strojírenský a chemický v této době
zaznamenal nejrychlejší tempo svého růstu. Počet osob zaměstnaných v textilním průmyslu se zvýšil
v období od roku 1890 do 1910 o 71 658 (tj. o 56 %) zatímco ve strojírenství o 118 926 (tj. o 253,2 %)
a v chemickém průmyslu o 31 355 (tj. o 227,3 %) osob. Vyjádřeno indexem průmyslové výroby kde
rok 1900 = 100, je přírůstek strojírenské výroby v Předlitavsku ještě patrnější, v roce 1905 činil 121,
v roce 1910 171 a k roku 1913 již 196. Jinak řečeno přírůstek ve strojírenství činil za třináct let
téměř dvojnásobek.29 Rakousko-Uhersko, alespoň co se týče své předlitavské části, ve vývoji průmyslu
nikterak nestagnovalo. Plně se zapojilo do nastupující celoevropské vlny druhé průmyslové revoluce,
charakterizované rozmachem výroby a zvýšeným využitím elektrické energie a výbušných motorů.30

Konec 19. a začátkem 20. století došlo v průmyslu našich zemí k prudkému rozmachu zejména
parního pohonu. Od roku 1876 do roku 1902 stoupl výkon parních strojů v Předlitavsku téměř pětkrát,
v českých zemích šestkrát.31 Pokud vezmeme za hlavní ukazatel technické úrovně právě parní stroj,
zůstávalo technické vybavení Předlitavska za státy jakými byla Velká Británie, Francie, Německo.
Samotné české země však vykazovaly větší vybavenost parními stroji než Francie či Itálie.32

Obr. 10. Bratr Otakara Volmana
František

Otakar Volman od roku 1906 zastupoval svého otce ve ve-
dení podniku. Po úmrtí otce v roce 1908 se stal spolu se svým bratrem
Františkem a matkou Annou Volmanovou spolumajitelem podniku.
V roce 1912 bylo přistoupeno k výstavbě nových výrobních prostor,
kde se již přihlíželo k zvýšeným požadavkům ve výrobě obráběcích
strojů. Zároveň se zvýšil počet zaměstnanců na 50. Původní sorti-
ment vrtacích strojů pro ruční, šlapací i řemenový pohon, kovářských
ohýbacích strojů, soustruhů a jeřábů byl v posledních letech před
válkou doplněn o výrobu elektrických vrtaček, hoblovek, vodorovných
obrážeček, kotoučových brusek, leštiček, rýhovacích strojů a frézek.

Koncem roku 1901 Arno Plauert, za finanční pomoci své
matky, vstoupil jako společník do varnsdorfské strojírny, založené
Otto Petschkem v roce 1896 (

”
Nordböhmische Werkzeug-maschinen

Fabrik Otto Petschke u. Co. i. B.“). Zároveň zde, v prosperující
továrně zaměřené tehdy kromě obráběcích strojů i na pletací stroje,
vykonával funkci vedoucího výroby. Plauert se dokázal v novém pro-
středí velice rychle zorientovat. Jeho vstup měl za následek, že se

v lednu 1902 změnily majetkové poměry firmy Otto Petschke natolik významně, že byla přeměněna
na veřejnou obchodní společnost za finanční spoluúčasti obou spolumajitelů. Hlavním představitelem a
zároveň osobou vystupující za společnost na veřejnosti se stal Plauert. To mu však nestačilo a již v roce
1903 odkoupil podnik od Petschkeho a stal se tak jeho jediným majitelem. V následujícím roce je již
Arno Plauert veden v podnikovém rejstříku jako jediný majitel, což by odpovídalo ambiciozní povaze
mladého Plauerta. Příčina převzetí však byla daleko prozaičtější. Firmě následujícího roku hrozil krach
a konkurzní řízení, přičemž Otto Petschke odmítl ve firmě setrvat. Podle vzájemné smlouvy obou spolu-
majitelů v případě odstoupení jednoho z podílníků mohl převzít firmu ten, který byl ochoten vyrovnat
podíl druhého a uhradit případné schodky. Arno Plauert se rozhodl podnik zachránit a převzít na sebe
odpovědnost za jeho další osud. Výrobní program tehdy sestával z hrotových soustruhů a sloupových
vrtaček, které nacházely odbyt v celém Rakousku-Uhersku. Plauert se po převzatí podniku pokoušel
sortiment rozšířit a tudíž se započalo s hledáním nového sortimentu. Do začátku první světové války bylo

28 V. Lacina, Dynamika průmyslového rozvoje v meziválečném Československu, ČČH, č. 2, roč. 94, Praha 1992,
s. 281.

29 Srov. Z. Kárník, České země v éře první republiky, díl I., Praha 2000, s. 198–199.
30 Tamtéž s. 199.
31 Výkon parních strojů dosahoval vyjádřeno v ks v Předlitavsku v roce 1876 149 592 ks, v roce 1902 již 849 247. Jen

v českých zemích se oproti roku 1876 zvýšil výkon parních strojů z 96 698 ks na 576 511 ks. Srov. V. Lacina, Hospodářství
českých zemí 1880–1914, Praha 1990, s. 13.

32 Tamtéž s. 14.
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podniknuto několik pokusů se zavedením nové výroby (např. výroba čerpadel, výroba automobilů), které
však skončily nezdarem nebo byly po krátkém čase zastaveny jako neperspektivní.33 Nosným výrobním
programem se tedy ukázala již zavedená výroba obráběcích strojů rozšířená o vodorovné obrážečky,
rámové pily na kov, frézky, radiální vrtačky, hoblovky, brusky, vřetenové vrtací a vyvrtávací stroje pro
firmu Tatra či lokomotivku Lanz, to vše většinou v několika typových řadách. Před válkou se rozrůstal
nejen výrobní sortiment (za celé předválečné období bylo vyvinuto úctyhodných 111 typů obráběcích
strojů) a odbyt výrobků, ale i podnik samotný.

Obr. 11. Volmanova továrna v Žebráku v roce 1905

Obr. 12. Plauertova továrna ve Varnsdorfu, přibližně v roce 1906

Obr. 13. Hostivařská továrna Otakara Podhajského

33 Úplným fiaskem skončil pokus se zavedením výroby automobilů, i když jeden prototyp byl nepochybně vyroben a
jak se zdá podle oficiálního přehledu vystavovatelů i předveden na Severočeské průmyslové výstavě v roce 1906 v Liberci.
Náklady se zavedením sériové výroby se však ukázaly být natolik vysoké, že od ní bylo upuštěno. Varnsdorf, město
průmyslu a zahrad, Varnsdorf 2003, s. 285–286.
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Obr. 14. Reklamní leták soustruhu
z produkce Plauertovy strojírny

Krátce po svém návratu z USA v roce 1909
vstoupil Otakar Podhajský jako společník do firmy
Janka v Radotíně, zabývající se výrobou ventilátorů.
Podle pamětí svého zetě

”
považoval toto své místo

od počátku za přechodné, než založí svou samostatnou
existenci“.34 Pro rozpory firmu v roce 1912 opustil a
zřídil si v následujícím roce v Hostivaři vlastní továrnu
na větrací techniku, později ocelový nábytek. Použil
k tomu podle týchž pamětí svých vlastních úspor,
úspor bratra a společníka Jaroslava, věna manželky
a půjčky od rodičů. Značnou sumu si i tak musel
vypůjčit u banky. Rozlohou to byla továrna nevelká,
na pozemku o rozloze 135× 105 m stála přízemní
dílenská budova, kotelna a patrová budova s kance-
lářskými prostory a dvěma byty pro bratry Podhaj-
ské. Na dalším blízkém pozemku byla vystavena bu-
dova sloužící jako byty, kantýna pro zaměstnance a
k tomu biograf. Vše projektováno známým pražským
architektem Bohumilem Hübschmanem (1878–1961).
Podnik začínal se 4 technickými a jedním komerčním
úředníkem (včetně bratrů Podhajských), 1 mistrem a
30 dělníky. V počátcích se továrna věnovala novému
odvětví vzduchotechniky se zaměřením na výrobu vě-
tracích zařízení a sušíren pro průmysl a doly. Výroba
vzduchotechniky provázela firmu O. Podhajský po ce-
lou dobu její existence, budoucnost však majitel spat-
řoval ve výrobě obráběcích strojů. Plány do budoucna
však téměř zmařila první světová válka.

První podnikatelské počinyFrantiška Wa-
werky se neudály na poli strojírenství, ale ve staveb-

nictví. Na podzim roku 1895 se začalo vážně hovořit o výstavbě českého reálného gymnázia ve Wawerkově
rodišti, Lipníku nad Bečvou. V té době jedenadvacetiletý Wawerka přišel s nabídkou poskytnout pro
tuto stavbu cihly vyrobené z hlíny nalézající se na zděděných pozemcích. Následujícího roku za tímto

Obr. 15. Wawerkova strojírna s cihelnou

34 Soukromý archiv rodiny Podhajských: J. Podhajský (Schieszl), Jak žil a pracoval Ing. Otakar Podhajský
1876–1940, Kladno 1978, s. 21.
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účelem skutečně zahájil tehdy ještě dosti primitivní výrobu cihel.35 Odběratelů začalo přibývat a
mladý Wawerka se začal poohlížet po dokonalejších technologiích výroby, jíž bylo tehdy pálení cihel
v kruhových pecích. Dříve než však přistoupil ke změně technologie, podnikl cestu za

”
zkušenou“ do

Kunwaldu a jiných míst. Dokonale se seznámil s technologií pálení cihel v kruhových pecích a v roce
1898 uvedl ve své cihelně do provozu

”
kruhovku“ systému

”
Kohout“.36 Po čase rozšířil Wawerka výrobu

výrobků z pálené hlíny o cementové výrobky. Nepřekvapuje již, že před zavedením nového výrobního
segmentu podnikl cestu do Německa, aby poznal tehdy moderní způsob zužitkování písku a dalších
hmot.37

Základní zvrat ve výrobě a nejdůležitější krok k mechanizaci výroby ve Wawerkově podniku
přinesla koupě parního stroje pro pohon výrobních strojů v cihelně roku 1904. K tomu bylo nutno
postavit strojovnu a zavést energii do výrobních prostor. Malá výrobna se zařadila mezi průmyslové
podniky. Protože se v zimním období v cihelně nepracovalo a velkou investici bylo nutno využít i
v tomto období, začal Fr. Wawerka vyrábět stroje a formy pro výrobky cementářského charakteru, a
to jak pro vlastní potřebu, tak i pro prodej, protože v Rakousku závod na výrobky tohoto druhu nebyl
a cementové výrobky se musely draze dovážet z Německa.38 V roce 1905 podnikl svou další cestu za
zkušenostmi do Německa a Itálie. Zároveň Wawerka, ač již tehdy zámožný podnikatel, neváhal pro
rozšíření svých podnikatelských záměrů o provádění pokrývačských prací nastoupit vyučení v tomto
oboru (výuční list pokrývačský vystaven roku 1905, roku 1909 vystaven pro toto řemeslo živnostenský
list).

Největší rozmach ve výrobě a odbytu cementářských strojů a zařízení zaznamenává firma v roce
1914, kdy vyvážela své zboží nejen do širokého okolí, ale i do nejvzdálenějších koutů Rakouska-Uherska,
kde značně zatlačila dovoz z ciziny i do zahraničí. Zprávy o vyhlášení války zastihly majitele v Tridentu
26. července, krátce před jeho odjezdem na obchodní cestu do Srbska. Wawerka se urychleně vrátil, na-
plněn podle pamětí strachem o budoucnost podniku:

”
Spěchal ihned domů takovou rychlostí“ (používal

osobního automobilu Laurin & Klement, pozn. M. H.),
”

že nechávaje za sebou rychlík, stejnou dobu
z Trenta vyjíždějící stále za sebou a měl čas ještě téhož rychlíku v týž den večer ve Vídni použíti k další
jízdě na Moravu. Poněvadž nebylo možno tuto noc pro transporty a přísné, nebezpečné hlídky vojska
autem v cestě pokračovati, nutno bylo pouze spojení vlakového použíti. Tímto přesednutím do rychlíku
získal mnoho času k urovnání doma nalezených rozháraných poměrů a zmatků povstalých překotným
okamžitým narukováním úřednictva a dělnictva“. 39

Josef Volman, krátce po svém návratu z pobytu ve Spojených státech amerických, zakoupil
pozemky v Čelákovicích. Své čerstvě nabyté zkušenosti z pobytu v cizině využil k založení vlastního
malého strojírenský podniku.40 Historie výroby obráběcích strojů v Čelákovicích se začala psát v roce
1910, ve stejný čas byla do města zavedena i elektřina. Živnost byla založena z iniciativy Josefa Volmana
za finanční podpory jeho bratra Otakara v té době již společníka továrny v Žebráku. Protože však Josef
Volman nebyl vyučen v oboru, ve kterém měl být nový závod provozován, a nedostal by podle tehdy
platných předpisů živnostenské oprávnění, byla živnost připsána 19. března 1912 pod č. j. 2821/1912
bratranci Antonínu Volmanovi, který byl vyučený soustružník a firma tak nesla název A. J. Volman.
Po několika letech společník Antonín Volman zemřel,41 ale obcházení ustanovení živnostenského práva
nebylo tehdy za situace, kdy se jednalo o průmyslový podnik, v němž byli zaměstnáni odborníci v oboru
podnikání, již nutné a podnik mohl být připsán na Josefa Volmana.42 Pro účely výstavby byl zakoupen
pozemek o rozloze 300 m2 na západním konci obce. Tehdy se ještě jednalo o malou dílnu na výrobu

35 Wawerka tehdy pálil své cihly v tzv. kozlech, když však začalo přibývat odběratelů, jevila se modernizace
technologie nevyhnutelnou.

36 V roce 1858 si nechal berlínský stavitel Friedrich Hoffmann patentovat kruhovou pec. Technologie kruhového
výpalu znamenala velký převrat ve vápenickém a cihlářském průmyslu. Původně měla kruhová pec skutečně kruhový
půdorys. Teprve později získala přidáváním dalších komor tvar oválný.

37 Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.
38 V.~Du¹ek, K historii výroby obráběcích strojů v českých zemích, in: Sborník Technického muzea v Brně, sv. 2,

Brno 1978, s. 114.
39 Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.
40 Dle zakládací listiny šlo o

”
živnost strojnickou po továrensku provozovanou“ se stanovištěm v č. p. 333. Podnikový

archiv TOS Čelákovice, zakládací listina.
41 Rodinný archiv Volmanů-Braunů, Paměti fy F.Volmana v Žebráku.
42 I. Kopecká, Dějiny závodu J. Volman, továrna na obráběcí stroje a slévárna v Čelákovicích, od r. 1910 do

r. 1940, Praha 1964, nepublikovaná diplomová práce FF UK, s. 11.
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nástrojů a součástek, kde z počátku podle pamětí A. Heřmana pracovalo kolem pěti, šesti řemeslníků.43

Obr. 16. Továrna Josefa Volmana
v Čelákovicích v roce 1910

Postupně se však provoz začal roz-
růstat a továrnu tak rok po za-
ložení tvořila jedna obytná bu-
dova s kancelářskými prostory a
dílna na celkové výměře 600 m2.
Do začátku války vzrostl počet
zaměstnanců na 30 a výroba se
postupně zaměřila především na
jednoduché rychloběžné kovářské
vrtačky, ruční nůžky na plech a
lisy.44 Již v této době patřily zdejší
výrobky k nejmodernějším svého
druhu a po překonání počátečních
obtíží s odbytem (kdy rakouský trh
rychloběžných vrtacích strojů byl
z velké většiny saturován dovozem
převážně z Německa a Anglie) za-
čaly být dodávány do celého teh-
dejšího Rakouska-Uherska. V roce

1911 přistavil J. Volman ještě nový provoz slévárny, ale další plány na rozvoj závodu zastavila definitivně
první světová válka.

3. Podnikatelé a podniky v průběhu a po skončení První světové války

Velký zlom pro průmysl v Rakousku-Uhersku znamenala první světová válka. Rozvoj strojírenských
podniků byl vypuknutím první světové války přibrzděn a v některých případech i zastaven. Tam,
kde se výroba nezastavila, musela být často přizpůsobena válečným potřebám, přičemž docházelo
k opotřebování strojního parku, aniž by se dbalo alespoň o jeho částečnou obnovu. Podniky nemohly
pokračovat v nastoupené snaze o rozšiřování výrobního sortimentu a objemu výroby, ve většině případů
ani ve svém dalším plošném a personálním rozšiřování.

Hlavní rozmach u sledovaných firem tedy započal až po skončení první světové války. S různými
obtížemi se podařilo u všech podniků navázat na předválečnou výrobu a dále ji rozvíjet. Sledované
strojírenské podniky tak kopírovaly celorepublikový i celosvětový trend nárůstu strojní výroby, který
je možno zaznamenat v letech před první světovou válkou a zvláště pak po jejím konci. Během první
poloviny 20. století se strojírenství stalo jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví ve všech
průmyslově vyspělých zemích světa.45

V novém československém státě se vytvořily pro vývoj obráběcích strojů nové a dá se říci přízni-
vější podmínky. Na našem území zůstala téměř polovina kovozpracujícího průmyslu bývalé habsburské
monarchie. Vývoj však měl i své stinné stránky. Společně s konjunkturou průmyslové výroby v soused-
ním Německu vyvstal pro československý průmysl, včetně strojírenského, silný konkurent s technicky
dokonalými výrobky, což nutilo český průmysl k technickému zdokonalování, ale hlavně k boji o staré
trhy a k hledání trhů nových.46 Domácí trh sám o sobě nezajišťoval dostatečný odbyt a naše strojírny
byly odkázány značnou měrou na vývoz. Na druhé straně vysoce účinnou pomoc pro výrobu obráběcích
strojů znamenala všeobecná racionalizační vlna, která od poloviny 20. let 20. století proběhla prakticky
všemi závody v Československu. Důsledně byla požadována racionální strojová výroba s nejmenšími
ztrátami na práci a materiálu.47

Zůstává skutečností, že o moderní výkonné a přesné obráběcí stroje byl od poloviny 20. let
značný zájem, který byl natolik silný, že vnitrostátní výroba převýšila dosud dominantní dovoz strojů

43 Podnikový archiv TOS Čelákovice, Paměti A. Heřmana.
44 J. Volman, továrna na obráběcí stroje Čelákovice, Čelákovice 1940, s. 7; Výrobní program národního podniku

TOS Čelákovice, Praha 1972, s. 6.
45 Srov. O. Smrèek, Strojírenská technologie, in: Studie o technice v českých zemích 1918–1945, sv. 5, Praha 1995,

s. 265.
46 Z. Kárník, c.d. s. 418.
47 V. Karlický, Historie předchůdců TOS Hostivař ve výrobě obráběcích strojů od 50. let 19. století do 50. let

20. století, in Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století, Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 9, Praha 2005,
s. 34.
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ze zahraničí. Díky tomuto vývoji narůstal neustále podíl českých specializovaných strojíren, které se
stále častěji orientovaly na výrobu nových druhů obráběcích strojů, u nás do té doby uplatňovaných jen
v malé míře. V konstrukci strojů se stále výrazněji prosazovaly moderní prvky, vytrácela se závislost
na cizích předlohách a právem se některé české strojírny mohly nejednou pochlubit vlastním původním
přínosem a přicházet na domácí i zahraniční trh s originálním technickým řešením svých výrobků.48

Je na místě připomenout, že právě strojírny Otakara Volmana, Arno Plauerta, Otakara Podhajského,
Josefa Volmana stály na špičce českých strojíren a vyrovnaly se svým významem a nezastupitelnou rolí
mohutným strojírenským koncernům jako byly Škodovy závody nebo brněnská Zbrojovka.

Krátce před vypuknutím války, v dubnu roku 1914, Otakar Volman získal koupí čtvrtinový
vlastnický podíl svého švagra J. Pössnera. Otakar Volman musel stejně jako jeho bratr František
nastoupit vojenskou službu. Otakar Volman byl přidělen k pěšímu pluku v Berouně. Krátce na to
byl vyhlášen výnos ministerstva války za účelem rozšíření muniční výroby. V Berouně byl dán rozkaz
narukovaným ze železáren v Komárově k návratu do práce. Ve svých vzpomínkách k tomuto Otakar
Volman mimo jiné uvádí:

”
Použil jsem této příležitosti a nabídl jsem svoji službu k této práci. Úřadující

velitel Linde vystavil mi ihned dovolenku na 30 dní do zaměstnání v Komárově“. Po vyčerpání dovolené
byla za dozoru vojenských orgánů zahájena zbrojní výroba i v továrně O. Volmana v Žebráku. Otakaru
Volmanovi bylo na podkladě žádosti ministerstvu obrany umožněno nastoupit coby vedoucímu výroby
v Žebráku. Zároveň se podařilo zprostit vojenské povinnosti i 11 dalších pracovníků podniku. V továrně
se tak pod dobu války opracovávaly ocelové granáty pro Komárov a tenkostěnné miny pro Škodovy
závody. Pro účely zbrojní výroby bylo rovněž přistoupeno k výrobě soustruhů a frézovacích strojů.
Rodině se ale nepodařilo z vojenské služby uvolnit nejstaršího z bratrů Františka, který podle docho-
vaných dopisů a zápisů v pamětech sloužil u telegrafního a železničního pluku v Korneuburgu u Vídně,
kde mu byla přidělena práce v zámečnické dílně. V roce 1917 pak zemřel na důsledky onemocnění
rakovinou v Kolosváru v Uhrách. Otakar Volman se stal po smrti bratra Jindřicha a po předchozích
majetkových změnách jediným majitelem podniku. Po skončení války podnik bez větších obtíží navázal
na předválečnou výrobu. Vyráběný sortiment byl navíc rozšířen o hydraulické pily vlastní konstrukce
a odvalovací frézky na ozubení. Došlo rovněž k dalšímu rozšíření podniku, počtu pracovníků (80) a
k obnovení obchodního zastoupení v balkánských státech.49

Obr. 17. Pohled na továrnu Otakara Volmana v Žebráku v roce 1914

Po vypuknutí první světové války se vyráběný sortiment v podniku Arno Plauerta od základu
změnil. Mnoho zaměstnanců bylo nuceno nastoupit vojenskou službu, byl zastaven vývoj nových strojů
a celý provoz byl podřízen potřebám armády. Arno Plauert ani tehdy nesložil ruce do klína, mistrně
využil změn a snažil se z válečné výroby co nejvíce vytěžit. Pomocí známostí a styků se mu podařilo
získat pro podnik válečné zakázky, které továrně přinesly nejen dlouhodobé zajištění výroby, ale i velké
zisky. Ministerstvo války přidělilo v roce 1915 výrobu dělostřeleckých granátů a min v rozsahu 1000 ks
denně.50

48 Tamtéž s. 34.
49 Stroje byly však v menší míře vyváženy i do zemí jako bylo Německo, Francie, Anglie, Švýcarsko, Rakousko,

Holandsko, Belgie, Dánsko, Švédsko, Norsko., Řecko, Kypr, Palestina, Austrálie, Argentina ad.
50 Vyráběla se kovová pouzdra bez prachové náplně a roznětek, celé granáty a miny byly následně kompletovány
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Obr. 18. Pracovní hala továrny v Žebráku, rok 1914

Obr. 19. Pohled na továrnu Otakara Volmana v Žebráku v roce 1928
Válečné zakázky nebyly jediným příslibem profitu. Arno Plauert v průběhu války získal i válečnou
půjčku 1 miliónu rakouských korun na stavbu nového závodu. Jako náhradu za zaměstnance, kteří byli
odvedeni, mu byli přiděleni odborní dělníci z jiných továren. Počet zaměstnanců, pracujících již v nově
postaveném závodu, činil přibližně 400 mužů a 100 žen což oproti mírovým stavům znamenalo výrazné
navýšení.51 Nově dokončený závod patřil navíc podle dobových zpráv mezi největší a nejmodernější
závody specializované na výrobu obráběcích strojů v celé habsburské monarchii. Přesto mělo válečné

v muničních továrnách. V podniku byly za tímto účelem vyvinuty i speciální obráběcí stroje.
51 S. Kudìj, Historie továren strojírenské techniky koncernového podniku TOS Varnsdorf, in: Historie výroby

obráběcích strojů u nás, Liberec 1980, s. 29.
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období pro podnik i své stinné stránky. Pro nedostatek kvalitního materiálu na výrobu obráběcích
strojů a jejich váznoucí prodej byla továrna nucena omezit tento druh výroby a po dobu války byly
zastaveny rovněž veškeré vývojové práce.

Obr. 20. Plauertova továrna v roce 1939

Obr. 21. Arno Plauert

Konec války znamenal pro podnik dočasný konec prospe-
rity. Objevily se první finanční problémy. Dnem 28. října došlo
k zastavení všech plateb rakousko-uherského ministerstva války za
odebranou munici, podniku nebyla vyplacena ani přislíbená půjčka.
Odbyt neinovovaných strojů realizovaný navíc na zmenšeném pro-
storu republiky vázl a vyrábělo se především na sklad. Podnik tedy
v prvních poválečných letech živořil a bojoval prakticky o přežití,
snížil se počet zaměstnanců a klesly i mzdy. K oživení výroby,
vývoje a prodeje došlo až ve spojitosti s celosvětovou hospodářskou
konjunkturou v roce 1923. Náhradou za rozsáhlý trh rakousko-
uherské monarchie se stalo hlavně území sousedního Německa. I přes
realizování řady půjček a zástav podnikového majetku si podnik až
do znárodnění uchoval status rodinného podniku.

První světová válka zastihla továrnu Otakara Podhajského krátce po jejím založení. Zname-
nala pro mladou hostivařskou strojírnu jednoznačnou ztrátu. Podhajský byl postaven před těžký úkol
— opatřit pro podnik suroviny, dělníky a zejména práci. Pracovníky odvedené do armády bylo nutno
nahradit ženami. Továrna se nemohla dále intenzivně rozvíjet a v důsledku odbytových problémů se
svými výrobky byl Podhajský nucen přijmout zakázku na obrábění hrubé munice, čímž ovšem docházelo
k značnému opotřebování přesných strojů. Až blížící se konec války umožnil věnovat pozornost dalšímu
rozšiřování výrobního programu. Takže paradoxně ještě v roce 1917 začal Podhajský uskutečňovat
svůj dlouholetý sen, výrobu obráběcích strojů.52 S tvrdou důsledností pokračoval majitel nadále v du-
chu zásad racionální organizace. Situaci ulehčovala skutečnost, že strojírna tehdy patřila k moderně
vybaveným a řízeným strojírnám v Čechách.53

Výroba stále ještě ojedinělého oboru vzduchotechniky nebyla po válce opuštěna. Přibrána byla
výroba ocelového nábytku (stolů, skříní, regálů, zásuvek, registratur a pod.), přičemž v tomto oboru
dosáhla firma značné proslulosti.54

52 Jednalo se revolverové soustruhy, závitořezy a závitořezné hlavy, Soukromý archiv rodiny Podhajských: J.
Podhajský (Schieszl), Jak žil a pracoval . . . s. 24.

53 V. Karlický, c. d. s. 37.
54 Podílela se i na vybavení řady knihoven a archivů (např. pražské Univerzitní a městské knihovny, v Brně
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Obr. 22. Výrobky Podhajského strojírny na výstavě

Pro další vývoj podniku nabývaly postupně rozhodujícího významu obráběcí stroje. Jejich sor-
timent se s promyšlenou důsledností stále rozšiřoval. Obráběcí stroje se záhy staly úspěšným vývozním
artiklem. Kromě soustruhů se vyráběly různé typy rychlovrtaček, rychlořezné pily na kov, ohraňovací
lisy, v roce 1921 zaznamenaly své skromné začátky brusky, pozdější pilíř výrobního programu. Od roku
1926 firma vystupovala jako akciová společnost (s kapitálem 3,5 mil. Kč). Podhajský se i přes četné
nabídky bránil podle Listových slov

”
závod zakcionovat s kteroukoli z vynikajících bank domácích“ a

veškeré akcie tak zůstaly v rukou zakladatelů (Ing. O. Podhajský 2125, J. Podhajský 875 ks, Anna
Podhajská 500 ks akcií).

Co se provázanosti majitele s podnikem týče, nemohlo o ní být v osobě Otakara Podhajského
pochyb. Z řady zmínek postačí pro ilustraci následující:

”
Bydlel v továrně a vzdálit se z ní mu přišlo vždy

zatěžko, pravidelné několikatýdenní dovolené prakticky neznal (. . . ) On byl nejenom hlavou podniku,
ale i šéfkonstruktérem, hlavním inženýrem a hlavním technologem v jedné osobě. Na jeho psacím stole
(. . . ) byl stále se měnící stoh technických časopisů našich i zahraničních, především amerických, které
studoval, a jak jej něco zaujalo, hned volal spolupracovníky a ukládal potřebné úkoly, tak dělal to co my
dnes nazýváme rešerše, technický rozvoj, výzkum, inovace atd.“55

František Wawerka byl nucen krátce po vypuknutí války provoz ve své továrně zastavit,

”
neboť asi ze 200 dělníků zůstalo pouze asi 40, 5 zámečníků, 14 učňů, ostatní nádeníci s kterými abso-

lutně nebylo možno továrnu dále vésti a z úředníků zůstali pouze 2 a jedna koncipistka /komtoiristka/“.
Nastaly však i další komplikace:

”
Poněvadž majitel podniku byl znám jako dobrý Čech a menšinový pra-

covník, nařknut byl jako mnoho jiných z rusofilství, kteréžto vyšetřování po nepříjemném, skoro půlletém
trvání bylo přerušeno oznámením polního vojenského soudu v Krakově, sídlem v Mor. Ostravě“. Určitou
šancí pro další fungování podniku byl přechod výroby na válečnou produkci.

”
František Wawerka chtěl

univerzitní a technické). Unikátní zakázku představovala největší ocelová mechanická kartotéka z roku 1930, obsahující
9000 plechových zásuvek pro 2,5 miliónů evidenčních lístků. Byla vybavena samočinnou obsluhou s elektrickým pohonem
zakladačů.

55 Soukromý archiv rodiny Podhajských: J. Podhajský (Schieszl), Jak žil a pracoval . . . s. 24, 31.
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Obr. 23. Idealizovaný pohled na Wawerkowu továrnu

Obr. 24. Soustruhy vyrobené ve Wawerkowě podniku

svou továrnu alespoň trochu zaměstnati (. . . ) a chtě získati jak pro zbylé zaměstnance výdělek, tak
pro narukované vymoci osvobození a záchranu, vymohl si výrobu dutinek granátů a šrapnelů jako
sublieferant Vítkovických železáren“.56 Dílny byly přeměněny na výrobu válečného materiálu a výroba
cementářských strojů a forem byla téměř úplně zastavena.57 Válečná zakázka navíc byla podmíněna
přechodem podniku pod přímou vojenskou správu. Vojenská povinnost se však nevyhnula ani tehdy
jedenačtyřicetiletému Františku Wawerkovi.

”
Po velkém úsilí a četných komisích, při kterých se přece

jen jeho nepostradatelnost a užitečnost v podniku prokázala, byl konečně vojenské služby na neurčitou
dobu zproštěn“. Díky výrobě pro válečné účely se podařilo z armády

”
vyreklamovat“ řadu bývalých

zaměstnanců a vojenské povinnosti byli zproštěni i nově nastoupivší zaměstnanci. Ve válečném sorti-
mentu, který musela Wawerkova továrna vyrábět, převažovaly mnohatisícové série granátů. K jejich

56 Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.
57 Cementárna a cihelna byla zastavena úplně. Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawer-

kových.
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výrobě, zejména pro zarovnávání spodních vík, však chyběly soustruhy, které nebyly v tehdejších
podmínkách za žádnou cenu k dostání. Donucen okolnostmi, rozhodl se František Wawerka k vlastní
výrobě chybějících soustruhů a za vedení dílovedoucího Josefa Bartoška (rovněž obtížně zbaven vojenské
povinnosti) vyrobila Wawerkova továrna koncem r. 1916 jednoúčelový soustruh na zarovnávání spodních
vík granátů.58 Jednoúčelový soustruh D 503 byl brzy vypuštěn z výrobního programu a ve snaze vyrábět
obráběcí stroje pro široké uplatnění a pro prodej byl zkonstruován jednoduchý soustruh D 205.59 Po
uspokojení vlastní potřeby, byly navíc stroje nabízeny k dalšímu prodeji.

”
Jelikož vojenská správa

sama poznala dokonalost a výbornou jakost továrnou Wawerkovou vyrobených soustruhů, udělila této
ihned zakázku na celou sérii takovýchto strojů pro nově zřízený letecký arsenál ve Vídni, po kteréžto
dodávce následovaly nové a nové objednávky prvotřídních firem, mezi nimiž se nalézaly první rakouské
a říšskoněmecké velkofirmy v tomto oboru, které mnohdy pod vlajkou říšskoněmecké provenience stroje
tyto, ovšem že skoro se 100% výdělkem prodávaly (Schuchart & Schütte, Sonenthal, Krause, Sartorius,
Kretschmer atd.)“.60.

Obr. 25. František Wawerka

Po skončení první světové války se podnikavý Wawerka
rozhodl vzhledem k tomu, ze v té době se na Moravě žádný
podnik se specializovanou výrobou obráběcích strojů nezabýval a
stroje se musely za značných celních potíží, drahé dopravy a za
vysokou pořizovací cenu dovážet ze zahraničí, zvláště z Německa,
a protože byla po obráběcích strojích značná poptávka, přidržet se
tohoto

”
vzácného“ výrobního sortimentu. Omezil výrobu cemen-

tářských strojů a forem a počal vyrábět zejména přesné obráběcí
stroje.61 V roce 1922 přestála výroba obráběcích strojů krátkodo-
bou obchodní krizi a došlo k dalšímu rozšíření výrobních provozů.
V polovině dvacátých let konjunktura opadla a na fungování firmy
se začal negativně projevovat nadbytek strojírenského průmyslu
rozmístěného na poměrně malém prostoru mladého státu. Podni-
katel Wawerka se již začátkem dvacátých let rozhodl ve zvýšené
míře propagovat své výrobky a aktivně se účastnil všech strojí-
renských veletrhů, výstav a trhů.62 Úspěch se po čase dostavil
a firma získala mimo jiné výhodné státní zakázky (státní dráhy,

ministerstvo národní obrany, ministerstva pošt a telegrafů, státních hutí a dolů, státních zbrojovek
ad.).63

”
Byla tak zaměstnána (firma, pozn. M. H.), že bylo nutno přes čas, ba i ve dvou směnách

pracovati, zatím co jinde strojní průmysl pracoval třeba jen 3 dny v týdnu“. Po zbytek 20. let se
firma nesla na vlně pokračující konjunktury a rozšiřoval se dále jak výrobní sortiment, tak výrobní
prostory.64 Na konec si neodpustím jednu výstižnou shrnující charakteristiku tohoto podnikatele
k jehož důsledně prováděným heslům patřila

”
Pravda–poctivost–práce“: „Respektoval sociální záko-

nodárství vždy bez psaných zákonů, neboť svůj poměr k zaměstnancům snažil se vždy utvořiti tak, aby

58 Jednalo se o masivní soustruh skříňové konstrukce s litým dutým vřetenem a krátkým plochým ložem. Nebyl
opatřen koníkem, protože práce, pro kterou byl postaven, koník nevyžadovala. Označen byl D 503, přičemž číslo 503 bylo
vzato z čísla popisného Wawerkovy vily. V. Du¹ek, c.d. s. 115.

59 Navíc byla do výrobního programu obráběcích strojů v roce 1918 přibrána výroba shapingů označovaných jako
SN 500. J. Koláèek, Historie výroby obráběcích strojů v závodě TOS Lipník n. Bečvou, in: Historie výroby obráběcích
strojů u nás, Liberec 1980, s. 68.

60 Byl to tuhý stroj s plochým ložem, který měl vřeteno osazeno třístupňovou řemenicí pro pohon plochým řemenem
od transmise. Vybaven byl jednoduchým suportem a masivním koníkem. Posun suportu podél lože mohl být ruční i
mechanický. Mechanický pohyb suportu byl odvozen od otáček vodícího šroubu, který byl poháněn výměnnými ozubenými
koly přímo od vřetene přes jednoduché reverzační ústrojí. V. Du¹ek, c.d. s. 115.

61 Vedle toho využil F. Wawerka i zvýšené poptávky po stavebním materiálu a rozšířil výrobu cihel i výrobní
prostory cihelny. Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.

62 Pro ilustraci uvedu zajímavý výčet Wawerkovou firmou obeslaných veletržních akcí. 1920 – Podzimní veletrh
v Praze; 1921 – Jarní a podzimní veletrh v Praze; 1922 – Jarní veletrh v Praze, orientální veletrh v Bratislavě,
hospodářská a průmyslová výstava v Košicích, veletrh v Liberci, podzimní veletrh v Praze, 1923 – jarní veletrh v Praze,
výstava v Moravské Ostravě, výstavní trhy v Brně, dunajský veletrh v Bratislavě, veletrh v Liberci, podzimní veletrh
v Praze; 1924 – jarní veletrh v Praze, Všeživnostenská výstava v Praze, výstavní trhy v Brně, veletrh v Liberci, dunajský
veletrh v Bratislavě. Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.

63 Národní listy, č. 172, 30. července 1927.
64 Koncem dvacátých let pracovalo ve Wawerkově podniku ve třech provozech celkem 450 dělníků. Záhorská kronika,

Vlativědný sborník záhoří a Pobečví, roč. XIII., č. 4., 1931.
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i tito byli spokojeni jak se mzdou, tak i s podmínkami zaměstnání. Byl vždy pro spravedlivou distribuci
práce a odměny, pronásledoval lenost, ale podporoval iniciativu a píli odměňoval”.65

Josef Volman byl spolu s řadou zaměstnanců po vypuknutí první světové války odveden do
armády. Vedení firmy převzaly manželka Ludmila s dcerou, ale již roku 1915 musely pro nedostatek
zakázek výrobu v podniku zastavit. O vojenském účinkování nejmladšího z Volmanů se dozvídáme jen
málo, v rodinném archivu je uložen dopis starších bratří Otakara a Jindřicha, kde se k jeho osobě
dozvídáme

”
Pepa prý jest v srbském zajetí, jak mi Jára sdělil, má alespoň pokoj, jen kdyby se to chtělo

Obr. 26. Josef Volman

Obr. 27. Volmanův podnik v Čelákovicích, rok 1936

65 Podnikový archiv TOS Lipník n. Bečvou, Rodinná kronika Wawerkových.
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brzo skončit a pro nás šťastně.“66 V srbském zajetí v Bělehradě nakonec strávil dlouhých osm měsíců.
Do rakouské armády se sice nakonec vrátil, jakmile se ale roku 1918 dostal do Čech, z armády dezertoval
a do vyhlášení samostatnosti se skrýval. V roce 1919 po Volmanově opětném návratu do čela podniku
nemohlo být ve výrobě pokračováno, protože provozní stroje byly zatím odebrány a následně prodány.
Josef Volman se opět obrátil na svého bratra Otakara s žádostí o pomoc, které bylo dle rodinných
pamětí vyhověno:

”
Tato pomoc byla s ochotou poskytnuta opatřením lokomobily Umrath o 10,5 m 2

výhřevné plochy, byly dodány obráběcí stroje, včetně montáže na místě, suroviny a potřebný materiál.
Dále i finanční zajištění, aby mohl dělníkům poskytnouti první mzdy při zahájení výroby. Mimo to byla
podepsána záruka u Občansko-živnostenské záložny v Žebráku na půjčku do 50 000 Kč.“67 Josef Volman
se skupinou schopných konstruktérů začal vyvíjet nové moderní a konkurenceschopné obráběcí stroje
vyvážené do celého světa. Došlo k rozšíření podniku, k celkové modernizaci provozů i k nárůstu počtu
zaměstnanců. Začátkem roku 1920 bylo zaměstnáno v podniku o téměř jednu třetinu dělníků více než
před válkou a podnik navíc přibral i 17 učňů.

Na závěr citujme vzpomínky od bývalého pracovníka závodu, dokreslující osobnost Josefa
Volmana a jeho vztah k zaměstnancům:

”
Od všech svých zaměstnanců vyžadoval poctivou a pečlivou

práci, dodržování pracovní doby a pořádek na pracovišti. Často také sledoval soukromý život svých
zaměstnanců, měl zájem na jejich spokojenosti nejen v závodě, ale také v jejich rodině a pomáhal jak
mohl zvýšením platu, půjčkami peněz, zvláště při stavbě rodinných domků, nebo jejich opravě“.68

***

Předložené charakteristiky podnikatelů vykazují řadu společných znaků. Podnikatelé shodně
procházejí před svými podnikatelskými aktivitami různě dlouhou praxí ve strojírenských oborech doma
i v cizině. Byli to praktici, kteří se k potřebným technickým znalostem dopracovali vlastní praxí.
Následný podnikatelský počin byl v jejich případě nedílně spojen s jejich technickou invencí. Bez ní by
byl úspěch v tomto strojírenském oboru nemyslitelný.

Je zřejmé, že hlavním životním posláním podnikatelů bylo dosažení zisku, přesto však nelze
jejich osobnost redukovat jen na hospodářské aktivity. I když zde nebyl prostor pro detailnější přiblížení
mimopracovních aktivit podnikatelů, rozsah jejich působnosti byla širší a zahrnovala v sobě nejrůznější
společenské aktivity, od činnosti v četných spolcích až k angažování v komunální či vyšší politice.
Specifickou byla v tomto případě podpora zaměstnanců, ať již se jednalo o několikráte zde zmíněné
vyreklamování pracovníků z armády v průběhu první světové války či o výstavby bytů a domů pro
zaměstnance podniku. Ač tyto kroky nejsou činěny z prostého samaritánství, jsou určitým důkazem,
že dělníci nebyli v jejich chápání jen potenciálem nezbytným k dosažení ekonomického úspěchu.

Práce byla podpořena výzkumným projektem MK00002329901

66 Rodinný archiv Volmanů-Braunů.
67 Rodinný archiv Volmanů-Braunů, Paměti firmy F.Volmana v Žebráku, s. 5.
68 Ze Vzpomínek Otakara Slavíka, in: TOS, roč. 39, č. 12, 22.10. 1990.
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Hydrobiologie v českých zemích: plod vlastenectví, praktických potřeb
anebo součást imanentního vývoje vědeckého poznání?

Jan Janko

Název nabízí čtenářům tři možné způsoby vzniku hydrobiologie v Čechách, jak bývaly nazna-
čovány a o nichž můžeme reálně uvažovat. Uvidíme, že tyto výklady se nemusí vzájemně vylučovat
a že mohou být chápany jako vzájemně se doplňující podle principu koplementarity. Je to vlastně také
otázka interpretace některých náhledů, jež byly vyřčeny v souvislosti s hybnými silami vývoje vědeckého
poznání; určité záměry a zájmy, které stály v pozadí, nelze přitom z našeho uvažování vynechat.

Jako východisko našeho diskursu lze zvolit stanovisko J. Komárka, předložené ve stati Česká
hydrobiologie r. 1918 (po konstatování, že u nás v době Cuviera, Okena a jiných přírodovědců —
kromě Purkyňova veleducha — byl klid) : „A přece se vyvinul u nás v Čechách nový obor přírodních
věd, dosud nepovšimnutý učenou cizinou . . . “ Ta se podle Komárka oddávala darwinismu, zatímco
„hydrobiologie vzniká u nás jako odpověď na probuzený nacionalismus. Vzniká z touhy, abychom po
stránce přírodopisné poznali svoji vlast a abychom se manifestovali jako národní celek“ (KOMÁREK, J.,
1918, s. 82). Tvrzení o klidu můžeme bez větší diskuse odmítnout hned a limine1 a přejít tak k posouzení
2 základních tézí, jež z Komárkova apodiktického tvrzení vyplývají a provokativně bijí do očí: (1)
hydrobiologie vzniká u nás jako nový vědní obor, jinde nepěstovaný; (2) hydrobiologie se rodí v Čechách
z nacionalistických pohnutek a aspirací. Tuto druhou tézi se Komárek snažil vzápětí doložit poukazem
na Preslovu stať o vodním červu Gordius, „vidlořepu“ ve svém Kroku a některými statěmi Cordovými. Je
to naprosto nahodilé — mohli bychom jít dále do minulosti k Bohadschovi a Prochaskovi, máme-li dolo-
žit náš zájem o vodní živočichy, dávno před jakýmkoliv moderním nacionalismem. Komárek si byl vědom
nedostatečnosti svých tvrzení a připouští, když relativizuje tak svou první tézi, že této české literatuře
chyběl přehled o cizích pracích. Uvidíme, že to není jediný protimluv v jeho publikovaných názorech.

Podívejme se tedy, jak to vlastně vypadalo v „cizině“, která si nepovšimla vzniku nového
biologického oboru. Výzkum života vodních organismů byl intenzívní od konce 18. století — vzpomeňme
na účast přírodopisců na jednotlivých objevitelských plavbách, zpracovávání nalovených sbírek apod.; je
pravda, že v hlavních centrech vědy převažoval zájem o mořské živočichy a rostliny — britská expedice
lodi Challenger v 70. letech a německá s lodí Valdivia na samém prahu století dvacátého. Vznikly
i stanice pro biologický výzkum mořských organismů — nejznámější je A. Dohrnem zřízená (1873)
stanice v Neapoli, i habsburská monarchie si vybudovala její obdobu v Terstu (přednostou byl od r. 1898
profesor pražské německé univerzity C. I. Cori). Stále více rozhodujícími byly však praktické potřeby
rybářství a rybného průmyslu mořského i sladkovodního. Tak už byla v Kielu r. 1870 zřízena komise pro
výzkum německých moří s jasnou návazností na některé praktické problémy hospodářství, především
tu šlo — v Severním moři a na Baltu — o otázku pěstování ústřic. Od r. 1869 v tomto poli začal
intenzívní výzkum pod patronací profesora univerzity v Kielu K. A. Möbia. Jeho spis Die Auster und
Austernwirtschaft (1877) přinesl i důležité teoretické koncepty, v přední řade pojem biocenóza užívaný
posléze především v ruské a východoevropské literatuře (včetně po dlouhou dobu též v naší naší) —
v anglosaských zemích byl nahrazen Tansleyho pojmem ekosystém s přibližně stejným významem. Jen
o něco později začaly výzkumy životního prostředí moří i vnitrozemských vod a jeho vlivu na v něm žijící
organismy v USA (S. A. Forbes) a v alpských jezerech (A. Forel). Möbiovu především na moře upřenou
pozornost „přeložil“ do sladkovodní tematiky venkovského rybníka učitel F. Junge v dnes již klasickém
spise Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft (1885). Německé teoretizování v tomto oboru bylo opřeno
o teoretické základy darwinismu — ten se nikterak nemíjel s empririckým a experimentálním výzkumem
vod, jak chtěl zaujatě — s akcentem proti teoretizování v biologii — naznačit Komárek. Möbiova
definice biocenózy se široce prosadila; teoretizování by nebylo vadou úrovně tehdejší české hydrobiologie
v podání A. Friče a jeho žáků, spíše jí škodilo nedostatečné prohloubení metod a právě slabá aplikace
teoretických konceptů, které rostly kolem nás jako houby po dešti. Tak počátkem 20. století upoutaly
pozornost „teoretických“ hydrobiologů otázky potravních řetězců, podmínky výživy a typologizace
vodního prostředí, kde živé organismy žily – asi nejvýraznější příspěvek tehdy vnesl do oboru A.
Thienemann.2 Disciplína se postupně „paradigmatizovala“ — již r. 1893 zakládá O. Zacharias (hlava

1 Na intenzívní přírodovědeckou práci v českých zemích poukázal již dávno sborník, předložený a redigovaný
L. VINIKLÁŘEM (s. a., reálně asi 1931); další nové údaje zpracoval J. JANKO (1997). Srv. též, zejména pokud jde
o dějiny české zoologie, jíž se tu musíme zabývat především, práci OPATRNÝ, E. – PETRUŠKA, F. (1998).

2 K celkové orientaci v tomto vývoji postačí nahlédnout do jedné z příruček k dějinám věd o životě, např. do práce
JAHN, I. (2002), s. 602–608 nebo k jednotlivým aspektům rozvoje zmiňovaného oboru ve svazku HÖXTERMANN, E.
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ústavu u Plönského jezera časopis Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde, jemuž později (1908)
následovala Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und –graphie, založená R. Woltereckem.
To už měl obor i základní učebnici — Grundzüge der Hydrobiologie (1903) od E. Hentschela z Hamburku,
který definoval obor jako vědu o veškerých vztazích organismů k obklopující je vodě jako prostředí.3

České hydrobiologické výzkumy na rybnících a říčních tocích se tak rozvíjely paralelně s ob-
dobnými snahami u našich sousedů a v Severní Americe; nic nás nenutí odvozovat je ze zvláštního
vlasteneckého zaujetí Fričova okruhu, který by chtěl „darovat“ vlasti, Evropě a světu novou vědeckou
disciplínu. Zájem o výzkum vodstev se stále více rozšířoval a tak kupř. známý Darwinův odpůrce
L. Agassiz organizoval od konce 60. let předminulého století na novoanglickém pobřeží letní školy
o zájemce o mořskou biologii; poblíž jeho lokality Pennikese vyrostla o něco později proslulá laboratoř
Woods Hole.4

Začátky hydrobiologického výzkumu v českých zemích jako nepřerušovaného a záměrně provozo-
vaného výzkumného programu pramení ne v nahodilých pozorováních vodních organismů a pojednáních
o nich, nýbrž v provázání faunistického výzkumu s potřebami českého rybářství získat vědecké základy
pro chov ryb ve velkém. To je osobní zásluha Antonína Friče, který si tyto souvislosti výzkumů,
prováděných v oddělených liniích, posléze uvědomil a v 80. letech z nich vyvodil potřebné organizační
důsledky. Intenzívní zájem Fričův o české vodstvo a jeho biologické poměry zřejmě pramení v druhé
polovině let šedesátých (KAFKA, J., 1902, s. 54). Tehdy také v Živě publikuje Korýše země české
(1867, rozšířená verse se pak objevila v Archivu pro přírodovědecké vyzkoumání Čech r. 1872), podle
KOMÁRKA (1918, s. 108) nejlepší české dílo, jehož „skutečná cena je velmi slabá“ (sic!) Byly to ovšem
ryby, které upoutávaly Fričovu pozornost od 50. let, jak svědčí soupisy ryb z Čech, publikované paralelně
česky v Živě a německy v Lotosu (1859). Posun od faunistiky k širšímu biologickému záběru zřetelně
jeví počátek let sedmdesátých — pojednání Über die Fauna der Böhmerwaldseen (1871) a zakrátko poté
důležitý příspěvek O rybářství v řekách českých a o jeho poměru k umělému pěstování ryb a ku průmyslu
(1873; německá verze byla rovněž v Archivu publikována již o rok dříve). Představené zde tituly zároveň
jakoby mapovaly směr dalšího působení Friče a jeho žáků v této oblasti. Frič neobyčejně stál o spolupráci
s rybářskými spolky, pomáhal jim ve vedení umělého chovu ryb (především šlo o pstruhy a lososy)
a povzbuzoval je k vědeckému výzkumu života ryb, jeho podmínek a zejména potravy. Svým způsobem
shrnul Frič tyto výsledky do Rybářské mapy království Českého (1888). Zde provedl klasické rozlišení
vod na rybná pásma jako je pstruhové, lipanové apod.; v tom zřejmě předešel sousední země a jejich
badatele. Můžeme pokládat za jisté, že právě impulsy z Fričových snah (sbíral preparáty, přednášel,
hodně cestoval) ovlivnily ředitele schwarzenberských velkostatků v Třeboni Josefa Šustu (otce slavného
historika) k rozvinutí komplexního výzkumu životních podmínek a výživy užitkových ryb, především
kapra, jež pak vyvrcholil v klasické a záhy do německého jazyka přeložené obsáhlé knize Výživa kapra
a jeho družiny rybniční (1884), kterou právem Fričův Vesmír uvítal nadšenou recenzí.5

Rozhodující pro další hydrobiologické aktivity v českých zemích byly však zřejmě již od r.
1884 prováděné výzkumy na Dolnopočernickém rybníku (tak KAFKA, J., 1902, s. 54), pro něž byl pak
2. června 1888 se svolením majitele tamního panství barona Bély Dercsényho postaven továrnou Fričova
švagra F. Pernera z Týnce nad Labem přenosný domek jako základna pro terénní zpracování sběrů.
Ty pak spolu se svým asistentem V. Vávrou zpracoval a výsledky zveřejnil v publikaci Archivu jako
Zvířenu rybníků Dolnopočernického a Kačležského (1895, na Kačležský rybník v jižních Čechách byla
stanice přenesena po dokončení výzkumů v D. Počernicích r. 1890). Stanice pak putovala k Šumavským
jezerům (r. 1892), výsledky tohoto výzkumu pak byly publikovány jako Výzkum dvou jezer šumavských,
Černého a Čertova jezera (1898). Poté byla přemístěna r. 1896 do Poděbrad, kde postupně schátrala.
Nicméně poskytla zázemí pro výzkumy, jejichž výsledky publikovali Frič s Vávrou pod názvem Výzkum
Labe a jeho starých ramen (1903). Frič své bohaté zkušenosti shrnul jako základ programu nového
výzkumu, jenž byl uveřejněn ve Věstníku České akademie pod názvem O zkoumání vod českých (1897).
Zde vystupuje hydrobiologie nebo limnologie pod rouškou odvětví tradiční zoologie vlastně již jako
téměř paradigmatická disciplína; nejde jen o „zoografii“, faunistiku, určení a enumeraci organismů

et al. (eds, 2000). K Möbiovu a Jungeho přínosu pro hydrobiologii a ekologii viz též PLESSE, W. – RUX, D. (1977),
s. 333–337.

3 K tomu lze odkázat na článek SEKERA, E. (1928).
4 Viz STRUIK, D. J. (1957), s. 285.
5 Tu sepsal A. KŘÍŽEK (1885), právem připomínaje, že Šustovy výsledky mají eminentní význam nejen pro

praktiky, ale i pro přírodovědce vůbec. Je s podivem, že část naší zoologické historiografie Šustovy výsledky a přínosy
přehlíží, tak J. WENIG ve VINIKLÁŘOVĚ sborníku Šustovo jméno neuvádí, v dějinách zoologie E. OPATRNÉHO a F.
PETRUŠKY najdeme je připomenuto s hlavním dílem jen na s. 68.
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ve vodě žijících (tím se vyznačovaly dřívější práce Friče a jeho žáků a proto také byly kritizovány
Vejdovského školou).6 A. Frič evidentně již od 80. let chápal, že jeho výzkumy by neměly zůstat na
úrovni pouhých soupisů určených taxonů, že právě vodní prostředí skýtá namnoze výhodné východisko
pro studium životních funkcí v kontrolovatelném prostoru a nalezení celkového systému vzájemných
stavů včetně potravních, což mělo eminentní praktický význam. Zřízení přenosné stanice „zoologické“
(v terminologii tedy ještě ne „hydrobiologické“) bylo v tomto směru velmi důležitým krokem.7 A pak
už „biologie“ pronikla do názvu Fričovy studie o jím milované rybě, o jejíž výskyt u nás se tolik bál,
o lososu : Losos labský. Biologická a anatomická studie (1893).

Zde se naskýtá možnost úvahy nad tím, zda také logika vědeckého vývoje v zoologii tu ne-
promluvila i v našich omezených poměrech do konstituování české hydrobiologie, byť sám Frič a jeho
bezprostřední pomocníci, J. Kafka a V. Vávra neměli nikdy velké pochopení pro teoretizování (rozvoj
teoretické aktivity a s ní spojené experimentální metodiky byl charakteristický pro biologii jako celku ke
sklonku 2. poloviny 19. století). Právě Vejdovského škola, tak často kladená jako protiklad vůči popisné,
„zoografické“ škole Fričově, bezpochyby nastoupila nový směr; nicméně také Frič byl schopen se s novým
směřováním svého oboru vyrovnat „po svém“ a svou zoografii ekologizoval, jistě ne bez vlivu z „ciziny“
(což záměrně, jak dále uvidíme, bagatelizoval Komárek) a tím šel souhlasně s tendencí vývoje zoologie
(ale i botaniky) ve světovém měřítku.8 Frič byl cechovní zoolog a jako člověk s velkým přehledem nemohl
nevycítit změny ve vývoji biologie. Bez velkého hluku přijal darwinismus a svérázně proměnil svůj dosud
jednostranný faunistický program. V tom mu jistě byly nápomocné i jeho ohledy na rybářskou praxi,
nejen v českých zemích, ale i ve světě. Je všeobecně známo, že byl velkým a schopným organizátorem,
což nebylo alespoň v jeho době dobře možné bez velkého přehledu o světovém vývoji a tak postřehl
dobře nutný posun zájmu od problematiky moře k problematice sladkovodní. A svým způsobem, prý
podle literatury autokrat, též ještě sebekriticky dodává: „Co dosud v tom směru pracováno, stalo se
více méně nahodile bez určitého plánu a bez vydatné podpory a velice by se přeceňovala osobnost,
která by si troufala tvrditi, že dovede vytčenou úlohu řešiti sama“ (FRIČ, A., 1897, s. 35).

Pro správné pochopení vzniku české hydrobiologie je založení přenosné výzkumné stanice velice
důležité. Jde tu vlastně o akt institucionalizace — stanice je vedena pod hlavičkou Komitétu pro
přírodovědecké vyzkoumání Čech. A záhy se v naší literatuře objevila tvrzení o této stanici jako vůbec
první na evropské pevnině, tak již podle Kafky jde o první podnik toho druhu v Evropě (KAFKA,
J., 1902, s. 54). Tu se ale sám již nerozpomněl přesně, co právě při příležitosti zřízení dolnopočernické
stanice psal (pod značkou J. Kf.): upozorňoval tu na podobnou stanici fungující v Nizozemsku a též
na obdobnou, byť skromnější stanici prof. Benecke v Pomořanech (KAFKA, J., 1888, s. 265), ještě
pregnantněji je to vyjádřeno v drobnější zcela anonymně publikované zmínce, kterou zřejmě napsal
také on: „Podobné, arci větší přenosné stanice ku zkoumání zvířeny mořské užívá se na pobřeží
holandském; za bouřné zimy vezme se vždy do hlavního města a na jaře se zase na jiném vhodném
místě zbuduje. U jezer pomořanských zřídil prof. Benecke pozorovací domek asi těch rozměrů jako náš,
ale zařízení jeho ku rychlému rozebrání a opětnému postavení nebylo tak dokonalé“ (ANONYMUS,
1888, s. 202). Tedy o prioritě lze těžko hovořit, ostatně hledání priorit — jeden z oblíbených postupů
tzv. whiggish historiography of sciences — je pro dějiny přírodních věd metodologicky krajně neplodný
postup“ jednak se zpravidla najde v hlubině věků ještě více zasutý stejnocenný objev, jednak jde spíše
o pomocnou berličku politickému nacionalismu, jak jsme zažili např. při prezentaci priorit ruských
(sovětských) učenců v 50. letech minulého století. Ovšem v naší historiografii se po Kafkovi konstatování
priority Fričovy stalo obecným místem, přejímaným po sto let. A tu opět se můžeme vrátit k otázce
vlastenectví — neboť tradované přičítání priorit ve vývoji hydrobiologie Fričovi bylo a je projevem jisté
vlastenecké mentality, která sice od dob českého národního obrození se mnohokrát proměnila, zeslábla,
ale nezmizela.

6 Vynechávám zde otázky, které otevřel vůči pracím Friče a jeho žáků F. Vejdovský, A. Mrázek a další — to je otázka
spíše vědecké akribie a její úrovně v zoologii, hydrobiologii apod. — to zde řešit nemohu, a konec konců, představuje to již
jiný problém. Rozumný pohled na tuto nepěknou stránku z dějin naší přírodovědy dává ve svých vzpomínkách NĚMEC.
B. (2002), s.1̇44 n., srv. též MATOUŠEK, O. (1954), s. 203 n., JANKO, J. (1997), s. 494.

7 Správně upozorňoval E. Sekera v jisté polemice proti článku Komárkovu z r. 1918, že většina prací Fričovy školy
jako pouhá „systematická studia bez pokusů a pěstění biologických“ alespoň ve svých počátcích do hydrobiologie nepatří
(SEKERA,E., 1928, s. 72). Zde lze ještě odkázat na práce analyzující jednotlivé aspekty Fričova vědeckého díla — pro
nás je relevantní zejména hydrobiologie (HRBÁČEK, J., 1963) a ichtyologie (OLIVA, O., 1963, ČIHAŘ, J., 1983).

8 Bohužel i O. Matoušek, který ve své knize prokázal velkou schopnost vcítit se do situace Fričovy a poznat jeho
reálné postavení v tehdejší vědě a sledoval jeho úsilí se značnými sympatiemi, nedocenil jeho tvůrčí odpověď na nové
výzvy modernější biologie a setrval na běžně tradovaném tvrzení že Fričovi „byly tyto nové směry cizí“ (MATOUŠEK,
O., 1954, s. 208). Do značné míry ano, ale jen do té míry!
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Frič získal istě hodně nadšenců díky této dobově utvářené mentalitě, konec konců ne zcela
nesprávně píše Komárek: „A tím plánem, který získával tolik nadšených mladých sil svou vlasteneckou
pointou, byla hydrobiologie česká: cílevědomý výzkum vod českých“ (KOMÁREK, J., 1918, s. 87).
Zdůrazňování českého v dnes často podivných a nečekaných souvislostech mohlo budit skutečně nadšení
a vnuknout zájem. V takovém kontextu vyznívá i recenze připomenuté Šustovy práce (KŘÍŽEK, A.,
1885, s. 114): „Kniha, tak důkladně zpracovaná přispěje zajisté u velké míře ku zvelebení rybnikářství
i k oslavě jména českého, je v naší literatuře hospodářské pravou perlou, jež bohdá i za hranicemi
vlasti naší u odborníkův zaslouženého dojde uznání.“ Tak existovaly různé práce o měkkýších či mlžích
v Čechách žijících, ale žádná nedošla ve své době tak příznivého přijetí jako Uličného Měkkýši čeští
(1895), jistě především pro svou kvalitu a užitečnost, ale také pro název, jenž zněl jako zvon, jako heslo.
To se odráželo ještě ve Viniklářově sborníku, kde různí přispěvatelé toto dílo přímo s chutí celebrovali —
navíc tu poznamenejme, že celá řada portrétů přírodovědců končí v popiscích po vyjmenování životních
dat a titulů či funkcí označením jako „malakozoolog český“ (právě J. Uličný), bryolog český, entomolog
český. . . Dnes poněkud nadneseně se jevící entuziastická mentalita byla pro dobu charakteristická,
nemuselo tomu tak být jen ve vlasteneckých projevech, ale třeba v tak prozaické oblasti, jakou bylo mu-
zejnictví. Tak třeba pozdější známý cestovatel J. Kořenský říká ve vzpomínkách na Friče: „Žíti uprostřed
sbírek přírodovědeckých, tak někde v Českém muzeu, bylo mou tužbou a sloužiti múzám přírodním tře-
bas jako nejposlednější učedník, bylo mým vroucím přáním“ (KOŘENSKÝ, J., 1902, s. 13); a hned poté:
„Získati do svých vlastních sbírek také zkameněliny silurské, bylo vrcholem mých tužeb“ (tamtéž, s. 14).
Frič již vzhledem ke svému rodinnému původu byl jistě přesvědčeným českým vlastencem, ne však xeno-
fóbním a protiněmeckým, jak by se mohlo zdát z Komárkova článku či z jiných pozdějších reflexí. Ještě
počátkem 70. let publikoval v Lotosu, a hlavní vědecké práce jsou psány německy (to ovšem není v této
souvislosti podstatný argument, němčina tehdy ve vědecké komunikaci zastávala obdobnou funkci jako
dnes angličtina). Spolupracoval úzce s rybářskými spolky na Ohři a dolním Labi, byl vítán a oceňován
v Berlíně. . . I pohybovat se mezi svými českoněmeckými krajany mu nečinilo potíže — tak o zakončení
výzkumu na šumavských jezerech píše: „A já oslaviv s rodinou svoje 61leté narozeniny u Seeförstera,
vrátil jsem se do Prahy“ (FRIČ, A., 1896, s. 172). Ve Fričovi doznívalo ještě staré zemské vlastenectví.

Příčiny Komárkovy téze o českosti hydrobiologie je třeba hledat jinde. Poodhalil je sám Komárek
ve svém pozdějším článku po deseti letech. Podstatou tvrzení o vlasteneckém důvodu vzniku české
hydrobiologie je Komárkova snaha souznít se státní ideologií československého státu, získat státní
podporu — tak se on, sám žák F. Vejdovského, obrací proti obecně biologické orientaci svého učitele
a svých kolegů a vrací se faunistické a prakticistní orientaci A. Friče a jeho společníků z komitétu
pro přírodovědecké zkoumání Čech: „Odtržením od Vídně ukázala se nezbytná potřeba samostatného
výzkumnictví sloužícího interním potřebám zemědělství, lesnictví a rybářství v novém státním celku.
Ideální doby pěstování vědy pro vědu let předpřevratových byly tytam. Život nového státu žádal
nových sil nejen pro teorii, ale zvýšenou měrou i pro praktické účele“ (KOMÁREK, J., 1929, s.3̇). Škola
Vejdovského a Mrázka ovšem tomu dostat nemůže, zasloužilí spolupracovníci Fričovi Vávra a Kafka
zůstali osamoceni (pochopitelně ani německá věda u nás, která tíhne nadále k teoretické práci a opomíjí
vlastivědný výzkum) ač pracují v rámci naší říše (tamtéž), novým nárokům stačit neumí. Ani v „cizině“
uznávaní jednotlivci (tu jmenoval Klapálka, Uzla a Vimmera), kteří překročili provinciální úroveň,
nepřekročili svůj stín: pěstují jen teorii. Konec konců, zaznívá tu stejná myšlenka, kterou projevili ti,
kteří připravili úvodní statě ve vzpomínkovém Fričově sborníku: „Také vědy přírodní u nás, při všem
rázu kosmopolitickém, musí zapustiti především kořeny do půdy domácí, mají-li zdárně prospívati; musí
nalézti půdy v nejširších vrstvách národa. Ve vědění jest síla, pokrok i bohatství“ (Antonín Frič. . . ,
s. 5). Komárkovi v obou citovaných spisech nešlo o historii hydrobiologie či zoologie, ale o určitý návod
pro vědní politiku, tedy o to, čemu G. Canguilhem říkal „vědecká ideologie“. Je zajímavé, že tu mohou
být i osobní důvody: spolupracovníkem a pomocníkem Fričovým a jeho žáků při výzkumu šumavských
jezer byl nadlesní z hohenzollernského velkostatku Bystřice — Nýrsko Julius Komárek, otec profesorův.9

Jen pro úplnost dodejme, že na začátku 20. století se rozvíjí — v opoždění za českým — též
organizovaný hydrobiologický výzkum spojený s národnostně německy orientovanými badateli, a to
v prvé řadě z iniciativy profesora zoologie na pražské německé univerzitě R. Lendlmayera v. Lendenfeld,
jenž začal s výzkumy planktonu na Máchově jezeře (tenkrát Grosser Teich bei Hirschberg), z nichž
publikoval první výsledky r. 1901. Pořádal tam prázdninové kurzy a posléze tam byla zřízena výzkumná

9 O obou a jejich vztahu blíže viz FRIČ, J.,1958, s. 153–156. Autor zdůrazňuje, že starší Komárek byl „národním
bojovníkem tam, kde byla věc národa ohrožována přímo ve svých kořenech“ (s. 153). Sám Frič staršího Komárka připomíná
(např. FRIČ, A., 1896, s. 171).
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stanice (1909), převzatá posléze V. Langhansem a podřízena zemědělskému odboru pražské německé
techniky v Děčíně-Libverdě. V českém prostředí je rozvoj hydrobiologie svým způsobem završen ve 20.
létech minulého století zásluhou K. Schäferny, jenž založil r. 1925 hydrobiologickou stanici na lnářských
rybnících a stal se posléze r. 1934 mimořádným profesorem hydrobiologie a ichtylogie na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze. Tu začíná ovšem již jiný příběh, odlišný od geneze oboru.10

Viděli jsme, že tu jde v mnohém pohledu na problematiku reálné geneze oboru hydrobiologie
ve světovém i v domácím kontextu o otázku interpretace. Názvy v podtitulu mého příspěvku, jako
by dávány k alternativním úvahám a vedené k vyloučení nesprávných možností, jsou vlastně svým
způsobem vzájemně se nevylučující a tedy komplementární. Komárkova téze o vzniku hydrobiologie ve
světovém i v domácím českém kontextu z nacionálních aspirací je naprosto neudržitelná: jde o účelový
konstrukt, zjevně zaměřený na získání podpory (ideové i materiální) a na vlastní vyrovnávání si účtů
s těmi, kdož „podléhali“ orientaci na výzkumné trendy, platné v mezinárodním měřítku, tedy se školou
F. Vejdovského, ze které sám vyšel. Nicméně nelze popřít, že i národovecký enthusiasmus tu mohl sehrát
důležitou roli. Však to známe i z dnešních „diskusí.“ — „Co je české, to je hezké,“ říkávalo se kdysi.
A nyní: „Kdo neskáče, není Čech.“ Podivuhodné proměny mentality anebo stará idylka – švejkovina?

Literatura

Poznámka. Nemohl jsem ověřit všechny letopočty, uváděné v hlavním textu, v originále a tak některé
jsem přebral ze sekundární literatury, v níž najdeme často rozporné údaje.

Anobymus: Přenosná stanice zoologická. Vesmír 17, 1885, s. 202.
Antonín Frič. Vzpomínky k sedmdesátým narozeninám. Praha 1902.
Čihař, J.: Přínos Antonína Friče české ichthyologii a rybářství. Časopis Národního muzea, řada

přírod., 152, 1983, s. 166-167.
Frič, A.: O zoologických stanicích v Čechách. Vesmír 25, 1896, s. 159–160 a 171–172; 26, 1897, s.

207–208.
Frič, A.: O zkoumání českých vod. Programová úvaha. Věstník České akademie 6, 1897, s. 35–43.
Frič, J. et al.: Velké vzory našeho lesnictví. Praha 1958.
Höxtermann, E. et al. (eds.): Berichte zur Geschichte der Hydro- und Meeresbiologie. Verhandlungen

zur Geschichte und Theorie der Biologie 5, Berlin 2000.
Hrbáček, J.: Činnost prof. dr. Antonína Friče v hydrobiologii. Časopis Národního muzea, odd.

přírodověd. 132, 1963, s. 195–197.
Jahn, I. (ed.): Geschichte de Biologie — Theorien, Methoden, Institutionen, Kurbiographien. Heidel-

berg – Berlin 2002 (3. vyd.).
Janko, J.: Vědy o životě v českých zemích 1750–1950. Praha 1997.
Kafka, J.: Zoologická stanice komitétu pro výzkum Čech. Vesmír 17, 1888, s. 265–266.
Kafka, J.: Z prací a stanic biologických na prospěch českého rybářství. In: Antonín Frič. . . , s. 53–56.
Komárek, J.: Česká hydrobiologie. Časopis Národního muzea, řada přírodověd. 92, 1918, s. 82–87,

107–115.
Komárek, J.: Zoologická věda v ČSR za posledních 10 let. Věda přírodní 10, 1929, s. 2–4, 54–56,

105–109.
Kořenský, J.: Před čtyřiceti lety. In: Antonín Frič. . . , s. 13–17.
Matoušek, O.: Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy. Praha 1954.
Němec, B.: Vzpomínky. Praha 2002.
Oliva, O.: Prof. dr. Antonín Frič jako ichthyolog. Časopis Národního muzea, odd. přírod. 132, 1963,

s. 191–194.
Opatrný, E. – Petruška, F.: Dějiny české zoologie. Olomouc 1998.
Plesse, W. – RUX, D.: Biographien bedeutender Biologen. Berlin 1977 (2. vyd.).
Sekera, E.: Rozsah pojmu hydrobiologie. Příroda 21, 1928, s. 70–73.
Reiling, H.: Václav Frič (1839 – 1916): Traces in Archives and Museums. In: Höxterman et al., cit.

dílo, s. 341/-357.
Struik, D. J.: The Origins of American Science. New York 1957.
Viniklář, L. (ed.): Vývoj české přírodovědy. Praha s. a. (1931).
Wenig, J.: Nástin vývoje a dějin zoologie v Čechách. In: VINIKLÁŘ, L., cit. dílo, s. 69–93.

10 Příslušnou literaturu a základní výklad mohou zájemci získat u JANKO, J., 1997 (podle rejstříku).

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 200 Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 14, Praha 2006 127





Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899

Ivan Jakubec

Příspěvek1 je věnován problematice konstrukce národních, tedy českých, předních představitelů vědy
a techniky 19. století v ojedinělém tištěném pramenu — Vilímkově Národním albu2 s výstižným
podtitulem „Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých“3

z produkce nakladatelství Josef Richard Vilímek4 (ml.) (Praha – Nové Město, Spálená 13). Obsáhlé dílo
sestávající se z 280 stran podobizen 1282 osobností a jejich stručných biografických hesel, biogramů bylo
dokončeno 6. prosince 1899. Životopisy vycházely původně jako jednotlivá čísla (celkem 25), ve kterých
byly abecedně uvedeny jednotlivé osobnosti. Svázaná verze sice zachovala toto abecední členění podle
čísel, ale obsahuje celkový obsah uvedených osobností, což práci s Albem ulehčuje.

V prospektu k prvnímu číslu biogramů se uvádí, že „jsme tímto dílem povinni nejen minulosti
a přítomnosti, českého národa, ale i budoucnosti, aby pro ni zachována zůstala památka těch, kdož
pracovali a pomáhali pracovati na hrdé naší kulturní stavbě, jsme tím povinni i navzájem sobě, abychom
se sčítali, se poznali v úzkém celku kruhu naší národní rodiny, kterou představujeme“.

Redakce v úvodu ke svázanému exempláři, datovaném prosincem 1899, vysvětluje význam díla
a přístup ke zpracování dané látky. „V století XIX. vykonal Český národ na poli kulturním tolik
obrovské práce, že bylo spravedlivo, aby na sklonku tohoto století byli přiměřeným způsobem spočítáni
všichni ti pracovníci, kteří nejrůznějšími směry a obory své snahy a práce ke kulturnímu vývoji našeho
národa přispěli. Tak vzniklo „Národní Album“. [. . . ] Už dle řečeného vidno, že nebylo naším úmyslem
povznésti dílo na stupeň nějakého Slavína nebo Pantheonu, kdež místa mohly by nalézti pouze a výlučně
jen nejvyšší a nejzasloužilejší hlavy národní práce, oblité již aureolou pohrobní slávy. A ty každý národ
dokonale zná, ty jsou již hluboce zapsány v jeho srdci. Byl-li někde pohlíženo s tohoto stanoviska na
„Národní album“, pak byl názor ten zcela falešný. Naším programem, jakž jsme také veřejně ohlásili,
bylo podati národu velký, biografický slovník lidí oracemi a snahami svými pozoruhodných a o náš národ
zasloužilých ze všech oborů a vrstev Českého národa, a tím právě vznikla ona demokratická pestrota
díla samého, kde střídají se podobizny řekněme nejvyšší duševní aristokracie ze stravě uměleckého,
literárního i vědeckého s portréty prostých pracovníků kulturních, již zase jiným způsobem ale poctivě
a svědomitě uplatňovali hřivnu svou. Práce celého tohoto tělesa ve své výslednici mířila však vždy
k témuž cíli: býti užitečným a prospěšným národu.

Je přirozeno, že jsme si všímali hlavně a především doby současné, která vtiskuje celému dílu ráz,
ač i minulost a prvopočátky našeho národního rozvíjení na úsvitě století XX. dle možnosti nejúplněji
jsou zastoupeny. Ale to právě považujeme za přednost díla, jež chce býti věrným reflexem jisté časové
periody, neboť přijde jednou zajisté doba, kdy se dostaví nutnost pokračování a doplnění tohoto díla,
byť i snad jinou formou a jiným způsobem.“

Národní album navazovalo chronologicky vydáním, kvalitou i rozměry na jinou publikaci Vilím-
kova nakladatelství, totiž na „Letem českým světem. Půltisíce fotograf. pohledů z Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska“, které bylo dokončeno 1. listopadu 1898. V tomto albu nalezneme výjimečně i vyobrazení
technických provozů, jako např. cukrovaru apod.

Podívejme se stručně na konstrukci hesla. V záhlaví hesla po uvedení křestního jména a příjmení
následuje ještě stručné označení činnosti, přesné datum a místo narození, případně úmrtí (pokud je
známo) a údaj např. o dosaženém vzdělání či působišti nebo dosažené hodnosti. Pak je uvedeno stručné
curriculum vitae. Každé heslo má svého autora, resp. autorskou šifru. Na konci alba je pak seznam
autorských šifer s uvedením celých jmen autorů hesel nebo jen obecný odkaz na redakci. V řadě případů
pokud byly životopisy uveřejněny v jednom svazku a osobnosti působily v jednom oboru, byly napsány

1 Příspěvek vznikl v rámci Výzkumného záměru MŠMT č. MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v mi-
nulosti a dnes.

2 Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, J. R.
Vilímek, Praha 1899. Uloženo v NK ČR pod signaturou 54 C 811.

3 Na Vilímkovo album upozornil J. Štaif a E. Kubů v příspěvcích věnovaných obecně problematice české národní
a hospodářské elity: E. Kubù { J. ©taif, Česká hospodářská elita 1890–1918. Pojmy, reprezentace, ambice, in T.
Dvořák – R. Vlček – L. Vykoupil (eds.), Milý Boreldots, Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho 70. narozeninám věnují
přátelé, kolegové a žáci, Brno 2003, s. 107-127; J. ©taif, Dvě reprezentace české podnikatelské elity před r. 1918: Národní
album J. R. Vilímka a Národohospodářský ústav při ČAV, in Hospodářské dějiny/Economic History 23, Praha 2004,
s. 241–259; J. ©taif, Česká národní elita v Národním albu J. R. Vilímka z r. 1899, in B. Chocholáč – J. Malíř (eds.),
Pocta Janu Janákovi, Brno 2002, s. 645–655.

4 J. Halada, Moderní český nakladatel: Josef Richard Vilímek – otec a syn, in F. Stellner – M. Kovář (eds.),
Staletí objevů, diplomacie a válek, AUC, Phil. Et Hist. 1/2003, Studia Historica LV, Praha 2005, s. 209–215.
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jedním autorem. Celkem je biogram tvořen v průměru 12–25 řádky. Výjimečným rozsahem disponují
hesla věnovaná vůdcům národa (např. J. Palacký, F. L. Riger aj.).

Věnujme se nyní albu z hlediska významu pro dějiny vědy a techniky v českých zemích.
Autor napočítal celkem 181 osobností (cca 14 %), které mají vztah k vědě a technice. Vzal jsem
v úvahu, zejména s ohledem na obsah hesel, tyto kategorie: inženýři, profesoři, docenti a asistenti
odborných předmětů technických škol a univerzit, továrníci, průmyslníci, ředitelé a správci cukrovarů,
architekti a stavební radové, středoškolští profesoři odborných předmětů, pokud vykonávali i vědeckou
činnost, vynálezci; dále profesně matematici, fyzici, astronomové, chemici, elektrotechnici, geologové,
mineralogové, botanici, zoologové, hutníci a báňští odborníci; v neposlední řadě lékaři, farmakologové
a profesoři a docenti lékařských fakult. Touto kategorií se však příspěvek vzhledem k autorově specia-
lizaci nezabývá.

Podle uvedeného rozvrstvení nalezneme v kategorii továrníci, inženýři a vynálezci celkem 38
biogramů. V rámci této poměrně heterogenní skupiny je možné vydělit silnou skupinu cukrovarníků,
a to jak majitelů a správců cukrovarů, tak techniků v počtu 11. V oddíle architekti, profesoři vysokých
škol, inženýři, stavitelé je uvedeno celkem 21 životopisů osob. Většinou se jednalo o architekty působící
v Praze, o vysokoškolské profesory pražské techniky, nejprve utrakvistické, později české techniky. Dále
Vilímek uveřejnil 3, resp. 4 biogramy mecenášů vědy a částečně i technických znalostí a dovedností,
zejména v souvislosti se založením Náprstkova Průmyslového muzea.5 V kategorii profesoři odborných
předmětů na technických školách a univerzitách je v albu uvedeno 41 osob. Opět se jedná až na výjimky
o profesory pražské techniky a univerzity nejprve utrakvistické, později české. V kategorii profesoři
odborných předmětů na středních školách napočteme celkem 22 osob. V tomto souboru nalezneme
nejvíce mimopražských učitelů ať již z Čech nebo z Moravy. V poslední autorem vymezené kategorii –
vědci a lékaři – je 60 biogramů, z toho lékaři 48 hesel. Podle počtu jednotlivých profesních skupin je
zřejmé, že autoři alba věnovali pozornost produkci „bílého“ zlata – cukrovarnictví. Neméně pozornosti
se dostalo též chemikům a dvěma elektrotechnikům.

V kategorii továrníků, inženýrů a vynálezců jmenujme ze známějších např. podnikatele Čeňka
Daňka a Ferdinanda Zátku, hodináře Ludvíka Hainze, elektrotechnika Františka Křižíka a Štěpána
Doubravu a vynálezce Josefa Ressla a Vácslava Kadeřávka, ale také např. Jaroslava Schnircha, ředitele

5 Josef Hlávka, zakladatel ČAVU, vrchní stavební rada (1831–1908) (sloupec 22)
Anna Náprstková, zakladatelka Průmyslového musea, Praha (1788–1873) (28–29)
Vojta Náprstek, zakladatel Průmyslového musea, Praha (1826–1894) (29-30)
Barbora Serafinová (starší sestra Anny Náprstkové) (1779–1852) (30)

Kurzívou doplněny údaje z dalších encyklopedií a příruček: M. My¹ka a kol., Historická encyklopedie podnikatelů,
Ostrava 2003 (dále jen HEP); OSN; OSNND; Umělecké památky Praha, 1. díl, Praha 1996; J. Petráò, Nástin dějin
filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1984; A. ©lechtová { J. Levora, Členové České akademie věd a umění
1890 – 1952, Práce z dějin Československé akademie věd B3, Praha 1989; Encyklopedie Českých Budějovic, České
Budějovice 1998; Malá československá encyklopedie; P. Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků
v Čechách, Praha 2004. Číslo uvedené v závorce odkazuje na sloupec Národního alba.

6 Josef Brdlík, průmyslník v Žirovnici a poslanec (1848–?) (170–171)
Josef Bromovský, inženýr a továrník (1841–1911) (18)
Jan Cingroš, průmyslník (1841–1906) (96)
František Václav Červený, továrník (1819–1896) (18–19)
Čeněk Daněk z Esse, inženýr a továrník (1827–1893) (96)
Josef František Doubek, průmyslník (1806–1882) (171)
Dr. Štěpán Doubrava, elektrotechnik (1857–1898) (287)
Ludvík Hainz, průmyslník (1818–1873) (171)
Ladislav Hajniš, strojní inženýr a spisovatel (1849–1889) (311)
František Herles, chemik v Praze (1861–?) (268)
Richard Jahn, továrník (1840–?) (19)
Vácslav Kadeřávek, vynálezce (1835–1881) (311)
Jan Kaftan, inženýr a poslanec (1841–?) (159)
Jan Kohout, průmyslník (1818–1884) (96–97)
František Křižík, továrník (1847–1941) (19)
Josef Kučera, technolog a spisovatel (1829–1907) (335)
Antonín Kunz, průmyslník (1860–?) (97)
Alois Hugo Lhota, továrník harmonií a pian v Hradci Králové (1852–1891) (344)
Jan Prokopec, továrník (1824–?) (19–20)
Jindřich Ressel, inženýr a vynálezce (1829–1884) (311–312)
Josef Ressel, vynálezce šroubu (1793–1857) (312)
Jaroslav Schnirch, inženýr (1847–1902) (268)
František Smekal, průmyslník (1818–1883) (171)
František Šebor, továrník (1838–1904) (171)
František Wiesner, průmyslník (1833–1880) (171)
Dr. Ferdinand Zátka, průmyslník (1845–1901) (97)
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Spolku na zkoušení a přehlížení parních kotlů v Praze.6 Z oblasti cukrovarnictví uveďme např. Hugo
Jelínka.7 V kategorii architektů, profesorů vysokých škol, inženýrů a stavitelů nalezneme např. Josef
Schulze, Josefa Mockera, Josefa Hlávku, Václava Nekvasila a Antonína Wiehla, ale z méně známých
např. Rudolfa Stecha, architekta v Plzni.8

Mezi vysokoškolskými pedagogy technických škol a univerzity Album uvádí např. Josefa Šolína,
Alberta Vojtěcha Velflíka, Jana Krejčího a Františka J. Studničku, ale i Josefa Hrabáka, prof. hutnického
a hornického strojnictví na hornické akademii v Příbrami.9 V kategorii středoškolských pedagogů

7 Bedřich Bernau, správce cukrovaru v Plaňanech a spisovatel (1849–?) (265)
Jan V. Diviš Čistecký ze Šterlinků, ředitel cukrovaru v Přelouči (1848–?) (220)
Fr. V. Goller, vrchní ředitel české společnosti pro průmysl cukerní v Praze (1839–1911) (153)
Gustav rytíř Hodek ze Zelevic, cukrovarník v Pětipsech (1832–1917) (153–154)
Hugo Jelínek, inženýr v Praze (1834–1901) (220)
Matouš Jezbera, ředitel cukrovaru v Pardubicích (1841–1893) (154)
Hanuš Karlík, cukrovarník v Nymburce (1850–1927) (154)
Arnošt Mik, vrchní ředitel cukrovarů (1842-1893) (220)
Bedřich Napravil, ředitel cukrovaru (1841-1894) (220-221)
Josef Pfleger, cukrovarník (1823–1901) (154)
Ferdinand Urbánek, vrchní inspektor cukrovarů (1821–1887) (221)

8 Edvard Bazika, inženýr a stavitel v Praze (1830–1914) (334)
Quido Bělský, architekt a poslanec (1855–1909) (148)
Vilém Bukowský, prof. české techniky v Praze (1831–1899) (148-149)
Antonín Cechner, architekt, prof. odborné školy sochařsko-kamenické v Hořicích (1857–1942) (229)
Vilém Dokoupil, architekt, ředitel odborné školy sochařské v Hořicích (1852–1927) (267-268)
Jindřich Fialka, architekt a inženýr, prof. české státní průmyslové školy (1855–1920) (87–88)
Saturnin Heller, architekt (1840–1884) (229–230)
Josef Hlávka, viz výše (1831–1908) (22)
Jan Koula, architekt, prof. české techniky v Praze (1855–1919) (353-354)
Otakar Materna, inženýr v Praze (1860–1928) (230)
Josef Mocker, architekt v Praze(1835-1899) (42)
Bedřich/Friedrich Münzberger, architekt v Praze (1846–1928) (149)
Václav Nekvasil, architekt v Praze (1840–1906) (149)
Josef Podhajský, architekt, prof. státní průmyslové škole v Praze (1858–1912) (230)
V. Rošťlapil, architekt v Praze (1856–1930) (88)
František Schmoranz, ml., c. k. stavební rada, architekt, 1. ředitel c. k. umělecko-průmyslové školy v Praze (1845-1892)
(42-43)
Josef Schulz, prof. vysokých škol technických v Praze (1840–1917), (43)
Edvard Sochor, architekt v Praze (1862–ještě živ 1916) (88)
Rudolf Stech/Štech/Štěch, architekt v Plzni (1858–1908) (230)
Jiří Stibral, architekt, ředitel uměl.-průmysl. Školy v Praze (1859–1939) (88-89)
Antonín Wiehl, architekt a stavitel v Praze (1846–1910) (89)
Jan Zeyer, architekt v Praze (1847–1903) (149)

9 Dr. František Augustin, mimoř. prof. české univerzity, meteorologie, klimatologie (1846–1908) (162)
Dr. Jindřich Ladislav Barvíř, doc. české univerzity, mineralog, petrograf (1863–1952) (82-83)
Dr. August Bělohoubek, mimoř. prof. všeobecné chemie na české univerzitě (1847–1908) (187)
Dr. Gabriel Blažek, prof. matematiky na pražské technice, poslanec (1842–1910) (30)
Dr. Em. Bořický, prof. univerzity v Praze, mineralog, geolog (1854-?) (199-200)
Dr. Ladislav Čelakovský, doc. české techniky v Praze, botanik (1864–1916) (64)
Dr. Otokar Feistmantl, prof. mineralogie a geologie na české technice (1848-1891) (35)
Dr. Antonín Frič, prof. na české univerzitě v Praze, zoolog a paleontolog (1832–1913) (8-2-83)
Dr. Gustav Gruss, prof. astronomie na české univerzitě (1854-1922) (300–301)
Vinenc Hausmann, prof. mechaniky a teoretické nauky o strojích na české technice (1826–1897) (214)
Josef Hrabák, prof. hutnického a hornického strojnictví na horní akademii v Příbrami (1833–1921) (288)
Dr. Jaroslav Jiljí Jahn, sekční geolog říšského geologického ústavu ve Vídni (1865-?) (162)
Karel Kořistka, prof. techniky v Praze (1825–1906) (162)
Dr. Ludvík Kraus, docent na české univerzitě, matematik (1857–1884) (301)
Dr. Jan Krejčí, prof. vysokých škol technických v Praze, geolog (1825–1887) (83)
Adolf Liebscher, prof. čes. techniky, malíř (1857–1919) (120-121)
František Müller, prof. geodezie na technice v Praze (1835-?) (139)
Jiří Pacold, prof. české techniky, pozemní stavitelství (1834-?) (59-60)
Augustin Pánek, mimoř. prof. čes. techniky, matematik (1843–1908) (129–130)
Karel Pelz, prof. deskriptivní geometrie na české technice v Praze (1845–1908) (288)
Kristian Petrlík, prof. stavitelství na české technice (1842–?) (60)
Dr. Filip Počta, mimoř. prof. paleontologie na české univerzitě (1859–1924) (187–188)
Dr. Aug. Seydler, prof. matematické fyziky a astronomie na české univerzitě (1849-1891) (130)
Gustav Skřivan, prof. matematiky na české technice (1831–1866) (214)
Rudolf Skuherský prof. deskriptivní geometrie na české technice (1828–1863) (214–215)
Dr. Alfred Slavík, prof. mineralogie a geologie české techniky (1847-?) (139-140)
Dr. Julius Stoklasa, prof. české techniky, fyziolog, agronom (1860/správně 1857-.1936) (107–108)
Dr. V. Čeněk Strouhal, prof. experimentální fyziky na české univerzitě (1850–1923) (130)
Dr. František Josef Studnička, prof. matematiky na české univerzitě (1836–1903) (130–131)
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odborných předmětů a současně vědců eventuálně popularizátorů vědy je např. Alois Studnička.10

V další kategorii vědců a lékařů nalezneme kromě J. E. Purkyně také jeho syna Emanuela,
přírodovědce, či Josefa Kafku, zaměstnance paleontologického oddělení Musea království českého.11

Většina narozených (nepočítaje kategorii lékařů) — 32 — se narodila ve 40. letech 19. století, 26
se narodilo v 50. letech, 18 ve 30. letech, 8 ve 20. letech a 7 v 60. letech. Kromě toho se tři ještě narodili
v 18. století, a jeden na samém počátku 19. století. Řada zemřelých, pokud bylo dosud zjištěno, skonala
v 80. a 90. letech 19. století, někteří aktivně působili ještě v počátcích první ČSR.

* * *

Ve Vilímkově Národním albu jsou nejobsáhlejší biogramy věnovány vůdčím politikům 19. století.
V oblasti vědy a techniky jde o prezentaci předních odborníků. V řadě případů se jednalo o prvotřídní
specialisty, kteří se tak stali součástí »národní rodiny«. Některé osobnosti se rozvinuly a plně dozrály
až ve století 20. Současně však uvedené osobnosti můžeme považovat svým způsobem za výkvět, za
odbornou a profesní elitu na různých úrovních od místní až po úroveň zemských hlavních měst českých
zemí s Prahou v čele. Album lze chápat jako doplněk, ne-li přímo za druhé — tentokráte biografické
— doplňky k Ottově slovníku naučnému. Valnou část biografických hesel obsahuje i OSN a OSNND.

Dr. Vojtěch Šafařík, prof. deskriptivní astronomie na české univerzitě (1829–1902) (188)
Václav Šimerka, matematik, kněz v Jednišovicích u Vysokého Mýta (1819-1887) (131)
Josef Šolín, prof. české techniky, mechanika (1841–1912) (60–61)
František Štolba, prof. technické chemie a chemické metalurgie na české technice (1839–1910) (188)
František Tilšer, prof. deskriptivní geometrie na české technice a politik (1825–1913) (215)
Jan J. Vaňha, ředitel zemské výzkumné stanice pro pěstování rostlin v Brně (1859-?) (108)
Antonín Vávra, prof. mechanické technologie na české technice (1848-?) (140)
Dr. František Vejdovský, prof. zoologie, srovnávací anatomie a embryologie na české univerzitě (1849–1939) (83–84)
Albert Vojtěch Velflík, prof. vysokých technických škol v Praze (1856–1920) (61)
Eduard Weyr, prof. matematiky na české technice (1852–1905) (140)
Dr. Emil Weyr, prof. matematiky na univerzitě ve Vídni (1848-1894) (140–141)
Karel Václav Zenger, prof. fyziky na české technice (1830–1908) (188–189)

10 Bohumil Bauše, prof. a spisovatel v Praze (1845–?) (134)
Dr. Fratišek Bayer, zoolog a prof. na gymnáziu v Praze (1854–1936) (199–200)
Karel Černý, chemik, státní řemeslnická škola v Jaroměři (1856-?) (267)
Ladislav Duda, entomolog, prof. vyššího reálného gymnázia v Praze (1854–1895) (234)
František Faktor, prof. na reálce v Prostějově, chemik (1861–?) (200)
Dr. Ed. Formánek, prof. gymnázia v Brně, botanik (1845–?) (134)
Em. Hertík, strojní ing., prof. státní průmyslové školy v Praze (1854–1916) (287-288)
Jiljí Vratislav Jahn, přední vzdělavatel české literatury chemické, poslanec, Praha (1838–?) (39–40)
Zdeněk Jahn, chemik, Plzeň (1849–?) (268)
Václav Jandečka, geometr, zemský školní inspektor (1820–1897) (301)
Pavel Jehlička, přírodovědec, okresní školní inspektor (1826–1883) (338–339)
Jan John, prof. na reálce v Praze, přírodovědec (1850–) (200)
Dr. Vincenc Kotal, prof. české reálky v Praze, botanik (1841–1883) (134–135)
Jan Kušta, prof. na reálce v Praze (1845–?) (200)
František Machovec, matematik a deskriptivní geometr, prof. reálky v Karlíně, suploval na české technice (1855–1892)
(301)
Dr. Nekut, prof. gymnázia v Praze (1840–?) (135)
Bedřich Procházka, deskriptivní geometr, ředitel reálky v Náchodě (1855–1934) (301)
Václav Spitzner, botanik, prof. reálné školy v Prostějově (1852–?) (235)
Alois Studnička, technolog (šicí stroj), ředitel průmyslové školy v Mostaru (1842–1927) (312)
Vincenc Šimerka, ředitel české průmyslové školy v Plzni (1843–?) (215)
Jan Tille, strojní ing., ředitel státní průmyslové školy v Praze (1833–1898) (288)
Antonín Večeř, ing., zemský učitel technických věd na hosp. škole ve Velkém Meziříčí (1853–?) (268)

11 Výběrově jen se zaměřením na oblast vědy:
Jan Kapras, přední český pěstovatel duševědy, mj. Brno (1847–1934) (40)
Dr. Vladislav Šír, přírodovědec (1830–1889) (319)
Dr. Jan Svatopluk Presl, přírodověc (1791–1849) (339)
Jan Evangelista Purkyně, lékař a učenec(1787–1869) (172)
Dr. Emanuel Purkyně, přírodovědec (1832–1882) (339)
Dr. Antonín Fleischer, entolomog, člen moravské zdravotní rady na Moravě (1850–?) (234)
Josef Kafka, přírodovědec, paleont. odd. Musea království českého (1858–1929) (234–235)
Karel Feistmantel, geolog (1819–1885) (338)
Dr. Bedřich Katzer, geolog (1861–1925) (339)
Dr. Martin Kříž, speleolog, notář ve Ždánicích na Moravě (1841–1916) (235)
Václav Fišera, ekonom, poslanec (1837–?) (245)
Bedřich Heyduk, ekonom (1832–1890) (245)
Fr. Horský rytíř z Horskyfeldu, ekonom (1801–1877) (245)
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Dovolte mi, abych na Vám na závěr přednesl tři ukázky biogramů z Vilímkova Národního alba.
První je věnován Janu Cigrošovi, druhý Edvardu Bazikovi a třetí Janu Svatopluku Preslovi.

„Jan Cingroš, český průmyslník, * r. 1841, v Bolevci u Plzně.

Cingroš jest jedním z našich nejsnaživějších a nejpodnikavějších průmyslníků, jenž značně
přispívá k dobré pověsti české práce. Jemu náleží zásluha, že v r. 1866 zavedl v Čechách nové odvětví
průmyslu, totiž leštěné práce ze žuly, syenitu, porfyru apod., které tehdy vůbec v Rakousku málo
známy byly. Ježto pak veškerou píli a dovednost věnoval dokonalému spracování, docílil, že závod
jeho, který dnes zaměstnává více než 500 lidí, náleží mezi největší závody toho druhu v Evropě.
Nejznámější dílo, jež bylo též nejlepším dokladem způsobilosti k monumentálním pracím, podal C.
přesným a v každém směru výborným provedením obrovského podstavce z leštěné žuly pro pomník
Marie Teresie ve Vídni. V poslední době provedl podobný podstavec pro pomník arcivévody Albrechta.
Z dalších jeho vynikajících děl jmenujme: vítězství oslavující pomník ve Vídni a v Pešti.“

–ir. (Dr. C. Klier)
(sl. 96)

„Edvard Bazika, inženýr a stavitel v Praze, * r. 1830, ve Volešné u Rakovníka

Ve službách společnosti státních drah provedl (1866) rozšiřovací stavby v Olomouci, kdež stanici
přestavěl a rozšířil. Roku 1871 jmenován přednostou stavebního odboru pražského a zbudoval spojovací
viadukt karlínský. Pak stavěl stanici státní dráhy v Bubnech a značné stavby v stanici pražské po
prolomení hradeb. Značnou činnost rozvinul Bazika i ve prospěch železnic lokálních. Ruch tento měl
blahodárný význam v ohledu národohospodářském a průmyslovém Čechách. Veškeré čelnější stavby
rakousko-uherské společnosti státních drah v Čechách v letech 70.–90. podniknuté provedly se za správy
neb dozoru B-ova. B. byl též literárně činným, uveřejniv řadu prací ve zprávách spolku Arch. a inž.
v král. Českém.“

Rd. (Redakce)
(sl. 334)

„Dr. Jan Svatopluk Presl, přírodozpytec a vědecký spisovatel, * 4. září 1791 v Praze, † 6. února
1849 tamtéž.

Presl jest jedním z nejznamenitějších učenců a nadšených vlastenců z doby našeho znovuzrození
národního. Dosáhnuv r. 1816. hodnosti dra. lékařství, stal se r. 18?8. profesorem zoologie a mineralogie
v Olomouci a dva roky již na to obdržel professuru těchže předmětů na universitě pražské. A od-
tud datuje se slavná jeho činnost jako vědce i vlasteneckého buditele. Vydal celou řadu spisů, jako
„Rostlinář“, který jméno jeho proslavil po všem slovanském světě. Velikou zásluhu má též o utvoření
vědeckého názvosloví přírodních věd. Neocenitelné jsou zásluhy jeho o rozšíření přírodních věd v Čechách
a o zvelebení vědecké literatury české. Vydal mimo to „Lučbu či chemii zkusnou“, spracoval Poppeovu
„Technologii“, „Nerostopis:, „Všeobecný rostlinopis“ a.j. v. Vedle Jungmanna a Palackého byl členem
„Sboru pro vědecké vzdělání řeči a literatury české“. Obstarával správu Matice české. Roku 1848. zvolen
na říšský sněm ve Vídni. Mimo to vydával a redigoval některé časopisy české.“

Rd. (Redakce)
(sl. 339)
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Popularizace vědy a techniky ve školách

František Morkes

Pedagogické muzeum J.A.Komenského vzniklo počátkem 90. let 19. století na základě požadavku a ini-
ciativních snah učitelů, aby byly uchovány a dokumentovány památky na vývoj českého školství a práci
významných učitelů. Při svém vzniku bylo osmým pražským muzeem a i z hlediska českého muzejnictví
patřilo k nejstarším. Na podkladě shromážděných materiálů může proto dokumentovat i skutečnost, že
školy v minulosti byly i mimořádně významnými popularizátory vědy a technických vynálezů. Je tomu
tak samozřejmě i dnes, i když základní výchozí podmínky — tedy podmínky určující jejich činnost
v současnosti — jsou již významně odlišné. Vzhledem k tomu, že dějiny vědy a techniky na většině
škol nejsou a ani v minulosti nebyly konkrétním a samostatným výukovým předmětem, je otázka
popularizační, případně i samostatné vědecké či technické činnosti učitelů a škol hodna naší pozornosti.

V 19. století bylo významné postavení škol určováno především tím, že drtivou většinu svých
vědomostí a poznatků získávali žáci přímo ve škole. Přitom je možno konstatovat, že úroveň škol
v posledních desetiletích 19. století měla k nejnovějším výsledkům vědy a k technickým vynálezům
o něco blíž, než současná škola. Bylo to dáno především tím, že věda nebyla ještě ani tak rozvinutá, ani
tak specializovaná, takže mnohé i zcela nové vědecké poznatky byly obecně srozumitelnější. Snadněji
pochopitelným byl i technický pokrok.

Rozvoj specializovaného středního odborného školství pak byl již bezprostředně vyvolán poža-
davky na přípravu odborníků pro určité, zcela konkrétní oblasti. Bylo přitom logické, že jejich přípravou
se museli zabývat učitelé, jejichž znalosti odpovídaly těmto nárokům a požadavkům. A bylo také značně
obvyklé, že se nevěnovali jen jakési rutinní výuce žáků ve školách, ale že škole a svým žákům dávali
mnohem víc. S jistou trpkostí můžeme konstatovat i to, že v mnoha případech pociťovali větší hlad
a touhu po svém dalším vzdělávání než řada učitelů současných. Pracovat pro školu s maximálním
nasazením považovali nejen za svoji profesní povinnost, ale současně i za svou povinnost národní a vlas-
teneckou. Výsledkem jejich

”
nadúvazkové“ práce pak byly nejrůznější sepsané učebnice, publikované

výsledky vlastního vědeckého zkoumání v řadě oborů, značně rozšířená osvětová a přednášková činnost.
Rozhodně nebylo nijak náhodné, že například časopis Život, vycházející v roce 1899 s podtitulem

”
List

pro výchovu v rodině, škole a společnosti“ učitele k takové činnosti doslova nabádal slovy
”

Každá
lidová zábava měj ve svém programu nějakou vzdělávací přednášku“. Hned v další větě ovšem zcela
prakticky doporučoval

”
Nikdy nebuď příliš dlouhá, aby neunavovala posluchače“. Veškerá tato činnost

významně ovlivňovala jak odbornou, tak i společenskou prestiž učitelů. Mohli bychom konstatovat,
že touto činností si vystavovali sami jakési

”
signum laudis“ — tedy znamení chvály. Dnešním jazykem

bychom ovšem mohli také říci, že touto činností pěstovali i jakousi duševní hygienu. V praxi si dokazovali
a na výsledcích ověřovali, že jejich síly, vědomosti a schopnosti stačí na mnohem víc, než by byla jen
rutinní školská výuka.

Mimořádně významné a pro tehdejší učitele i podnětné ovšem bylo, že v pravidelných, kaž-
doročně vydávaných výročních zprávách jednotlivých středoškolských ústavů byly vždy publikovány
i odborné statě z pera některého člena pedagogického sboru. Ty samozřejmě byly nejen z nejrůznějších
oborů, ale formou a pečlivostí svého zpracování často převyšovaly mnohé statě v odborných a speciali-
zovaných časopisech. Současně významně přispívaly k popularizaci určitých vědních disciplín.

Můžeme nakonec jako příklad uvést i názvy některých odborných pojednání, která byla zařazena
do výročních zpráv středoškolských ústavů na konci 19. století:

Gymnázium Třeboň (1883) - Ptáci-plavci na rybnících třeboňských
Gymnázium Třeboň (1887) - Bobři v jižních Čechách
Reálka Pardubice (1886) - Ornitologické poměry Pardubicka
Gymnázium Písek (1891) - Naše ptactvo vodní
Gymnázium Valašské Meziříčí (1876) - Hlasní a dýchací ústroje ptačí
Gymnázium České Budějovice (1880) - O ústrojích hmyzu k pohybu místnímu
Reálné gymnázium Chrudim (1883) - Brouci okolí chrudimského
Gymnázium Hradec Králové (1884) - Soustavný přehled hmyzu polokřídlého v Čechách až dosud

v Čechách pozorovaného
Reálka Karlín (1892) - Šídla a vážky (Analytický přehled rodův a druhů v Čechách pozorovaných)

Výsledky vlastního vědeckého pozorování středoškolských profesorů, publikované ve výročních
zprávách jednotlivých ústavů, byly často — jak to nakonec i těch několik uvedných příkladů dokládá
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— vztahovány k určitému regionu. Nebylo proto nijak překvapivé, že velmi často se dotýkaly právě
živé a neživé přírody. Školní zprávy obsahovaly odborné statě profesorů prakticky až do první světové
války, kdy měly být — především z úsporných důvodů — vypuštěny. (Pozitivní vztah středoškolských
profesorů k vlastní vědecké a jiné tvůrčí činnosti v letech první republiky, kdy již ztratili přirozenou
publikační základnu ve výročních zprávách, byl pak dán především tím, že tehdejší kariéra vysokoškol-
ského učitele téměř vždycky začínala právě na střední škole. Teprve mnohem pozdější doba vytvořila
pro vysokoškolské učitele odlišný kariérní model, bez předchozí několikaleté praxe na střední škole ale
s postupným zastáváním místa asistenta a odborného asisitenta - obvykle bezprostředně po absolutoriu.)

Zcela na místě je i konstatování, že v posledních desetiletích 19. století patřilo k dobrému tónu
prakticky všech škol a učitelů, že byla věnována velká pozornost problémům, které bychom dnes označili
za ekologické. Je poměrně zajímavé, že stará, ještě rakousko-uherská škola se chovala výrazně ekologicky.
A to už v dobách, kdy slovo

”
ekologie“ ještě vůbec neznala. Významná pozornost věnovaná krajině

a životnímu prostředí se odrážela nejen v péči o školní zahradu, ale i ve vysazování stromů a keřů podél
řek a silnic. Tady je poměrně zajímavé, že výrazně „ekologickou“ formulaci použila ve svém nařízení
k takovému vysazování i zemská školní rada, když své nařízení zdůvodnila slovy

”
aby se napravovaly

poměry klimatické, jež stálým ztenčováním lesů se kazí, čímž patrně hospodářství trpí“. V případě
samotných učitelů se přitom zcela automaticky předpokládalo, že již z charakteru svého povolání by
měl každý učitel být

”
přítelem ptactva i stromoví“.

Řada učitelů také přispívala svými články do již tehdy oblíbeného časopisu Vesmír, případně do
časopisu Z říše vědy a práce. Otázky přírodních věd a otázky ekologické ale zdaleka nebyly jedinými,
které poutaly pozornost učitelů.

Z hlediska techniky to byla velmi často železnice, případně i další významné průmyslové
stavby. Zájem o tyto otázky a jejich popularizace se projevovala často i při zadávání nejrůznějších
slohových prací, případně při zadávání tehdy značně rozšířených a oblíbených řečnických cvičení, které
si žáci připravovali doma. A opět můžeme uvést pro ilustraci příklad. Třeba na gymnáziu v Českých
Budějovicích si měli v roce 1879 připravit studenti slavnostní řeč, jakou by pronesli při ukončení tunelu
horou sv. Gottharda, na reálce v Karlíně (1892) pak psali slohovou práci na téma Komu železné dráhy
prospívají a komu škodí.

A jestliže jsme u železnice jako mimořádně významného fenoménu 19. století, můžeme opět
připomenout, že jedním z hlavních iniciátorů a propagátorů její stavby byla Jednota pro povzbuzení
průmyslu v českých zemích a že i vrchní inženýr výstavby železniční tratě z Olomouce do Prahy
— inženýr Jan Perner — patřil k největším propagátorům a příznivcům zdůrazňujícím nezbytnou
potřebnost založení první české průmyslové školy.

Je možno uvést i zcela mimořádný podíl učitelů na technickém zdokonalování a vývoji školního
nábytku — a to zejména na konstrukci a tvarování školních lavic.

Učiteli nově konstruované školní lavice měly vyhovovat základním požadavkům: měly umožňo-
vat pohodlné a zdravé sedění, měly ale umožňovat i to, aby se v lavici mohli žáci postavit. Rozměry,
vzdálenost a sklon psací desky pak měly vyhovovat nejen pro psaní, ale i pro čtení. Žáci neměli být při
žádné z těchto základních školních činností nuceni k nevhodnému, nebo dokonce ke zdraví škodlivému
držení těla. Zdůrazňováno ovšem bylo, že i v případě dobře zkonstruovaných lavic, plně vyhovujících jak
zdravotním, tak i pedagogickým požadavkům, musí jejich rozměry odpovídat také fyzickému vzrůstu
dětí.

V posledních desetiletích 19. století, kdy byla konstrukci školních lavic věnována ze strany učitelů
zcela mimořádná péče, byly již upřesněny základní parametry zdravotně nezávadných a pedagogickým
potřebám plně vyhovujících lavic. Byla stanovena optimální vzdálenost kraje sedáku od hrany lavice,
stanovena byla i velikost a výška sedáku, který neměl být plochý. Při stejné výšce lavic se zdůrazňovala
potřebnost různě vysokých trnožů, které by umožňovaly všem žákům pohodlné a současně dostatečně
pevné sedění. Skloněná psací deska měla svými rozměry umožňovat, aby se na ni i při psaní vešly
potřebné sešity a knihy, aniž by obtěžovaly či omezovaly vedle či vpředu sedího spolužáka. Sezení i stání
měla umožnit jak posuvná psací deska, tak i zvedací sedák. Lavice s pohyblivým sedákem a pracovní
deskou, přestože jejich výroba byla dražší, byly výrazně protežovány. Velký důraz se však kladl na to,
aby pohyblivé mechanismy nebyly hlučné a vydržely i delší, nepříliš jemné zacházení.

O tom, že otázka školních lavic byla velmi pečlivě sledována, svědčily nejen články v peda-
gogickém tisku, ale i v Časopisu českých lékařů. Zcela charakteristické bylo, že právě řada učitelů
se snažila nejrůznějšími vlastními úpravami, případně i značně originálním řešením, stávající lavice
vylepšit. Názorným dokladem toho byla výstava školních lavic, která se s mezinárodní účastí konala
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v roce 1889 v Náprstkově muzeu v Praze. Na výstavě byla prezentována řada pozoruhodných nápadů
českých učitelů, kteří při úpravách a konstručním řešení lavic vycházeli ze svých praktických zkušeností.
Zcela oficiálně pak byly tyto lavice označovány jejich jmény. Z pražských učitelů vystavovali své lavice
Šrůma (s posunovací a navíc i lomenou psací deskou, která umožňovala opření knihy při čtení), Lokay
(s lomenou, neposuvnou psací deskou) a Studnička (s pohyblivým sedákem a pevnou psací deskou).
Značnou pozornost vzbudily na výstavě i lavice mimopražských učitelů. Své lavice vystavovali učitelé
Hink z Jaroměře (opatřil lavici lenochem), Navrátil se Schoberem z Olomouce (se zabezpečením proti
nežádoucímu posunu psací desky), Horáček z Jičína (psací deska se posunovala spolu s kalamářem),
Lošťák z Příbora (posunovala se pouze část psací desky), Schiller ze Sezemic (společná vysunovací psací
deska pro oba žáky, speciální úprava pro krátkozraké a trpící zakřivením páteře), Vorliček z Poličky
(jedna s pohyblivou psací deskou se zabezpečením proti posunu, druhá s pohyblivým sedákem).

Velká pozornost byla učiteli věnována — v bezprostřední návaznosti na požadavek, aby kon-
strukce lavic odpovídala zdravotním potřebám žáků — také popularizaci nezbytných hygienických zásad
a zdůrazněné péči o zdraví.

A opět můžeme tyto skutečnosti doložit konkrétními příklady. Množstvím nejrůznějších říkanek
nabádajících žáky jak se chovat (byly porůznu v učebnicích, či vystaveny na závěsných obrazech a žáci
se je učili zpaměti), ale také některými zásadními opatřeními vedení škol. O těch máme doklady
především v dochovaných školních kronikách. Například moderním hygienickým přístupem ovlivněný
ředitel školy v Břevnově, poté co zaregistroval nové názory lékařů, že kovová plivátka nijak nepřispívají
k hygieničnosti veřejných místností, zakázal ve své škole plivání a nejenže všechna dosavadní plivátka
z chodeb a tříd dal školníkem odstranit, ale navíc ještě zrušil školní objednávku dalších kovových
plivátek v místní hrnčírně Václava Klause.

Značná pozornost byla věnována v posledních desetiletích 19. století i tomu, aby se žáci (podle
konkrétní novinky ale mnohdy především žákyně) a také učitelé seznamovali s nejrůznějšími technickými
novinkami. Na přední místo byl ve školách postaven šicí stroj, který se stal nepostradatelným pomoc-
níkem při ručních pracích na každé dívčí škole. Velký zájem byl projevován i o telefon — například
učitelé v Jílovém vyslechli 4. května 1887 na schůzi své učitelské jednoty o telefonu celou přednášku.

Poměrně zajímavé je i to, že někdy došlo i ke značně překvapivému propojení prezentace moderní
techniky a moderních pedagogických směrů. Typickým je příklad z roku 1915, kdy byla v Panamě
velkolepá výstava u příležitosti otevření panamského průplavu. Na tuto výstavu byla pozvána i italská
lékařka Marie Montessori, zabývající se intenzívně otázkami předškolní výchovy dětí. Byla vyzvána, aby
na výstavě demonstrovala přímo na praktické ukázce zásady své pedagogické metody. Pro ukázku byla
zřízena demontrační třída se speciálním vybavením, která měla skleněné stěny a stála na vyvýšeném
podiu. Okolo skleněné třídy byly rozmístěny lavice pro diváky, kteří se zájmem sledovali jak ve třídě
samostatně pracuje celkem 21 dětí starých 3–6 let. Pracovaly plně v duchu zásad montessoriovské
pedagogiky, která si dala na svůj štít zásadu

”
Pomoz mi, abych to mohl udělat sám“.

Situace současných škol je oproti konci 19. století již podstatně jiná. Je to dáno nejen tím
že škola už není bezkonkurenčně dominující institucí v předávání poznatků a znalostí žákům, ale že
v důsledku výrazného rozvoje a specializace vědy se přece jen — byť nechtěně — za tímto vývojem
opožďuje. Současně ale jak žáci, tak i učitelé — a nejen ve škole, ale i v mimoškolním životě — zcela
běžně používají a využívají nejrůznější technické vynálezy. Paradoxní přitom je, že to jsou mnohdy
právě učitelé, kteří proti nim někdy musí ve třídách doslova bojovat (například proti mobilům). Jiným
paradoxem současného stavu je to, že řada dětí třeba i po několikaleté docházce do školy neměla
ještě možnost se blíže seznámit s tím, co bylo v oblasti techniky pro dřívější generace zcela běžné.
Opět uvedu konkrétní případ: Na přelomu 19. a 20. století se objevila v pedagogických časopisech
řada článků, v nichž jednotliví učitelé seznamovali čtenáře s výsledky anket u školních dětí. Ptali se
tehdy na to, zda například děti už byly v Praze, zda viděly východ slunce, zda jedly nějakou rybu,
zda už pily alkohol . . . Otázek tohoto typu byla celá řada. Mezi nimi ale i ty, zda už děti někdy jely
vlakem, automobilem, tramvají, parníkem. Četnost kladných odpovědí na vlastní zkušenost z jízdy
různými dopravními prostředky byla významně ovlivněna tím, odkud děti byly a také tím, zda škola
už uspořádala tehdy značně oblíbený školní výlet do Prahy, který k poznávání řady novinek sloužil.
Pokud bychom obdobné otázky položili současným dětem, došli bychom poměrně brzy k poznání, že by
pro ně už zdaleka nebyla atrakcí jízda automobilem, ale spíše vlakem — a především vlakem taženým
parní lokomotivou. Ostatně četné historické jízdy parních vlaků to názorně dokládají.

Chtěl bych ale zmínit i skutečnost, že ve školách stále existují určité rezervy v propagaci
a popularzaci vědy a techniky, které nejsou využívány. Možná, že by se spíše dalo říci, že jde o jakési
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”
prázdné zóny“.

Co konkrétního mám na mysli? Například to, že řada škol má sice ve svém názvu jméno
významného vědce či technika, ale to bývá mnohdy asi tak vše, co s ním má společného. Snaha po
navázání na jeho obor, případně promyšlené seznamování žáků ústavu s jeho vědeckým objevem či
technickým vynálezem, nebo s jeho životem a mnohdy zcela mimořádným významem bývá už minimální.

Někdy může být problém i v něčem jiném. Nemusí jít ani o jméno vědce či technika v názvu
školy, ale třeba spisovatele. Spisovatele všeobecně známého, uznávaného a mnohdy vzpomínaného i jako
autora veršů značně moderních a vědě a technice blízkých. Teď mám na mysli Jana Nerudu a to, že
jeho pozitivní vztah k vědě bývá často prezentován autorstvím Písní kosmických. Ale to zdaleka není
pohled na celého Nerudu a na jeho vztah k vědě a technice.

Osobně jsem se o tom přesvědčil v roce 2004, když jsem měl projev na slavnostním večeru Pocta
Janu Nerudovi, který pražské Gymnázium Jana Nerudy uspořádalo k 170. výročí jeho narození. Tehdy
jsem tam mimo jiné uváděl, že jedním z převratných technických vynálezů v době Nerudova života
byl Edisonův fonograf, který zaznamenával na staniolový válec lidský hlas. Bylo logické, že taková
novinka nemohla uniknout pozornosti tak pilného glosátora nejrůznějších událostí, jakým Neruda byl.
V případě Edisonova fonografu ovšem v jednom ze svých fejetonů napsal, že tento převratný vynález ve
svých představách ještě sám doplnil a zdokonalil, protože

”
vynálezu připojil nový vynález“. Fonografický

přístroj ve své představě doplnil přístrojem fotografickým, který by podle Nerudových slov pracoval

”
momentálně“. Tím by dosáhl

”
spojení živého slova s obrazem živým,“ což u něho samého způsobovalo,

že se mu
”

tají dech při té myšlence obří!“. Čtenářka jeho fejetonu by pak nejen slyšela
”

jeho kovově
zvučný, nevýslovně lahodný hlas“, ale hleděla by i na jeho

”
duchaplnou tvář, do upřímných okouzlujících

očí, na půvabná, neodolatelná ústa“. Není žádnou nadsázkou, že Nerudova vize a předvídavost byla
v tomto případě zcela srovnatelná s vizemi a předvídavostí románů J. Vernea. Fejeton s Nerudovou
představou dnes běžné televize byl publikován 30. prosince 1888, ale i na škole pyšnící se Nerudovým
jménem byl zcela neznámý.

Jistě bychom nalezli i řadu dalších příkladů, na nichž bychom mohli dokumentovat, že naše školy
a učitelé jsou dnes v propagování vědy a technických vynálezů ještě mnohé dlužni . . . A že i řada zcela
konkrétních historických příkladů, ukazujících pozitivní vztah našich předků k takovýmto aktivitám,
může významně ovlivnit zájem žáků jak o vědu, tak i o techniku. A že je zapotřebí takový vztah žáků
nejen vyvolávat, ale také soustavně povzbuzovat, je dáno mimo jiné i tím, že na počátku 21. století,
které někdy s až nemístnou hrdostí označujeme za

”
,století vzdělání“, stále platí ono známé Werichovo,

že
”
U nás se platí víc muzika než fyzika“.
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Leopoldov — najmocnejšia pevnosť habsburgského mocnárstva

Juraj Chyba

V zborníku Dějiny vědy a techniky 12 NTM Praha 2004 je uverejnený príspevok „História pevnosti
Komárno“, teda pevnosti, ktorá spolu s pevnosťou Leopoldov tvorila dvojicu najpevnejšej hrádze
prenikania Osmanskej ríše na sever Uhorska a cez Slovensko ďalej do Európy. Bol to logický vojensko-
politický strategický zámer tureckého sultána, ktorý už bol na vrchole svojej moci v Európe. Najskôr
však treba uviesť niektoré podstatné okolnosti o oboch týchto pevnostiach.

Pevnosť Komárno má predovšetkým bohatú historickú tradíciu. Už za čias rímskych cisárov
tvoril Dunaj časť opevnenia „Limes Romanus“, hoci pevnosť s názvom Komárno z tej doby nie je
historicky doložená. Ale vieme, že už vodca starých Maďarov Arpád poveril svojho syna Ketela postaviť
na ľavom brehu Dunaja pri ústí Váhu hrad, ktorý potom realizoval jeho syn Alaptolma a nazval ho
Komárno, čo bolo asi v polovici 10. storočia. Listinne je tento hrad doložený v r. 1218 za kráľa Bela IV.

Hrad Komárno potom vlastnili mnohí významní veľmoži, po r. 1278 to bol rod Čákovcov,
najvplyvnejší z nich bol Matúš Čák Trenčiansky, známy tiež ako „Pán Váhu a Tatier“. Ďalším majiteľom
od r. 1333 bol zvolenský župan rytier Donč a ďalší. Uhorský kráľ Matej Korvín (1458–1490) hrad
prestaval v renesančnom slohu tak, že sa stal veľkolepým kráľovským sídlom. Po tragickej bitke pri
Moháči v r. 1526, keď vpadli do Uhorska Turci, sa hrad Komárno stal dôležitou časťou strategického
obranného systému habsburgského mocnárstva proti Osmanskej ríši. Po r. 1529 hrad síce Turci na
krátky čas obsadili, ale potom Habsburgovci hrad ďalej opevňovali a expanzia Osmanskej ríše dala
podnet na výstavbu tzv. Novej pevnosti v Komárne.

Keďže bola naliehavá potreba ďalej upevňovať obranu Uhorska na severe, cisár Leopold I.
nariadil vybudovať ďalšiu mohutnú pevnosť neďaleko Hlohovca, ktorú pomenovali podľa neho ako
pevnosť Leopoldov, po nemecky Leopoldstadt, po maďarsky Lipótvár a bol stanovený aj latinský názov
Leopoldpolis.

Pevnosť Leopoldov nebola tak rozsiahla ako Komárno, bola však modernejšia a bola považovaná
za najmocnejšiu pevnosť ríše, skutočnú hrádzu proti rozpínavosti tureckého sultána. Stavebne bol
Leopoldov renesančnou pevnosťou hviezdicového tvaru so šiestimi mohutnými baštami. Pôdorys bol
podobný pevnosti Nové Zámky, ktorá však bola počas výstavby Leopoldova v tureckých rukách. Ale
po 150 rokoch, ktoré uplynuli od tragickej bitky pri Moháči, bola už vojenská sila Turkov na ústupe,
hoci ešte stále ovládali celý Balkán, takmer celé Uhorsko a patril im aj chanát Krymský. Uhorsko
vtedy pozostávalo iba z dnešného územia Slovenska a z nepatrnej časti Maďarska na západe, zvanej aj
Zadunajsko. Sedmohradské kniežatstvo bolo vazalom Osmanskej ríše.

Westfálsky mier z r. 1648 znamenal obrat v obrane Európy proti Turkom a postavil hrádzu aj
pustošeniu Slovenska, ktoré sa zastavilo približne na čiare Hlohovec – Košice. V roku 1657, keď bol
korunovaný Uhorským kráľom príslušník habsburgskej dynastie Leopold I. (ktorý mal aj titul cisára
svätej ríše rímskej nemeckého národa), začala etapa oslobodzovania Uhorska od tureckého jarma.

Posledné vojenské úspechy dosiahli Turci ešte po r. 1663, keď plienili západné aj južné oblasti
Slovenska, ba do rúk Turkov padla aj najsilnejšia bašta južného Slovenska, pevnosť Nové Zámky. Turci
mali vtedy v rukách značnú časť južného Slovenska až po mesto Hlohovec. Veliteľ cisárskych vojsk
generál Souchés porazil Turkov v bitke pri Leviciach a prinútil ich na ústup. Ale napriek vojenským
úspechom Leopold I. uzavrel s Turkami pomerne nevýhodný mier, tzv. Vašvársky mier na dobu 20 rokov.
V jednom z článkov Vašvárskeho mieru bolo ustanovenie, že cisár namiesto pevnosti Nové Zámky, ktorá
bola v rukách Turkov, postaví novú silnú pevnosť pri rieke Váh. Táto nová pevnosť mala názorne ukázať
Turkom, že ich panstvo končí pri meste Hlohovec. Miesto pre stavbu novej pevnosti vybrali na pravej
strane Váhu, iba niekoľko kilometrov od Hlohovca.

Stavbu novej pevnosti zveril cisár Leopold I. víťazovi bitky pri Leviciach, generálovi Souchésovi.
Pevnosť začali stavať v septembri 1665 rýchlym tempom podľa plánov a pod vedením skúsených vojen-
ských inžinierov. Tritisíc robotníkov a remeselníkov všetkých profesií bolo zárukou rýchleho dokončenia
stavby. Už počas stavby menoval de Souchés aj prvého veliteľa pevnosti, ktorým sa stal jeden z jeho
najlepších dôstojníkov, plukovník Ján Michal Rith, ktorý aj dohliadal na stavebné práce.

Aby bolo zrejmé, že nová pevnosť sa stavia proti Turkom, prvá zo šiestich bášt mierila proti
mestu Hlohovec, ktoré bolo ešte stále v Tureckých rukách. Ale také veľké množstvo robotníkov a reme-
selníkov potrebovalo k životu slušné zázemie a preto založili priamo pri teritóriu stavby novú osadu.
Tejto novej osade dali názov Mestečko, nemecky Neustadt, maďarsky Újvároska. Ako dôkaz významu
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výstavby tejto pevnosti Leopold I. dal Mestečku rozsiahle výsady — právo používať vlastnú pečať,
konať trhy, výročné jarmoky a ďalšie.

Pri takom nasadení ľudí a prostriedkov výstavba pevnosti rýchlo pokračovala a bola ukončená
v rekordnom čase piatich rokov, teda v r. 1669. Zastavme sa na chvíľu pri pamätnom nápise nad
vstupnou bránou do pevnosti, ktorý predstavuje prvé písmená latinského textu, ktoré sú dobre viditeľné
ešte aj dnes:

ANNO — L.I.D.G.R.I.S.A.A.A.H.B.R. – 1669

Text v latinčine: LEOPOLDUS I. DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER
AUGUSTUS AUSTRIAE ARCHIDUX HUNGARIE BOHEMIAEQUE REX.

Text v slovenčine: Leopold I., z božej milosti rímsky cisár, vždy vznešený, rakúsky arcivojvoda,
uhorský a český kráľ.

Vstup do pevnosti začína mohutným klenbovým oblúkom, ktorý otvára podjazd, dlhý asi 25
metrov — jeho dĺžka je daná šírkou valu, ktorý obklopuje celú renesančnú pevnosť a spolu so šiestimi
baštami jej dáva charakter nedobytnej pevnosti. Pred touto mohutnou klenbovou bránou bola kedysi
priekopa opatrená padacím mostom, čo ďalej sťažovalo prístup do pevnosti.

Vstupná brána do pevnosti bola prísne strážená a je dobre strážená aj dnes, pretože keď pevnosť
stratila strategický význam, stala sa arzenálom c. k. armády a od polovice 19. storočia ju prebudovali
na trestnicu, čo trvá až po dnes.

Vlastný pevnostný múr, zhruba 25 m široký nás aj dnes fascinuje svojou mohutnosťou a pevnos-
ťou. Prakticky sa nedal zničiť ani delostreleckou paľbou z najväčších diel, ktoré existovali v 17. storočí.
Múr je 10 m vysoký, zvonka má obal z kameňa a pevnej žuly, vo vnútri je zemina utlačená a viazaná
tak, že i po viac ako troch storočiach (možno práve preto) je neobyčajne tvrdá a pevná.

Samotný pevnostný múr má pôdorysný tvar šesťhranu, jeho hrany tvoria hroty, ktoré majú
funkciu obranných strielní, bášt. Tieto bašty veľmi zväčšovali obrannú silu pevnosti, z ich kanónov bolo
možné nepriateľa, blížiaceho sa k pevnosti, dostať do krížovej paľby, takže prístup k múrom pevnosti bol
takmer nemožný. Bol to vo svojej dobe najmodernejší systém pevnosti, ktorá bola takmer nedobytná
a bolo ju možné získať iba dlhodobým obliehaním, k čomu však v prípade Leopoldova nikdy nedošlo.

Do pevnosti (dnes väznice) vedú 2 brány. K jednej vedie cesta z mesta Leopoldov, do druhej
časti ústi cesta z blízkej obce Šulekovo. Vnútorná cesta od jednej brány k druhej meria 320 metrov, čo
je vlastne vnútorná svetlosť teritória pevnosti.

Najväčšia vzdialenosť hrotov dvoch naproti ležiacich bášt je 600 metrov. Je to síce úctyhodná
vzdialenosť, ale vnútorné teritórium pevnosti v porovnaní napr. s pevnosťou Komárno nemôžeme
pokladať za veľké. Leopoldov bol však výborne opevnený a v tej dobe mal veľký strategický význam pre
obranu tých častí Slovenska, ktoré neboli v rukách tureckého sultána. Pevnosť bola tiež významným
článkom reťaze protitureckých pevností habsburgskej ríše.

V prvej etape po dokončení bolo v pevnosti iba málo najnutnejších budov. Bola tu budova
veliteľstva pevnosti, baraky pre mužstvo, kostol, ubytovne pre dôstojníkov, tiež maštale pre kone
a samozrejme tiež zabudovanie najdôležitejších zbraní, teda delostrelectva. Postupne sa budovali sklady,
zbrojnice a ďalšie potrebné budovy.

Vojenská sila Osmanskej ríše po výstavbe pevnosti postupne upadala. To ale zároveň znamenalo
znižovanie strategického významu pevnosti Leopoldov. Napriek tomu táto pevnosť zohrala v histórii
habsburgského cisárstva ešte niekoľko významných úloh.

Keď Leopold I. uzavrel s Turkami pri Vašvári mier (viac z opatrnosti, než z dôvodu vojenskej sily
Turkov), mnoho uhorských šľachticov bolo nespokojných a tajne brojili proti cisárovi. Keď sa sprisahanie
prezradilo a vodca sprisahancov gróf Wesselényi v r. 1672 zomrel, mnohých sprisahancov pochytali a po-
pravili. Uhorská ústava bola zrušená, nastalo všeobecné prenasledovanie najmä protestantov a kalvínov.
To však vyvolalo ďalšiu vlnu nespokojnosti a nové povstanie, ktoré v r. 1678 viedol uhorský šľachtic
Tököly. Jeho vojaci sa volali kuruci, i keď cisárski boli labanci. Tökölyho kuruci mali spočiatku veľké
úspechy, ale cisársky Leopoldov sa ubránil. Kuruci dvakrát obliehali Leopoldov, ale pevnosť na čele
s plukovníkom Viliamom Zinzendorfom odolala a zohrala tak prvú významnú strategickú úlohu pri
obrane habsburgskej ríše.

Tököly, aby udržal svoju zvrchovanosť nad veľkou časťou Slovenska, stal sa spojencom Turkov,
ba dokonca sa im ponáhľal na pomoc, keď sa pokúsili dobyť Viedeň od juhu, z územia Maďarska. Ale
veliteľ spojených cisárskych vojsk Karol Lotrinský porazil pod Viedňou veľkú tureckú armádu a tým
boli zmarené aj plány Turkov na opätovný útok proti pevnosti Leopoldov.
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Výsledkom týchto vojenských akcií bol ústup Turkov od Leopoldova, opustili aj svoje predmostie
na Váhu v Hlohovci a opúšťali aj celé južné Slovensko. V r. 1683 stratili aj Parkan, teda dnešné Štúrovo,
potom Ostrihom a v r. 1685 vyprázdnili aj pevnosť Nové Zámky. Ústup Turkov pokračoval ďalej,
v r. 1686 stratili Budín a konečne v r. 1687 utrpeli veľkú porážku pri Moháči, práve tam, kde v r. 1526,
teda pred viac ako poldruha storočím porazili vtedy slabé uhorské vojsko. Takto koncom 17. storočia
bolo celé Uhorsko oslobodené od tureckého panstva a začlenené do habsburgskej ríše. Takýto stav trval
viac ako 200 rokov, teda až do r. 1918. Leopoldov síce stratil svoj strategický význam ako protiturecká
pevnosť, ale zohral významnú úlohu v bojoch cisárskych vojsk proti stavovským povstaniam v Uhorsku.

Snáď najvýznamnejším predstaviteľom týchto stavovských povstaní v Uhorsku bol František
Rákoczi II. (1676–1735), ktorý patril k najnebezpečnejším protivníkom cisára. Rákocziho kuruci po-
stupne do r. 1703 obsadili celé územie Slovenska, dobyli dokonca aj Trnavu a Hlohovec a snažili sa
opakovanými útokmi dobyť aj silnú cisársku pevnosť Leopoldov.

Snáď najkritickejšia situácia nastala v r. 1705, keď pre dlhotrvajúce obliehanie pevnosti boli
vyčerpané zdroje peňazí a potravín. Vtedy bol Leopoldov skutočne vážne ohrozený, posádka bola
nespokojná. Veliteľ pevnosti generál Schwarzenau dal v pevnosti dokonca raziť vlastné peniaze na
vyplácanie dlžobného žoldu.

Veľký útok proti pevnosti Leopoldov v lete r. 1705 viedol sám František Rákoczi II., podľa
dobových údajov mal vtedy k dispozícii až 40 tisíc mužov. Veliteľ pevnosti však tento útok odrazil
a sám prešiel do protiútoku. Potom v r. 1706 kuruci útok na pevnosť opakovali, ale vtedy už bola
situácia obrancov lepšia, lebo medzitým boli doplnené zásoby potravín aj munície. Rákocziho kuruci
pevnosť nedobyli a v r. 1708 utrpeli dokonca pri Trenčíne rozhodujúcu porážku.

Potom po porážke pri Trnave sa kuruci museli stiahnuť až k Nitre. Koniec prišiel až v r. 1711, keď
zvyšky Rákocziho armády kapitulovali pri Satu Mare (Szatmársky mier), čo zabezpečilo Habsburgovcom
vládu nad celým Uhorskom. Sám Rákoczi odišiel do cudziny a späť do vlasti sa už nikdy nevrátil.

Po smrti Leopolda I. nastúpil na trón Karol VI., ktorý nariadil Leopoldov ešte lepšie opevniť.
Pevnosť Nové Zámky nechal zbúrať a použiteľný materiál sa upotrebil na ešte lepšie opevnenie bášt a ce-
lej pevnosti Leopoldov. Nastávajúce pokojné, mierové časy znamenali v podstate stratu strategického
významu Leopoldova a teda aj koniec bojov o dobytie pevnosti.

Za panovanie cisárovnej Márie Terézie (1740–1780) pevnosť plnila funkciu veľkých skladov pre
cisársku armádu. Ale mier znamenal rozkvet pre osadu Mestečko, cisár odmenil jej obyvateľov za ich
udatnosť a utrpenie v dlhotrvajúcich vojnách. Pretože pôvodné výsadné listiny boli zničené, cisár
Karol VI. dal v r. 1712 vyhotoviť nové, ktoré obnovili právo konať výročné jarmoky, užívať vlastnú
pečať s erbom a vôbec, obnovil a rozšíril ďalšie privilégiá, ktoré mali všetky slobodné kráľovské mestá.

Menili sa aj funkcie, ktoré plnila pevnosť v krušných vojnových časoch. Po smrti Márie Terézie
navštívil Jozef I. v r. 1783 pevnosť Leopoldov a rozhodol, že časť vojenských vyslúžilcov, ktorí boli
umiestnení v Budíne, sa presunie do Leopoldova, kde boli zaopatrení až do smrti. Pevnosť sa takto
zmenila na akúsi invalidovňu a zaopatrovací ústav. Pre invalidov postavili dlhú prízemnú budovu, o ich
ošetrovanie sa starali vojenskí lekári, boli tam sklady potravín, ba aj ústredná pekáreň pre všetky
garnizóny v okolí Leopoldova.

V revolučnom roku 1848 bola v Budapešti ustanovená uhorská vláda a pevnosť Leopoldov,
v ktorej velil 1360 mužom posádky plukovník Ordódy, bola tejto vláde k dispozícii. Ale cisár František
Jozef I. (1848–1916) poslal na potlačenie revolúcie v Uhorsku vojsko na čele s generálom Šimuničom.
Cisár s pomocou ruského cára revolúciu aj skutočne potlačil. Generál Šimunič vtedy vyzval leopoldovskú
posádku, aby kapitulovala a plukovník Ordódy, keď sa presvedčil o beznádejnosti situácie, odovzdal
pevnosť 2. februára 1849 cisárskemu generálovi.

Treba spomenúť ešte jednu tragickú, ale významnú udalosť slovenských dejín z tejto revolučnej
doby. Totiž 16. september 1848 slovenskí národovci založili vo Viedni Slovenskú národnú radu a v jej
mene vyhlásil 19. septembra Ľudovít Štúr na ľudovom zhromaždení na Myjave nezávislosť Slovenska od
Uhorskej vlády. V septembri 1848 sa uskutočnilo prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v moderných dej-
inách, teda prvé Slovenské národné povstanie. Ale moc na území Slovenska mala ešte v rukách Uhorská
vláda, ktorá neuznávala vtedajšiu SNR a bola aj proti požiadavkám na nezávislosť Slovenska. Vtedy
na základe rozsudku štatariálnych súdov 29. októbra 1848 obesili neďaleko Leopoldova príslušníkov
slovenského dobrovoľníckeho zboru Viliama Šuleka, Karola Holubyho, ale aj ďalších štyroch účastníkov
septembrového slovenského povstania. Na mieste ich popravy, tam kde sú pochovaní, stojí pomník.
Slovenskí dobrovoľníci dosiahli významné úspechy aj v r. 1848 po boku cisárskeho vojska, ale cisár
nedodržal sľuby dané slovenským dejateľom a tak 24. novembra 1849 bol slovenský dobrovoľnícky zbor
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rozpustený. Jediným úspechom snáď bolo, že 21. decembra 1849 minister vnútra Bach vyhlásil tzv.
staroslovenčinu (čo bola slovakizovaná čeština) za úradný jazyk na Slovensku, ale v realizácii táto vec
vôbec neprišla.

Vráťme sa však k histórii pevnosti Leopoldov, ktorá po týchto udalostiach už definitívne stratila
svoj vojensko-strategický význam a nastala nová etapa jej využitia. Cisár vydal v r. 1855 nariadenie,
ktorým sa pevnosť Leopoldov zmenila na trestnicu. Návrh pochádzal od ministra vnútra Bacha (známy
je aj tzv. Bachov absolutizmus), lebo ten dobre vedel, aké sú v tejto revolučnej dobe nároky na kapacitu
trestníc. Pevnosť teda definitívne prešla do rezortu správy väzníc. Vojenské sklady v pevnosti sa
likvidovali, invalidov presťahovali do Trnavy a do Skalice a budovy sa adaptovali na nový účel. Na
prestavbe budov v Leopoldove pracovalo až 400 trestancov z celej ríše. Možno dodať, že v tejto dobe
sa adaptovali aj trestnice v Ilave a v Mukačeve, ktoré potom v r. 1918 prevzala ČSR, ako nástupnícky
štát.

Budovy starej pevnosti boli adaptované tak, aby bolo možné umiestniť asi 1000 trestancov, bola
to vtedy najväčšia trestnica v Uhorsku. V r. 1856 umiestnili v Leopoldove aj 200 väzňov z Talianska,
ktorí tu boli až do r. 1861, dovtedy, kým cisár nestratil svoje územie v hornom Taliansku. V r. 1858
prevzali správu väznice milosrdné sestry sv. Vincenta, za zaopatrenie každého trestanca im štát platil 40
grajciarov denne. Predstavená rádových sestier tam zaviedla predovšetkým lepšie stravovanie a uplatnila
tiež vtedy moderný tzv. írsky systém väzníc, predovšetkým väzňom odstránili okovy. Rádové sestry
zaviedli aj slovenský text služobného poriadku pre dozorcov a domáceho poriadku pre trestancov, ktoré
patria medzi naše vzácne jazykové pamiatky. Rakúsko-Uhorské vyrovnanie v r. 1867 však prinieslo úplné
a dôsledné zavádzanie maďarčiny do štátnej správy na celom území Uhorska na úkor slovenčiny, ale,
čo už je teraz menej známe, aj na úkor nemčiny. Znamenalo to pohromu nielen pre slovenské, ale aj
pre nemecké školy v celom Uhorsku. Vtedajší vládcovia Uhorska vtedy ani len netušili, že takouto
národnostnou a jazykovou politikou položili základný kameň k budúcemu blížiacemu sa rozpadu celej
monarchie.

Ako je veľmi dobre známe, trestnica v Leopoldove prežila až do dnešných čias, prežila Rakúsko-
Uhorsko, ČSR, fašizmus aj komunizmus. Pochopiteľne, vnútorné zariadenie trestnice sa veľmi zmenilo,
aj život trestancov prešiel za tie roky zaujímavým vývojom. Ale to už je ďalšia kapitola histórie leopol-
dovskej pevnosti, ktorá nezapadá ani do obsahovej náplne ani do stručného rozsahu tohto príspevku.
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Nobelovy ceny udělené v roce 2005

Lubomír Sodomka

Úvod

Udělování Nobelových cen (NC) vstupuje již do pátého roku 21.století, neboť všechny NC byly již pro
rok 2005 navrženy k udělení. I když těžištěm příspěvku bude NC za fyziku, uvedeme v přehledu i laureáty
ostatních NC k lepšímu pochopení souvislostí vývoje společnosti a k zařazení NC za fyziku do celého
komplexu NC. Kromě toho lze ukázat na NC neustálé sbližování přírodovědných oborů fyziky, chemie
i biologie, pro kterou je udělována cena za fyziologii a medicínu. Pokud i fyzikální objevy zůstávají
v oblasti elektromagnetické interakce, pak je někdy velmi těžké rozhodnout, do které kategorie NC
objev zařadit. Příkladů sbližování přírodovědných disciplín najdeme v historii NC dostatek [1].

Proberme postupně nositele NC z roku 2005 pro různé obory a připojme i cenu Švédské říšské
banky za ekonomii na počest A. Nobela (CEAN), neboť i sem začínají pronikat některé exaktní disciplíny
z matematiky a fyziky.

Přehled laureátů pro rok 2005

Nobelovy ceny jsou i v roce 2005 udělovány ve shodě s Nobelovou závětí v pěti kategoriích, a to za
fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a mír. Přívěskem těchto cen se stala od roku 1969 Cena
Švédské říšské banky za ekonomii na počest Alfreda Nobela (CEAN). Všechny ceny jsou udělovány
10. prosince v den výročí smrti A. Nobela. Na ceny pro rok 2005 byli navrženi:

Fyzika (NCF):

Roy J. GLAUBER (USA) za příspěvek k teorii optické koherence,
John L. HALL (USA), Theodor W. HÄNSCH (Německo) za příspěvek k rozvoji laserové spektroskopie
a k přesnému měření frekvence

GLAUBER, R. J. HALL, J. L. HÄNSCH, T. W.

Chemie (NCCh):

Yves CHAUVIN (Francie), Robert H. GRUBBS (USA), Richard R. SCROCK (USA) všichni tři za
příspěvek k rozvoji metateze v organické syntéze.

Fyziologie a medicína (NCFM):

Berry J. MARSHALL, J. Robin WARREN oba z Austrálie, za objev bakterie Helicobacter pylori a
jejího vlivu na žaludeční a peptické vředové nemoci.
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CHAUVIN, Y. GRUBBS, R. H. SCROCK, R.

MASHALL, B. J. WARREN, J. R.

Mír (NCM):

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) (Mezinárodní Agentura pro Atomovou
energii (MAAE), Mahamed ELBARADAEI (Egypt) za kroky při zamezení užití jaderné energie pro
vojenské účely a za co nejbezpečnější využívání jaderné energie pro mírové účely.

Literatura (NCL):

Herold PINTER (Anglie) za rozsáhlou tvorbu dramatických děl se vztahem k současné situaci světa.

MAAE (IAEA) ELBARADEI, M PINTER, H.
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CEAN:

Robert J. AUMANN (Izrael), Thomas C. SCHELLING (USA), oba za rozšíření znalostí a pochopení
konfliktních a kooperativních situací využitím teorie her.

AUMANN, R. J. SCHELLING, T. S.

Laureáti za fyziku pro rok 2005

Zkrácené životopisné údaje:

GLAUBER, R. J. se narodil v roce 1925 v New Yorku. Doktorát PhD získal v roce 1949 na Harvardově
univerzitě. V současné době tam působí jako profesor fyziky.

Z Nobelovy ceny za fyziku (NCF) obnášející 10 milionů švédských korun (asi 42 mil. Kč) získal
polovinu.

HALL, J. L. se narodil v roce 1934 v Denveru ve státě Colorado. Doktorát PhD obhájil na Carnegiho
technologickém institutu v Pittsburku v Pennsylvanii. Od roku 1964 působil jako vědecký pracovník
na JILA a od roku 1971 jako starší vědecký pracovník na NISTu v Boulderu, Colorado.

HÄNSCH, T. W. se narodil v roce 1941 v Heidelbergu (NSR). PhD získal na tamní univerzitě v roce
1969. V roce 1975 byl jmenován profesorem Stanfordské univerzity. V roce 1986 se vrátil do Německa
a působil na Max-Planck-Institutu v Garchingu a na Ludwig-Maxmiliánově universitě v Mnichově.

Oba se podělili rovným dílem o zbývající polovinu NCF.

Předmět udělení NCF

První z laureátů Glauber získal NCF za průkopnické práce v aplikaci kvantové fyziky na optické jevy,
čímž se stal v roce 1963 zakladatelem kvantové optiky ([14] a [15]). K porozumění optickým pozorováním
navrhl metodu kvantování elektromagnetického pole a použil ji v metodách fotoelektrické detekce.
Ukázal, že tvoření optických shluků je přirozený důsledek tepelného záření, zatímco koherentní laserový
svazek takové jevy nevykazuje.

Kvantová hlediska optiky (viz [3], kap. 7, 8) se liší od hledisek vlnových, která jsou založena na
teorii elektromagnetického pole popsané Maxwellovými rovnicemi. Kvantová optika počítá s částicovou
strukturou světla, tj. s proudem fotonů. Jak se liší např. výklad interference světla ve vlnové teorii
a v částičové teorii je patrné z obr. 1 a,b.

Obr. 1. a) Výklad interference vlnovou teorií, b) částicovou (kvantovou) teorii
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V obou případech je třeba k pozorování interference běžného světla z tepelných zdrojů použít
k vytvoření koherentních svazků velmi důmyslného experimentu, jak ukazuje obr. 1 a,b,. Jinak je
tomu u koherentního zdroje světla, laseru. Obr. 2 a,b ilustruje rozdíly mezi koherentním světlem (a) a
nekoherentním (b). Kvantové projevy světla se staly předmětem Glauberovy kvantové optiky. Jedním
z důsledků této teorie bylo i vytvoření hranice přesnosti měření požadované Heisenbergovým principem
neurčitosti (viz např. [3], kap. 1). Dalším důsledkem kvantové optiky je i kvantová teorie koherence a
její měření (viz např. [3], [16], [17]).

Obr. 2 a,b. Schematické znázornění a) koherentního b) nekoherentního záření

Zmíněné Glauberovy průkopnické práce [14], [15] ovlivnily rozvoj tohoto nového oboru a jeho
aplikace, o které se postarali další dva laureáti NCF Hall a Hänsch.

Druhá polovina NCF byla rozdělena na dva rovné díly Hallovi a Hänschovi za vypracování
přesných laserových spektroskopických metod.

Měření frekvence s extrémně vysokou přesností vyžaduje použití laseru s emisí velkého počtu
koherentních oscilací. Spojí-li se takové oscilace o různých frekvencích interferencí, jsou výsledkem
extrémně krátké pulzy světla. To se uskutečňuje rychlým uzavíráním a otvíráním propustnosti modů
(mode-locking). Uzavírání modů se provádí vložením elektrooptického či akustooptického přerušovače
do laserové dutiny (viz např. [3] kap. 7, 8, 13 nebo [18]) (obr. 3).

Obr. 3. Vytváření laserového ultrakrátkého pulzu uzávěrkou v laserovém rezonátoru

Je možné uskutečnit i absorpční přerušování laserového svazku. Výsledkem je v laseru vytvořený
ultrakrátký pulz a na výstupu celá série ekvidistantních ultrakrátkých pulzů (obr. 4), které po Fourierově
transformaci přejdou na ekvidistantní frekvenční spektrum označované jako hřebenové, žebříkovité či
stupňovité, jak je znázorněno na obr. 4.

Obr. 4. Znázornění principu přesného měření frekvence přerušovací technikou (mode locking)
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Čím více oscilací je v rezonátoru přerušováno, tím kratší jsou výstupní pulzy. Pro 5fs pulzy bylo
třeba přerušovat kolem 1 miliónu frekvencí, které pokrývají celé barevné frekvenční pásmo světla. To je
v současnosti možné uskutečnit barvivovými lasery (viz např. [18]) nebo dopováním safírového laseru
titanem. Pulzní lasery s přesnou frekvencí je možné užít k přesnému spektroskopickému měření, jak
ukázal Hänsch v 70. letech 20. století. V roce 1999 si Hänsch uvědomil, že těchto přesných laserů je možné
využít ve spojení s atomovými cesiovými hodinami. Tak vznikla hřebenová metoda přesného měření
frekvence. Měřená frekvence je pak vztahována k jedné z množiny hřebenových frekvencí. Problém
vzniká při absolutním měření frekvence. Ten vyřešil Hall se spolupracovníky v roce 2000. V hřebenovité
množině frekvencí je měřená frekvence f0 posunuta. Je však možné určit ji tehdy, když šířka frekvence
hřebenu je natolik velká, že nejvyšší frekvence je více než dvojnásobek nejnižší frekvence. Podle obr. 4
snadno pro frekvence odvodíme tento vztah:

(1) 2fn − f2n = 2(nfr + f0)− (2nfr + f0) = f0.

Vztah (1) ukazuje, jak je možné určit frekvenci f0 změřením vzdálenosti mezi frekvencemi
v hřebeni fr a jejich počtu n. Přesnost je dána přesností v fr, která je v současnosti určena řádem
10−15 s mezní hodnotou až 10−18. Hall na tomto principu sestrojil komerční přístroj. Oblast frekvencí je
možné rozšířit do ultrafialové a rentgenové oblasti a vytvořit tak hodiny až na rentgenových frekvencích.

Využítí hřebenové techniky (HT)

Hřebenovou techniku je možné využít k řízení fáze laserového záření, což je možné uplatnit
v laserové ultrakrátké technologii. Vysoká přesnost měření umožňuje vytvořit vysoce přesné optické
hodiny. Tím se upřesňuje i navádění družic, raket a zbraňových soustav a přesné optické hodiny bude
možné využít při budoucích dlouhodobých vesmírných cestách. Přesnost umožňuje také sledovat gravi-
tační vlny a ověřovat důsledky teorie relativity. Také využití v telekomunikaci je nasnadě. V částicové
fyzice může hřebenová metoda také sloužit k diagnostice částic a antičástic.

Pro fyziku mají tyto přesné spektroskopické metody také zvláštní význam při ověřování přesnosti
hodnot univerzálních konstant.

Najdou se i další možné dosud nepoužité aplikace v nejrůznějších oborech. Ukazuje se totiž, že
existence zpřesněných metod měření vede i k dalším novým objevům, a to jak ve fyzice, tak v přírodovědě
a technice.

Za NCF jsou ještě v přehledu zařazeny NCCh a NCFM, neboť se ukazuje, že četné NC byly
v těchto oborech získávány aplikací fyziky.

Pro úplnou informaci o cenách pro rok 2005 jsou ještě uvedeny NCM, NCL a CEAN. Ukazuje
se totiž, že i problémy ekonomie lze řešit vedle metod matematiky i metodami fyziky zvláště pak
synergetikou (viz např. [3] kap.20) (i nositel první ceny za ekonomii (1969) byl teoretický fyzik
J. Tirbergen).

Malá monografie [16] o teorii koherence a o aplikaci kvantové interference (viz článek [17])vyšla
v roce 1975 i v češtině.

Laureáti za chemii pro rok 2005

Zkrácené životopisné údaje

CHAUVIN, Y. narozený v roce 1930 (75 let) je francouzským občanem. Působí jako ředitel výzkumu
výzkumného naftového ústavu v Rueil-Malmaison, Francie
GRUBBS, R. H. narozený v roce 1942 v Calvert City v USA je občanem USA. PhD z chemie obhájil
v roce 1968 na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Je profesorem chemie na Kalifornském technolo-
gickém institutu v Pasadeně.

Předmět udělení NCCh

NCCh pro rok 2005 byla udělena třem badatelům, a to Dr. Yves Chauvinovi, profesoru R. A. Grubbsovi
z Kalifornského technologickému institutu a profesoru R. R. Schrockovi z Massachettského technologic-
kého institutu (MIT) za objev metatetické metody v organické syntéze.
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Metateze v chemii znamená výměnu částí mezi dvěma látkami chemickou reakcí, což lze sché-
maticky zapsat rovnicí

(2) AB + CD → AC + BD.

Jako příklad je na obr. 5. uvedena metatetická reakce polyolefinu; pro organickou syntézu bylo vyvinuto
velké množství účinných a rozmanitých katalyzátorů.

Obr. 5. Metatetická reakce olefinů (
”

cat.“ znamená působení katalyzátoru)

Rozřešení mechanismu metateze Y. Chauvinen a R. Schrockovy a Grubbsovy objevy dalších
katalyzátorů metateze a jejich využití se staly předmětem NCCh a jejího rozdělení na tři stejné díly.

Pochopení vlivu organických molekul na životní pochody otevřelo cestu k výzkumu nových
farmaceutických a agrochemických materiálů významných pro celé lidstvo. Nositelé NCCh přispěli
velkou měrou k vytváření a syntéze nových materiálů právě technikou metateze.

Příklady dalších dvou chemických metatetických reakcí jsou ještě uvedeny na obr. 6 a 7.

Obr. 6. Příklad metatetické reakce

Obr. 7. Další příklady metatetických reakcí. M je kov metatetického komplexu.
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Metatetické katalyzátory využívají kovů v komplexech s tantalem, rubidiem, molybdenem,
wolframem a dalšími. Velká množství katalyzátorů a jejich velká účinnost skýtají syntetickým chemikům
obrovské možnosti jejich využití k vytváření nových sloučenin [7].

Vývoj katalyzátorů je mohutný a kolísavý. Často uplyne i několik měsíců než dojde k objevu
nového katalyzátoru.

Využití metateze

Využití metateze je rozsáhlé, a to např. při syntéze polymerů s novými vlastnostmi, polyme-
rových a palivových aditiv, při syntéze biologicky aktivních sloučenin jako jsou feromony, herbicidy,
léčiva a další. Lze důvodně předpokládat, že metateze se stane důležitým technologickým nástrojem i
pro genetické inženýrství. Metateze se využívá jak v základním výzkumu, tak v aplikacích.

Laureáti za fyziologii a medicínu pro rok 2005

Zkrácené životopisné údaje

MASHALL, B. J. narozený 30. září 1951 v Kalgoorlie v západní Austrálii získal první akademické tituly
M.S. a B.S. na Západní australské univerzitě. V letech 1977 až 1984 pracoval jako odborný lékař
v nemocnici Royal Perte. V letech 1986 až 1994 působil jako výzkumník a profesor na lékařské fakultě
univerzity ve Virginii. V roce 1997 byl jmenován klinickým profesorem vnitřního lékařství Západní
australské univerzity a v roce 1999 svou profesuru obohatil i o klinickou mikrobiologii. Od roku 2003
působí tamtéž jako vedoucí výzkumník

Během svého působení získával od roku 1994 každým rokem jednu i více medailí a vyznamenání
(celkem 11).

WARREN, J. R. se narodil 11. června 1937 v Adelaide, Jižní Austrálie. Akademické tituly M.S. a B.S.
získal v roce 1961 na Adelaidské univerzitě a ihned nastoupil do nemocnice ve Woodvillu. V roce
1962 přestoupil na Institut lékařských a zvěrolékařských věd v Adelaidě, kde pracoval v oboru klinické
hematologie a patologie. V letech 1966 až 1968 pracoval jako odborný patolog v Královské nemocnici
v Melbourne, v letech 1968 až 1999 pak jako patolog v nemocnici Royal Perte.

Během své lékařské kariéry získal za své pracovní výsledky 9 cen a medailí doma i v zahraničí.

Předmět udělení NCFM

Oba nositelé NCFM získali cenu za neočekávaný objev faktu, že žaludeční záněty (gastritidy), žaludeční
a dvanácterníkové vředy jsou způsobeny infekcí jimi objevené bakterie Helicobacter pylori. I když
by zabráněním tvorby žaludečních kyselin měla být gastritida vyléčena, objevuje se po léčbě znovu.
Marshall a Warren odmítli dosavadní výklad původu gastritidy a zjistili, že příčinou této nemoci je
bakterie Helicobacter pylori (HP), že tedy tato nemoc je infekčního původu. Bakterii objevili v roce
1982. Ukázalo se, že způsobuje 80 až 90 % žaludečních a vředových onemocnění, je gramnegativní,
spirálového tvaru a je obsažena v žaludku 50 % lidské populace.

Nález a působení Helicobakteru pylori (HP)

Přítomnost bakterie HP je vždy spojena se vznikem zánětlivých procesů, jak znázorňuje horní část
obrázku vpravo. Největší naleziště HP je v dolní části dutiny žaludku. Infekce vyvolaná HP je většinou
bez příznaků (asymptomatická), někdy se však projevuje vředovým onemocněním při trávení, častější
je
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žaludeční stěna

však na dvanácterníku. Působení HP se projevuje také zvýšenou sekrecí kyselin. V některých případech
HP napadá i celý žaludek a způsobuje jeho záněty a může přejít i v rakovinu.

Antibakteriální léčba antibiotiky může vést k odolnosti proti HP. Diagnóza HP infekce se provádí
mikrobiálně mikroskopicky nebo analýzou zplodin dýchání.

Mnoho nemocí jako je Johnova nemoc, vředové napadení tlustého střeva, reumatická artitrida,
ateroskleróza vzniká ze zánětlivých procesů způsobených HP. Její objev vede k lepšímu porozumění
vztahům mezi chronickou infekcí, záněty a rakovinou.

Laureát za literaturu 2005

Zkrácené životopisné údaje

PINTER, H. se narodil 10. října 1930 v Londýně v městském obvodu Hackney jako syn krejčího. Při
dospívání se setkal s projevy antisemitismu. Brzy projevil snahu stát se dramatikem. Za druhé světové
války byl (jako devítiletý) odsunut z Londýna. Vrátil se po třech letech.

Strasti londýnského bombardování nikdy nevymizely z jeho paměti. Po návratu do Londýna
navštěvoval v Hackney střední školu, kde v tamějších scénách představoval Macbetha, Romea a řadu
dalších rolí, což ho předurčilo pro hereckou dráhu. V roce 1948 byl přijat na Královskou akademii
dramatických umění. V roce 1950 napsal a zveřejnil svou první báseň. V roce 1951 byl přijat na
Ústřední školu řeči a dramatu. V témže roce působil ve známé divadelní společnosti Anew McMasterové
proslavené Shakespearovými dramaty. V letech 1954 až 1957 se zúčastnil divadelních zájezdů pod
pseudonymem David Baron. V letech 1956 až 1980 byl ženatý s herečkou Vivien Marchantovou. V roce
1980 se oženil s autorkou a historičkou Antonií Fraserovou.

Předmět udělení NCL
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Pinter vstoupil mezi dramatiky prvním dramatem The Room uvedeném v roce 1957 v Bristolu. Další
jeho hry byly Birthday Party (Oslava narozenin), Dumb Waiter (Hloupý vrchní) (1957, Caretaker
(Hlídač) a Homecoming (Návrat domů) atd.

H. Pinter je považován za reprezentanta dramatického umění druhé poloviny 20. století. Jako
moderní klasik se představil dramatem Pinteresque. Napsal na 40 dramat v angličtině, která byla
přeložena do franštiny, němčiny i švédštiny.

V dramatech se zabývá lidskými právy, psychologickými problémy i běžnými lidskými dramaty.

Laureáti za mír 2005

Zkrácené životopisné údaje

MAAE (IAEA) je organizace zajišťující spolupráci v nukleární oblasti. Byla ustavena jako světová
organizace s názvem „Atom pro mír“ v roce 1957 při OSN. MAAE spolupracuje se státy a mnoha
partnery na zajištění jaderné bezpečnosti a na vytváření bezpečné a mírové jaderné technologie.

Mahamed ELBARADEI se narodil v Káhiře 17. června 1942. Titul bakaláře práva získal v roce
1962 na universitě v Káhiře, doktorát v roce 1974 na newyorské univerzitě. Diplomatickou kariéru
zahájil v egyptské diplomacii, později pokračoval v misi při OSN. Pracoval na zákonech zajišťujících
bezpečnost a mír ve světě. V letech 1981 až 1987 působil jako profesor mezinárodního práva v USA.
Od roku 1997 se stal ředitelem MAAE a roku 2001 mu byla tato funkce prodloužena.

Předmět udělení NCM

Uplynulo již 60 let od svržení dvou jaderných bomb s téměř básnickými názvy „Chlapeček (Little
boy)“ a „Tlouštík (Fat man)“ na japonská města Hirošimu a Nagasaki. V upomínku na tuto událost
a hrozbu použití jaderných zbraní i v současnosti se rozhodl Norský Nobelův výbor udělit Nobelovu
cenu míru (NCM) Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) a jejímu generálnímu řediteli
Mahamedu Elbaradeiovi. V době, kdy neexistuje všeobecný zákaz jaderných zbraní, je třeba zajistit
alespoň nešíření těchto zbraní. Je třeba zajišťovat vše proti zneužití jaderných zbraní ať jsou drženy
v jakýchkoliv rukou. Tento úkol plní MAAE a její ředitel po celou dobu její existence a činnosti.

Laureáti za ekonomii (CEAN) 2005

Zkrácené životopisné údaje

AUMANN, R. J. narozený v roce 1930 ve Frankfurtu n. M. má státní občanství Izraele a USA . PhD
z matematiky obhájil v roce 1955 na Massachusettském technologickém institutu (MIT), Cambridge
USA. Je profesorem Centra racionality Hebrejské jeruzalémké univerzity.

SCHELLING, T. S. narozený v roce 1921 v Oaklandu USA je občanem USA. Doktorát ekonomie získal
v roce 1951 na Harvardově univerzitě v Cambridgi, USA. Působil jako profesor na katedře ekonomie
na Marylandské univerzitě. Nyní je emeritním profesorem na Marylandské a Harvardově univerzitě.

Předmět udělení CEAN

Oba nositelé CEAN použili metody matematické teorie her k řešení problémů konfliktů a spolupráce
na všech úrovních lidské společnosti. Práce obou laureátů daleko přesáhly obor ekonomie a zasáhly i
do sociologie a politologie.

Proti hrozbě závodů výroby jaderných zbraní a jaderné války v 50. letech 20. století postavil
jeden z laureátů Schelling svou knihu The Strategy of conflict (Strategie konfliktu) založenou na teorii
her nebo jinak na teorii interaktivního rozhodování, jako vzorové dílo pro všechny sociální vědy. Schelling
ukázal, že společnost je nakloněna více k odvetě za porážku než k odporu proti útoku.

Schellingova práce dala podnět k dalšímu vývoji v teorii her a urychlila její použití pro sociální
vědy. Jeho analýza vysvětlila široký okruh jevů od strategie soutěže firem až k prověřování možných
dopadů politického rozhodování.

Aumann byl první, kdo zavedl dokonalou formální analýzu nekonečně se opakujících her do
sociálních věd. Teorie opakovaných her zvýšila porozumění předpokladům pro kooperaci a přiblížila
způsoby jednání mnoha institucí a sdružení.

Oba laureáti dokázali, že moderní matematické metody lze uplatnit i při složitých sociálních
problémech majících ekonomické dopady.

Také fyzika může prostřednictvím synergetika pronikat do sociologických aplikací.
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Poslední svazky edice
Práce z dějin techniky a přírodních věd (ISSN 1801-0040)

obsahující řadu

”Česká technika na pozadí světového vývoje“

Jaroslav Folta: Vývoj výpočetní techniky. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 5., 2005, 128 s.

Svazek podává přehled vývoje výpočetní techniky od pozdních 30. let 20. st. přes stavbu velkých sálových počítačů,
sleduje vývoj i mimo hlavní proudy (USA, GB, Německo) i v asijských zemích, všímá si nejen vývoje počítačových jazyků
a jejich tvůrců a končí historií internetu, nástupem miniaturizace, vývojem kapesních kalkulátorů s několika poznámkami
k možnostem dalšího vývoje.

Český vývoj se včlenil organicky do světových tendencí. Začal Svobodovým a Vandovým soustředěním na
zaměřovací přístroje protiletadlového sledování v době těsně před začátkem 2. světové války, Svobodovým působením
v USA a po válce jeho a Trnkovou propagací studia výpočetní techniky, jeho zásluhami o vybudování Laboratoře (a
později Výzkumného ústavu ) matematických strojů, kde se vytvořily prvé československé počítače SAPO a EPOS a
vybudovala institucionální a personální základna dalšího možného vývoje výpočetní techniky. Práce zde pokračovaly
úspěšně i po emigraci Svobody a několika jeho spolupracovníků, kteří se záhy dobře uplatnili v zahraničí. Práce na
Jednotném systému elektronických počítačů (JSEP) v rámci tehdejší RVHP byly završeny na počátku 90. let prototypem
EC 1027. Na těchto projektech vyrostla další generace výzkumníků (jejíž zástupci jsou rovněž uvedeni), jejichž následovníci
se pokoušejí ve změněných podmínkách o své uplatnění.

Pavel Drábek & Zdeněk Hanzlíček: Farmacie ve dvacátém století (Pharmacy in the 20th C), in Práce
z dějin techniky a přírodních věd, sv.6, 2005, 148 s.

Svazek shrnuje v co nejstručnější míře vývoj farmacie ve 20. století, a rozčleňuje ho do etap do značné míry odpovídajících
mezím společenského vývoje — 1918, 1938, 1949, 1959, 1989. Zde heslovitě po jednotlivých letech upozorňuje na světový
progres a jeho výsledky spolu s výsledky a událostmi dotýkajícími se farmacie v Československu, včetně biogramů vý-
znamných výzkumníků a učitelů této oblasti. Obsáhleji jsou komentovány i výzkum, výrobny, spolky, sněmy, mezinárodní
kongresy i vytváření nových pharmakopeí. Svazek je doplněn seznamem zkratek, jmenným rejstříkem více než tisíce
osob uvedených v textu, seznamem literatury, přehledem nejvýznamnějších světových (a zvlášť českých) farmaceutických
časopisů i časopisů věnujících se vývoji farmacie, stejně jako přehledem světových lékopisů platných na počátku 20. století
a lékopisů platných v českých zemích ve 20. stol. Uvádí i počty lékáren v českých zemích ve 20. století. Jedna tabulka
je věnována vývoji České lékárnické společnosti. Dále jsou včleněny tabulky vývoje anestetik, barbiturátů, vitamínů,
sulfonamidů, antibiotik, benzodiazepinů, syntéz přírodních látek. Najdeme zde i vývoj nákladů na léčiva v ČR.

Polovodičová doba v Československu (Semiconductor Age in Czechoslovakia). Jiří Cetkovský – Jaroslav
Folta (eds.). In Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 7. Praha 2005, 150 s. ISBN 80-7037-146-3

Svazek volně navazuje na vývoj výpočetní techniky tím, že se soustřeďuje na její součástkovou základnu. Světový počátek
začíná konstrukcí tranzistoru (1948) a pokračuje o deset let poté vytvořením integrovaného obvodu (Kilby, Noyce).
Trousilova a Taucova státní ceny (1952, 1955) za přípravu produkce čistého germania a technologii přípravy polovodičů
a polovodičových monokrystalů ukazují, že další vývoj polovodičů se v Československu příliš neopozdil. V tomto vývoji,
který byl ovlivněn embargem, se uplatnila pracoviště Výzkumného ústavu sdělovací techniky (VÚST). Díky dobré
teoretické přípravě se podařilo československým pracovištím získat velmi dobré postavení mezi zeměmi RVHP. Nicméně
nikdy se v RVHP nepodařila integrace výzkumu a výroby v oblasti polovodičových materiálů a součástek obdobná mezi
firmami USA, GB, Německa, Japonska i některých dalších západoevropských zemí.

Svazek, na jehož obsahu se podíleli vedoucí pracovníci VÚST, ukazuje šíři záběru zdejšího výzkumu a jeho
výsledků. Jeho obsah lze ještě doplnit o několik článků ing. Cetkovského, publikovaných z podnětu tohoto výzkumného
záměru v časopise DVT (2006, č. 1, s. 30-36 a č. 2, str. 117–120).

Zbrojní technika v Československu ve 20. století (Weaponry in Czechoslovakia in the 20th C). L. Popelínský
– J. Folta (eds). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 8. Praha 2005, 310 s. ISBN 80-7037-147-1

Zbrojní výroba a zbrojní technika hrály ve vývoji Československa významnou, i když ne vždy pozitivní roli. Práce je
první přehlednou syntézou vývoje čs. zbraní od počátku vzniku republiky i s ohlédnutím na příspěvek českých zbrojních
závodů i vynálezců výzbroji Rakousko-Uherska už před 1. světovou válkou.

Práce postupuje podle významných mezníků společenského vývoje na území Československa podle zbraňových
systémů. Malorážové zbraně, dělová a minometná výzbroj, munice a výbušniny, raketové zbraně, přístrojová technika
palebných prostředků, rozvoj obrněné techniky, ženijní techniky a zařízení chemických vojsk. Lze zde zvýraznit vynikající
úroveň třeba čs. kulometu Bren, lehkého tanku LT vz. 38, plastické trhaviny Semtex (i přes jeho neblahé zneužívání),
zaměřovacích systémů Ramona, Tamara, Věra a d., aplikace sovětského tanku T 54 na řadu ženijních zařízení, až po tank
T 72 M a po zařízení chemického vojska. Významné je zde srovnání s obdobnými zbraněmi, které se uplatňují v jiných
armádách světa.

Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století Machine-Tool Industry in the Czech Lands in the 19th and
20th C), M. Hořejš – J. Folta (eds.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 9. Praha 2005, 350 s.
ISBN 80-7037-150-1

Továrny obráběcích strojů (TOS) patřily od poloviny 20. století mezi jeden z největších koncernů v Československu. Jeho
jednotky byly rozšířeny po mnoha specializovaných závodech v řadě míst ČR i na Slovensku. Ve sborníku je věnována velká
pozornost TOS Hostivař vzniklé ze strojírny ing. Podhajského a jeho sousedního podniku Jiřího Kameníčka v celkovém
vývoji od 1913 (resp.1919). Ukazuje se zaměření výroby, vývoj kvantity výrobků až po znárodnění v r. 1945, reorganizace
a konečné vyčlenění z koncernu, pokus o přežití končící konkurzem a vytvořením podniku CETOS. Dalšími závody
sledovanými ve sborníku jsou TOS Holoubkov (od 1840); TOS Vrchlabí vzniklé z pozůstatku v 2. světové válce převezených
německých podniků válečné výroby, se nakonec orientovalo na výrobu hydrauliky (HYTOS). ŽĎAS Žďár nad Sázavou
vznikl na počátku 50. let v oblasti bez strojírenské tradice a vypracoval se na exportní firmu jemných a středních



válcovacích tratí, drtičů, bucharů, vřetenových a klikových lisů, hydraulických lisů a strojů na zpracování šrotu. TOS
Svitavy se vybudoval z několika menších podniků v r. 1948 a posléze se stal moderním závodem na výrobu vrtaček,
dřevoobráběcích strojů (tloušťovacích, tvarovacích a modelářských fréz, rozřezávacích pil, širokopásmových brusek apod.,
sklíčidel a d.). Výrobě nářadí pro obráběcí a tvářecí stroje v 2. pol. 20. stol. se věnovala celá řada podniků soustředěná
v podniku NÁŘADÍ Praha – součásti TST (Továren strojírenské techniky): SOMET Teplice, ZPS Gottwaldov, TOS
Čelákovice, TOS Svitavy, CARBORUNDUM Benátky, ale i mimo ně: ZBROJOVKA Vsetín, SONP Kladno, KINEX
Bytča, ZBROJOVKA Brno, PRAMET Šumperk, ŠKODA Plzeň. Významným prvkem ve vývoji nářadí byl i Výzkumný
ústav obráběcích strojů VÚOSO. Celý sborník je zarámovaný přehlednou statí o vývoji organizačních forem čs. průmyslu
obráběcích a tvářecích strojů na jedné straně a nejmodernějšími tendencemi ve vývoji číslicově řízených (NC a CNC) strojů
a jejich sestav jak v teoretické rovině a zkušenostech v zahraničí, tak v podnicích TOS Kuřim, ZPS Zlín, a KOVOSVIT
Sezimovo Ústí.

Paměti a vzpomínky jako historický pramen (Memories and recollections as a historical source). (M.
Sekyrková, ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10. Praha 2006, 392 str. ISBN 80-7037-152-8

Svazek je zaměřen na zhodnocení narativních pramenů v českých archivech. Vedle článků obecně metodologických obsa-
huje zaměření na tzv.

”
Kleplovu sbírku“ v NTM, která vznikla v 50. letech a obsahuje vzpomínky řemeslníků, průmyslníků

a obchodníků ještě od dob starého rakouského státu do poloviny 20. století včetně jejího pozdějšího doplňování. Další část
se pak všímá různých konkrétních narativních pramenů zahrnujících i osobnosti vědy a techniky.

Josef Maršálek, Vývoj motorových letadel a vrtulníků (Development of aircrafts and helicopters). Práce
z dějin techniky a přírodních věd, sv. 11. Praha 2006, 200 str., ISBN 80-7037-155-2

Světový vývoj motorových letadel je fenomén začínající na počátku 20. století. Jeho význam zasahuje do všech oblastí
strojírenství, ale i dalších oblastí průmyslu. I když idea vrtulníku se objevuje už u Leonarda da Vinci, jejich vývoj
nastupuje sice v průběhu 1. světové války, ale teprve výkonnější motory a rozhodující konstrukční uspořádání na konci
30. let daly hlavní podnět k jejich rozvoji, který se uplatnil vlastně až po 2. světové válce. Publikace bohatě dotovaná
vyobrazeními ukazuje hlavní typy letounů v jednotlivých vývojových etapách. Zahrnuje přitom všechny druhy letadel
od bojových, civilních po mamutí dopravní stroje, přičemž si všímá i neobyčejného pokroku v dosahování nadzvukových
rychlostí. Český vývoj se v této oblasti zaměřil spíše na lehké, sportovní a cvičné stroje, které měly rovněž úspěch ve světě.
Ve vrtulnících nakonec dominovaly firmy Spojených států a Milova konstrukční kancelář v tehdejším SSSR. Rozhodnutí
RVHP přerušilo úspěšnou konstrukční řadu československých vrtulníků HC-2, které dosáhly i některých rekordů své doby.

Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie (Development of biotechnology and industrial chemistry), (J.
Folta ed.), Práce z dějin techniky a přírodních věd, Vol. 12, 2006, 144 s., ISBN 80-7037-156-0

Prvá část svazku (prof.Bohumil Sikyta)se zabývá přínosem Českých zemí modernímu vývoji biotechnologií, začínajícímu
vlastně s dobou antibiotik. Antimikrobiální působení pyocyanázy bylo objeveno českými vědci (I.Honl, J.Bukovský) už na
konci 19. stol. A během 2. světové války (1944) byl vyvinut ve Fragnerově továrně v Dolních Měcholupech

”
český penicillin“

- Mykoin BF 510. V dalším autor vypočítává objevy a výrobu antibiotik jako byl chlortetracyklin, ad. Z nich původní čs.
antibiotikum mucidin bylo patentováno 1965 (V.Musílek, M.Vondráček, státní cena 1975), aminokyselin jako byl L-lysin,
ergotových alkaloidů (od Scrinciho objevu příčin ergotismu v 30. letech 18.stol. po výzkum a výrobu námelových alkaloidů -
J.Kybal) a imobilizovaných biokatalyzátorů (patent 1962). V letech 1970-1990 byla vybudována v některých zemědělských
závodech malá biotechnologické zařízení k výrobě bioplynu (velkovýkrmny Třeboň, JZD Dublovice, JZD Hustopeče),
bakteriálních kultur (Strančice), mléčných kultur a probiotik (JZD Hustopeče), feromonů (JZD Práče), insekticidů (JZD
Slušovice, JZD Blatnička), využití explanátových kultur (JZD Tuřany), atd. . Rovněž k technické konstrukci bioreaktorů
a kvasných zařízení přispěli čeští odborníci. . Je zmíněna I. česká sbírka mikroorganismů a její historie (1890 – F.Král).
Zvláštní kapitola se věnuje

”
lysenkismu“ a jeho průvodním jevům včetně problémů imunologické tolerance objevené

M.Haškem a paralelně P. Medawarem (důvody udělení Nobelovy ceny jen Medawarovi).v českých zemích a vztahu k této
historii biologie v SSSR.

Druhá část (Dr. Ivana Lorencová) se zabývá průmyslovou chemií ve světě paralelně s českým vývojem. Zabývá se
chemickými výrobky, hlavními průmyslovými závody, stejně jako výzkumnými institucemi. Jsou zmíněny též společenské
a technologické podněty jež podstatně ovlivnily chemický průmysl. Také se zde zmiňují rajonové rysy např v Německu,
Anglii, Francii, a v menších zemích, jejichž vývoj zpomalil expanzi amerických společností do ostatních zemí. Stať se
rozčleňuje do několika etap : konec 19. stol do r. 1914, 1. svět. válka, meziválečné období, 2.svět.válka, poválečné období
až do naftové krize v r. 1973 a od sedmdesátých let do konce tisíciletí. Rozsáhlý seznam literatury stať doplňuje.

Některé trendy v energetice 20. století (Some trends in power engineering in the 20th century), (J. Folta,
I. Janovský ed.), Práce z dějin techniky a přírodních věd, Vol. 13, (2006), 254 s., ISBN 80-7037-158-7

V prvé části (prof. Daniel Mayer) je podán přehled světového vývoje elektrických točivých strojů s tím, že je ukázáno
na podíl vynálezců a vědců z českých zemí. . Výklad začíná elektromechanickými systémy a s fyzikálními principy DC
strojů (experimenty Franklina a Faradaye, Barlowovo kolo apod.) Pokračuje postupným vývojem jak DC tak AC točivých
strojů, vytvářením českého elektrotechnického průmyslu, vývoje synchronních a asynchronních strojů a srovnáním s e
situací v rozvinutých zemích světa.

Stať o vývoji teplárenství (Ing. Josef Vlach) ve světě a v českých zemích začíná prvými pokusy o centrální
vytápění na konci 19. stol. v některých společenských a veřejných ústavech a také v některých továrnách. Prof. List podnítil
vybudování teplárny v Brně (1930), která patřila ve své době k v mezinárodním měřítku k nejmodernějším.Podobně i
teplárna v Praze-Holešovicích byla na vrcholu světového vývoje a stala se vzorem pro výstavbu dalších tepláren ve světě.
Ústřední projekt sítí lokálního centrálního vytápění se v Československu prosadil později — z toho 38 bylo umístěno
jen v České republice. Topný systém o celkové délce 70 km (a na konci systému vykazující ztrátu pouhého 1,5 ◦C)—
spojující starou — na teplárnu rekonstruktovanou — mělnickou elektrárnu s několika vytápěnými lokalitami (Třeboradice,
Malešice, Michle a několik pražských obvodů) je reprezentačním vzorem.



Technická zařízení vědy v 2. pol. 20. st., (Technical Equipment of Science in the 2nd half of 20th C.
(I.Janovský, J.Folta, ed.), in: Práce z dějin techniky a přírodních věd, Sv. 14 (2006), 308 str., ISSN
1801-0040, ISBN 80-7037-157-9

Svazek zahajuje stať prof. Armina Delonga popisující hlavní etapy významného odvětví přístrojové techniky stavby
elektronových mikroskopů, kde brněnská pracoviště bývalé ČSAV ve spolupráci s TESLA Brno vytvořily předpoklady
pro další vývoj i výrobu a širokou mezinárodní kooperaci sahající až do současnosti (firma Delong-Instruments). Druhou
stať předkládá dlouholetý čs. koordinátor programu INTERKOSMOS dr.Boris Valníček. Ukazuje na peripetie vedoucí k
prosazení čs. účasti i na některé úspěchy (čs série satelitů MAGION, orientovaná plošina k pozorování Halleyovy komety
aj.). Tři další stati jsou věnovány zcela nové oblasti vědeckých aparatur - užívaných v jaderném výzkumu v Československu
nabývajícím na intenzitě v druhé polovině 50.let 20.st. Ing Jaroslav Kula připomíná celkový vývoj oboru vývoje a výroby
přístrojů detekujících a měřících radioaktivní záření od r. 1951 , kdy vznikla specializovaná laboratoř v podniku TESLA-
Electronic. Zabývá se rovněž přístroji pro aplikaci radionuklidů v lékařství a v průmyslu, přístroji pro řízení jaderných
reaktorů, pro prvkovou mikroanalýzu, ale i pro detekci výbušnin v zavazadlech. Neopomíjí ani mezinárodní spolupráci
v této oblasti. Na tento článek volně navazuje Dr. Olga Nováková s přehledem vývoje zdejší výroby ale i uplatnění
zahraničních přístrojů v zařízeních nukleární medicíny v českých zemích. Ing. Miroslav Vognar podává podrobnou zprávu
o výstavbě pražské laboratoře kruhových mikrotronů od poloviny 70.let 20.st. do prvých let 21.st. Neopomíjí ani kooperaci
se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy.

Další dva články se zabývají vývojem elektroniky. Ing. Karel Tomek popisuje vývoj výzkumu moderních
polovodičových materiálů v Československu, a Ing. Jiří Cetkovský Rozebírá situaci v elektrotechnickém průmyslu v
regionech Japonska, Číny a zemí Indočíny kolem posledního desetiletí 20. st.

Všechny stati jsou dostatečně ilustrovány.

Publikace lze získat na e-mailové adrese “jiri.grimm@ntm.cz”


