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Několik slov úvodem
Sešli jsme se na už 24. semináři pro vyučující dějinám věd a techniky. Jeho předchůdce je zhmotněn
v 200. sešitě Rozprav NTM , který je současně čtrnáctým ze série Dějiny vědy a techniky. Znamená to
také, že už 14 let existuje v NTM badatelské středisko pro dějiny techniky a exaktních věd. Středisko
začínalo v r. 1993 s jedním pracovníkem, ke kterému v roce 1997 přibyl další a v letech 2001 a 2003 další
dva. Teprve v roce 2005 bylo oddělení doplněno na šest pracovníků. Výzkumné oddělení a jeho aktivity
jsou plně financovány z institucionální podpory výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR (Výzkumný
záměr MK0000239901) Za uplynulé pětiletí 1999 – 2003 byly výsledky oddělení ohodnoceny nezávislou
oponenturou Ministerstva kultury jako v resortu nejlepší.
Na tento úspěch navázala další etapa tohoto výzkumného záměru věnovaná pro léta 2004 – 2008
projektu Česká technika na pozadí světového vývoje. V letech 2005 – 2006 bylo ve spolupráci s externími
spolupracovníky vydáno deset svazků edice Práce z dějin techniky a exaktních věd (Sv. 5 – 14), jejichž
stručnou charakteristiku naleznete v závěru zmíněného 200. svazku Rozprav NTM. Jsou vydávány ve
spolupráci Národního technického muzea a Společnosti pro dějiny věd a techniky asociované k Radě
vědeckých společností ČR. Hodnocení práce na výzkumném záměru komisí Ministerstva kultury bylo
i v roce 2006 příznivé přes problémy, které v práci nastaly v souvislosti s rekonstrukcí NTM. (Bylo
nezbytné přestěhovat na určitou dobu celé oddělení, což vedle samotného stěhování znamenalo i dlouhodobější narušení programu a rytmu práce.)
V projektu se oddělení zaměřuje zejména na vývoj techniky v období nejméně zpracovaném –
tj. zejména na 20.století. Důvod tohoto zaměření nám naznačuje několik statistických dat z různých
pramenů. V roce 2003 vyšel Encyklopaedia Britannica Almanac a přinesl seznam velkých vynálezů“
”
z celého světa od počátků lidské historie. Seznam tvoří 340 abecedně uspořádaných objevů vybraných
spolupracovníky encyklopedie. U nich je udáván rok objevu, jejich vynálezce či objevitel a země do které
se objevitel zařazuje. Nechci zde nikterak hodnotit kritéria výběru historických faktů do tohoto souboru
— na prvý pohled zde hraje důležitou roli rozsáhlé rozšíření produktu. Tak se zde objevuje na příklad
i objev žvýkací gumy, hracích karet či elektrická kytara, jeansy, bramborové chipsy apod.
A obdobně téměř polovina fakt (165) je situována do USA.∗ Každopádně však tento soubor ukazuje
jistou četnost časového rozložení výsledků. Toto rozložení můžeme hrubě srovnat s percentuálním prostorem, který vědě, technice či lékařství věnují dostupné české soupisy výsledků těchto oborů.∗∗ Ukazuje se,
že odlišnost není tak velká přes zřejmou odlišnost kritérií výběru dat Almanacu od následujících souborů
dat.
Období

do 1750

1750–1850

1850–1975

(1900–1975)

Almanac

16 %

14 %

69 %

(46 %)

Technika

35 %

22 %

43 %

(24 %)

Věda

34 %

14 %

51 %

(41 %)

Lékařství

25 %

19 %

56 %

(33 %)

To naznačuje, že podstatná část vědeckých a technických výsledků lidstva je soustředěna do posledních 150 let. I to je důvod proč se naše oddělení soustřeďuje na 20. století. Porovnáváme-li to třeba se
zájmem světové obce historiků vědy a techniky jak se zobrazuje v referátech uveřejněných každoročně
v 5. svazku časopisu ISIS, pak vidíme, že tam je tomuto období věnováno cca 20% titulů, zdá se však,
že snad až na ojedinělé výjimky se žádný titul nezabývá celkovým pohledem na vývoj vědy a techniky.
Je zřejmé, že takový pohled je nad síly, odbornost a rozsah znalostí jednotlivce. Pokusit se v této situaci
o nastoupení cesty od syntézy domácího vývoje vědy a techniky k syntetickému pohledu na světový
vývoj této oblasti leží v základech našeho projektu. Přitom jsme si vědomi, že možnost zvládnutí tohoto
projektu je v soustředěné kolektivní práci. Zda se tento pokus podaří je samozřejmě problém budoucího
vývoje.
∗
Zajímavé je, že 72 % všech uvedených objevů je soustředěno do čtyř zemí (USA, GB, F, D), přičemž Anglie, Francie
a Německo vyprodukovaly dohromady jen polovinu výsledků ve srovnání s USA. Devět zemí s objevy od 4 do 9 se podílí
v tomto souboru 15 % objevů a z 18 dalších zemí (s četností 1 až 3) pochází jen 9 % objevů.
∗∗
Světové vynálezy v datech, Mladá fronta 1977, Dějiny přírodních věd v datech, Mladá fronta 1979, Dějiny lékařství
v datech, Avicenum 1982. Z těchto soupisů je zde sledován jen prostor věnovaný datům v daných obdobích, nikoliv četnost
objevů.
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Chtěl bych tu učinit malý historický exkurs. Oddělení dějin přírodních věd vzniklo v Historickém
ústavu ČSAV v roce 1956 s projektem sepsat Dějiny vědy a techniky na území českých zemí. Oddělení
tvořilo pět pracovníků ve věkovém složení mezi 29 a 23 léty a jeden kolega starý 38 let. Na prvém místě
spatřily světlo světa v roce 1961 Dějiny exaktních věd. V zápětí začala snaha po sepsání Dějin techniky
na území Československa už ve spolupráci se slovenskými kolegy. V roce 1968 tento rozběh skončil. Trval
13 let. Pět autorů mělo v tu dobu mezi 35 až 41 roky a jeden kolega byl padesátiletý. Dokončení a vydání
se prvá část dějin techniky dočkala až v roce 1973, kdy už oddělení mělo úplně jiné složení. Naše oddělení
v Národním technickém muzeu začalo vznikat v roce 1993 se snahou po dokončení celého projektu dějin
techniky alespoň na území českých zemí. To se podařilo v roce 2003, kdy za 10 let práce se podařilo
vydat pět svazků Studií o technice pro léta 1918–1992. V té době tvořilo oddělení dvé třicetiletých a dvé
sedmdesátiletých pracovníků. V roce 2005 k nim přibyli dva kolegové: pětašedesáti a čtyřicetiletí. Je
vidět, že k perspektivní badatelské práci oddělení bude nezbytné přijmout další mladé kolegy, kteří by
rozvinuli další práci na uvažovaných projektech. Víte-li o takových adeptech a zamíříte-li je do NTM
budeme vám vděčni.
Předkládaný svazek Rozprav přináší příspěvky ze semináře, který proběhl v únoru 2007. Zasáhla
ho letos vrcholící chřipková onemocnění, a tak několik přihlášených autorů na poslední chvíli odřeklo.
Nicméně se zde objevily příspěvky věnované počátku programování v Čechách, rekonstrukcím staroměstského orloje, iniciativám elektrifikace v českých zemích, introdukci nacistické architektury a urbanismu
na „protektorátní“ území, nástupu GPS do geodezie, výzkumu ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu,
vývoji urychlovačů nabitých částic a čs. betatronu, baťovské architekutře ve Zlíně, ale i problémům
sociálního hodnocení vědy a také historickým důlním dílům tuhové těžby v jižních Čechách.
Jaroslav Folta
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Chemický výzkum ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
v 1. polovině 20. století
Ivana Lorencová

Počátky průmyslového výzkumu ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
na přelomu 19. a 20. století
Rakouský spolek pro chemickou a metalurgickou výrobu (Österreichischer Verein für chemische und
metallurgische Production) byl založen v roce 1856 a byl do konce 19. století v tehdejším RakouskoUhersku dominantní chemickou společností úspěšně působící na evropském trhu.1 V 60. letech 19. století
byl do vedení Spolku povolán Dr. Max Schaffner (obr. 1),2 který za 40 let svého působení přivedl Spolek
k nebývalému rozmachu a měl velký podíl na nové koncepci rozvoje podniku. Již v roce 1887 byla
zřízena první výzkumná laboratoř, první svého druhu v monarchii (obr. 2), která se kromě ověřování
kvality vstupních surovin zaměřovala i na vlastní výzkumnou práci,
směřující nejen k vylepšení dosavadních technologií, ale i k řadě
původních výrobních postupů. Schaffner zajistil pro vedení firmy
spolupráci vynikajícího chemika Clemense A. Winklera,3 vynálezce
kontaktní výroby kyseliny sírové, který po řadu let ovlivňoval vývoj
ústecké továrny a později se stal viceprezidentem Spolku.
V tomto období byly hlavním odběratelem výrobků chemického
průmyslu průmysl textilní, potravinářský (zejména cukrovarnictví
a lihovarnictví) a postupně narůstal zájem zemědělství o vyšší množství a širší sortiment hnojiv.
V době před první světovou válkou představoval Spolek největší chemický závod v tehdejším Rakousko – Uhersku (obr. 3, 4).
Docházelo zde k rychlé modernizaci a rozšiřování výroby i vlastní
výzkumné práce a k přizpůsobování získaných zahraničních licencí
Obr. 1. Max Schaffner
pro místní poměry. Spolek v této době budoval pobočné závody
v Německu, Polsku, Rumunsku, Jugoslávii a v Maďarsku. Byla uzavřena řada kartelových smluv: v roce
1883 uzavřel Spolek první významnou mezinárodní dohodu o spolupráci s belgickou firmou Solvay & Cie,
která produkovala podstatnou část světové výroby sody. V rámci této nové společnosti byla zavedena
výroba sody čpavkovým způsobem4 nejprve v Horním Rakousku (v Sedmihradsku) a koncem roku 1905
vlastní výroba sody v Neštěmicích (Neštěmické Solvayovy závody).5

2. Spolek do roku 1918
Světový chemický průmysl byl ve 2. polovině 19. století ovlivněn technickým využitím elektřiny a na
přelomu 19. a 20. století docházelo k rychlému nástupu elektrolytických výrob. Výzkum na tomto poli
byl nejpokročilejší v Německu a v USA, kde se elektrolýza stala hlavní metodou k výrobě chloru a sodného
louhu (Mathieson Alkali, Dow Chemical, Griesheim Elektron).
Výzkum elektrolytických výrob se rozvíjel i v Ústí. Významný byl přínos švýcarského chemika Dr.
Felixe Oettela, který vypracoval novou metodu výroby chloru elektrolýzou kyseliny chlorovodíkové.
Výraznou postavou v této laboratoři byl Dr. Richard Brandeis (1851–1921), kterému se podařilo
1
Spolek byl založen díky iniciativě dr. Christiana Gustava Clemma, který byl ředitelem skupiny chemických továren
v Německu (Verein chemischer Fabriken Heilbronn, Wohlgelegen und Neuschloss). Clemm se spojil s řadou významných
osobností společenského a finančního světa; mezi zakladatele a akcionáře patřili příslušníci šlechtických rodů (kníže Johann
Adolf Schwarzenberg, kníže Max Egon Fürstenberg, hrabě Otto Chotek aj.), ale i významní průmyslníci, bankéři a podnikatelé v dopravě (Werner Friedrich Riese-Stallburg, Alexander von Schoeller). Složení akcionářů se často měnilo a až do
vzniku Československé republiky mezi nimi nebyl žádný představitel českého kapitálu [9].
2
Dr. Max Schaffner (1830–1906) vystudoval chemii a strojírenství na polytechnice v Karlsruhe, kde poté krátce působil
jako asistent. Následující tři roky byl asistentem na báňské akademii ve Freibergu a ředitelem hutí v Eisenachu. V Ústí nad
Labem se stal ředitelem a později prezidentem správní rady Spolku.
3
Clemens Alexander Winkler (1838-1904) byl objevitelem kontaktní výroby kyseliny sírové s platinovým katalyzátorem
(1875). Svůj vynález předal firmě BASF, kde působil chemik Rudolf Knietsch (1854-1906), kterému se podařilo vyvinout
před rokem 1890 kontaktní způsob výroby kyseliny sírové v průmyslovém měřítku.
4
Čpavkový způsob výroby sody z vápence, soli a koksu, tzv. Solvayova metoda byla levnější než starší metoda
Leblancova a vyrobená soda byla kvalitnější.
5
Podrobněji se historií výroby sody čpavkovým způsobem v Neštěmicích zabývá Pavlík [53].
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vyřešit elektrolýzu alkalických
chloridů tzv. zvonovým způsobem.5
Tato výroba zkapalněného chloru
umožnila levnější a efektivnější výrobu chlorovaných aromatických
uhlovodíků i výrobu chlorového
vápna, chlornanů a chlorečnanů
pro textilní průmysl a pro výrobu
dezinfekčních látek. Ve výzkumném středisku Spolku byly vyvinuty elektrolyzéry jedinečné konstrukce a Spolek se tak dostal do
popředí tehdejšího světového technologického výzkumu a zajistil si
levnou vlastní výrobu žádaného
chloru a alkalických hydroxidů.
Provozní hala zvonové elektrolýzy
byla vybudována a uvedena do
chodu v roce 1899 (obr. 5). Od roku
1928 byla jednotka zvonové elektrolýzy postupně nahrazována nově
budovanými modernějšími a efektivnějšími jednotkami amalgámové
a diafragmové elektrolýzy,6 v roce
1936 pak byla odstavena zcela.

Obr. 2 Laboratoř Spolku v Ústí nad Labem, asi z roku 1885
(Achiv NTM)

Obr. 3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v roce 1910
(Archiv NTM)
Ve svých úspěšných elektrolytických výrobách pokračoval Spolek v roce 1897 zavedením výroby
manganistanu draselného, neboť při očekávaném rozvoji organické chemie se předpokládal zvýšený zájem
o manganistan draselný jako o oxidační činidlo. Spolek se stal jeho prvním výrobcem v Evropě, ovládl
světový trh a pokryl zhruba 80% jeho spotřeby [26].
5
Brandeis aplikoval poznatky anglického chemika Richardsona na využití rozdílné hustoty elektrolytů. Pro charakteristický kryt anodového prostoru byl později tento postup nazván zvonovým [38].
6

8

Podrobněji se situací zabývá ve svém příspěvku Křička [39].
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Obr. 4 Areál Spolku v roce 1910
(Archiv NTM)

Obr. 5 Provozní hala pro zvonovou elektrolýzu
(foto z roku 1920)

Další významnou dynamicky se rozvíjející oblastí
ve světě byla organická chemie. Chemický průmysl dodával farmaceutickému celou řadu látek a byl nenahraditelným dodavatelem
organických barviv, která
tvořila základ mnoha léčiv. Velké evropské firmy
(BASF, Bayer, Hoechst,
Kalle, AGFA, CIBA) začaly vzájemně spolupracovat a podílely se na vývoji
syntézy žádaných barviv –
alizarinu a indiga.
Na výstavbu oddělení
organické chemie se od 90.
let soustředil i Spolek. Výroba alizarinu vyžadovala
technologické
zkušenosti,
a proto se tehdejší ředitel
prof. Dr. Wilhelm Friedrich
Gintl8 rozhodl navázat spolupráci s firmou Kinzelberger a spol. v Pelc – Tyrolce
(resp. s jejím majitelem Dr.
Emilem z Portheimů), která
poskytla své výrobní zkušenosti a polotovary, a tak již
v roce 1906 mohla začít výroba syntetického alizarinu
z antrachinonu.9 Spolupráce
s touto firmou trvala až do
její likvidace v roce 1926.
Kromě alizarinové červeně
vyráběl Spolek asi 50 jiných
barviv.10 Na rozšíření barviv a jejich meziproduktů
se pokusně pracovalo až do
první světové války a výsledky laboratorních výzkumů byly provozně ověřovány
v nově vybudované pokusné
hale. Rozvojem tamní výroby barviv se zabývá podrobněji Thorovský [70].

Dalším významným počinem před 1. světovou válkou bylo zahájení výroby aktivního uhlí založené na
vlastním výzkumu (patent z roku 1913). Nejdříve byla výroba uhlí určena pro potřeby cukrovarnictví;
8
Dr. Wilhelm Friedrich Gintl (1843-1908) byl profesorem chemie potravin a technické chemie na pražské německé
technice a autorem významných odborných prací. Zdůrazňoval nutnost spojení výrobního procesu s vědeckým výzkumem
a byl důležitým představitelem spojení mezi vysokým školstvím a průmyslem.
9
Firma Kinzelberger a spol. byla založena v roce 1819 a od roku 1886 registrována s přídavkem „továrna na dehtová
barviva“. Spolek od této firmy kupoval antrachinon pro výrobu alizarinu až do roku 1922, kdy zahájil vlastní výrobu [47].
10

Podle Thorovského [70] tato výroba představovala 1,6% celosvětové produkce barviv.
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v období světové války se však stala válečně důležitou surovinou, neboť aktivní uhlí bylo potřeba do
plynových masek. Výroba však potřebám německé a rakouské armády nedostačovala, a proto byl výrobní
postup předán jako licence do Německa. V roce 1921 byla výroba práškového aktivního uhlí – Carboraffinu
přenesena z Ústí do Hrušova. Carboraffin podle Flešara a Sumce [16] svými adsorpčními vlastnostmi
několikanásobně převyšoval konkurenční holandské aktivní uhlí Norit.11
Spolek se v té době stal velkým mezinárodním chemickým koncernem, podílel se na založení kartelu
výrobců sody, superfosfátu, kyseliny sírové a alizarinu („alizarinová konvence“ sdružující šest světových
výrobců, Spolek jejím členem do r. 1915),12 postupně odkupoval závody jiných firem (1871 Jordan
v Kralupech, 1911 První rakouská továrna na sodu v Hrušově), zakládal nové závody (1917 Falknov,
pozdější Sokolov), kapitálově se podílel na založení několika továren doma (Lovosice) i v zahraničí (Šabac,
Frankfurt nad M.) [39].
Po vypuknutí 1. světové války se Spolek pro chemickou a hutní výrobu přeorientoval na válečnou
výrobu a některé výroby byly omezeny nebo zcela zastaveny. Přednostně byly podporovány vojenské
zakázky, Spolek se stal důležitým dodavatelem armád Rakousko – Uherska i Německa. Rychle byla
zavedena výroba trinitrotoluenu a rozšířena stanice na výrobu kapalného chloru. V roce 1917 byl ve
Falknově vystavěn závod na výrobu karbidu13 a v návaznosti na ni byla zavedena výroba dusíkatého
vápna, které mělo sloužit za války k výrobě amoniaku a kyseliny dusičné potřebné k výrobě výbušnin.
Kromě již zmíněné výroby aktivního uhlí pro plynové masky, byl v malém měřítku vyráběn také bojový
plyn fosgen.

Obr. 6 Areál Spolku v roce 1925
(Archiv NTM)

3. Výzkumné laboratoře Spolku mezi oběma světovými válkami
V období po 1. světové válce docházelo ve Spolku k postupnému odpoutávání od hospodářské a odborné
závislosti na německém průmyslu a k širší spolupráci s Francií a Spojenými státy. Od roku 1920 byl
11
12

Podrobněji se výrobou aktivního uhlí ve Spolku zabývají Flešar a Sumec [16].
Podrobněji se historií výroby alizarinu ve Spolku zabývají Mejstřík [47, 49] a Lustig [40].

13
První karbidka byla od roku 1899 v provozu v Lobkovicích u Neratovic (firma Bohdan Kasper), kde byl karbid vyráběn
již čtyři roky po zahájení jeho průmyslové výroby v USA. Karbidka ve Falknově byla druhá na území Československa.
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původní název Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Production změněn na Spolek
pro chemickou a hutní výrobu a většinovým akcionářem se stala Živnobanka. Aktivity Spolku prorůstaly
ve 20. a 30. letech celým českým průmyslem a Spolek stál u zrodu základní struktury dnešní české
chemie. V období první republiky se rozvíjel průmyslový výzkum chemického charakteru kromě Spolku
i na několika jiných místech, např. v Baťových laboratořích ve Zlíně.14
V roce 1921 do funkce technického ředitele závodu nastoupil německý chemik Dr. Max Mayer,15
který se v letech 1924-1936 stal generálním ředitelem. Mayer měl mimořádné styky v průmyslových
a vědeckých kruzích prakticky na celém světě a výzkumnou činnost se snažil formovat podle vzoru
berlínského Kaiser – Wilhelm – Institutu pro fyzikální chemii a elektrochemii vedeného prof. Fritzem Haberem. Mayer podporoval výzkum, přijímal zkušené zahraniční (zejména německé) odborníky
a od roku 1924 i první české chemiky, především z oboru anorganické chemie. Byl příznivcem úzké
spolupráce s vysokými školami a výsledky podnikového výzkumu se snažil prosadit v západoevropských chemických podnicích. Mayer navrhoval zaměřit se v ústeckých provozech na výrobu speciálních
anorganických produktů a provoz přebudovat na středisko výzkumných prací. Snahy o přebudování
výrob a jejich případný přesun však zpomalovaly záměry technologických inovací. Představitelé Živnobanky proto ve snaze posílit československý vliv ve Spolku, prověřit možnosti oživení provozu
a přezkoumat záměry ředitele Mayera jmenovali centrálním ředitelem dr. ing. Viktora Ettela16 (obr. 7),
který nastoupil do ústeckého závodu v roce 1932 a od následujícího
roku měl na starosti jeho technický rozvoj. Jeho nástup měl přispět
k centralizaci zbrojní výroby, neboť v tu dobu již bylo připravováno
sdružení Spolek – Explosia – Synthesia.17 Ettel v letech 1922–1932
získal cenné zkušenosti ve funkci přednosty Vojensko-technického
a leteckého ústavu v Praze a výrazně se podílel na jeho přebudování
v moderní výzkumný ústav evropské úrovně. Kromě toho se věnoval
i vlastní výzkumné činnosti v oboru přípravy bojových chemických
látek. Byl přesvědčen, že výzkumná činnost přispívá k rozvoji chemické výroby a snažil se proto o další rozšíření výzkumných laboratoří. Jeho prioritou byla stabilizace výzkumné základny, protože
mezi zahraničními vědci byla velká fluktuace. Pod jeho vedením
byly závody v Ústí i v Hrušově zmodernizovány. Ettel se významně
podílel na koncepci nových chemických závodů v Novákách18 a Handlové. Ettel si uvědomoval důležitost rozvoje barvářského průmyslu,
neboť doposud bylo drahá barviva nutno dovážet. Proto bylo již
Obr. 7. Viktor Ettel
v roce 1924 zřízeno u Spolku oddělení označované jako Barevna
14
Podrobněji situaci popisuji v příspěvku Chemický výzkum u firmy Baťa. In: Sborník ke konferenci 130. výročí narození
Tomáše Bati. Nadace Tomáše Bati, Zlín 2007
15
Max Mayer se narodil v Ulmu a za války pracoval v chemičce firmy Auergesellschaft v Berlíně. Měl bezprostřední
spojení s ředitelem Kaiser – Wilhelm – Institutu prof. Fritzem Haberem i s rozvětvenou sítí výzkumných pracovišť. Při
svém nástupu přivedl z Německa chemiky z Haberova okolí, např. prof. Wernera Mecklenburga (1922-1928), prof. Dr.
Friedricha Martina (1923-1931), Dr. Antona Dietla (1922-1945), Dr. Hanse Picka (1924-1953) nebo Dr. Ing. Paula Kubelku
(1923-1931), který byl rodem z Kladna, ale německé národnosti. Významnými organickými chemiky byli Dr. Carl Stolle
(1903-1932), Dr. Christian Seer (1916-1932), Dr. Erwin Schwenk (1916-1928), Ing. Markus Kappeller, výraznou osobností
byl elektrochemik Dr. Heinrich Klopstock (1909-1937) [19]. Dr. Mayer krátce před 2. světovou válkou emigroval do USA,
kde po řadu let působil jako poradce ve výzkumu velkých chemických koncernů. Teprve v Americe tak byly realizovány
a výrobně využity mnohé práce započaté v Ústí [59, 75].
16
Prof. ing. dr. Viktor Ettel (1893–1964) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI)
v Praze. Disertační práci z oboru organické chemie dokončil u profesora Emila Votočka, v roce 1921 se stal doktorem
technických věd. V letech 1922–1932 působil ve Vojenskotechnickém a leteckém ústavu v Praze. V letech 1932–1945 působil
ve Spolku. Po květnu 1945 byl náměstkem generálního ředitele a pověřen vedením výzkumu a vývoje Československých
chemických závodů (ČCHZ) a po jejich reorganizaci byl jmenován profesorem na VŠCHTI v Praze, kde vedl katedru
organické technologie. V roce 1953 se stal členem korespondentem Československé akademie věd [24].
17
Historie závodů Explosia a Synthesia v Semtíně u Pardubic začala v roce 1920 založením Československé akciové
továrny na látky výbušné, která byla v roce 1934 přejmenována na Explosii. Explosia potřebovala pro výrobu základní
chemické suroviny, které musela dovážet. Tato skutečnost vedla v roce 1928 k založení továrny na dusíkaté látky, která
dostala název Synthesia (sesterský závod Explosie) a jejíž produkce se zaměřila na anorganické produkty pro výrobu
výbušnin. Ve 30. letech došlo k dohodě mezi ústeckým Spolkem a semtínskými závody, účast obou podniků dosáhla rovných
12 % a smlouva platila až do roku 1939, kdy společný zájem vyústil v založení rybitevského závodu, přičemž bylo využito
zázemí obou semtínských závodů [26].
18
Závod Nováky byl projektován po dohodě vedení podniku s orgány ministerstva národní obrany jako strategicky
umístěná výroba materiálů pro obranu státu. Projektové práce začaly v roce 1936, elektrolytická výroba byla zahájena
v roce 1940 [26].
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a roku 1936 se pod názvem Koloristika přestěhovalo do nových prostor; v letech 1935–1938 byly nově
postaveny a uvedeny do provozu nové barvářské výrobny. Velkým přínosem bylo angažování zkušeného
odborníka dr. Vladimíra Křepelky,19 v jehož laboratoři začali působit i první čeští chemici. V roce
1933 došlo k jednání s IG Farbenindustrie, které vyvrcholilo dohodou, na jejímž základě dostal Spolek
podíl dodávek pro tuzemský trh. V roce 1934 bylo rozhodnuto o výstavbě ústeckého provozu na výrobu
kyselých antrachinonových barviv. Stavba byla zahájena v roce 1938, bylo zřízeno barvářské výzkumné
středisko, kde vedl Křepelkův spolupracovník dr. Vojtěch Čech a německý odborník dr. Lothar Wanka.
Po záboru pohraničí pokračovali propuštění pracovníci ve výzkumu nejprve v laboratořích ČVUT a po
krátké době jich většina přešla do Rybitví. Výrobou organických barviv v těchto letech se podrobněji
zabývali ve svých příspěvcích např. Pohl [54], Mejstřík [47, 49], Thorovský [70] a Gryc [18]. Poválečnému
vývoji koloristiky v českých zemích se věnoval Heller [21].
Koncem 20. let zadala československá vláda Spolku úkol zajistit výrobu dosud dováženého centralitu
– stabilizátoru střelného prachu. V Ústí byl vypracován technologický postup výroby centralitu I20
a vlastní výrobu v roce 1935 realizoval v závodě Hungaria v Žilině ing. Miroslav Dostrašil (1895–1985)
[7, 65]. Vypracováním výroby centralitu II21 byla pověřena ústecká organicko-technologická laboratoř
(označovaná jako O-Te-La), která s odborníky ze Žiliny úzce spolupracovala a měla možnost využít
tamní strojní zázemí. Vlastní výroba v Žilině byla zahájena v roce 1938, oba centrality byly na přelomu
let 1944 a 1945 vyráběny také v Rybitví.
Počátkem roku 1923 bylo rozhodnuto začít s vlastním vývojem výroby titanové běloby.22 Prvním
výrobcem byla v roce 1917 norská Titan Comp. a nezávisle na ní americká Titanium Pigment Comp.
V roce 1923 začala s výrobou francouzská Fabriques des Produits Chimiques de Thann et de Mulhouse.23
Mezi prvními výrobci na světě byl i Spolek, který se začal výzkumu věnovat od roku 1924. Výzkumné
práce vedl prof. dr. Wilhelm Mecklenburg a již v roce 1927 byla příprava titanové běloby patentována
a začalo se s její výrobou. Až do roku 1939 byl vyráběn výlučně jen anatasový typ titanové běloby,
kdy společnost Titangesellschaft Leverkusen uvedla na trh první bělobu rutilovou [64, 65]. Ve Spolku
přípravu titanové běloby rutilového typu vypracoval v letech 1930 až 1933 dr. ing. Josef Srbek (1897–
1982). Výsledky z důvodu utajení nepronikly na veřejnost a světové prvenství v přípravě rutilové běloby
bylo Srbkovi po dlouhých jednáních a sporech přiznáno až v roce 1967. Ústecká výrobna titanové běloby
pracovala nepřetržitě od roku 1924 do roku 1945, její kapacita ale nestačila krýt potřeby trhu a tak bylo
rozhodnuto o výstavbě velké moderní výrobní jednotky v Hrušově [56, 67], která začala s produkcí v roce
1940.
Koncem 30. let začaly výzkumné práce i v pobočce Spolku v Hrušově. Prvním úkolem technické
laboratoře bylo přezkoušení ústeckého patentově chráněného výrobního popisu pro vanadovou kontaktní
hmotu z roku 1931. Výroba vanadového katalyzátoru byla v Ústí od samého začátku udržována v tajnosti,
neboť šlo o výrobu klíčové důležitosti. Kvalita hrušovské vanadové hmoty se dostala na mezinárodní
úroveň a stala se exportním artiklem. V této laboratoři působil dr. ing. Vladislav Přistoupil (obr. 8),24
který se tomuto tématu podrobněji věnuje ve svých vzpomínkách [57].
V ústecké technické laboratoři (Te-La) bylo v roce 1938 započato s ověřováním předpisů na výrobu
syntetických pryskyřic získaných od firmy American Cyenamiol Corp. Vzhledem k politickým událostem
byly započaté práce přesunuty nejprve do Hrušova (včetně značné části hotových výrobků, surovin,
19
Prof. PhDr. Vladimír Křepelka (1879–1952) studoval v Praze a u prof. Lungeho v Curychu. Po řadu let byl zaměstnán
v německých barvářských závodech (Höchst), od r. 1922 v kolínské Lučební továrně a od 1924 do roku 1927 v Ústí. Je
považován za průkopníka našeho výzkumu organických barviv. Později působil jako profesor barvářské chemie na pražské
technice [9, 56].
20

1,3-diethyldifenylkarbamid

21

1,3-dimethyl-1,3-difenylkarbamid

22

Titanová běloba (oxid titaničitý) je nejrozšířenějším anorganickým pigmentem se ve světě, používá se v průmyslu
nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, v potravinářství, kosmetice, farmacii,
ve výrobě vláken aj. Svými pigmentovými vlastnostmi a vysokou kryvostí převyšuje všechny dosud známé běloby (olověná
a zinková běloba, litopon, blancfixe). Oxid titaničitý TiO2 je v chemicky čistém stavu látka čistě bílé barvy a má celkem
tři modifikace: rutil, anatas a brookit. Z nich nejstálejší je právě rutil, který má také nejvýhodnější vlastnosti fyzikální.
Technologie výroby titanové běloby je založena na rozkladu nerostu ilmenitu, pigment je dosahován ve dvou základních
druzích – anatas a rutil.
23

Podrobněji se historii výroby titanové běloby věnují Pomahač a Holub [55, 56, 26].

24

Dr. ing. Vladislav Přistoupil (1899–1970) vystudoval VŠCHTI a od roku 1924 byl jedním z prvních českých výzkumných chemiků v ústeckém Spolku. V roce 1939 přešel do Hrušova a o dva roky později do Rybitví. Po válce byl přeložen na
generální ředitelství Spolku do Prahy, v letech 1952–1956 pracoval ve Výzkumném ústavu ochrany materiálu G. V. Akimova
a poté v Útvaru pro plánování vědy a techniky ČSAV v Praze. Podrobněji Lorencová, Ivana: Vladislav Přistoupil jako
jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. DVT 1/2007, s. 35–41
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polotovarů, zařízení, archivu a knihovny), později do laboratoří ČVUT v Praze do ústavu prof. dr. ing.
Cyrila Krauze. Po uzavření vysokých škol byly urychleně zřízeny nové laboratoře v prostorách bývalé
firmy Auerbach, Weissberger a spol. ve Vysočanech.25 V druhém čtvrtletí 1941 byla část laboratoře
přemístěna včetně osazenstva do Rybitví a skupina syntetických pryskyřic přešla v únoru 1942 do podniku
Solo v Sušici, kde byl současně s laboratoří postaven poloprovoz na výrobu syntetických pryskyřic
a lisovacích hmot, takže výsledky výzkumu mohly být rychle odzkoušeny v praxi. V roce 1945 skončily
práce v rámci závodu Solo a výroba pryskyřic se vrátila do Spolku v Ústí, kam bylo převezeno sušické
poloprovozní zařízení a pokračováno ve výzkumných pracích.
Po záboru Sudet němečtí odborníci většinou zůstali v Německu
a mladí čeští inženýři, kteří byli přijímáni do laboratoří ve 30. letech
se stali vedoucími pracovníky českého výzkumu. Ettel přijímal české
techniky ze zabraných území a to do drobných závodů a laboratoří
s přístrojovým a materiálovým vybavením odvezeným z Ústí. Po uzavření vysokých škol byli studenti chemických fakult obou technik a také
absolventi dvouletého abiturientského kurzu pražské průmyslovky připravováni pro jejich další působení ve výzkumu. Z tohoto důvodu bylo
v již zmíněných vysočanských laboratořích zřízeno také doškolovací
zařízení, které vedl doc. dr. ing. Rudolf Lukeš26 a ve kterém pracovali
odborníci v oboru organické chemie a barviv dr. ing. František Šorm27
a již zmíněný Vladimír Křepelka. Postupně byly vyškoleny tři turnusy
mladých mužů v základech organické chemie [35], kteří po 2 letech
Obr. 8 Vladislav Přistoupil odcházeli do budovaných laboratoří v Rybitví. Vysočanské laboratoře
se tak staly základem budoucí rybitevské organicko-technické (O-Te(Archiv NTM)
La) a analyticko-fyzikální (A-Fy-La) laboratoře.

4. Výstavba nových chemických závodů a výzkumných laboratoří
v Pardubicích-Rybitví v období 2. světové války
Po mnichovské dohodě v roce 1938 se ústecký hlavní závod Spolku ocitl spolu s továrnou ve Falknově
v zabraném pohraničí. Na sklonku tohoto roku probíhala jednání mezi Spolkem a Živnobankou na
jedné straně a německým seskupením IG Farbenindustrie spolu s Chemische Werke von Heyden na
straně druhé. Ještě koncem roku 1938 byla provedena reorganizace do tří samostatných celků: jádro
převedeného majetku představovala společnost Chemische Werke Aussig – Falkenau, vyčleněním výroby
barviv z ústeckého závodu byla vytvořena firma Teerfarbenwerke Aussig, která byla přímo podřízena IG
Farbenindustrie a třetím méně významným celkem byla Aussiger Druckfarben, Dr. F. Becker & Co.
Prostředky z nuceného odprodeje ústeckého a falknovského závodu německému koncernu I.G. Farbenindustrie v roce 1938 investovalo vedení Spolku do vybudování nových chemických závodů a výzkumných
středisek ve vnitrozemí v blízkosti Pardubic a do koupě nových podniků. Výroba tiskařských barev
byla přenesena do firmy Ing. Jaroslav Velinský v Roztokách, produkce léčiv, alkaloidů, opiátů byla
soustředěna do továrny Roberta Heislera v Chrasti u Chrudimi. Spolek odkoupil karbidku Bohdana
Kaspera v Neratovicích – Lobkovicích s elektrárnou a firmu Gothard Dříza v Praze s výrobou a obchodem
laboratorních a čistých chemikálií, dále strojírenskou továrnu Janka a spol. v Radotíně s úmyslem zajistit
si v tomto oboru výrobnu pro probíhající výstavbu podniku v Pardubicích – Rybitví. Své podnikatelské
zájmy prosazoval Spolek i na Slovensku, kde převzal žilinský závod na výrobu průmyslových hnojiv
25
Firma Auerbach, Weissberger a spol. byla založena v roce 1891 v Městečku na Sázavě, roku 1901 byla přenesena do
Kozolup u Plzně. V roce 1934 byla vybudována nová továrna v Praze ve Vysočanech a jejím hlavní výrobním artiklem byly
tiskařské barvy. Podrobněji Šlemer, Bohumil: Továrna barev v Kozolupech u Plzně a závod Roztoky u Prahy Spolku pro
chemickou a hutní výrobu. In: Příspěvky k dějinám chemického průmyslu 2, ČSVTS Praha 1974, s. 138–152
26
Akademik Rudolf Lukeš (1897–1960) vystudoval VŠCHTI, disertační práci obhájil u profesora E. Votočka. V roce
1933 byl jmenován docentem Přírodovědecké fakulty UK. Jeden semestr působil v Curychu u Lavoslava Ruzicky (Nobelova
cena 1939). Po uzavření českých vysokých škol byl vedoucím Organické laboratoře Spolku v Praze Vysočanech. Po skončení
války se vrátil na vysokou školu, kde převzal vedení Ústavu organické chemie a v roce 1946 získal titul řádného profesora.
27
Akademik František Šorm (1913–1980) vystudoval VŠCHTI. Po vypuknutí války nastoupil do laboratoře Spolku
v Praze-Vysočanech. Po znovuotevření vysokých škol byl v roce 1946 byl jmenován profesorem na VŠCHT v Praze
a v roce 1950 se stal profesorem organické chemie také na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde působil do roku
1952 a měl výrazný podíl na vzniku samostatné katedry biochemie. Jeho zásluhou bylo v roce 1950 v rámci budování
ústředních výzkumných ústavů vytvořeno nové výzkumné centrum v Dejvicích na Flemingově náměstí – Ústřední ústav
chemický (dnešní Ústav pro organickou chemii a biochemii, ÚOCHB), který Šorm řadu let řídil. V letech 1962–1969 byl
Šorm předsedou ČSAV.
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uherské společnosti Hungaria Budapest, získal akcie Spojených elektráren severozápadního Slovenska,
Handlovských hnědouhelných dolů a Slovenských cihelen Hodonín. Do koncernu byla dále přičleněna
továrna Dynamit Nobel Bratislava a papírny v Ružomberoku, Popradu a Turčanském Svatém Martinu.
Nově byly vybudovány elektrotermické výrobny karbidu vápenatého a ferosilicia v Handlové a elektrolýza alkalických chloridů v Novákách. Celý koncern Spolku tak představoval asi dvě třetiny celého
československého chemického průmyslu [8, 12].
Nový chemický závod jako náhrada za ztracený závod v Ústí nad Labem byl budován v blízkosti
Pardubic a měl využívat zázemí dvou semtínských podniků (Explosia a Synthesia). Výstavba začala
v prvé polovině roku 1939 na území obcí Rybitví a Lhotky Blatníkovské (obr. 9 – 12). Veškerá činnost
probíhala za osobního dohledu centrálního ředitele Ettela. Vedením celé akce byl pověřen bývalý zaměstnanec zlínského koncernu Tomáše Bati Ing. Rudolf Dohnálek (1905-1980), který rybitevský závod vedl
od počátku výstavby až do roku 1943 a stal se prvním ředitelem závodu. V roce 1943 byl do této funkce
ustaven Ing. Josef Srb a souběžně nacista s českou národností Ing. R. Rybczuk. Po ukončení války na
jejich místo nastoupil ing. Josef Hrbek.

Obr. 9. Návrh komplexu rybitevského závodu
Obr. 10. Místo pro nový závod (podzim 1939)
(Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Spolek pro chemickou a hutní výrobu)
Výstavbu nového závodu
dostalo za úkol organicko –
technické oddělení (OTO), které
bylo rozděleno na čtyři samostatně vedené skupiny zajišťující projekty výstavby výroben anilinového oleje, anilinové
soli, nitračních provozů, organických meziproduktů, azobarviv, mísíren barviv a společných
dílen. Kromě toho byli v kolektivu OTO dva stavební technici, kteří s pomocí stavebního
oddělení generálního ředitelství Spolku koncipovali celkovou stavbu a zprostředkovávali
spojení s externími technickými
kancelářemi, které připravovaly
Obr. 11. Stavba komplexu v Rybitví koncem roku 1940
stavební projekty. Vypracová( Státní oblastní archiv v Zámrsku,
ním zastavovacího plánu a vlastfond Spolek pro chemickou a hutní výrobu)
ních staveb byl pověřen architekt Jan Vaněk z Prahy. Pro výstavbu závodu byl zvolen systém sítě standardních budov s půdorysem
90 × 20 m. Základem každé budovy byl železobetonový vyzdívaný skelet, podobný systému budov firmy
Baťa ve Zlíně [6, 29, 30, 31].
Výstavba probíhala díky zázemí semtínských závodů rychle, nejprve byly postaveny výzkumné
a kontrolní laboratoře, dále poloprovozy, provozy a potřebné sklady a dílny. Mezi prvními dokončenými
objekty byly dvě velké budovy pro výzkum a to Ry 12 a Ry 13. Byly zde laboratoře, pokusná modelová
zařízení, velká technická odborná knihovna a sklad chemikálií. Jako Ry 14 byl označen provoz azových
barviv (obr. 13).
14
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Obr. 12. Výstavba nových budov v Rybitví u Pardubic v roce 1941. Zleva je budova Ry-4 (mísírna barviv),
Ry-14 (výrobna AZO), Ry-13 a Ry-12 (výzkumné laboratoře) a Ry-11 (tzv. organická pokusna).
(Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Spolek pro chemickou a hutní výrobu)

Obr. 13. Budova pro výzkumné laboratoře Ry-13 (vpravo) a výrobna barviv Ry-14 v roce 1942
(Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Spolek pro chemickou a hutní výrob)
V Rybitví byly vybudovány moderní laboratoře pro výzkum z oboru organické, anorganické, farmaceutické, biochemické, analytické i fyzikální chemie, které byly výzkumným ústředím celého koncernu.
Po dokončení budov Ry 12 a Ry 13 začalo v první polovině roku 1941 přemisťování pracovníků a laboratorního vybavení z jiných pracovišť a během několika měsíců byla zahájena plná činnost. O osobní
zainteresovanosti centrálního ředitele Ettela vypovídají vzpomínky Gryce [33] i Přistoupila [60], kteří
shodně uvádějí, že výrazným znakem jeho pracovní metodiky byl přímý osobní styk se všemi pracovišti
a podrobná evidence jejich výsledků. Výzkumné útvary jím byly přímo řízeny a při svých pravidelných
týdenních návštěvách výzkumníci podávali zprávu o stavu prací a plánovaných úkolech. Ettel rozhodoval,
které výsledky zůstanou tajné a v jaké míře, které mohou být publikovány a kde.28 Touto metodikou
své práce měl tak pod dohledem výzkum od jeho prvotního plánu až po publikování výsledků či přímou
aplikaci ve výrobě.
28
V Archivu NTM je složka dr. ing. Vladislava Přistoupila, který se ve svých vzpomínkách na výzkum v Hrušově
a v Rybitví zmiňuje i o pravidelných každotýdenních hlášeních přímo řediteli Viktoru Ettelovi. V archivu jsou rovněž
dokumenty, které dokreslují utajování výsledků výzkumných prací. V dopise z roku 1936 Přistoupil žádá o zveřejnění svého
patentu týkajícího se skalice modré z roku 1931. Ettel si k němu poznamenal: „velmi zajímavá práce, k publikaci ji bohužel
nemohu uvolnit, jsou v ní detaily, které by mohly mít pro Spolek význam.“ Článek tak mohl být v odborném tisku zveřejněn
až v roce 1951 (časopis Chemický průmysl).
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V rybitevském komplexu byly postupně uvedeny do provozu tyto laboratoře:
1. Technická laboratoř (Te-La)
Oddělení bylo vedeno již dříve zmíněným Ing. Dr. Vladislavem Přistoupilem, který uvádí [58–62], že
prvním výzkumným úkolem právě dostavěné technické laboratoře (říjen 1942) v Rybitví bylo získání
monokrystalů rutilu a korundu laboratorní syntézou. Opticky čisté krystaly rutilu (oxid titaničitý) pro
svůj vysoký lom světla mohly nalézt uplatnění nejen v optice, ale i v oboru umělých diamantů. Korund
(chlorid hlinitý) byl používán pro leštění a broušení. Byla proto navázána spolupráce s Výzkumným
ústavem monokrystalů v Turnově (založen 1943),29 který se touto problematikou zabýval. Během války
byl získán pro spolupráci ve Spolku prof. dr. Jan Kašpar,30 zakladatel turnovského výzkumného ústavu
a odborník v otázkách nerostných surovin, který se podílel na přípravě budoucí výroby syntetických
monokrystalů [26]. Na základě společné práce výzkumného kolektivu bylo možno krátce po ukončení
2. světové války zahájit v Ústí v licenci švýcarské firmy Sadem výrobu dvou odrůd nerostu korundu –
syntetických rubínů a safírů. Na příkaz Dr. Ettela toto výzkumné téma zůstalo za protektorátu utajeno.
Po válce se ukázalo, že roku 1943 v Rybitví zahájenou výrobou rutilů bylo dosaženo světového primátu.
Další náplní oddělení byla příprava a regenerace kontaktní hmoty pro kyselinu sírovou, chlorační
odstraňování železa a titanu z lupků, zpracování oxidů železa z Béchampových redukcí na leštící černě
a výroba polysanu na bázi MgO pro provoz farmacie rybitevského závodu.
2. Farmaceutická laboratoř (Fa-La)
Spolek zahájil farmaceutický výzkum v Praze již v roce 1938. Po dokončení budovy Ry–14 v Rybitví bylo
v roce 1942 rozhodnuto o koncentraci farmaceutické výroby a do tohoto provozu současně přesunuta výroba farmaceutických specialit z dočasného umístění u firmy Dr. Heisler v Chrasti u Chrudimi. Oddělení
vedl bývalý pracovník Vojensko – technického a leteckého ústavu dr. ing. Otto Daněk, z téhož ústavu přišel
i Dr. Ing. Zdeněk Buděšínský (1913–1990). Významnou osobností byl dále Ing. Dr. Jaroslav Nosek (1915–
1967), který připravil nebo uvedl do výroby řadu preparátů. Spolek se neomezil jen na výrobu léčivých
látek, ale od roku 1942 je zpracovával přímo do příslušných lékových forem. Výzkumná farmaceutická
laboratoř vypracovala výrobní postupy na více než 130 látek, např. isokain, laxafel, amidopyrin, atofan,
atropin, adrenalin, benzokain, efedrin apod. Z hromadně vyráběných léčivých přípravků té doby to byly
např. kalciové injekce, tablety s aktivním uhlím. V archivu VÚOS v Rybitví jsou uloženy výzkumné
zprávy, které ilustrují široký rozsah prací tohoto oddělení. Vyráběné produkty kontrolovala analyticko –
fyzikální laboratoř (A-Fy-La), biologické kontroly zajišťovala biologická laboratoř (Bio-La).
3. Organicko – technologická laboratoř (O-Te-La)
V jejím čele stál Ing. Vítězslav Hanousek. Jejím hlavním úkolem byl výzkum výroby chromových barviv
a jednou z prvních prací realizovaných v Rybitví byla sirná čerň.
4. Katalytická laboratoř (Kata-La)
Tato laboratoř pod vedením dr. Karla Panuše řešila problematiku acetylenové chemie, zejména výrobu
vinylchloridu, melaminu, styrenu, fenolu z chlorbenzenu, přípravu ethylbenzenu, acetofenonu, výrobu
látek pro výrobu kafru, piperazinu, sorbitu aj. [59].
5. Biologická laboratoř (Bio-La)
Oddělení, které vedl PhMr. Vojtěch Herain, se zabývalo výzkumem účinnosti léčiv vyvinutých ve farmaceutických laboratořích a vyráběných v rybitevském závodě [59].
6. Elektrochemická laboratoř (El-La)
Tato laboratoř se formovala po uzavření vysokých škol v prostorách ČKD Karlín pod vedením dr. Jiřího
Mýla. Těžiště své činnosti měla více v metalurgii než v elektrochemii, neboť Spolek se snažil osamostatnit
29
Výzkumný ústav pro monokrystaly se transformoval ve výzkumný ústav Monokrystaly, zabývající se syntézou
technicky důležitých monokrystalů (dnes je součástí podniku Preciosa).
30
prof. RNDr. Jan Kašpar DrSc. (1908–1984) vystudoval přírodovědeckou fakultu UK v Praze, poté působil jako asistent
na mineralogickém ústavu UK, později v Ústavu mineralogie a petrografie VŠCHTI (dnešní Ústav chemie pevných látek).
Za 2. světové války založil v Turnově Výzkumný ústav pro drahokamy. Kašpar působil na VŠCHT v Praze, byl jejím
prvním rektorem. Stál u zrodu Ústavu geochemie a nerostných surovin ČSAV v roce 1960 a v tomtéž roce byl jmenován
členem korespondentem ČSAV.
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ve výrobě ložiskových kovů a vyrábět lehké slitiny z domácích surovin. Vedle výzkumné činnosti tak
mělo oddělení být výdělečné a krýt část nákladů na výzkum. Výsledkem výzkumu byl nový ložiskový
kov Asmit jako náhrada licenčního Thermitu, a Alkol jako analog licenčně nedostupného ložiskového tzv.
Lurgiho kovu (Bahnmetall). Mezi zakladatele výroby speciálních slitin a významnou postavou laboratoře
metalurgie a elektrochemie byl ing. dr. PhMr. Albert Regner,31 který vstoupil jako výzkumný chemik
do technické laboratoře již v roce 1934, kde působil nepřetržitě do roku 1951 [28, 34].
7. Analyticko – fyzikální laboratoř (A-Fy-La)
V tomto výzkumném oddělení, koncipovaném dr. ing. Janem Wankou,32 bylo realizováno velké množství
analýz a nových metodik pro všechny provozy v Rybitví. Významnými analytiky v této laboratoři byl
i dr. ing. Miroslav Jureček)33 a dr. Rudolf Přibil.34 Pod jejich vedením pracoval tehdy čerstvý absolvent
pražské vyšší průmyslové škole chemické Jiří Klikorka.35 Wanka se podílel na rozvojových plánech pro
poválečnou výrobu čistých chemikálií ve Spolku, společně s ing. dr. Gothardem Dřízou,36 dřívějším
majitelem firmy Gothard Dříza, který v roce 1940 svou firmu prodal Spolku a vstoupil do jeho služeb
jako vedoucí technicko – obchodní pracovník na generálním ředitelství Spolku v Praze [66].
V roce 1945 bylo v rybitevském podniku přibližně 500 lidí, z toho pracovalo ve vývoji a výzkumu asi
200 [39]. V říjnu 1945 byl Spolek znárodněn, od března 1946 se stal národním podnikem. Již koncem roku
1945 odešla řada odborníků na znovu otevřené vysoké školy – na přírodovědeckou fakultu Univerzity
Karlovy, na Vysokou školu chemicko – technologickou v Praze a řada z nich později i do zahraničí.
K dalšímu odlivu předních pracovníků z průmyslu došlo v roce 1950 po založení Vysoké školy chemické
v Pardubicích. K 1. lednu 1951 vznikl v Pardubicích a v Rybitví Výzkumný ústav všeobecné chemie
podléhající ministerstvu chemického průmyslu a mateřský závod byl přejmenován na Československé
chemické závody n. p. (ČCHZ). Ředitelem ústavu se stal ing. Miloslav Stodola a později dr. ing. Josef
Arient, DrSc. V roce 1952 byl ústav přejmenován na Výzkumný ústav organických syntéz (VÚOS).
Anotace
Chemická technologie koncem 19. století byla ovlivněna pokroky v technice, dopravě i energetice a novými vědeckými
teoriemi v mnoha oborech, zejména ve fyzice, chemii, lékařství, biologii. V popředí chemického výzkumu bylo Německo
a Spojené státy, kde velké průmyslové podniky pochopily nutnost aplikovaného výzkumu a zakládaly své firemní laboratoře.37 Počátky výzkumnictví ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu spadají do období konce 80. let 19. století, kdy byla
založena vlastní malá výzkumná laboratoř, první svého druhu na území tehdejšího Rakousko – Uherska. Spolek se tím včas
přiřadil ke světovému trendu a díky dobře zavedenému výzkumu byla postupně zaváděna, rozšiřována a modernizována
výroba, docházelo k výstavbě řady nových závodů, k přizpůsobování zahraničních technologií, licencí i výrobního zařízení
pro firemní potřeby. Byla to jasná reakce na potřeby trhu a stále se rozvíjející společnosti, na technické novinky i objevy.
Tento trend Spolku umožnil proniknout do příbuzných odvětví, převzít postupem času řadu dalších neprosperujících závodů
a zakládat společnosti nové. Nosným oborem od samých počátků existence Spolku byla anorganická chemie, ale postupem
času získávala na důležitosti chemie organická, např. v chemii organických barviv vznikalo propojení od těžby surovin až
po výrobu a odbyt speciálních produktů. Velký vliv na výzkum i výrobu měly obě světové války a vznik ČR. V polovině
20. let 20. století docházelo k postupnému nahrazování zahraničních, zejména německých odborníků, českými chemiky
a techniky. V textu jsou zmíněna konkrétní jména českých chemiků, kteří se podíleli na výzkumu a jsou naznačeny jejich
další osudy na vysokých školách nebo ve vedoucích pozicích poválečného průmyslu. Po uzavření vysokých škol v roce 1939
byli studenti připravováni vysokoškolskými odborníky a byl jim tak poskytnut prostor pro vědeckou práci. Mnoho z nich
našlo během 2. světové války uplatnění v budovaných laboratořích v Rybitví, kde získali velmi cenné zkušenosti pro své
31
Prof. ing. dr. PhMr. Albert Regner, DrSc. (1905–1970) byl profesorem na VŠCHT v Praze a externím ředitelem
Ústavu anorganické chemie ČSAV. Jeho pozůstalost se nachází v Archivu AV ČR.
32
Dr. ing. Jan Wanka (1909-1953) vystudoval VŠCHTI a po roce 1950 byl profesorem analytické chemie na VŠCHT
v Pardubicích.
33
Prof. dr. ing. Miroslav Jureček, DrSc. (1905–1984) vystudoval VŠCHTI a později pracoval jako chemik ve Vojenském
technickém ústavu v Praze, po jehož likvidaci v roce 1939 přešel do nově budovaného výzkumného ústavu v Rybitví. V roce
1952 přešel na VŠCHT do Pardubic, kde byl v roce 1954 byl jmenován profesorem. Je považován za spoluzakladatele oboru
organické analýzy u nás.
34
Doc. RNDr. Rudolf Přibil, DrSc. (1910–1986) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Od roku 1930 pracoval
v Ústavu analytické chemie PřF UK u prof. O. Tomíčka. Za okupace byl chemikem-analytikem v Rybitví a po válce
se významně podílel na znovuobnovení činnosti PřF UK. V letech 1948–1950 byl pověřen vedením Ústavu pro chemii
anorganickou a soudní PřF UK a v letech 1950–1955 byl vedoucím analytického oddělení v Ústavu pro biochemii a farmacii.
35
Prof. dr. ing. Jiří Klikorka, DrSc. (1922) vystudoval po válce VŠCHT v Praze a vrátil se zpět do Výzkumného ústavu
v Rybitví, kde dále pracoval v elektrochemické a metalurgické laboratoři. V roce 1953 se stal prvním rektorem VŠCHT
v Pardubicích.
36
Dr. ing. Gothard Dříza (1895–1952) vystudoval obor technické chemie na ČVUT, v roce 1924 založil vlastní podnik
s laboratorními chemikáliemi a potřebami. Koncem 20. let vybudoval v Holešovicích moderní laboratoře, ve kterých v letech
1929–1935 pracoval i budoucí nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1975 a profesor na švýcarské Federální vysoké škole
technické (ETH) v Curychu prof. Vlado Prelog (1906–1998).
37 Eastman Kodak (1893), B. F. Goodrich (1895), BASF, DuPont (1902)
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další působení. Chemický výzkum ve srovnatelném rozsahu probíhal v období první republiky a během válečných let jen
v Baťových závodech ve Zlíně.38
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Profesor chemie Bohuslav Brauner
Pavel Drábek
Bohuslav Brauner se narodil 8. května 1855 jako syn advokáta a předního českého politika Františka
Augusta Braunera1 (1810-1880). Jeho matka Augusta byla dcerou profesora chemie na pražské polytechnice a současně i na univerzitě Karla Augusta Neumanna (1771-1866).2 To příznivě ovlivnilo jeho vztah
k chemii.3 Na malostranském gymnáziu vzbudili jeho zájem o přírodní vědy známý mineralog Emanuel
Bořický (1840–1881) a fyzik Martin Pokorný (1836–1900). Po maturitě začal v roce 1873 studovat
chemii současně na polytechnice a na univerzitě v Praze. Byl žákem chemiků Vojtěcha Šafaříka (1829–
1902), Františka Štolby (1839–1910), Adolfa Liebena (1836–1914),
Eduarda Linnemanna (1841–1886) a fyzika a filozofa Ernsta Macha
(1838–1916). Pod Machovým vedením provedl a v roce 1877 uveřejnil práci o fluorescenci. V témže roce napsal svoji první teoretickou
práci O atomech a mocenství některých prvků, jakož i o pravidelnostech v číslech atomových. Vycházel přitom ze znalosti Mendělejevova
periodického zákona.4
V pražské univerzitní laboratoři pracoval Brauner na své doktorské práci. Profesor Linnemann mu zadal prostudovat reakci kyanatanu stříbrného s isobutyljodidem. Brauner úkol splnil, i když ho
takováto problematika nezaujala. Mnohem víc ho zajímala anorganická chemie. Nespokojenost s děním v chemickém ústavu pražské
univerzity ho v roce 1877 zavedla na rok do ciziny. Vybral si proslulou laboratoř Roberta Bunsena (1811–1899) v Heidelbergu. Je
zajímavé, že dvacet let předtím se u Bunsena školil též Mendělejev.
Student B. Brauner
Ovšem Bunsen neměl Mendělejeva příliš rád a když se mu Brauner
v roce 1876
zmínil o tom, že atomové hmotnosti vzácných zemin odpovídají
Mendělejevovým zákonitostem, odbyl ho Bunsen slovy: Takovéto pravidelnosti se naleznou také mezi
”
čísly burzovního lístku.“ V Bunsenově laboratoři začal Brauner pracovat v oblasti v tu dobu nové – na
prvcích skupiny lanthanoidů (označovaných tehdy jako vzácné zeminy). Jeho zájem o ně byl trvalý a
Brauner ho ještě předal svým žákům.
Když se Brauner vrátil z Heidelbergu do Prahy, dosáhl doktorátu filozofie a vzápětí nato odjel do Manchesteru do laboratoře, kterou vedl Henry
E. Roscoe (1833–1915). Volbu tohoto
pracoviště lze vysvětlit tím, že Mendělejeva v tu dobu uznávali v Evropě
jen Lothar Meyer (1830–1895) a zmíněný Roscoe. V Manchesteru se Brauner zabýval studiem vlastností dvou
prvků (ceru a berylia). V době dvouletého Braunerova pobytu v cizině mu
Šafařík nabídl místo na připravované
české univerzitě. V tu dobu Brauner
také navázal korespondenci s MenděB. Brauner v Oxfordu (první zleva)
lejevem.
1
Autor petice požadující v r. 1848 přiznání řady práv pro Čechy. Zasloužil se též o zákon ze září 1848, jímž bylo zrušeno
poddanství sedláků. Jako jiní čeští vlastenci byl též rusofilem.
2
Sestrou B. Braunera byla malířka Zdenka Braunerová (1856–1934). Byli též příbuznými berlínského lékárníka a
profesora chemie Kašpara Neumanna (1683–1737), matčin bratr J. G. Neumann byl chemikem a mineralogem.
3

Vzpomínal, že jako osmiletý dostal na hraní chemickou laboratoř pro děti a také chemikálie od dědečka.

4

Braunera na Mendělejeva upozornil v Petrohradě pracující český chemik Karel Otakar Čech (1842–1895). Ve stejnou
dobu nalezl Brauner v literatuře odkaz na Mendělejovovu práci z r. 1871. Po třiceti letech vzpomínal na své dojmy
z Mendělejevovy stati takto: Čtením velkolepého pojednání seznal jsem tehdy já . . . v jakém směru jest mi dále pracovati.“
”
Toto nadšení mu vydrželo po celý život, neboť bylo ještě posilováno dvěma návštěvami v Petrohradě (1883 a 1902), příjezdem
Mendělejeva do Prahy (1900) a také vzájemnou korespondencí.
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Po návratu do Prahy v r. 1882 se Brauner stal adjunktem chemického ústavu nově vzniklé české
univerzity a v příštím roce se habilitoval z analytické chemie. Chemický ústav byl na dvoře starého domu
na rohu Myslíkovy ulice a Karlova náměstí a podmínky pro práci v něm nebyly dobré (staré vybavení,
nedostatečné dotace).5 Přesto i v těchto podmínkách pokračoval Brauner ve vědecké práci. Zabýval se
stanovením relativních atomových hmotností vzácných zemin“ (ceru a lanthanu) a jejich postavením
”
v periodické soustavě. Dále např. zjistil, že tzv. prvek didym není skutečným prvkem, ale směsí.6 Vedle
toho mu mnoho času zabralo zastupování nemocného profesora Šafaříka, s jehož dcerou se v roce 1886
oženil.

Chemický ústav české univerzity v Myslíkově ulici

B. Brauner s kolegy v Chemickém ústavu (uprostřed v první řadě)

22

5

Rakouský ministr vyučování P. Gautsch to označil za evropskou ostudu.

6

Podrobněji o tom píše Štěrba-Böhm (viz [20]).
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Na svoje docentská léta vzpomínal Brauner takto . . . na nově rozdělené české universitě nebylo
”
žádné tradice v osobě profesora chemie. Já šel svojí cestou ve stopách Mendělejevových, ale setkal jsem se,
jakožto adjunkt u svého chefa Šafaříka i u jiných s naprostým nepochopením a odporem . . . Ale odpor ten
nezlomil moje snahy vědecké, naopak sesílil je a já vydržel až do konce. Když roku 1890 Šafařík odešel
na stolici astronomie, já stal se po devítiletém studiu a sedmileté vědecké činnosti konečně titulárním
profesorem. . .“ 7
Řádným profesorem analytické a neústrojné (tj. anorganické) chemie byl Brauner jmenován v roce
1897. Následující léta pracoval dále se solemi ceru a lanthanu, dále praseodymu, thoria, telluru, cínu a se
vzácnými plyny. V roce 1902 uveřejnil svoji teorii o tom, že vzácné zeminy je nutno umístit na jediném
místě periodické tabulky a v témže roce předpověděl existenci promethia.8 Významnou byla jeho podpora
myšlence, aby se relativní atomová hmotnost (tehdy nazývaná atomovou vahou) neodvozovala od vodíku,
ale od kyslíku, což bylo praktičtější a používalo se do roku 1961. Brauner sice nebyl původním autorem
této myšlenky, ale od roku 1888 ji trvale prosazoval, až byla v roce 1904 na kongresu chemiků v Paříži
přijata.
V roce 1904 se konečně započalo se stavbou nového chemického ústavu české univerzity. Na realizaci
tohoto díla měl Brauner rovněž svůj podíl a po dokončení stavby se stal ředitelem celé budovy. Při
návštěvě císaře v novém ústavu došlo k určitému nedorozumění, když panovník uviděl v Braunerově
pracovně místo svého portrétu Mendělejevovu podobiznu.9

Stavba Chemického ústavu Karlovy univerzity na Albertově (1904)
Z větších Braunerových prací je třeba připomenout účast na díle, které zorganizoval před první
světovou válkou německý chemik R. Abegg (1869–1910) pod názvem Handbuch der anorganischen
Chemie, do níž napsal Brauner šedesát obsáhlých statí o relativních atomových hmotnostech jednotlivých
prvků. Dále se svým žákem Jindřichem Křepelkou (1890—1964) napsal učebnici kvalitativní analýzy
a pro Votočkovu učebnici anorganické chemie přehled chemie vzácných zemin. Na Mendělejevovu
7
Citováno podle autorovy rukopisné poznámky v separátu statě o Mendělejevovi (otištěné v roce 1907 v Pokrokové
Revue). Separát je uložen v Literárním archivu Národního muzea (sign. 50 E 42).
8
Prometium je radioaktivní prvek s poločasem rozpadu 2,7 roku. Objeven byl v roce 1945 Američany Marinskim a
Glendenovou.
9

Podrobněji [14] a [19].

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

23

žádost napsal v r. 1906 rovněž kapitolu o prvcích vzácných zemin.
V následujícím roce napsal při příležitosti Mendělejevova úmrtí
do Pokrokové Revue rozsáhlou vzpomínku7 na tohoto ruského
chemika, s nímž si velice dobře rozuměl. Do této statě vložil
mnoho údajů o svém vlastním životě a všichni jeho životopisci
z ní čerpali. Podobnou sebestředností je poznamenán také jeho
článek o české vědě, uveřejněný v roce 1922 v anglickém časopise Nature.10 Celkem Brauner uveřejnil asi 170 článků (kromě
češtiny a němčiny publikoval též anglicky a rusky. Výběr z jeho
prací uvádí Štěrba-Böhm v posmrtné stati [20]. Byl členem České
akademie věd a umění, mimořádným členem Královské české
společnosti nauk a čestným členem několika domácích a zahraničních společností.11 V roce 1925 odešel do penze a nedlouho
před svými osmdesátinami zemřel dne 15. února 1935 na zápal
plic.

B. Brauner v roce 1925

Význam profesora Braunera spočívá v jeho přístupu k základním chemickým problémům. Ukázal
svým současníkům, že problematika anorganické chemie není dosud vyčerpána a že je zejména zapotřebí
doplnit bílá místa v Mendělejevově periodické soustavě.
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[14] (str. 90) a [16] (str. 110).
Byl také členem mezinárodní komise pro atomové váhy [20].
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Urychlovače částic v Českých zemích
Igor Janovský

1. Úvod — krátký pohled do historie urychlovačů [1–5]
Období od konce 19. století do zhruba poloviny 20. století, se všemi převratnými objevy týkajícími se ionizujícího záření, radioaktivity, elementárních částic, jaderných transmutací, štěpení, atd., lze nepochybně
označit jako zlatý věk fyziky“.
”
Co se týče urychlovačů částic, pak významný milník, nebo vlastně počáteční impulz v jejich vývoji,
představuje první umělá jaderná reakce uskutečněná E. Rutherfordem r. 1919, a sice transformace jádra
dusíku na kyslík prostřednictvím částic alfa emitovaných radiem a thoriem. Započala tím nová éra,
kdy fyzikové poznali, že k uskutečnění jaderných reakcí potřebují umělé zdroje energetických částic,
a Rutherford r. 1927 ve své řeči přednesené před Královskou společností [6] vyjádřil naději, že se podaří
generovat částice o energii vyšší než produkují radioaktivní látky: It has long been my ambition to
”
have available for study a copious supply of atoms and electrons which have an individual energy far
transcending that of the α- and β- particles from radioactive bodies. I am hopeful that I may yet have
my wish fulfilled . . . .“
Kolem r. 1929 pak začíná soutěž o první proměnu atomového jádra — bombardováním urychlenými
protony ve vysokonapěťových výbojových trubicích nebo vakuových komorách — na čtyřech pracovištích:
v Cavendishově laboratoři v Cambridge, v Oddělení geomagnetizmu Carnegiho ústavu ve Washingtonu,
v Radiační laboratoři a Oddělení fyziky Kalifornské univerzity v Berkeley a v Kelloggově radiační
laboratoři Kalifornského technologického institutu v Pasadeně [7]. Pod vlivem Rutherforda uspěli jako
první J. D. Cocroft a E. T. S. Walton v Cavendishově laboratoři, kteří v roce 1932 podali zprávu o úspěšné
dezintegraci jádra Li protony o energii asi 400 keV. Datum této první transmutace bývá často považováno
za výchozí bod v historii urychlovačů.
Z historického hlediska lze však za zcela první urychlovač považovat již katodovou trubici z konce
19. století, kde částice byly urychlovány vysokým napětím mezi elektrodami, a která vedla k objevu
Roentgenových paprsků.
V historii urychlovačů — od počátků jejich vývoje do padesátých let 20. stol. — lze rozlišit 4 vývojové
fáze [1,2], z nichž každá je spojena s nástupem nové koncepce urychlování.1
1. Urychlování přímým napětím přes stejnosměrný potenciální rozdíl bylo nejpřirozenější technikou,
avšak bylo omezeno průrazem izolace při vysokých napětích. Patří sem Cockroft-Waltonův násobič
napětí (1930) a Van de Graaffův generátor (1929 první model 80 kV, 1931 již 750 kV).
2. Rezonanční urychlování již nevyžadovalo vysoké napětí, jelikož urychlované částice procházejí opakovaně nízkým úbytkem napětí v rezonanci s oscilujícím elektrickým polem a při každém průchodu
jejich energie narůstá. Do této kategorie patří cyklotron (1932 E. O. Lawrence a M. S. Livingston,
protony 1,2 MeV), prvotní lineární urychlovače (1931 E. O. Lawrence a D. H. Sloan, ionty Hg2+
1,2 MeV), první lineární urychlovač elektronů s magnetronem (1947 W. W. Hansen a spol., elektrony
4,5 MeV), první protonový lineární urychlovač s použitím vojenského radaru s frekvencí 200 Mcs
(1946 L. W. Alvarez).
Ve stejné době kdy byly vyvinuty rezonanční urychlovače byl koncipován též betatron, který
tvoří samostatnou skupinu — podobně jako cyklotron používá magnet a elektrony jsou na kruhové
dráze urychlovány elektrickým polem indukovaným proměnným magnetickým polem (1940 D. W.
Kerst, elektrony 2 MeV).
3. Synchronní urychlování, jehož princip navrhli nezávisle a prakticky součastně r. 1945 sovětský fyzik
V. Veksler a E. M. McMillan z Kalifornské univerzity, spočívá v aplikování koncepce a techniky
fázové stability“ na rezonanční urychlovače: na základě přesné znalosti sil vytvářejících stabilní
”
orbity mohou být částice drženy nekonečně“ v rezonanci s radiofrekvenčním polem a urychleny
”
tak na energie desítek GeV (109 eV). Nejjednodušší zařízení představuje elektronový synchrotron,
s jehož návrhy bylo započato téměř okamžitě v několika laboratořích (Kalifornská univerzita, laboratoř v Berkeley, General Electric, též pracoviště v Anglii). Další uplatnění principu představuje
synchrocyklotron, jehož první návrh a experimenty byly učiněny na Kalifornské univerzitě (1946
Richardson a spol.). Následovaly protonové synchrotrony, z nichž první více-bevový“ urychlovač
”
1

Níže jsou uvedeny — z důvodu stručnosti — pouze první funkční zařízení, resp. jejich autoři.

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

25

(1 BeV = 109 eV), 3-BeV Cosmotron“, byl dokončen v Brookhavenu r. 1953. Prvotní lineární
”
urychlovače byly sice konstruovány jako rezonanční urychlovače, ale na základě koncepce fázové
stability se ukázalo, že mohou též fungovat jako synchronní urychlovače a tato koncepce se objevuje
ve většině návrhů publikovaných od r. 1946.
4. Další pokrok představovala tzv. silná“ fokusace, dosažitelná pomocí magnetických polí se střídavým
”
gradientem (AG), která není novým principem urychlování, nýbrž spočívá v zásadním technickém
zdokonalení návrhu magnetů, ať již pro rezonanční či synchronní urychlování. Popsali ji r. 1952 E. D.
Courant, M. S. Livingston a H. S. Snyder (Brookhavenská laboratoř) a navrhli ji jak pro lineární
systémy, tak pro protonové synchrotrony na vysoké energie. Urychlovač je v tomto případě rozdělen
na segmenty, v nichž je střídavě index magnetického pole kladný a záporný. Poněvadž je v každém
segmentu v jednom směru velká stabilizační (fokusační) síla, hovoří se též o silné fokusaci. Jiným
způsobem byla fokusace AG aplikována i u cyklotronu (1938 L. H. Thomas, Ohijská univerzita);
u tzv. izochronních cyklotronů založených na tomto principu se pak dosahuje mnohem vyšších energií.
Od šedesátých let začínají hrát významnou roli urychlovače typů srážečů“ (colliders), ve kterých
”
— na rozdíl od urychlovačů s fixním terčíkem — dochází k čelní srážce částic urychlených na vysokou
energii (100 GeV i více). S touto myšlenkou přišel již r. 1956 D. W. Kerst se spolupracovníky na MURA
(Midwestern Universities Research Association). Zatímco při srážkách částic s fixním terčíkem se značná
část energie nesené částicemi ztrácí ve formě kinetické energie produktů interakcí, při čelních srážkách
částic v oblasti vysokých energií dochází k jejich přeměně v jiné, přičemž součet klidových hmot nových částic je téměř vždy vyšší než hmoty částic na počátku (princip ekvivalence hmoty a energie).
Experimenty se srážkami vysokoenergetických částic přinášejí poznatky o různých nových částicích
a o silovém působení mezi nimi. Slouží k tomu obří urychlovače, a to jak kruhové ( storage rings“),
”
tak lineární srážeče. Patří sem superprotonový synchrotron SPS v CERNu (1976, protony 400 GeV)
přestavěný na proton-antiprotonový srážeč (1981), elektron-pozitronový srážeč LEP (Large ElectronPositron Collider) v CERNu (1989–2000, 50 GeV, později až 100 GeV), elektron-pozitronový srážeč
PETRA (1978) a elektron-protonový srážeč HERA (1991, 30 + 820 GeV) v laboratoři DESY v Hamburku,
lineární elektron-protonový srážeč SLC (konec osmdesátých let, Stanford Linear Colider, 50 + 50 GeV),
velký proton-antiprotonový srážeč Tevatron (1992, 900 GeV) ve Fermiho národní laboratoři v USA.
Ačkoli primárním motivem pro počáteční vývoj urychlovačů byl vlastně základní výzkum ve fyzice
jádra a částic, ve 2. pol. 20. stol. již nacházejí urychlovače neustále rostoucí uplatnění při nejrůznějších
aplikacích, ke kterým jsou též vyvíjeny a vyráběny. Situaci ve využití urychlovačů na konci 20. století
pak názorně ukazuje tabulka 1. Z celkového počtu asi 15 000 urychlovačů provozovaných ve světě je
využíváno k výzkumu ve fyzice jádra a částic již jen asi 1 % (mezi nimi jsou ovšem obří urychlovače),
k povrchovým aplikacím téměř polovina, v lékařství pak jedna třetina.
Vzhledem k tomu, že v roce 1994 činil celkový počet urychlovačů ve světě asi 10 000, naznačuje to,
že jejich roční přírůstek koncem 20. století činil asi 15 %.
Tabulka 1. Využití urychlovačů ve světě na konci 20. století [8]
Použití
implantování iontů (polovodiče) a modifikování povrchů

7000 (47 %)

průmyslové aplikace (sterilizace, modifikace polymerů)

1500 (10 %)

nejaderný výzkum (materiálový, biologie, chemie)

1000 (7 %)

radioterapie

5000 (33 %)

příprava radioizotopů pro lékařství

200 (1 %)

hadronová terapie

20 (0,1 %)

synchrotronové zdroje záření (např. výzkum struktur v biologii)

70 (0,5 %)

výzkum ve fyzice jádra a částic

110 (0,7 %)

CELKEM
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2. Urychlovače částic v Českých zemích
V Československu se urychlovače částic objevují až po 2. světové válce a úplně prvním z nich byl patrně
stacionární Van de Graaffův urychlovač elektronů (2 MeV) firmy General Electric, dodaný asi r. 1948
v rámci akcí UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) a instalovaný ve
Vinohradské nemocnici v Praze.2
Vlastní počátky instalace a stavby urychlovací techniky u nás pak spadají do padesátých a šedesátých
let 20. stol. Urychlovače se objevují nejprve v oblasti výzkumu v jaderné fyzice, resp. jaderné chemii, a to
především v souvislosti s projekty budovaného nynějšího Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Téměř současně
však jsou vyvíjeny i urychlovače elektronů pro jiné účely, a to jako zdroje záření pro defektoskopii,
radioterapii, případně k úpravě různých materiálů ozařováním. Že dochází v tak malé zemi k vývoji
specializovaných a složitých zařízení jakými urychlovače zjevně jsou, bylo patrně především důsledkem
obtížnosti, či téměř nemožnosti získání těchto zařízení dovozem ze zahraniční na jedné straně, ovšem též
již vytvořeného domácího zázemí v oboru vakuové elektrotechniky a též výroby zdrojů mikrovlnného
záření pro radary — magnetronů — na druhé straně.

2.1. Urychlovače v Ústavu jaderné fyziky
Prvním urychlovačem zde byl kaskádní generátor typu Cockroft-Walton, s urychlovací trubicí na napětí
1 MV, dodaný v r. 1950 švýcarskou firmou Haefely a uvedený do provozu asi r. 1951 (obr. 1) [9,10]. Byl
instalován v budově bývalého parního mlýna v prostoru filmových
ateliérů v Praze-Hostivaři.3 Na urychlovači tohoto typu pracoval v Cavendishově laboratoři před 2. světovou válkou prof. V. Petržílka a později se s ním seznámil prof. Čestmír
Šimáně v Laboratoři jaderných syntéz v Ivry u Paříže. Urychlovač sloužil nejdříve jako zdroj neutronů —
produkovaných reakcí urychlených
deuteronů s beryliem — pro přípravu radioizotopů a byl dlouhá léta
využíván. Po úpravách se dosáhlo
maximálního napětí 0,9–1,0 MV
a proudu urychlených protonů do
100 µA. Prof. Šimáně vzpomíná:
Zatím co u nás jaderná fyzika
”
začínala, ve světě už byla nesrovnatelně dál. V té době již pracovaly Van de Graaffovy generátory
s urychlovacími trubicemi do 7 MV,
cyklotrony urychlovaly deuterony na
25 MeV, v Berkeley v Kalifornii
a v Dubně v SSSR urychlovaly synchrocyklotrony protony do energií
700 MeV. Elektrony byly v betatronech a lineárními vysokofrekvenčními urychlovači urychlovány do
desítek MeV a synchrotrony do stoObr.1. Kaskádní generátor typu Cockroft-Walton od firmy Haefely
vek MeV. Náš urychlovač byl tedy
(Švýcarsko) dodaný v r. 1950 [9].
jedním z nejmenších“ [9].
2

P. Stankuš (FN Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika), soukromé sdělení, 2007.
Dílo architekta Fragnera, památka československé průmyslové architektury. Sídlila zde tehdy Laboratoř pro nukleární
fyziku při tehdejší České akademii věd; po vytvoření ČSAV přešla Laboratoř do jejího svazku a 1. 1. 1954 se stala prvním
pracovištěm Fysikálního ústavu ČSAV; v r. 1955 vznikl Ústav jaderné fyziky, byl vyčleněn z ČSAV a vznikla zde Laboratoř
elektrostatických urychlovačů vybavená tímto prvním urychlovačem; r. 1956 byl ÚJF začleněn do ČSAV a r. 1959 byl
přejmenován na Ústav jaderného výzkumu (ÚJV); r. 1972 došlo k rozdělení ÚJV a vzniká ÚJF ČSAV a ÚJV Řež.
3
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Kolem r. 1960 byl postaven v Laboratoři elektrostatických urychlovačů tlakový Van de Graaffův
1-MeV urychlovač vlastní konstrukce [9–12], jakožto model pro plánovaný větší urychlovač lehkých jader,
s energií 5 MeV. Tento kompaktní a velice zdařilý urychlovač byl umístěn v tlakové nádobě průměru 85 cm
a výšce 250 cm, plněné směsí dusíku a kysličníku uhličitého o tlaku 15 až 25 atm (obr. 2). Transportní
pás, široký 48 cm, se pohyboval rychlostí 21 m/s a urychlovací trubice měla délku 84 cm. Urychlovač
mohl — podle typu iontového zdroje — urychlovat lehké ionty nebo elektrony. V elektronovém režimu
poskytoval stabilní svazek o energii do 1 MeV při proudu až 200 µA. Vedle fyzikálních studií měl sloužit
též jako zdroj elektronového a rentgenového záření potřebám radiační chemie, resp. radiobiologie, bohužel
se však pro něj nenalezlo uplatnění a proto byl demontován.
V plzeňské Škodovce (tehdy
Závody V. I. Lenina) se počátkem
60. let začalo podle základní dokumentace ÚJV s projektováním
a výrobou tlakového elektrostatického 5 MeV urychlovače Van
de Graaffova typu [9-14] (obr.3),
jehož konstrukce vycházela svou
koncepcí z podobných urychlovačů provozovaných v Saclay
a Charkově.4 Stavbu tohoto
urychlovače navrhli pracovníci Laboratoře nukleární fyziky již
v r. 1952 a při výběru typu urychlovače sehrála roli jednak možnost jeho postavení za účasti československých podniků, jednak
pořizovací cena. Náklady na jeden instalovaný elektronvolt —
včetně stavby příslušné budovy
— činily tehdy pouhých 0,7 až
1,0 Kčs a byly nejnižší ze všech
typů urychlovačů. Generátor byl
umístěn v tlakové nádobě světlosti 200 cm a výšce 800 cm. Prostor mezi vysokonapěťovou elektrodou o průměru 82 cm a stěnou kotle je pro lepší využití dielektrika (vyšší elektrická pevnost)
rozdělen dvěma plášti o průměrech 114 a 150 cm. Výška kolony je
Obr.2. Tlakový Van de Graaffův generátor 5 MeV postavený v ÚJV 450 cm. Transportní pás z vrstveného pogumovaného hedvábí, šiČSAV koncem padesátých let [9].
roký 50 cm, se pohybuje rychlostí
12 až 20 m/s. Příslušenství — čerpací systém, urychlovací trubice, iontový zdroj, napájení zdroje
a iontovod — byly vyrobeny vlastními silami ÚJV. V r. 1964 byl urychlovač uveden do zkušebního
provozu a intenzita protonového svazku byla řádu několika µA. Během zkušebního provozu musely být
prakticky všechny důležité části urychlovače upravovány, rekonstruovány nebo vyměněny.
Urychlovač měl původně sloužit především k jaderné spektrometrii vysoce vzbuzených stavů vznikajících při jaderných reakcích a k průletové spektrometrii neutronů, zejména v energetické oblasti od 10 eV
až do oblasti keV. Dodnes je jedním ze základních zařízení ÚJF a průměrná doba jeho provozu je asi
1000 hod/rok.5 Lze jím urychlovat ionty 1 H+ , 2 H+ , 4 He+ na energie 1–3,5 MeV. Energie svazku je stabili4
V Charkově postavil ještě před válkou A. K. Valter největší beztlakový urychlovač tohoto typu na světě. Po válce se
u všech těchto urychlovačů přešlo na tlakovou variantu, kdy celý urychlovač, včetně generátoru vn, je umístěn v tlakové
nádobě plněné dusíkem, případně s přídavkem SF6 , pod tlakem několika atmosfér za účelem zvýšení elektrické průrazné
pevnosti [9].
5
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zována s přesností 5·10−4 a maximální intenzita
svazku je 100 µA. Svazek částic je veden standardními ionto-optickými prvky do tří tras, kde
jsou k dispozici terčíkové komůrky. Urychlovač
je nyní využíván především jako zdroj částic
pro analýzy látek metodami RBS (Rutherford
Backscattering Spectroscopy), PIXE (Particle
Induced X-ray Emission) a PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission).
V r. 1960 byl v ÚJV v Řeži u Prahy spuštěn cyklotron klasického typu U120 (obr. 4) [9–
12,15]. Byl vyroben v SSSR a dodán — podobně jako reaktor — v rámci pomoci při budování jaderného výzkumu v ČSSR.6 Na jeho uvedení do provozu však spolupracovala řada československých podniků, např. Tesla Hloubětín
při montáži vf generátoru. Byl využíván pro potřeby jaderného výzkumu, průmyslu a lékařství
(pro výrobu radiofarmak).
Charakteristiky cyklotronu U120 [3]:
průměr pólů elektromagnetu 1200 mm
výška pracovního prostoru komory 170 mm
poloměr poslední dráhy částice 520 mm
intenzita magnetického pole v ose 1,41 T
amplituda vf napětí mezi duanty 140 až
150 kV
celková váha elektromagnetu 120 t
Cyklotron U120 urychloval protony na
energii 6,5 MeV, po úpravách pólových náObr. 3. Elektrostatický generátor typu Van de Graaf
stavců pak v rozsahu 8,7–10,7 MeV, deuterony
5 MeV postavený v plzeňské Škodovce poč. 60. let,
na 13 MeV a alfa částice na 25 MeV. Vývpravo je generátor se sejmutým dalším krytem [12].
znamným úspěchem laboratoře bylo urychlení
a vývod iontů 3 He2+ o energii až 28 MeV. Byl vyvinut zdroj polarizovaných iontů s radiální injekcí do
cyklotronu a na vyvedeném svazku byl postaven multispektrograf. Provoz cyklotronu U120 byl ukončen
r. 1976, kdy se přistoupilo k jeho přestavbě, kvůli již nevyhovujícím parametrům; nebylo totiž možno
měnit energii částic v dostatečně širokém rozsahu a také jejich monochromatizace a emitance již nebyly
vyhovující.

Obr.4. Sovětský cyklotron U120 spuštěný v ÚJV Řež v r. 1960 [12].
6

Do ČSSR byl dopraven v 889 bednách celkové váhy asi 310 tun.
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V roce 1977 byl cyklotron U120 nahrazen izochronním cyklotronem U-120M (M znamená mo”
nochromatický“) [10,11,14], vyrobeným s mezinárodní účastí ve SÚJV v Dubně (SSSR), přičemž projekt
přestavby byl vypracován za účasti pracovníků ÚJF. Za zmínku stojí, že právě na magnetu zde instalovaném byl již r. 1959 ve SÚJV v Dubně, jako na jednom z prvních pracovišť ve světě, ověřen princip
prostorové variace magnetického pole, který je jedním ze základních principů izochronních cyklotronů.
Je to univerzální urychlovač, na němž lze energii protonů měnit v rozmezí 10–39 MeV, deuteronů
10–20 MeV a iontů 3 He 17–54 MeV, při intenzitě vnitřního svazku nabitých částic až 100 µA a na
vyvedeném svazku 10 µA. Složitý transportní systém, vybudovaný v ÚJF, umožňuje přenos částic pěti
ionto-optickými trasami k různým měřicím aparaturám. Při potřebě vysokých proudů částic, např. při
výrobě radiofarmak, je možno ozařovat i vnitřním svazkem urychlovače. Cyklotron dnes slouží účelům jak
základního, tak aplikovaného výzkumu. V oblasti základního výzkumu jsou to především jaderné reakce
astrofyzikálního významu a experimenty spojené s generací rychlých neutronů (ADTT — Accelerator
Driven Transmutation Technology) a fúze. Co se týče aplikací, byla zde zavedena příprava diagnostických
radiofarmak pro potřeby nukleární medicíny, jako 67 Ga, 20 Tl, 111 In, 18 F, generátor 81 Rb/81m Kr a též
komerčně nedostupných radionuklidů, jako 211 At, 208 Po, 83 Rb.
Počátkem r. 2006 byl v ÚJF uveden do provozu elektrostatický urychlovač tandemového typu Tandetron 4130 MC firmy High Voltage Engineering s terminálovým napětím 0,2–3,0 MV [17]. Urychlovač
umožňuje generování svazků iontů od vodíku po zlato s iontovými toky do desítek µA a s energiemi
od stovek do desítek MeV, které budou sloužit především nově zavedeným analytickým metodám,
jako je RBS s kanálováním pro analýzu krystalických látek, analýze vyražených atomů ERDA-TOF
(Elastic Recoil Detection Analysis — Time-of-Flight) pro komplexní stanovení lehkých prvků a zařízení
pro iontovou implantaci. Umožní rovněž nové způsoby modifikování látek a syntézy nových materiálů
a struktur.
2.2. Urychlovač na Matematicko-fyzikální fakultě UK
V r. 1986 byl na MFF UK uveden do provozu elektrostatický urychlovač kladných iontů HV 2500AN Van
de Graaffova typu firmy High Voltage Engineering o maximálním napětí 3 MV [18]. Poskytuje svazky
urychlených protonů, deuteronů a částic alfa o proudech 0,5 až 1000 µA. V oblasti základního výzkumu
slouží k měřením spinově závislých amplitud pružného rozptylu rychlých polarizovaných neutronů na
polarizovaném terči. Je rovněž využíván k analýzám látek, hlavně jejich povrchů, metodami RBS a PIXE.
2.3. Československý betatron7 , defektoskopické a radioterapeutické urychlovače
Československo patřilo mezi jen několik málo (asi šest) států světa, ve kterých se v dané době zvládla
konstrukce a výroba betatronu, a to vedle známých světových firem jakými jsou Siemens-Reiniger (SRN)
nebo Brown-Boveri (Švýcarsko).
V r. 1950 byl v rámci podniků slaboproudé techniky zřízen podnik Tesla-Elektronik, který se
později přetvořil v resortní Výzkumný ústav pro vakuovou elektrotechniku (VÚVET). V r. 1959 vznikl
vyčleněním některých oddělení VÚVETu — asi padesátičlenné skupiny oddělení urychlovačů — nový
Ústav vakuové elektroniky (ÚVE) ČSAV, který byl v r. 1963 přejmenován na Ústav fyziky plazmatu
(ÚFP) ČSAV [19]. Na těchto pracovištích se československý betatron zrodil.
V letech 1954 a 1955 byly ve VÚVETu postaveny a uvedeny do provozu dva malé experimentální
betatrony o energiích 1,8 a 2,5 MeV, které byly využívány pro účely základního výzkumu, jako je
studium procesu vstřikování elektronů. Impulzem k vývoji průmyslového betatronu pro defektoskopii byl
požadavek z ČKD Stalingrad a při jeho návrhu, započatém r. 1955, tedy mohlo být využito zkušeností,
které byly získány již při stavbě a provozu experimentálních betatronů [20, 21].
Koncem r. 1956 byl spoluprací několika podniků dokončen prototyp prvního československého průmyslového betatronu o maximální energii 15 MeV (typ B 15) určeného pro defektoskopii [20]. Na jeho
vývoji se podíleli z VÚVETu především ing. Karel Rytina a ing. Lubomír Pikulík a dále pracovníci
z národních podniků ČKD Stalingrad, Tesla Vršovice, Tesla Hloubětín závod J. Fučíka a závod Elektrické
pece. Celý projekt byl veden požadavkem, aby betatron, při snadné ovladatelnosti a jednoduchosti, mohl
sloužit po určité úpravě též hloubkové radioterapii.
Parametry urychlovačů s postupně zvyšovanou energií, vyvinutých v ÚFP (resp. jeho předchůdců),
jsou shrnuty v Tabulce 2 [22].
7
Historie Československého betatronu je popsána v článku I. Janovského Československý betatron, Dějiny věd a techniky
v tisku (2007).
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Tabulka 2. Parametry betatronů vyvinutých v Ústavu fyziky plazmatu [22]

Experimentální
betatron
2,5 MeV
Poloměr rovnovážné dráhy
R0 [mm]
Maximální magnetická
indukce na R0 [T]
Napájecí frekvence [Hz]

17 MeV

40

110

110

110

130

132

0,26

0,47

0,53

0,59

0,59

0,62

50

50

50

50

50

50

skleněná

odtavená

3, 2 · 10−5 8, 1 · 10−5 9, 6 · 10−5
až
až
až
8, 1 · 10−5 13, 5 · 10−5 16, 1 · 10−5

21, 5 · 10−5
až
32, 2 · 10−5

40, 3 · 10−5
až
53, 7 · 10−5

čerpaná

Expoziční rychlost záření X
v ose svazku
ve vzdálenosti 1 m [A· kg−1 ]

Lékařský Experimentální Defektoskopický
betatron
betatron
betatron
19 MeV
21 MeV
22,5 MeV

15 MeV

skleněná

Urychlovací komora

Expoziční rychlost
elektronového svazku
ve vzdálenosti 0,65 m
[A·kg−1 ]

Defektoskopický
betatron

4, 5 · 10−9

nehomog.

—

—

—

13, 0 · 10−3

13, 0 · 10−3

—

homog.

—

—

—

2, 5 · 10−3

2, 6 · 10−3

—

—

—

—

4–19

4–21

8–22,5

Regulace energie MeV
Rozměry magnet. obvodu [mm]

420 × 300 × 300

720 × 520 × 520

740 × 520 × 520 760 × 570 × 540

Hmotnost magnet. obvodu [kg]

45

500

500

520

560

600

Rok předání do výroby

—

1959

1964

1965

—

1974

Po uvedení betatronu o energii 15 MeV do chodu počátkem r. 1956, ověření jeho základních
vlastností, nastavení jednotlivých parametrů a zdokonalení jednotlivých dílů, se v r. 1957 započalo
s praktickými defektoskopickými zkouškami prováděnými Výzkumným ústavem materiálu a technologie
(VÚMT).8
Druhý funkční vzor defektoskopického betatronu československé provenience byl vystaven na Světové
výstavě EXPO 58 v Bruselu (obr. 5) [23]. Betatron zde získal zlatou medaili a československý pavilon
jako celek obdržel nejvyšší možné ocenění — zlatou hvězdu.
V roce 1959 zahájily výrobu první série defektoskopického betatronu 15 MeV Laboratorní přístroje
n. p. (LP, závod Chotutice) [24, 25]. ÚVE ČSAV (později ÚFP ČSAV) velmi účinně pomáhal nejen
při zavádění výroby, ale i při uvádění betatronů do chodu a jejich nastavování [22]. V r. 1961 se
originálním způsobem, který je československým patentem – optimalizací podmínek vstřiku elektronů
— podařilo zvýšit účinnost zachycování elektronů v betatronu a tím intenzitu záření v průměru třikrát
[26].
V r. 1960 ÚVE ČSAV zahájil ve spolupráci s Chiranou vývoj lékařského betatronu. Po dohodě s n. p.
Chirana pak v r. 1968 výrobu lékařského betatronu převzal Závod mechanizace a automatizace (ZMA)
Ostrov n. Ohří, součást Základny rozvoje uranového průmyslu (ZRUP), koncernový podnik Příbram.
Tento závod pak v r. 1974 převzal i vývoj a výrobu defektoskopických betatronů.9 Byl zde vyráběn
lékařský betatron 19 MeV, lékařský betatron 22 MeV a průmyslový betatron 22 MeV; postupně zde
byly vytvořeny takové podmínky, že počátkem osmdesátých let bylo možno vyrábět 1 betatron ročně
[27].
Defektoskopické přístroje 22 MeV byly vyráběny ve dvou základních provedeních: závěsné (typ
B 110, např. na jeřábové pojezdy) a mobilní (typ B 210)10 [25,28].
8

Předchůdce Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM).

9

Betatrony zde vyráběné byly označovány názvem OSTRON.

10

Tyto betatrony byly značeny též jako typ B 22, resp. B 22 P.
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V polovině šedesátých let již pět
defektoskopických přístrojů sloužilo ve
strojírenských a hutních závodech k nedestruktivní kontrole ocelových výrobků prozařováním v rozmezí tlouštěk 100
až 300 mm. Počátkem osmdesátých let
pak to bylo již celkem 12 kusů betatronů, které byly umístěny na následujících pracovištích [25,28]:
• Škoda Plzeň k.p., závody Hutě
a Jaderné strojírenství: celkem 3
ks (obr.6a,6b)
• VŽKG (Vítkovické železárny Klementa Gottwalda) Ostrava: 2ks
• Sigma Praha, závod Modřany: 1 ks
• ČVUT: 1 ks
• SVÚM Praha: 1 ks (poslední výrobek z n.p. LP Chotutice, pojízdného provedení s energií 17 MeV)
• Třinecké železárny: 1 ks (betatron
byl vyroben pro světovou výstavu
v Bruselu r. 1958 a po úpravách zde
byl instalován r. 1963)
• tři kusy byly dodány do zahraničí
(SSSR, NDR, Rumunsko).
Nasazení urychlovačů v Československu při nedestruktivním zkoušení
materiálů se stalo srovnatelným s průmyslově nejvyspělejšími státy. Díky Obr.5. Průmyslový betatron 15 MeV, který byl vystaven na
tomu u nás vznikl obor technické radio- EXPO 58 v Bruselu a po úpravách pak instalován v Třinecgrafie a došlo k velkému kvalitativnímu kých železárnách (nyní Muzeum Třineckých železáren a města
pokroku v oblasti kontroly výroby. Za Třince).
zmínku jistě stojí, že v plzeňském závodě Škoda Steel je stále ještě používán betatron OSTRON (22 MeV, závěsné provedení) a podobně je
tomu, i když sporadicky, u betatronu OSTRON (22 MeV, mobilní) v závodě Škoda JS; v obou případech
se však uvažuje o nákupu nového lineárního urychlovače a následné likvidaci betatronu.11
Lineární urychlovače sice poskytují záření o značně vyšší intenzitě než betatrony, ovšem jejich
nevýhodou z hlediska defektoskopie jsou podstatně větší rozměry ohniska. Za účelem zkrácení doby
prozařování vodorovných svárů tlustostěnných tlakových nádob (do 300 mm) a vík pro jaderné reaktory
VVER 400 a VVER 1000 zakoupil r. 1978 závod Škoda Plzeň JS vysokofrekvenční lineární urychlovač
NEPTUN 10 MeV, výrobek francouzské firmy CGR-MeV (firma se koncem devadesátých let stala
součástí společnosti General Electric). Urychlovač poskytoval v ose nehomogenizovaného svazku ve
vzdálenosti 1 m expoziční rychlost ∼ 9·10−3 A/kg a v ose homogenizovaného svazku ∼ 3·10−3 A/kg (úhel
kolimace svazku 28◦ , rozměr ohniska záření 2–3 mm a polotloušťka oceli pro danou energii záření 27 mm).
Jeho užíváním se zkrátila potřebná doba prozařování ze třiceti minut (při použití československého
betatronu 22 MeV) na dvě minuty [28]. Urychlovač byl zpočátku značně poruchový; byl používán ještě
počátkem devadesátých let, provoz byl definitivně ukončen (odpisem z majetku) r. 1994 a urychlovač byl
zlikvidován r. 2001; je pozoruhodné, že v r. 1980 vydala KHES povolení k léčebnému ozařování pacientů
pro případ výpadku kobaltového zdroje.12 Další urychlovač téhož typu byl zakoupen a je využíván od
r. 1979 dodnes k defektoskopickým účelům v kovohutích v Ostravě-Vítkovicích (dnešní Vítkovice Testing
Center s. r. o).13
11

L. Hobzová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SÚJB), soukromé sdělení, 2007.

12

L. Hobzová (SÚJB) a M. Vognar (ÚJF AVČR), soukromé sdělení, 2007.

13

K. Kotala (Vítkovice testing center s. r. o.), L. Hobzová (SÚJB) a M. Vognar (ÚJF AVČR), soukromé sdělení, 2007.
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Obr.6a. Defektoskopický betatron 15 MeV v závěsném
provedení (Laboratorní přístroje n.p. závod Chotutice) při
snímkování (Škoda Plzeň, závod Hutě, 1964).
Obr.6b. Defektoskopický betatron 22 MeV typ B 110 (ZMA Ostrov), zavěšený na výtahové konstrukci
s dálkovým ovládáním, při přípravě snímkování (Škoda Plzeň, závod Hutě, 1987).

Obr. 7a. Lékařský betatron B 10 s ozařovacím stolem a nasazeným elektronovým aplikátorem (Krajská nemocnice Liberec 1983–2002).

Obr. 7b. Ovládací jednotka (uprostřed) lékařského
betatronu B 10.

Do klinické radioterapeutické praxe byly betatrony ve světě uváděny v padesátých letech a pracovaly
s energiemi buď 4-18 MeV (tzv. lehké) nebo přes 40 MeV (tzv. těžké). Již v r. 1961 byl ve FN Hradec
Králové instalován československý průmyslový betatron adaptovaný pro využití v medicíně a o dva roky
později byl nahrazen přístrojem vyvinutým výhradně pro radioterapii, který měl vyvedený i elektronový
svazek; byl zde používán do r.1975, kdy byl nahrazen urychlovačem Asklepitron švýcarské firmy BrownBoveri [29].
Lékařský betatron vyrobený n. p. Chirana pod názvem CHIRATRON měl maximální energii 18 MeV.
Lékařský betatron vyráběný později v ZMA Ostrov pod názvem OSTRON (typ B 10 nebo též B 19 L,
obr. 7a, 7b) pak měl v základním provedení maximální energii 19 MeV, měnitelnou v pěti stupních: 4, 8,
12, 15, 19 MeV [30]. Oba přístroje umožňovaly aplikování jak statické terapie rentgenovým i elektronovým
zářením, tak kyvadlové terapie rentgenovým zářením; na otočné hlavici byl z jedné strany výstup
elektronového svazku, na druhé výstup záření X. Betatrony ze ZMA Ostrov byly postupně instalovány
v Krajské nemocnici s poliklinikou České Budějovice (1971), Okresní nemocnici s poliklinikou Cheb
(1976), OÚNZ Ústí n. L. (1979), KÚNZ Liberec (1983) a na dalších radioterapeutických pracovištích
v Olomouci, Chomutově a Jihlavě; betatron byl vyroben též pro nemocnici v Pardubicích, ovšem
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k jeho instalování nedošlo14 [25]. Betatrony typu B 10 byly užívány na některých radioterapeutických
pracovištích ještě počátkem 21. stol., a to v nemocnici v Liberci do r. 2002 a v Jihlavě asi do r. 2003.
Jelikož byla snaha přiblížit se hranici energie 25 MeV, která byla zvolena jako optimální z hlediska
celkových užitných vlastností v procesu léčby, byl vyvinut prototyp betatronu s energií 22 MeV (typové
označení B 310) [31,32]. Pro svazek brzdného záření zde byla zvolena jen jedna energie (22 MeV) a pro
svazek urychlených elektronů — dle požadavků radioterapeutů — řada energií 4; 6,2; 7,8; 9,4; 12,5; 15,6;
18,7; 21,9 MeV. Prototyp byl instalován v průběhu let 1985–1986 na radioterapeutickém oddělení FN
Praha Vinohrady; kvůli nízké intenzitě svazku brzdného záření však byl již v koncem r. 1986 nahrazen
lineárním urychlovačem Saturne II Plus francouzské firmy CGR.15
Díky tuzemské výrobě lékařských betatronů bylo možno úspěšně realizovat koncepci vybavení
československých radioterapeutických pracovišť, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví a to za
značných devizových úspor.
Vzhledem ke své velikosti a též menšímu dávkovému příkonu, zejména v konvertovaném svazku,
však byly radioterapeutické betatrony — jak ve světě tak u nás — postupně nahrazovány lineárními
urychlovači. První lineární urychlovač vůbec byl použit k radioterapii r. 1953 a od té doby se uplatnil
natolik, že je v současnosti nejrozšířenějším radioterapeutickým přístrojem. V České republice jich
bylo koncem r. 2003 již na 17 pracovištích celkem 23 a to nejvíce výrobků firmy Varian (8 × Clinac
2100, 5 × Clinac 600), dále Philips (3 × Elekta, 2 × SL20), Siemens (1 × Mevatron, 2 × Primus) a GE
(2 × Orion) [33].
Jako poslední výrobek byl r. 1992 v ZMA Ostrov dle požadavků pracovníků Slovenského metrologického ústavu vyroben speciálně upravený betatron B 22 M (energie 3, 6, 9, 12, 15, 20 MeV) a instalován
v Bratislavě r. 1993. Od r. 1997 je používán (v současné době jen v omezené míře), navzdory k potížím
s náhradními díly, jako součást etalonu elektronů.16

2.4. Československý vysokofrekvenční lineární urychlovač elektronů
První funkční vzor vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů v Československu byl postaven
kolektivem pracovníků na katedře elektroniky Fakulty technické a jaderné fyziky (FTJF) ČVUT v Praze
(nyní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská FJFI ČVUT), vedené prof. B. Kvasilem [34,35].
Práce na vývoji urychlovače započaly v roce 1962 a směřovaly ke stavbě prototypu urychlovače
pro průmyslové, resp. lékařské účely. Předcházely jim přípravné studie o šíření elektromagnetických vln
v periodické struktuře a o dynamice elektronů. První svazek urychlených elektronů byl získán v r. 1964.
Práce koordinoval ing. M. Setvák, který též provedl konstrukci a stavbu vlastního urychlovače, návrh
vakuového systému, fokusace, dozimetrie a též návrh a konstrukci zařízení na buzení milimetrových vln
v pásmu 8 mm. Výpočet periodické struktury a její měření provedl ing. G. Lončar, otázky vysokofrekvenčního napájení řešil ing. K. Hamal, problematiku napájení elektronové trysky ing. V. Sochor.
Návrh fokusačních cívek vypracoval ing. J. Hrdlička a na řešení vakuové problematiky spolupracoval
ing. Z. Češpíro. Dále spolupracovali J. Sokol, J. Novák a řada diplomantů a studentů fakulty, kteří
uskutečnili podstatnou část laboratorních měření. Proto též pořizovací náklady na realizaci funkčního
vzoru urychlovače byly velmi nízké. Některé díly urychlovače byly zhotoveny ve spolupráci s Výzkumným
ústavem pro vakuovou elektrotechniku (VÚVET).
Urychlovač (obr. 8a, 8b) byl vybaven magnetronem 63SP52 (výrobek VÚVET) o maximálním
pulsním výkonu 0,8 MW, a frekvenci 2865 MHz. Zdrojem elektronů je elektronová tryska Pierceova
typu s wolframovou přímo žhavenou katodou ve tvaru ploché spirály. Je napájená pulsním napětím
45 kV, takže vystupující elektrony mají rychlost 0,4 c. Svazek elektronů vystupující z anody prochází
zařízením pro vystředění svazku a měření tvaru a velikosti pulsního proudu bezdotykovým způsobem.
Po průchodu tímto zařízením elektrony vstupují do urychlovacího vlnovodu 130 cm dlouhého, zatíženého
clonami tak, že fázová rychlost na začátku vlnovodu je rovna rychlosti elektronů (0,4 c) a postupně se
zvyšuje až na hodnotu 0,96 c na konci vlnovodu.
14

J. Šmondrk (dříve ZMA Ostrov), soukromé sdělení, 2007.

15

P. Stankuš (FN Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika), soukromé sdělení, 2007.

16

J. Bukovjan (SMÚ Bratislava) a J. Šmondrk (dříve ZMA Ostrov), soukromé sdělení, 2007.
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Obr. 8a.
Vysokofrekvenční lineární
urychlovač elektronů
FTJF ČVUT [34,35].

Obr. 8b.
Napájecí a měřicí
zařízení urychlovače
FTJF ČVUT [34,35].

Urychlovač pracoval s následujícími parametry:
délka vf pulsu: 2 µs
opakovací frekvence: 300 Hz
proud z elektronové trysky na vstupu urychlovače: Ipuls. = 450 mA, Istř. = 400 µA
proud svazku na terči: Ipuls. = 130 mA, Istř. = 55 µA
kinetická energie urychlených elektronů: U = 1, 2 MeV (∆U = 10–20 %)
expoziční rychlost brzdného záření na terči Cu ve vzdálenosti 1 m: ∼ 9·10−6 A/kg
vakuum: < 1 · 10−5 mm
celkový příkon urychlovače: 13 kW
Na FTJF byl urychlovač využíván pro základní výzkum ve fyzikální elektronice, např. ke studiu
buzení milimetrových a submilimetrových vln shluky rychlých elektronů.
V r. 1965 byla spolupráce mezi VÚVET a FTJF ČVUT ukončena a VÚVET pokračoval ve vývoji
urychlovače sám; na vývoji se zde podíleli především ing. Vratislav Hlubuček, ing. Rudolf Černý a ing.
Vladimír Váňa.17 Aby byl urychlovač vhodný k průmyslovým aplikacím, bylo třeba několikanásobně
zvýšit jak energii, tak proud urychlených elektronů. To znamenalo zvýšit několikanásobně také výkon
magnetronu, navrhnout jinou strukturu urychlovacího vlnovodu a elektronové trysky, vyřešit fokusační
magnetické pole, chlazení jednotlivých dílů vzhledem k jejich většímu tepelnému zatížení a optimalizovat
činnost všech funkčních dílů [36].
17
Historie vývoje a výroby československého vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů ve VÚVETu je
zevrubně popsána ve studii R. Černého (dříve VÚVET) [36].
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Obr.9. Československý vysokofrekvenční lineární urychlovač
elektronů pro pulsní radiolýzu 4MeV/0,1 kW v ÚJV Řež (instalován 1976) [37].

První urychlovač laboratorního
provedení, sloužící k ověřování vyvíjených dílů, byl ve VÚVETu — podobně
jako na FTJF — postaven užitím magnetronu 63SP52. V r. 1967 pak byl sestaven urychlovač osazený magnetronem 67SP52 o výkonu 1 MW a bylo
na něm dosaženo maximální energie
elektronů 2,4 MeV, pulzního proudu
svazku 250 mA při opakovací frekvenci
20 pulzů/s a středního proudu svazku
100 µA [36].
V r. 1968 byl ve vývojovém oddělení magnetronů VÚVETu vyvinut pro
potřeby urychlovačů magnetron 68SP52
s pracovním režimem 50 pulzů/s, laditelný v úzkém rozmezí 2861–2869 MHz,
a následně jeho varianta 69SP52 s režimem 500 pulzů/s [36]. První urychlovač
s tímto magnetronem byl ve VÚVETu
postaven r. 1969 a bylo na něm dosaženo
energie urychlených elektronů 3–5 MeV
(závisející na velikosti proudu svazku),
středního proudu svazku 350 µA a středního výkonu svazku 1,2 kW [36]. Urychlovač pak byl ve VÚVETu využíván
k servisnímu ozařování (pro zákazníky)
vzorků nejrůznějších materiálů z oblasti
zdravotnictví, potravinářství a zemědělství, dále skla, umělých hmot, textilu aj.
V následujících letech byly ve VÚVETu
vyráběny na objednávky zákazníků vysokofrekvenční lineární urychlovače,
které byly přizpůsobovány jejich požadavkům [36]. Dle energie elektronů
a názvu výrobce (TESLA-VÚVET) byly
urychlovače tohoto typu označovány též
jako urychlovače TESLA 4-MeV. Postupně (seřazeno dle roku dodávky) to
byly následující urychlovače:

• 1976 – urychlovač 4 MeV / 0,1 kW pro pulsní radiolýzu pro ÚJV Řež ( LUPUR“, obr. 9), používaný
”
k radiačně-chemickému výzkumu [37]; provoz byl ukončen počátkem devadesátých let v důsledku
změny pracovní problematiky oddělení.
• 1980 – urychlovač 4 MeV / 1,2 kW pro ÚJV Řež ( OZUR“), používaný pro výzkum v oblasti
”
radiačních technologií (zejména modifikace a síťování polymerů); urychlovač po určitých úpravách
pracuje dodnes.
• 1983 – urychlovač 4 MeV / 0,1 kW pro Ústav izotopů Maďarské akademie věd v Budapešti; je
dodnes používán k radiačně-chemickému výzkumu metodou pulsní radiolýzy.
• 1985 – urychlovač 4 MeV / 1,2 kW pro Výzkumný ústav kabelů a izolantů (VÚKI) v Bratislavě;
byl asi 14 let provozován při radiačním modifikování kabelových izolací a při výrobě tepelně
smrštitelných izolačních materiálů.
• 1986 – urychlovač 4 MeV / 1,2 kW pro ČKD Polovodiče (dnes Polovodiče a. s. Praha) (obr. 10); je
dodnes používán k radiační modifikaci polovodičových materiálů (regulování doby vypnutí tyristorů
a závěrné zotavovací doby křemíkových diod).
• 1991 –urychlovač 4 MeV / 1,2 kW pro závod Synthesia Semtín; byl používán jen krátkou dobu
36
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v rámci programu radiační likvidace rezistentních látek zbývajících v odpadních vodách při výrobě
trhavin.
• počátkem devadesátých let byl vyroben urychlovač 4 MeV/ 1,2 kW pro Výzkumný ústav krmivářský,
Ivánka pri Bratislave; k výstavbě plánovaného pracoviště k radiačnímu ošetření krmiv a k uvedení
urychlovače do provozu však nedošlo.
Základní parametry vysokofrekvenčních lineárních urychlovačů jsou uvedeny v tabulce 3.

Obr.10. Československý vysokofrekvenční lineární urychlovač elektronů
4 MeV/1 kW s dopravníkem k ozařování materiálu
v závodě Polovodiče a. s. Praha (instalován 1986).
Tabulka 3. Základní parametry československých vysokofrekvenčních lineárních urychlovačů instalovaných a provozovaných v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy [38]
UR 4 PR ( LUPUR“)
”

UR 4/1200 ( OZUR“)
”

maximální výkon

0,1 kW

1,2 kW

střední energie elektronů

4 MeV

4 MeV

max. střední proud svazku

30 µA

300 µA

max. pulzní proud svazku

0,2 A

0,2 A

délka elektronového pulzu

2,5 µs (též 0,08 µs)

2,5 µs

opakovací frekvence pulzů

50 Hz (též 25, 12,5 a 6,25 Hz)

500 Hz

frekvence rozmítání svazku∗)

∼

max. šířka rozmítání svazku∗)
max. pulzní dávkový příkon na
ozařovacím dopravníku
povrchová dávka při max.
šířce rozmítání, max. proudu svazku
a rychl. dopravníku 30 cm/min
∗)

∼
∼

∼

1 Hz

∼

25 cm

107 Gy/s

2,5 kGy

∼
∼

2 Hz
50 cm

107 Gy/s

∼

20 kGy

Elektromagnetické rozmítání svazku při ozařování materiálu na dopravníku.
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Počátkem devadesátých let (1993) jako nástupce zaniklého VÚVETu vznikla společnost TESLA
V.T. Mikroel, s. r. o., která převzala vývoj, výrobu, prodej a servis vakuových výrobků (magnetrony,
klystrony, výbojky, vakuové průchodky) [39]. Další vývoj a výroba urychlovačů již sice nepokračovaly,
ale firma nyní vlastní a též provozuje vysokofrekvenční lineární urychlovač elektronů 4 MeV / 1,2 kW
v Ústavu jaderného výzkumu Řež.
2.5. Česko-sovětský mikrotron18
Mikrotron, neboli elektronový cyklotron“, je relativistický urychlovač elektronů, který se řešením na”
chází někde uprostřed mezi betatrony a lineárními urychlovači: elektrony se pohybují po kruhových
drahách ve stacionárním magnetickém poli a jsou urychlovány při opakovaných průchodech dutinovým
rezonátorem silným pulzním elektromagnetickým polem. O vývoj této techniky se významnou měrou
zasloužil v padesátých letech Ústav fyzikálních problémů v Moskvě, pod vedením profesora S. P. Kapicy.
V roce r. 1974 inicioval prof. Šimáně vznik Mikrotronové laboratoře (ML) při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI ČVUT) a hlavním řešitelem výzkumného úkolu výstavby pracoviště a urychlovače
se stal ing. Miroslav Vognar.19 V letech 1976–1980 byl ve spolupráci s odborníky Laboratoře jaderných
reakcí Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (LJAR SÚJV) postaven mikrotron M 22 a umístěn
v laboratoři vybudované v bývalém krytu pod horou Vítkov v Praze. Současně byly konstruovány
mikrotrony dva, z toho jeden ve SÚJV, přičemž česká strana vyrobila po dvou kusech elektromagnetu
a urychlovací komory a sovětská strana se postarala o vinutí. Vývod svazku a elektronovod s elektronovou
optikou si zhotovila každá ze stran sama. Mikrotron MT 22 umožňoval urychlení elektronů na maximální
energii 22 MeV při proudu ve svazku více než 20 µA a bylo možno vyvést svazek v oblasti energií 6,5–
22 MeV.
MT 22 byl provozován v letech 1981–1989 a hlavní náplní prací bylo studium reakcí brzdného záření
(γ,n), produkce radioizotopů (237 U, 123 I ze 124 Xe, 57 Ni), gama aktivační analýza (GAA) — zejména
polykomponentní — geologických vzorků, později především stanovení zlata. Poměrně velké problémy
u MT 22 způsobovala nerezová vakuová komora (vznik prasklin a netěsností), což vedlo pracovníky ML
k návrhu tzv. bezkomorového mikrotronu BMT 25 (obr.11), u něhož urychlovací komoru tvoří přímo jho
elektromagnetu; toto řešení bylo předmětem patentové ochrany. Magnet bezkomorového mikrotronu byl
zhotoven v ČKD Kompresory Praha (jeden kus rovněž pro SÚJV). Rekonstrukce MT 22 byla zahájena
počátkem r. 1990, koncem téhož roku již byl BMT 25 uveden do provozu na vnitřním svazku a v polovině
r. 1991 na vnějším svazku. BMT 25 byl provozován do poloviny r. 2003. Mezi četné experimenty prováděné
v laboratoři stojí za zmínku např. studium radiačního poškození krystalů a fíbrů (plastů) pro zahraniční
pracoviště.
V polovině r. 2004 započala rekonstrukce BMT 25, zaměřená na jeho celkovou modernizaci a především zvýšení středního proudu elektronového svazku.
Hlavní charakteristiky modernizovaného mikrotronu [41]:
maximální energie 25 MeV
rozsah energií 6–25 MeV
proud svazku 25 µA
VF zdroj (magnetron):
pulzní výkon 3 MW
délka vlny 10 cm
délka pulzu 3,5 µs
opakovací frekvence 120 s−1 , 300 s−1 , 420 s−1
napájení 50 Hz
18
Historie výstavby pražské Laboratoře mikrotronu, kruhových mikrotronů a jejich provozu, je podrobně popsána v práci
M.Vognara [40].
19
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Od r. 2003 je laboratoř součástí Oddělení urychlovačů Ústavu jaderné fyziky AV ČR.
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Podle dokumentace vypracované společně se SÚJV
Dubna
pro
mikrotrony
MT 22 a BMT 25 byly vyráběny kruhové mikrotrony
(nebo byla poskytnuta dokumentace pro jejich stavbu),
které pracují či pracovaly
v zemích bývalé RVHP, jako
Mongolsko, Bulharsko, NDR
(mikrotron nebyl dokončen),
bývalého Sovětského svazu
a na Kubě.
Dalším
mikrotronem
typu MT 22 s nerezovou
urychlovací komorou byl vybaven Ústav nerostných surovin (ÚNS) v Kutné Hoře.
Pracoviště bylo vybudováno
v rámci Státního plánu technického rozvoje z iniciativy
dr. Zdeňka Řandy a bylo
Obr.11. Bezkomorový mikrotron BMT 25 Fakulty jaderné a fyzikálně in- vybaveno nejen kobkou pro
mikrotron ale i radiochemicženýrské ČVUT (nyní ÚJF AV ČR) (uveden do provozu 1991).
kými laboratořemi. Mikrotron byl postaven pro GAA geologických, především zlatých vzorků a jeho fyzikální spuštění (vnitřní
svazek) se uskutečnilo koncem roku 1989. Krátce po uvedení do provozu počátkem devadesátých let
kobka vyhořela. Ve spolupráci se SÚJV Dubna a FJFI ČVUT byl provoz obnoven, ovšem již s novou
plánovanou náplní práce, kterou měla být výroba radiofarmak značených 123 I, který měl být produkován
reakcí na 124 Xe. Poslední ozařování se zde uskutečnilo počátkem r. 2002. Pracoviště jakožto součást
ÚNS spolu s ústavem zbankrotovalo. Nynější stav mikrotronu, přes snahy zájemců z Mongolska a ze
Slovenského metrologického institutu o jeho získání, resp. odkoupení, je značně neutěšený; mikrotron,
dnes již neúplný, není bez značné finanční a materiální podpory již schopen provozu.20
2.6. Urychlovače ve Státním výzkumném ústavu textilním (SVÚT)
V šedesátých letech byl ve SVÚT v Brně provozován urychlovač Van de Graaffova typu TUR
(Transformatoren- und Roentgenwerk Dresden, dříve závod Siemens) a používán ve výzkumu zaměřeném
na radiační sterilizaci lékařských potřeb. Urychlovač o výkonu 0,4 kW, který produkoval elektrony
o energii 0,7–2,0 MeV, byl vyvinut Manfredem von Ardenne.
Asi r. 1984 byl ve SVÚT — Centru radiačních technologií ve Veverské Bítýšce instalován nízkoenergetický urychlovač elektronů ESH (250 kV, 5 kW, šířka rozmítání svazku 60 cm) švýcarské firmy Dürr
(Stuttgart) a provozován asi do r. 1999. Byl vybaven ozařovací linkou určenou k poloprovozní výrobě
fólií laminovaných ozařováním elektronovým svazkem; byly to jednak stínicí kabelové fólie z hliníkových
a PET fólií, jednak obalové fólie pro potravinářský průmysl.21
2.7. Urychlovače v závodě Kablo Vrchlabí
V závodě Kablo–Vrchlabí (od r. 1992 Kablo Elektro, a. s.) byly ve spolupráci s ÚJV Řež zavedeny dvě
radiační technologie využívající lineární urychlovače elektronů sovětské provenience [42].
V r. 1983 zde byl uveden do provozu urychlovač ELV-1 o výkonu 25 kW vyrobený v Ústavu
jaderné fyziky v Novosibirsku, poskytující elektrony o energii 1 MeV, který je využíván k radiační
vulkanizaci izolací vodičů ze silikonového kaučuku (obr.12a).22 Ve srovnání s klasickou peroxidickou
vulkanizací se touto metodou získává materiál o lepší kvalitě a levněji. Výrobní kapacita činí asi 10 000
20

M. Vognar (ÚJF AVČR), soukromé sdělení, 2006.

21

L. Vít (Bioster a. s., Veverská Bítýška), soukromé sdělení, 2005.

22

Obr. 12a a 12b poskytl V. Plaček (ÚJV Řež).
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km /rok (odtahová rychlost vodiče 250 m/min) a ozařují se zde též vodiče s izolací z PVC, polyetylénu
a EVA (etylén-vinyl acetát). Je to vůbec první průmyslová výrobní linka v Československu vybavená
urychlovačem elektronů.
V r. 1991 byla uvedena do provozu druhá ozařovací linka vybavená urychlovačem ILU-8 od téhož
výrobce o výkonu 20 kW, produkujícím elektrony o energii 0,4–0,9 MeV a umožňujícím dvoustranné
ozařování vodičů (obr. 12b) při odtahové rychlosti až 450 m/min. Slouží hlavně k radiačnímu síťování
kabelových izolací z tuzemského polyetylénu a v současné době je využívána dle potřeb trhu.

Obr. 12a. Technologická jednotka s lineárním urychlovačem elektronů ELV-1
v závodě Kablo-Vrchlabí (uveden do provozu 1983).

Obr. 12b.
Technologická jednotka s lineárním
urychlovačem elektronů ILU-8 v závodě Kablo-Vrchlabí (uveden do provozu 1991).
40
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2.8. Cyklotrony využívané ve zdravotnictví
Jednou z moderních diagnostických zobrazovacích metod nukleární medicíny je pozitronová emisní
tomografie (PET), založená na detekci anihilačního záření gama (anihilace pozitronu elektronem), produkovaného krátkodobými radioizotopy uhlíku, kyslíku, dusíku či fluoru, kterými jsou značena diagnostická
radiofarmaka. Zobrazovací zařízení byla vyvíjena od poloviny 20. století a vlastní historie PET pak
začala v 70. letech. Následující dvě desetiletí metoda patřila pouze výzkumným pracovištím a teprve
díky pokrokům ve výpočetní technice a vývoji speciálních detekčních kamer pronikla v devadesátých
letech do klinické praxe; je využívána k diagnóze onkologických onemocnění, dále v neurologii, psychiatrii
a kardiologii [43].
V prosinci 1999 bylo v rámci technické spolupráce s MAAE v Nemocnici Na Homolce otevřeno
radiodiagnostické PET Centrum Praha (konsorcium ÚJV Řež, a. s. a Nemocnice Na Homolce), vybavené cyklotronem CYCLONE 18/9 vyrobeným belgickou firmou IBA (dvanáctý kus tohoto typu,
obr. 13). Majitelem cyklotronu je ÚJV Řež.23 Na financování se podílela MAAE částkou cca 60 mil. Kč
(1,69 mil. USD). Cyklotronem lze urychlovat ionty H− na energii 18 MeV (pulzní proud 30 A, výkon na
terčíku 540 W) a D− na energii 9 MeV (pulzní proud 20 A, výkon na terčíku 180 W) [44]. Lze jej osadit
až osmi terčíky k výrobě radionuklidů 11 C (20,4 min), 13 N (10,0 min), 15 O (2,1 min) a 18 F (109,0 min).
V současné době je na cyklotronu vyráběn výhradně 18 F sloužící k přípravě 18 FDG (derivát glukózy
značený 18 F)24 pod názvem Fludeoxyglukosa inj. [45]. Vývoj radiofarmak značených 11 C je ve stadiu
vývoje.
V Masarykově onkologickém ústavu v Brně se nyní uvádí do provozu pracoviště vybavené cyklotronem téhož typu. Majitelem cyklotronu bude rovněž ÚJV Řež a.s. a jeho uvedení do provozu bylo
plánováno na duben 2007.

Obr.13. Produkční cyklotron CYCLONE 18/9 belgické firmy IBA v PET
centru Praha [45].
23

K. Mudra (ÚJV Řež), soukromé sdělení, 2006.

24

2-[18 F]fluor-2-deoxy-D-glukóza je ve světě dnes nejrozšířenějším radiofarmakem PET. Molekulu v neaktivní formě
poprvé syntetizovali v roce 1968 pracovníci Univerzity Karlovy v Praze (J. Pacák a spol.).
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Aplikace nacionálněsocialistické architektury v českých zemích v l. 1938–1945
Miloš Hořejš
Pod širokým pojmem nacionálněsocialistická případně nacistická, respektive fašistická architektura se
skrývá řada různých architektonických vyjádření. V mysli lidí se při vyřknutí pojmu nacistická architektura většinou vybaví monumentální stavby nacistických shromaždišť, sportovních stadionů nebo
grandiózní přestavby říšských měst Berlína, Lince, Norimberku, Mnichova ad. Mnohem méně si pod označením nacistická architektura představíme systém dálnic a málokomu něco řeknou pojmy „Heimatstil“ či
rustikálně-archaické stavby.1 Co se architektů týče, málokomu se nevybaví jméno Alberta Speera, méně již
Hermanna Gieslera, Rodericha Ficka, Leonharda Galla či Ludwiga Troosta a jen mezi odbornou veřejností
jsou známa jména architektů, kteří spojili svou architektonickou dráhu s archaizujícími stavebními
formami — Paula Schmitthennerse, Paula Schultze-Naumburga, Paula Bonatze ad. Přitom nacistických
gigantických staveb bylo, na rozdíl od rustikálně-archaických staveb, realizováno vlivem války jen velmi
málo. Je třeba dodat, že pod pojmem fašistická architektura jsou často myšleny i projevy této specifické
stavební formy, které se objevily i v dalších fašistických diktaturách, v Itálii, ve Španělsku, ale třeba i ve
vichistické Francii.
Je až s podivem, že součástí oficiální architektury ve Třetí říši“ mohly být tak různorodé extrémy
”
jakými byly např. sociálněrevolucinářští k tomu internacionalističtí avantgardisté tzv. Nového stavebního
umění stejně, jako völkisch“ orientovaní zastánci rustikálně-idylického, regionalistického stylu, tvořící
”
pod vlivem Heimatschutzbewegung“, tedy architekti kladoucího důraz na volně přeloženo ochranu
”
2”
domoviny“. K sebeprezentaci Třetí říše“ tak stejnou měrou sloužily monumentální přestavby státu
”
prostřednictvím spartanského stavebního umění berlínské školy Heinricha Tessenowa, stejně tak jako
idylicko-regionalistická architektura ze Stuttgartské školy Paula Schmitthennerse.
Je klamné se domnívat, že nacistická architektura nepřerušila kontinuitu německé stavitelské kultury,
zvláště důkladně ničila jen vědomí této kontinuity (což se jí v minulosti podařilo opravdu věrohodně).
Stále znovu se sice důrazně distancovala od minulosti, ale na druhé straně se také chápala populárních
proudů a integrovala je do svého vlastního pojetí. Ani moderna jako umělecký směr nezmizela úplně.
Její zastánci zůstávali přítomni a stavěli. Do emigrace odešla jen malá část jejích protagonistů.
Nacisté si nezvolili svou architekturu náhodně a nikoli jen na základě osobních preferencí vůdce.
Sledovali při tom linii, která jejich kulturní politiku celkově určovala. Dělali to, co jim slibovalo široký
souhlas. Vybrali si to, co již bylo populární nebo se populárním brzy stalo, což bezesporu ulehčovalo
identifikaci mas s nacionálně socialistickým režimem. Mobilizovali zdravý selský rozum“ oproti esoteric”
kým extrémům kosmopolitně-avantgardní kultury.3 Je známo, že Adolf Hitler měl k architektuře veskrze
pozitivní vztah. Sám často tvrdil, jak rád by se stal architektem, osud mu ale prý určil kariéru politika.
Od počátku své vlády usiloval o přeměnu všednodenního života Němců. Pod kontrolou chtěl mít plně i
individuální, sentimentální tužby běžných Němců a pro jejich uspokojení mínil učinit vše potřebné. Tím
skvělým nástrojem jak se dostat do povědomí mas a udělat na ně dojem se mu stala právě i architektura.4
Populistický oděv nacionálněsocialistické kulturní a architektonické politiky měl mnoho záhybů,
v nichž našlo své místo leccos rozdílného. Tato politika totiž nebyla jen ideologická, nýbrž i pragmatická,
a především orientovaná na úspěch.
Vedle architektury veřejných staveb a staveb určených stranickým organizacím se nový styl architektury nejvíce uplatnil v účelových stavbách pro průmysl. Stranou nezůstala ani kolektivní a individuální
bytová výstavba. U veřejných staveb např. úřadů, stranických centrál, u letišť a sportovní stadionů
jednoznačně dominoval monumentální neoklasicismus, okázale demonstrující masám sílu nového státního
režimu (obr.1-4). V objektech určených armádě či organizacím, jakými byly např. Hitlerjugend (HJ) nebo
Kraft durch Freude (KdF), se objevovaly vedle neoklasicistních prvků výrazněji prvky regionalistické
architektury, které jinak dominovaly u bytové výstavby (obr. 5–10).
1
Analogicky k označení rustikálně-archaická architektura bude v textu užito i označení rustikálně-idealistická, regionalistická či jen archaická.
2
Tradicionalističtí architekti, tak v rozporu s tím jak bylo o nacistické architektuře často v dobových odborných
časopisech pojednáváno jako o avantgardní moderně, udávali na mnohých místech Německa podobu obytných domů,
případně celých obytných kolonií. P. Reichel, Svůdný klam Třetí říše, fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004, s.
231.
3
H. Frank, Welche Sprache sprechen Steine?, in:
in Europa 1930–1945, Hamburg 1985, s. 10.
4

H. Frank (Hrsg.), Faschistische Architekturen. Planen und Bauen

Tamtéž, s. 14.
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I přes snahu o co největší jasnost a jednoznačnost užívané ideologické mluvy se nacisté nevyhnuli
kontradikčnosti. Nevyrovnanost je patrná právě na rozdílných přístupech a jiném způsobu chápání

Obr. 1. Norimberský stadion od architekta Alberta
Speera
Obr. 2. Model mnichovského letiště od berlínského architekta Ernsta Sagebiela

Obr. 3. Centrála saské NSDAP podle návrhu
Wilhelma Kreise

Obr. 4. Model norimberské kongresové haly od
architektů Ludwiga a Franze Ruffa

Obr. 5. Model ubytovny pro mládež, Marienburg, západní Prusko
Obr. 6. Dolnosaský venkovský dům

Obr. 7. Rodinný dům poblíž Kolína nad Rýnem od
architekta Heinricha Bartmanna
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Obr. 8. Rodinný dům v Bielefeldu od architekta Heinricha Bartmanna
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Obr. 9. Návrh ubytovny pro mládež v Sársku od
prof. Tiedemanna

Obr. 10. Dům Hitlerjugend v Tübingen architektů
Ernsta Breitlinga a Hanse Bruhna

obytných domů na straně jedné a občanských staveb nebo průmyslových objektů na straně druhé.
Symbolika a forma měla v tomto případě dvě východiska. Středověký rurální dům a klasický model
občanské veřejné stavby převzatý z antiky.5 Na jedné straně lidovost, vernakularismus, přísně regionálního
zabarvení s jasnou tendencí zachování germánských tradic pro povzbuzení principiálního poslání rasové
nadřazenosti, regionalismus sloužící pangermánským a rasovým cílům a na druhé straně monstrózní
odlidštěná architektura evokující sepětí s antickým tradicemi a vyvolávající pocit nicotnosti.6 Ani
jednomu směru nacistické architektury se nepodařilo profilovat jako oficiální architektura. Vedle stavby
nových pyramid“ vládnul nesporně i neoklasicismus.7 Oba směry spolu žily ve vzájemné koexistenci,
”
ale — jak uvidíme dále — často se i navzájem ve svých funkcích doplňovaly.
Již dlouho před rokem 1933 se pod záštitou Paula Schultze-Naumburga (1869-1949) v rámci formulování nenávistného postoje proti tzv. Berlínskému kruhu moderních architektů utvořil Block für
”
traditionalles Bauen“ (Blok pro tradiční stavebnictví) a mnoho z členů tohoto uskupení se angažovalo
i v nacistické organizaci Kampfbund für deutsche Kultur“ (KfdK)a v Kampfbund deutscher Archi”
”
tekten und Ingenieure“ (KDAI). Přičemž stavěli na dlouhé tradici tzv. Heimatschutzbewegung a volali
po domnělém antipodu k morálním principům, které Deutsche Werkbund od konce století propagoval:
srozumitelnost, čistota a účelnost.8
Architekti z okolí Heimatschutzbewegung prosazovali od začátku 20. století řemeslnou zručnost
a tradici oproti strojům, průmyslové výrobě a hlavně byli proti novince — betonu. Odmítali moderní
architekturu jako neněmeckou, marxisticko-židovskou a internacionální. Jejich odpor a nesmiřitelnost
byla často jen zdánlivá. Z tolik kritizovaného Werkbundu, sdružení umělců, politiků a průmyslníků,
vzniklého už začátkem 20. století vzešli jak tradicionalisté, tak inovátoři.
U všech nacistických staveb se v opozici vůči řemeslným ornamentem přetíženému pojetí architektury prosazoval příklon k účelnému, materiálově racionálnímu a jasnému tvarosloví, jehož základy položil
právě německý Werkbund.9 Odstranění jakékoliv zdobnosti a ornamentu u nacistické architektury však
nebylo útokem proti pokleslému měšťáctví“ jako u zastánců moderny, ale potvrzením nemožnosti sklou”
bit zdobnost a ornament se základními prostředky německé architektury — rustikální formy kyklopského
zdiva, předimenzované tloušťky zdí apod. I u obytných staveb je to návrat k německému rurálnímu domu,
který rovněž zdobnost nepreferoval.10
Regionalistický styl pro svou inspiraci obracející se často nekritickým a idealistickým pohledem
k venkovu bývá analogicky pojmenováván traké jako rustikální, či rustikálně-idealistický. Adjektivum
rustikální naznačuje oblast čerpání podnětů ve venkovské architektuře. Vliv byl však oboustranný.
5
6

P. Urlich, Klasický a abstraktní model v architektuře 20. století, Praha 1992, s. 55.

L. Benevolo definuje úkoly nacistické architektury jednoznačně
. . . nacismus má velmi precisní představy: chce
”
reprezentativní architekturu, tradicionalistickou, striktně německou. Architekti staré generace mají k dispozici vše, co je
potřeba pro výstavbu bytů, sedlových střech s novostředověkým charakterem, ručně obráběné dřevo se středověkými prvky.
Pro veřejné stavby neoklasicismus řeckoněmecký s dórskými kanelovanými sloupy, mramory, širokými schodišti a všude
umístěnými alegorickými sochami, křídly, zalomenými kříži . . . “ Citováno podle P. Urlich, c. d., s. 55.
7
8
9
10

H. Frank, c. d., s. 14.
Tamtéž, s. 14.

P. Reichel, c. d., s. 232.
P. Urlich, c. d., s. 56.
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Rustikálně-idealistická architektura nenacházela své uplatnění jen při výstavbě dvorů HJ a podobných
organizací, či při bytové výstavbě. Zpětně se uplatňovala i v nové venkovské výstavbě, která si při využití
všech vymožeností a technologických postupů běžných ve třicátých letech 20. století zachovávala vnější
tvářnost pro danou oblast víceméně typickou (obr. 11–13).

Obr. 11, 12. Nově v rustikálně-archaickém duchu
vybudované selské usedlosti na území Německa

Obr. 13 Model statku určeného pro tzv. zbrojné
sedláky (Wehrbauern) ve Slezsku (vpravo dole)

Zvýšený zájem o venkov v období trvání Třetí říše“ byl silně ideologicky determinován. Po prohrané
”
1. světové válce v Německu nastala politická i hospodářská krize, kterou ještě zhoršily uzemní ztráty
vynucené Versailleskou smlouvou. Mnozí Němci věřili, že k obratu mohou vést pouze zásadní společenské
změny. Příčiny rozpadu tradičních hodnot, jako byly loajalita a uznávání autorit, byly spatřovány
48
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v revoluci z roku 1918 a v následné politické nestabilitě. Svůj díl odpovědnosti nesla i modernizace
celé společnosti. Až do poloviny dvacátých let ve městech panoval nedostatek jídla, a Němci dokonce
často hladověli. Hlavní město, kam se stahovali revolucionáři a kde se tvořily nejdelší fronty na chleba,
se stalo symbolem všeho, co v zemi bylo špatné. Všechny tyto problémy údajně způsoboval odliv
lidí z venkova, ze zemědělského východu na průmyslový západ, což vedlo k přelidnění měst. Z těchto
nálad začaly vznikat teorie o potřebě osídlení a celkovém posílení německého Východu. Tyto myšlenky
tvořily duchovní základ takzvaného Artamanského svazu (Artamanen-Bund).11 Původních myšlenek
Artamanského svazu (Artamanen-Bund) idealizujících německý venkov se zmocnil významný nacistický
ideolog Richard Walther Darré, který tento systém hodnot agrární společnosti prosadil do oficiální
nacistické politiky.12 Odtud onen kult půdy, mýtus o krvi a půdě - Blut und Boden.13 Tím kdo se
stal hlavním aktérem prosazení těchto myšlenek do praxe nebyl nikdo menší než Heinrich Himmler
a jemu podřízené organizace SS.14 Od ideologického konceptu k reálnému podmanění architektury pro
myšlenky idealizovaného němectví spojeného s půdou byl jen krůček. Ostatně regionalistický styl se
víceméně k takovému využití více než nabízel.
Himmler tvrdil, že historický význam i nezastupitelná role zemědělců při zajišťování budoucnosti
”
německého národa musí být patrné i ve způsobu, jakým se bude stavět.“ Technické provedení mělo být
podle být něho precizní. Využívat se mělo místních stavebních materiálů, jež měly být pečlivě řemeslně
opracovány. Himmler s vrozeným puntičkářstvím popsal i domy, které se měly stavět. Navržené musí
”
být tak, aby podněcovaly k zakládání velkých, zdravých rodin, nebyly luxusní ani primitivní. Z usedlostí
15
musí vyzařovat čistota a uspořádání domu musí být vzhledné a praktické“.
Himmlerovy idealizující představy o utváření venkova a jejich následná realizace byly neodmyslitelně spojeny s tzv. německým východem (Der deutsche Osten). Pod tento geografický pojem byly
v následujících letech zahrnuty široké oblasti přiléhající k hranicím meziválečného Německa. Německý
zemědělský „živel“ měl v těchto oblastech hrát hlavní prvek zamýšlené osídlovací a germanizační politiky,
přičemž rustikální či regionalistický styl mu v tom měl být jako vizuální výrazový prostředek germanizace
nápomocen. Plánovány nebyly jen jednotlivé objekty či vesnice, ale celé komplexy navzájem komunikačně
propojených obcí a měst. Do plánování „německého Východu“ tak promluvili i teoretici ideálního nacionálněsocialistického města jakými byli Walter Christaller, Gottfried Feder, Josef Umlauf či Karl Neupert
a byli to právě oni kdo významně ovlivnil Himmlerovo chápání vztahu města a venkova. Inspirovali se
středověkým osídlením, kdy podle nich město a venkov žily ve zdravé symbióze. Tyto vazby měla přetrhat
průmyslová revoluce, kdy města začala přezírat venkov a ten ztratil svou původní tvář.16 Jak uvidíme
v následujících kapitolách dotýkala se uvedená osídlovací politika výrazně i českých zemí. Vedle částí
obsazeného Polska a dalších východních území se pod pojmem německý východ“ ukrývaly i české země.
”

Regionalistická architektura a české země
Rustikálně-idylická architektura byla na naše území implantována nacistickými orgány bez výraznějšího
ovlivnění místními specifiky. Nebyla však zde zdaleka tak cizím prvkem jak by se mohlo na první pohled
zdát.
11
V roce 1923 ho založil doktor Willibald Hentschell, jenž si za svůj cíl vytkl přestěhovaní mladých lidí z města na
venkov. Vyzýval mladé Němce, aby se stali muži (ve středověké němčině Manen) polí (ve středověké němčině Art), tedy
artamany (Artamanen). Artamané věřili v návrat k půdě z níž vzešli jejich předkové, k pramenu života německého národa,
do lůna zdravé rolnické společnosti. Spojovala je touha uniknout z městského prostředí, hledali přirozený“ způsob života
”
na venkově. D. Dworková {K. J. van Pelt, Osvětim: 1270 až současnost, Praha 2006, s. 78.

12
W. Darré zaobalil představy artamanů do teoretického hávu, doplnil je myšlenkou o nadřazenosti árijské rasy. Darré
se domníval, že tzv. vnitřní kolonizace dokáže opět obrodit vztah Němců k půdě. Věřil, že příslušníci nordické rasy, k níž
patřil i německý národ, jsou svým založením zemědělci a že Němec dosáhne opravdového splynutí s přírodou pouze jako
rolník.
13
Stejně jako tzv. fašistická architektura a její formy nebyla pouze doménou nacistického Německa, tak specificky
německou záležitostí nebyla ani podpora zemědělské kolonizace, ani uplatňování konceptu Blut und Boden. Ve stejném
duchu se nesla i italská zemědělská kolonizace Tuniska, doprovázená rovněž specifickou architekturou zemědělských usedlostí
či možná překvapivě i židovské osídlování palestinských území s výraznými prvky idealizovaného vztahu k půdě v propojení
se silným nacionálním podtextem.
14
Heinrich Himmler se k artamanskému hnutí připojil již v mládí a brzy se stal artamanským gauleiterem, tedy župním
vedoucím organizace pro Bavorsko. V roce 1931 fungoval jako styčný důstojník mezi artamany a nacionálními socialisty,
kteří nakonec organizaci sloučili s Hitlerjugend.
15
16

Müller, Rolf-Dieter, Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik, Frankfurt a. M. 1991, s. 120.
W. Christaller, Land und Stadt in der Deutschen Volksordnung, Deutsche Agrarpolitik 1, 1942-43, s. 53-56.
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Architektura a umění
obecně se stávaly prakticky již od druhé poloviny
19. stol., v době kdy docházelo k formování moderních evropských národů a zrodu moderního
nacionalismu,
významným bojištěm nacionálního zápasu na našem území. Architektura jako významný vizuální prvek nemohla uniknout pozornosti národních agitátorů
obou nacionálních táborů
a tak se na našem území
objevila záhy celá řada architektonických realizací,
které se snažily dát do
souladu „národní charakter“ s architektonickým
výrazem. Jisté vyvrcholení regionalistických tendencí v architektuře zaznamenáváme v souvislosti s nástupem historizujících stavebních slohů
v poslední třetině 19. stol.
Obr. 14, 15. Architekt O. R. Salvisberg — dělnická kolonie firmy WeimannNacionalistický podtext
Werke ve Světci
ovšem můžeme vidět
i u architektury prvních
desetiletí 20. stol. a za
doby trvání první republiky. A to nejen v jazykově převážně německém
pohraničí, kde se hojně
uplatnily monumentální
neoklasicistní stavby a expresionistické styl odkazující na gotiku jako na
typický projev německého
národního cítění,17 ale
i v českém vnitrozemí.
Mezi nacionalistické odrůdy regionalismu na české scéně tak bývá řazen
Obr. 16. Architekt F. A. Libra, kolonie v Bílině
rondokubismus, jako osobitý národní styl“ (Janák, Chochola, Gočár), absorbující v sobě prvky českého baroka a gotiky či osobité
”
realizace Bohuslava Fuchse.18 Spíše než o otevřené proklamovaní nacionálního cítění, však šlo o adoraci
nového československého státu.
17

R. ©vácha, Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, in: Středoevropská architektura 1890–1998,

Zlín 1999, s. 32.

18
Rostislav Švácha, ve svém článku Regionalismus v současné české architektuře (http://www.archiweb.cz/salon.php?
action=show&id=1801&type=10) označuje Fuchse jako záměrného regionalistu. Těsně před druhou světovou válkou vznikla
Fuchsova kolonie dělnických domků pro textilní továrnu u Dolních Louček. Tady už architekt podle autora evidentně čerpal
z typických znaků venkovské architektury na jihovýchodním okraji Českomoravské vysočiny. Navíc mnoho vesnických staveb
v okolí mělo konstrukci z kamenných sloupků nebo příčných zdí, na které se zavěšuje dřevěná stěna, a to udělal také Fuchs.
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Regionalistické tendence překryl do jisté míry nastupující funkcionalismus, ale o jeho „dominanci“
bylo možné mluvit jen v českém vnitrozemí. V německých oblastech se funkcionalismus velké oblibě
netěšil.19 Vliv lidové architektury je přisuzován dělnické kolonii fy Weimann-Werke ve Světci (dnes
Chotějovice) z roku 1926 od architekta O. R. Salvisberga (obr. 14-15). Vernakulární rysy jsou doplněny
prvky německé gotiky a renesance. Podobně koncipovaná je i kolonie F.A. Libry v Bílině (obr. 16)
z dvacátých let.20 Vzestup nacionalistických tendencí ve třicátých letech našel svůj odraz i v architektuře.
Tvarosloví novostaveb tak více sledovalo linii návratu k ověřeným historickým prvkům. Použijeme-li opět
příklady ze západních Čech, můžeme zmínit budovu pošty od J. Kříže v Žatci z roku 1937, budovu okresní
zdravotní pojišťovny P. Brockhardta v Ústí nad Labem z let 1937-1939, či stavbu Ústecké spořitelny od
F. J. Arnolda z let 1938-1939.21 V dalším významném příhraničním centru v Opavě může za příklad
tradicionalismu a romantismu posloužit rodinný dům, který si v letech 1929—30 postavil Karl Gottwald. Podobně orientovanými stavbami jsou i Jelenovy vily a rodinný dům K. Steuera (inspirovanému
i folklórně) z roku 1939 od Ericha Geldnera. 22
Okupací československého pohraničí nacistickým Německem se i na tato území začal prosazovat nacisty podporovaný Heimatstil“ (také nazývaný Heimatschutzarchitektur či Heimatschutzstil). Latentně
”
přítomné tradicionalistické tendence, přítomné již v předchozích obdobích, byly výrazně posíleny.23
S rozšířením nacistické moci vzrostly i monumentalistické tendence. V duchu Heimatstilu vznikla
v letech 1941-1945 kolonie v Horním Litvínově, budovaná pro zaměstnance Hydrierwerke (současný
Chemopetrol). Podobně koncipovaná kolonie vznikla na přelomu 30. a 40. let v Opavě, kde se jednalo
o skupinu nájemních domů sídlištního typu v ulici Těšínské a okolních ulicích ve východní části města,
které většinou realizoval Karl Kern. Na otevřené urbanistické skladbě byly aplikovány prvky malebného
až romantického charakteru.24 . Dále pak zde byla realizována výstavba malého souboru domů v západní
části města na ulici U Hliníku a větší soubor tří a dvoupodlažních domků vznikl v území daném dnešními
ulicemi Englišova, Dostojevského, Slámova, Otická, Strossmayerova a Nerudova. Domy s vysokými
valbovými střechami obsahovaly dvou, tří až čtyřpokojové byty. Okna byla rustikálně dělená, v některých
případech vybavená okenicemi. K doplnění obytných budov se připravovaly i stylově kompatibilní stavby
školských zařízení a další vybavenosti. Analogické kolonie vznikly ve 30. a 40. letech i v nedalekém
Krnově a v Bruntále. 25

Obr. 17. Saský statek, jeden z inspiračních zdrojů nově plánované německé rustikální architektury na
našem území
19
Architektonickou produkci v ústeckém regionu detailně přibližuje práce Tomá¹e Pavlíèka: Architektura 1. poloviny
20. století v západní části Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 2005. Autor pro meziválečné období konstatuje, že při
srovnání architektonické produkce v ústeckém regionu s vnitrozemím Československa, zde nenastal tak masivní rozvoj
funkcionalistických forem (s. 55).
20
21
22
23

I. Èapková, František Albert Libra, Domov, č. 8, roč. 38, 1998, s. 27.
T. Pavlíèek, c. d., s. 94.
V. ©lapeta { J. Vybíral { P. Zatloukal, Opavská architektura let 1850–1950. Umění XXXIV., 1986, s. 238.
Tamtéž s. 70,

Na konci první republiky a na začátku okupace se v oblasti architektury začaly prosazovat tendence k příklonu k
domácí architektuře, k přírodním materiálům a inspiračním zdrojům ze zahraniční výstavby vil v anglosaských zemích,
Belgii a Holandsku. Jistou úlohu zde sehrála i velká regionálbí soutěž v letech 1938–39 obracející pozornost architektů k
potřebám venkova. Citelně výrazové prostředky omezili svými zákazy nacisté (např. zákaz stavět rovné střechy). Příkladem
takto ovlivněných staveb je např. Helmbackerova vila v Hradišti u Plzně od architekta Karla Honzíka či barandovské stavby
Vladimíra Grégra. O. Nový, Česká architektonická avantgarda, Praha 1998, s. 399–405.
24
25

V. ©lapeta { J. Vybíral { P. Zatloukal, c. d., s. 238.
Informace P. Šopáka, Slezská univerzita Opava.
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Nerealizovány zůstaly v pohraničí návrhy německých dvorů a budov utilitárního charakteru určené
pro německé osídlence, které měly vzniknout na pozemcích zabraných původním českým vlastníkům.
Tento záměr však ukončilo vypuknutí války a s tím související stavebních omezení. Osídlovací společnosti
se ve svých plánech na vybudování ideálních selských stavení pro své „soukmenovce“ musely omezit pouze
na drobné úpravy či vestavby ve stávajících objektech původních českých vlastníků. Z dochovaných
plánů stavebního oddělení Německé osídlovací společnosti (Deutsche Ansiedlungs-Gesellschaft) je patrný
inspirační zdroj v selské architektuře obvyklé na území Chebska, západních Čech a Saska, ale i třeba
Dolního Saska (obr. 17). Zděné objekty mají strmé sedlové a polovalbové střechy, patrné jsou vedle
regionalistických prvků však i vlivy funkcionalismu (kruhová okna). Většinu projektů, zpracovávaných
pro určitou velikostní skupinu statku (20, 30 ha atd. ) navrhl berlínský stavební rada Willi Erdmann
(obr. 18–23).26
Zakrátko
následovala
i okupace zbytku českých zemí
spojená s rozšířením těchto
stavebních stylů i do oblasti
českého vnitrozemí. V protektorátu bylo v dosud známých
realizacích užito zejména regionalistického, rustikálně-idealistického slohu. Nově vytvořené německé úřady a nově vytvářené pobočky nacistických
stranických organizací vesměs
využily pro svá sídla poměrně
hojné nabídky stávajících, původním vlastníkům zabavených objektů, ve kterých byly
provedeny vesměs jen drobné
adaptace. Novou objednávkou
byl ale v regionalistickém duchu postavený dům pro Hitlerjugend v Kolíně realizovaný podle plánů ing. Siegfrieda Wahnera z roku 1941.27
Objekt byl opatřen rustikálními okny a zastřešen vysokou strmou valbovou střechou
opatřenou vikýři (obr. 24). Německý Heimatstil použil i architekt F. G. Winter v budově
Hitlerjugendhausu v Jihlavě
z let 1940–1941 (Obr. 25).
Podobně jako na území
odstoupeného pohraničí, ani
na území protektorátu se nepodařilo zde činné Německé
osídlovací společnosti28 realizovat vytčené projekty ideál- Obr. 18, 19. Návrh statku určeného pro okupované pohraničí od archiních selských statků. Uskuteč- tekta Willi Erdmanna
něny byly jen některé užitkové
stavby jakýmibyly stodoly, chlévy stáje apod. a některé drobné přestavby stávajících zemědělských objektů (obr. 26–32). Jako inspirační zdroj pro plánované stavby sloužily severočeské statky. Dochované et26
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NA Praha, fond Německá osídlovací společnost Karlovy Vary, inv. č. 206, k.č. 106, 107.
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nologické průzkumy jihlavského německého jazykového ostrova naznačují i další možný zdroj inspirace.29
Dalším příkladem uplatnění prvků regionalistického
stylu na území protektorátu
můžeme nalézt v Sezimově
Ústí. Souběžně s nově budovaným továrním komplexem
Baťových strojírenských závodů byly budovány i rodinné
domky. Prvních 36 domů bylo
hotovo již koncem roku 1939.
Do léta 1941 bylo dostavěno
135 různých obytných domů
(obr.33), průmyslová škola
a některé další veřejné budovy.
Další stavby však byly koncem
roku 1941 zastaveny a obnoveny až následující rok. Pokračování výstavby, i když podmíněnou ústupky v tvářnosti
staveb vymohl na německých
úřadech tehdejší ředitel strojíren Metoděj Vlach.30 To již
ale na nátlak nacistických orgánů v jiném duchu, podle zásad německého regionalistického stylu. Střechy 13 rozestavěných rodinných čtyřdomků
byly zašpičatěny a domy dostaly i menší okna.31 Rustikálně-idylických prvků bylo
uplatněno i u stavby dívčího
internátu (domov mladých
Obr. 20, 21. Návrh statku určeného pro okupované pohraničí od archi- žen). Změn nebylo ušetřeno
ani okolí domků. Původně
tekta Willi Erdmanna
zamýšlené okrasné zahrádky,
které opravňovaly k označení baťovských kolonií jako zahradních měst, se proměnily v záhony kulturních
plodin, plně v intencích nacisty vyhlášeného boje o zrno“ a zneužité myšlenky sepětí člověka s půdou,
”
(koncept Blut und Boden“). To vše implantováno v českém prostředí, navíc v prostředí obklopujícím
”
27

Počátkem roku 1941 sdělil kolínský Oberlandrat dr. Eckholdt Městskému úřadu v Kolíně rozhodnutí vybudovat
v Kolíně dům pro Hitlerovu mládež (Heim der Hitlerjugend) a požádal město Kolín o věnování pozemku na Pražském
předměstí nedaleko vodojemu (vodárny). Městská rada ve schůzi konané dne 7. dubna 1941 vzala toto sdělení na vědomí
a usnesla se navrhnout obecnímu zastupitelstvu, aby město bezplatně tento pozemek darovalo. Na schůzi městského
zastupitelstva 18. dubna 1941 byl návrh schválen. Jednalo se o část parcely č.k. 2643 o výměře cca 7000 m2 , kterou obec
získala v roce 1931 od Středočeské záložny a dala ho upravit na třešňový sad. Základní kámen byl položen v rámci oslav
Německého dne v Kolíně 8. června 1941 (Deutscher Tag in Kolin am 8. Juni 1941 - Programm: 9 Uhr-Grundsteinlegung für
das HJ-Heim Kolin in Anwesenheit der Vertreter von Partei, Staat und Wehrmacht). V kronice města Kolína (1940–1942,
autor Fr. Straka) je při popisu těchto slavností uvedeno: Následovalo slavnostní položení základního kamene pro domov
”
HJ na pozemcích třešňovky pod věžovým vodojemem na Pražském předměstí . . . “ Po válce byl dům (nejspíše krátce)
využíván čsl. armádou. V nedávné době byl objekt stržen a na jeho místě postaven pension. (Informace J. Pejši SOkA
Kolín).
28
Na území protektorátu se odnož Německé osídlovací společnosti ukrývala pod neutrálním názvem Českomoravská
zemědělská společnost.
29

NA fond Českomoravskázemědělská společnost, inv. č.167, k. č. 79.

30

Vyhodili mne dveřmi, tak jsem šel oknem,“ tak později okomentoval svou anabázi po úřadech sám
”
Kovosvitské noviny, příloha Historie Kovosvitu, 60 let MAS, 1/1999, s. 4.
31

M. Vlach.

Lokalitě v níž se tyto domy nacházejí se v Sezimově Ústí dlouho říkalo v Německu“.
”
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obydlí průmyslových zaměstnanců.32 Rovněž na pozemcích mezi závodními objekty byly založeny skleníky, a políčka mající za úkol zajistit dostatek zeleniny pro závodní jídelny“.33
”
Ale nesporně nejzářnějším“ příkladem aplikace německé regionalistické architektury na území
”
protektorátu se stala kladenská kolonie Siedlung“, na kterou se podíváme poněkud detailněji.
”

Obr. 22. Návrh venkovského hostince od architekta
Willi Erdmanna

Obr. 23. Návrh venkovského sídla strany, školy a
bytu pro učitele od architekta Willi Erdmanna

Obr. 24. Dům Hitlerjugend v Kolíně architekta
Siegfrieda Wahnera

Obr. 25. Budova Hitlerjugend v Jihlavě architekta
F. G. Wintera

Obr. 26. Půdorys vzorového severočeského statku

Obr. 27. Nově vystavěná stodola statku č.p. v Holoubkově, ve kterém byly Německou osídlovací
společností za války nastěhováni tzv. Volksdeutsche z Tridentska

32
U každého baťovského rodinného domku se pamatovalo na menší nebo větší zahrádku, tak jak si to přál zakladatel
našich závodů Tomáš Baťa v jednom ze svých projevů: Našim cílem je zahradní město, plné slunka, vody, občerstvující
”
zeleně a čistoty.“ Vždy bývalo mnoho spolupracovníků, kteří po svém denním zaměstnání hledali v práci na zahrádce
pramen ušlechtilé zábavy, zdravého pobytu na čistém vzduchu a příležitost pokochat se pohledem na krásné květy a zeleň
přírody. To bylo dříve. Dnes však naše zahrádky mají převážně zmeněnou tvář. Již jen zřídka uvidíme jiřiny (. . . ), kosatce,
mečíky a narcisy. Na jejich místo nastoupily užitkové rostliny (. . . ) místo okrasných keříků pěstujeme dnes rajská jablíčka,
místo záhonů aster kedlubny, kapustu, mrkev a petržel, a kde je jen trochu místa, i brambory (. . . ). Naše zahrádky nás
naučily ještě více milovat půdu, naučily nás vkládat do české půdy s krůpějemi potu i kus našeho srdce. SOA Třeboň, fond
MAS-Baťa a.s. Zlín 1938-1945. A. Ho¹ek, Naše zahrádky dříve a dnes, Novinky ze Sezimova Ústí, č. 25, 1944, inv.č. 27. ,
k.č. 19.
33
Vedení MAS, pro jejichž spolupracovníky bylo toto zahradnictví zbudováno, je si plně vědomo toho, že zvláště
”
v dnešní době je třeba využít každého kousku úrodné půdy v totálním boji o zrno a užitkové plodiny.“ SOA Třeboň, fond
MAS-Baťa a.s. Zlín 1938–1945. A. Hošek, Pěkná zahrada závodů MAS, Novinky ze Sezimova Ústí, č. 14, inv.č. 27, k.č. 19.
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Obr. 28. Vzorník“ němec”
kých statků ve střední a východní Evropě

Obr. 29. Dvůr pro 20 ha hospodářství, návrh architekta
Otto Weickena ze Skupiny výživy a zemědělství Říšského
protektora pro Čechy a Moravu
Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

55

Obr. 30. Plány stodoly

Obr. 31. Nákres úprav původních statků v německém duchu“. Nalevo před
”
a napravo po přestavbě

Nacistická architektura se zapsala i do dějin stavitelství v Kladně,
kde měla v regionalistickém duchu vzniknout
nová, převážně pro německé obyvatelstvo určená čtvrť. Realizován
byl jen zlomek z plánovaných staveb, obytná
kolonie, dodnes mezi
místními
nazývaná
Siedlung“, je nicméně
”
i tak pro nás nedocenitelným příkladem architektury zneužité pro
politické a rasové cíle.
V představách nacistických představitelů nebyly domy a kolonie jen
stavebním útvarem, nýbrž vyjádřením charakteru a podstaty národního ducha (Volkstums).
Vlivný úředník říšského
a pruského ministerstva
práce, prof. Dr. Friedrich Schmidt ve svém
elaborátu z roku 1937
tvrdil, že Tvářnost sta”
veb je obrazem povahy
národa a odráží se nejen
ve velkých monumentálních výtvorech, koncepcích měst nebo v monumentálních stavbách,
nýbrž také, a to zdaleka nejvíce, v utváření
prostých domovů, v umístění domu v krajině,
ve vzhledu a barvě interiérů“. Autor zacházel
ještě dále, když tvrdil,
že bez ideologického po”
zadí není ani stavební
materiál a způsob jeho
spojení “. Každý detail
stavby tak měl podávat informaci o ideologickém zakotvení stavitele.34 Nejinak tomu
mělo být i v kladenském
případě.

34
D. Machule, Die Kameradschaftssiedlung der SS in Berlin-Zehlendorf – eine idyllische Waldsiedlung?,
Frank (Hrsg.), Faschistische Architekturen. Planen und Bauen in Europa 1930–1945, Hamburg 1985, s. 253–254.
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Obr. 32.
Detail žlabu pro
nově budované
chlévy

Obr. 33. Kolonie baťovských domů v Sezimově Ústí
První plány na výstavbu tovární kolonie byly vypracovány na podnět vedení Poldi. Již 23. března
1939 byla založena Společnost pro výstavbu Siedlungsgemeinschaft der Kladnoer Industrie“. Společnost
”
byla založena během schůzky svolané z iniciativy kladenského Oberlandratu 28. 3. 1939. Vedle zástupců
Oberlandratu a Poldiny hutě (vedené ing. Antonem Kastenmüllerem) se zde sešli i zástupci dalších významných kladenských průmyslových závodů — Pražské železářské společnosti, Kabla a Anglicko-českého
kamenouhelného těžířstva, místní vedoucí NSDAP pro Ortsgruppe Kladno ing. Rudolf Steinsdorfer, jen
formálně bylo přizváno i město Kladno, zastoupené starostou Pavlem.35
Poldina huť již tehdy byla v rukou německého koncernu Herman-Göring-Werke (oficiálně Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring“). K řešení projektu byl z chomutovského
”
pobočného závodu přizván ing. Eckert. Podle tehdy platného úředního postupu byly hotové plány
předloženy k posouzení pražskému Pozemkovému úřadu (Bodenamt für Böhmen und Mähren) (obr.
34).36
35

s. 27.
36

R. Steimsdörfer,

Der Deutsche Wohnungsbau in Kladno, in: Architektur Wettbewerbe, Heft 8, Stuttgart 1942,

Na nacistický nátlak došlo k obnovení Pozemkového úřadu (dále jen PÚ) zrušeného 25. dubna 1935. Přešla na něj
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Pozemkový úřad měl ve službách nacistů plnit cíle nacistické osídlovací politiky. Spor byl mezi
nacistickými orgány pouze o to pod čí kompetenci by měl Pozemkový úřad spadat. Oberführer SS Curt
von Gottberg, prosazovaný K. H. Frankem, prosazoval jako tehdejší šéf Rasse-und Siedlungshauptamtu
SS (dále jen RuSHA) zájmy této organizace, von Neurathem dosazený Gottbergův nástupce Theodor
Gross chtěl vést a realizovat osídlovací politiku skupinou výživa a zemědělství“ říšského protektora,
”
v těsné spolupráci s říšským ministerstvem výživy a zemědělství v čele s Waltherem Darré. Reinhardt
Heydrich prosadil po svém nástupu rozšíření působnosti Úřadu o úkoly, jež byly svěřeny do pravomoci
říšského komisaře pro upevnění němectví (Reichskomissar für die Festigung deutschen Volkstums) Himmlera a Úřad podřídil vyššímu veliteli SS a policie při Úřadu říšského protektora K. H. Frankovi, který
prosazoval zájmy Rasse- und Siedlungshauptamt SS (RuSHA).

Obr. 34. První projekt na výstavbu dělnické kolonie v Kladně od chomutovského architekta Eckerta
Mohlo by se zdát, že kladenská kolonie s východní osídlovací politikou H. Himmlera nesouzněla.
Šlo přece jen o kolonii domů pro zaměstnance průmyslového podniku, ač převážně pro zaměstnance
německého původu. Krom toho, že do kompetencí Himmlera patřila podpora příslušníků německé
národnosti,37 se mu podařilo koncem 30. let získat do svých služeb Konrada Meyera, který do té doby
vedl Říšskou pracovní společnost pro územní výzkum (Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung)
jež tvořila jádro Říšského ústavu pro územní plánování (Reichsstelle für Raumordnung).38 Představy
úřadu na uspořádání nově nabytých východních území byly v přímém rozporu s názory Himmlera
a jemu podřízených institucí. Oproti Himmlerově představě agrárního východu stavěl Úřad myšlenku
oblast industrializovat. Po svém nástupu do úřadu říšského komisaře pro upevnění německé národnosti
(Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums) tedy Meyer mírnil Himmlerovu agrární utopii
svým industriálním realismem.39
Navíc sociální bytová výstavba, která byla ve dvacátých letech účinným politickým instrumentem
sociálních demokratů, si po roce 1933 uchovala svou centrální roli a sloužila plně nacistickým cílům
identifikace zaměstnanců a průmyslových dělníků s novým režimem. Samozřejmě to co se změnilo, vedle
samotných zadavatelů, byl vnější vzhled těchto dělnických kolonií, zmizela rovná střecha, okenní římsy,
stavitelé se měli vyvarovat severo-jižnímu řazení.40
působnost IX. odboru ministerstva zemědělství a lesnictví i správa státních lesů a statků z VIII. odbor téhož ministerstva.
PÚ měl nacistům posloužit k revizi pozemkové reformy v rámci nápravy křivd“ a k postupnému převádění veškerého
”
půdního fondu v protektorátu do německých rukou. Fakticky byl úřad ovládán výlučně nacisty.
37
Což ho bezpochyby opravňovalo promlouvat do záležitostí kolonie určené primárně pro německé zaměstnance.
38
Měsíčníkem tohoto Ústavu byl časopis Raumforschung und Raumordnung, ve kterém vedle Meyera publikovali své
články např. Walter Christaller, Gottfried Feder, Josef Umlauf či Karl Neupert.
39
D. Dworková{R. J. van Pelt, Osvětim: 1270 až současnost, Praha 2006, s. 138. Navíc sociální bytová výstavba,
která byla ve dvacátých letech účinným instrumentem sociálních demokratů, si po roce 1933 uchovala svou centrální roli
a sloužila plně nacistickým cílům. H. Frank, c. d., s. 15.
40
Tento požadavek vylučoval ze státních zakázek na bytovou výstavbu všechny zástupce “Nového stavebního umění”,
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Plány se dostaly k posouzení na stavební oddělení Pozemkového úřadu, které vedl ing. Gerhard
Feldmann, architekt a zároveň SS Standartenführer. Plány postoupil k posouzení ing. Werneru Knappovi, který je neshledal vhodnými a zároveň vytyčil ideologické zásady jimiž by se výstavba takovéto
kolonie měla řídit. V duchu myšlenek teoretiků ideálního nacionálně-socialistického města měly být
obytné objekty vzhledově jednotné, uspořádané do pravidelných bloků se sítí hlavních a vedlejších
ulic. Jednotlivé domy měli tvořit ulice. Ulice následně měly tvořit buňky, skupina buněk tvořila blok.
Prostorové uspořádání kolonie tak mělo přesně kopírovat stranickou strukturu NSDAP, jejíž základní
prvky tvořily postupně domácnost, blok, dále buňka, místní organizace, oblast a nakonec župa. Případný
chaos měl být díky této ideologické „výpůjčce“ uhašen hned v počátku. Vše mělo být v takto organizované
kolonii či městě pod dokonalou kontrolou. Sám Knapp ve svém rozboru plánů na kladenské sídliště
opublikované v osmém sešitu řady Architektur Wettbewerbe“ tvrdil: Siedlung ist aus dem Raum
”
”
entwickelte Gestaltung menschlicher Lebensordnung“.41
Podobně jako se ve středověku němečtí kolonisté na východě neusazovali v předměstích existujícího
osídlení, ale stavěli si města nová, měly být nově budované kolonie domů na okupovaných územích stavěny
mimo stávající osídlení. Jedině tak bylo možné, aby Němci založili fungující společenství uprostřed
etnicky nepřátelského prostředí.42 Prostor pro plánovanou kolonii byl už vybrán zmiňovanou Společností
pro výstavbu. Jednalo se o pozemky přiléhající k silnici Kladno–Buštěhrad, na jihovýchodním lesem
ohraničeném okraji Kladna, směrem ke Kročehlavům. Co se týče rozsahu kolonie i zde W. Knapp
upravil původní předpoklad 260 bytových jednotek a zvýšil jej na 600. Hlavní ulice plánované kolonie
kolmo navazovaly na ulici Dr. Foustky (dnešní ulice Milady Horákové a 5. května). Domy se měly stavět
i v ulicích kolmých k hlavní ulici (obr. 35).43

Obr. 35. Výřez mapy Kladna s ulicemi kolonie Siedlung
kteří stavbám nedokázali dát nový obal tak jak to bylo vlastní jejich regionalistickým a tradicionalistickým konkurentům
s jejich organickým půdorysným uspořádáním. H. Frank, c. d., s. 15.
41

s. 13.
42
43

W. Knapp, Planung und Durchführung der Siedlung Kladno, in: Architektur Wettbewerbe, Heft 8, Stuttgart 1942,

J. Umlauf, Zur Stadtplanung in den neuen deutschen Ostgebieten, Raumforschung und Raumordnung 5, 1941, s. 120.

Stavby rodinných domků kladenské osady Siedlung dnes můžeme najít v ulicích 5. května, Lidických žen, Jana Velly,
Kpt. Jaroše a jeden objekt v ulici Herbenově. Západním směrem od uvedených ulic byly postaveny další domy kolonie
(nazývané pro národnost svých uživatelů jako český Siedlung), byly však v následujících letech překryty novou bytovou
zástavbou.
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Kladenská Společnost pro výstavbu byla odpovědí Pozemkového úřadu pravděpodobně zaskočena,
projekt byl pozměněn jak po stránce ideové, tak zejména finanční. Po odstoupení participantů angažovala
se v projektu sídliště pouze Poldina huť, která nakonec souhlasila s Knappovým návrhem na výstavbu
šesti stovek bytů. Pod ideovým vedením Pozemkového úřadu (slovy W. Knappa za bezproblémové
”
spolupráce“ SS-Hauptsturmführera Kastelmüllera, Oberlandratu a vedoucího místní NSDAP)44 měla
vzniknout uzavřená německá kolonie, jež se měla následně stát středem velkého Kladna. Pozemkovému
úřadu, potažmo SS se tak díky kladenskému projektu otevírala skvělá možnost pro realizaci germanizačních plánů. Nová kladenská kolonie měla být navíc jakýmsi vzorovým sídlištěm, pro veškeré stavebnictví
v protektorátu.

Obr. 36. Model a půdorys jedné z ulic Poldi Siedlung (dnes ulice 5. května)
44

Ke spolupráci byla přibrána i Skupina územního plánování při Úřadu říšského protektora (Gruppe Raumordnung beim
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren), Stavební skupina téhož úřadu (Gruppe Bau beim Reichsprotektor), Plánovací
komise Praha (Planungskommission Prag), a oblastní vedení Hitlerjugend (Gebietsführung der Hitler-Jugend), W. Knapp,
c. d., s. 18.
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Obr. 37. Výstavba kladenské kolonie Siedlung (stav k 7. 8. 1941)

Obr. 38. Výstavba kladenské kolonie Siedlung
(zima 1941)

Obr. 39. Ulice Poldi Siedlung z dostavěnými domy

Brzy bylo přikročeno k realizaci sídliště a do října roku 1942, kdy byla naplánována slavnostní prohlídka, bylo hotovo 93 bytových jednotek (obr. 36–39). Co se týče architektonického vyznění celé kolonie,
byl zvolen po ideologické a rasové stránce nejvhodnější rustikálně-archaický styl“.45 Inspirační zdroj
”
pro vnější vzhled staveb rodinných domků byl hledán v Sasku.46 Stavby byly podsklepené a k zastřešení
byly užity příkré sedlové střechy prosvětlené mírně vystouplými vikýři. Typ Doppelhaus měl dva vchody,
typ Reihenhaus tři vchody do bytů přímo z ulice (obr. 40). Počet dveří odpovídal počtu rodin, pro nějž
byl domek určen.47 Dále byly (v dnešní ulici Kpt. Jaroše) postaveny patrové dvojdomy s podkrovím
určené pro řídící pracovníky Poldi (obr. 41). Vystaveny byly i jednopodlažní podkrovní domy s větším
počtem bytových jednotek, sloužící převážně jako krátkodobé ubytovny (obr. 42). Rustikálnost staveb
byla ještě zdůrazněna užitím dělených oken, dřevěných okenic a masivních vstupních dveří. Navzdory
vnějšímu archaickému výrazu, se všechny uvedené stavby vyznačovaly vysokým standardem vnitřního
vybavení.48 Svou celkovou koncepcí připomíná kladenská kolonie Siedlung“ zahradní města architektů
”
Schmitthennera nebo Tessenowa ze stuttgartské školy.
45

Celkově vzniklo několik verzí návrhů podob obytných domů z nichž byly následně vybrány ty nejvhodnější. Autorem
projektů byl dr. ing. C. E. Schniewind.
46
K příklonu k saské rustikální architektuře přispěl již tvůrce prvních návrhů Dipl. Ing. Eckert, který jednal o plánech
na kolonii se Sudetendeutschen Siedlungsgemeinschaft“ a zejména se Siedlungsgemeinschaft Sächsisches Heim“. Heft 8.,
”
”
R. Steimsdörfer
, c. d., s. 28.
47

J. Kovaøík, Německé plány na přestavbu Kladna (1939–1942), Slánský obzor, roč. 10 (110), 2002, s. 112.

48

Domy měly rozvody teplé a studené vody, koupelny, patrové domy vedoucích pracovníků byly vybaveny hostinskými
pokoji a přiléhajícími garážemi.
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Obr. 40. Nákres dvojdomku a třídomku kladenské kolonie Siedlung

Obr. 41. Patrové dvojdomy s podkrovím určené pro
řídící pracovníky Poldi

Obr. 42. Ubytovny komplexu Poldi Siedlung

Analogie ke kladenské kolonii Siedlung“ po stránce vzhledové i ideologické můžeme najít například
”
v Berlíně-Zehlendorfu realizované ve třicátých letech (obr. 43–44). Autory byly architekti Bruno Taut,
Hugo Häring a Rudolf Otto Salvisberg. Zdejší kolonie nazývaná SS-Kamaradschaftssiedlung či SSSiedlung je podobně jako kladenská tvořena převážně přízemními podkrovními dvojdomky, vzhledově
ne nepodobnými kladenským, inspirovanými stejně jako v kladenském případě saskou architekturou.49
Jistou podobnost má i kolonie domů postavená v letech 1937–38 v Brémách architekty Offenbergem
a Meckseperem či kolonie v Saarlandangeru poblíž Postupimi architekta Paula Mebese (obr. 45–47) .
Co se lokalit mimo hranice staré Říše“ týče možno zmínit projekty obytných kolonií pro německé
”
obyvatelstvo Lódźe (Litzmannstadt) či Oświȩcimi (Auschwitz).
49

62

D. Machule, c. d., s. 251-252.
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Obr. 43, 44. Kolonie řadových domů v Berlíně-Zehlendorfu

Obr. 45. Kolonie v Saarlandangeru poblíž Postupimi architekta Paula Mebese
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Obr. 46, 47. Kolonie v Saarlandangeru poblíž Postupimi architekta Paula Mebese

Obr. 48. Plán kolonie i se zakreslením plánovaného politického centra
64
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Kolonie Poldi Siedlung“ neměla podle plánovačů Pozemkového úřadu a dalších spolupracujících
”
ideologů plnit pouze funkci obytnou. Od počátku se uvažovalo o doplnění objekty veřejné povahy
jakými byly škola, kino, stranický dům NSDAP a další objekty určené ke společným aktivitám komunity.
V neposlední řadě bylo počítáno i s centrálním náměstím. Pro toto centrum byly vybrány pozemky na
hraně ostrožny ukončené příkrým svahem oddělujícím kolonii od starého“ centra (obr. 48). Za účelem
”
výběru nejvhodnějšího projektu byly vyhlášena neveřejná architektonická soutěž Wettbewerb für die
”
Planung eines politischen Stadtmittelpunktes“, ve které byla oslovena vybraná pětice architektů. Stali
se jimi čtyři profesoři vysokých technických škol — prof. Wilhelm Jost z Drážďan, prof. dr. Emil Leo
z Brna, prof. Dr. Zotter ze Štýrského Hradce, prof. Diez Brandi z Prahy a architekt dr. ing. Platzer
z Lince. Zamýšlené centrum mělo působit uvolněným dojmem umožňující pracujícím navázat vztah
k půdě a zároveň k práci. Mělo být vystaveno úsporně, ale zároveň mělo být praktické a moderní. Jádro
kolonie se svými veřejnými stavbami mělo působit silně a zdravě a být jakýmsi protikladem středu starého
hornického Kladna. V zadání bylo stanoveno, že nové kulturní centrum musí obsahovat stranický dům
NSDAP, jenž měl být i díky užití věže pohledově dominantním objektem celého komplexu. Ukrývat měl ve
svých prostorách velký sál s pódiem pro l000 osob, vedlejší místnosti (dva menší sály, šatnu, příslušenství,
foyer, v podzemí protiletecký kryt), prostory pro Ortsgruppeleitung, tj. pro místní stranické vedení
(zasedací sál, kanceláře představitelů strany apod.), dále kanceláře určené pro nacistické organizace
jakými byly SA a SS, Deutsche Arbeits Front (DAF), Kraft durch Freude (KdF), Nationalsozialistische
Kraftfahrkorps (NSKK), Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK) apod. V dalších objektech se měl
nacházet dům Hitlerjugend, podnikový hotel, hostinec, obecná škola (s osmi až dvanácti třídami, každou
pro 42 dětí) a měšťanská škola (o šesti třídách pro 42 dětí), závodní učňovská škola Poldiny hutě (cca
pro 70 učňů), mateřská škola (pro 70–80 dětí). To vše včetně bytů pro školní personál.50
22. dubna 1941 se sešla porota k závěrečnému hodnocení projektů. Jejími členy byli pánové Fliether
z Hamburku (vedoucí hansovní Vysoké školy pro výtvarné umění), ing. Konstantin Höss z Prahy (krajský
vedoucí NSDAP), ministerský rada dr. Fischer za Úřad říšského protektora, dr. Meusel kladenský Oberlandrat, dr. ing. Langhammer (Plánovací komise, Praha) a ti, kteří byli u zrodu celého záměru, ředitel
kladenského závodu Poldiny hutě ing. Kastenmüller, dr. ing. Werner Knapp z pražského Pozemkového
úřadu, SS-Standartenführer Dipl. ing. Gerhard Feldmann, vedoucí Gruppe IV“ téhož úřadu a kladenský
”
vedoucí NSDAP ing. Steinsdörfer.51
První cena byla udělena projektu prof. Dieze Brandiho z Prahy,52 druhou cenu obdrželo řešení prof.
Wilhelma Josta z Drážďan53 a v pořadí třetí se umístila studie prof. Lea z Brna.54 I díky svázanosti
s velice podrobným zadáním soutěže se jednotlivé návrhy od sebe výrazně nelišily. U všech projektů
se uplatnil monumentalistický styl architektury s četnými historizujícím prvky. Při tvorbě Brandiho
vítězného návrhu jistě svou roly sehrály reminiscence na řádové hrady Řádu německých rytířů v Prusku
a Pobaltí. Budovy byly uskupeny tak, že svíraly čtyři nádvoří. Centrální stavba stranického domu,
doplněného věží měla připomínat loď kostela, zakončená trojúhelníkově štítem orientovaným na sever,
50
Wettbewerb für die Planung eines politischen Stadtmittelpunktes, in: Architektur Wettbewerbe, Heft 8, Stuttgart
1942, s. 34.
51
SOA, fond Poldina huť, a. s., Kladno, k.č. 676; J. Kovaøík, c. d., s. 155. Blíže k výběrovému řízení Wettbewerb für
die Planung eines politischen Stadtmittelpunktes, in: Architektur Wettbewerbe, Heft 8, Stuttgart 1942, s. 34–61.

52
Architekturu vystudoval Dienz Brandi (1901–1985) ve Stuttgartu, u architektů Paula Bonatze a Paula Schmitthennera, vedoucích osobností tzv. Stuttgartské školy. Prvními jeho projekty byly kostely, např. kostel Ernst-Moritz-Arndt
v Berlíně Zehlendorfu z let 1930–1935. Schmitthennerův vliv se však nejvíce ukázal v jeho projektech profesorských domů,
v Ostviertlu, obklopených vzdušnými zahradami, tedy v intencích zahradního města. Od roku 1934 byl však především
spojován s veřejnými stavbami. V Göttingen projektoval např. víceúčelovou halu pro pořádání sportovních a politických
akcí, se kterou vyhrál první cenu ve veřejné architektonické soutěži. Následovaly projekty göttingenské městské haly a další
veřejné stavby. Od roku 1940 působil Karl Dienz-Brandi (1901-1985) jako profesor na pražské německé technice. Pro spory
s místními politickými představitele byl toto místo nucen o tři roky později opustit.
53

Wilhelm (Hermann) Jost (1887–1949) studoval v letech 1906–1910 architekturu nejprve Technické vysoké škole
v Drážďanech, následně prošel stejně jako Brandi stuttgartskou architektonickou školou. Po krátkém období samostatné
architektonické dráhy (1914–1919) se stal v roce 1919 asistentem na katedře vedené Paulem Schmitthennerem. V roce 1924
se stal mimořádným a v roce 1926 řádným profesorem stavební konstrukce na stuttgartské technice. Od roku 1928 působil
jako profesor na Technické vysoké škole v Drážďanech, kterou v letech 1937–1945 vedl i jako rektor.
54

Emil Leo (1894–1974) po absolvování I. německé reálky v Brně v roce 1912 studoval v letech 1912–21 na oddělení
pozemního stavitelství a architektury brněnské techniky. Od roku 1921 zde působil jako asistent. V roce 1926 získal doktorát
za práci Ein Vorschlag für die Regulierung der Stadtgemeinde Trautenau in Böhmen a od roku 1928 byl pověřen konáním
přednášek z encyklopedie pozemního stavitelství. Kromě těchto povinností byl od roku 1921 prvním architektem v kanceláři
profesorů Fanty a Tranquilliniho. K 1. listopadu 1930 byl jmenován mimořádným a od 1. července 1935 řádným profesorem
na brněnské technice. Po válce byl dlouho v zajetí a v roce 1950 se stal stavebním ředitelem v Aalenu. Od roku 1958 byl
profesorem na technice ve Stuttgartu. P. ©i¹ma, Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945, Práce z dějin techniky
a přírodních věd, sv. 2, Praha 2004, s. 115.
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směrem ke kladenskému centru. Stranický dům se tak měl stát jakýmsi antipodem katolického svatostánku na protější ostrožně. Věž čtvercového půdorysu s výrazně gotizujícími prvky, měla sloužit jako
brána k hlavnímu náměstí a zároveň jako vodojem. Nízké stavby, které stranickou katedrálu lemovaly,
podtrhávaly v kombinaci s polohou na svahu dojem mohutné středověké pevnosti. Malé věžičky (expanzní
nádrže vytápění) tvořily několik bašt, které dojem umocňovaly.55 Po obvodu stranické budovy a hlavní
věže byly symetricky rozmístěny žerdě pro zavěšení praporů (obr. 49-53).

Obr. 49

Obr. 50

Obr. 51

Obr. 52

55
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J. Kovaøík, c. d., s. 117.
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Obr. 53
Obr. 49 – 53. Vítězný návrh na politické centrum kolonie od prof. Dieze Brandiho
V pořadí druhý vítězný návrh prof. Josta spíše než na
strunu přehnané monumentality a gotizujících reminiscencí hrál
na vojáckou strohost a jednotu. Partajní dům musel pochopitelně vyniknout, opět jako mohutná masa kostelně-pevnostní
lodě s čtvercovou věží. Tato dominanta byla těsně nad svahem
Sítné, bokem ke Kladnu. Působila až výhružně, byla chladná, kázeňsky varující a ze tří stran obklopená volnými prostranstvími
(Appelplatz, Turnplatz a Aufmarschpaltz). Turnplatz dotvářely
po stranách půdorysně mohutný blok požadovaných škol na
západní straně a hotelových budov na východě. Jižní strana se
otevírala v rozšíření hlavní tepny sídliště, v podlouhlé tržiště
(Lange Markt) (obr. 55, 56).56
Třetí návrh (dr. ing. Leo) jako kdyby školácky obkreslil
Jostovu věž partajního domu, zeštíhlel ji, ale zvýšil a jako jediný
nedal Parteihausu přehnané rysy katedrály. Nechal nad hradním
komplexem vyčnívat jen onu strážní“ věž. Strohost fasád se
”
snažil poněkud rozbít a zjevně chtěl monumentální celek sladit
s prostotou saské venkovské architektury domků sídliště, v době
Obr. 54. Prof. Diez Brandi
vypracování návrhu stavěných nebo už stojících. Při návrhu
mateřské školy dokonce uplatnil jako dekorativní prvek nárožní vížky, jejichž makovice nevyčnívaly nad
střechy a spíše než venkovské kostelíky připomínaly barokně klasicistní věžičky saských zámečků (obr.
57).57
Vítězný projekt se ovšem nedostal do stádia realizace. Ale i přes to se pokračovalo v plánování dalších
staveb a přestaveb, a to nejen v prostoru kolonie, ale i v oblasti starého městského jádra. Těmi, kdo chtěli
centrum Kladna pozměnit podle svých ideologických představ, nebyl nikdo jiný než zástupci stavebního
odboru Pozemkového úřadu, W. Knapp a G. Feldmann. V prostoru náměstí měly být zachovány pouze
56
57

J. Kovaøík, c.d. s. 118.

Tamtéž s. 118; blíže Wettbewerb für die Planung eines politischen Stadtmittelpunktes, in: Architektur Wettbewerbe,
Heft 8, Stuttgart 1942, s. 43–61.
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objekty zámku, Floriánské kaple, Mariánské sousoší, radnice a několik málo dalších staveb. Nové náměstí
mělo mít již jiný tvar, na místě zbouraných objektů měla vyrůst nová zástavba. Velkolepé plány se měly
dotknout i sítenského údolí, které oddělovalo staré městské centrum od zamýšleného centra nového.
Z údolí měly zmizet objekty pekáren a kročehlavského pivovaru a na jejich místě měly vzniknout
sportovní a odpočinkové prostory. Mimo jiné zde měl být vystaven velkoryse koncipovaný sportovní
stadion (Turnstätte der NSDAP) (obr. 59-60).58 Změny se měly dotknout v neposlední řadě i železničního
a silničního spojení.

Obr. 55, 56. V pořadí druhý oceněný návrh prof. Wilhelma Josta

58
Pod plány stadionu je podepsán jablonecký architekt dr. Alfred Wenzel. Pocházel z rychnovského malířského rodu.
Ve Vídni studoval architekturu a dějiny umění. Po návratu do rodného regionu se stal teoretikem místních poboček
Metznerbundu, jako architekt dělal spíše drobnější zakázky, dostavby, modernizace, v širším povědomí je jeho památník I.
sv. války v Jablonci. (Informace Jana Strnada, Jablonec n. Nisou). Mimo to byla v tradicionalistickém, rustikálním duchu
navržena i budova záchranky v objektu Poldi. Jejím autorem byl Dr. Annderlich. SOA, fond Poldina huť, a. s., Kladno,
k.č. 676.
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Obr. 57. V pořadí třetí oceněný návrh prof. Lea
Je otázkou do jaké míry souvisely s nacistickými plány na celkovou přeměnu centra města nově
vystavěné objekty kladenského gestapa. Jednalo se o několik domů v ulicích Kubelíkově (tehdy Žďárské),
Pavlisově (tehdy Adalberta Stiftera) a Cyrila Boudy (dříve Hruškovy ulice). První budova užívaná
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gestapem č.p. 2797 byla postavena ještě podle původních projektů, neovlivněných nacisty. Budovy čp.
2818, 2819 a 2840 však již nesou jasnou pečeť rustikální architektury.59

Obr. 58. Plán stadionu jabloneckého architečkta dr. Alfreda Wenzela

Obr. 59. Plán budovy záchranky v objektu Poldi, jehož autorem byl dr. Annderlich
59
V případě posledně jmenovaného objektu stavěného od začátku roku 1942 (stavební povolení uděleno Úřadem říšského
protektora až 9. 8. 1942) do května 1943 se jedná o dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím. Fasáda je jednoduchá
opatřená dvoukřídlými okny opatřenými jednoduchými šambránami. Nad oběma vchody do budovy, opatřenými původně
rustikálními dveřmi, jsou ve výši druhého patra symetricky umístěná dvě kruhová okna. Autorem stavebních plánů byl
kladenský architekt František Nedvěd.
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Obr. 60. Budova kladenského gestapa č.p. 2840 v ulici Cyrila Boudy
***
Stejně jako některé další projekty novostaveb plánovaných nacisty na našem území, postihlo i
kladenskou lokalitu spolu s přibývajícími německými vojenskými porážkami postupné omezování výstavby a přesouvání volných finančních i pracovních kapacit do válečného průmyslu. Podpora německého
obyvatelstva na území protektorátu ze strany nacistických orgánů a s tím spojená germanizace vybraných
částí českého obyvatelstva, nacistickou válečnou ekonomiku spíše poškozovala, než že by jí prospívala.
Týkalo se to i nacistických staveb zdůrazňujících svým tvaroslovím nadřazenost germánské rasy a
kultury. V určitém směru byla tato architektura jakousi vizualizovanou formou germanismu a rozhodně
nepřispívala ke klidu, který se v českých zemích, v důsledku jejich nepostradatelných průmyslových
kapacit vyžadoval. Docházelo tak ke konfliktu každodenních potřeb války s nacistickými ideologickými
plány. Proto bylo od realizací typu politického centra kolonie, během období vypjaté totální války raději
upuštěno.
Přesto se právě v Kladně nacistům podařilo realizovat v porovnání s jinými městy v protektorátu
i v okupovaném pohraničí mnohé. Přestavbu Kladna na „vzorové“ město se i přes stavební uzávěry
podařilo zahájit. Je důvodné se domnívat, že i nacistický zásah proti Lidicím měl s nacistickými záměry
s Kladnem svou příčinou souvislost. Naznačuje to i personální a institucionální provázanost nacistických
orgánů zainteresovaných v kladenském „projektu“ s aktéry z řad Němců účastnících se lidické exekuce.60

Zdroje k obrazové příloze:
NA Praha, fond Německá osídlovací společnost Karlovy Vary, inv. č. 206, k.č. 106, 107; NA Praha, fond
Úřad říšského protektora, dodatky II., inv. č. 38, k. č. 43. NA Praha, fond Českomoravská zemědělská
společnost 1942-1945, inv. č. 167, k. č. 79; SOA, fond Poldina huť, a. s., Kladno, k.č. 675-676; Soukromý
archiv autora; Architektur Wettbewerbe, Heft 8, Stuttgart 1942; Architektur Wettbewerbe, Heft 9,
Stuttgart 1943; Moderne Bauformen, Stuttgart 1935-1944; H. Frank (Hrsg.), Faschistische Architekturen.
Planen und Bauen in Europa 1930-1945, Hamburg 1985; I. Čapková, František Albert Libra, Domov, č.
8, roč. 38, 1998, s. 27; Tomáš Pavlíček: Architektura 1. poloviny 20. století v západní části Ústeckého
kraje, Ústí nad Labem 2005.

60
Byl to např. Němci ovládaný Pozemkový úřad, který se stal po likvidaci Lidic vlastníkem zdejšího hospodářského
zvířectva a zemědělského náčiní, které bylo dále distribuováno v protektorátu usazovaným přesídlencům z řad etnických
Němců. S Pozemkovým ůřadem úzce propojený úřad RuSHA SS zajišťoval rasovou selekci lidických dětí apod.
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O novém vydání jedné učebnice praktické geometrie ze 17. století
Karel Mačák

1. Úvod: didaktické aspekty problematiky
Celý tento příspěvek je v podstatě orientován didakticky. Autor příspěvku se domnívá, že každý učitel
matematiky by měl být aspoň v základních rysech obeznámen s dějinami matematiky a má proto
smysl zamýšlet se nad tím, jak by měla vypadat výuka dějin matematiky na fakultách připravujících
nastávající učitele matematiky. Ať už tato výuka bude vypadat jakkoli1 , autor příspěvku se domnívá, že
její nedílnou součástí by mělo být i studium vhodně volených historických matematických textů2 . Zde se
ovšem objevuje další problém: autor příspěvku se domnívá, že nedílnou součástí dějin matematiky jsou
i dějiny vyučování matematice, z čehož pak plyne, že studenti by se měli seznamovat nejen s významnými
historickými matematickými díly, ale i s historickými učebnicemi; nová vydání historických učebnic však
prakticky neexistují 3 . Proto se autorovi tohoto příspěvku jeví jako velice zajímavý fakt, že před několika
lety byla znovu vydána jedna učebnice praktické geometrie ze 17. století; i když toto vydání nebylo
motivováno zájmy matematickými, ale umělecko-historickými, považujeme za vhodné krátce zde o něm
pohovořit.
V této souvislosti považujme za vhodné připomenout studii L. Nového věnovanou českým učebnicím
praktické geometrie [No]; tato studie byla napsána před více než padesáti lety a od té doby (pokud je
autorovi tohoto příspěvku známo) na ni nikdo nenavázal. Tím, že zde pohovoříme o jedné učebnici
praktické geometrie z druhé poloviny 17. století, získá tento příspěvek kromě aspektu didaktického také
jistý aspekt matematicko-historický.

2. Základní údaje o učebnici
Kniha, kterou se budeme zabývat, vyšla v roce 2001 v maďarském nakladatelství Balassi Kiadó a na
obálce má titulek Das Geometriebuch des Kronprinzen – A trónörökös mértankönyve, žádný další údaj
o autorovi nebo místě a roku vydání není na obálce uveden4 . Po otevření knihy vidíme nejdříve rytý
titulní list, na kterém je obrázek bez jakéhokoli textu, a teprve na dalším listu vidíme kompletní titul
knihy, který zní:
Ertz-Herzogliche Handgriffe des Zirckels und Linials
oder
Außerwehlter Anfang zu denen mathematischen Wissenschafften.
Worinnen man durch eine leichte und neue Art ihm einen geschwinden Zutritt zu der Feldmesserey
und andern darauß entspringenden Wissenschaften machet.
Beschrieben von Dero Röm. Kayserl. Mayestät bestellten Feld- und Land-Ingenieur deß Königreichs
Böhaimb, Obristwachtmeistern etc.
Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein.
Wienn. Mit Röm. Käyserl. Majest. Befreyung. In Verlegung deß Verfassers. Gedruckt bey Johann
von Ghelen. Anno MDCLXXXVI.
1

Na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, na které autor tohoto příspěvku působí, jsou v současných
učebních plánech všechny předměty rozdělené do tří skupin: předměty povinné (student musí absolvovat všechny), předměty
povinně volitelné (jsou vázány na studovaný obor; student nemusí absolvovat všechny, ale musí v nich získat předepsaný
počet kreditů) a předměty volitelné (student z nich může volit bez ohledu na to, který obor studuje; není nijak předepsáno,
kolik jich student musí absolvovat). Dějiny matematiky jsou zařazeny mezi volitelné předměty, takže se ocitly ve stejné
skupině např. se snowboardingem a jógou.
2
Pokud jde o to, jak by takové studium historického matematického textu mělo vypadat, autor tohoto příspěvku
se domnívá, že by mělo probíhat jednak formou komentované četby přímo při výuce (tj. každý student má jednu kopii
studovaného textu a vyučující text komentuje), jednak formou samostatných studentských semestrálních prací. Z tohoto
hlediska jsou velice užitečná skripta [ŠF] a [Še1], která obsahují jak ukázky z historických matematických textů, tak
i navádějící“ otázky k jejich studiu.
”
3
Z tohoto hlediska jsou velice užitečná skripta [Še2,3], která obsahují jak ukázky z celé řady historických učebnic, tak
i navádějící“ otázky k jejich studiu.
”
4
Zmíněné nakladatelství Balassi Kiadó je uvedeno na zadní straně obálky.

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

73

Jedná se tedy o reprint staré učebnice, ke kterému je přiložena brožura o rozsahu 24 stran s maďarským a německým komentářem k reprintu; autorem komentáře je György Rózsa5 . Na doprovodné
brožuře jsou uvedeni dva vydavatelé; kromě již zmíněného nakladatelství Balassi Kiadó ještě knihovna
Országos Széchényi Könyvtár6 .
Kniha má kvartový formát a rozsah 322 stránek, které jsou uspořádány takto:
– deset nečíslovaných stránek (rytá titulní stránka, prázdná stránka, tištěná titulní stránka (viz shora
uvedená citace), prázdná stránka, šestistránkové věnování arcivévodovi Josefovi7 );
– šest číslovaných úvodních stránek (str. 1–6);
– vlastní text učebnice (str. 7–142) rozčleněný do devíti částí, přičemž (s výjimkou šesti (z devíti)
titulních stránek jednotlivých částí) vždy dvě protilehlé stránky (levá a pravá) mají stejné číslo;
na jedné z těchto dvou stránek je vždy text a na protilehlé stránce se stejným číslem je obrázek
ilustrující onen text. Celkový rozsah této části je 261 stránek, z čehož 122 stránek jsou celostránkové
obrázky;
– jedna nečíslovaná prázdná stránka;
– 42 stránek doplňujícího textu k obrázkům (str. 143–184);
– dvě nečíslované stránky ( Register“).
”
Pokud jde o zmíněné obrázky, na 110 z nich je znázornění geometrické úlohy doplněno obrázkem
nějakého uherského města, zámku nebo pevnosti, u většiny z nich je navíc připojen nějaký žánrový
obrázek, z nichž mnohé se vztahují k tehdejší vleklé válce s Turky. Na str. 143–184 jsou potom zobrazené
lokality stručně popsány a u mnoha z nich je navíc uvedeno, jaký byl jejich osud v průběhu válek
s Turky (tj. kdo a kdy je dobyl). Tím se tato učebnice stává zajímavým dobovým dokumentem a to asi
bylo hlavním důvodem k vydání jejího reprintu 8 .
Ve své době byla tato učebnice asi velice populární, protože Rózsa [GR] uvádí další vydání v letech
1689, 1697, 1698, 1699, 1713, 1731, jedno vydání s nejasným rokem (169?) a jedno s neuvedeným rokem
vydání (asi druhá polovina 18. stol.). Všechna tato vydání vyšla v Augsburgu a liší se od 1. vydání i mezi
sebou pozměněnými názvy, obsahově se však odchylují jen nepatrně od prvního vydání9 .
V tomto příspěvku nejdříve krátce pojednáme o geometrickému obsahu knihy, pak se budeme věnovat
doplňujícím obrázkům a nakonec shrneme naše vědomosti o autorovi učebnice.

3. Geometrická náplň učebnice
Hlavní náplň učebnice představuje 104 řešených geometrických úloh, které jsou rozděleny do šesti částí:
1) úlohy o přímkách (str. 31–54, 22 úloh);
2) úlohy o rovinných obrazcích (str. 55–80, 24 úloh);
3) úlohy o vepsaných obrazcích (str. 81–100, 19 úloh);
4) úlohy o opsaných obrazcích (str. 101–110, 9 úloh);
5) úlohy o úměrách mezi úsečkami (str. 111–128, 17 úloh);
6) úlohy o tělesech (str. 129–142, 13 úloh).
Všechny úlohy jsou graficky stejně upravené (viz obrázek10 ): při rozevření knihy na jedné straně
(vlevo nebo vpravo) čteme zadání úlohy a postup řešení11 , na druhé straně je obrázek obsahující řešení
dané úlohy a (jak už bylo řečeno) většinou navíc ještě obrázek nějaké lokality v Uhrách doplněný nějakou
žánrovou scénkou (většinou válečnou). Pokud jde o postup řešení, je popsán čistě technologicky (tj. přilož
pravítko, zabodni kružítko apod.); nějaký hlubší rozbor úlohy se neobjevuje ani v sebemenším náznaku,
5
Tento komentář budeme citovat [GR]; budeme pracovat s jeho německou verzí, která je v uvedené brožuře na str.
11–17.
6
Tato knihovna sídlí v Budapešti, podle internetu je její anglický název National Széchényi Library a je to analogie
naší Národní knihovny ČR; pojmenována je podle hraběte Ference Széchényiho (1754–1820), který byl jejím zakladatelem.
Reprint, kterým se zde zabýváme, byl pořízen z exempláře knihy chovaného v této knihovně.
7

Jedná se o pozdějšího císaře Josefa I. (1678–1711, císařem od r. 1705).

8

I na většině ze zbývajících dvanácti obrázků je znázornění geometrické úlohy doplněné nějakou krajinkou nebo
žánrovou scénkou (většinou válečnou); bez nějakého doplňku (tj. čistě geometrické) jsou jenom tři obrázky.
9

Jeden exemplář prvního vydání je uložen v Národní knihovně ČR pod signaturou 49 G 107. Autor příspěvku měl
rovněž možnost seznámit se s jedním exemplářem vydání z r. 1731, který je uložen v knihovně kostela sv. Kříže v Liberci
pod signaturou 435/IV.
10

Město na obrázku Eperies = Prešov.

11

Je-li text úlohy příliš krátký, je stránka doplněna ozdobnou vinětou.
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domníváme se však, že z didaktického hlediska je třeba ocenit přehledné12 a jednotné uspořádání všech
úloh.
Řešené úlohy jsou velice různorodé; nalezneme zde klasické úlohy školní geometrie13 , úlohy dnes
v rámci výuky obvykle neřešené, ale jinak zcela regulérní14 , a konečně úlohy obsahující přibližné řešení
nějakého problému, přičemž však nikde není řečeno, že se jedná pouze o řešení přibližné15 . Z hlediska
praktického zaměření učebnice je zajímavé, že učebnice neobsahuje žádné úlohy týkající se vyměřování
v terénu, přestože takové úlohy se v tehdejších učebnicích praktické geometrie obvykle objevují (viz
např. [No]). V rámci tohoto krátkého příspěvku není možné provést podrobnější rozbor řešených úloh,
konstatujme proto pouze, že všechny úlohy jsou řešeny pouze pomocí kružítka a pravítka16 , nelze však
vždy mluvit o eukleidovském řešení úloh, protože některé postupy jsou jen přibližné (i když mnohé z nich
by bylo možné bez problémů udělat zcela přesně)17 .

12
V této souvislosti ovšem poznamenejme, že v knize chybí jakýkoli přehled probraných úloh, rejstřík, obsah knihy nebo
něco podobného; na konci knihy sice je dvoustránkový Register, ten však obsahuje abecední seznam jmen uherských lokalit,
jejichž obrázky se objevují v učebnici.
13
Např. půlení úhlu (str. 33), sestrojení pravidelného pětiúhelníka vepsaného do dané kružnice (str. 84) apod.
14

Např. danému čtverci opsat pravidelný pětiúhelník (str. 109).
V učebnici jsou např. uvedeny tři různé eukleidovské konstrukce jakéhokoli pravidelného n-úhelníka (str. 70, 71 a 88);
o jedné z těchto konstrukcí je podrobněji pojednáno v [Ma].
16
Tj. není např. používáno pravoúhlého trojúhelníka k sestrojování kolmic nebo posouvání trojúhelníka po pravítku
k sestrojování rovnoběžek.
17
Např. na str. 37 řeší Birckenstein úlohu Daným bodem vést rovnoběžku s danou přímkou“. Úlohu řeší nejprve tak,
”
že z daného bodu opíše kružnici dotýkající se dané přímky, dotykový bod však nesestrojuje, ten najde zkusmo“. Pak zvolí
”
na dané přímce libovolný bod (různý od již zmíněného bodu dotykového), z tohoto bodu opíše kružnici o stejném poloměru
a z daného bodu vede tečnu k této kružnici, dotykový bod však opět najde zkusmo“ bez sestrojování. Stejné postupy
”
popisuje i Nový ([No], str. 169). Birckenstein však pokračuje a na téže straně provede přesnou konstrukci pomocí přenášení
úhlu (což je řešení Eukleidovo (I/31)), na str. 49 a 50 pak ukáže přesnou konstrukci tečny ke kružnici.
15
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4. Doplňující obrázky
Jak už bylo řečeno, k reprintu je přiložena brožura [GR] s komentářem. Tento komentář se vůbec
netýká matematického obsahu knihy, celý je věnován jednak životopisným a obecně historickým faktům
souvisejícím s vydáním knihy, jednak obrázkům, které jsou připojeny ke geometrickým úlohám. Na
konci komentáře je uveden seznam všech uherských lokalit (měst, zámků, pevností), jejichž obrázky jsou
připojeny ke geometrickým úlohám, a dobové názvy použité v knize jsou převedeny do dnešní podoby18 .
Nepovažujeme proto za nutné zabývat se zde těmito obrázky podrobně; navíc technická kvalita
obrázků v reprintu není příliš dobrá a mnoho detailů, které lze bez potíží vidět na původních obrázcích,
je v reprintu zcela nezřetelných. Pokud jde o autorství doplňujících obrázků, G. Rózsa soudí na základě
jména uvedeného v levé dolní části obrázku na str. 6219 , že jejich autorem byl nizozemský malíř a grafik
Justus van der Nypoort20 , v soupisech Nypoortova díla v lexikonech [Wu] a [TB] jsme však nenašli
žádnou zmínku o tom, že by Nypoort ilustroval nějakou učebnici geometrie.

5. Autor učebnice
Autor knihy Anton Ernst Burckhard von Birckenstein je dnes v dějinách matematiky prakticky neznámý
a většinu údajů o něm čerpáme z [GR]21 .
O datu a místu jeho narození není známo nic, protože však první knihu, o které víme, vydal v roce
1686 (byla to právě učebnice praktické geometrie, které je věnován tento příspěvek), lze předpokládat
datum narození zhruba mezi lety 1650 – 1660.
Rózsa uvádí [GR], že Birckenstein dosáhl jako vojenský inženýr hodnosti nadporučíka, v r. 1684 se
podílel na opevňování Ostřihomi, v r. 1686 se zúčastnil obléhání Budy, v tomtéž roce se stal hlavním
inženýrem Györu, v r. 1702 se stal členem dvorní válečné rady.
Podle uvedených údajů by se zdálo, že v 80. letech 17. století působil Birckenstein hlavně v Uhrách.
Rózsa [GR] však dále uvádí, že Birckenstein byl v osmdesátých letech 17. století také učitelem geometrie
arcivévody Josefa a učebnice, kterou se zde zabýváme, mohla vzniknout v souvislosti s tímto vyučováním.
Rózsa dokonce píše, že arcivévoda Josef prý údajně sám připravil nákresy ke geometrickým úlohám
v Birckensteinově knize, bohužel však nepíše, odkud tento údaj přebírá, a zřejmě ho nepovažuje za
doložený historický fakt. Uvážíme-li, že v době vydání knihy bylo arcivévodovi Josefovi osm let, jeví se
nám tento údaj jako nepříliš věrohodný.
S osobou arcivévody Josefa souvisí i rytá titulní stránka Birckensteinovy učebnice. Arcivévoda Josef
byl v r. 1687 korunován na uherského krále a na titulní ryté stránce učebnice vidíme alegorickou scénu,
jak mladý král doprovázený starcem s kružítkem v ruce a heroem s kyjem přes rameno stoupá za jásotu
zástupů pozemských i nebeských k trůnu, na kterém leží korunovační klenoty; pod trůnem je mapa
s nápisem UNGARIA. Z tohoto hlediska je zajímavé, že podle údaje na tištěné titulní stránce kniha
vyšla už v r. 1686, zatímco korunovace proběhla až o rok později.
Další údaje o Birckensteinovi jsme našli v různých českých zdrojích. Na internetové adrese
http://www.jerisno.cz/chuchel.html je uvedeno, že v r. 1691 Birckenstein přikoupil Chuchel k běstvinskému statku22 , což by znamenalo, že majitelem Běstviny musel být už dříve. Podle [OS] (12. díl,
str. 439) a [Se] (str. 340) byla v r. 1691 Chuchel připojena k Běstvině, není zde však uvedeno jméno
majitele. Podle [OS] (3. díl, str. 896) byl Birckenstein v roce 1720 majitelem Běstviny, podle údaje na
internetu (http://www.hrady.cz → Běstvina) provedl v letech 1720–1723 barokní úpravy běstvinského
zámku. Podle [Se] (str. 20) obnovil Ferdinand František z Birkenšteina v r. 1726 běstvinskou faru (zanikla
po r. 1620) a v r. 1758 Běstvinu prodal, což by nasvědčovalo tomu, že v r. 1726 už byl Anton Ernst
mrtev a Běstvina patřila jeho následovníkovi. Podle [OS] (3. díl, str. 896) prodal Běstvinu v r. 1758
Anton Birkenstein, ale vzhledem k odhadnutému datu jeho narození se nám tento údaj jeví jako málo
pravděpodobný.
Kromě několikrát vydané učebnice, jejímž reprintem se zde zabýváme, vydal Birckenstein ještě
německý překlad velké části Eukleidových Základů“ (knihy I.–VI. a XI.–XII.). Bečvářová [Be] (str. 89)
”
18

Je zajímavé, že ve třech případech ani specialista, kterým G. Rózsa zřejmě je, nedokázal určit umístění a dnešní název
lokality, jejíž obrázek je v knize uveden.
19

V reprintu je toto jméno nezřetelné a naprosto nečitelné.
Jiné prameny uvádějí jeho jméno v podobě van den Nypoort“. Narodil se v r. 1625 v Utrechtu, od 80. let 17. století
”
působil v rakouské monarchii, kromě jiného i na Moravě. Není známo, kdy a kde zemřel.
21
Jeho jméno se v různých pramenech objevuje také v podobě Pirckenstein nebo Pürckenstein. V [GR] je obrázek
Birckensteinova exlibris s jeho erbem; na tomto exlibris je jeho jméno uvedeno v podobě Birckhenstein.
22
Chuchel i Běstvina leží asi 15–20 km severně od Chotěboře.
20
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uvádí, že tento překlad vyšel v letech 1685, 1694, 1699, 1700 a 174023 , což svědčí o tom, že i toto
Birckensteinovo dílo bylo ve své době velice populární, i když (podle našeho názoru) je tento překlad
spíše učebnicí geometrie než odborným historickým překladem Eukleidových Základů“.
”

6. Závěr
Předložený příspěvek sledoval jak cíl výukový, tak cíl odborný. Pokud jde o výuku, chtěli jsme zde
upozornit na knížku, která je relativně dostupná a podle našeho názoru by mohla být zajímavá z hlediska
výuky dějin matematiky na pedagogických fakultách. Pokud jde o hledisko odborné, chtěli jsme zde
upozornit na autora učebnic, který je u nás prakticky neznámý. Je jasné, že z hlediska vývoje matematiky
je Birckenstein zcela bezvýznamný; pokud však uvážíme, že dvě učebnice, které Birckenstein napsal, vyšly
během (zhruba) půlstoletí (obě dohromady) přinejmenším desetkrát a vycházely ještě po jeho smrti, pak
je to výkon pozoruhodný a domníváme se, že tak úspěšných autorů matematické literatury jsme v českých
zemích v minulosti neměli příliš mnoho. Proto jsme považovali za vhodné věnovat tomuto autorovi aspoň
malý příspěvek a upozornit na něj širší odbornou veřejnost.
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Nástup družicových technologií do geodezie
Drahomír Dušátko

V průběhu posledních padesáti let došlo k převratným technologickým změnám, které významně ovlivnily
charakter geodezie a tím celé oblasti zeměměřictví. Nástupem družicové geodezie, systému určování
polohy GPS (Global Positioning System) byla zahájena technicky a technologicky nová etapa vývoje
zeměměřictví. Spolu s pokroky ve výpočetní technice, v digitalizaci, geografickými informačními systémy
(GIS) a novými zdroji informací dálkového průzkumu Země (DPZ) došlo k historickým změnám v geodezii
a tím i ke změnám obrazu historického pojetí klasického zeměměřictví. Geodezie jako obor lidské činnosti
je součástí všech změn, charakteristických pro současnou etapu vývoje naší civilizace.

Pohled do evropské, ne příliš vzdálené historie zeměměřictví a geodezie
Měření délek bylo ve středověku spjato s rozvojem zemědělství a se vznikem pozemkového vlastnictví.
Měřické pomůcky byly velmi jednoduché — lať, provazec nebo pro určování převýšení a výšek vertikálních
objektů tzv. Jakubova hůl.

Měřická lať na měření délek

Provazec na měření vzdáleností

Pro určování výšky vertikálních objektů byla
používána tzv. Jakubova hůl
Vyměřování a mapování pozemků probíhalo
měřením úhlů v přijatém měřítku protínáním
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Katastrální mapování-vyměřování probíhalo v daném měřítku protínáním příslušných záměr

Měření vzdáleností měřickým kolem bylo doplněno její orientací, určenou kompasem
Zámořské objevy, rozvoj vědy, geografie a kartografie, velmocenské ambice vyvolaly potřebu určit
skutečný tvar zemského tělesa. Stupňovým měřením v 18.století v blízkosti rovníku (Peru) a poblíž
severního pólu (Skandinávie) a porovnáním délek poledníků odpovídající rozdílu 1◦ zeměpisných šířek
byl ukončen spor Cassini-Newton a tím bylo rozhodnuto o skutečném tvaru Země.
80
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Spor o tvar Země

Liesganigova základna a určení délky poledníku
Vídeňské Nové Město – Soběšice u Brna

Vznik a budování geodetických základů
Probíhala středoevropská a národní stupňová měření; astronomickým měřením byly určeny souřadnice
Laplaceových bodů a azimuty spojující strany astronomicko-geodetických sítí, na jejichž základě vznikaly
první trigonometrické sítě. Body základních, nadřazených trigonometrických sítí pak byly doplňovány
body zhuštění - trigonometrickými sítěmi nižších řádů.

První souvislá základní trigonometrická síť tzv. stabilního katastru“ v Čechách
”
Pokračoval technický vývoj a zdokonalování topografických pomůcek pro polní mapování (eklimetrů)
a geodetických úhloměrných přístrojů (teodolitů)
Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

81

Eklimetry, používané při stolové topografické metodě

Teodolity, přístroje pro měření vodorovných a vertikálních úhlů

Topografové z 18. a 20.století při práci v terénu — topografická výbava, metodické postupy
a pracovní výkony se od sebe příliš nelišily
82
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Schéma průběhu fotogrammetrického leteckého snímkování

Nástup technologií leteckého měřického snímkování a fotogrammetrie umožnily mnohonásobně zkrátit dobu pro mapování. Příklad – čtvrté vojenské mapování Československa (128 000km2 ) v měřítku
1:25 000 bylo uskutečněno v rekordním čase v létech 1952–1956.

Nástup elektronizace v geodezii – radiový dálkoměr a totální stanice

Do konstrukcí technické přístrojové výbavy zeměměřičů, geodetů 20.století vstupuje optika a elektronika – do geodetické praxe vstupují rádiodálkoměry, digitální teodolity a totální stanice.
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Fyzikální vlivy tělesa Země na geodetické základy
Vývoj pokračoval od teorie k praxi – zpočátku měla znalost veličin tížnicových odchylek a výšek
geoidu hlavní význam pro definování polohy hlavního bodu triangulace a pro údaje na Laplaceových
bodech astronomicko-geodetických sítí. Znalost těchto veličin včetně tíhových (gravimetrických) dat je
nutná pro konstrukci světových geodetických systémů a pro praktické využívání inerciálních a družicových
navigačních systémů jako systémů určování polohy a výšek. Na tomto základě také vznikl Světový geodetický systém 1960 (World Geodetic System 1960, WGS 60) a s doplněním dopplerovských a optických
observačních dat UDZ pak systém WGS 66.

Tížnicová odchylka jako úhel mezi směrem
zemské tíže a kolmicí (normálou) k elipsoidu

Hladinové plochy stejného potenciálu
tíhového pole Země

Vztah referenčních ploch dvou výškových systémů – geoid jako základní hladinová plocha nadmořských
(ortometrických) výšek a elipsoid jako vztažná plocha výšek geodetických, elipsoidických; v používání
jsou dosud oba typy těchto výškových systémů — v měřické i navigační praxi je nutné jejich přísné
rozlišování.
84

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

První výsledky družicové geodezie — konstrukce globální geodetické sítě, získaná na základě fotografického snímání pasivních družic Pageos (1966–69) na hvězdném pozadí hvězdných objektů o souřadnicích, uvedených ve hvězdném katalogu; další vývoj družicové geodezie pokračoval nasazením aktivních
geodetických družic

Dopplerovská geodezie
V sedmdesátých letech 20. století vznikl na základě využití vybraných družicových (dopplerovských,
optických), klasických povrchových geodetických a tíhových dat dopplerovský navigační systém TRANSIT a jeho geodetický systém WGS 72. Byl již využíván jako globální geodetický referenční systém
pro spojování národních trigonometrických sítí a jejich převod do jednotného systému a tím stanovení
vzájemných transformačních parametrů mezi existujícími geodetickými systémy. Na území tehdejšího
Československa byly již v roce 1984 a v roce 1987 v tomto systému určeny ve spolupráci se zahraničními
experty souřadnice vybraných bodů AGS.

Vznik globálního družicového systému určování polohy — GPS
Globální družicový systém určování polohy GPS, původně vyhrazený pro armádu USA, je v současné
době úspěšně využíván v zeměměřictví. Jeho geodetickým systémem je WGS 84, který je průběžně
zpřesňován, v současné době na WGS 84/G874.

Družice GPS na svých drahách
okolo Země
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Globální rozmístění stanic řídícího segmentu systému GPS
Vývoj GPS od navigace k aplikacím v geodezii - kolem Země obíhá ve výškách 22 000km 24
UDZ v šesti rovinách, v každé po 4 UDZ které v intervalech přijímají a vysílají údaje v pravoúhlých
prostorových (3D) geocentrických souřadnicích X, Y, Z v systému WGS 84 o své poloze, přiřazený
časový údaj T a svoji identifikaci. Pozemní, námořní a vzdušné mobilní nebo stacionární prostředky
získávají prostřednictvím přijímačů údaje o své poloze v souřadnicích zeměpisných, prostorových 3D
nebo v rovinných kartografických 2D; minimální počet příjmů signálů je ze tří UDZ, v praxi se však
používají min. signály ze čtyř prostorově vhodně rozmístěných družic.

Určení polohy přijímače GPS si lze zjednodušeně představit jako prostorové protínání
86
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Parametry elipsoidu systému WGS 84 a systémy zeměpisných a prostorových souřadnic

Průběh spojité plochy geoidu České republiky s výškami
v rozmezí od + 42,6 m do + 48,0 m

Globální průběh geoidu podle modelu tíhového pole Země — EGM 97 (Earth Gravity
Model 1997) — oproti geometrické ploše elipsoidu má plocha geoidu převýšení od - 105 m
do + 85 m, což jsou zároveň rozdíly mezi výškami nadmořskými a elipsoidickými (GPS)
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Výškové rozdíly počátků odečtů mezi evropskými systémy nadmořských výšek (nulami
jejich vodočtů) určené vzhledem k ploše globálního geoidu systému WGS 84 (vodorovná
přímka) s hodnotou geopotenciálu W0 (KDH je náš vodočet Kronštadtský, Baltský)
Každá hladinová plocha stejného potenciálu tíhového zrychlení má svůj typický konstantní údaj
geopotenciálu Wi odvozený z globálního modelu tíhového pole Země (EGM — Earth Gravity Model).
Technologiemi současné družicové geodezie a altimetrie probíhá nepřetržitě zpřesňování tohoto modelu
a tedy i údaje geopotenciálu W0 pro plochu geoidu. Obdobně probíhá určování hodnot geopotenciálu
pro počátky jednotlivých systémů nadmořských výšek (řeší Skupina globální geodezie v dobrušském
VGHMÚř). Prostřednictvím rozdílů ∆Wi jednotlivých počátků vzhledem k přijaté hodnotě W0 (W0 =
62 636 856.0 m2 s−2 ) na geoidu lze tyto rozdíly odstranit a uskutečnit tak vztažení počátků různých
systémů nadmořských výšek ke geoidu a definovat tak globální, jednotný systém (rozdíly ∆Wi jako
skaláry rozměru m2 s−2 se převedou na metrický rozměr).

Budování globálního geocentrického geodetického systému v České republice

Výstavba geodetických geocentrických systémů WGS 84
a ETRS 89 v České republice
— bodové pole NULRAD, jehož
souřadnice jsou určeny abso”
lutní“ metodou měření GPS
Koncem roku 1991 a v roce 1992 proběhlo v českých zemích absolutní měření GPS na bodech základní
88
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sítě (nulté, 19 bodů) — NULRAD, která se po zhuštění body DOPNUL (doplňující, 176 bodů) v letech
1993–94 stala základní opěrnou sítí bodů se souřadnicemi v geocentrickém geodetickém systému WGS 84
a evropského systému ETRS 89. Prostřednictvím souřadnicových údajů na identických bodech se systémy
S-JTSK a vojenského S-1942/83 byly určeny tzv. transformační parametry, umožňující transformaci
pravoúhlých, prostorových souřadnic X, Y, Z bodů těchto klasických geodetických trigonometrických
systémů do WGS 84 a ETRS 89. Transformační klíč prostorové transformace, její parametry tvoří tři
posuny ∆X, ∆Y , ∆Z, tři rotační prvky Rx , Ry , Rz a měřítkový faktor e.

Bodové pole DOPNUL — zhuštění sítě NULRAD relativní metodou GPS

Vzájemná poloha dvou elipsoidů s různými geodetickými systémy a transformace souřadnic

Technologie měření GPS pro geodetické účely
Hlavní metodou geodetické aplikace GPS – určování souřadnic je tzv. diferenční metoda, kdy se měří
současně na dvou bodech, přičemž na jednom z nich jsou známé souřadnice. Určuje se tak vlastně rozdíl
souřadnic, který se připojí k souřadnicově známému bodu a tak se získají souřadnice bodu určovaného.
V současné době existuje široká nabídka geodetických přijímačů GPS, technika podporovaná komunikačními technologiemi a internetem pro zavádění korekcí a zpracování výsledků měření. Alternativou
je relativní metoda, kdy se k výsledkům GPS měření připojují korekce vysílané referenčními stanicemi,
rozmístěnými v daném území s ohledem na optimální příjem radiových signálů.
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Diferenční metoda

Geodetický přijímač typu TRIMBLE

Technologie určování souřadnic GPS prostřednictvím referenčních stanic

Síť korekčních stanic DGPS –CZEPOS

Geodetické přijímače GPS při terénním měření
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CZEPOS je systém stálých referenčních stanic GPS, který spravuje ČÚZK (Český úřad zeměměřický
a katastrální). Základní výstupy, které CZEPOS poskytuje jsou:
– data pro zpracování geodetických a navigačních měření po jejich doměření a korigování (tzv.
postprocessing) — data jsou k dispozici přes webové rozhraní
– služby pro aplikace v prakticky reálném čase pro diferenční GPS, kinematické měření v reálném
čase (RTK) a to jednak ve formě virtuálních referenčních stanic a také plošných korekcí (viz
http://www.pecny.cz/vesog/)
Celý systém je také zajišťován kalibrační a komparační základnou VÚGTK na observatoři Pecný
u Ondřejova.

Závěr
Na území České republiky jsou prostřednictvím GPS definovány dva moderní geodetické systémy:
– European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS 89), realizovaný pro euroasijskou kontinentální
desku, zavedený a využívaný v civilním zeměměřictví
– World Geodetic System 1984 ve zpřesněné variantě G873 (WGS 84/G874), zavedený v Armádě
České republiky podle standardů NATO.
Aplikace technologie GPS a DGPS v zeměměřictví umožňuje:
– sjednocování, integraci národních a kontinentálních geodetických systémů
– efektivní zhušťování a zpřesňování existujících národních, především katastrálních geodetických
systémů (u nás to je např. zpřesnění klasického S-JTSK na S-JTSK/95)
– všeobecné využívání technologií GPS v různých oblastech zeměměřictví — v katastru, stavebním
inženýrství, dopravě, průmyslové geodezii s volbou až centimetrové přesnosti v souřadnicích
– v geodynamice, při sledování dlouhodobých polohových změn litosférických desek
– při novém mapování, aktualizacích mapového díla
– při určování souřadnic objektů pro geografické informační systémy (GIS)
– v letecké fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země (DPZ)
– při zavádění unifikovaných kartografických zobrazení, integraci mapové tvorby sousedících států
a obdobně i v rámci kontinentů.
Nepřetržitě probíhá zdokonalování technologií družicového určování polohy, vznikají další družicové systémy – evropský GALILEO, ruský GLONASS které poskytují specializované služby civilnímu
i vojenskému sektoru.
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Ústřední jednota hospodářských družstev jako iniciátorka elektrifikace českého venkova?
Příspěvek k počátkům elektrifikace v Čechách před rokem 19181
Ivan Jakubec
Je známo, že studium elektrifikace (dobově nazývané elektrisace) a elektrotechniky z různých hledisek
a období neustále pokračuje.2 Pro období do první světové války však toto studium příliš nepokročilo.
Zejména v porovnání s dnes již vlastně legendární prací Pavly Horské – Vrbové Počátky elektrisace
”
v českých zemích“ (Praha 1961).3 Podívejme se podrobněji na problematiku podílu Ústřední jednoty
hospodářských družstev v Praze na elektrifikaci etnicky českého venkova do roku 1918, tedy z poněkud
opomíjeného pohledu a současně pro elektrifikaci zemědělství v Čechách významného faktoru. Poprvé
na spojitost mezi Ústřední jednotou a elektrifikací upozornil Vladimír Kristen ve své přehledové studii
o celkovém významu Ústřední jednoty.4
Na konci 19. století nebyla elektřina v českých zemích a ani v Čechách věcí neznámou. Ve zkratce
lze jen výběrově připomenout elektrický telegraf (1846), výrobu obloukovek v závodě Františka Křižíka
(od 1884 v Praze), osvětlení řady průmyslových závodů (tkalcovna v Moravské Třebové, cukrovar firmy
Robert a spol. v Židlochovicích, karlínská strojírna Breitfeld, Daněk a spol., aj.), stejně jako osvětlování
veřejných budov (divadel) a prostranství, elektrotechnický závod Emila Kolbena ve Vysočanech (1896),
telefon atd. Z hlediska živnostenskoprávního tvořilo základ podnikání v oboru elektrifikace nařízení ministra obchodu ze dne 25. března 1883, č. 41 ř. z., kterým se prohlašovala po živnostensku vykonávaná výroba
a rozvod elektřiny za koncesovanou živnost na základě živnostenského řádu č. 227/1859. Toto nařízení
zůstalo v platnosti i po novelizaci živnostenského řádu podle říšského zákona č. 39/1883 nařízením
ministra obchodu ze dne 20. prosince 1883, č. 188.5
Elektrický proud si na přelomu 19. a 20. století doslova proklestil cestu i do zemědělství. Jedním
z předních propagátorů využití elektrické energie v zemědělství v Čechách byl František Křižík. Ve
svých teoretických i praktických přístupech nezapomněl ani na oblast zemědělství. V této souvislosti lze
připomenout jeho propagaci elektrické mlátičky z roku 1882.6
Pro využití elektrické energie na venkově bylo nutné vybudovat elektrárny, a to soukromé či
družstevní v místě předpokládané spotřeby, nebo proud přivést z jiné, např. městské elektrárny. Vznik
soukromých elektráren byl většinou možný jen u velkostatků (panství hraběte Herbersteina v Liběchovicích, velkostatek Bujattiho u Mnichova Hradiště).7 Vzhledem ke kapitálové síle rolníků bylo reálné
budovat elektrárny a elektrárenská družstva pro rozvod elektrické energie jen na družstevním základě.
Křižík ve svých Pamětech zmínil družstevní elektrárnu např. v Perninku u Jáchymova (1898) a v Čachrově
u Klatov (1901).8 Tento proces však probíhal poměrně zvolna. Zakládání družstevních elektráren naráželo
na řadu problémů, zejména však na nedostatek kapitálu, jeho poměrně dlouhodobé zúročení, nerovnoměrné vytížení během roku; výroba proudu byla dražší, neboť elektrárny měly malý okruh zájemců
s nepravidelným odběrem. Poslední formu elektrifikace představovalo založení družstva odebírajícího
proud z velké elektrárny a zaměřeného na rozvod a spotřebu (dobově konsum) elektrického proudu.
1

Příspěvek je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,
jehož nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Za umožnění studia fondu Ústřední jednoty hospodářských
družstev autor děkuje paní dr. E. Gregorovičové (Národní archiv Praha).
2
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a v Československu do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů, Praha 1999; nejnověji Studie o dějinách
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Období před první světovou válkou je vyplněno známou řadou pokusů o racionálnější (soustavnou)
elektrifikaci. Např. Křižík podal roku 1905 pamětní spis zemskému maršálkovi království Českého, v němž
navrhoval soustavnou elektrifikaci včetně využití právě probíhající kanalizace Vltavy a Labe k výstavbě
vodních elektráren.9 Neúspěšný byl také plán soustavné elektrifikace za podpory tzv. smíšených společností (soukromý kapitál, majetek obcí a okresů, zemí). Tento plán se pokoušelo rozpracovat strojní
a elektrotechnické oddělení zemského výboru v Čechách pod vedením prof. Nováka pro elektrifikaci
středních Čech. Další návrh byl spojen s prof. Vladimírem Listem. Byl založen na vytvoření dvou
zemských smíšených společností pro Čechy a Moravu a založit elektrobanku.10 List se podílel na návrhu
zemského zákona elektrifikace Moravy z roku 1914 prostřednictvím poslance prof. Karla Engliše.11
Před první světovou válkou se uskutečnilo několik neúspěšných pokusů o přijetí nejen zemských, ale
i říšských elektrifikačních zákonů (Elektrizitätsgesetz, Elektrizitätwegegesetz). První vládní návrh pochází
z roku 1901. O rok později byl připomínkován obchodními a živnostenskými komorami, Průmyslovou
a Zemědělskou radou a dalšími technickými institucemi.12 Přijetí zákona naráželo na problém mj.
vyvlastňování ve veřejném zájmu, resp. omezování vlastnických práv (Zwangsbenützungsrecht, Zwangsbenützungsbeschränkung) při vedení elektrického napětí a odškodnění vlastníka. Idea řešit omezení
vlastnických práv a toto omezení odškodnit se objevila až v roce 1907. V roce 1906 a 1907 byly podány
tentokráte dva poslanecké návrhy.13 Konečně v roce 1909 vláda vypracovala další návrh.14 Posledním
vládním pokusem byl návrh z roku 1916/17.
Přejděme nyní k Ústřední jednotě. Ústřední jednota hospodářských družstev vznikla v roce 1896 jako
spolek a nedlouho poté jako družstvo s názvem Ústřední jednota českých hospodářských společenstev
”
v království Českém s ručením obmezeným“.15 Od svého vzniku prodělala do první světové války
i během ní pozoruhodný hospodářský vývoj. Snažila se o podporu zemědělského hospodaření, zejména
se soustředila na rolníka jako podnikatele. Nemohla nepříjít do styku s novým typem energie. Propagace
elektrifikace venkova a rolnických hospodářství měla kromě své obecně technické tendence uplatnění
nových zdrojů také poněkud racionálnější podtext. Již zmíněný František Křižík byl spjat s Ústřední
jednotou. V letech 1892–1905 působil u Křižíka jako obchodní ředitel právě člen Ústřední jednoty
a současně jako její první starosta JUC. Jan Sedlák. Křižík jej vřele zmiňuje ve svých Pamětech.16
Odtud se pak vine eminentní a možná až překvapující zájem Ústřední jednoty o elektrifikaci venkova před
první světovou válkou. Další dimenze zájmu o elektrifikaci je vázána na agrární kapitál. Křižík byl totiž
také spojen ve svém podnikání s Pražskou úvěrní bankou,17 Zemskou bankou (tedy stejně jako Ústřední
jednota) a agrárním kapitálem. Propagaci myšlenky uplatnění elektrické energie v zemědělství napomohla
brožura Křižíkových závodů Elektřina v zemědělství“ z roku 1903, opatřená úvodem Františka Křižíka.18
”
Do tohoto kontextu také patří úzké propojení Agrární banky s Ústřední jednotou. Ta byla jejím
akcionářem od jejího vzniku. Také Agrární banka podporovala elektrifikační úsilí. Banka byla konsorciálně
účastna na firmě Elektra v Praze-Hloubětíně. Byla to její nejvýznamnější transakce v elektrotechnickém průmyslu před vznikem republiky. Elektra byla založena na počátku 1917 za účasti tří českých
bank (včetně Agrární banky), podniků Křižík a Kolben. Banky Elektře povolily provozní úvěr ve výši
900 000 K na zahájení výroby. Ta se však rozběhla až po roce 1918.19
Před první světovou válkou byly z venkovských etnicky českých oblastí nejvíce elektrifikovány
9
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Horská-Vrbová, Počátky, s. 63–65.
Karel Engli¹, Otázka elektrisace Moravy v zemské sněmu moravském, Pokroková revue, 1913–1914, roč. 10, č. 6,

276–279; č. 7-8, s. 328–344 s Návrhem poslanců dra Engliše, dra Hrubana, Staňka, dra Stránského, hr. Thuna, Tusara a dra
Žáčka obsahujícího osnovu zákona o zásobení země elektřinou.
12
Österreichisches Staatsarchiv Wien (dále jen ÖStA Wien), Allgemeines Verwaltungsarchiv (dále jen AVA), fond
Handelsministerium (dále jen HM), fasc. 639 (1910), čj.21144/10, Referat des Vizepräsidenten des Reichsverbandes Herrn
Dr. Kasimir Krygowski in Lemberg erstattet am Reichsverbandstage vom 11. März 1910 Ueber das geplante Elektrizitätswegegesetz.
13

ÖStA Wien, AVA, HM, fasc. 639 (1910), čj. 4681/131/10, Entwurf eines Elektrizitätsgesetzes.
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Tamtéž; čj. 4681/10.
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Centrálou pro německá úvěrní i neúvěrní družstva v Čechách se stal v roce 1895 vzniklý Zentralverband der deutschen
landwirtschaftlichen Genossenschaften Böhmens, G.m.b.H, Královské Vinohrady (Praha).
16
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s. 62.
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východní Čechy. Ve Stěžerách na Královéhradecku ze 167 domů disponovalo elektřinou 163. Od roku
1900 do 1910 proběhla v Dražicích pod vedením Václava Čančíka konverze mlýnu (s turbínou pro
výrobu elektrického proudu pro vlastní spotřebu) na vodní elektrárnu,20 což se odrazilo i v názvu: Obilní
skladiště, umělecké válcové mlýny, pekárna a elektrárna v Dražicích, zapsané společenstvo s ručením
omezeným.21 Funkci centrálního ředitele zastával J. Hofman. Na syndikátním úvěru této elektrárny
participovala již zmíněná Agrární banka částkou 150 000 K. Elektrárna zásobovala v meziválečném období
proudem 9 okresů v Čechách.22
Dalším ohniskem elektrifikace východních Čech se stala obec Věkoše, nyní součást Hradce Králové.
V roce 1910 zde vybudoval Jan Černý (srv. dále) malou družstevní elektrárnu, která se o rok později
stala základem jím vytvořené organizace Svazu hospodářských družstev pro konsum energie elektrické,
společenstvo s ručením omezeným v Hradci Králové. Ta fúzovala s Východočeskou elektrárnou, akciovou
společností v Trutnově a vznikla tak Východočeská elektrárna, akciová společnost v Hradci Králové.
V rámci Ústřední jednoty tedy nalezneme jak družstevní elektrárny, tak družstva, zaměřená na rozvod a spotřebu elektrické energie. Největší družstevní elektrárenský svaz, zmíněný královéhradecký Svaz
hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, se stal členem Ústřední jednoty již v roce svého
vzniku v roce 1911, stejně jako šest družstev, na něj napojených. Otazníky, zejména provoznětechnického
a finančního rázu přetrvávaly u vzniku dalších družstevních elektráren a konzumních družstev.23 Nutnost
řešit problém soustavné elektrifikace uváděla Výroční zpráva Ústřední jednoty za rok 1913. Toto přání
naráželo na dočasné suspendování ústavnosti království Českého vydáním Anenských patentů.24
Na počátku druhého decennia se zdálo, že se řešení soustavné elektrifikace venkova přiblížilo. Oba
odbory Zemědělské rady, český přípisem ze dne 27. řezna 1912 čj. 11041 a německý ze dne 25. dubna
1912 čj. 6787, požádaly totiž zemský výbor, aby svolal anketu (tedy poradu, konferenci) k problematice
elektrifikace venkova.25 Činnost zemského výboru podle Anenských patentů dočasně nahradila Zemská
správní komise království Českého. Ta se usnesla dne 26. listopadu 1913 na realizaci Ankety o opatření
venkova a zejména zemědělství elektrickou energií na den 28. dubna 1914. . . . má Zemská správní komise
”
při svolání ankety především na zřeteli otázku, jak by na základě zásad svépomoci organisováno býti mělo
opatření zemědělství elektrickou energií, jakož i to, jak by snad v té příčině veřejní činitelé podpůrně měli
zasáhnouti. Další velmi důležitá otázka systematického využitkování vodních sil pro plánovité a jednotné
všeobecné opatření země elektrickou energií má zůstati vyhraženo zvláštní anketě, pro kterou potřebný
materiál se již připravuje a která — pokud možno — bude se konati ještě na konci letošního podzimku.“ 26
Ve fondu Ústřední jednoty, uloženého v Národním archivu v Praze, je k problematice ankety
zachován česko-německý vícedílný text s řadou tabulek, grafy a mapou: a) Anketa o opatření venkova
a zejména zemědělství elektrickou energií. Příloha A. Statistika. Enquete betreffend die Versorgung des
flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit elektrischer Energie. Beilage A. Statistik. b)
Úvod a některý materiál pro anketu, která za účelem úvahy o opatření venkova a zejména zemědělství
energií elektrickou, svolána byla na základě usnesení zemské správní komise království Českého ze dne
26. listopadu 1913 čís. 120.034/V. Einleitung und einiges Material für die im Grunde des Beschlusses
der Landersverwalungskommission des Königreiches Böhmen vom 26. November 1913 Z. 120.034/V.
20
21

Kristen, Ústřední jednota, s, 226.
Podrobněji srv. [on line] [2007-01-30]. Dostupný z WWW: <www.spdrazicecz/elektrarna.htm>.

Ladislav Franti¹ek Dvoøák, Národohospodářská organisace, in Československá vlastivěda, sv. 6, Praha 1930, s.
List, Časové hospodářské, č. 7, s. 323.

22

63;

23
Nad dalším zřizováním družstevních elektráren a družstev pro využití a rozvod elektrické energie [zvýrazněno v ori”
ginále – I. J.] bděla Ústřední jednota a společně s technickou kanceláří zemského výboru pečováno o to, aby nevhodnému
založení podniku bylo předem zabráněno.“ Národní archiv Praha (dále jen NA Praha), fond Ústřední jednota hospodářských
družstev (dále jen ÚJHD), inv. č. 439, k. 248, Výroční zpráva Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev
v království Českém, zapsaného společenstva s obmezeným ručením v Praze, za šestnáctý správní rok 1912, Praha 1913
(dále jen VZ 1912, inv. č. 439, k. 248), s. 9.
24
Elektrisace venkova pokračuje. Bylo by si jen přáti, aby tuto důležitou otázku venkova mohl řešiti dělný sněm.“ NA
”
Praha, ÚJHD, VZ 1913, inv. č. 440, k. 249, s. 5.
25
NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Úvod a některý materiál pro anketu, která za účelem úvahy
o opatření venkova a zejména zemědělství energií elektrickou, svolána byla na základě usnesení zemské správní komise
království Českého ze dne 26. listopadu 1913 čís. 120.034/V. Einleitung und einiges Material für die im Grunde des
Beschlusses der Landersverwalungskommission des Königreiches Böhmen vom 26. November 1913 Z. 120.034/V. einberufene
Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit elektrischer Energie.
26
NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Reg CIII/1, Zemský výbor, resp. zemská správní komise 1914.
Ještě dříve byla obdobná anketa svolána Hospodářskou společností a Jednotou českých průmyslníků na 15. prosince 1913
do Brna. Vladimír List, Začátky soustavné elektrifikace na Moravě, in Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd
a techniky, 1969, č. 12, s. 51; Vladimír List, Paměti, Ostrava 1992, s. 119.
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einberufene Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft
mit elektrischer Energie a c) Anketa o opatření venkova a zejména zemědělství elektrickou energií.
Příloha B. Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit
elektrischer Energie. Beilage B. Zpráva o cestě inž. Jaroslava Syrovýho zemského inženýr-adjunkta, která
podniknuta byla z rozkazu zemského výboru království Českého, za příčinou studia některých zemědělských
přespolních elektráren v Prusku. Cesta se konala v létě 1912.27
Podívejme se na některé údaje z uvedených materiálů k anketě. Autory prvního materiálu (Příloha A) byli Vaňouček a Machač z Odboru strojního a elektrotechnického zemského výboru. Podle
statistiky jimi uveřejněné existovalo k 31. prosinci 1911 celkem 13 družstevních elektráren (nikoliv všechny
byly členy Ústřední jednoty) s vlastní výrobou proudu o celkové výkonnosti 352 kW a zařizovacím
kapitálem ve výši 829 377,84 K a 23 konzumních družstev, která sama postavila rozvodné sítě a odebírají
proud z cizí elektrárny o výkonu transformátorů 502 kVA a zařizovacím kapitálem ve výši 609 628,53 K.
Do této statistiky nebyla zařazena elektrárna v Dražicích, neboť v této době byla ještě vedlejším zařízením
tamního mlýna a nebyla podrobena zemské technické kontrole. V této elektrárně byly instalovány dvě
turbíny pro celkový výkon 600 HP a jeden dieselový motor 350 HP. Elektrárna vyráběla třífázový proud
o primárním (vysokém) napětí 6300 V. Zásobovala 43 obcí s 2500 konzumenty (spotřebiteli) a prodáno
1911 celkem 451 509 kWh. Proinvestováno bylo 1 104 218,39 K.28 Materiál (Příloha A) uváděl výrazný
růst elektráren v letech 1903 až 1910 a následnou stagnaci v důsledku pasivních výsledků. Zásahem
zemského výboru (srv. níže) došlo k obratu a od roku 1910 nastal naopak vzestup družstev pro distribuci
a spotřebu elektrické energie, většinou za intervence zemských orgánů.29
Materiál k anketě (Příloha A) připomněl zvláštnosti provozu zemědělských elektráren, tedy především rozdílnou odběrovou křivku (její špičku): zatímco v případě městské spotřeby byl vrcholem konec
roku (23. prosinec), v případě zemědělských konzumentů v období mlácení obilí (červenec, srpen).30
Druhou zvláštností zemědělských odběratelů bylo nepatrné využití strojů během roku; na maximální
výkon stroje v elektrárně běžely v podstatě jen jeden měsíc, což přinášelo ztráty na stálých (nepřímých)
výdajích, tedy amortizaci a úroku. Materiál (Příloha A) plédoval pro připojení zemědělských oblastí
na městské či jiné elektrárny, aby bylo dosaženo žádoucího hospodářského efektu. Kdyby bylo možno
”
zvýšiti konsum, stouply by výdaje přímé [výdaje za palivo, mazání, čištění, udržování, pojistné, daně,
nemocenská pokladna a úrazovka, služné a mzdy – I. J.] pouze nepatrně a to pouze v položce za palivo
a mazání, kdežto všechny ostatní výdaje zůstaly by ve stejné výši, čímž by se poměr utvářil mnohem
příznivěji a bezprostřední následek toho bylo by klesnutí výrobní ceny. Celý ráz zemědělských elektráren
jest však takový, že za stávajících poměrů téměř nepřipouštějí zvýšení ročního odbytu proudu, anebo
jen v mezích nepatrných, které nemají na konečnou bilanci vlivu. Nelze také přehlednouti tu okolnost,
že roční výše zemědělského konsumu závisí v prvé řadě na hospodářských poměrech toho kterého roku
provozovacího a tím stává se rentabilita celkem labilní.31 Užití elektřiny vynutily si poměry zemědělského
dělnictva a jeho nedostatek a omezuje se toto použití hlavně na pohon motorický.“ 32
Mezi návrhy na snížení deficitů se v materiálu (Příloha A) objevilo získání bezúročných půjček
obcí, úspora paliva a maziva, přísná kontrola, vytváření smíšených podniků a využívání zdroje energie
k veřejnému osvětlení obce. V případě konzumních elektrárenských družstev se jednalo o malé provozovací
riziko, neboť přímé výdaje představovaly jen nákup proudu, udržování a opravu sítě a transformačních
stanic a minimální výdaje na obsluhu (odečty elektroměrů). Obdobně výdaje nepřímé byly podstatně
menší. Doporučovalo se uzavírat smlouvy o odběru na 20–30 let, tedy na dobu amortizace sítě a transformátorů, spojovat se s velkými výrobci elektrické energie a započítávat primární ztráty (vedení) do ceny
proudu. Primární síť v těchto případech byla chápána jako investice, vyžadující údržbu a jdoucí stejně
jako amortizace na vrub elektrárny. Dále se připomínala přesná kontrola spotřeby a odběru a vypracování
řádné kalkulace rentability před založením družstva.33
Vaňouček a Machač končili svůj rozklad (Příloha A) datovaný červnem 1913 slovy: Všeobecně
”
27

NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Reg CIII/1, Zemský výbor, resp. zemská správní komise1914.

28

Tamtéž, Anketa o opatření venkova a zejména zemědělství elektrickou energií. Příloha A. Statistika. Enquete betreffend
die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit elektrischer Energie. Beilage A. Statistik, s.
1–2.
29
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lze označiti na základě výsledků statistiky zemědělských elektráren za rok 1911, že doba samostatných
elektráren čistě zemědělských je u konce, jelikož malé čistě zemědělské podniky s řídkými výjimkami
nejsou schopny rozvoje a v mnohých případech ani života, a že nutno tudíž obrátiti zřetel k velkým
přespolním elektrárnám a družstvům konsumním.“ 34
Bohužel statistický materiál určený k anketě (Přloha A) nerozlišuje elektrárny podle členství v jednotlivých ústřednách, tedy ani v Ústřední jednotě. Bezesporu byla členem Ústřední jednoty např. malá
družstevní elektrárna ve Věkoších. Ta byla zřízena v rámci Zelinářského družstva (dobově Zelařského
družstva) vzniklého v roce 1907.35 Na konci roku 1911 byla elektrárna zrušena, síť přeměněna na
třífázovou (50 Hz) a připojena k síti Svazu hospodářských družstev pro konsum elektrické energie
společnost s ručením obmezeným v Hradci Králové s primárním (5000 V) a sekundárním napětím (220 V).
V obci žilo v roce 1900 jen 336 obyvatel. Celkový výkon elektrárny byl 13 kW, což nebyl ve zmíněné
statistice družstevních elektráren celých Čech v roce 1911 nejnižší výkon. Pořizovací cena elektrárny
byla 20 156,44 K. Výrobní cena 1 kWh byla 70 h (průměr u posuzovaných elektráren byl 80 h). Celkové
výdaje činily 4267,28 K, celkové příjmy 3733,65 K, tedy provoz vykazoval ztrátu ve výši 533,63 K.
O pozici Svazu v regionu svědčí, že již v době jeho vzniku na konci roku 1911 bylo ve Svazu sdruženo
15 družstev o celkovém výkonu 305 kVA.36
V dalším tištěném materiálu tvořícím součást ankety (Úvod)37 se uvádělo, že zemský výbor na
základě svého usnesení ze dne 22. září 1909 čj.113308 V požádal Zemědělskou radu pro království České,
aby hleděla působiti k tomu, by zakládaly se zemědělské elektrárny jen tam, kde jest jich hospodářské
”
plné využitkování dostatečně zabezpečeno, tedy pokud možno pro více obcí neb pro větší přirozené
hospodářské obvody, a aby dále upozornila zúčastněné kruhy důtklivě na to, že zemský výbor podobným
družstevním podnikům poskytne podpory b e z v ý j i m e č n ě [zvýrazněno v originále – I. J.] jen tehdy,
když p ř e d z a d á n í m s t a v b y a z a ř í z e n í [zvýrazněno v originále – I. J.] včasně vyžádán bude
souhlas zemědělské rady a zemského výboru, jenž postará se o objektivní odborné prozkoumání objektů,
rozpočtů i výpočtů rentability a nabídek. Toto zakročení zemského výboru, jenž veden byl snahou,
zdržovati zakládání hospodářsky neodůvodněných a neracionelních podniků, a chtěl akci tuto uvésti
v jiné, racionelnější koleje, mělo za následek spíše úbytek, nežli vzrůst rozmnožování samostatných
zemědělských elektráren.“ 38
Materiál (Úvod) dále uvedl výsledky studijní cesty po pruských elektrárnách, které byly obdobné
problémům v Čechách. Malé čistě zemědělské elektrárny (místní zemědělské centrály) nebyly hospodářsky
výnosnými. Ani větší zemědělské přespolní elektrárny nebyly ušetřeny nedostatečného a nerovnoměrného
zatížení v případě téměř výlučně zemědělských podniků bez spotřeby průmyslové a městské. Jistým
východiskem se mohl stát tzv. smíšený provoz (pro město, průmysl i zemědělství). Zpráva pozorovala na
jedné straně snahu zemědělských centrál, usilujících o připojení měst a průmyslu a na straně druhé úsilí
městských centrál o připojení venkova (v Německu např. Mohuč, Postupim, Štětín; v Čechách Hradec
Králové, Kadaň, Pardubice, Most, Jaroměř, Kutná Hora). Materiál se odvolával na publikaci Bruno
Thierbacha Die Betriebsführung städt. Elektrizitätswerke“, jejíž autor plédoval za přeměnu městských
”
centrál v přespolní centrály.39 Doporučovala se finanční účast veřejných korporací jako v Německu (kraje,
provincie, města, obecní svazy). V této souvislosti materiál uváděl podporu bavorské vlády a slezského
provinciálního svazu pro využívání vodní energie jako zdroje elektrické energie. Nejvíce se v Německu
měla osvědčit družstva pro rozvod a odběr proudu.40 Materiál, podepsaný prezidentem Zemské správní
komise hrabětem Vojtěchem Josefem Schönbornem (Schoenbornem), končil třinácti technickými a finančními otázkami pro anketu.41
34

Tamtéž, s. 10.
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Podrobněji srv. [on line] [2007-01-30]. Dostupný z WWW: <www.cez.cz/presentation/cze/>.

36

NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Anketa o opatření venkova a zejména zemědělství elektrickou
energií. Příloha A. Statistika. Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft
mit elektrischer Energie. Beilage A. Statistik, Statistika, sine.
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NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Úvod a některý materiál pro anketu, která za účelem úvahy
o opatření venkova a zejména zemědělství energií elektrickou, svolána byla na základě usnesení zemské správní komise
království Českého ze dne 26. listopadu 1913 čís. 120.034/V. Einleitung und einiges Material für die im Grunde des
Beschlusses der Landersverwalungskommission des Königreiches Böhmen vom 26. November 1913 Z. 120.034/V. einberufene
Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit elektrischer Energie.
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Autorem posledního materiálu (Příloha B)42 byl ing. Jaroslav Syrový, zemský inženýr-adjunkt. Ten
podnikl studijní cestu do pruských a saských zemědělských přespolních elektráren v létě 1912. Materiál obsahuje řadu podrobných technicko-ekonomických parametrů navštívených elektráren v Coschütz
(dnes Dresden-Coschütz v Sasku), Neubrandenburg (Meklenbursko-Přední Pomořany), Besswitz (dnes
Biesowice v Pomořanském Pojezeří v Polsku), Lottin (dnes Lotyn v Pomořanském Pojezeří v Polsku)
a Birnbaum-Meseritz-Schwerin a. Warthe (dnes Miȩdzychód-Miȩdzyrzecz-Skwierzyna v Pomořanském
Pojezeří v Polsku).
K anketě byla pozvána řada institucí.43 Jako experti, kterým se hradily cestovní náklady, byli uvedeni
obecní starosta Jan Černý ve Věkoších, říšský poslanec Jindřich Kaulfersch ve Frýdlantu, říšský poslanec
Jan Kotlant v Holohlavech, c. k. ministeriální rada JUDr. Arnold Krasny ve Vídni, člen výboru českého
odboru zemědělské rady pro království České F. Mašín v Lošanech.44
Růstu počtu elektrárenských družstev (většinou zaměřených na spotřebu elektrické energie) nezabránila ani první světová válka. Většina družstev na spotřebu elektrické energie vznikala i nadále v okruhu
velkých elektráren (dobově přespolních) jako např. v Dražicích, Hradci Králové a Pardubicích. Z toho
Dražice a Hradec Králové byly členy Ústřední jednoty. Až od roku 1915 jsou uváděna nová elektrárenská
družstva jmenovitě: Sendražice, Skalička, Černice (1915), Albrechtice n. C. (1916), Velká Skalice, Polisy
(1917) a Kaplice (1918).
Narůstající počet elektrárenských družstev (dobově družstev hospodářských, strojních, elektrárenských a pro rozvod elektrické energie) a existence družstevních elektráren vedla Ústřední jednotu ke
zřízení odboru sdružení elektrárenských a strojních dne 18. května 1918.45 Poněkud paradoxně posilovala
pozice družstevní elektrifikace za války, zejména v souvislosti s neutěšenou hospodářskou situací v roce
1918.46 Celkový přehled elektrárenských družstev Ústřední jednoty podává následující tabulka.

zemědělské přespolní centrály podporovány býti snad dle vzoru pruského, anebo má se dáti přednost smíšeným přespolním
centrálám pro účely městské i venkovské? 3. Zasluhují venkovské podniky pro rozvod a konsum proudu zvláštního ohledu?
4. Mají býti podporovány také podniky venkovských obcí, zejména podniky venkovských svazů komunálních? 5. Má se
podpora obmeziti jako dosud na společenstva výdělková a hospodářská dle zákona z r. 1873, anebo má se bráti ohled
i na jiné formy svépomoci? 6. V jaké formě má díti se finanční podporování (subvence, nezúročitelná půjčka, záruka za
úroky a splácení)? 7. Má se podpora vztahovati bez rozdílu na centrály, sítě primérní, sítě sekundérní a na hospodářské
stroje provozovací, či jen na určité a které části podniku? 8. Jak mají finanční příspěvky býti vyměřeny, a v jaké výši
má býti stanoveno minimální účastenství interesentů: 9. Jaké opatrnosti mají býti stanoveny za účelem spolehlivého
zajištění rentability podniku, za účelem zabezpečení reelního stanovení nákladů zařizovacích, hospodárného zadání stavby
a provedení stavby? 10. Jak má pečováno býti dohled nad provozováním podniku, a má-li snad také stanoven býti vliv
dohlédacího úřadu v příčině tarifů? 11. Stačí prostředky, jež dosud jsou po ruce, k vybudování této akce? 12. V kterých
případech (dle výše nákladu zařizovacího) mělo by povolení zemské podpory pro jednotlivý případ vyhraženo býti slavnému
sněmu? 13. Jak jest opatřiti potřebný dlouhodobý úvěr investiční?“ Tamtéž, s. 26–27.
42
NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Anketa o opatření venkova a zejména zemědělství elektrickou
energií. Příloha B. Enquete betreffend die Versorgung des flachen Landes und insbesondere der Landwirtschaft mit
elektrischer Energie. Beilage B. Zpráva o cestě inž. Jaroslava Syrovýho zemského inženýr-adjunkta, která podniknuta
byla z rozkazu zemského výboru království Českého, za příčinou studia některých zemědělských přespolních elektráren
v Prusku. Cesta se konala v létě 1912.
43
Mezi nimi nalezneme: ministerstvo orby a pro veřejné práce, místodržitelství v království Českém, Zemědělskou radu
pro království České, obchodní a živnostenské komory v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Chebu, Komisi pro
kanalizaci Vltavy a Labe v Čechách, Komisi pro regulaci řek v Čechách, Exposituru c. k. ředitelství pro stavbu vodních
cest v Praze, obě pražské techniky, Královskou českou a německou hospodářskou akademii v Táboře a v Libverdě, Ústřední
hospodářskou společnost pro království České, Deutscher landwirtschaftlicher Zentralverband für Böhmen, Zentralverband
der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften in Böhmen a Ústřední jednotu hospodářských družstev, Allgemeiner
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Oesterreich, Český meliorační svaz, Deutscher Meliorationsverband für
Böhmen, Vodohospodářský výbor v Praze, Středolabské vodní družstvo, Poradní sbor českých okresů v král. Českém na
Král. Vinohradech, Zentralstelle der deutschen Bezirke Böhmens v Ústí nad Labem, Svaz českých měst v Praze, Deutschböhmische Städtekanzlei v Liberci, městské obce v Praze, Jaroměři, Kadani, Hradci Králové, Kutné Hoře, Hroznětíně,
Liberci, Pardubicích a Vejprtech, Svaz hospodářských družstev pro konsum elektrické energie v Hradci Králové a Družstevní
přespolní elektrárna v Dražicích.
44

NA Praha, ÚJHD, inv. č. 57, k. 16, čj. 21 095/1914, Reg CIII/1, Zemský výbor, resp. zemská správní komise 1914.

45

NA Praha, ÚJHD, VZ 1918, inv. č. 442, k. 249, s. 9.

46

Nesmírné zdražení pracovní síly v zemědělství a živnostech, značné zdražení uhlí, zavedení 8hodinové práce budou
”
přímo nutiti naše venkovany, aby si zaopatřili levnou sílu mechanickou, kterou jmenovitě v síle elektrické mohou nalézti;
kdežto však doposud dodávání elektřiny obstarávaly buď firmy soukromé neb města, našla Ústřední jednota sledujíc vzorně
pracující podniky elektrárenské v Dražicích a Svaz družstev elektrárenských v Hradci Králové vřelé pochopení v nejširší
veřejnosti venkovské propagováním družstev elektrárenských, kde přímí spotřebitelé z obcí sami hledí si elektrickou sílu
společným odběrem získati.“ Tamtéž, s. 9–10.
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Počet elektrárenských družstev*
Rok 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
Počet 10
14
27
36
39
40
42
43
*Poznámka: Údaje se někdy mohou lišit v jiných publikacích, neboť
někdy bývají uváděna dohromady družstva strojní a elektrárenská,
dále během roku některá družstva změnila charakter z mlýnského nebo
strojního na elektrárenské apod.
Pramen: NA Praha, ÚJHD, VZ 1918, inv. č. 442, k. 249.

Na závěr nelze nevzpomenout jednoho z významných činitelů na poli propagace elektrické energie
v zemědělství, spjatého s Ústřední jednotou, ing. Jana Černého, poslance a statkáře. Narodil se ve
Věkoších (dnes součást Hradce Králové) 1880. Po absolvování nižší reálky se věnoval hospodářství.
Po vykonání vojenské služby se zabýval propagací družstevní myšlenky. V rodné obci založil malou
elektrárnu, která se stala členem jím vytvořené organizace Svazu hospodářských družstev pro konsum
energie elektrické, společenstvo s ručením omezeným v Hradci Králové, později Východočeské elektrárny,
akciové společnosti v Hradci Králové. V čele této společnosti také působil. Od roku 1909 byl trvale volen
za člena dozorčí rady Ústřední jednoty. Byl členem agrární strany, za kterou byl v letech 1920 a 1925
zvolen poslancem. Zasedal v dopravním výboru jako místopředseda, dále v rozpočtovém a zemědělském
výboru.47 Můžeme jej označit za představitele místní podnikatelské elity s napojením na administrativněsprávní elitu a management Ústřední jednoty. V roce 1925 mu ministerstvo veřejných prací přiznalo titul
inženýra za zásluhy v provádění soustavné elektrifikace Československa. Černý předsedal Vodohospodářskému svazu pro severovýchodní Čechy. Patřil k propagátorům využívání vodní síly. Dalšími oblastmi
jeho zájmu byla finanční problematika a cukrovarnictví.48 Jan Černý zemřel v roce 1935.49

Závěr
Ústřední jednota hospodářských družstev z hlediska zaměření své činnosti na zemědělství, a především
z hlediska podpory a kontroly úvěrového i neúvěrového družstevnictví, se logicky nemohla vyhnout
problematice elektrifikace svých členů, tedy etnicky českého venkova. Přes obecně chápanou prospěšnost
elektrické energie v zemědělství si Ústřední jednota byla vědoma investiční náročnosti výstavby a vybavení družstevní elektrárny, stejně jako jejího rovnoměrného vytížení, a tedy i hospodářské prosperity. Více
byla Ústřední jednota (ve shodě se zemským výborem) nakloněna elektrárenským družstvům pro rozvod
a spotřebu elektrické energie, u nichž investiční náklady nebyly zdaleka tak vysoké jako u elektráren
a které vykazovaly lepší hospodářské výsledky. Po vzniku Československé republiky Ústřední jednota
a její vedoucí elity a administrativně-správní management i nadále podporovaly elektrifikaci etnicky
českého venkova.

47
[on line] [2007-01-30]. Dostupný z WWW: <www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/rejstrik/jmenny/cb.htm>
a <www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/rejstrik/jmenny/cb.htm>.
48
Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha 1927, s. 917.
49
[on line] [2007-01-30]. Dostupný z WWW: <www.cez.cz/presentation/cze/>.
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Historická důlní díla tuhového hornictví jižních Čech – dědičné štoly
Jiří Dvořák

Motto:
Nerostným bohatstvím se rozumí výskyt hmot v zemské kůře, které člověk potřebuje druhotně
”
ke svému životu a které se ještě dnes buď nedají anebo těžko dají nahradit umělou cestou nebo se
nedají nahradit jinými umělými hmotami. Nerostné bohatství je základem blahobytu národa, dovede-li
ho výhodně zužitkovat.“ 1
Letos tomu bude 480 let, co v tehdejším Jáchymově jistou dobu (1527) působil jako městský lékař
mimořádně a všestranně nadaný Georg Agricola (1494–1555).2 V roce 1550 dokončil a o rok později
vyšel v Basileji knižně jeho dvanáctidílný spis De re metallica libri XII. V něm dokonale popsal tehdejší
hornictví a hutnictví.3 Ostatně, jeho spis o hornictví se vyznačoval značným množstvím velice zajímavých
dřevořezů, které dosud neztrácejí svůj význam i své osobité kouzlo a které velice názorně a přehledně
přibližovaly a dodnes přibližují (laikům i odborníkům) tehdejší práci horníků a hutníků.4
Historická důlní díla se v Česku nalézají proto, že prostor českých zemí se vyznačoval poměrně
bohatou, různorodou a přitom starou hornickou tradicí.5 Vládci Českého království vděčili za svou moc
a slávu také dobývání rud drahých kovů, ze kterých razili mince.6 Středověké hornictví, představované
těžbou zlata a stříbra, jakož i ostatních rud, se tak stalo významným činitelem v hospodářském
rozmachu českého státu za posledních Přemyslovců a za Lucemburků.7 Pod vlivem postupného vyčerpání
starých známých ložisek a pod stále rostoucími náklady na udržení dolů v provozuschopném stavu,
zejména pak v nekonečném boji se spodní vodou, která citelně prodražovala provoz a snižovala míru
podnikatelského zisku, jakož i konkurencí levného, ze zámoří dovezeného drahého kovu, který rozpoutal
působení inflace, to vše ve svém součtu přispělo k tomu, že těžba drahých kovů v Českém království
postupně klesala.8 „Jednou z důležitých oblastí starého dolování byly i jižní Čechy a Šumava. Nejdříve
těžba zlata v předhusitské době, potom v 16. století dolování stříbra a nověji od 19. století dobývání grafitu
měly v těchto regionech velkou důležitost. Kromě toho se zde, většinou pro místní potřebu, v podzemí
dobývaly další suroviny a hornickým způsobem byly vylámány i jiné, nedůlní podzemní objekty.“ 9
Z hlediska regionálního členění reliéfu Česka patří jihočeské území provincii Česká vysočina, kterou zde zastupují dvě subprovincie: 1) Šumavská, 2) Českomoravská.10 Mnou popisovaná Šumavská
subprovincie zasahuje do jižních Čech svou jihovýchodní částí, kterou lze přehledně rozdělit do čtyř
1
K. Morav, Hornictví na Šternbersku, in: Kolektiv
Beroun 2000, s. 53.
2
3

autorù, Do nitra Askiburgionu. Zdař Bůh. Glück auf, Moravský

J. Folta { J. Majer { M. Zárybnický, Georgius Agricola, Praha 1994.
Georgius Agricola, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1975; Tý¾, De re metallica libri XII, Bazilej 1556.

4
Posuzujeme-li přesně a důkladně povahu celého hornictví a hutnictví, každou jeho část, poznáváme velikou užitečnost
”
tohoto podniku, který je pro lidstvo stejně důležitý jako zemědělství, bez kterého se náš život nemůže obejit. Pro správné
provozování hornictví a hutnictví je však třeba nejen dovedné ruční práce, ale i značných vědomostí a důvtipu. . . “ J.
Agricola, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, 1530. Převzato dle: J. Hromas, V. Cílek, D. Bílková, J. Novotná,
M. Vávra, Navštivte . . . Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Praha 2002, s. 104–105.
5

J. Waldhauser { G. Lehrberger { G. Morteani,

Zlatá země Gabreta. 4000 let rýžování a dolování zlata po

obou stranách Šumavy, Praha 1994.

6
R. Krajíc { J. Chvojka, Táborský poklad. Archeologický výzkum domu čp. 308, Tábor 2007. Kniha je věnována prezentaci a analýze ojedinělého pozdně středověkého mincovního depotu, včetně popisu historicko-archeologického nálezových
okolností a komplexního katalogu mincí.
7
8

J. Koøan, Přehledné dějiny československého hornictví, Praha 1955.

Bohuslav Balbín k tomu napsal: . . . Neujdeš málem míli, aby ses nesetkal s písečnými sejpy nebo štolami někde
”
v horách, v lesích, ve skalách či u řek a potoků. Pro toto bohatství byly dávné Čechy nazývány od ostatních národů
královstvím zlata a stříbra. Na ten prastarý názor navazuje Bucellinus slovy: České království je velmi bohaté, vždyť Bůh,
”
tvůrce přírody, si přál, aby v něm nechybělo ani zlato, ani stříbro, ani drahé kameny všeho druhu.“ Můžeme se dovolávat
ještě významnějšího svědectví. Papež Kliment VI. v bule, kterou potvrzuje Karlovu univerzitu, říká mimo jiné: Aby České
”
království, jež bůh obdařil tak velkým množstvím lidí i věcí, nalezlo i ve vědách požehnanou hojnost, a to v míře, v jaké
oplývá zlatem a stříbrem.“ Dokud nebylo plavbami nalezeno indické a americké zlato, dráždila hojnost stříbra a zlata
všechny evropské říše, ale všechny ty země Čechy převyšují.“
9
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě. Höhlen und Historische Grubenbauten in
Südböhmen und Böhmerwald. Caves and Historical Mine in South Bohemia and in the Šumava Moutains, Plzeň 1999,
s. 43 (dále jen Jeskyně a historická důlní díla).
10

B. Balatka { J. Sládek, Členění reliéfu ČSR, Lidé a země 29, Praha 1980, s. 70–74.
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celků: 1) Šumava, 2) Šumavské podhůří,11 3) Novohradské hory, 4) Novohradské podhůří.12 Šumava je
označována jako vrásovo-zlomové pohoří, které je ukloněné jihozápadním směrem.13 Má okraje vysoké
přibližně 1000 m. Je rozložena po obou stranách státní hranice Česka se spolkovou republikou Německo
a s Rakouskem.14 Na německé, resp. bavorské straně se nazývá Bayerischer Wald15 a území ležící ve
spolkové zemi Horní Rakousko nese označení Mühlviertel. Její délka od údolí Chodské Úhlavy k Vyšebrodskému průsmyku je cca 125 km,16 zatímco celková šířka, počítána mezi Dunajem a střední Otavou
činí kolem 80 km.17 Přirozeným předělem mezi jihovýchodním pohraničním pásmem a vnitrozemským
pásmem Šumavy je Vltavická brázda.18 Její niva19 byla, než ji z velké části zatopila voda vzedmutá
hrází přehradní údolní nádrže Lipno I, vyplněná šumavskými rašeliništi, která dodávala palivo pro
Schwarzenberské tuhové doly v Černé v Pošumaví. Zvláštností bylo před Horní Planou ležící tzv. srdce
Vltavy utvořené zde meandrující řekou.20 Celková plocha Vltavické brázdy měří 136 km2 , její nejvyšší
výška dosahuje Želetavským vrchem 815 m, zatímco nejnižší výška činí 711 m nad mořem. Převládající
výšková členitost se pohybuje v rozmezí 50–100 m, střední výška dosahuje 851,1 m, střední sklon činí
2 stupně a 42 minut. Nejsevernějším a zároveň nejzápadnějším místem je Horní Vltavice, nejjižnějším
a nejvýchodnějším místem Předmostí.21 Celou brázdu je možno rozdělit do tří částí.22 Podél levého břehu
nádrže se již nevypíná vysoké pohoří, nýbrž jen kolem 800 m vysoké výběžky nižší Českokrumlovské
vrchoviny.23
Než se zaměřím na problematiku dědičných štol, bude nezbytné se zmínit o všech otázkách plánované
výstavby vodních děl na horním toku Vltavy, které měly svůj nezanedbatelný vliv na zdejší tuhové doly.
Již na konci 19. století vyvstala aktuální otázka výstavby přehrad na Vltavě k zamezení záplav.24 Známá
je práce W. Daniela, která pojednává o možnosti hydrotechnických úprav,25 včetně zajímavých map.26
11
12
13

Kolektiv autorù, Šumava. Příroda. Historie. Život, Praha 2004.
Kolektiv autorù, Novohradské hory a Novohradské podhůří. Příroda. Historie. Život, Praha 2006.
S. Chábera, Geologické zajímavosti jižních Čech. Geologická stavba jižních Čech. Nerostné suroviny a jejich ložiska.

Popis geologických lokalit. In: Jihočeská vlastivěda, Řada B, České Budějovice 1982, s. 22 (dále jen Geologické zajímavosti).
14
15

S. Vane¹, V ráji šumavském, Plzeň 1983.
T. Bernhardt, J. Jelen, P. Mazaný, M. Haller, Šumava
Srov.

bez hranice. Šumava – Bavorský les – Mühlviertel,

Plzeň 2006.
16
17

S. Chábera a kolektiv, Neživá příroda. In: Jihočeská vlastivěda, Řada A, České Budějovice 1985, s. 9.
T. Czudek (ed.), Geomorfologické členění ČSR, Studia Geogr., 23, Brno 1972, s. 1–137. Právě nad Dunaj vystupuje

výrazně morfologicky podle podélných zlomových linií až o 700 m, zatímco na české straně klesá většinou velmi pozvolna
do podhorních vrchovin a pahorkatin. Nad rozsáhlé ploché temeno vyčnívají rozptýlené klenby hlavních vrcholů až 300 m
i výše. Na české straně Šumavy tvoří celková plocha 1671 km2 . Vrchol Plechého se svou výškou 1378 m je nejvyšším místem
na české straně, zatímco nejnižší místo leží v nadmořské výšce 470 m. U Šumavy převládající výšková členitost činí okolo
200–500 m, střední výška dosahu 921,5 m, střední sklon činí 7 stupňů a 58 minut.
18
Tento název nese nápadný povrchový útvar, kterým protéká horní Vltava a dolní části jejích přítoků. Jedná se
o poměrně přímé a vysoko položené hluboké údolí, které je ale rozevřené. Předpokládané stáří je z doby křídové. Údolí
brázdy se širokou údolní nivou je široké 2–4 km a dlouhé téměř 45 km. Název byl vzat dle názvoslovně vhodných míst
— sídel Horní a Dolní Vltavice. Viz J. Hromádka, Orografické třídění Československé republiky, Sborník Čs. společnosti
zeměpisné, 61, Praha 1956, s. 161–180; Tý¾, Horopis. Přírodní oblasti. In: Československá vlastivěda I, Příroda 1, Praha
1968, s. 435–491, 671–784.
19
Srov. R. Karpa¹, J. Záloha, Album starých pohlednic Českokrumlovsko. Album alter Ansichtskarten von Böhmisch
Krumau und Umgebung, Liberec 2001.
20
21

R. Podhola, Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska, Český Krumlov 2003.
S. Chábera a kol., Neživá příroda, s. 13; srov. Lipenská přehrada. Statut rekreační oblasti. Měřítko 1 : 50 000, Praha

1967; Lipenská přehrada. Soubor turistických map, Praha 1982.
22

1) Severozápadní část zahrnující zemi mezi Horní Vltavicí a Mrtvým luhem, je ve srovnání se zbývajícími částmi
nejsložitější. Konfiguračně se skládá z několika ramen, jimiž vtékají do brázdy přítoky Teplé Vltavy. Teplá Vltava v této
části teče v nadmořské výšce cca 750 m, zatímco vpravo i vlevo od ní se údolní svahy vypínají do výšky okolo 800 m; 2) Ve
střední části brázdy, která zahrnuje úsek od rašeliniště Mrtvého luhu až po Horní Planou, tok Vltavy klesá na výšku 730 m,
zatímco výška okolních svahů se na pravém břehu snižuje na 750 m, na levém pak na 730 m. U osady Pernek dosahují
oba údolní svahy Vltavické brázdy shodné výšky; 3) Jihovýchodní část brázdy je nejširší. Právě zde se vody Lipenské
údolní přehrady I rozlévají téměř po celé její ploše. J. Berger, Jihočeský kraj z nebe. Fotografie Jiřího Bergera. The South
Bohemia Region from the Skies, Region Süböhmen vom Himmel, Plzeň 2006, s. 98–99, 102–105.
23
24

S. Chábera a kol., Neživá příroda, s. 13.
J. Dvoøák, Z historické geografie jihočeského

vodního hospodářství do roku 1938 (včetně plánu na výstavu tzv.
Šumavského jezera – přehrady u Kienberku z r. 1892), in: Historická geografie 33, Praha 2005, s. 119–156.

W. Daniel, Der südliche Böhmerwald. Das Flussgebiet der Ober-Moldau und der Maltsch. Studie über die Hochwassergefahren und Anträge über die Abminderung derselben durch Schutzbauten, Praha 1892 (37 s. + příl.).
25

26
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, mapová sbírka, Karte des Böhmerwaldsee’s der Urzeit an den Quellen
”
der Moldau vor dem Durchbruche der Thalsperre am Kienberg unterhalb dem jetzigen Friedberg von W. Daniel Ingenier.“
– č. inv. MP 197, č. přír. 1397/56. Jižní Šumava – Vodopisná mapa, formát 590/500 mm, měřítko: 1 : 150 000, barevná

102

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 203

Řada Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007

S tím souvisela i problematika pozemkových meliorací a souběžná úprava vodních toků, která měla
rovněž pro jižní Čechy velký význam.27 Rozvodněné potoky a řeky ztěžovaly hospodářský život zdejších
obyvatel nejen poškozováním pozemků a úrody na nich, ale i porušováním komunikací, zátopami obydlí
a také odnášením úrodné půdy.28 Podle představ některých českých techniků se účelnými úpravami
vodních toků mohla vykonávat mírová expanze ve vlastní zemi. Tím se měl rozšířit potřebný prostor pro
hospodářský život.29 Současně se měly vydatně znásobit možnosti technických prací a podnikání, které
bez těchto základních úprav nebylo možné a úspěšné. K první úpravě v technicky účelnou soustavu, do té
doby stále ještě rozptýleného a nesoustavného provádění ochrany břehů v obcích a u cenných pozemků,
došlo roku 1903.30 Po vydání zemského zákona o regulaci přítoků splavných řek byla zřízena zemská
komise pro úpravu řek v Čechách a nově byla zorganizována příslušná technická oddělení u zemského
výboru, místodržitelství a zemědělské rady.31 Ovšem v jižních Čechách byla u vodních úprav, podobně
jako u plošných meliorací, činnost malá.32 Některé údaje nám jasně ukazují, že když se odhlédne od
úprav, které byly uskutečňovány na voroplavných řekách pro zlepšení jejich splavnosti, bylo ostatních
regulací vodních toků v jižních Čechách, jak co do počtu, tak i do významu a rozsahu, až do roku 1925
velice málo.33 Vznikem Národohospodářského sboru jihočeského (NSJ)34 a jeho značně vytrvalou činností
se nakonec přece jen podařilo dosáhnout u představitelů samosprávy, zemské a státní správy patřičný
zájem nejen o jihočeskou regulaci potoků a řek, ale také o komunikační infrastrukturu jako celek.35
Podnítil i tolik potřebnou a nezbytnou podporu, vedoucí nakonec k tomu, že zákon č. 49 z roku 1931
o státním fondu pro vodohospodářské regulace mohl v regionu NSJ dojít svého praktického a pro jižní
Čechy patřičného naplnění.36 Po roce 1925 byly NSJ zahájeny nejdříve přípravy na výstavbu přehrad
litografie, příloha ke knize: Flussgebiet der oberen Moldau und der Maltsch“, orientace: sever – jih, stup. rozdělení:
”
D 31◦ – 32◦ 10´, Š 48◦ 20´– 49◦ 5´východně od Ferro, nakladatel: Gustav Neugebauer, Prag, tiskl: Schnellpressedruck Maasch,
Pilsen, Henenmuehle, Mapa Šumavského jezera. Pro JčM bylo získáno po r. 1945 zrušeného německého šumavského muzea
v Horní Plané v r. 1958.
27
28

B. Ludvík, Zpět k pramenům, Praha 2005.
M. Marti¹, J. ©olc, Země, krajina a člověk, Praha 1977; M. Janeèek a kol., Ochrana zemědělské půdy před erozí,

Praha 2002.

29
Josef Stocký, Jihočeské vodní hospodářství, in: Jan Stocký, Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský a sociální vývoj
a stav. Program regionální páce, Praha 1937, s. 54 (Ponechávám křestní jména, aby nemohlo dojít k zaměnění obou bratrů
Stockých!).
30
I. Jakubec, Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 jako fenomén hospodářských dějin a DVT?, Rozpravy Národního
technického muzea v Praze 189, Dějiny vědy a techniky 12, Praha 2004, s. 52–58. I. Jakubec připomíná jednání mladočechů
s ministerským předsedou Ernstem von Koerberem a jeho příslib vyjít vstříc českým požadavkům v souvislosti s podporou
výstavby alpských drah. To uvádí i O. Urban, Česká společnost 1848–1918, Praha 1982, s. 511–512.

Vodohospodářské podnikání ministerstva veřejných prací v oblastech jihočeských, in: J. Stocký, Jižní Čechy, s. 65–
77. Autor není u článku a ani v přehledu autorů a jejich příspěvků výslovně a přímo uveden! Osobně se ale domnívám, že
autorem, který vycházel z několika dalších zdrojů, mohl být Josef Stocký (1890–1938), starší bratr Jana Stockého. I když
nebyl zaměstnancem ministerstva veřejných prací, byl technickým radou Zemského úřadu, měl vodohospodářství ve svém
referátu v rámci NSJ. Autor na s. 71 doslova uvádí: Pokud se týče Vltavy, je klíčem k jejímu ovládnutí vybudování přehrad
”
v jižních Čechách, hlavně na pramenech Vltavy a Otavy. Potřebnost těchto přehrad, a to zejména na Vltavě u Želnavy
a v prameništi Otavy na Křemelné u Stodůlek, byla zjištěna již v letech předválečných, kdy také jejich výstavba již byla
zamýšlena.“ (V letech předválečných = v letech před první světovou válkou 1914–1918).
31

32
Na druhé straně musíme připustit, že všechno špatné může být někdy i k něčemu dobré, a zase naopak. V důsledku toho
nebyla kanalizována řeka Vltava od Vyššího Brodu, Třeboňskem nevede kanál Dunaj – Vltava od Vídně, nebyly postaveny
dva vedlejší průplavy z Českých Budějovic do Lince a na Untermühl k Dunaji. Ten první projekt předložil r. 1896 ing.
Urbanitzky a ten druhý továrník Poeschl v r. 1897. Pro překonání rozdílů výšek byly navrženy lodní železnice. Jak píše
prof. ing. Antonín Smrček, byla po roce 1900 následující situace – Tou dobou byla manie navrhovati k překonávání výšek
”
lodní železnice o co největším spádu. Byla pro ně živena nálada takřka v celém technickém světě. Té podlehlo i vídeňské
ředitelství vodocestné a pracovalo proto na projektu trasy zdvihadlové, aniž ještě znalo jeho typ!“ A. Smrèek, Otázka čs.
průplavů za posledních sedmdesát let, in: J. Stocký, Sedmdesát let technické práce, Praha 1935, s. 56–59, zde s. 57.
33
SOA Třeboň, fond Národohospodářský sbor jihočeský (dále jen NSJ), inv. č. 243, sign. VI A – 1a, kart. č. 64, Vodní
hospodářství a vodní stavby. Vodní hospodářství. Všeobecně. Organizace vodohospodářských akcí – programy, oběžníky,
zprávy, memoranda, dotazníky, studie, vodní právo, memorandum o udržování a doplňování vodních knih, zájmové
organizace, memorandum o zřízení poradních sborů podle vodohospodářských zákonů, státní orgány vodohospodářské
služby a jiné (1924–1940).
34

J. Dvoøák, K problematice vzniku, vývoje a

zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925–1941), JSH 63,

1994, s. 132–150.

35
A. Komlosy, V. Bù¾ek, F. Svátek, (Hg.), Kulturen an der Grenze. Waldviertel – Weinviertel – Südböhmen –
Südmähren, Wien – Waidhofen an der Thaya 1995; A. Komlosyová, V. Bù¾ek, F. Svátek, (vyd.), Kultury na hranici.
Jižní Čechy – Jižní Morava - Waldviertel – Weinviertel, Vídeň – Waidhofen an der Thaya 1995.

J. Stocký, Jihočeské vodní hospodářství, in: J. Stocký, Jižní Čechy, s. 55. SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 243, sign.
VI A – 1a, kart. č. 64, Vodní hospodářství a vodní stavby. Vodní hospodářství. Všeobecně. Studie vodohospodářského plánu
pro jižní Čechy, finanční příspěvky, vodohospodářský fond (1924–1934), meliorační úvěr (1924–1940).
36
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v jižních Čechách.37 Jednoznačným úspěchem NSJ se stala stavba přehrady u Husince.38 Dlouhou dobu
se připravovala také výstavba tzv. Šumavské elektrárny s přehradou na Vydře a Křemelné, která však pod
vlivem hospodářské krize byla odložena ke konci 30. let 20. století.39 Předpokládaná výstavba přehrady
u Želnavy v oblasti ležící nad Schwarzenberskými tuhovými doly pochopitelně znepokojila jak jejich
majitele, protože její případné protržení mohlo způsobit značné škody na tomto majetku, tak ostatní
majitele pozemků a také představitele Ministerstva národní obrany.40 Ovšem později se situace pod
vlivem útlumu a nerentability celého tuhového podnikání,41 po dlouholetém a neúspěšném zápase
za zachování tuhových dolů jejich přeměnou na akciovou společnost, přes snahu NSJ o pomoc, jevila
poněkud v jiném světle a vedla nakonec k trvalému uzavření podniku.42 Již v roce 1879 vypracoval
ing. Deutsch ideový návrh průplavu Dunaj – Vltava – Labe (dále jen D.V.L.), odbočující od Dunaje
asi 16 km nad Vídní, s vrcholovou zdrží kóta 552 a sestupem do Vltavy u Budějovic. Pro výstup
a sestup bylo tehdy navrženo 185 komor.43 Mapa Šumavská přehrada u Kienberga-Loučovic44 byla
vypracována jako příloha ke knize W. Daniela Flussgebiet der oberen Moldau und der Maltsch“,45 a jejíž
”
součástí byla mapa povodí horního toku Vltavy a řeky Malše.46 Všichni přehradní výstavbou ohrožení
jednotlivci i obce se pochopitelně postavili na aktivní odpor, který byl v dané době korunován pro ně
tolik potřebným úspěchem.47 Největší zásluhu sehrály, vedle mnoha jiných aspektů a důvodů v mém
příspěvku již nerozváděných, jako finanční nedotaženost projektu D.V.L. (obdobně tomu bylo u projektu
D.O.L. — Dunaj – Odra – Labe), jeho celková finanční náročnost, nevyřešené technické obtíže, otázky
zájmových skupin pro a proti projektu a jeho realizaci, atd., především chronický nedostatek peněz
potřebných na neobyčejně vysoké investiční akce, včetně jejich pomalé návratnosti a také neochota
vídeňské vlády dostát důsledně všem svým slibům a z nich plynoucím závazkům. Představitelé NSJ
se v rámci své mnohostranné činnosti chopili příležitosti a vždy znovu začali připomínat projektované
přehrady48 a jejich předpokládaný přínos pro jižní (jihozápadní) Čechy. Uvažovalo se o tom (období
30. let 20. století), že řádný systém přehrad na důležitých tocích je základem řešení vodního hospodář37
J. Nìmec, J. Hladný (edd.), Voda v České republice, Praha 2006, s. 117–122; 158–175;
Přehrady Čech, Moravy a Slezska, Liberec 2005 (barevná mapa povodí).

V. Bro¾a

a kolektiv,

38
SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 261, sign. VI C – 5c, kart. č. 69, Vodní hospodářství a vodní stavby. Vodní stavby.
Hrazení bystřin, nádrže, přehrady a rybníky (1926–1940). Přehrady na Blanici u Husince (1926–1940).
39

Tamtéž, Přehrada na Vydře a Křemelné (1927–1938).

40

Tamtéž, fond NSJ, inv. č. 120, sign. III B – 5d, kart. č. 31, Těžba nerostů a zemin. Tuha – grafitové doly v Černé na
Šumavě (1935–1938).
41
SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign 201 S, kart. č. 16, Dobrá zdání o rentabilitě tuhových
dolů (Rentabilitäts-Berechnung); Popis tuhových dolů, Popis závodu k 1. 5. 1938 — Krátká historie Schwarzenberských
grafitových dolů a hospodářsko-technický přehled (1938).
42
SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 120, sign. III B – 5d, kart. č. 31, Těžba nerostů a zemin. Tuha – grafitové doly v Černé
na Šumavě (1935-1938).
43
A. Smrèek, Otázka čs. průplavů za posledních sedmdesát let, in: J. Stocký, Sedmdesát let technické práce, Praha
1935, s. 56–59, zde s. 56. Srov. I. Jakubec, Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 jako fenomén hospodářských dějin a DVT?
Rozpravy Národního technického muzea v Praze 189, Dějiny vědy a techniky 12, Praha 2004, s. 53-58. V poznámkách 1-1-7
uvedeny patřičné prameny a literatura k problematice vodních cest a průplavů!
44
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, č. inv. MP 212, č. přír. 1397/58, Jižní Šumava – Vodopisná mapa,
Böhmerwaldsee der Urzeit an den Quellen der Moldau vor dem Durchbruche der Thalsperre am Kienberg uterhalb dem
jetzigen Friedberg von W. Daniel, Jngenier. Ještě existuje č. inv. MP 802 – Karte des Böhmerwaldsee, 54/64,5 cm.
45

Velikost říčního území až do Budějovic: A) Vltavy – 1858,0 km2
B) Malše – 1000.0 k m2 ,
z toho připadající:
a) na horní Vltavu až do Ziering . . . . . . 1224,0 km2
a) na údolí Malše . . . . . . . . . . . .
b) na Chvalšinský potok . . . . . . . . . . . 136,0 km2
b) na Švarcavský potok (říčka Černá) . .
c) na Křemžský potok . . . . . . . . . . . . . 205,0 km2
c) na Stropnický potok (říčka Stropnice)
d) spodní Vltavu až po Budějovice . . . . . . 243,0 km2
Dohromady . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858,0 km2
Dohromady . . . . . . . . . . . . . . .
Plocha dohromady . . . . . . . . . . . . . 2858,0 km2 nebo 49,7 čtverečních mílí.

. . . 404,0 km2
. . . 168,0 km2
. . . 423,0 km2
. . 1000,0 km2

46
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Karte des Flussgebietes der Moldau und Maltsch bis Budweis für die
”
Anlage der Erforderlichen Thalsperren zur Besetigung von Hochwassergefahren von W. Daniel Ingenier in Pilsen 1892“,
č. inv. MP 198, č. přír. 1397/56, Mapa povodí Vltavy a Malše – Vodopisná mapa, formát 775/485 mm, měřítko: 1 : 150 000,
fotolitografie, orientace: sever – jih, stup. rozdělení: D 31◦ – 32◦ 40´, Š 48◦ 25´– 49◦ 5´východně od Ferro, Nakladatel:
Commissionsverlag Gustav Neugebauer, k. u. k. Buchhandlung in Prag, Graben, Tiskl, Photolitographie und Druck in
Wien, Mapa povodí Vltavy a Malše k Budějovicím jako příloha potřebných přehrad k odstranění nebezpečí velkých vod.
Pro JčM bylo získáno ze zrušeného muzea v Horní Plané v r. 1958.
47
48
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I. Jakubec, Říšský vodocestný zákon, s. 55–58, reakce pánů poslanců a vlády.

Vodohospodářské podnikání ministerstva veřejných prací v oblastech jihočeských, in: J. Stocký, Jižní Čechy, s. 65–77.
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ství49 jižních Čech. Současně mělo dojít k zmírnění či úplnému omezení dvou extrémů: 1) zhoubných
a nezvladatelných povodní, 2) zamezení negativních dopadů suchých období. Ziskem měla být: 1) výroba
levné a čisté, tzv. ,bílé“ elektrické energie, 2) umožnění potřebných zemědělských závlah, 3) možnost
”
zředění odpadních vod vypouštěných do Vltavy dřevařským průmyslem, vyrábějícím zde celulózu, papír,
lepenku a novinový papír, v Loučovicích (firma Bratří Porákové) a ve Větřní u Českého Krumlova (firma
Hynek Spiro a synové),50 4) pomoc na splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Prahy a následně
Labe pod Střekovem a za hranicemi Československa.51 NSJ doslova uvádí: Uskutečnění alespoň dvou
”
šumavských přehrad, a to na Vltavě a na Křemelné, mělo by nejen blahodárný vliv na jihočeský kraj a na
střední Vltavu vyrovnáním vodních odtoků, využitím vodní energie a umožněním zemědělských závlah,
ale prospělo by velice k hospodářskému a turistickému oživení jižních Čech. Při stavbě nalezlo by pak
práci na staveništi pouze jediné přehrady aspoň 500 dělníků po 4 roky, což by nemalou měrou zlepšilo
zaměstnanost v tomto chudém horském kraji. Lze tedy říci, že výstavba šumavských přehrad jest jižním
Čechám nutností a celým Čechám pak i státu dílem vysoce prospěšným.“ 52 Pokud se týká jednotlivých
přehrad, NSJ ve svém plánování vycházel z předchozích projektů a proto byly představy činovníků NSJ asi
následující. Pomineme-li neuskutečněný návrh z r. 1892, byl další z r. 1903, kdy měla vzniknout přehrada
na Vltavě u Želnavy na říčním km 377. Projektantem byl tehdejší Zemský správní výbor. Její cena se
tehdy pohybovala ve výši 4,6 mil. rakouských korun. Vlivem odporu majitelů pozemků, lesů a realit, kteří
v ní viděli ohrožení zájmu lesního hospodářství, však nebyla uskutečněna. Právě proto NSJ hledal řešení
v novém a podrobnějším projektu, který měl mít pozměněné řešení. To spočívalo v uplatnění nejnovějších
poznatků ve způsobu stavby zemních hrází. Proto se měla asi 9 km pod soutokem Studené a Teplé Vltavy
vybudovat zemní hráz. Její výška měla dosáhnout 12,5 m a v koruně měla mít délku 680 m. Zemní hráz
měla zvednout hladinu Vltavy asi o 10 m nad úroveň dna údolí. Obsah zadržené vody měl dosáhnout asi
26,4 mil. m3 , což představovalo asi 9 % celkového průměrného ročního odtoku v místě přehrady. Zatopená
plocha měla mít rozlohu asi 7,5 km2 . Mělo vzniknout jezero o délce asi 10 km. Přibližná výše výdajů
byla v rozpočtu uváděna ve výši 50 milionů Kč.53 Protože by přehrada přerušila plavení dřeva na horním
toku Vltavy, byla v délce 10 km navržena potřebná náhrada v podobě plavebního kanálu. Podmínky pro
zřízení přehrady byly označovány jako poměrně příznivé a pro sypanou hráz byl v blízkosti vyhlédnutého
staveniště dostatek potřebné zeminy. Přitom u přehrady postavená hydrocentrála měla využít vodní spád
při tzv. průběžném 24hodinovém provozu.“ 54 NSJ již tehdy také uvažoval o tom, že velkého vlivu na
”
”
tok Vltavy dalo by se docíliti zřízením přehrad buď nad Frymburkem anebo nad železniční stanicí
Lipno, u nichž, ovšem za značných národohospodářských obětí, dalo by se docíliti velkých obsahů nádrže.
Pro tato místa byly dosud vykonány pouze povšechné studie na základě topografických map.“ 55 Ovšem
velice důležité a potřebné bylo též upozornění na problémy spojené s výstavbou a provozem obou
navrhovaných přehrad. 1) Společným negativním jmenovatelem byla jejich velká zátopová plocha, která
by měla být zemědělcům odebrána a za kterou tehdy neexistovala odpovídající náhrada; 2) Dále byla
v zátopové oblasti obou těchto přehrad rozsáhlá a mocná rašeliniště. Patřila pod panství knížecího
rodu Schwarzenberků. Rašelina byla využívána k pohonu závodní elektrárny tuhových závodů v Černé
v Pošumaví.56 Technické parametry projektu byly zhruba následující: 1) Na říčním km 344 měla stát
nádrž nad Frymburkem. Zátopová plocha měla mít rozlohu 15,1 km2 , při zvednutí hladiny Vltavy o 5 m
měla mít přehradní nádrž obsah asi 40 mil. m3 . Celkový předpokládaný nutný náklad byl odhadnut na
nejméně 60 mil. Kč. 2) Na říčním km 335 měla stát přehradní nádrž u Lipna.57 Zátopová plocha měla
49
M. Jermáø, Vodní hospodářství, Praha 1982,
a možné perspektivy, Praha 1998.
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V. Plecháè, Vodní hospodářství na území České republiky, jeho vývoj

M. Zátka, Průmysl jihočeský, předpoklady jeho udržení a rozvoje, in: J. Stocký, Jižní Čechy, s. 108–115, zde s. 110.
SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 250, sign. VI C – 1a, kart. č. 65, Vodní stavby. Vodní stavby všeobecně.
Vodohospodářské podnikání ministerstva veřejných prací v oblastech jihočeských, in: J.

STOCKÝ, Jižní Čechy, s. 73.

Tamtéž, s. 72; SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 261, sign. VI C – 5c, kart. č. 69, Hrazení bystřin, nádrže, přehrady
a rybníky. Přehrady: u Želnavy (1934–1937).
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Tamtéž. Publikace dále uvádí: Celkový roční průměrný odtok Vltavy v místě přehrady činí 292,5 mil. m3 , čili
”
průměrně 9,27 m3 /vt., při čemž povodně přes 100 m3 /vt. se objevují i po pěti letech, a naopak letní minima jsou velmi
3
nízká (roku 1911 jen 1,14 m /vt). Vlivem nádrže snížila by se většina katastrofálních velkých vod až k ústí Malše o 50 %.
Letní minima by bylo možno zlepšiti na 3,4 m3 /vt., normálně by byl pak odtok vyrovnán as na 7 m3 /vt.“
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Tamtéž. Zvýrazněná kurzíva odpovídá kurzívě v originálním textu!
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W. Lex, Die Schwarzenberg’schen Grafitwerke zu Schwarzbach in Böhmen und Wappoldenreith in Niederösterreich,
J. Formánek, J. Køí¾ek, K. ©Ttìpán, Grafit, jeho těžba, úprava a použití v průmyslu, Praha 1963.

Prag 1929;
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SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 261, sign. VI C – 5c, kart. č. 69, Hrazení bystřin, nádrže, přehrady a rybníky. Přehrady:
u Lipna (1937).
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mít rozlohu asi 18,5 km2 , při zvednutí hladiny Vltavy o 11,50 m měla mít přehradní nádrž obsah asi
76 mil. m3 . Celkový nutný náklad byl odhadnut na nejméně 77 mil. Kč. Předpokládané vzdutí hladiny
vodní přehradní nádrže mělo dosahovat až k železničnímu mostu u zastávky Stögenwald. Vytvořené
přehradní jezero by mělo mít délku asi 22,5 km.58
Českoslovenští vojáci přesto trvali na svém negativním rozhodnutí, protože potřebné finanční prostředky, kterých se přitom všeobecně v ČSR již nedostávalo, byly nezbytně nutné pří výstavbě opevnění.59
Příčiny nižší dynamiky hospodářského růstu ve třicátých letech netkvěly v nevýkonnosti československé
ekonomiky. Československo zůstávalo hospodářsky životaschopným státním celkem. Krize však plně
odkryla jeho skutečné problémy.60 Ty měly, podobně jako v Rakousku, Belgii, Nizozemí a v dalších
malých průmyslových státech kořeny ve velké závislosti na mezinárodních trzích otřesených největší krizí
moderní doby.61 Československé hospodářství neprokázalo přitom žádoucí adaptabilitu vůči postupujícím
hospodářským otřesům a také jeho strukturální změny probíhaly příliš pomalu.62 Sociální dopad oslabení
hospodářského růstu byl zvláště silný v pohraničních oblastech osídlených německým obyvatelstvem.63
Zastavil se příliv cizích investic a naopak začal odliv nejdříve židovského, cizího a potom zčásti i českého
kapitálu.64 V mezinárodních a později i domácích hospodářských kruzích tak plně převládly obavy z nejistých perspektiv Československa.65 Hlavní příčina politických i hospodářských problémů meziválečné
ČSR však spočívala v mimořádně komplikovaných a nepříznivých zahraničněpolitických podmínkách
vyvolaných ohrožením republiky sousedním Německem pod vedením A. Hitlera.66 Obrovským zatížením
pro hospodářství byly vysoké náklady na obranu, stavbu pevností67 a vyzbrojování armády, které vedly
ke skryté inflaci.68 Přes oslabení hospodářského růstu však zůstávalo československé hospodářství do
osudného Mnichova v září 1938,69 který zcela rozbil jeho územní a hospodářskou integritu,70 stabilní
ekonomikou s dobře fungujícím trhem71 a stabilní měnou.72
NSJ a jeho vodohospodáři připravovali na horní Vltavě výstavbu přehrad u Želnavy,73 včetně
navazující varianty u Frymburku, později bylo také navrženo Lipno.74 Všechno toto usilování NSJ
58
Vodohospodářské podnikání ministerstva veřejných prací v oblastech jihočeských, in: J. Stocký, Jižní Čechy, s. 72.
Srov. J. Koucourek, Český atlas – Jižní Čechy. Obrazový vlastivědný průvodce, Praha 2004, Lipensko I., II., III., s. 72–77,
Lipensko III., s. 76–77 (Původní tok Vltavy na mapě z roku 1936 – s. 76).
59
SOA Třeboň, fond NSJ, inv. č. 120, sign. III B – 5d, kart. č. 31, Těžba nerostů a zemin. Tuha – grafitové doly v Černé
na Šumavě (1935–1938). Dopisy představitelů MNO a důstojníků generálního štábu pro NSJ.
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A. Teichová, Wirschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918–1980, Wien 1988.
A. Teichová, Kleinstaaten in Spannungsfeld der Grossmächte. Wirtschaft und Politik in Mittel- und Südosteuropa
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A. Teichová, Mezinárodní kapitál a Československo 1918–1938, Praha 1994.
J. Machaèová { J. Matìjèek, Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918–1938, Opava 1999;
R. Prokop, České pohraničí se zřetelem na národnostní a sociálněekonomickou charakteristiku 1918–1938. (Materiálová
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o výstavbu přehrad na horní Vltavě ukončil až Mnichov 1938.75 Vodohospodáři působící v NSJ i potom
hledali pro region Jihočeska možnosti adekvátních náhrad.76 Lipno nad Vltavou byla původně nepatrná
osada a první zmínka o osadě Lipno pochází z roku 1530. Německý název byl Lippen a jiný používaný
název byl Lippnerschwebe. Osada byla jednou z poddanských vesnic na panství kláštera ve Vyšším
Brodě. Přifařena byla pod farnost Frymburk.77 V minulosti sloužila jako přístaviště vorů.78 Osada byla
v letech 1850–1949, s přestávkou let německé nacistické okupace pohraničí 1938–1945, součástí politického
okresu Kaplice a soudního okresu Vyšší Brod. Osada Lipno byla součástí obce Slupečná. V letech 1949–
1960 byla součástí správního okresu Kaplice. Až v 50. letech 20. století se osada stala samostatnou obcí
s názvem Lipno nad Vltavou, když zdejší poštovní úřad nesl toto označení od 15. 9. 1957. Do osady vedla
elektrická železniční trať z Rybníka. Provoz na ní byl zahájen od 17. 12. 1911. Právě železnice nahradila
náročnou přepravu klád po cestách do Vyššího Brodu. Při výstavbě sypané hráze a betonové přehradní
zdi byla koncová část trasy železnice přemístěna. Lipno nad Vltavou se mocně rozrostlo a zalidnilo během
výstavby přehrady. Obec byla v letech 1960–2002 součástí okresu Český Krumlov. Dnes je střediskem
turistického ruchu při dolní části přehrady. Od r. 2003 je součástí správního obvodu obce s rozšířenou
působností Český Krumlov, pověřený obecní úřad Vyšší Brod.79 Největší vodní dílo (VD) v Čechách
— Údolní nádrž Lipno I. se někdy nazývá šumavským mořem.80 Přehrada se budovala v letech 1952–
”
1960 jako horní stupeň vltavské kaskády.81 Celková délka hráze v koruně činí 296 m, maximální výška
přehrady nad základy je 42 m, nad terénem údolí 25 m. Plochou hladiny patří Lipenská údolní nádrž
k největším jak v bývalém Československu, tak i v současném Česku, protože při nejvyšším vzdutí má
48,7 km2 . V podélné ose nádrže má délku 48 km, ve směru této podélné osy nádrže dostaneme nejdelší
průhled v délce 9 km, jinak se udává též největší šířka až 10 km. Kolmo na velkou osu nádrže dostaneme
maximální šířku, která je 5,2 km. Na břehové linii, která leží na kótě 726,00 m, dosahuje obvodu 118 km.
Z toho na levý břeh Lipna připadá 68 km, na pravý břeh 50 km. Obsah nádrže je při maximálním
vzdutí 306 miliónů m3 vody. Sama přehradní nádrž je poměrně dost mělká, o průměrné hloubce jen
6,5 m. To za teplých letních měsíců umožňuje dobré prohřátí vody, včetně dlouhodobého koupání. Ovšem
v nejhlubším místě je hloubka vody až 21,5 m. VD Lipno shromažďuje vodu z povodí, které dosahuje
celkové plochy 950,56 km2 . Členitost pobřeží, která je charakterizovaná koeficientem vývoje pobřeží, což
je délka obvodu vzhledem ke kruhu o stejné ploše, je 4,8.82 Přehradní nádrž je rájem pro všechny druhy
vodních sportů.83 Se stavbou souvisely i rozsáhlé demoliční a odlesňovací práce, přeložka železniční trati
ze stanice Černá v Pošumaví do Nové Pece a stavba nové silnice. Přehrada má sypanou zemní hráz
s betonovým jádrem. Na její levé straně je betonový gravitační blok s přepady a výpustí. Přehradní zdí
zadržená voda je odváděna do výpustí, které ji kolmými 170 m hlubokými šachtami přivádějí k podzemní
nung und Realisierung einer etnischer Säuberung“ in der Mitte Europas 1848/49–1945/46. Dokumentace o příčinách,
”
plánování a realizaci etnické čistky“ ve středu Evropy 1848/49–1945/46. Band I. Vom Völkerfrühling und Völkerzwist
”
1848/49 bis zum Münchner Abkommmen 1938 und zur Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren“ 1939. Od
”
probuzení národů a národnostních hádek 1848/49 k Mnichovské dohodě 1938 a zřízení Protektorátu Čechy a Morava“
”
1939. Auswahl, Bearbeitung und Zusammenstellung. Vybrali, zpracovali a sestavili R. J. Hoffmann { A. Harasko,
München 2000 (Veröffentlichung des Sudetendeutschen Archivs).
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Vory do těchto míst připlouvaly po řece Vltavě ze šumavských lesů. Protože další úsek koryta řeky Vltavy, zejména
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hydroelektrárně. Zde umístěná oběžná kola dvou Francisových turbín dosahují výkonu 120 000 kW.84
Z hydrocentrály je voda odváděna ve skále vylámaných podzemním tunelem dlouhým 3,5 km do řečiště
Vltavy nad Vyšším Brodem. Zde byla vybudována malá vyrovnávací nádrž nazvaná Lipno II., která
zachycuje vodu z hydroelektrárny při špičkovém provozu a následně ji vypouští rovnoměrně do říčního
koryta.85 Také zde je elektrárna, která má jednu Kaplanovu turbínu o výkonu 1500 kW. Nádrž je
dlouhá 1,5 km a hluboká 10 m.86 Až do r. 1989 platilo, že pro rekreační účely byl určen levý břeh
přehradního jezera.87 Nepřístupnost pravého břehu vedla, mimo jiných aspektů, nejen k chátrání, ale
i přímo k zániku, někdy i záměrnému a organizovanému, mnoha kulturních památek.88 Severozápadní
část Lipenské přehradní nádrže se stalou součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava (CHKO).89 Byla
zřízena výnosem ministerstva školství a kultury dne 27. 12. 1963. Byla největším chráněným územím
tehdejší ČSSR. Sídlem jihočeské části CHKO Šumava se stal Vimperk. Celá CHKO Šumava měla
1630 km2 , jinak 163 000 ha, na jihočeskou část připadalo 1080 km2 , délka dosahovala 113 km a obvod
měl 330 km.90 Chráněná část zahrnovala vlastní Šumavu a část jejího předhůří. V r. 1991 vznikl Národní
park Šumava (NP), na který se převedlo 68 330 ha z CHKO Šumava, ve které tak zůstalo 99 851 ha.
Správa NP Šumava sídlí ve Vimperku. Od r. 1990 patří pod biosférickou rezervaci UNESCO. Zaujímá
centrální část pohoří Šumavy s nejhodnotnějšími partiemi.91
Přehradou vzdutá hladina VD Lipno zatopila svou zátokou,92 oddělenou od hlavní vodní plochy
sypanou kamennou hrází spojující silnicí Černou v Pošumaví a Hůrku, bývalé schwarzenberské tuhové
doly v Černé (Schwarzbach)93 a i rozsáhlá rašeliniště v povodí Vltavy.94 Pod bývalou osadou Květná
v Želnavské hornatině pramení 19,3 km dlouhá Olšina, která je prvním větším levostranným vltavským
přítokem. Její hydrologická charakteristika je následující: Směřuje jižním směrem, na horním toku má
”
horský spád s těsným údolím o spádu až 50 %, který klesá na středním toku až na 16 %. Potom se údolí
rozšiřuje a potok vstupuje do rozlehlé kotliny, ve které protéká stejnojmenným rybníkem.“ 95 Rybník
Olšina, který podle staršího názvu, převzatého ze jména blízké osady, ležící 5 km severovýchodně od
Horní Plané, nesl též název Hodňovský. Olšina má rozlohu cca 138 ha, maximální hloubku dosahuje 6 m
a je nejvyšším šumavským rybníkem, neboť leží v nadmořské výšce 731 m. Přitom patří také k nejvýše
položeným velkým rybníkům nejen v jižních Čechách a Čechách, ale i v celém dnešním Česku.96 Rybník
byl založen již koncem 14. století.97
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85
86
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Právě zde byla rozmístěna četná tábořiště, chatové osady a ubytovací zařízení. Horní Planou, Jenišov, Černou
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koupališť. Pravý břeh jezera, podobně jako celá okolní krajina, měl a dosud má rozmanitý ráz. Střídají se zde pole,
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vnitra a obdržel speciální propustku, stejně se mohl pohybovat jen v doprovodu ozbrojených příslušníků útvarů Pohraniční
stráže.
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Vše pochopitelně podléhá vývoji, včetně dobově podmíněných výkyvů.98 Také proto různé doby
různě hodnotily hospodářské možnosti jihočeského regionu.99 To vždy platilo a dosud platí i pro oblast
ekonomicky nejdůležitějších surovin Jihočeska, jak ukazuje například následující hodnocení: . . . jsou
”
převážně koncentrovány v pánvi Českobudějovické a Třeboňské, kde jsou zastoupeny a těženy hlavně
keramické jíly, štěrkopísky, křemelina a do nedávné doby i lignity. Z významných surovin v krystaliniku
jsou to především grafity, krystalické vápence a niklové rudy. V dostatečné míře jsou zde zastoupeny
též některé stavební suroviny (kámen a cihlářské hlíny). Průzkum ložisek hlavních nerostných surovin je
poměrně pokročilý, avšak těžba některých surovin není dosud plně rozvinuta.“ 100
Přitom na sklonku středověku a začátkem novověku byla hornická činnost na některých místech
jižních Čech mimořádně živá a významná. Tehdy se těžilo především zlato a stříbro.101 Zlato se získávalo
rýžováním v sekundárních náplavách řek a jeho pozůstatky představují rýžovnické kopečky, nazývané
sejpy a hrůbata, nalézající se podél skoro celého toku Otavy.102 V dnešním Jihočeském kraji, na Písecku a Strakonicku (tedy na území bývalého Prácheňského kraje),103 zejména výrazné jsou u Katovic,
Pracejovic, Modlešovic a Štěkně, se vlastně jedná jen o jejich zbytky, protože značná část bývalých
sejpových polí byla v průběhu staletí poničena jak přirozenou cestou v podobě vodní eroze, tak těžbou
štěrkopísků a kultivací. Rýžování bylo v jihočeské oblasti souvisle prováděno od starší doby kamenné.
Také za Keltů107 dosáhlo mimořádně velkého rozsahu a bylo soustředěno zejména do údolí řek: Otavy,108
Ostružné, Volyňky, Blanice, Lomnice, Skalice, Vltavy, Želivky a celé řady jejich přítoků.109 Středověké
rýžování přivedlo hledače zlata, kteří postupovali proti proudu zlatonosných řek, až k rozsypům a primárním výskytům zlata většinou hydrotermálního původu na křemenných žilách.110 V oblasti moldanubika
se vyskytují dva hlavní typy zlatonosné mineralizace: 1) metamorfogenní ložiska se zlatem vyšší ryzosti,
doprovázená wolframovou rudou scheelitem; 2) zlato-stříbronosná hydrotermální žíly se zlatem nižší
ryzosti; 2a) přecházející ovšem často ke snižování obsahů zlata a zvyšováním obsahu stříbra a sulfidů do
stříbronosných polymetalických žil s jen nízkou příměsí zlata, zejména v oblasti Českokrumlovska, dále
98
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Záblatí na Prachaticku a u Volyně v Pošumaví.111 Tehdejší největší zlatonosné revíry jako Kašperské
Hory,112 Kasejovice113 a Bělčice114 severozápadně od Blatné,115 ležely převážně mimo dnešní Jihočeský
kraj, v lepším případě na jeho okraji či sem zasahovaly pouze svou periférií.116 Mnohem později objevené
a také již méně významné svým výnosem byly výskyty křemenných zlatonosných žil. Místem těžby se stalo
okolí Písku,117 zejména na místech jako Havírky118 a Kometa u Všeteče,119 Strakonicko,120 Zlaténka
u Pacova na Humpolecku121 a relativně zcela osamocený výskyt na Dobré Vodě u Českých Budějovic
a v jejich okolí.122 Obdobně tomu bylo i u Vodňan.123 Zvláštností byl nález zlata u Křepic u Vodňan dne
25. března 1927,124 který zde na chvíli rozpoutal přímo krátkodobou zlatou horečku.125 Lze říci, že těžba
a veškeré kutací práce končila v těchto oblastech na přelomu 18. a 19. století, zatímco veškeré kutací
práce, průběžně prováděné ve století 19. a ještě zač. 20. stol. končí v letech 1939–1944, kdy zpočátku
v mnoha pokusech o obnovu těžby sehrával důležitou iniciativu NSJ Praha.126 Poměrně krátkodobý
rozkvět těchto ložisek od 13. do 15. století, spojený s jejich podzemním dobýváním v Kašperskohorském
revíru127 a ve Zlatodolech na Písecku,128 které bylo proti prostému rýžování finančně mnohem dražší a též
organizačně a technicky náročnější,129 lze snad vysvětlit těžbou pravděpodobně bohatých cementačních
zón nad primárními partiemi chudých a málo mocných křemenných žil.130
Svým rozsahem mnohem významnější, ani jihočeský region nebyl výjimkou,131 byla v Čechách
poněkud mladší těžba stříbra, které se těžilo z cementačních zón polymetalických ložisek.132 Později došlo
na těžbu stříbra, olova a mědi z primárních výskytů v křemeno-karbonátových žilách a mylonitových
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poruchových zónách.133 Ovšem směrem do hloubky rostly technické potíže při otvírce a těžbě chudších
primárních částí žil.134 Až od 13. století význam těžby rychle stoupá. Právě díky nalezištím stříbra a jejich
dolům (Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov) dosahuje staré české hornictví135 svého vrcholu a evropského
věhlasu.136 Největší ložiska žilného typu byla provázána s tektonickým systémem blanické brázdy. Byla
seskupena do větších, z hlediska těžby stříbra historicky významných revírů, nebo naopak, v jejich
směrném pokračování se utvořily osamocené drobnější výskyty. K nejznámějším stříbrným revírům
patřily: Ratibořské Hory — Stará Vožice, Rudolfov, Český Krumlov. Je zajímavé, že všechna tato
”
stříbrná a stříbrno-zlatá ložiska nepředstavují podle dnešních hledisek průmyslově využitelná ložiska.“ 137
Ovšem přitom otvírka a těžba ve výše uvedených revírech, kdy dosáhla hloubky až 400 m, přetrvala až
do začátku 20. století.138 Jedinou výjimkou byl revír v Českém Krumlově,139 kde těžba zlata a stříbra
definitivně končila v první třetině 19. století, aby byla nahrazena těžbou zdejšího grafitu.140
Již ve 13. století se těžba grafitu rozvinula na německé, resp. bavorské straně Šumavy v okolí Pasova
na území Pasovského biskupství.141 Obyvatelé osady Pfaffenreuth grafit odváděli jako daň vrchnosti.142
Také na české straně Šumavy143 máme nejstarší zprávy ohledně dobývání tuhy, které se vztahují k roku
1757. Právě tehdy požádal nejvyšší pražský purkrabí krumlovskou správu schwarzenberských panství
o zaslání vzorků tuhy, která se již tehdy těžila. Nejdříve začali dobývat tuhu na svých pozemcích sedláci
z okolí Hůrky na Šumavě.144 Právě z 60. let 18. století jsou nejstarší písemně doložené zprávy o dobývání
tuhy v jižních Čechách.145 Nejdříve se grafit získával primitivně povrchovými pracemi.146 Od roku 1767
jej dodávali i výrobcům tužek do Vídně a Uher.147 A protože se grafit v období napoleonských válek stal
výhodným vývozním zbožím, začala se o něj zajímat i státní správa rakouského mocnářství. Výsledkem
zájmu státní správy bylo, že roku 1811 byl grafit prohlášen za vyhrazený nerost.148 Od tohoto roku
se jeho dobývání muselo řídit báňskými předpisy a zákony.149 Jihočeská grafitová ložiska150 se vzápětí
133
134
135
136
137

S. Chábera, Geologické zajímavosti, s. 24.
S. Chábera a kol., Neživá příroda, s. 99.
J. Koøan, Technika doby Lucemburské, Studie z dějin hornictví 11, Praha 1981, s. 30–54.
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 56.
S. Chábera, Geologické zajímavosti, s. 24.

138
Je nutné připomenout, že drobné polymetalické výskyty v okolí Pelhřimova (jejichž význam byl, a to v době, kdy zde
probíhala těžba, tedy v minulosti velmi malý), patřícího od r. 2000 do Jihlavského kraje a od r. 2001 do Kraje Vysočina,
zřejmě přináleží jiné metalogenetické provincii.
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J. Koøan, Rožmberské báňské podnikání, Časopis Společnosti přátel starožitností, 67, Praha 1959, s. 129–146.
S. Chábera, Geologické zajímavosti, s. 24.
Graphitwerk Kropfmühl AG, München [asi 1930]; Graphit-Bergbau in Kropfmühl, Kropfmühl [1978], 11 s.

J. Formánek, J. Køí¾ek, K. ©tìpán, Grafit, jeho těžba, úprava a použití v průmyslu, Praha 1963, s. 30 (dále jen
J. Formánek, J. Køí¾ek, K. ©tìpán, c. d.), s. 9 uvádí rok 1250.
143
J. Majer, Hornictví, in: I. Smolka ve spolupráci s redakčním kolektivem a J. Foltou, Studie o technice v českých
zemích 1918–1945 – V. (1. část), Praha 1995, s. 63–112, zejména s. 96 (3.14.1. Tuha); F. Jílek (ed.), Studie o technice
v českých zemích 1800–1918. Díl I.-IV., Praha 1983–1986; A. Parma, Průmysl. Hornictví. Tuha, sůl, nafta, in: Českoslo142

venská vlastivěda. Technika, díl IX., Praha 1929, s. 32–34 (Tuha), citována s. 32. Srov. Československá vlastivěda. Příroda,
díl I., Praha 1930, s. 293–294, dále též s. 339; 458; S. Chábera, Šumavská ložiska grafitu, Šumava 12, Vimperk 1979, s. 3–4;
srov. J. Majer, Hornictví, in: H. Hlu¹ièková a kol., Technické památky, 1. díl, A–G, Praha 2001 (2002), s. 493 (heslo
Černá v Pošumaví).
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J. Formánek, J. Køí¾ek, K. ©tìpán, c. d., s. 11.
W. Lex, Die Schwarzeberg’schen Grafitwerke zu Schwarzbach in Böhmen und Wappoldenreith in Niederösterreich,

Prag 1929, s. 7.

J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 69; J. Formánek, J. Køí¾ek, K. ©tìpán, c. d., s. 11. Rakouští a bavorští
barvíři, kteří zdejší grafit kupovali, naučili šumavské osadníky grafit sušit a učinili jej tak vyhledávaným předmětem
obchodu.
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V okolí Černé v Pošumaví zdejší němečtí obyvatelé (rolníci a sedláci), grafit jednoduchým způsobem vykopávali
z povrchových výhozů a používali jej k mazání kol nebo jako leštidlo.
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J. Koøan, 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).
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SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond Schwarzenberská báňská správa Černá v Pošumaví (dále jen BS Č), (1835) – 1906
– 1945, Inventář: II/ ČK 3, F. Navrátil, A. Mráèková – 1965. Dále: A. 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.

150
Viz J. Dvoøák, Těžba a zpracování jihočeské tuhy v letech první světové války 1914–1918, in: Regiony a první světová
válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 12. listopadu
1999, České Budějovice 2001, s. 52–58; Tý¾, Těžba tuhy ve Schwarzenberských grafitových dolech v Černé v PošumavíSchwarzbachu v první polovině 20. století, in: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava
Laciny. Uspořádali J. Harna a P. Prok¹, Praha 2001, s. 279–289; Tý¾, Z fondu Schwarzenberská báňská správa Černá
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stala předmětem enormního zájmu, prospekce a těžby mnoha podnikatelů, kteří se odhodlali patřičně
a úspěšně zbohatnout na dobývání zdejších velkých zásob této nerudné suroviny.151 Zajímavé jsou údaje
ohledně těžby jihočeské tuhy z oblasti bývalého českokrumlovského okresu. Odhaduje se, že se v okolí
”
Černé v Pošumaví, Mokré a Hůrky vytěžilo okolo 700 000 tun grafitu, u Českého Krumlova asi 140 000
tun, celkem v rubanině přibližně 1,4 miliónu tun. V současné době je celková roční těžba kolem 30 000
tun grafitu.152 Navíc v severním okolí Českého Krumlova asi 20 000 tun.“ 153 Uvádí se, že celkem činil
odbyt knížecích dolů v letech 1812–1934 asi 42 740 vagónů po 10 tunách, tedy něco kolem 427 400 tun
grafitu.154 Asi 272 600 tun grafitu připadalo na jiné grafit těžící společnosti, jako byl těžař Anton Eggert
et Co., těžařstvo Českých tuhových závodů, Hořického, Hůreckého, Mokranského, Žlábeckého těžařstva,
Zachovy a Stifterovy společnosti.155
Velkým problémem při každé hornické činnosti156 byla spodní voda a způsoby jejího odčerpávání.157
Někdy se připojila i voda povrchová,158 často v podobě přívalové vlny jako důsledek mohutné bouřky
a následných záplav.159 A právě nečekaně velký příval vody z rozvodněného potoka Olšiny zaplavil pod
ním ležící knížecí Schwarzenberské tuhové doly.160 Při těžbě grafitu se většina jihočeských tuhových
těžařů potýkala s podobným problémem, jako jejich předchůdci u zlatodolů a dolů na stříbro.161 Tím
velkým a trvalým problémem bylo odvodňování dolů.162 A proto po vzoru svých předchůdců také
přistupovali na podobná řešení, která vždy spočívala, pokud selhávalo odčerpávání různými čerpacími
stroji, v ražení odvodňovacích či svodných“, tzv. dědičných štol“. Jejich primárním úkolem bylo
”
”
podcházet v různých hloubkách pod doly, ze kterých tak odváděly onu spodní vodu, případně plnily
i sekundární funkci a usnadňovaly i jejich větrání.163 Přitom právě dědičné štoly vždy byly velice
rozsáhlými a z hlediska financí nejvíce nákladnými důlními díly. Jejich ražení bylo značnou peněžní zátěží
mimo jiné i proto, že jejich ražení neposkytovalo možnost získat ihned investované finanční prostředky
zpět, jako tomu bylo v případě vytěžené zlaté či stříbrné rudy či nerudních surovin, např. grafitu. Přitom
některé z dosud dochovaných vyražených historických dědičných štol jasně dokazují, že dřívější horníci
své práci rozuměli.164 Dosahovali značného a překvapivého mistrovství, které si dodnes vynucuje naše
v Pošumaví, (1835) – 1906 – 1945 ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov, Historická geografie 31
(Zdeňku Boháčovi in memoriam“), Praha 2001, s. 47–65; Tý¾, Pokus o komparaci českých tuhových dolů se světem (Od
”
počátků těžby až do roku 1960), . Rozpravy Národního technického muzea v Praze 182, Dějiny vědy a techniky 11, Praha
2003, s. 47–59; Tý¾, 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; Tý¾, Úprava grafitu v 18.–20. století (v českých
zemích ve světle dochovaných archivních materiálů a literatury), Rozpravy Národního technického muzea v Praze 189,
Dějiny vědy a techniky 12, Praha 2004, s. 67–85; Tý¾, Některé dochované památky spojené s dopravou tuhy v krajině
jižních Čech (v průběhu 18.–20. století), Rozpravy Národního technického muzea v Praze 193, Dějiny vědy a techniky 13,
Praha 2005, s. 99–110.
151
F. Hercog, Jihočeská grafitová ložiska. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 4, České
Budějovice 1964, s. 57–71.
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Jednalo se asi o rok 1986. V provozu byl důl Václav v Bližné u Černé v Pošumaví a některé doly v Českém Krumlově.

S. Chábera a kolektiv, Příroda na Šumavě, s. 25 (rok 1987); srov. S. Chábera a kol., Neživá příroda, s. 88, kde
neuvádí žádné konkrétní údaje, pouze: Těžbou a výrobou grafitu stojí Československo stále mezi největšími světovými
”
producenty (asi na 5. místě).“ (rok 1985); srov. též S. Chábera, Geologické zajímavosti, s. 25, kde doslova uvádí: Dosud
”
bylo v jižních Čechách vytěženo cca 1 milión tun suroviny“. (rok 1982).
153
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SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Popis tuhových dolů.
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Údaje získané na základě odečtu a odhadech o množství těžby.

Kolektiv autorù, Šumava, s. 133–134, Nerostné suroviny, minerály a půdy. Ložiska nerudných surovin. Ložiska
tuhy (oddíl Příroda, geologie a hydrologie, nerostné suroviny).
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N. 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.

158
F. Weyde, Witterungs- und Wasserstandesverhältnisse in Budweis, Budweis 1901 (48 s. + příl.);
und Wasserstandesverhältnisse in Budweis, Budweis 1912 (24 s.).

Tý¾, Witterungs-

159
J. Munzar, Protipovodňové instrukce v českých zemích v minulosti, in: Historická geografie 31, Praha 2001, s. 163–
189; J. Munzar { S. Ondráèek, Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty. Příspěvek přednesený
na XXI. Sjezdu české geografické společnosti, který se konal 2006 v Českých Budějovicích (Sborník příspěvků bude vydán
v prvním pololetí roku 2007 na DVD nosiči, bude rozdělen do 4 částí/dílů, kromě příspěvků má obsahovat i fotodokumentaci
z akcí XXI. Sjezdu české geografické společnosti).
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B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova, České Budějovice 1958.
J. Koøan, J. Koutek, Rudní ložiska oblasti Rudolfovské a jejich dějiny, Geotechnika 2, Praha 1947 (86 s.)
J. Koøan, K hlubinné těžbě zlata v Čechách. Studie z dějin hornictví, 12, Praha 1980, s. 47–74.
B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova, s. 220–243.
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uznání a respekt. S tím pochopitelně velice úzce souvisí i postavení a pozice těch těžařstev, která většinou
měla v celém těžebním revíru dominantní postavení a byla kapitálově patřičně zabezpečená.165 Aby se
stala štola tzv. dědičnou štolou, musela přitom splňovat celou řadu atributů. Jedním z nich byla hloubka
štoly, která měla dosahovat minimálně 20 m.166 Dále tu sehrávala důležitou úlohu i její délka. Právě
kvůli často značně dlouhým (až několikakilometrovým) úsekům se při ražení dědičných štol, které bylo
mimořádně náročné na čas, používalo postupu ražby z několika míst současně. K tomuto účelu sloužily
šachtice (někdy označované jako světlíky), které byly s předstihem zakládány ve vytýčené trase dědičné
štoly. Právě zkrácení času pro vyražení dědičné štoly hrálo významnou úlohu při její výstavbě. To, zda
se celá dřina“ štolovému těžařstvu opravdu rentovala, se ukázalo až ve chvíli, kdy odvodněné doly
”
přinášely patřičný zisk, ze kterého mělo štolové těžařstvo obdržet různě vysoké dávky a odvody, to vše
na základě svých trvalých nároků.167 Jinak se ve středověku a raném novověku též očekávalo, že se může
při ražení dědičné štoly narazit na nečekaná ložiska, která též svým výtěžkem přinesou nečekaný zisk
ještě v průběhu výstavby odvodňovací štoly. Jedním z mnoha příkladů tzv. dědičných štol v Česku je
Janova dědičná štola (o délce přes 3 km), později spojená s dědičnou štolou Josefovou (dlouhou asi 1520 m,
ovšem s přilehlými přístupovými prostorami až 2 km) v Ratibořicko-vožickém revíru.168 V Rudolfovském
revíru169 je podobnou prací dědičná štola Eliášova dosahující celkové délky 3 km, kterou začala těžařstva
Abrahám a Pět bratří razit směrem od Úsilného a která byla s přestávkami ražena v období let 1575–
1723,170 ale odvodnění dolů nakonec nevyřešila.171
Státní oblastní archiv v Třeboni má ve své pobočce v Českém Krumlově, umístěné na českokrumlovském zámku, zpracován zajímavý archivní materiál, který nese název Fond Báňská Schwarzenberská
správa v Černé v Pošumaví (1835) – 1906–1945. Právě v tomto fondu jsou dochovány mapy a plány
z doby činnosti knížecích172 Schwarzenberských tuhových dolů ve Schwarzbachu. Jedná se o několik set
plánů a map, které se bezprostředně vztahují k těžbě a zpracování tuhy.173 Jejich naprostá většina však
zachycuje jednotlivé šachty knížecího podniku, případně plánované a nerealizované projekty.174 Jedním
z nich je například Projekt dědičné štoly z Hořic ke grafitovým dolům v Černé v délce 6940 m. Byla
nakreslena roku 1920 W. Lexem v měřítku 1 : 25 000, výšky 1 : 2 500, směr štoly 246 stupňů 13 minut
00 vteřin, počítalo se s deklinací 6 stupňů 37 minut. Projektovaná dědičná štola měla odvádět spodní
vodu od šachet: Prince Jana, Pavlova, Moricova, Olšinská, Josefova, Ferdinandova, Anna, Viktoria, čímž
165
166
167

S. Chábera, Geologické vycházky do českobudějovického okolí, České Budějovice 1962, s. 47–53.
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 44.
Srov. J. Koøan, Přehledné dějiny československého hornictví, Praha 1955; Z dějin hornictví, Praha

1968; Z dějin

hornictví a hutnictví, Praha 1970; Studie z dějin hornictví 1–34. Praha 1971–2006.
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J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 58–62.
S. Chábera, V. Novák, Příspěvek k poznání montánních forem antropogenního reliéfu v oblasti Lišovského prahu.
Podrobněji:

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, 19, České Budějovice 1978, s. 1–12.
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B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova, s. 45 uvádí: ”Otázka odvodnění dolů zaměstnávala těžaře a techniky na dolech.
Roku 1574 se děje první zmínka o plánu prorazit svodnou štolu od Voselna k veseckému pohoří, založenou tak hluboko,aby
se její pomoci mohly odvodnit všechny zatopené doly starých cechů. Dne 24. září 1575 císař Maxmilián II. povolil štolní
daň tři tolary z jednoho látra, aby mohla být práce s ražením štoly sv. Eliáše (svodné čili dědičné štoly) počata, a to až do
doby, kdy bude nalezena ušlechtilá žíla.“
171
S. Chábera, Geologické vycházky, s. 49, zde S. Chábera uvádí roky 1572–1732; J. Cícha, Jeskyně a historická důlní
díla, s. 62–66. J. Cícha uvádí letopočet zahájení prací 20. 7. 1574, ale neuvádí rok dokončení. B. Böhnel, Dějiny města
Rudolfova, s. 227 uvádí, že: Dne 5. srpna 1723 dal Josef Capeta jen prostřednictvím svého štajgra Jakuba Urbana ohlásit
”
magistrátu v Budějovicích, že se mu podařilo prorazit štolu sv. Eliáše, že tedy dokončil dílo, které trvalo bezmála 150 let!
Stalo se tak po 99 letech od znovuotevření štoly a po 149 letech od doby, kdy roku 1547 se počal plán prorazit štolu od
horských těžařů začal realizovat.“ (správně je rok 1574!).
172
Tuhové doly založil kníže Josef ze Schwarzenberku (1769–1833) v r. 1812. Jeho manželka Pavlína, rozená z Arenberku
(1774–1810) zahynula tragicky v Paříži, na plese pořádaném na počest císaře Napoleona I. Viz. M. Lenderová, Tragický
bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha – Litomyšl 2005.
173
Pokud se jedná o možnosti reálného využití těchto dochovaných map a plánů, lze je použít jednak pro potřeby výuky
historické geografie, jednak pro oblast dějin vědy a techniky, zejména pak důlního podnikání při těžbě a zpracování tuhy, její
přepravy místní i dálkové dopravy prováděné formanskými povozy, koněspřežkou České Budějovice – Linec, železnicí s parní
trakcí a po vodě prostřednictvím vorů a lodí, dále pro zdokumentování dnes již většinou zaniklých míst její těžby a úpravy
v rámci regionálních dějin a vlastivědy, v rámci environmentálních dějin a historického land-use při zkoumání paměti
krajiny v Česku. V tomto konkrétním případě se nabízí možnost srovnání se sousedy v rámci střední Evropy, především
v Německu (Bavorsko – Pasovsko) a v Rakousku (Dolní Rakousy – Waldviertel). Ukázky map a plánů z archivních fondů
budou publikovány v připravované knize, která vyjde 2007.
174
S. Winchester, Mapa, která změnila svět. William Smith a zrození moderní geologie, Praha 2004. Geologické mapy
zpracované geologickými odborníky ukazují potřebné informace ohledně rozmístění jednotlivých nerostů a dalších surovin.
Ovšem jen některé mapy a plány z fondu BS Č, aniž bych tím snad chtěl snižovat jejich hodnotu, mohou výjimečně posloužit
i jako zajímavá umělecká díla, která vydávají nepopiratelné dobové svědectví o umu a schopnostech obyvatel jižních Čech
v 18.–20. století, Čechů i Němců.
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měla rozhodující měrou přispět k obnovení těžby a prosperity. Její začátek, který projektoval ing. W. Lex,
tehdejší ředitel knížecích grafitových dolů, byl ve výšce 642,176 m. Vedl od šachty Prince Jana a vyústění
dědičné štoly mělo po sedmi kilometrech končit u železniční stanice Hořice na Šumavě.175 Autor počítal
s využitím spádového rozdílu 12 m a se svedením zachycených spodních vod do Hořického potoka ve
výšce 630,353 m nad mořem.176 Vlastní ražení štoly začalo v průběhu let 1920–1922, kdy byla práce
na štole ukončena. Vyrubáno bylo pouze 222 m. Štola je dnes nepřístupná, protože její vyústění bylo
zavezeno.177
Lze proto oprávněně předpokládat, že potřebnou inspirací pro tento důležitý počin se stal příklad
Josefovy dědičné štoly u Mokré. Osada Mokrá patřila k významným místům těžby šumavské tuhy. Vedle
sedláků178 zde těžila tuhu Eggertova těžařská společnost.179 Většina důlních děl ležela od obce směrem
na jihovýchod. Těžba sledovala důležité grafitem bohaté území. Zdejší grafitonosný pruh utvořilo několik
ložisek, která byla hornicky otevřena a dobývána řadou šachet.180 Jejich hloubka se pohybovala v rozmezí
od 40 do 70 m. Zdejší těžbu již od počátku pronásledovala spodní voda. Proto problémy s přítokem
podzemních vod do dolů měla vyřešit uvažovaná ražba odvodňovací štoly. Vzhledem k technické a finanční náročnosti díla sáhlo Eggertovo těžařstvo k tehdy relativně rychlému a hlavně dostupnějšímu
čerpání spodních vod prostřednictvím parních strojů. Teprve několik let po koupi Eggertova těžařstva
(1886) knížetem Schwarzenberkem181 bylo v r. 1895 navrženo řešení v podobě vyražení Josefovy dědičné
štoly, která měla odvodnit tuhovou oblast ležící okolo osady Mokré. Proponovaná štola měla nyní již
Schwarzenberské tuhové doly v oblasti Mokré tzv. podsednout“ ve hloubce 80 m, a tím je měla zbavit
”
problémů se spodními vodami.182 R. 1897 byly zahájeny vlastní ražební práce. Jejich pomalý postup vedl
k dočasnému zastavení výstavby štoly r. 1901. Práce byly obnoveny a ve vzdálenosti 1280 m dosáhla štola
r. 1911 pod jižním okrajem obce Mokrá 70 m hlubokou Ferdinandovu šachtu. Po vyzdění části dědičné
štoly se na ní v období let 1913–1920, v důsledku válečné těžby a problémů s údržbou štol, na kterou se
tehdy nedostávalo financí ani ostatních prostředků, řádně nepracovalo. Zánik dolů v Černé zaplavením se
stal podnětem pro její další prodloužení.183 V letech 1920–1929 došlo postupně k vyčištění již hotového
úseku Josefovy dědičné štoly a následně jejímu dalšímu prodloužení až do místa šachty Anna. Při ražení
dědičné štoly bylo vytěženo ložisko Ferdinandovo, ke kterému vedla Ferdinandova šachta u Mokré. Ale
již v letech 1929–1933 došlo k propadání území nad vytěženým Ferdinandovým ložiskem. Tyto problémy
se řešily tím způsobem, že materiál z ražené dědičné štoly byl používán při vyplňování již vyrubaných
důlních prostor. Jednou z posledních nadějí na záchranu knížecích dolů, bohužel nenaplněných, byla
otvírka Annina ložiska, když štola v délce 2240 m dosáhla napojení na šachtu Anna.184 Ložisko však
nesplnilo očekávání, protože neobsahovalo dobyvatelné množství jakostního grafitu. Zřícení šachty Anna
r. 1937 znamenalo definitivní zánik ražení Josefovy dědičné štoly.185
Její vyústění, které dnes leží na břehu zálivu VD Lipno I., západně od osady Mokrá, je možno vidět
na fotografiích,186 včetně situace z doby jejího provozu.187 Právě na nich je vidět, jak tento portál, který
175
176

I. Wiltschko Das Böhmerwald – Passionsspiel in Höritz, in: Jan Stocký, Jižní Čechy, s. 167–168.
J. Koøan, Topografie a dějiny dolování, Tab. I. – Pl. I. (20 – Projektovaná dědičná štola z Hořic ke grafit. dolům

v Černé, délka 6940 m. Pro potřeby příspěvku J. Kořana do Sborníku SGÚ XVI. (1949) překreslil v Č. Krumlově v květnu
1949 Fr. Fejfar z tehdejšího Ú. A. – Černá – reg. sig. č. 224, originál: Černá, květen 1920, od ing. W. Lexe, tehdejšího ředitele
knížecích grafitových dolů).
177
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 74–75.
178
Pro možnost jisté analogie, protože o sedlácké těžbě tuhy v Mokré nejsou dochovány žádné archivní materiály, poslouží:
M. Ortmeier, “Millionenbauern”. Bäuerlicher Graphitbergbau im Unteren Bayerischen Wald, Finsterau 2001 (142 s.).
179
SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Popis tuhových dolů.
180
Šachta Ferdinandova, Anna, Viktoria.
181
Kníže Josef a jeho bratr Karel dělí roku 1802 rod na dvě linie: na starší hlubocko-krumlovskou (primogenituru)
a na mladší orlickou linii (sekundogenituru). Srovnej: Jiøí Záloha, Stručné dějiny rodu knížat ze Schwarzenberku, České
Budějovice, b. d., nestránkováno, J. Záloha, Kurzgefasste Geschichte des Geschlechtes der Fürsten zu Schwarzenberg.
Vydal Historický spolek Schwarzenberg, Hluboká nad Vltavou, b. d., nestránkováno. O schwarzenberské sekundogenituře:
Zdenìk Bezecný, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině
19. a na počátku 20. století, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 5).
182
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 73–74. Zde uvádí, že náklady byly odhadnuty na 46 232 zlatých a doba
ražení na 5 let.
183
SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Popis tuhových dolů.
184
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 74.
185
SOA Třeboň, pobočka ČK, Fond BS Č, inv. č. 115, sign. 201 S, kart. č. 16, Popis tuhových dolů.
186
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, fotografie na s. 74; srov. J. Dvoøák, Po stopách ztracené technické památky,
fotografie na s. 36.
187
Tamtéž, dvě fotografie na s. 37.
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je dnes již zvolna se rozpadající památkou, vypadal, stejně jako jeho okolí, v době hornického provozu ve
20. letech 20. století.188 Právě pro vstupní portál Josefovy dědičné štoly je typická tzv. schwarzenberská
architektura vždy kombinující kámen a cihly s jejich pečlivým vyspárováním. Na římse vstupního portálu,
s volutami po stranách, stál na slepém vlysu nápis Josefi – Stollen. Právě nad ním je dochován dekorativní
podstavec, dříve mající hornický znak a dosud nesoucí kamennou knížecí korunku. Kromě zachovaného
vstupního portálu se do dnešních dnů (2007) v osadě Mokrá dochovala ještě budova dolu Anežka.189
Zbývající zděné objekty nyní slouží bydlení či rekreačním účelům. Původní terénní rozložení u obce
je narušeno výstavbou moderní silnice vedoucí z Hořic na Šumavě do Černé v Pošumaví.190 Relativně
úplně je dosud dochována Ferdinandova šachta s obezděním, včetně zbytků železných roštěných povalů
a žebříků.191
Projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím
GA ČR č. 409/04/1213. Autor tímto děkuje GA ČR za poskytnutou finanční
pomoc.

Přílohy:

1) Ideální plán rudolfovských dolů, kreslený P. Jakubem Achaartem r. 1720, vpravo Rudolfov, vlevo
od něj postupně Adamov, Hůry, Libnič, vysvětlivky vlevo dole, g = Eliášova dědičná štola (převzato: B.
Böhnel, Dějiny města Rudolfova, České Budějovice 1958, Obrazová příloha k druhému dílu, nestránkována).
188
189

W. Lex, Die Schwarzeberg’schen Grafitwerke, s. 11 (fotografie Josefistollen Mugrau).

Předělaná na rekreační objekt, včetně betonové desky, která překrývá a chrání původní šachtu.
Viz např. www.mapy.cz (základní, letecké, hybridní, historické); www.atlas.cz
http://amapy.atlas.cz (letecké, základní); www.ckrmlov.cz (těžba tuhy).
191
J. Cícha, Jeskyně a historická důlní díla, s. 75, barevná fotografie č. 29 (přílohy nestránkovány).
190
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2) Mapka č. 2: Přehledná geologická mapa okolí Rudolfova (pokryvné útvary pro přehlednost
vynechány). Podle J. Koutka (převzato: S. Chábera,Geologické vycházky do českobudějovického okolí,
České Budějovice 1962, s. 48).

3) Mapka Stopy po dolování stříbrných rud v rudolfovském rudním revíru (převzato: S. Chábera,Geologické zajímavosti jižních Čech. Geologická stavba jižních Čech. Nerostné suroviny a jejich
ložiska. Popis geologických lokalit. Jihočeská vlastivěda, Řada B, České Budějovice 1982, s. 97.
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4) Projektovaná dědičná štola z Hořic ke grafitovým dolům v Černé, délka 6940 m. (převzato: J.
Kořan, Topografie a dějiny dolování, Tab. I. – Pl. I. 20. Pro potřeby příspěvku J. Kořana do Sborníku
SGÚ XVI. (1949) překreslil v Č. Krumlově v květnu 1949 Fr. Fejfar).
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Využití nukleárních analytických metod při výzkumu uměleckých předmětů
a památek
Igor Janovský
Abstrakt: Speciální nukleární analytické metody přispívají významnou měrou též ke stanovení původu, technologie výroby,
resp. autentičnosti uměleckých předmětů a památek. Patří sem především různé varianty rentgenové fluorescenční analýzy
a aktivační analýza. První z metod umožňuje zcela nedestruktivní zkoumání materiálu a druhá se vyznačuje vysokou
citlivostí. V článku jsou uvedeny četné příklady využití metod zejména v českých zemích.

Nukleární analytické či radioanalytické metody, které jsou založeny na využití radioizotopů, jaderných přeměnách a nebo využití ionizujícího záření, lze zařadit do tří skupin [1]:
• indikátorová analýza využívající značení materiálu radioaktivními izotopy,
• aktivační analýza využívající aktivování prvků zejména neutrony a jejich detekování prostřednictvím
indukované radioaktivity,
• nejaderná interakční analýza zahrnující metody založené na absorpci či rozptylu záření a zejména
různé druhy rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) či PIXE (particle induced X-ray emission).
Kořeny rentgenové fluorescenční analýzy sahají až k roku 1913, kdy Moseley zjistil vztah mezi
energií vyzařovaného charakteristického záření a protonovým číslem prvku (Moseleyův zákon) a princip
aktivační analýzy popsali Hevesy a Leviová [2] již roku 1936. K rozvoji a rozšířenému využití nukleárních
analytických metod dochází zejména po druhé světové válce, v důsledku pokroku v jaderné fyzice
a jaderné chemii, jakož i v elektronice a přístrojové technice.
Koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let se objevují v zahraničí publikace, svědčící o využívání zejména rentgenové fluorescenční analýzy a aktivační analýzy též při studiu výtvarných děl
a archeologických nálezů a v roce 1973 se konal 1. mezinárodní kongres (Benátky, Řím) o využití
nukleárních metod v oblasti uměleckých předmětů. V krátkém referátu z roku 1976 [3] je již citováno
více než dvacet základních prací z tohoto oboru.
Rentgenová fluorescenční analýza umožňuje stanovení většiny prvků ležících v periodické soustavě
za křemíkem, je zcela nedestruktivní (nevyžaduje odběr vzorku), značně rychlá, umožňuje aplikování
in situ, vyžaduje přitom poměrně jednoduchou aparaturu a při užití úzkého svazku budícího záření lze
dosáhnout i značně vysokého laterálního rozlišení; patrně proto je na webové stránce Britského muzea
nazvána „snovým nástrojem kurátora“ [4]. Jelikož je však analyzována jen tenká povrchová vrstva
materiálu (obvykle < 0,1mm), použití metody má též omezení. Aktivační analýza se zase vyznačuje
vysokou citlivostí, vystačí proto jen s velmi malým vzorkem jehož odběr prakticky nenaruší zkoumaný
předmět, umožňuje i stanovení stopových prvků a při zkoumání drobnějších předmětů (např. mincí) se
dokonce někdy provádí i nedestruktivní aktivační analýza celého předmětu.
Ve světě byly uvedené metody použity k analýzám starých vitráží, egyptských glazur, skleněných
mozaik, mincí, šperků, inkoustů a papíru. Přispěly rovněž při řešení otázek autentičnosti maleb a kreseb
(stanovení stopových prvků v pigmentech) [3]. Analýza materiálu z nichž je předmět zhotoven má velký
význam rovněž při restaurování, jelikož umožňuje volbu optimálních postupů nenarušujících integritu
památek a umožňuje tedy zachování pokud možno jejich původního složení.
Zajímavým příkladem je příběh „Drakeovy desky“ uložené v Bancroft Library (Kalifornská univerzita v Berkeley) [5, 6]. Mosazná deska byla nalezena v roce 1936 a byla pokládána za největší archeologický
nález v dějinách Kalifornie. Byl na ní údajně vyryt záznam Sira Francise Drakea o přistání jeho lodi
Golden Hinde r. 1579 v Marin County. Teprve r. 1977 z ní byly odebrány vzorky a metodou aktivační
analýzy bylo zjištěno, že deska není autentická. Ukázalo se totiž, že mosaz je směsí mědi a zinku o vysoké
čistotě, která nebyla ještě dosažitelná v Drakeově době. Rovněž tloušťka desky byla příliš homogenní
na to, aby mohla být vytepána. Odhaduje se, že předmět nemohl být zhotoven dříve než v 18. stol.,
ale patrně mnohem později, dokonce až roku 1936. Na tiskové konferenci konané roku 2003 v Berkeley
pak historikové konstatovali, že padělek byl zřejmě výsledkem „žertu“ přátel bývalého ředitele knihovny
(1920-1940), který se jim vymkl z rukou [6].
Jiným příkladem jsou nedestruktivní analýzy Dürerových kreseb stříbrnou tužkou, které se uskutečnily v laboratořích ve Francii metodou mikro-PIXE (micro proton induced X-ray emission) a v Německu
metodou SR-XFR (synchrotron radiation induced X-ray fluorescence)[7]. Kresby jsou totiž jemné na to,
aby z nich bylo možno odebrat vzorky k analýzám klasickými metodami. Skicář z Dürerovy holandské
cesty (1520–1521), který byl doprovozen podrobným deníkem, byl koncem 19. stol. rozebrán a asi 15 listů
se dnes nachází v různých sbírkách. Na jednom z listů, který se nachází v kabinetu mědirytin muzeí
v Berlíně, jsou dvě kresby: „Trůnící biskup“ a Muž s kožešinovou čepicí“. Analýzou bylo zjištěno, že
”
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složení stříbrné slitiny u druhé z kreseb se liší od složení slitiny u kreseb ve skicáři v tom, že kromě mědi
a stříbra obsahuje též zinek; její původ nelze prozatím určit. Zajímavé bylo též detekování rtuti ve všech
kresbách, které bylo výsledkem jejího dlouhodobého působení v kontaminovaném ovzduší (rtuť tvoří se
stříbrem amalgam); tímto způsobem lze též odlišit kresby staré od nových.
V Československu byla metoda PIXE poprvé aplikována již počátkem padesátých let 20. stol.
v Ústavu pro atomovou fyziku ČAVU (předchůdce dnešního Ústavu jaderné fyziky AV ČR), když bylo
sledováno záření X buzené urychlenými protony nejdříve v mědi a později v dalších kovech [8]. Podmínky
pro využití neutronové aktivační analýzy pak vznikly v r. 1957 uvedením reaktoru VVR-S v Ústavu
jaderného výzkumu (ÚJV) Řež do provozu a tudíž zejména zde začíná být počátkem šedesátých let
metoda aplikována.
V českých zemích byly radioanalytické metody při výzkumu archeologických a jiných památek využívány již v osmdesátých letech především v Ústavu jaderné fyziky (ÚJF) ČSAV (dnes AV ČR), a to
jak instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA), tak radionuklidová rentgenová fluorescenční
analýza (RRFA) s využitím budícího zdroje 241 Am.
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV byly analyzovány vzorky (54 ks) z nálezů skleněných
předmětů v Čechách z období prvního tisíciletí př. n. l. metodou INAA a doplňkově metodou RRFA [9].
Jednalo se o neprůhledné korály (časově starší) a průhledná, různě zbarvená skla náramků, ringperlí“
”
a patrně i nádobek (keltské sklo). Pozornost byla zaměřena na rozdíly celkového složení skloviny, na prvky
použité k barvení skla i na stopové příměsi, které mohly být vodítkem pro určení původu skla; stanoveno
bylo na 35 prvků. Analýza zcela vyloučila z předchozích skupin 5 vzorků o složení odpovídajícím mnohem
pozdějším sklům (vysoký podíl K, malý podíl Na a mnoho příměsí), které se dostaly mezi nálezy buď
náhodou, nebo jako úmyslná falza. Podobně byla metodou INAA a RFA analyzována pravěká skla (36
vzorků) z prostředí lužické a pomořské kultury v Polsku a byly hledány možné souvislosti s nálezy
na jiných územích - na Předním východě, se skly keltskými a se skly z počátku středověkého Ruska.
U některých nálezů tak vzniklo i podezření na nesprávné datování [10].
U konzervovaných korodovaných archeologických nálezů z muzejních sbírek nebývá dovolena jejich
úprava, proto bylo též pomocí RRFA též sledováno jak se liší odezva korodovaného vzorku od odezvy jeho
očištěného povrchu [11]. Koroze se u bronzů projevila značným úbytkem především Cu resp. Zn, zatímco
obsahy Pb, As, Sn, Sb a Ag se přibližně rovnoměrně zvyšovaly a patrně kontaminací z půdy se zvyšoval
obsah Fe. U hnědě nebo zelenavě zbarveného povrchu činí obohacení prvků uvedené skupiny 30-40 %,
u silně narušeného povrchu již nekovového charakteru je značně vyšší. U několika vzorků slovanských
kování z Čech a Moravy bylo vyvráceno tradované tvrzení, že se jedná o stříbrné předměty. Zlacené
předměty patřily mezi bronzy s nulovým nebo velmi malým obsahem olova a většina jich byla vyrobena
amalgamací.
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV bylo metodou RFA studováno složení téměř jednoho tisíce předmětů z avarsko-slovanského až velkomoravského období [12]. Složení raně středověkých
bronzových kování značně kolísalo i u tvarově zcela totožných předmětů, jelikož zřejmě značně kolísala
i kvalita surovin a dodržování receptur. Kromě základních složek, mědi a cínu, bylo u velké části výrobků
zjištěno olovo ( vysoký“ či nízký“ obsah) a v mnoha případech i zinek; zejména dle obsahu olova byly
”
”
charakterizovány výrobní okruhy, resp. sledována návaznost na jiné kulturní oblasti.
V další studii prehistorických bronzů [13] byla použita ke stanovení širokého spektra prvků vedle RFA
též INAA a pozornost byla věnována především artefaktům z hromadných nálezů, které jsou si příbuzné
a pocházejí z přibližně stejné doby. Cílem bylo stanovení statistických kritérií udávajících nejpravděpodobnější složení artefaktů z jedné dílny (stejný tvar a označení), artefaktů s různým označením ale ze
stejného nálezu a konečně artefaktů ze stejné oblasti nebo doby. Tak bylo zjištěno, že měď s vysokým
obsahem As, Ag a Sb (až několik %) byla velmi rozšířená v Čechách v rané době bronzové, ale cín
byl relativně vzácný. Rovněž analýza řady nalezených ingotů neobsahujících významné množství cínu
ukázala, že nebyly vyrobeny přetavením starých artefaktů, ale z původní suroviny (Cu).
V průběhu šestiletých prací (1991–1996) v rámci dvou tříletých projektů sponzorovaných Grantovou
agenturou (GA) ČR, na kterých se podílel Archeologický ústav AV ČR a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, a které byly věnovány výzkumu chemického složení několika tisíc pravěkých předmětů
ze slitin mědi – především z rané doby bronzové – byla vytvořena rozsáhlá databáze [14]. Podařilo se
charakterizovat tendence ve vývoji průměrného složení používaného materiálu a na tomto principu bylo
možno definovat převažující složení slitiny v jednotlivých etapách, případně sledovat odlišnosti související
s proveniencí artefaktů.
Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze byly v rámci dvou grantů GA ČR analyzovány různé
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kovové předměty z pohřebišť z časné doby římské z Dobřichova-Pičhory a Třebušic [15]; jednalo se
o spony, picí rohy, opasek, nádoby, zbraně a různé drobnosti, celkem více než 500 předmětů, včetně
nálezů z jiných lokalit. Památky mají původ v první historicky doložené Marobudově říši germánských
kmenů s centrem na našem území se silnými kulturními a obchodními styky s římskou říší v následujících
obdobích. Cílem bylo zjistit materiálovou specializaci při výrobě artefaktů, případně odlišit importované
předměty od domácí výroby. Analýzy prokázaly speciální bronzy u importovaných římských nádob. Též
se ukázalo, že čistě mosazné spony (průměrný obsah zinku 20 %) jsou specifické pro nejstarší fáze starší
doby římské v 1. stol. n. l., zatímco jiné materiály jsou zastoupeny v pozdějších dobách. Výroba mosazi,
vzhledově imitující zlato, vyžadovala totiž velmi vyspělou technologii. Artefakty byly zjevně zhotoveny
na českém území, ale buď ze získaných římských mincí a nebo ze surové mosazi importované z římských
provincií, jelikož složení mosazných předmětů z římských provincií je prakticky totožné. Ostatní běžné
předměty obsahovaly mnohem více nečistot a byly patrně vyrobeny recyklací z jiných starých předmětů
a užitím méně kvalitních místních surovin.
Metoda RRFA (resp. INAA) byla použita též při řešení prvkového složení a historického zařazení
bronzového štítu z nálezu (1896) z Plzně-Jíkalky [16], růžicových bronzových spon z nálezu (1943) ze
Střelče [17] anebo bronzové dýky z nálezu (1999) z Vliněvsi u Mělníka [18]. Ve spolupráci s Katedrou
archeologie Západočeské univerzity v Plzni bylo v rámci projektu GA ČR též posuzováno metodou RRFA
složení bronzových artefaktů a zlomků při výzkumu knovízské kultury v Praze-Hostivaři [19].
Sasanovské mince představují z historického hlediska první velkou skupinu orientálních mincí na
našem území; více než 300 jich je uloženo v Náprstkově muzeu v Praze a více než sto v Moravském
zemském muzeu v Brně. Studium historie a kultury nejmocnější středoíránské říše Sasanovců hraje
klíčovou roli ve studiích Blízkého východu v období 3.–7. stol. př. n. l. V rámci projektu Corpus
Sasanicus Národního muzea v Praze bylo metodou RRFA studováno 550 sasanovských mincí. Obsah
stříbra přesahoval 90 % u více než 90 % mincí. Užitá metoda dovolovala stanovení příměsí Cu, Pb
a Au s obsahem větším než 0,1 % a výsledky analýz naznačily, že příměsi sledovaných kovů byly spíše
přírodního původu než výsledkem záměrné degradace slitiny a ukázaly rovněž na různost používané
suroviny [20, 21].
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR byla pomocí RFA analyzována ryzost zlatých šperků
z pěti významných raně středověkých lokalit z Čech (9.–10. stol.) považovaných za importy z Moravy
a srovnávacího souboru šperků a ozdob z Mikulčic, jakožto centrální lokality na Moravě. Potvrdila se velká
ryzost zlata užívaného na Moravě a složení nálezů z Čech podpořilo jejich moravský původ; v některých
případech svědčilo i o jedné moravské dílně [22].
Metodou RFA bylo v ÚJF zkoumáno též prvkové složení barev indické miniatury — portrétu z poč.
17. stol. — ze sbírek Náprstkova muzea [23]. Jako podstatné součásti byly nalezeny Pb, Cu, As a Au,
v menší míře Ag, Fe a Hg. Výsledky ukázaly, že některé části obrazu nepocházejí z původní dílny, jelikož
opticky stejný fialový odstín v jedné části obsahuje rtuť, zatímco v jiné části rtuť obsažena není; podobně
je tomu se stříbrem — přítomném či nepřítomném ve výzdobě zlatých ploch. Domněnku o různém původu
podporuje i rozdílná tloušťka nanášených barev.
Řada studií byla provedena též v Ústavu pro výrobu, výzkum a využití radioizotopů
(ÚVVVR) v Praze. Ve spolupráci s Městským muzeem v Praze byl s využitím autoradiografie řešen
problém restaurování klenotů ze 14. stol. [24]. Stříbrný plech krytý původně vrstvou amalgamového zlata
byl později pokryt nerovnoměrným povlakem (0,1 µm) zlata galvanického a tato místa bylo třeba zmapovat. Značení povrchu bylo provedeno výměnou s radioaktivním izotopem 203 Hg; jelikož amalgamové
zlato obsahuje více rtuti než zlato galvanické, na autoradiogramu se objevila místa kde převládalo zlato
amalgamové jako místa s největší hustotou.
Pomocí INAA byly zkoumány historické kovové plastiky M. Anguiera (Amphitrité, 1652) a P. Graniera (Bakchus) [25]. Relativně blízké zastoupení hlavních prvků bronzové slitiny (Cu a Sn) a prakticky
totožné obsahy stopových nečistot (Au, As, Sb, Ag, Co) naznačily, že obě plastiky byly vyrobeny
z bronzové slitiny obdobného složení, tedy pravděpodobně ve stejné umělecké dílně a ve stejném časovém
období.
Ve spolupráci pracovníků ÚVVVR a Ústavu jaderné chemie a techniky ve Varšavě byly metodou
INAA analyzovány pigmenty z obrazů Rubense, Oevera, Guardiho, Voueta, Giordana aj. [26]. Mikrovzorky byly odebírány prakticky nedestruktivní metodou: vybraná místa na obraze se zbaví krycího laku
a vlastní odběr se provede napíchnutím speciálně zbroušenou injekční jehlou. Mezi získanými výsledky
stojí za zmínku především vysvětlení Rubensovy excelentní běloby“ — nazvané takto van Dyckem —
”
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přítomností stříbra. Rovněž bylo zjištěno, že zinková běloba se vyskytovala již v 18. stol. a nikoliv až
v polovině 19. stol., jak se dříve soudilo.
INAA byla užita rovněž k analýze historicky cenných železných předmětů z období Přemyslovců —
mečů Svatováclavského a Svatoštěpánského, přilby Svatováclavské a zbroje Svatováclavské [27, 28]. Bylo
zjištěno, že předměty jsou zhotoveny z velmi čistého železa s minimem příměsí, většinou — s výjimkou
obroučky helmice — bez zdobení zlatem, stříbrem či mědí.
V ÚVVVR Praha byl ve spolupráci s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta ČSSR proveden
metodou RFA též průzkum vybraných předmětů Svatovítského pokladu — Závišova kříže (kolem r. 1250),
kříže papeže Urbana V. (kolem r. 1368) a Korunovačního kříže ostatkového [28, 29]. Byl zjištěn jednoznačný rozdíl v použitém zlatu pro jednotlivé artefakty, a to i u jejich částí, především u Korunovačního
kříže ostatkového.
Ve spolupráci s numismatickým oddělením Národního muzea v Praze se pomocí metody RFA
uskutečnil materiálový průzkum vybraných českých zlatých mincí z období 100 let př. n. l. až po Ladislava
Jagellonského. Všechny zkoumané mince z období přemyslovského a jagelonského (české mince) jsou
vyrobeny z vysoce karátového zlata, legovaného pouze stříbrem; keltské mince jsou nižší ryzosti, s větším
obsahem legury stříbra a příměsí Cu, Fe, Zn a Ni [28].
Ve spolupráci se Státním ústředním archivem bylo metodou RFA analyzováno 28 olověných bul z let
1237–1760 u nichž bylo zjištěno relativně čisté olovo bez dalších funkčních příměsí [28]. Dále u voskových
pečetí zelených byl stanoven měděný pigment (malachit či měděnka), bezbarvé neobsahovaly žádný
detekovatelný funkční prvek, černé obsahovaly malé množství nefunkčního železa a většina červených
obsahovala rumělku; některé české pečetě obsahovaly též minium [28]. Bylo prozkoumáno též 13 zlatých
bul (Archiv České koruny, Archiv kláštera Benediktinů, Archiv kolegiální kapituly vyšehradské, Archiv
pražského arcibiskupství) a stanovení obsahu mědi, zinku, stříbra a zlata poskytla jednoznačnou odpověď
na hypotézy spojené s jejich výrobou a kvalitou zlata [30].
Kolem roku 1998 byla na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze
v rámci Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření zřízena Laboratoř kvantitativních metod
výzkumu památek, která spolupracuje s institucemi jako je Národní památkový ústav, Státní ústav
památkové péče, Náprstkovo muzeum či Národní knihovna [5, 31, 32]. Laboratoř využívá mimo jiných
metod též RFA, přičemž k buzení slouží především prstencové radionuklidové zdroje 238 Pu a 55 Fe,
případně též 241 Am a k dispozici je též rentgenka (max. napětí 30 kV), která se používá zejména
v případech kdy je vyžadováno vyšší laterální rozlišení (svazek lze fokusovat na plochu menší než 1 mm2 ).
Přenosný spektroskopický systém umožňuje měření in situ.
Analyzovány byly různé historicky cenné fresky [33–35]. V kapli Panny Marie na Karlštejně byly
rozlišeny původní fresky ze 14. stol. obsahující rumělku a minium od fresek restaurovaných v 19. stol.
obsahujících červené okry a rumělku. Analýzou pigmentů fresek v zámku Žirovnice bylo zjištěno, že
ačkoliv fresky nepocházejí od stejného umělce, byly patrně vytvořeny ve stejné době. U nedávno objevené
fresky sv. Jeronýma v Týnském chrámu byly detekovány dobově typické pigmenty (okr, malachit,
azurit, olověná běloba), rozdílné od okolních maleb, což vyvolalo otázky kolem časových sousledností
a mistrovských dílen. Pro snazší identifikaci jsou na FJFI ČVUT uchovávány knihovny spekter pigmentů.
Zkoumány byly rovněž kovové artefakty [34, 35]. Relikviář sv. Maura — významná památka z počátku 13. stol. — je zhotoven ze stříbrné slitiny a je pozlacený. Metodou RFA bylo zjištěno, že jeho různé
části obsahují různý poměr Cu : Ag; spadají do pěti skupin a byly tedy patrně zhotoveny tavením různých
darů, jako šperků a mincí. U sloupu sv. Trojice v Olomouci, největšího barokního sousoší ve Střední
Evropě, byla pro účely restaurování analyzována použitá pájedla. U Zlaté brány“ chrámu sv. Víta
”
v Praze bylo pomocí RFA pátráno po zbytcích původní polychromie mřížoví. Dle nalezených prvků (Fe,
Pb, něco Zn a Au) se však potvrdila domněnka, že při restaurování kolem r. 1900 bylo původní krytí
opískováno a povrch byl pozlacen.
Studovány byly též různé dokumenty jako fragmenty starých pergamenů (dokonce až z 8. stol.) za
účelem zjištění složení inkoustů, hrotů které používali písaři, tiskařské černi, vazby, papíru apod. [34, 36,
37]. Např. u rukopisu homiliáře opatovického kláštera (12. stol.) bylo zjištěno, že inkoust obsahuje Fe,
Cu a Hg a že při linkování stránek byla použita Pb tužka.
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Rekonstrukce Pražského orloje v 19. století
Václav Heisler
Nejprve mi dovolte uvést několik historických dat. Věž Staroměstské radnice byla postavena v r. 1365
se zvonem k vyhlašování poplachu. Před r. 1400 byl nahoře ve věži postaven hodinový stroj s odbíjecím
mechanismem. Městským hodinářem v té době byl Albert, později byl povolán mistr Mikuláš z Kadaně.
Vznik orloje na počátku patnáctého století se dokládá zápisy v knize Jana Táborského z roku 1570 a jejím
opise, používaném též jako deník orlojníků.
Přibližně v r. 1405 provedl profesor matematiky a astronomie Jan Ondřejův, zvaný též Šindel (po r. 1410 rektor
Karlovy university) projekt orloje, jako hodinového stroje
s astronomickým číselníkem, který ukazoval zdánlivé oběhy
zvěrokruhu (hvězdný čas), slunce (sluneční čas) a měsíce
v tehdy používaném geocentrickém systému. Mikuláš z Kadaně dokončil a uvedl do provozu orloj v r. 1410, tedy za neuvěřitelně krátkou dobu. Hlavní částí byl závažím poháněný
hodinový stroj, řízený v této době používaným lihýřovým (nepřesným) regulátorem; ke kontrole sloužily sluneční hodiny
na stěně radniční věže. Naprosto jednoduchým (dodnes sloužícím) ozubeným soukolím byl řešen zdánlivý pohyb slunce,
zodiaku a měsíce pomocí kol o identických roztečných průměrech s rozdílným počtem zubů, tedy s rozdílnou zubovou
roztečí, viz obr. 1. Záběr ozubení byl umožněn tím, že tato
kola mají zvětšené mezery mezi zuby a tedy také velké záběrové vůle, což je možné u hodinových převodů, které přenášejí
ozubenými koly pouze pohyb prakticky bez silového zatížení.
Tento převod, který pochází od samého počátku orloje, byl
při rekonstrukci ještě nepatrně korigován přidaným soukolím
pro zpřesnění pohybu ukazatele měsíční dráhy.
Obr. 1. Pohled na kola astrolábu (slunce,
Další zprávy o orloji jsou datovány (pravděpodobně vliměsíc, zodiak)
vem husitských válek 1420 - 1436) až asi od r. 1476, kdy se
stal orlojníkem Jan Růže, zvaný též mistr Hanuš, který byl dlouho pokládán za autora orloje. Tento
hodinář doplnil orloj o kalendářový číselník s ručním ovládáním. Jeho syn Jakub Čech, který byl dalším
orlojníkem od r. 1497 do r. 1539 se proslavil spíše drobnou hodinářskou prací na domácích strojcích a je
mu přisuzován vynález tzv. šneku, který vyrovnával hnací moment péra v přenosných hodinách.
Povinností tehdejších orlojníků bylo kontrolovat přesnost stroje podle slunečních hodin, umístěných
na zdi vedle astronomického ciferníku, několikrát denně natahovat závažové pohony, udržovat stroje
v chodu a opravovat údaje astronomického číselníku podle hvězdářů, případně podle slunečních hodin,
umístěných na průčelí orloje. Původní hlavní stroj byl až do poloviny 19. století řízen nepřesným
setrvačníkovým lihýřem.
Kolem roku 1550 přišel Jan Táborský, který stroj nejen odborně opravil, ale též doplnil o automatický pohon kalendáře, o ukazatel měsíčních fází, o odbíjení pomocí stroje na věži a o pohyb
českého čtyřiadvacetníku během roku podle data pomocí klikového mechanismu z číselníkové desky
(mezikruží čtyřiadvacetníku však pro velké tření stroj neutáhl a tak Táborský později zavedl pouze
ruční přestavování). Navíc vypracoval tabulky i pro astrology.
Mezitím šla kolem orloje třicetiletá válka (1618 – 1648) s tragickou bitvou na Bílé Hoře, údaje o orloji
jsou z této doby neúplné. V r. 1629 dala městská rada opravit orloj, který již několik let stál a i zlepšit
vnější vzhled. Další oprava následovala až po válce v r. 1659, při které byl odbíjecí stroj snesen z věže
a instalován přímo u hlavního stroje, orloj však byl opět porouchán. Z další doby se dochovalo málo
zápisů o stavu stroje a o správcích orloje. Za zmínku stojí vědecké práce pátera Benjamina Šlejchera
a Ondřeje Gabriela Teichera. V r. 1760 nabídl významný matematik, astronom a hodinář, páter Jan
Klein, že orloj opraví a obnoví, městská rada však jeho nabídku nepřijala. Až v r. 1787 byly zásluhou
místostarosty Fischera a astronoma Antonína Strnada práce na orloji obnoveny. Hodinářské práce provedl
Jan Landesperger, malby Václav Obmauer a sošky Antonín Schumann. Dobová rytina obr. 2 ukazuje stav
orloje v r. 1793.
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Obr. 2.
Číselník orloje v r. 1793
Obr. 3.
Číselník orloje v r. 1912
Na počátku 19. století se však orloj opět zastavil. Vlivem válek ve světě (Napoleon 1805 ve Slavkově
a 1815 u Waterloo) a pražské revoluce 1848 byla zahájena generální oprava a rekonstrukce vnitřní i vnější
části orloje teprve v 60. letech. Tuto generální opravu inicioval hodinář Jan Prokeš tím, že zhotovil a vystavil fungující model orloje. Tehdejší primátor Václav Bělský vypsal sbírku na záchranu a rekonstrukci
orloje a jmenoval k tomu účelu komisi s profesorem astronomie Böhmem, matematiky Hornsteinem
a Morstadtem, profesory z techniky Schmidtem, Studničkou a Hausmannem, konstruktéry Daňkem
a Romualdem Božkem a hodináři L. Hainzem, Holubem a Želízkem, malířem Mánesem a kameníkem
Svobodou. Tato rekonstrukce, dokončená po rakousko-pruské válce 1866, byla velmi významná umělecky
Mánesovou kalendářní deskou, technicky Božkovým kyvadlovým chronometrem (obr. 4) a Daňkovým
ovládáním českého čtyřiadvacetníku (obr. 5). Při této rekonstrukci byl objeven velmi důmyslný strojek
na změny měsíčních fází na principu vnitřního kyvadla se závitovým kruhem a vnitřním ozubením koule
měsíčku, (obr. 6) pocházející pravděpodobně z r. 1659. Vnější vzhled orloje z té doby ukazuje rytina
z 1912 na obr. 3.
Z hlediska technického mi dovolte zmínit se chronologicky o některých zajímavostech, které svědčí
o mimořádné invenci celé řady orlojníků i konstruktérů.
První technickou kuriositou je naprosto jednoduchým ozubeným soukolím řešen zdánlivý pohyb
slunce, zodiaku a měsíce pomocí kol o identických roztečných průměrech s rozdílným počtem zubů, tedy
s rozdílnou zubovou roztečí, viz obr. 1. Tento převod pracoval po celou dobu provozu orloje spolehlivě;
pouze se čas od času přestavovaly ukazatele slunečního času a polohy měsíce podle astronomických
údajů.
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Obr. 5
Schematický nákres stroje
na pohyb českého čtyřiadvacetníku

Obr. 4
Božkův chronometr

Obr. 6
Obrázek vnitřního mechanismu měsíčních
fází

Fáze měsíčku je řízena neviditelným mechanismem, který je utvořen vnitřním ozubením uvnitř
koule a závažím se závitovým kroužkem, který za jednu otáčku měsíční rafie pootočí kuličku znázorňující
měsíc o 2 vnitřní zuby, tedy o 28,5 část otáčky (obr. 6). Jméno autora této úpravy se nedochovalo,
předpokládané datum instalace je asi 1659.
Chronometr s Denisonovým diferenciálním krokem a kyvadlem se rtuťovou kompensací konstrukce
Romualda Božka a výroby Jana Holuba a Čeňka Daňka byl ve své době ukázkou vrcholně přesného
oscilátoru (obr. 4). Originální historický stroj orloje byl pak namísto nepřesného lihýře řízen po přesných
minutových intervalech zarážkou, kterou ovládal tento přesný chronometr, takže pražský orloj byl po
rekonstrukci prakticky nejpřesnějším hodinovým strojem v Praze. Zároveň ukazuje pokrokovost R. Božka,
který Denisonův krok konstruoval asi jen 2 roky po uveřejnění tohoto principu v Anglii.
Početní kolo odbíječe, které bylo v době svého vzniku vyrobeno ručně a tím s malou přesností,
má k vyloučení chyb počtu úderů (v 24 hod. cyklu) zrychlené pomocné počítadlo (obr. 7), které svou
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rychlostí rozhoduje o ukončení odbíjení dané hodiny. Protože pomocné počítadlo je dvacetkrát rychlejší,
určuje tedy dvacetkrát přesněji ukončení posledního úderu.

Určování staročeského času podle
západu slunce je během roku závislé na
délce dne přibližně sinusově. Původní
Táborského verse měla být původně
řízena klikovým mechanismem od kalendářového kola, jak nakreslil v r. 1865
R. Božek při dokumentaci stroje před
rekonstrukcí, malý výkon kalendářového strojku však nestačil k překonání
tření těžkého pohyblivého mezikruhového ciferníku. Po této rekonstrukci byl
český čtyřiadvacetník natáčen samostatným vačkovým mechanismem konstrukce Č. Daňka, který se nezachoval.
Dnes je český čtyřiadvacetník řízen vačkou, která se otáčí jedenkrát za rok.
Závěrem mi dovolte ukázat ještě
zajímavosti výtvarné: obrázky kohouta
(obr. 8), apoštolské místnosti (obr. 9)
a fotografie sochařských bust apoštolů
z r. 1919 (obr. 10), později zničených
v květnu 1945. Dnešní apoštolové jsou
dílem V. Suchardy.
Po všech doplňcích, opravách a rekonstrukcích během celé existence můžeme tedy orloj považovat za kolektivní dílo mnoha výjimečných lidí během téměř šesti staletí.
Obr. 7. Detailní pohled na počítadlo odbíjení

Obr. 8
Kohout přidaný k apoštolům v roce1866
Obr. 9.
Interiér komory apoštolů
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Obr. 10 Fotografie bust apoštolů z roku v r. 1919
horní řada — pravé okénko, dolní řada —levé okénko orloje
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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 významných
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 a 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,
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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 obsahuje
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
”
penicilin“ - Mykoin BF 510. V dalším autor vypočítává objevy a výrobu antibiotik jako byl chlortetracyklin a d. (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“ v českých zemích a vztahu k této historii biologie v SSSR ; dále pak
”
jeho průvodním jevům včetně problémů imunologické tolerance objevené M.Haškem a paralelně P. Medawarem (důvody
udělení Nobelovy ceny jen Medawarovi).
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 regionální 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 1970 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 eds), 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 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 se 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 nejmodernějším v mezinárodním měřítku. Podobně i teplárna v PrazeHolešovicích 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.
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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 18010040, 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 rozvoj oboru vývoje a výroby
přístrojů detekujících a měřících radioaktivní záření od r. 1951 , kdy vznikla specializovaná laboratoř v podniku TESLAElectronic. 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.
K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. století (Development of two instruments of
experimental and technical physics of 20th C.), J. Folta,( ed.) Práce z dějin techniky a přírodních věd, Sv. 15
(2007), 128 str. ISSN 1801-0040, ISBN 80-7037-161-7
V prvé stati (str. 5–71) ing. Rudolf Černý popisuje vývoj, výrobu a činnost čs. vysokofrekvenčního lineárního urychlovače elektronů. Autor byl aktivním účastníkem tohoto vývoje a ukazuje, jak světový zájem o rozvoj jaderné fyziky
vyžadoval intenzivní zdroje energetických částic.
V úvodu ukazuje, že zvýšený zájem o urychlování elementárních částic vyvolaly nové objevy v jaderné fyzice
(Rutherford 1917, 1927). Cockcroft-Waltonův lineární urychlovač (1932) byl odměněn Nobelovou cenou. Vývoj se urychlil
ve válce (magnetron využitelný i pro radar) a zejména krátce po ní. V roce 1962 začala výstavba 3 km dlouhého urychlovače
v USA dokončeného 1966 a v r. 1967 dosahujícího 20 GeV.
Na základě písemných zpráv z let 1962–1971 sleduje vývoj a výstavbu „urychlovačů pro průmyslové, biologické a
fyzikální účely“, jak ve spolupráci FTJF a VÚVET probíhala v ČSR . Všímá si vývoje a konstrukce jednotlivých komponent
(urychlovací vlnovod, magnetron, mikrovlnná trasa, transformátor módu, vakuové okno, elektronové dělo, fokusační cívky,
výstupní komora s vybavením, aj.) Všímá si i dalšího umístění a zaměření práce jednotlivých vyrobených urychlovačů.
Druhá stať (ing. Libor Juha, CSc.) na 43 stranách rozebírá jak do našeho fyzikálního výzkumu pronikaly myšlenky
na využití stimulované emise záření ke generování a zesilování elektromagnetického záření zvláštních vlastností.
Optický maser byl teoreticky připraven Schawlowem a Townesem (publ. 1958), jejichž závěry byly zdejšími odborníky
přijaty počátkem 60. let a v anglickém překladu teoretické výsledky Vrby (1967) a Pátka (1970) získaly odezvu v zahraničí.
Čs. laser byl vytvářen v prostředí neodymového skla a prvého laserového efektu na něm bylo dosaženo v dubnu 1963
ve Fyzikálním ústavu ČSAV a v zápětí i na dalších pracovištích (Výzkumný ústav MNO, ÚFPL, ÚPT, VÚST A. S. Popova,
FTJF – katedra elektroniky, později VÚVET a ÚRE) Je podán popis prvého zdejšího laseru i jeho dalších typů. Stať se
všímá i užití laserů ve výzkumu a jejich výsledků, je doplněna obsáhlým soupisem literatury k problematice (str. 104–113).
Publikace lze získat na e-mailové adrese “jiri.grimm@ntm.cz”
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