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1. ZPRÁVA O ŠKOLNÍM ROCE 1938 /39. 

Na sobotu dne 2. prosince 1939 byla připravena instalace rektora Českého vyso
kého učení technického Prof. Ing. Dr Antonína Engela. Nedošlo k ní, nebClť vysoké 
školy byly po osudném 17. listopadu 1939 uzavřeny. Z nedokončené rektorské zprávy, 
která byla však bdělostí rektorátních zaměstnanců uchována, podává rektorát výňatek 
v tomto - v podstatě nezměněném - znění: 

Již při zpětném pohledu na uplynulý školní rok 1938/39 jsou patrny také v životě 
našeho vysokého učení hluboké stopy vichřice, která se přehnala přes naše hlavy koncem 
září a začátkem října loňského roku. Ještě nebylo možno ani to nejhorší překonati a již 
nový státoprávní poměr naší vlasti daný událostmi letošního března*) znovu změnil 
od základu nejen naše postavení politické, hospodářské, ale dal také nutně kulturním 
našim snahám a možnostem zcela nový směr. 

Nebyly to však jen tyto vnější okolnosti, které ve svých důsledcích zasáhly těžce samy 
kořeny naší národní bytosti. Také vnitřní život našeho vysokého učení byl - částečně 
v přímé nebo nepřímé souvislosti s událostmi vnějšími - provázen zjevy jistě zcela ne
obvyklými, jejichž důsledky jsou pro život vysokých škol, které vyžadují pro plnění 
svého poslání určitého klidu a pevnosti řádu, největšího dosahu. Běží tu především 
o důsledky vládního nařízení č. 379/1938 Sb. z. a n. o úpravě některých personálních 
poměrů ve veřejné správě, doplněné vládním ustanovením z listopadu r. 1938 o do
časném zastavení jmenování, příp. povyšování ve veřejných službách. Prve uvedeným 
vládním nařízením zkrácena byla dóba činné služby vysokoškolských profesorů ze 70 
na 65, příp. 64 a 63 roky věku, v důsledku čehož odešlo do trvalé výslužby deset profe
sorů, aniž bylo možno během 3 měsíců postarati se o řádnou jejich náhradu. 
Řada těch, kteří neočekávaně odešli ze síní a laboratoří našeho vysokého učení, 

rozmnožena jest - bohužel- ještě těmi, kdož opustili nás navždy, jsouce odvoláni vůlí 
Nejvyššího, mnohdy ještě od dila nedokončeného. Často zavlál smuteční prapor na 
budovách našeho vysokého učení, aby ohlásil smutnou zprávu, že odešel některý 
z našich členů a spolupracovníků.**) 

Celkový osobní stav našeho vysokého učení byl ke konci roku 1938 tento: 
Profesorů řádných 78 (méně o 3 než loni), mimořádných 13 (méně o 2 než loni), 

bezplatných, titulárních a smluvních 7 (jako loni), soukromých docentů 82 (proti 
loňsku o 4 více), honorovaných docentů, suplentů a lektorů 232 osoby, t. j. o 6 více než 
loni, vědeckých úředníků ll, tedy méně o 2,kteří odešli do trvalé výslužby, konstruktérů, 
asistentů, demonstrátorů a stipendistů 254, takže proti loňsku jeví se přírůstek 7 osob. 
Úředníků administrativních a kancelářských sil bylo 35, o 4 méně než loni, podúřední
ků, zřízenců a ostatních pomocných sil 207 osob - jako loni - námezdních sil jako 
loni 42. Celkem působilo koncem roku 1938 na našem vysokém učení 921 osob. 

Posluchačů bylo zapsáno na našem vysokém učení koncem roku 1938/39 celkem 4402, 

*) Roz.: 1939. 
'" "') Při"lušné zprávy a nekrology jsou uvedeny ve statích jednotlivých vysokých škol. 
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t. j. více o 222 než loňského školního roku. Největší počet posluchačů byl zapsán na 
:'Ysoké škole obchodní - 1220 -, pak na stroj. a elektrotechn. inž. 978, chem. technol. 
mž. 542, staveb. inž. 495, zeměděl. a les. inž. 475, architekt. a pozem. stavitelství 395. 
a nejmenší počet posluchačů - 297 - vykazovala vysoká škola speciálních nauk: 
~ celkového přírůstku posluchačů proti loňsku měla vysoká škola stroj. a elektrotechn. 
mž. -120 -, poté vysoká škola obchodní - 63 -, chemickotechn. inž. 49. Ostatní 
vyso~é školy zaznamen~vají úbytek posluchačů, který byl největší na vysoké škole 
archItekt. a pozem. stavItelství - 47 - a na speciálních naukách - 34 -. Poměrně 
malý úbytek vykazuje vysoká škola zeměd. a les. inž. a vys. škola inž. stavitelstvÍ. 
Z c.elkového počtu posluchačů 4402 bylo 323 žen, o 36 více nežli loňského školního roku. 
NeJv~tší počet posluchaček měla vysoká škola obchodní - 137 - pak vysoká škola 
arc:utektury a pozem. stavitelství 66, chemickotechn. inž. 57 a zeměděI. a les. inž. 27. 
Největší přírůstek posluchaček - proti loňsku - měla vysoká škola chem. techn. inž. 
-:: 14 :-: a architekt. - II -. Cizinců studovalo na našem vysokém učení 417 poslucha
cu, coz Je

y 
o 64 posluchače více než loni. Tento přírůstek cizinců připadá především na 

vysokou s~ol,:, ob~h~dní y- ?o. --:: ~ inž. s~avitelství - 20 -. Ostatní vysoké školy 
z~~na~en~vaJl steJ~~ pocet cI:mcu Jako lom, případně nevelký úbytek. Největší počet 
CIZl~CU mela vysoka skola stroJ. a elektrotechn. inž. - 106-, obchodní - 98 -, inž. 
stavItelství - 84 - a země děl. a les. inž. - 48 -. Ve školním roce 1938/39 složilo 
;60 yyp~sluchayčů , 1. státn~ z~oušku. Oprávněné užívání stavovského označení Ing. 
us~es~ym v sloz~mm druhe st~tní zkoušky dosáhlo 551 absolventů, t. j. o 31 méně než 
lo~s~eh~ skol~lho, r~ku. JevI se tedy celkem stálý pokles v počtu vycházejících inže
nyr~, predlom mene o 93 než v předcházejícím školním roce. Největší počet inženýrů 
:O~l vyše.l z vy~oké školy stroj. a elektrotechn. inženýrství - 128 - poté z vysoké školy 
l~Z: st~VltelstVl - 110 - a z vysoké školy obchodní - 94 -. Největší počet inženýrů
CIzmcu absolvovalo vysokou školu inž. stavitelství - 15 -, pak zeměděl. a les. inž. 
- 13 - a stroj. a elektrotechn. inž. - 8. 

Promováno bylo v uplynulém školním roce na našem vysokém učení celkem 56 
do~t~rů, což jest také méně než loni o 12, takže i tu jeví se ponenáhlý pokles - předloni 
mene o II -. Z toho promovalo na chemickotechn. inž. 16 kandidátů, na stroj. a elektro
techn. inž. stejně jako na zeměděl. a les. inž. - 12 -, doktoráty obchodních věd byly 
uděleny 3. Mezi promovanými je jedna žena - chemička. 

Významnějších událostí většího měřítka v uplynulém školním roce na našem vyso-
~~ci~~ . 

:' :lmi čilá b~la činnost akademických funkcionářů - s rektorem prof. Ing. Dr h. c. 
VOJtechem Kalslerem v čele. Byly vykonány přečetné návštěvy intervenční, aby bylo 
dosaženo vhodnějšího řešení otázky pensionováci vysokoškolských profesorů, jejíž pří
močaré provádění nemohlo přispěti ke klidnému vystřídání na místech profesorských 
a která způsobila i určité potíže v osobě úřadujícího rektora. Nedosáhlo-li se vždy 
úspč.chu: nelze vto , nikterak přičítati na vrub vysokým školám. Doba sama byla příliš 
neklIdna a hlucna, než aby v ní byl vždy slyšen i velmi vážný hlas našich institucí 
vysokoškolských a kulturních. Přední snahou akademického senátu bylo dále odstra
. niti následky zářijových opatření vojenských, jimiž počátek školního roku posunut byl 
o celý měsíc. Zakročeno bylo na příslušných místech, aby urychlena byla demobilisace 
posluc,hačů - záložníků - a aby nebyly vojenskými opatřeními poškozeny zájmy po
:olanych absolventů, případně posluchačů z oddělovaných částí a po letošním březnu 
1 posluchačů ze Slovenska a dř. Podkarpatské Rusi. 
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II. REKTORÁT V OKUPACI A V. DOBĚ REVOLUČNÍ. 

Politické události, které předchá,zely druhé světové válce, zvláště pak mnichovský 
diktát, měly na Českém vysokém učení technickém velmi živou odezvu. Všichni jeho 
příslušníci, ať zaměstnanci či studenti, byli přímo zdrceni naší národní katastrofou. 
Nepropadli však ani panice ani zoufalství a záhy začali uvažovat o odboji. Požadavky, 
které kladly řítící se události na ústředí vysokého učení - na rektorát - vzrostly ne
bývalou měrou, neboť při začátku školního roku 1938/39 nastal nával nově se hlásících 
posluchačů na pražské školy z vysokých škol rakouských, zejména pokud šlo o pří
slušníky národnosti židovské a ze zabíraných území hraničních; ze Slovenska a z Pod
karpatské Rusi přibývali četní zaměstnanci školského resortu, které bylo nutno ná-

hradně přesunout do našich služeb. 
Na akademickou půdu techniky vstoupila surová bota okupantských vetřelců po 

prvé ve večerních hodinách dne 15. března 1939, kdy Němci vtáhli do bloku hlavních 
budov techniky na Karlově náměstí a usadili se v úřadovnách rektorátu a děkanství 
vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství, zasedací síni profesorských 
sborů, i v některých ústavech. Byli zde skoro týden, než bylo provedeno jejich rozdělení 
ve Velké Praze. Za tuto dobu napáchali zde však dostatek zla: rektorátní kancelář a 
děkanská kancelář vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství byly vy
brakovány, nezůstala tam ani tužka ani pero. Vzápětí následovala řada opatřelÚ 
u posluchačů, zejména výluky studentů židovské národnosti. Přes to se však pokračo
valo v přednáškách i cvičeních až do osudných listopadových dnů. 

V letních měsících došlo k rozpuštění naší československé branné moci a velké 
množství důstojníků a vojenských gážistů bylo přesunováno do služeb civilních. Na 
vysoké učení bylo přiděleno asi 400 osob vojenských, které byly přikázány službou 

ústavům i akademickým úřadům. 
Přes všechny potíže doby, které s sebou nesla kvapně prováděná opatřeci odpovída-

jící příkazům nových poměrů i názorů, připravovalo se vysoké učení na nový školní 
rok 1939/40. Napětí se stupňovalo, zejména když byly zakázány oslavy 211etého trvání 
československé státní samostatnosti.. Výbuch 28. října zavdal příčinu k událostem 
smutných dnů listopadových 1939. V noci ze dne 16. na 17. listopad, v časných hodi
nách ranních toho dne, obsadili gestapáci všechny studentské koleje, vpadli do akade
mických budov, takže v den 17. listopadu 1939 byl již znemožněn vstup profesorů a 
studentů na akademickou půdu. Oddíly SS počínaly si na vysokých školách nemilosrdně 
a barbarsky a záměrně ničily hodnoty; které budeme trvale postrádat. Cenné přístroje, 
uchovávané v dřevěných nebo kožených pouzdrech, byly prostě vyhazovány na dvůr 
za tím účelem, aby vojáci získali ochranná pouzdra pro svoje soukromé potřeby . 
Sukno akademických talárů hodilo se SS-manům na čištění vysokých holinek. 

Asi za týden bylo nařízeno, aby úředníci rektorátu a děkanství se dostavili do svých 
úřadoven a zlikvidovali věci posluchačské tak, že doklady zde uschované (indexy, 
vysvědčení atd.) zašlou se na adresu rodinných příslušciků, neboť velký počet studentů 
byl gestapem po 17. listopadu zajištěn a mnozí z nich odvlečeni do koncentračních 
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táborů v Německu, zejména v Oranienburku. Velký počet posluchačů kteří unikli . ' , 
tajně se schovával na různých místech, aby nebyli dostiženi gestapem a nestihl je osud 

odvlečených a zbitých jejich kolegů. 
Tento příkaz byl prováděn v kancelářích za nepřetržitého dozoru SS příslušníků, 

kteří byli většinou vybráni z řad sudetských Něm<;ů a ovládali češtinu, takže mohli 
kontrolovat každé slovo, které úředníci mezi sebou i v úředním styku pronesli. Přesto 
však se nám podařilo odnésti řadu illegálních letáků jak z úřadoven rektorátu, zejména 
množství čísel časopisu "V boj", tak z děkanství vysoké školy strojního a elektrotech
nického inženýrství všechny osobní spisy důstojníků a gážistů, kteří tam byli po likvi
daci, čs. branné moci služebně přikázáni. Akce tato byla nadmíru obtížná a nebezpečná, 
ponevadž dozorčí orgánové gestapa a SS prováděli soustavné, za den mnohokrát opa
kované, osobní prohlídky zaměstnanců. Na instalaci rektorskou, která byla stanovena 
na sobotní dopoledne 2. prosince 1939 a k níž byl připravován příslušný spisový ma
teriál, ovšem nebylo možno již vůbec pomýšlet. 

Od listopadových dnů byly naše akademické budovy natrvalo obsazeny okupanty, 
kteří se snažili zničiti vše, co se jen zničit dalo. Pálili knihy v kotelnách ústředního 
topení, cennější nábytkové a vnitřní zařízení vystěhovávali a jenom bdělostí zaměst
nanců, kteří v našich budovách bydlili jako topiči, vrátní, a některých zřízenců, jejichž 
služeb Němci potřebovali k udržování ústředního topení, vodovodu, plynovodu a roz
vodu elektrické energie, jakož i přispěním úřednictva a ostatního zaměstnanectva se 
podařilo zavčas zachrániti před okupanty všechny cennější archivní materiálie ze-. ' Jména katalogy o prospěchových a státních zkouškách. Všechen tento drahocenný 
materiál, bez kterého by nebylo možno zahájiti v květnu 1945 vyučovací činnost, byl 
uskladněn v Kolowratově paláci v Praze 1. na Ovocném trhu, který ministerstvo škol
ství a osvěty zajistilo pro tento účel a zřídilo tam t. zv. archiv vysokých škol. Všichni 
profesoři byli dáni s urychlením na t. zv. dovolenou s čekatelným a zaměstnanci byli 
službou přikázáni na různá místa, zejména ministerstvu školství a osvětv a zemskému 
úřadu v Praze. Při tom však valná většina z nich udržovala vzájemný st~k a pokud to 
bylo možné, vyřizovala i úřední věci a studentské záležitosti ve svých bytech. Jejich 
postavení bylo velmi svízelné, neboť hrozilo nebezpečí zákroku gestapa; i ve svých 
nových pracovištích byli však považováni za t. zv. bezprizorné. 

Koncem června 1941 všichni příslušníci prvního odboje byli násilně přeloženi do 
výslužby, zřejmě za tím účelem, aby - jak okupanti předpokládali - byl rozdrcen 
duch kolektivismu správně předpokládané odbojové práce těchto zaměstnanců. 
Opatření toto vyznělo však naprázdno, neboť někteří vojáci z prvého odboje udržovali 
i nadále trvalé spojení, o čemž svědčí ta okolnost, že odbojová skupina "Svoboda" 
vedená mjr. M. Brumlou, měla ve svých řadách na význačném místě odborného 
učitele Josefa Mlčocha jako vedoucího skupiny "Česká technika" spolu s bratry Josefem 
Beštou a Josefem Tesařem. O činnosti této skupiny je podán referát ve stati této publi-

kace prof. Ing. Dr h. c. Václava Krouzy. 
Tato trojice se ujala také po květnové revoluci velmi iniciativně budovatelské práce 

na našem vysokém učení, zejména pokud jde o blok hlavních budov techniky na Karlo
vě nám. č. 13, ježto hrála rozhodující úlohu v revolučním národním výboru, jehož 
členy, kromě shora uvedených bratrů byli ještě prof. Dr Zdeněk Trnka, Ing. Karel 
Malý a doc. Ing. Dr Antonín Beneš. Z tohoto revolučního výboru stala se valná 
většina členy zaměstnanecké rady vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýr
ství a rektorátu, která si vytkla za úkol se vším urychlením zahájiti normální vyučování 
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a vědeckou činnost na našem vysokém učení přes to, že všechny laboratoře a učebny 
byly úplně demolovány. 

Za spolupráce všech zaměstnanců, od profesorů až po uklizečky a svépomocí jsme 
vyčistili všechny naše budovy od trosek a rumu. S krajním napětím bylo opatřeno 
potřebné množství skla k zasklení oken, která byla při bombardování a revolučních 
bojích rozbita. Revolučnímu národnímu výboru a později zaměstnanecké radě podařilo 
se doplniti prořídlé řady zaměstnanců o nové síly, takže se nám v rekordně krátkém 
čase podařilo již v pondělí dne 4. června 1945 zahájiti v hlavní budově na Karlově 
náměstí přednášky za přítomnosti ministra školství prof. Dr Zdeňka Nejedlého. 

Funkce rektora byla svěřena osvědčenému odbojovému pracovníku prof. Dr Fran
tišku Kadeřávkovi, který na počátku musel sdíleti společnou úřadovnu s Karlovou 
universitou. Jeho činnost v dobách porevolučních byla velmi vyčerpávající, ježto sou
časně mu byl uložen úkol provésti distribuci všech ústavních místností v bloku budov 
na Karlově náměstí. V této nadměrné činnosti mu velmi přispěl ředitel rektorátní 
kanceláře JUDr František Dvořák a v té době ještě celkem málo početný stav ostat-

ních rektorátních úředníků. Nadměrné povinnosti, které pro naše akademické úřady, zejména pro rektorát, vy-
plývaly v této době bouřlivého budování vysokých škol, byly velmi úspěšně zdolávány 
spoluprací se zaměstnaneckou radou vysoké školý strojního a elektrotechnického inže
nýrství a rektorátu a později utvořenou podnikovou radou. Z obou těchto institucí 
vyšly velmi cenné náměty. Tak na př. vypracován návrh na reformu vysokoškolského 
odboru ministerstva školství a osvěty, návrh na změnu názvu vysokého učení na tech
nickou universitu, návrh na úpravu služebních platů profesorů a asistentů vysokých 
škol, zevrubné pojednání ve věci novelisace a sjednocení právních předpisů na vyso
kých školách, připomínky k navrhované reorganisaci veřejné správy, návrh na jednot
nou úpravu studijního programu. Ze zaměstnanecké rady vyšel také návrh, aby po
sluchárny, v nichž před okupací přednášeli umučení členové profesorského sboru prof. 
Ing. Dr Viktor Felber, prof. Ing. Dr Leopold Šrámek a asistenti Ing. Dr O. Mirtes a 

Ing. Dr Otakar Runa byly označeny natrvalo jejich jmény. 
Účast podnikové rady a zaměstnaneckých rad měla velmi příznivý vliv také na řešení 

otázek našich zaměstnanců, jak patrno z toho, že rektorát po dohodě s podnikovou 
radou vypracoval v rámci renominace a nominace návrhy asi na 400 našich za-

městnanců. Při té příležitosti nutno také zdůrazniti velký význam Revolučního odborového 
hnutí, resp. Svazu zaměstnanců školství a osvěty, vedeného prof. Dr M. A. Valou
chem, který velmi konstruktivně zasáhl při řešení mnohých našich problémů, ať již 

osobních nebo věcných. 
Z uvedeného je patrno, že postavení našich akademických úřadů se podstatně 

upevnilo proti stavu předválečnému v tom směru, že se velmi vydatně opírají o sou
činnost s orgány lidovými, vybudovanými lidově-demokratickým naším státním zříze
ním. Je jenom žádoucí, aby se tato spolupráce úřadů s těmito orgány prohlubovala stále 
více a více ku prospěchu našeho vysokého učení a milované naší republiky. 

Jas. Tesař. 
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III. VYSOKÁ ŠKOLA INŽENÝRSKÉHO STAVITELSTVÍ. 

" 
S,k~la inženýrského stavitelství, jedna z nejstarších škol, nebyla před válkou vhodně 
~mIstena .. ~ hl,avní ~udo;ě na Karl.ov~ náměstí byl jen první ústav matematiky, dvě 
Jednoo~en,m mIS~nOStI, :,ustav desknptIvní geometrie a stereotomie, rovněž dvě jedno
~knove mI,stnostI, va v pnstavb~ do dvora malá místnost na sbírky. Velká posluchárna 
c. '?,I a rysovna c, VIla byly SIce těmto ústavům k disposici, ale byly ve všech volných 
ch:'l:~ch od rána až do večera obsazeny četnými přednáškami a cvičeními škol BeF 
a 1 Jm~k ~yl~ v:uží:,~ny; ~lušně byl u~ístěn v nádvorní budově hlavní budo~ 'na 
K:rlo:,e n~mestl fysIka~m ~stav s velmI cennými sbírkami přístrojů, z nichž některé 
mely 1 :n~cnou ,cenu ~Istonckou. I geol~gický ústav, přestěhovaný v posledním čase 
z ~e~oznyc~ mIstnostl domu u Mulleru na Karlově náměstí do bývalé školy che
mlcke v TrOjanově ul. č. 13, byl slušně umístěn. Do nové budovy v Bubenči Solínova 7 
dtl . , ' , os ~ se ~en ust~v sta~eb ,ze ,železov~ho betonu a železných konstrukcí pozemního 
stavltels,tvl ~ s mm ~?oJene vyzkumne a zkušební ústavy jednak hmot a konstrukcí 
stave?m~h,)edv~ak pnro:ených kamenů. Tyto ústavy, vybavené v poslední době, byly 
velmI slusne zanzeny a mely mnoho drahých přístrojů bohaté knihovny a slušné archivy 

Většina ústavů školy se tísnila v soukromých do~ech. Tak v sousedství hlavní bu~ 
~ovy, uSedle:ů na Karl~vě náměstí Č, 18, byly v nevhodných místnostech namačkány 
usta~: druh~ ,mate~at:ky, stavitelství železničního, ústav nádrží a využití vodní 
~nergle, p;-vm,l druhy .ustav, P?z~mního stavitelství, ústav hydrauliky, hydrologie a 
~prav, to~u a ~stav stavltelstvI sIlmčního a tunelového. V nájemném domě v Žitné ul. 
c., 1 tIsml se ustav stavební mechaniky, ústav mostního stavitelství a stavební mecha
~lky a druhý ústav stavitelství mostního. V Ječné ul. č. 10 byl v dvorním křídle zastrčen 
ustav ~becné nauky o strojích a mechanické technologie. Velmi nevhodně byly umístěny 
geodetIcký ústav, první ústav stavitelství mostního a ústav zakládání staveb a stavby 
vodních cest v činžovním domě u Helmů, Lazarská ul. č. 10, který byl nastaven do ne
možn~ výše a při tom ještě byl uzavřen jeden jeho vchod z Vodičkovy ul. tím že 
~ průjezdu byl udělán lokál hospody. Hospody byly ve všech dosud uvedených do~ech 
skoly, u Helmú mimo to ještě velmi hřmotné dílny v přízemí, což nikterak nezvyšovalo 
malou ~hodnost těchto školních místností. Ústav vodárenství, stokování obcí, čištění 
odpadmch vod a technologie vod a ústav meliorací byl na Karlově nám. Č, 319 v nároží 
Mo:áně. I tu by:a prove~ena veliká nástavba, která neklid v domě ještě zvýšila. Ústav 
statIky a dynamIky byl SIce v moderní budově Sekuritas, Vodičkova ul. 20 ale jako 
školní místnosti byly i tyto nové místnosti málo vhodné. ' 
v, Šk~la měla ve škol?Ím roce 1939,/40 jen jedenáct řádných profesorů,jednoho mimo
radne~o profesora a Jednoho titulárního mimořádného profesora. Na odpočinku bylo 
:oho :asu pět profesorů a v posledních třech letech zemřelo osm profesorů. Deset 
~~tavu nebylo obsazeno a bylo spravováno prozatímními správci z řad profesorů 
c:~n,ých .• Na ~~ole b!lo habilitováno deset soukromých docentů, kteří měli ohlášeno 
tnnact prednasek, dale byly dány dvacet čtyři učební příkazy. Osmnáct povinných a 
doporučených přednášek obstarávaly učitelské síly z jiných vysokých škol. 
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Děkanství mělo dvě místnosti v nájemném domě u Helmů, vedoucího úředníka, 
kancelářského úředníka a podúředníka a jednu sílu převedenou sem z řad likvidované

ho vojska a bylo toho času bez zřízence. 
Na škole byli zaměstnáni mimo to jeden adjunkt, třináct konstruktérů, dvacet šest 

asistentů, tři pomocné síly vědecké, dva demonstrátoři, jeden podúředník-mechanik, 
sedm definitivních zřízenců a dva podúředníci. Jedno místo podúředníka-mechanika, 
tři místa definitivních zřízenců a dvě zřízenců-podúředníků nebyla obsazena a tu bylo 
vypomáháno silami, které na dobu vyučování byly přijímány v kategorii myček. 

Na výzkumném ústavu bylo neobsazeno místo správce. Byl tu prozatímní správce 
z řad profesorů, jeho zástupce, jeden konstruktér, dva asistenti, tři smluvní techničtí 
úředníci, dvě smluvní technické síly, tři administrativní úřednice, jeden účetní, jeden 
mechanik, jeden zřízenec, (druhé zřízenecké místo nebylo obsazeno), a deset smluvních 

zaměstnanců. 
Na škole bylo zapsáno tehdy celkem 700 posluchačů. 
Všimněme si událostí za okupace a počněme děkanstvím školy! Roku 1939 dostalo 

děkanství přidělenu sílu, rotného Nováka, z likvidovaného vojska. Ten v děkanátě 
rozmnožoval různé letáky a blány k nim pečlivě uschovával v registratuře. Při prvém 
nárazu na vysoké školy dne 15. března 1939 zůstal děkanát jako součást nájemného 
domu bez povšimnutí, zato ale 17. listopadu 1939 byl obsazen Němci a nikdo tam 
nesměl. Je pochopitelné, že byly veliké obavy, co bude, najdou-li tam Němci letáky. 
Ůas míjel; místo trvalého obsazení uzavřeli jen děkanát a polepili nálepkami, které 
jednoho dne byly strhány. Byl z toho křik, ale žádné vážné důsledky. Vedoucí úředník 
děkanství, Jandera, vystopoval, kdy odchází německá pochůzka a jakmile se tak jedno
ho dne stalo, vtrhl dovnitř s panem Škvorem, který měl náhradní klíče. Odstranili 
letáky i blány a viděli, jak se Němci zařídili. Místo na slamnících spali na spisech po 
zemi rozházených. V tomto stavu zůstal děkanát až do převratu, ztratily se pouze 
protokoly o druhých státních zkouškách z oboru vodohospodářského. 

Zajímavý byl osud ústavu deskriptivní geometrie a stereotomie a prvního ústavu 
matematiky v hlavní budově na Karlově náměstí. Brzy po Mnichově přišel do budovy 
profesor Akademie Němec Haních a nikomu se neohlásiv, dal si ukázati místnosti 
v nástavbě, tehdy patřící astronomickému ústavu prof. Svobody. a prohlásil, že jsou 
málo využity a brzy nato se do nich se svou školou z Akademie přestěhoval. Doby byly 
pohnuté a denně do největších návalů posluchačů inženýrského stavitelstVÍ, strojního 
a eléktrotechnického inženýrstvÍ, architektury a pozemního stavitelství a jiných, pletli 
se vyzývavě Sudeťáci ve svých bílých punčochách a tyrolských kloboučcích. Naši stu
denti tehdy se nedali vyprovokovati a tak tato akce se minula cílem. Přišel patnáctý 
březen 1939. Ráno u hlavního vchodu stály dva tanky a byly zapíchnuty dvě plechové 
standarty. Nikdo do školy nesměl, byla použita jako kasárny. Týden tu řádili, pak 
odtáhli; musili použíti vysokou školu a při tom řada kasáren byla prázdná! Bylo všade 
plno slámy a nečistoty, tabule v posluchárně VII byla popsána anglickým cvičením: 
I am a german soldier, I am fighting for Fuhrer. We will go to England ... Moudrý 
pan vrátný Vorel dal nastaviti lavice před kabinety a tak se do nich Němci nedostali a 
sbírky a knihovny zůstaly beze škod. Hůře bylo po 17. listopadu 1939. Tu si Němci 
zařádili. Školníky i vrátného bili, zahnali do jedné místnosti a všechno si otvírali bo
dákem, po případě sekyrou. Nikdo se do ústavu nedostal. Pan asistent Růžička a Hrbek 
se pokusili o vniknutí do budovy, ale vyneslo jim to stání v pozoru od9 hodin do 16 
hodin a pak byli teprve s příslušným ponaučením propuštěni. Po čase, když p. děkan 
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Smetana sjednal přístup, šel prof. Kadeřávek pro tři Hynaisovy originály do svého 
ústavu se školníkem Hurtem a jedním pomocníkem. Ve vestibulu byli shromážděni 
čeští profesoři a němečtí vojíni. Každý pán dostal einen Mann, jen prof. Kadeřávkovi 
b~lo.řeče~o:.Der da wird :nitgehen! Byl upozorněn, že nesmí nikam vstupovat. Otevře
nyml dverml pracovny aSIstentů bylo vidět, že zásuvky jsou vypáčeny; v okně stál ku
l~m:t a police na rysY,byly plné ručních granátů. Dva z žádaných obrazů byly na místě, 
tretl nebyl k nalezem. Hledáno ve sbírkách. Byl to smutný pohled. Sbírka modelů. 
jejíž nejstarší kusy byly z roku 1806 a původem francouské, - byly tu -i vzácné modelÝ 
Vaubanových opevnění - unikáty Morstadtovy z reliefní perspektivy, Tilšerovy mo
?el~ ploch zborcených, které byly mistrovským dílem mechaniky a jiné, byla zde 
1 sblrka rysů od roku 1821 a nejstarší české katalogy od roku 1864 - to vše bylo ze 
skříní vyházeno, sádry rozbity, kovové modely rozdupány. Obraz tu také nebyl a byl 
nalezen až v zadním kabinetu v traktu do Resslovy ul. přichystaný k odvezení. Prů
vodce Kadeřávkův se velmi zajímalo tyto obrazy a proti tvrzení, že jsou to starší práce 
st~dentské nakonec prohlásil: To nejsou žádné studentské práce! Já jsem odborník 
a Jsem tu od prof. Macka. Mack byl profesorem deskriptivní geometrie na německé 
technice a na kolegu si poslal svého člověka. Několik dní poté hlásil výhybkář elektri
ckých drah Kadeřávkovi, že Němci nakládali do velikého auta krásný černý dubový 
nábytek, obrazy a jiné věci. Auto mělo nápisy Zollfrei nach Deutschland a podle 
pOpISU seznal prof. Kadeřávek, že mu byl odvezen veškerý nábytek z pracovny. Za čas 
dělali Němci v ústavě "pořádek"; byla ohlášena nějaká vyšší návštěva. Dopadlo to tak, 
že co zbývalo a nešlo naházet do skříní, vyneslo se v koších na dvůr, tam polilo petrole
je~ a zapálilo. Jeden voják hromadu knih prohrabával železnou tyčí, aby knihy lépe 
horely. Tak vzala za své na tisíc svazků čítající knihovna s mnohými unikáty, na př. 
Smolíkova Freie Perspektive s českým věnováním autora. Školníku, který upozor
ňoval, že jsou to vědecké a většinou německé knihy, bylo stručně řečeno: Do toho ti nic 
n:ní, to j~ naše válečná kořist (Kriegsbeute). V ústavě chována byla poprsí rektorů 
Tllšera a Solína od sochaře Strachovského a krásný portrét Tilšerův od Seydana a řada 
litografií a ocelorytin Monge, Tilšera, Skřivana, Skuherského, Gerstnera a jiných. To 
vše bylo rozbito a vyhozeno na smetiště. 

Z prvního ústavu matematiky byly knihy odvezeny na různá místa, do mate~a
tického ústavu u Karlova, do Libně, Podolí a do sklepů na Scheinerově náměstí. Ná
bytek zmizel úplně. 

V dmi zlý byl osud fysikálního ústavu. Prof. Valouchovi se sice podařilo některé 
cenné věci odnésti s poukazem, že jsou jeho vlastním majetkem, ale většina padla za 
oběť německému furoru. V ústavech deskriptivní geometrie a stereotomie, matematiky 
první a zejména fysikálním se časem vystřídaly kasárny esesáků, pak vojáků, poté to 
byl útulek Hitlerovy mládeže a dětská německá nemocnice a konečně ústavy německé 
techniky, které ovšem přicházely do místností úplně vyloupených. 

Druhý ústav matematiky pochodil poněkud lépe. Byl v nájemném domě a prof. 
Vojtěch přes zákaz s německé strany jej navštěvoval a z knihovny asi čtvrtinu nejlepších 
knih odnesl a tím zachránil. Ústavy umístěné v Žitné ul. č. 1, byly za války likvidovány 
a proměněny na byty úředníků firmy Explosia. Nábytek rozvezen neznámo kam část . ' kmhovny prof. Bažanta a Záhorského dostal výzkumný ústav na zákrok tehdejšího jeho 
správce dr. Hacara. Zařízení a sbírky vzaly za své; nalezeny jen seznamy zapsaných 

posluchačů u prof. Záhorského. 
Ústavy v domě v nároží Karlova nám. a ulice na Morání byly za války zabrány pro 
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. školu ministerstva hospodářství a práce, ovládaného zlopověstným Bertschem. Kni
hovny nacpány bez jakéhokoli soupisu do malého skladiště, mnoho knih se ztratilo, 
ostatní byly nevhodným uložením poškozeny. Sbírky a modely naházeny bez ladu a 
skladu do sklepa, kde též mnoho podlehlo zkáze. Celá sbírka pomůcek, po léta sbíraná 
prof. Hráským, beze stopy zmizela. Skleněné aparáty ústavu pro vodohospodářskou 
pedologii a klimatologii byly prostě rozbity a vyhozeny, sbírka klasických půdních pro
filů z Ruska i z jiných zemí zničena. Němci prováděli tu řadu adaptací a přitom vy
trhali veškeré vedení plynu i vody a i silné přívody elektrického proudu, čímž znovu

zařízení ústavu bylo značně ztíženo. 
Ústav vodních nádrží byl sice 17. listopadu 1939 obsazen německými vojáky, ale po 

několika dnech opuštěn. Zůstal netknut až do léta roku ·1942, kdy byla sem přestě
hována Královská učená společnost. Nábytek ústavu s většinou přístrojů byl odvezen 
z domu, knihovna a písemnosti uloženy na hromady v zadních dvou pokojích, kde 
zůstaly až do konce války. Rovněž z ústavu stavitelství mostního se zachovalo velmi 
málo. Další ústav umístěný u Helmů, ústav geodesie, zachránil sice přístroje, ale špatným 
uložením byly značně poškozeny; byly totiž převezeny k Sedlerovům, kde byly ne
odborně uloženy, knihovna, spisy a mapový materiál byl uskladněn ve sklepích ne
dostavěné polykliniky na Karlově náměstí a jak knihovna, tak zejména sbírka map 
utrpěla veliké ztráty. Nábytek z učeben byl nacpán do pátého poschodí budovy 
u Helmů a kabinetní porůznu uskladněn nebo i používán. 

Velmi zle byl postižen ústav geologický. Před ním vybuchly při náletu dne 14. února 
1945 dvě pumy, které vytloukly okna i s rámy, poškodily stropy a omítky stěn. Nábytek 
byl rovněž značně poškozen a zejména část sbírek umístěná v části do Václavské ulice 
utrpěla značnou škodu. Cenná část sbírek byla připravena v bednách k odvezení. Nej
víc utrpěly sbírky dynamické geologie. Ve sklepě se našly knihovny zdejšího ústavu, 
geologického ústavu z vysoké školy báňské v Příbrami, astronomického ústavu, fysikál
ního ústavu a mineralogického ús~avu v nevalném pořádku. 

Ústavy umístěné v domě u Sedlerů měly také zlý osud. Z valné části byly přeměněny 
na byty pro postižené náletem a před tím používány jako kanceláře. Nábytkový 
. inventář ústavu hydrauliky, hydrologie a úprav toků byl úplně zničen, knihovna nale
zena v jedné místnosti bez 103 spisů, z přístrojů se zachoval jen nivelační aparát s latí, 
dvě staré vodoměrné vrtule a fotografický aparát. Celkem tu spáchána škoda za 
230.000,- Kčs. Oba ústavy pozemního stavitelství, rovněž kdysi u Sedlerů, byly 
použity za války jednak pro konservatoř, jednak na byty. Školní nábytek odvezen do 
Libně, kde při náletech v roce 1945 asi shořel. Knihy odvezeny do sklepů polykliniky, 
při čemž se mnoho poztrácelo; cenné sbírky instalační a stavitelské byly zničeny úplně. 

Obdobné byly i osudy dalších ústavů v tomto domě umístěných. Ústav statiky a dy
namiky ve Vodičkově ul. č. 20 byl 17. listopadu 1939 obsazen asi 10 vojáky se strojní 
puškou. Teprve těsně před vánocemi bylo prof. Daškovi dovoleno odnésti si soukromý 
majetek. Inventář zůstal celkem beze škody do roku 1944, kdy místnosti dány firmě 
Siemens. Knihy dány k Helmovům, část nábytku se našla u komisaře Fiedlera. Od 
Helmů byly stěhovány knihy do polykliniky a zachovala se jich jen asi třetina. Ostatní 

zařízení vzalo za své. 
Vysoce zajímavé jsou osudy výzkumného a zkušebního ústavu hmot a stavebních 

konstrukCí za války. 15. března 1939 se sice vojáci nastěhovali do budovy školy archi
tektury, ale ústav s poukazem na to, že je institutem, byl tehdy ušetřen. 17. listopadu 
1939 bylo náměstí obsazeno policií, před vraty byly kulomety, stejně tak byla za-

15 



jištěna i nároží. Kolem jezdily vozy se zatčenými a do Ruzyně odváženými studenty, 
kteří zpívali a volali Nazdar! Sem tam pobíhali studenti s různými věcmi, ten s peřinou, 
onen s dekou a hleděli se dostat do bezpečí. V Bajkale prof. Engel, Jelínek, dr. Hacar 
a jiní měli v II hodin poradu a pak se šlo do ministerstva. Sekční šéf Maule prohlásil, 
že si musí pomoci sami, že sami neví co bude. Proto se dr. Hacar obrátil na ministerstvo 
veřejných prací k radovi Ing. Šiškovi a Ing. Breberovi. Po zralé úvaze provedena věc 
takto: Ministerstvo veřejných prací se obrátilo přímo na Hrad, kde poukázalo na 
veliké rozdělané stavby, zejména na most v Podolsku, že tedy je ústavu nezbytně za
potřebí. Protektorátní správa vybídla ministerstvo veřejných prací k podání žádosti, 
což se stalo 21. listopadu 1939. Mezi tím byl dr. Hacar volán do ústavu. Kulomety byly 
za dveřmi. Dostal příkaz otevřít všechny zámky. Trvalo to celé dvě hodiny, řadu věcí 
prohlašoval dr. Hacar za svůj majetek, klíče sic musel všechny nechati uchvatitelům, 
ale jeden od tresoru si ponechal. To již byly příruční pokladny vypáčeny. Podařilo se 
mu vynésti inventář ústavů. Z řeči Němců usoudil, že přitáhli již v útery v noci ze 14. 
na 15. listopad a byli ve štábu. V prvním patře byl umístěn likvidační úřad vojska že
nijního s přednostou generálem Ing. Sládečkem. Němci obsazovali budovu od čtyř 
hodin ráno, postavili školníky čely ke zdi a nechali tak stát až do odpoledne. Večer již 
tu bylo z magistrátu 30 chlapců, Čechů, nakomandovaných ke stěhování nábytku. 
Druhý den byla veliká bouřka. Našel se revolver v č. 521 v 1. patře. Byla to místnost 
po vojácích a to bylo veliké štěstí. Generál Sládeček to urovnal. Mezi tím stále jednalo 
ministerstvo veřejných prací s Hradem. Došla zpráva, že věcně byla žádost příznivě 
vyřízena, že však musí k politickému řízení, to je k vyjádření se K. H. Frankem, ale 
k tomu nikdy nedošlo. Státní zaměstnanci chodili si pro platy na zemský úřad, smluvní 
vyplácel Dr Hacar z konta na poštovní spořitelně, úřadovalo se u něho v bytě. ll. ledna 
1940 přišlo pozvání od komisaře školy prof. Fiedlera k návštěvě. Němci totiž podřídili 
každou školu svému komisaři, bez jehož svolení se nic nemělo dít, škola stavebního 
inženýrství dostala prof. Fiedlera, škola architektury, z níž byl rektor, dostala "pouze" 
docenta Wunderlicha. Fiedler oznámil Dr Hacarovi, že přišel rozkaz dát instituty 
do pořádku a zejména, pokud mají význam hospodářský nebo technický a i jinak se 
mělo zjistit, jaké škody byly obsazením natropeny, začínalo se totiž počítati i s tím, 
že vybavení českých škol mohlo by se případně použíti i pro říšské škol". Byl tovýsle
dek porad rektorů a K. H. Franka v kadetce dne 6. ledna 1940. Příslušné usnesení 
mělo tři hlavní body: Zjistit stav inventářů a škody, uvést výzkumné ústavy do chodu 
a ustanovení, že úřad komisaře je ehrenamtlichfunkce, tedy nehonorovaná. Fiedler 
měl tyto výnosy dva a jednoho se při své návštěvě Dr Hacar zmocnil. Fiedler se vypravil 
do ústavu, ale tam byl zle od esesáků přijat. V únoru 1940 chtěli Němci ze zkušebny 
udělat garáže a stroje prostě vyházet na dvůr. Na to upozornil pan Mottl, který stále 
v ústavu bydlil. Dr Hacar ihned to hlásil prof. Buntru, který byl pověřeným vrchním 
rektorem všech německých škol v Praze a ten se na esesáky 19. února 1940 s Fiedlerem 
a Dr Hacarem vypravil. Výsledek byl lepší, něco bylo vyklizeno, něco ne, zejména 
z dílen se jim nechtělo. Ve zkušebně a dílnách bylo množství zbraní a střeliva a na 
prohlášení, že se za nic neručí, vyřešili Němci vyklizení jednoduše. Zbraně a munici 
vyházeli okny a z ulice si to pak stěhovali. Tak se dostal ústav do ruky Dr Hacara. 

Ve velké zkušebně bylo osm kotlů polních kuchyní a pomeje lili Němci do základů 
strojů; všadyplno rzi a prachu, sazí a špíny. Podle zachráněného inventáře pak šest 
neděl dělal asistent prof. Gessnera z německé techniky revisi inventáře. Každý kus byl 
prohlédnut a sepsán protokol o ztrátách. Ztráty tehdy byly asi 10 procent, t. j. asi 
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350.00
0
.- Kč a navíc výdaje za čištění, skladné za věci .n;a nádraží a opr~vy, čímž 

škoda vzrostla na 500.000.- Kč. Buntru to nechtěl zaplatItI a taky nezapl,atll. Tehd~ 
F' dler dělal revisi dalších ústavů, valně potěšen nebyl, věci byly roztahany po cele 

b
led eY mnoho scházelo a nábytek byl i ve studentských kolejích. Pátého dubna 1940 
u ov , . . d' k' k . Y 

d t
"aVl'l do ústavu prof. Gessner, že prý bude přejímat Jako aka emIC y omlsar se os . 'k y' , 

, t JezY to však Dr Hacar znal ze spisu sebraného prof. FIedlerOVI s utecne usnesem 
us av. YY d Y 1 

kt U
o společně s K. H. Frankem odmítl požadavek prof. Gessnera a rovnez o epre re or ' , ., Yd' 

vydat spořitelní knížky ústavu, propustit smluvní zaměstnance a davatl Sl pre, ~lS~-

tl
' co se bude zkoušet a hlásil to prof. Fiedlerovi, který se s Gessnerem nenavIdel. 

va , . H '} dO Y 

Asi si to páni mezi sebou vyřídili a pak dal již Gessner pokOJ. Dr acar st~ e z . urazno-
1 že ústav J' e autorisovaný a má svůj statut a jednací řád. Statut byl SIce FIedlerem 

va, bIlY T k ,vf ke 
na pokyny Buntru změněn, ale Dr Hacar prosadil, že y vozen c ane prv~l, ze u~ c 
komisaře je čestná a nehonorovaná. Nový sta~ut byl ~o:,:č:n Dr ~ac~ro~1 31. k~~tna 
1940, musil si statut před Buntru přečíst a mel prohlasltl, ze n:ma na:m~ek. Vyza~al 
si lhůtu a přeptal se na poměr Gessnera k ústavu. Bylo mu sdeleno, ze J: odborny~ 
komisařem, protože má obdobný ústav, hlavním ko~isa!:m však zůs:ává FIe?ler',kter~ 
taky rozhoduje v personálních otázkách. Současne sdehl Buntru, ze se ma v ustave 
začít ihned pracovat a tak se počalo pracovati dne 3. června 1940 .. Tehdy se oz;ral 
Gessner, byl vlídný a když spatřil, žejeho funkce je jen čestná, prohláSIl česky: Za,m,alo 
peněz, málo muzik! Nemám čas! Žádal j.en o O?časr:é informace, byly mu davan~ 
týdně velmi stručné: došlo tolik kostek, tohk prutu, tohk cementu. PrupIsy podepsane 
vracel, což 15yl nápad Fiedlerův, který o Gessnerovi ~:oh!~~il, že. na něj ymusí 

být 
opatrní protože je numismatik a schlechter Kerl. ZahaJem cmnostl 30. kve~na 1940 
bylo písemně oznámeno ministerstvu školství, :ekčn~n:,: šé~ovi Dr ŠípOVI a ~a~y 
Fiedlerovi, aby bylo jasné, že ústav je autonomm. Hl~Slh s~ l~n~d S?olup~acovm~l a 
interesenti z říše. Předně, ministerstvo letectví z Berlma, valecne nemecke l?~stvo ~ 
první přišel Junkers. Tato společnost měla již v~ikou konstru~č~í :ancelar velmI 
blízko v zabraném reálném gymnasiu v Praze XIX na Velvarske tnde, pracovalo tu 
asi 10 'Němců a na 400 Čechů. S touto firmou byla uzavřena smlouva pracovní a ~o::o
rářová bez komisařů na podnět Junkers, aby se zamezilo vymáhání profit~ z J;:J.Ich 
strany. Smlouva byla poslána do Desavy, byla pečlivě st~~ována, ~vě koml;: P~lJely 
na dohovor a po šesti týdnech byla v původním znění pnJata. Tanf honoraroVY,byl 
výhodnější, než jaký smluvilo ministerstvo školství ve věci Letovu .. Za ~elou valk,,: 
nebyla tato smlouva měněna. Podle ní byli přijímáni další za~ěstnanCl ~y;O 1 absoly~~n~l 
škol českých ač to bylo jinak výslovně zakázáno. Taky byli hned v zan 1940 pnJatt. 
Stejně bÝli ~řijÍmáni a nebyli propouštěni legionáři. Ta~ za~hrány~~i pr? ústa; me
chanici i vrátný. V roce 1944 nemusil ústav nikoho nasadlt am do nse am na zakopy, 
naopak ještě v té době přijal II nových lidí, takže ke konci války bylo v něm 72 ~a
městna~ců z toho 12 asistentů techniky. Ústav.měsíčně nadlepšoval svým zamest
nancům piaty a stále měl téměř za milion Kč fingovan)Tch objednávek, aby srážel 
výnos ústavu v očích komisaři'!. Smlouvy s Junkersem byly velmi výhodné. Pracovalo 
se 12, maximálně 15 procent pracovní doby a Junkers za to dával 75 :ž 8~ procen~ 
všech ústavních příjmiL Proto se i za války mohly dělat výzkumy, na pr. prehradove 
cementy, zborcené konstrukce aj. R. 1943, když Dr Hacar byl ve~lí~ě, přišli doyústav~ 
Buntru Gess"ner a Walter Frank, bratr K. H. Franka, novopeceny docent nemecke 
techniky, který se vrátil jako superarbitrovaný vojín ~ -'-, Tábora! Chtěl v ~~tav~ 
pracovati, zajímal se zejména o průzkum zvuku. Chtěl mlstnost, telefon a zanzem. 
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Byl dán do 1. patra vedle záchodu a telefon platil Buntru. Na ústavu se měl tento 
docent Werkstoffprufung (zkoušek materiálu) zaučovat! Gessner o něj neměl zájem 
a upozorňoval, že je dobře držet si Franka od těla. To už bylo po Stalingradě a pan 
Gessner se stával vlídným a rozumným! Z Prahy se musel vystěhovat a dojížděl 
z Konstantinových lázní. Chtěl po ústavu dokonce potvrzení, že potřebuje motocykl. 
Zejména byl smutný, když prožil i se svým nábytkem při stěhování v Plzni velk)' nálet 
v květnu 1943! Walter Frank v ústavu překážel. Byl proto přestěhován do nových 
místností, které vyžádány od esesáků a to hezky daleko od ústavu. Část těchto místností 
ihned byla pronajata Junkersovi za slušný nájem a přibráno dalších 45 českých za
městnanců. S Frankem to prováděl zejména dobře Ing. Štěpánek, bývalý asistent 
radiotechniky. Pomáhal mu občas při práci a při tom si okopíroval nové aparáty a 
když je měl, tak už ochota pomáhat značně ochabovala. Občas brousil krystaly do 
vysílaček a pak vždy na čas raději zmizel z dohledu a podnikal vodní výlety na kanoi, 
aby nebyl tak snadno dosažitelný! Na naléhání ministerstva školství byly pro úředníky 
prvé zkoušky z němčiny, z 12 jich propadlo pouze 7. Další zkoušky prováděl na návod 
Dr Hacara sám pan Gessner za 40.- K kus a tak zřízenci a vrátný prošli bezvadně. 
Dvě třetiny osazenstva měly choditi na kursy němčiny; dělali to tak, že nechodili 
nikam a dvěma učitelům se hodiny jen podpisovaly. Moravcovo ministerstvo chtělo 
dělat revise, ale nebylodo ústavu vpuštěno s poukazem na to, že se tam konají důvěrné 
zkoušky. Moravec ještě počátkem roku 1945 vymáhal od ústavu seznam zaměstnanců 
bez zkoušky z němčiny, ale nedočkal se ho. Na výstavy ani apely se nechodilo. Na 
výslovný rozkaz uspořádán jen jeden v roce 1944. Nastrčen do toho prof. Fiedler, 
který to řekl německy a pak taky česky. Tu němčinu přidal na výslovný příkaz Buntru. 
Po heidrichiádě musel Dr Hacar ad verbum audiendum k Buntru. Slyšel nadávky 
zrádců, hrozby šibenicí, zastřelením, koncentráky a že prý jeden ručí za všechny. 
S ním tam byli Dr Teyssler a Dr Holub. 16. dubna 1945 se začal stěhovat zbytek 
Junkerse. Dřív platili slušně a včas, teď zůstali dlužni a tak přišlo asi 350.000.- K 
do reparací a škoda ústavu vzrostla na celý milion. 

Už na podzim roku 1944 utíkali esesáci z budovy po částech - Frank tehdy chtěl 
udělat z Prahy nemocniční město. To však padlo a 3. května 1945 přijeli do budovy 
štábu němečtí cyklisti a 50 se jich usadilo se zbytkem Hitlerjugend v budově techniky. 
Obsadili dílny, kde byli dobře kryti zahrádkami před budovou. Proto musili ruské 
čety střílet 9. května do dílen ústavu. Útok byl velmi úspěšný. Po několika ranách 
vytáhli Němci bílé prostěradlo a bylo po slávě. Někteří se skryli a zlobili ještě několik 
dní T v kanálech ústavu, až byli s konečnou platností vyřízeni. 

Ustav zprostředkoval r. 1943 u spolku pro chemickou a hutní výrobu umístění 
studentů Filsaka, Naara a jiných, vrátivších se z koncentráku. Roku 1944 umístil 
u Junkerse z Dachau propuštěného studenta Bogunoviče. Při dobrozdání o stavu 
Waldštýnského paláce vystěhován šéf tisku a pracovalo se pomalu, pomaloučku. Dě
lalo tam taky devět politických vězňů a zřízena jim dobrá kuchyň, až to nešlo 
sekčnímu radovi - Němci - Krausovi pod vousy, prý se tam tuze vykrmují. 
Rovněž plán Moravcův na chodbu krytu pod Opyší do Jeleního příkopu zmařen 
s poukazem na vymyšlené prameny v Opyší a možnost sesuvu nebezpečných 
vrstev. Ústav působil i při posudku o stavu Národního divadla. Prohlášeno, že pod 
stropem by se musila dát síť, doporučeno mírné vytápění k vůli vysušení, čímž 
získalo Národní divadlo 15 vagonů uhlí a oslava 20. dubna 1945 v Národním 
divadle nebyla! 
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v, . 1939 zemřel prof. Ing. Dr techn. Antonín KUr 
Za neklidných dob v ~ocatku roku h h J Vladimír Hráský dne 12. dubna 

a za protektorátu zemřeh prof. Ing. ~:~~~:~k '~~e a;8 dubna 1939. 
1939 a prof. Ing. ?r te?hn. Josef ~ dělníka v železá;nách, narodil se ve ~trašicich 

Profesor Antonm Khr, syn Jan, v k 'lk roku 1890 složil státm zkoušky 
dl' pražskou ces ou rea u, 

v Čechách. Vystu ova ťrv~l, , 'Pak nastoupil státní službu a byl zástupcem 
na vysoké škole staveb~lho mzenyrs1:vl. , 'Vlt vy a Labe. Roku 1905 se habilitoval, 
stavebního ředitele kOmlse p:o ka;:~ ls~v::~níhoastavitelství a od 1. ledna 1909 působil 
v letech 1907-09 suploval pre.dnas y kd odešel do výslužby. Byl v letech 1909-10, 
jako řádný profesor do 3}. prosmce 1928, 19{4--15 rektorem. Jeho činnost byla bohatá. 
1912-13 a 1916-17 dekane~ a ~ roce mění řádn 'm členem Národohospodářského 
Byl řádným členem AkademIe ved. ~ u hl sadkovy Akademie práce, zástupcem 
ústavu, členem vědecké rady a ?r~slde~tkem .. alabske' členem čs. Národní rady bada-

. Č k 1 k' mezmaro m omlSl, ~ 
republIky es os ovens ev. d h ' t' tn'l zkoušky členem U stavu pro hospo-

'v k ' b ' komIse pro ru e s a, 'h 
telske a clenem z use m " á k ' d technickým členem patentm o 

, v·, l' vlenem statm elektr rens e ra y, P v'v· 
dárne VyUZltl pa IV, Co ., . 'k do ravní sekce čs. mírové delegace v anZl, 
soudu. V roce 1919 pusoblljak? tajemm d ~ Y a byl zástupcem zemského výboru 
pomáhal při překladech mírovych smLlubv po cbel~klonvYal řadu odborných článků v časopi-

. . k I" va' ní Vltavy a a e. Ul. , V' 

v komISI pro ana ISO . 'H dl " na Odře a Vrtání zemm pn 
sech domácích i cizích. První jeho prace, ta h o~ jez

dal 
vzorné učebnice, poslední 

kanalisaci Odry jsou z roku 1892. Pro pos uc ace vy 

společně s prof. Tol~a~em." d'l e z česk'ch rodičů 22. dubna 1857 v BabuIe 
Profesor Jan Vladlmlr Hrasky naro I s H l' v' y "uroval na první pražské české 

v . 1 ' d Tuszow v a ICl mal 
v Haliči; syn redlte e zavo u v'l hd ,v' avedené státní zkoušky na odboru 
reálce roku 1873 a roku 1878 SIOZl te o \~rav: z V Hanče na Smíchově, při čemž 
stavebního inženýrství. Do roku 1~84 puso I u n~.. . Od roku 1884 byl zemským 
poslední dvě léta byl současně as:stentemknalt8e9c7 m~:~veň byl v Lublani i členem 
. v, L bl . kde působIl do ro u , z . h . 
mzenyrem v u am, .., , v, d' profesorem hydrologIe. Na tec mce 
městské rady. Roku 1897 Je jmenovan ra ny~, 'služb ale suploval své před-
působil do roku 19?7: kdy :. říjn~ 1,~2~ odch,az\ do l:rech 1~02/03, 1903/04, 1906/7, 
nášky ještě další třl leta. Dekansky ura zastava Vv v b I zvolen roku 1902/03, ale 
1909/10 a 1921/22. Roku 1900/01 byl rektorem, o~et~~ ~a doktora věd technických 

v" I V k' 'k la mu vzdala poctu povysem , . 
volbu nepnja . yso ~ s o. 'deck 'ch ublikací. Byl velmi činný ve verejném 
honoris causa. Vydal radu kmh a ve Yk' Pa říšským poslancem. Byl členem stát
životě, od roku 1901aždor.191~by:z~m:lymm atentníhosoudu. Působil jako před-

, Vl' v , a sllmcm a c ene p . , 
ních rad zdravotm, ze ezmcm , hl' , " del spolku pro přírodní mmerálm 
seda v Ústředním svazu československycd ba~nkl a Z:l ov'ske'ho a j'ako předseda správní 

b o plavu par u lC o-prer, 
zřídla, spolku pro stav u ~ru h V' dl t tl' ně k nebývalému rozkvětu. Za sve 
rady uhličitých lázní v Podebrade: pnvc: YSodak

z
, poděbrady Nymburk, Přelouč, 

. 1 h 'sta Plzen Benesov a s a, , 1 . v v 

zásluhy jmenova a o me .. , ' , b v' Mimo uvedené funkce zastáva jeste 
Račná a Logatec v]ugoslavll cestnym o canem. 

řadu důležitých hodností, a úřadů. '22 ledna 1875 v Pardubicích, zkoušený profe-
Profesor Josef Kloboucek, narozeny. . o b'l t'edních školách. Roku 1912 se 

. d k' t' , eometne puso 1 na sr. , sor matematIky a es np Ivm g '. 31 . 1914 byl j'menovan ., h . k' metne dne . prosmce 
habilitoval z analytlcke a synt etlc e geo; atematiky Publikoval řadu 

7 ,., 1921 řádným prolcsorem m . 
mimořádným a dne . zan . v, d' 'lenem Královské společnosti nauk, 
kvalitních prací ze svého oboru. Byl mlmora nY,m c 1" m amatérem 
roku 1927/28 děkanem vysoké školy. Bylzdatnym ma Ire - . 
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K uvedeným ztrátám řadí se další bolestné ztrát Y' Y 
byl v Ruzyni zastřelen nejmladší z d 'f Y naSl skoly. Dne 17. listopadu 1939 
sluchač prvního ročníku vysoke' šk levl. I ypopravených obětí nacistické zvrhlosti po-

oy mzeny'rk'h . I ' 
Narodil se ll. prosince 1920 . k . .s e o staVlte ství, Václav Šaffránek 

ja o syn vymkal' 'h fy . . 
poslední mužský potomek této vět t b l~lCl o geo sIka, Ing. Josefa Šaffránka 
b '1 h'" ve S aro y eho rodu Kro' • Š ffi ' ' 

ej e, poc azejlcí ze Žatecka. Její příslušn' . b' . . , cmu- a ranků z Draho-
Krocín ozdobil Prahu památnou k y ICl S yvah pnmatory města Prahy a Václav 
vy?ával "Hlas mladých" a v roce ~~~~u o~~ tarom~::ském rynku. Václav Šaffránek 
svem návratu hlásil se dobrovol • d • Uel do Panze, aby tu navazoval styky. Po 
Yk I . • ne o cs armády Rok 1939 s o u mzenýrského stavitelství a stal . . . u vstoupil na vysokou 
stva. Proto byl z rána dne 17 list s~ Z~~l;ovatelem Svazu vysokoškolského student-
dentů dovlečených do Ruzyně byl~~~ ~t v. : ~oma zv~tčen a ~řehaže z ostatních stu
byl devatenáctilety' Václav S-afE' k' R

en ~ 1 mladsl dvacetI let Němci propuštěni 
· rane v uzym za Yd Y Šk ' 
jmenováním inženýrem im mem . vraz en. ola mu prokázala poctu 

Dl.' onam. 
a Sl obětí německé zlovůle byl Josef J ď 

v Košťálově v Čechách Otec byl I 'k an ourek, narozený dne 27. června 1912 
bl' . ro m em. Roku 1935 sl ·'1 " a so vovanu vysokou školu NV . l' OZl prvm statní zkoušku a měl 

8 k 
Y . emCI zav ekll ho do k v , . 

. vetna 1940 zavraždili I j'e k' 1 oncentracmho tábora kde ho · . mu pro aza a vy k' vk l' ' ' lm memoriam. so a s o a poctu jmenováním inženýrem 

, Pro svou úspěšnou činnost v domácím odb .. 
~:tav~ hydrauliky, hydrologie a úprav toků In Ojl byl rok~, 1941 zatčen konstruktér 
uredmka, narozený 6. dubna 1908 a b I NV . g. ~arel Kaslk. Byl synem poštovního 
Vzdána mu pocta tím že byl' y, emCl zastrelen dne 22. listopadu 1942 v Praze 

D 
'1 • , ' jmenovan doktorem věd t h . k' . . 
a e zehme ztráty Ing Zd Y k R ec mc ych lm memoriam k . en a emty z Vl h BV' Č . 

1'0 u 1918 jako synek ředitele měšťansk' h Yk I ac ova reZl v echách. Narodil se 
1944. Byl také vyznamenán doktorátem Y:d s oh ~a~l p~i slovenském povstání roku 
. Dne 7. října 1941 byli zatčeni členové vey tec n~ckych lm memoriam. 
1 prof. Dr Zdeněk Bažant. Byl věz v TPre~se~mctva Čs. obce sokolské a mezi nimi 

P
v d nen v erezme honěn t h b ' 
revezen o Drážďan. Odtud byl očátkem Y '. am na ru e práce a později 

mnoho, ale díky pevnému zdraví PPěst ,brezna roku 1942 propuštěn. Zkusil velmi 
centrák bez škody. ,ovanemu soustavným tělocvikem, přečkal kon-

Od října 1939 do konce roku 1941 
d 

' h byl vězněn I O P vo mc nádrží. ng. . rášek, asistent ústavu 

* 

Po vylíčení ztrát věcných i osobních Y , .. 
za okupace. Po uzavřeni škol byli jedn ~~~n,o s~:b~atltl ~ v~psání činnosti profesorů 
nesmělo nic dít a kteří me-ll' db't o lvym s olam urcem komisaři bez nichz· 
· a na to abyžád' fc ' se 

čmnost ani se neobíral vědeckým b' d ' ' , N .,ny pro esor neprováděl ani vyučovací 
mecké techniky, mající týž obor ja~ am~:k aSI skole byl přidělen prof. Fieďler z ně
kdysi s prof. Pantoflíčkem s nímž u~ ť' ~ ~~ J. Smetana. Do státní služby vstoupil 
české profesory do svého ~stavu l.r~oKva IPratelské styky. Rád hovořil česky Sezval 

v u lCl ar ově vy v tľl Y . . 
poznamenal, že oni Eindringlinge __ vetřelci ' .s,ve 1 .tam cesky SItuaci, při čemž 
Draufgangra a Scharfmachra D k to, znajI.' ale ze on nebude dělat žádného 
Sluha byl esesák a Fiedler mevI' h ~donce ~romahal jednotlivým členům do kabátu' 
I Y ne ou unllormu a t· Vl' • . 

v astne zdravit. Po čase si koupil ně' k' l' Sv ezova Sl, ze toho Kerla by měl 
J a a eta ve strane a náskok svého I h 20 . s u y vyrovnal. 

Sbor se scházíval v kavárně Tůmovce, kam i Fiedler občas zavítal. Zdálo by se, že byl 
českým kolegům nakloněn, dokonce když Tůmovka byla zaměněna za kavárnu 

Urban" na Malé Straně, varoval, že je to moc nápadné. Ale v jádru a duši byl 

" režimu oddaný Němec. Přišlo varování, že Fiedler všelicos povídá, co by nemusil, zda 
to bylo z upovídanosti nebo zlé vůle dá se těžko posoudit. Ale přišly doby, kdy se 
ukázal v pravém světle. O školu mu svěřenou se nestaral. Když měl na přání Buntru 
zakročit na záchranu sbírek a zařízení, prohlásil, že to esesáci zničili a že se nedá nic 
dělat. Do Wasserwirtschaft napsal velmi útočný článek proti českým profesorům, kde 
je vinil z úmyslného škodění říši a prohlašoval, že jeho rad ve vodním hospodářství 
nebylo dbáno a kdyby vše nebyl hlídal, že by to bývalo Mistwirtschaft. I z rušení 
hranic vinil české profesory a pochvaloval si, že když padly hranice republiky, že se 
teprve může dělat jednotně a rozumně. Podobným tónem se nesl i jeho příspěvek do 
novoročního čísla Der Neue Tag z roku 1940. V Německu byl naz)'Ván v odborných 

článcích "der gr6sste Sohn Deutschlands". 
Děkana Smetanu volal jen když potřeboval zvědět nějaká vodohospodářská data, 

ale o škole se skoro nezmiňoval. 
Místa schůzek sboru se musila měnit a tak se vystřídaly po sobě kavárny Tůmovka, 

Urban, kavárna tl vodárny na Letné, Bellevue na Masarykově nábřeží a Slovanka 
ve Václavské ulici. Někteří profesoři byli stopováni členy Vlajky nebo skupiny Ano 
(akce národní obrody) a nemohli proto do všech schůzí přicházeti. Pěstovány styky 
s děkany ostatních škol a rektorem Englem a i s akademickými hodnostáři universit
ními, J. M. rektorem Hrozným, obzvláště činným děkanem Dr J. Rypkou, s děkany 
Kadlcem, Šalamonem a Matějkou, který se vrátil z koncentráku. - Každý se přiči
ňoval pcdle svých sil a schopností. Přesný výčet všech počinů nelze podati. Pod rouškou 
rozpravo úpravě studia pracovala skupina v Jednotě československých matematiků a 
fysiků na plánech,jak a kterak rozšířiti vysoké školy. Pomýšleno na dvojí možnost: buď po
nechat dosavadní stav po některých úpravách nebo zříditi jedinou vysokou školu. Zejmé
na to byli profesoři Vojtěch, Valouch a Vyčichlo. I zaměstnanci se pilně připravovali. 

Prof. Bechyně u Skorkovských zaměstnával přes zákaz studenty a i u jiných firem 

je umo sťoval. 
Profesor Dašek měl za války veliké nepříjemnosti. Jeden český továrník, spojivší se 

s Němcem Schtitzlem, chiěl ho vypuditi z jeho majetku - mlýna. Věnoval na soudy 
a podplácení na půl milionu, ale nepovedlo se mu. Tím prof. Dašek, který se tuze 
stranil toho, co by mohlo Němcům prospět a pilně vědecky pracoval, byl ve své práci 

zdržován a zneklidňován. 
Prof. Kadeřávek byl předmětem živé pozornosti Rysovy Vlajky a skupiny Ano 

(akce národní obrody). Byl udán gestapu, po heidrichiádě m~l prohlídky v bytě. 
Pracoval v Hlávkových kolejích a s ředitelem kolejí Weiserem a studenty byl činný 
nejen na vypravení pohřbu Jana Opletala, kterého se osobně zúčastnil, ale i na od
stranění ředitele Weisera a studentů samosprávy do ciziny. Podařilo se mu umístiti 
i několik studentů, kteří se vrátili z koncentráku v Oranienburgu tl firem a rovněž 
tak své demonstrátory. Pomáhal jako člen kuratoria převésti Studentský ·zdravotní 
ústav na středoškolský, čímž byl tento ústav mající značné jmění a drahé zařízení pro 
studenty zachován. Po celou válku v něm pomáhal při zdravotních prohlídkách mlá
deže a se sl. Matušovou zprostředkovával podpory dětem a ženám po vězněných 
nebo popravených. Tajně s prof. Vyčichlem tiskl v Jednotě čs. matematiků a fysiků 
nové vydání učebnice deskriptivní geometrie. 
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Suplent školy, profesor Ing. V. Krouza ke konci byl zle Němci sužován. U jeho 
domku byla postavena děla a Krouza donucen Němcům vařit a sloužit. 

Profesor Kugler pilně pracoval na spise Stavitelství železniční, své asistenty umístil 
u stavebních firem a tím je uchránil před nasazením do říše. 

Profesorovi Loskotovi, jako řadě na školu navržených pracovníků, bylo zdrženo 
jmenování. Musil se vrátit k vedení firmy Litické a. s. v Praze. Přechodně tu zaměstná
val vysokoškolské studenty, mnohé držel jako úředníky, třebaže stav úřednictva 
u firmy byl neúměrně vysoký. I dělnictvo vzdor hrozbám pracovního úřadu vcelku 
ochránil. Výroba lomů nešla do říše, ale výhradně zdejší železniční správě. To způso
bilo firmě na dva miliony škod; dodávky do říše by byly daly značný zisk. Podával 
zprávy JUDr Zdeňku Chytilovi o rozvratu výroby, nedostatku hmot a úpadku dopravy 
a o smýšlení dělnictva a byl Chytilem zpravován o zahraničních akcích. 

Profesor Pantoflíček s pomocí svého bratra, ředitele Škodových závodů, umísťoval 
studenty do míst a chránil je tak před říší. 

Profesor Vojtěch byl pensionován, vypovídán z bytu a hrozilo mu i nasazení za sta
vebního dělníka. Zkoušel po celou válku studenty doma, přednášel na pozvání výboru 
Elektrotechnického svazu více než 400 posluchačům od starších inženýrů až po poslu
chače průmyslových škol matematiku od října 1944 do konce dubna 1945. Vypracoval 
nové vydání učebnice Základy matematiky a knihu potají v Jednotě matematiků tiskl. 
Zůstal pokladníkem Studentského zdravotního ústavu a členem jeho kuratoria po 
celou válku a funkci nesložil ani když kuratorium zastřelením MUDr Svěráka bylo 
vážně ohroženo. Zachránil tak statisíce českým vysokoškolákům. 

Prof. Vyčichlo, za války ještě docent, přičiňoval se o nová vydání vysokoškolských 
učebnic v Jednotě čs. matematiků. Pracoval na návrhu úpravy vysokých škol po pře
vratě s prof. Valouchem a připravoval i způsob rozdělení místností. Tím, že po Praze 
proměřoval a prokresloval se studenty umělecké památky pro památkovou komisi, 
uchránil i řadu studentů před nasazením do říše. 

Profesor Záruba spolupracoval v domácím odboji s doc. Dr Radimem Nováčkem. 
O potřebě a úkolech podzemního hnutí hovořil několikrát v létě 1939 s Ing. Nečasem, 
který svolal do jeho bytu v Bubenči, Školská 35 v srpnu 1939 jednu z přípravných 
schůzek politického ústředí. Schůze se účastnili Dr Přemysl Šámal, Ing. J. Nečas, 
Dr L. Rašín, Dr L. Feierabend, Dr A. Procházka a snad posl. Richter. Přesné datum 
této schůze bylo by lze určiti z toho, že téhož dne přijela ráno do Bubenče Hitlerstan
darte SS a obsazena po prvé i obecná škola u kostela sv. Gotharda. Na začátku jednání 
hovořilo se o tom, jak utvořiti ústřední politické vedení domácího odboje, aby byly 
zahrnuty všechny složky národa a co podniknouti v den 28. října. Prof. Záruba nebyl 
členem politického ústředí a na vlastní důvěrné schůzi nebyl přítomen. Mluvil pak 
ještě několikrát s posl. Nečasem, ale k další schůzce u něho již nedošlo. Na počátku roku 
1940 vyzval jej doc. Dr Radim Nováček, aby podával soustavné zprávy pro zahraničí 
o přesunech vojska Prahou, neboť byl v tb době zaměstnán na stavbě vinohradského 
tunelu. Protože znal Dr Nováčka již řadu let ajako ostatní měljej pro jeho opravdovost 
a vědeckou rozvážnost upřímně rád, nepochybovalo významu a vážnosti Nováčkova 
podnikání. Dodával zprávy jen písemně, stručné a jen v průklepéch, při čemž vždy 
musel býti podle přání Nováčkova originál i průklepový papír zničen. Většina doda
ných zpráv byly jen drobné informace z ministerstva dopravy získané od Ing. Zitty 
a z okruhu Wilsonova nádraží od dopravních úředníků Ing. A. Mikuláška a Ing. J. 
Sedláčka. Získal i několik význačných zpráv o zakládání nového průmyslu od vrch. 
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. huberta. Další zprávy dostal pak od O. vPlischkeho a 
řed. KonstruktIVY In~. ~. ~c v isného ústavu. Vedle zpráv opatroval Dr N~
Ing. O. Partla z okoh byvalehko z;rr:ekPal v okruhu známy'ch a hlavně od firmy, s vě-

vv" v, Vvky tere ZlS A DV' 
váčkovi i penezlte pnspe " o n Libora Záruby-Pfeffermanna a Ing. Dr . vora-
domím a souhlasemv s~olečmku IN g. áček mu nabídl, že příjem potvrdí heslem čs. ~oz
ka. Získal jednou vetsl obnos ~ ob v d 'tl neboť Dr Nováčkovi důvěřoval. Schazel 

d ' v prof Zaru a o ml , o , h I 
hlasu z Lon yna, coz 'v.' bV t 1 v bytě v Bubenči, na SChUZIC geo. spo-

o v k ncelan na stav e une u, , f 
se s ním ruzne, v, ~ 'v', odního musea. Byl opatrný a nechtěl, aby za m~ pro: 
lečnosti a i na UhCI pobhz N~r ť b 1 připraven na pozornost gestapa a proto Sl chodil 
Záruba chodil do Musea, ne o . y E . G ology ktery' Záruba dostával až do 

, v, 1 er časopISU conomlc e b' v' ě ' 
také pro nova CIS a am . v' Otl si Dr Nováček vzpomnell ve v zem 
května 1941. Na poslední číslo, kte:-édu neJ z~s a o táku V roce 1940 byl prof. Záruba 

'V . Vm vJe nom svem mo . 
na Pankráci azmmuJe se o ne do 30. března a od 9. do 12. října, pro:ože ta~ 
J' eště dvakrát na Slovensku a to od 26. 1 b II úseku dráhy B. Bystnca-Dl-

, v V lflík dokončova a stav u na . v 
jeho firma s mz. e em I k' h eferoval vždy Dr Nováčkovi. V breznu 

, Ul k O poměrech s ovens yc r 'b 1 de-Vlaky u man y. k 1 nedostal povolem a pas mu y o 
1941 se znovu pokou~e: dO,stat na Sl?~ens ;~~;ek který mu vždy pas obstarával n;u 
brán 27. III. 1941. Ucetm firmy Vac, av 'b má kartotékový lístek popsan 
oznámil, že jej na Slo:vensko, n~f~~t~;~~;:Čk:~i a byli při schůzkách ještě opatr
červenými poz~ámkaml. Ol Dzna~ á v k zatčen a tím končila spolupráce prof. Záruby 
nější. Na podZlm 1941 by r ,o~ ce , 

s tímto význačným členem d07.a~:o ~dboJ~~lán do Bredovské ulice na gestapo. Ne
Dne 3. dubna 1942 byl pro. v r~ a ~a á v k byl již 3 měsíce mrtev a jistě nic ne-

věděl proč byl vyšetřován, protoze r ov:e t u neboť bylo možno z nich 
, vk' 'vy mohly uvest na s op , ., , 

prozradiL Ovšem ne tere zťra v b' 1 šetřován pro něco zcela jiného. VyšetřuJlcl 
určit pramen. Ukázalo se v~~k, z: Y;( la' n a aby se přiznal, že atd. Byl dobře 

., v·, I I že JIstě Vl procJe zavo 1 ,. 
komisař Jej pnvlta sovy, " . h t' h na Slovensko, o spo upraCl 

o b v' t prof Zaruby o Je o ces ac . 1 v' 
zpraven o zpuso u ZlVO a . bV .' h d k 'ho tunelu o J' eho příslušnostI k OZl 

d ' d 'hy o stav e Vlno ra se, v' 
na projektu. po zemm vra , Z 2 h d' ztratil komisař trpělivost a zacal sepl-
Dílo, o rodinných pomerech atd. ~, o 17~, m číslem na kabátě. Velmi jej zajímala 
sovat protokol o zatčení s fotogr~fovamm s v: y, kde má osobní konto a nechtěl 
otázka majetková, kde má ulozeny hotove ,pem

t 
ze

h
, nemá prof. Záruba žádné jmění 

, d'l firmy a na nemovltos ec v' . k 
věřit, že vyjma po I u u T P vské úvěrní banky. Musel vysvetht, Ja 
na hotovosti, na0ť.~k dluh 3 m: l~~y ~kl r;: firma provádí stavbu dráhy na Moravě 
k tomuto dluhu pnsel. Po pravde t y '1' lu u' řaduií a že nejsou dosud pro-

, v , v v, 1 šná místa ve ml poma:J , 
za předvalecne ceny a ze pns u v fi dIa' cí každy' měsíc značny obnos. 

v, k 'v é ceny takze rma op v kl v 
jednány pnplat y na zvysen , , dinu načež prof. Záruba re ,ze 

v h d v"e a kde bere pemze pro ro , o v 
Pak se ptal, z ce o te y ZIJ O N vV'l tomu a řekl že mu to nemuze v 'v, I t K 6 00 - even , v 
dostává od firmy mes:~I,;l.lv Pv~ v .' 'áio ale že si více vybrati nemůže, protoze 
stačit. Prof. Záruba pnsvedCll, ze ,Je, tfio m k' t lie a zeiména výběry společníků 

. , 'v d 'k P banky vyd anI rmy on ro uJ:J " v , 
revlsm ure m rago . vV'l b 1 v' , že ztratil gestapácky komIsar za-v . 3/4 hodmy oven yo zreJme, . . . h 

. firmy. Kdyz Sl to po .' h v, d Prohlásil že nechce jej niČit am Je o 
b v .c Z' uby 1 na Je o pnpa u., . " o 

jem na oso e prol. ar v v' blb tě schůze namířená protI zaJmum 
rodinu a že se má přiznat k tomu, ,ze u neJ r a vV v :1 mu úryvky z podrobného zápisu 
říše. Když tvrdil prof. Záruba, že Jde o, o~y ~, pr~~e účastníka schůze protože některé 
o sc.hůzi v srpnu 1939. Musel to být zaNPls p:lI~ekot'l' u okna a dív~li se na náměstí 

. d .. , VdVt a pr Ja s a I 
podrobnosti nemohl mk .0 Jmy .ve e. d . . SS Zápis byl psán poněkud s citovým 
ke kostelu, když tam dOjela Hltlerstan arte . 
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nad~esením. Byl velmi zaražen, neb se zdálo, že si někdo z účastníků pořídil zápis, 
ktery se dostal do rukou gestapa. Věděl, že posl. Nečas, Dr Feierabend a Dr A. Pro
cházka jsou již za hranicemi, Dr Přemysl Šámal mrtev a Dr L. Rašín odsouzen k smrti 
proto se pokusil dostat se z toho touto konstrukcí: ' 

Řekl, že se sice stýkal s Ing. Nečasem, ale pouze na technickém poli nikoli na poli
tickém a zdůraznil jeho zájem o Štěchovické přehrady a jeho spolupráci s otcem prof. 
Záruby na těchto projektech, jejichž plány a různé spisy mu doručoval. Přiznal že si 
Ing. Nečase vážil, neboť byl tehdy hlavou cenóvého úřadu a proto mu nemohl ~dříci 
když jej požádalo místnost pro schůzku s logickým oddůvodněním, že v jeho blízké~ 
bytě na Uralském náměstí májeho paní jinou rodinnou společnost. Dále řekl, že z účast
níků s~h~zky ~nal jen Ing. Nečase, Dr Feierabenda a Dr Šámala, ostatní pány nikoliv 
a tvrdIl, ze při vlastní poradě nebyl a že tedy neví, o čem se jednalo a na této výpovědi 
setrval. Když se ho vyšetřující komisař zeptal, co tomu říká teď když se dověděl že 
Vl ' , 
s o o schůzku říši nepřátelskou, odpověděl prof. Záruba, aby získal čas, že si nemůže 
vzpomenout na vhodné německé slovo a začal listovat v českoněmeckém slovníku 
který vytáhl z kapsy. Pak řekl, že toho lituje. Listování se zdálo i gestapákovi směšné: 
dal se mu do smíchu a odpovědí se spokojil. Výslech prof. Záruby trval až do pozdního 
odpoledne a byl propuštěn s poznámkou, že by mu sice nemuseli věřit, ale že U1U věří 
do té doby, dokud nevyjde nic na něj neb některého člena rodiny. Při rozchodu mu vytkl 
špatnou němčinu, která prý nenasvědčuje tomu, že by pěstoval spolupráci s Němci a 
že jej za čas přezkouší, jak pokročil v němčině. O svém výslechu zpravil prof. Záruba 
Ing. Zd. Kruliše, Ing. Dr Štěpána J eše a Dr Veleslava Wahla, který mu řekl, že mu 
pra.~děpodobně další nebezpečí. z obvinění již nehrozí, protože komisaři gestapa 
maJl velkou pravomoc. DoporuČll mu však, aby se zatím ničeho neúčastnil že bude 
asi sl~d~ván, takže by byl neb~zpečný druhým. Tento názor se ukázal s~rávným, 
neboť uz pak gestapem nebyl mkdy vyslýchán. Byl skutečně dále sledován a i pošta 
byla ,kontrol~;ána, jak mu sděloval je~o listonoš p. Forst, zahrabal se do svých geolo
glckych studIl a staral se o stavbu vmohradského tunelu, na níž pracovali všichni 
s klidným svědomím, neboť věřili, že ji dokončí až po válce a že ji tedy stavějí pro re
publiku. Z další své práce uvádí prof. Záruba, že společně s Ing. Hergertem ~oustavně 
zdržoval stavební program novostavby letecké továrny u Čakovic. Ve svých zprávách 
přehnaně zdůrazňoval nepříznivé geologické poměry a protože byl zasvěcen i Ing. 
Dr A. Myslivec, prováděli opřeni o autoritu velkého ústavu jen rozsáhlé sond ovací 
práce, které měly jen vědecký význam. Na začátku roku 1944 snažil se znovu dostat 
do spolupráce s některou složkou domácího odboje a navázal styk s Ing. Dr Jirsákem 
a Ing. Dr Jelenem. Podle instrukcí od Dr Jelena byly vytvořeny pětičlenné skupiny, 
které dostávaly od něho různé letáky, pokyny a periodicky vycházející časopis Osvobo
zení národa. Ve skupině prof. Záruby byli Karel Hromada, Miloš Reichert, Vladimír 
Roth, jeho syn Ctibor a později sl. Hana Bořkovcová. V dubnu 1945 dostala skupina 
úkol vyšetřiti, jak jsou v okolí Prahy připravovány ke zničení d-llležité komunikační 
objekty. Členové skupiny soustavně hlídali, zejména trať z Vysočan do Čakovic. 
O přípravách dostal významné zprávy od přednosty stavebního oddělení Ředitelství 
drah v Praze Ing. V. Hájka. Tyto zprávy předal Dr Jelenovi, jehož prostřednictvím 
dostal se také do styku se štkpt. Ing. Ježkem, tehdy přiděleným Hydrologickému ústa
vu, kterému podával různé zprávy z hlavního nádraží a ze stavby tunelu. V dubnu 
1945 zúčastnil se porad technického výboru svolaného Dr Jelenem do Hydrologické
ho ústavu, kterých se účastnili také prof. Ježdík, Ing. Dr Jirsák, Ing. Zd. Kruliš a Ing. 
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P a kde se společně radili o přípravách proti poškození štěchovické přehr,ady a ?;:; r' ch dalších objektů. Pražské povstání zastihlo skupinu, v níž byl pro~ .. Zar~ba~ 
~:zp~ýrenou v sobotu v poledne po Praze, ale všichni její členové se účastmh aktlvne 

povstání ihned od 5. května. .' , 
Aktivní účast prof. Záruby potvrdil prof. Dr F. Slavík, emer. rektor umverslty, ktery 

byl členem skupiny Nováčkovy a Krajinovy. 

* 

Hned v prvních dnech povstání, ve středu ~ne 9. kvě~na, 1~45 přines,l)?rof. ~ade
v, k na techniku povolení aby v dorozuměm s akademIcky ml hodnostan byly Ihned 
rave , o vk I . v 'k 'h t 

t V vysoké školy. Několik dobrovolníků - studentu ze s o y mzenyrs e o s a-
o evreny l,vk v k' h 
vitelství se rozběhlo po Praze a psali křídou první společnou vyh as u 'prazs yc vy-
sokých škol: Vysokoškoláci dnes v 10 hod. všichni do techniky! Techmka b~la v RO
řádku zásluhou tří pracovníků, Josefa Mlčocha, Josefa Bešty a Josefa Tesare a tam 
dopoledne se sešli profesoři Horna, Kadeřávek, Smetana, Záruba a doc. J:I~car a. Dr 
Dvořák a v II hodin se učinil první projev na dvoře. Odpoledne dostavIlI se r;ur::~ 
předešlé prof. _ Konn, Krch a za uni;ersitu, prof. ~a?lický a opě~, ten~~kratv JIZ 
k většímu hloučku studentů učiněn projev a vyzva k pracI. Hned druhy den JIZ pocaly 
společné plenární schůze za střídavého vedení J. M. rektor~m Englem aJ. Sp, ~á
stupcem nemocného rektora university, p,r~f. Rypko~. ~eJprve se konaly schuze 
v dnešní pracovně rektora, pak v zasedacl Slm, ale ponevadz tu byla ~tlu~e~a ~kna ~ 
bylo chladno, přestěhovalo se zasedání do posluchárn~. r:ad, mec~amCk!ml ,dll~aml 
ve staré budově, kde byla okna a klid. Záhy se dostavlh 1 zastU?CI brm:n~kych sk?~, 
dlící toho času v Praze, Vedle toho ihned ve středu ustanovena mform~clll kancelar, 
v níž veliké zásluhy má prof. Vyčichlo. Z ní šly ihned zprávy do novm, rozhlasu a 
dávány z ní ústní informace. Ihned přijímány pís:mné p,ři?láš~y všech" kdo z ~ýva
lých asistentů, docentů a učitelů i ze. zaměs.t~ancu. se hlasll zpet do prac,e .na skoly. 
Brány byly i přihlášky těch, kdož chtělI podatl,Jakkohv porr:?cno~ ruku k pra~~. Pro s~u
denty vytištěny rychle dotazníkové archy, zasllány ven kraJmskym spolku:n IJ~dnothv: 
cům av Praze vyplňovány přímo. Tím v několika málo dnech byl zJednan velmI 
podrobný obraz kolik a jakých studentů se hlásí na vysok~ š~oly a spol~ ~ylo z d~:az-

'k o 'dět co během okupace dělali. Návaly byly takove, ze mformacm kancelar se nI u Vl , , DIv, dOl v' , 
'1 v tVhovati do universitní budovy na Smetanově náměstl. a Sl II eZlta mUSl a pres e b' " , 

práce informační komise byla uvedení pořádku do un:ístěn~ ústavů a ~a :ran: ml~t: 
ností. Nebylo možno umístiti ústavy tam, kde bývaly pred valkou, neboť NemcI trpel~ 
pohybovou maníí a stále něco stěhovali a přemísťovali. Z někte:ýc~ úst~;~ nadělalI 
skladiště, jiné přeměnili na byty pro své zaměstnance, a mnoh~ naJ,mu z:us~h. Nezvbyl~ 
proto, mělo-li se zabrániti velikým škodá~ poško:enlI~ : :trat:ml a zeJ:nena,. md,o-ll 
se zameziti ztrátě času, nepomýšlet prozatlm na stehovam ustavu do starych ublk~c~ -
nebyly by na to stejně stačIly ani všech~y pra!:ké zas~latelské závodr -:-v a VZItl za 
základ stávající umístění ústavů. V techmce, v uradovne vedl~ zasedacI sme, byly pak 
v několika málo dnech rozděleny pověřující listy na místnostI - nep?vedlo se :? na 
100 procent, ale zamezily se ve značné míře zmatky a třenice, v kter~ byb~ly J~nak 
vznikly. Za pomoci zaměstnanc~ a stude~tů. sháně~y zby:~y s~~lmh? zanzen: -
velmi mnoho lavic shořelo za naletu v Llbm - sblrek, pnstrQ}u, kmh. Na vyzvu 
i z řad obecenstva přinášen do techniky náhodně uchovaný materiál a dodávány cenné 
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informace, kde Němci co ukryli nebo co kam bylo odvezeno a zavlečeno. Společný sbor 
akademických funkcionářů spolu se studenty a zástupci zaměstnanců pracoval denně a 
velmi pilně, nehledělo se na čas a výsledkem byl opravdový zázrak, české vysoké školy, 
tolik Němci zničené, zahájily zkoušení a od 1. června 1945 přednášky letního semestru, 
kterým se doplňoval přerušený studijní rok 1939/40. Na škole inženýrského stavitelství 
se započalo bez zvláštního slavnostního zahájení. 

Děkanství bylo po zvovuzahájení umístěno ve fysikálním ústavu, později přeneseno 
do budovy v Trojanově ulici. 

Ústav stavebné mechaniky prof. Dr Zd. Bažanta byl umístěn v Praze I, Betlémské 
nám. 4. Letní semestr zahájen 18. 6. 1945, do pružnosti bylo zapsáno 96, do stavebné 
mechaniky lIb pak 109 posluchačů. Od října 1945 pravidelné vyučování; do pružnosti· 
se přihlásilo 240 posluchačů, do stavebné mechaniky lIb 93 posluchačů. Od roku 
1946/47 je již ústav ve vyhovujících místnostech v Trojanově ulici. V tomto roce 
1946/47 bylo zapsáno 517 posluchačů do pružnosti, do stavebné mechaniky lIb 233 
posluchačů. Zkouškám se podrobilo do 30. 9. 45, 66 posluchačů, v roce 1945/46 281 
posluchačů, a roku 1946/47 326 posluchačů. 

Geodetický ústav od 5. 5. 1945 do konce září 1946 vedl prof. Pantoflíček, ač byl již 
71 rok stár. Poté spravoval ústav prof. Snížek a po jeho smrti prof. Loskot. Umístěn 
byl opět v místnostech u Helmů. Ježto byl ústav příliš rozvrácen, byl místo letního 
semestru 1945 uspořádán kurs z vyrovnávacího počtu. Vlastní činnost zahájena škol. 
rokem 1945/46. Byli zapsáni současně posluchači II. i III. ročníku a geodesie přechodně 
přednášena paralelně. I přístroje bylo možno již používati po provedených opravách 
a ~ištění. Suplováním byl pověřen Ing. Dr Trnka, zkoušel prof. Pantoflíček, který 
v ZIm. semestru 1946/47 přednášel i vyrovnavací počet statickou metodou. Počet zapsa
ných do geodesie nižší v roce 1945/46 byl 324, v témž roce do geodesie vyšší 340 poslu
chačů. 

Ústavy matematiky profesorů Vojtěcha a Vyčichla a ústav deskriptivní geometrie a 
stereotomie prof. Kadeřávka byly sloučeny úmyslně se všemi ostatními matematickými 
ústavy vysokého učení, umístěny v budově v Praze II, Na bojišti 3, a zř.ízena společná 
knihovna i sbírky. Tím se dosahuje veliké výhody, nekupují se knihy tytéž několikrát, 
zato je možno odebírati různých knih daleko více. Přednášky byly zahájeny ihned 
1. 6. 1945. V roce 1945 bylo v II. matematice 87 posluchačů, v roce 1945/46 v I. mate
matice 664 posluchačů a roku 1946/47 v II. matematice 514 posluchačů u prof. Vy
čichla. Prof. Vojtěch zahájil ll. 6. 1945 pro 333 posluchačů, do 12. 9. 1945 denně 
zkoušel. V zimním semestru 1945/46 bylo zapsáno 275 posluchačů, letní semestr lIb 
284 posluchači; zim. sem. 1946/47 lb 374 posluchači, v let. 27 posluchačů do IIIb. 
Deskriptivní geometrii a stereotomii v roce 1945 a 1945/46 suploval prof. Vyčichlo 
v mimořádném roce bylo zapsáno 284, v roce 1945/46 pak 664 posluchačů. Deskriptivní 
geometrie a stereotomie stejně jako matematika přednášela se v tomto školním roce 
v biografu Oko. Od roku 1946/47 přednáší opět prof. Kadeřávek, zapsáno v tomto 
roce 305 posluchačů. 

Ústav stavitelství betonového a mostů kamenných a betonových prof. Bechyně 
umístěn byl v Praze I, Masarykovo nábřeží 6. Činnost zahájena velmi záhy, převzato 
zařízení prof. Guldana z německé techniky na Betlémském nám. a přeneseno do bývalého 
ústavu prof. Buntru. Od 30. 6. 1945 do 30. 7. 1947 vyzkoušeno 1396 posluchačů. Prof. 
Bechyně jako předseda komise pro II. státní zkoušku směru konstruktivního a do
pravního zahájil také ihned činnost komise. Posluchači, kteří měli před uzavřením 
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vysokých škol v roce 1939 vykonánu písemnou část zkoušky, skládali již 30. 6. 1945 

k 
Vku ústní. Další termíny následovaly rychle za sebou a do 30. 9. 1947 vykonalo II. 

z ous , 246 I h v o t' tm zkoušku na směru konstruktivním a dopravmm pos uc acu. 
s a Ústav statiky a dynamiky prof. Daška zahájil počát~em červn~ 19:-5 v ~stn?stech 

f Guldana v Praze I Bedémskénám. 5, III. patro. Vsechny VěCI z nemeckeho ustavu 
pro.' . O ' d . 

o taly prof Daškovi část byla přidělena prof. Bechyřlovi a Dr HacarovI. praz m-nezus ., . , , , . I 13 
á h roku 1946 přestěhoval se ústav do vhodněJšlch mIstnosti v TrOjanově u. . 
~ ~rázdninovém semestru 1945 chodilo do statiky a dynamiky 303 posluchačů, roku 
1945/46 v letním semestru 978 posluchačů. Statika měla r. 19:-6/4: v zimním semestru 
258 posluchačů, stavební mechanika I. měla v roce 1945/46 v ZImmm semestru 98 posl~
chačů, v letním semestru 221 posluchače, v obou semestrech !?46/47 545 posluchaču. 
Stavitelství betonové započato v roce 1947/48 se 137 posluchacl. 

Ústav vodních nádrží a využití vodní energie prof. Ježdíka,. přestěh0.ván byl d~ 
Prahy I, Masarykovo nábř. 6. Při zařizování odpracov~li stud~ntl 1:5 hodm. Prázdn;-

, běh 1945 vodní nádrže měl 27 (35) a základy vodmho stavltelstvl I. 55 posluchaču. 
novy d ' h 'd v, h 
V roce 1945/46 v zim. sem. by bylo v základech 127, v letním sem. ve vo mc na rZIC 
22 (15) posluchačů. Rok 1946/47 vykazoval v základech 112, v nádržích 39 zapsaných 
posluchačů v zim. sem. a 104 a 46 (39) posluchačů zapsaných do týchž předmětů v let. 
sem. Čísly v závorkách jsou vyznačeni posluchači zapsaní do cvičení. 

Prvý ústav stavitelství pozemního spravoval přednosta druhého ústa~u, prof. Va: 
něček. Suplování přednášek v prvním ústavu svěřeno bylo Ing. Moravcovl. Profesorsk~ 
sbor se roku 1945 usnesl, že sečká s definitivním návrhem na profesuru až po provedem 
zamyšlené reformy celé školy. Ústav se zajímalo místnosti po německém ústavu v:I. 
patře budovy Holara, v Praze I, Masarykovo ?-ábř. 6. Ani v.nové budově techm~y 
v $olínově ul. se nenašly vhodné místnosti a tak ústav se vrátIl do domu u Sedleru, 
KarÍovo nám. 17 do tří místností v II. patře a přilehlé rýsovny, nábytek porůznu 
sehnán, ba i vy~ůjčen od spolku SIA. Bez vešk:rých 'pomůcek. zač~t . prázdninový 
semestr roku 1945 přednáškami o pozemním stavltelstvl II. a cVIčemmI z obou sta
vitelství. Velikým štěstím pro ústav bylo, že se vrátiL Ing. Moravec, obdr~ev dovolenou 
z průmyslové školy. U Sedlerů taky počal školní rok 1945/46. Na podZim roku v~9~6 
přestěhovaly se ústavy do budovy v Trojanově ul., když byl~ po celo~ dobu :Id~y 
adaptace a úpravy celé budovy. Veliký počet posluchačů (pres 400) Sl vynu~d pet 
paralelních cvičení. První ústav stále je interesován na úpravách budo~.v TrOjanově 
ul., kdežto druhý ústáv zúčastňuje se jednání o novostavbu školy v Bub~ncl. , 

Ústav hydrauliky, hydrologie a úprav toků prof. Smetany, počallhn~d v prvm:~ 
dnech s obnovou. Ing. Patočka opustil místo u Ředitelství pro stavbu vodmch cest a pn
šel pomoci, rovněž téměř přímo z barikád nasto~pil školník P'v.Rys, přec~odně. za
městnaný v Hydrologickém ústavu v Podbabě. Ustavu by:y ~ndel~ny m~tnovs,tI p~ 
německém ústavě v Praze I, Masarykovo nábř., ale směnou zIskany mlstnostI v pnzeml 
budovy v Praze XIX, Šolínova 7. Byly velmi poškozené a V poslední době náleže:y 

Junkersovým závodům a byly obsazeny vojskem. Knihovna byla nalezena u Sedleru: 
ale inventář nikoli a tak ústav počínal od počátku. Pořízen malý žlab a pokusne 
potrubí pro demonstraci laminárního a turbulentního pohybu kapalin. Se školními 
pracemi započato na začátku června 1945 a 15. téhož měsíce konaly se první zkoušky. 
Přednosta byl nesmírně zaměstnán jako úřadující děkan a vzdor tomu vyprac0.v~l 
plán reformy studia podle něhož se přednášelo již ~d ~oku 1946j47. S .ref~rmarr:l Je 
spojena snaha o ústav pro průzkum hmot a konstrukCI a ustav hydrotechmcky, ktery by 
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sloužil i vyučování i bádání a též praxi. Přednosta ústa ' . 
nos tou vodohospodářského odboru St' t' 'k ,vu, ktery Je od 27. 6. 1946 před-

, , a m vyz umne rady vypra I 1 ., 
zem ustavu zdravotního inženy'r t ' , k ' " cova reso uce o Zrl-

, , , S Vl a vyz umneho ustavu mel' ·'h P d ,. 
generalm navrh organisace vs·eho ' k . , lOracm o. o al tez vyz ummctvl V na· t'·· h 
který byl ve státní vy'zkumné raděj'edn I.. .. sem s ate aje o povšechný rozvrh, 

, omys ne pnjat 
Ustav vodárenství stok " b' .' " ovam o Cl a technologIe vody rof Snížk • v' , 

5. 6. 1945, Do vmku se mu dost 1 ., "b p. a pocal s cmnostl a pns 1 pražských v d' •• , 
bude vystaven u příležitosti jubilea . v k' , o aren, ze cast souboru, který 
ústavu. Za léta 1945 47 prošlo' t prazs ych vodaren, bude věnován jako sbírky 
technologii vody 137 a v 'kluds avhem ve vodárenství 136 (76), ve stokování 72 (72) 

za a ec vodního st 't I t' h ' • , , posluchačů v, I' '" aVl e s Vl a ospodarstvl II. část 272 
, CIS a v zavorce UdaVajl počet za ' h d .., 

Snížek zemřel dne 17 5 1947 N d'l psanyc o CVlcem. Prof. Ing. Emanuel 
studoval a maturoval' n~ tam~í a;-o 1 se ~8. 10. 1880 v :Žiželicích; v Kutné Hoře 
studiích působil v zemské koml'SI.realce, lPotc. s:udovalČna pražské české technice. Po 

pro sp avnem řek v h' h k 
do regulačního oddělení města Smích kd • ec ac a ro u 1912 nastoupil 
v době pro Smíchov důležite' kdy ~;a, 1 ehuplatnoval své mimořádné schopnosti 

. ' se pocma mo utny' ro . Y R k 
pll vojenskou službu. Jako důstojník . k 'h •. Z~Oj ~esta. o u 1914 nastou-
lační práce na síti I řádu To b 1 vOj:ns e

l
. o zemeplsneho ustavu prováděl triangu-

. , " y o pron ve lké obohace' • d . . v 

zejmena v zeměměřičství z něhož I v d v , m v~ ornostmi I zkusenostmi, 
pil do vodárenského úřadu měst ~ap~a ra u vedeckych pOjednání. Po vojně nastou-
ností i všestranností až na vedouc: m~~o y P~i vyprac~val ,s"e s:1mi vědomostmi a schop
inženýrského stavitelství po prof H ' k' tom pred?aseljako docent na vysoké škole 
~dyž byl jmenován profesorem ~ěn~~: em a ge~des~J ~a, 7soké škole architektury. 
1 sledoval důležité problémy vodárenské~ose ~dn:~sed~l peČl ustavu :- student~m. Stále 

ra?o~v s1m bývalým spolupracovníkům. Kok:ll~~~~~a :rt~~ka vzdy byl napom~cen 
sve tezke choroby. 1 y e anem a pracovalI za 

Geologický ústav prof Záruby záh 
pomoc studentů umožnil~ že bylo ! s~.~robouzel k novému životu. Dobrovolná 

, mozno jlZ v červnu 1945 há'" v 

nostech práci a přednášky. Letní běh 1945 k za J~t: v nekterých míst-
a rok 1946 '47 172 posluchačů P kt' k' Vi a~ova1312 posluchacu, rok 1945/46687 
1946 47 62 poslucha" U . ra lC a geo ogle s exkursemi roku 1945/46228 a rok~ 

. ce. praveny byly sbírk t fi k' . ' 
pracuje se na úpravě stratigrafické geol . l pe rog~a c oe a dynamIcké geologie; 
Národního musea byly revidován ogle. ~ P?m~Cl do:: Dr F. Prantla, komisaře 
odevzdána do paleontologl'cke'h y ťatleontKologtlcke sblrky, cast speciálních sběrů byla 

v o us avu ar ovy u· 't v, d . 
odd:lení Národního musea. Roku 1945/46 řed'v mversl:, cast o ~:ologtckého 
chace architektury v počtu 583 roku 1946!4~ v nasel prof. ~aruba geologu pro poslu
docent Dr Wachtl meYI 175 p '] h· v. J prevzal tyto prednášky nově habilitovany' 

, ' os uc acu. 
Ustav základů mostního stavitelství t b' , 

roku 1938. Přednáškv suploval doc Š a s k
ave 

ndI mechamky spravoval prof. Bažant od 

Z 
. . oure a o srpna 1947 . d f. D 

achovaly se zápisv o posluchačích a 630 k o k' je ve e pro. r V. Tesař. 
25. ,5. 1945 v bytě doc. Šourka. svaz u z mhovny. První zkoušky byly již 

Ustav ocelOvých konstrukcí, mostního a 'h . , 
místnosti německého profesora te'hov v d ~ozempm o stavltelstvl prof. Faltuse, zabral 

z pre metu v raze I B tl' k' , 
se v posluchárně, prázdninový semestr 1945 b v ~. e e;ns e nam. 5. Rýsovalo 
části ústavu prof. Kloknera a prof. K I' v N yl vcas.~ahajen. Ustav povstal sloučením 
Nov~k, Z;mín a prof. Faltus se ujai ve~:~~: z;:~~u:~~~ž~~~l~~:::enti In~. 1~iasnikov, 
dovych zavodech a od zim. semestru 1945/46 . 1 ~ 1 v v ,:' kde pusobIl ve Ško

, se uja p ne prcdnasek. Jmenován byl na 
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jaře 1946. Do té doby formálním správcem byl prof. Dašek. Po úpravě Trojanovy ul. 
se ústav přestěhoval do těchto, lépe vyhovujících místností. Současně s ústavem se 
buduje laboratoř pro svařování ocelových konstrukcí, zejména pro účely vyučovací. 
Zřízení samostatného ústavu svářecí techniky narazilo na odpor ministerstva školství 
vzbuzený tím, že se o tento ústav uchází Bratislava. Také úzká spolupráce se školou 
strojního inženýrství nedospěla dosud ke kýženému cíli! 

Ústav jezů a vodních cest prof. Jermáře vznikl rozdělením ústavu prof. Tolmana. 
Po revoluci nastoupil ihned bývalý asistent Ing. Prášek a se zatímním správcem prof. 
Ježdíkem zajistili místnosti a inventář po ústavech německé techniky v Praze I, Masa
rykovo nábř. 6. Jakmile bylo možno cestovati, přijel prof. Jermář a ujal se vedení 
ústavu; jmenován byl v lednu roku 1946 se zpětnou platností od října roku 1940. 
Činnost byla zahájena společně s ústavem o využití vodní energie prof. Ježdíka. Ústav 
je členem státní výzkumné rady. Ústavu byly přikázány místnosti nad prodejnou 
výtvarných umělců Rollar na Masarykově nábř., protože na uvolnění starých prostor 
u Helmů nebylo naděje. Radost z čistých místností kalilo jen vědomí, že tu není dost 
místa v přednáškových síních a rýsovnách a že místnosti byly nedopatřením slíbeny 
též Národní galerii. Ale dík uznalosti zástupců této instituce a přednosty Státního úřadu 
památkového, Dr V. Wagnera, kteří uznali příkaz pověřence pro vysoké učení tech
nické, mohly se v tomto přístřeší usaditi tři ústavy. Sbírky v převzatých ústavech byly 
sice po prvém zajištění policejním, vzaty do ochrany sokolskými a po nich studentskými 
hlídkami, ale pátráním po zbraních a zákroky při obsazování vznikly přece drobné 
škody, které bylo třeba opravit rychle svépomocí. Užitečné služby vykonal člen hlídky, 
posluchač strojního inženýrství Paukert s asistentem Ing. O. Práškem, kteří ústav 
střežili a ošetřovali v době obecných příprav. Jakmile byla vypracována pravidla pro 
poskytování úleva hotovy studijní rozvrhy, bylo zahájeno zkoušení, přednášky a cvičení, 
a vypsány lhúty II. zkoušek státních směru vodohospodářského a kulturního. Vždyť 
tu byli absolventi přihlášení k ústní zkoušce na listopad 1939! První prospěchové 
zkoušky byly 9. 6. 1945, přednášky ze Základů vodního stavitelství a hospodářství I. 
č. ll. 6. a prvý termín státních zkoušek 16. 6. 1945. Mezitím se zařizovaly místnosti. 
Nábytku bylo málo, a nejúčinněji pomohl Ing. Dr Loskot, který ze svého ústavu v La
žanského paláci k vlastní škodě poskytl ústavu vodních nádrží 4 americké knihovny 
a 2 knihovny ústavu jezů a vodních cest - mimo několik dalších kusů nábytkových. 
Při stěhování pomáhali posluchači, prof. Ing. Dr S. Bechyně opatřil několikráte vůz 
od podnikatelství Ing. Dr K. Skorkovského, mnoho pomůcek přinesl od Relmů zříze
necJ. Kotrba, po dobu půldruhého měsíce pomáhal nynější zřízenec ústavuJ. Absolon. 
Opravy elektrického vedení obstaral majitel elektrotechnického závodu p. F. Závozda 
nezištně a bez nároku na odškodnění. Ze starého inventáře nebyla nalezena velká část 
měřických a hydrometrických potřeb, zmizely nenahraditelné dokumenty úřední a 
některé cenné knihy; bolestná je ztráta jednotlivých svazků z děl vícesvazkových. 
Velmi málo se uchovalo nářadí, ale knihovna z valné části byla neporušena. Zachovaná 
její část a pomůcky získané v nových místnostech musily být znovu uspořádány. Pře
vzaté ústavy byly velmi staré, byly k nim přiřaděny i docentury a tak zde leželo nejen 
mnoho materiálu významného pro naše práce veřejné (na př. původní záznamy 
srážkoiněrné, úřední spisy a pod.), ale i zbytečného. Nezbytné prohlížení za dlouhá 
léta nahromaděné spousty písemností a tiskovin bylo zdlouhavé, ale užitek pro ústav 
chabý. Nových knih z hlavních oborů zastoupených v ústavě bylo jen několik, 
ostatní byly většinou z oborů spřízněných nebo cizích. Velká práce byla i s pomůckami 
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pat~c~miyným vysokým školám. Veliká část této práce se vykonala v létě 1945 a byl to 
zvlaste znzenec J. Kotrba, který při ní uplatnil zkušenosti z universit' k··h 
V'h v , h o k I m m ovny. 

a ,u vyr~:envyc, p~muc? ze odhadnout asi na 25 q. Byly roztříděny podle oborů, 
zaslany pnslusnym ustavum vysoké školy a teprve když o ně neb 1 ,. d b 1 . v' I , Y zajem z e, y y 
posto~pen~ ~erejnym ustavů~ a institucím mimoškolním. Zvláštní pozornost se věno-
vala ca,soplsum, aby se doplmly na řady co nejúplnější. Zbytek se podle usnesení pro
feso~skeho sbo.ru r~zdělil zdejším knihovnám, zvláště technické a věnoval vysokým 
školam ': ~:atIslav~, v Jugoslavii a Polsku. Pátrání po ztracených věcech se věnovalo 
mno~o uSil!, al; mImo některé pomůcky uchované v kanceláři technické správy bylo 
bez~~ledne. ~.ť~stnou ,náhod~u se zachránily všechny katalogy a katalogy z Vodních 
nád:zl a ~UZItI voodm energIe od zahájení přednášek v roce 1921 byly nalezeny ve 
stare:n paplru na p,udě u Helmů. Skody které ústav utrpěl činí 800.000,- Kčs. Jestliže 
tyto sk?dy ~yly zmlrněny v době co nejkratší a byl-li plný chod ústavu zahájen v něko
hka m,alo tydnech, bylo to hlavně zásluhou obětavých pomocníků a asistentů. Všichni, 
kdo s ustavem v posledních letech před válkou měli co činit se prvI'hla'sl'll' k ,. k li .. , .. v' , ,pracI a ona 
j: - ať j.lZ ~llmo sve ~enní povolání, či tak, že se vzdali dobrého a výnosnějšího postavení. 
Ustav jezu a vodmch cest měl s ústavem vod. nádrží společné místnosti do začátku 
roku 1:47. V p:vých dvou měsících, než dopravní poměry dovolily příchod Ing. Dr F. 
Jermáre ze ZIma, p~čoval oň Ing. O. Prášek, vystřídaný koncem června Ing. F. 
M~utn~rem a od z~čat~u srpna .In~; ~:v:<-ultem. Ti se také zasloužili o pořádání sbírek 

J
s;eáho kustav~'INablz:ne pomocI dnvejslch asistentů bylo využito tak, že Ing. Dr M. 
Ir ne se uja orgamsačních prací společných celé vysoké škole a Ing Č I'<toll d ' 'č I d I VI • • ~ ve em 

CVl en,l z VOe . nadrZl .. S p~rozuměním pro vážné potřeby vysokých škol a s potlačením 
vlastmho zájmu uvolmly Ustřední elektrárny od 1. 6. 1945 též Ing L V t b kt ' 

I 
'1 l'b v V' v, . . o ru u, ery 

sp m s I ,ze pn otevrem vysokých škol se u1mestaré povinnosti Z dobro I 'k o 1 h"" ~ . vo m u zas u-
UjI zml~ky tehd,ejší ~osl~chači" Ing. J. Kostomlatský a Ing. C. R. Rys, který později 

po 6 nedel byl v ustave nahradmkem, než 1. 8. 1945 nastoupil Ing J Stork k v ., I v, d I I' 'v .. po raCUjlCl 
v ~~ra am mventare. Hned v prázdninovém běhu pečoval ústavo uvolnění prodejných 
SpISU ~pvol~u poslu~hačův i~žentrství vodohospodářského a kulturního, sledovaných a 
zachranenych za valky pred znIčením a dal zapsaným posluchačům do oběhu 1 I 

P
o k v d 'I v I d b P na ezene 

omuc y z pre va ecne o y. ostaral se také o uvedení vydavatelské komise do ch d 
", 'h v ou a o navracem ustavmc penez původnímu účelu. O pořádání obsažne' I st I k 'h ., , I h ' u avm m ovny 

majl zas u u pam L. Kučerová, od 1. 10. 1945 do 28. II. 1946 úřednice ústavu a ' 
I F M 1" d 1 po m ~g. . I a:, aSIstent o . 8. 1946, v době vojenské služby Ing. L. Votruby, pak 
n~hradn~ aSIstent Ing. O. Valenta. Cenné služby při opatřování pomůcek vykonal 
nahradmk Z. Vergner ve dvou prázdninovy'ch měsících roku 1947 U~ t . o d , h v . s av jezu a vo -
mc cest prevzal prof. Ing. Dr F.Jermář 28.3.1947. Do té doby pracovaly oba ústavy 
v těsném styku a v nejlepší shodě. . 

Ústav pro vodohospodářskou pedologii a klimatologii v Praze II Karlovo ' 3 
f S l'k ' , . nam, 

pro. mo: a, spr~vovan ~yl ?očasně prof. Zárubou. Pokusy prováděl v roce 1945/47 
prof. Smohk ve vyzkumnem ustavu brněnských vysokých škol a za pomoci Nár d ' 

d bdtlk " "v'M om ra y a a e sel na jlZl1l oravě. 

Ústav silničního a tunelového stavitelství prof. Loskota počal pracovati fV d 8 6 
1945. Mimo knihovnu a několik starých měřicích aparátů nezbylo nic K 'h

1Z 
ol • . 

kl h 1 
.. , . m y na ezeny 

ve s epec po ykhmky vlhke a zčásti plesnivé. Místnosti v paláci Lažansky' ch b I _ 

Plně k'h . vtv. k' k Y Y za n! m ~ml, ve smou z :rYso e š oly obchodní a zbylo tu i něco starého nábytku. 
Od nemeckeho profesora Plhery použit malý počet knih a nový promítací přístroj. 
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P dvezení knih vysoké školy obchodní se značně uvolnilo a když Sp. děkan Smetana 
s'~d:al záměnu domu u Sedlerů za Lažanský palác, nastěhoval se ústav k Sedlerovům, 
t~eba stavebně nebylo vše hotovo. Byl to těžký stav, kni~y. v be~~ách nebo ~a ,hro~a
dách a nábytku málo. Teprve v říjnu 1947 mohla byh zahajena normalm prace. 
V roce 1945 zapsáno do tunelů 84 posluchačů, do zemních prací roku 1945/46 199, 

k
u 1946/47 v zimním 37 a v letním 193. Do silničního stavitelství roku 1945/46206, 

ro . , 25 
roku 1946/47 39 v zimním, 195 v letním a do tunelů roku 1945/46 168 v Zlmmm, 

letním semestru a konečně roku 1946/47 50 v zimním a 164 posluchačů v letním v U~ , 
semestru' do trasování roku 1945/46 9, roku 1946/47 59 posluchačů. stav ma 
externíh~ spolupracovníka v p. Ing. Zd. Váchovi, v. min. komisaři minister-

stva techniky. . . 
Základy stavitelství mostního, dočasný sp:ávce prof. Bažant, umístěny opět u ~elmů. 

V říjnu 1945 počala činnost, suploval doc. Sourek. Do konce rok~ 1945 ~yz~ouse,no 17 
posluchačů. Přednášky zahájeny 5. ll. 1945. Od 1. 9 1947 ustav prestehovan do 

nových místností u Sedlerú. . 
Ústav zakládání staveb spravován byl prof. Ježdíkem. Zapsáno bylo roku 1945/46 

119 posluchačů roku 1946/47 89 v zimním a 212 v letním semestru. Laskavostí prof. 
Kuglera uvolněny ústavu dvě místnosti v Lažanském paláci a nábytek vypůjčen .~~ 
prof. Loskota. Během léta 1945 přidělena ústavu č~st kn~h~vny.prof .. To~~~na t1kajl~1 
se zakládání a doplněna byla duplikáty nebo vyrazenyml kmhaml z Jmych ustavu. 
Pomalu došel i objednaný nábytek. Dne 17. ll. 1946 přestěhoval se ústav na Karlovo 
nám. Č. 17, provisorně do místností ústavu stavby silnic a tunelů a definitivně S~" 
usídlil v upravených přidělených místnostech u Sedlerů dne 10. 3. 1947. Laboratorm 

práce zahájeny 18. 8. 1947. 
Obdobné byly osudy i několika zde neuvedených ústavů. --
Povšimněme si výzkumného ústavu. Dne 9. 5. 1945 přišli do ústavu Ing. Jirsák, 

Stulík Doležal Skočdopolová a zřízenec Mottl, který tu celou válku bydlel. Dílny do , , Id' náměstí byly rozstříleny rudými tankisty, poněvadž v nich kladly odpor pos. e m 
zbytky esesáků. Budova byla hlídána revoluční gardou, pak studentskou akademIckou 
legií pod velením čs. armády. Ta zabrala budovy jako bývalá německá kasárna a za
kázala do nich přístup. Jen p. Mottl mohl dovnitř a zachránil mnoho cenných předmětů. 
Po sjednání přístupu uzavřena okna dílen, protože tudy byl ústav z ulice volně přístupný. 
Ježto Dr Hacar byl nemocen, ujal se Ing. Jirsák iniciativy, svolal pražské zaměstnance 
a za pomoci četnictva i venkovské. Po dlouhém jednání s vojenskými úřady, 
které se protáhlo dlouho do noci, byly mu místnosti ústavu P?stoupe~~ s povin~ostí 
stavěti ozbrojené stráže, k čemuž povoleny i 4 pušky. Vypátrám 4 esesaCl a 2 z HItler
jugend, ozbrojení, kteří stříleli; byli zneškodněni za pomoci Rudé armády. Potíž byla 
v tom, že budova byla mylně pokládána za německá kasárna a proto i ústav poklá~án 
za kořist. Bylo nutno stále hlídkovati a nalezené tu vojíny buď velmi slušně nel:lO 1 se 
zbraní vyváděti ven. Všade byly proto umístěny rusko-české nápisy, které hlásaly, že 
jde o státní a školní ústav. Aby se zamezilo vnikání vojínů z druhých částí budovy, byly 
brigádou z úředníků, zaměstnanců i dělníků postaveny ve schodišti oddělovací zdi a 
podobně 1 na dalších místech. Stavělo se vždy v sobotu a v neděli. Tím odpadly. no~ní 
stráže a hlídal v noci jen p. Mottl. Práce byla zprvu velmi stěžována tím, že nejezdIly 
elektrické dráhy a mnoho zaměstnanců ústavních chodilo z daleka pěšky nebo do
jíždělo na kok Přednášky a cvičení byly zahájeny v zimním semestru 1945/46. Do 
přednášek nauky o stavivech roku 1945/46 do I. části bylo zapsáno 518, do II. části 
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233 posluchačů, rok poté do I. části 272, do II. části 250 posluchačů. Mimo to předná
šeno tu i pro architekturu roku 1945/46 590 a roku 1946/47 839 posluchačům. Ústav 
vyvíjel velikou činnost při záchranných a rekonstrukčních pracích Karolina, Míčovny, 
kláštera Redemptoristů se slavným refektářem, v němž po prvé zpívána v Tylově di
vadle, za účasti Palackého, hymna Kde domov můj, kláštera na Slovanech, vesměs 
v Praze. Mimo to podchycovány pobořené kostely sv. Jiří v Opavě a P. Marie v Ústí 
n. L. Ústav se zúčastnil i na prac;ch rekonstrukčních mostů v Bratislavě a Komárně, 
za kteréž práce byl přednosta Dr Hacar vyznamenán zlatou medailí "Hrdinstvo 
v práci". 

Celkem možno říci, že po 9. květnu 1945 první úsilí mělo ráz společné práce všech
profesorů, docentů, asistentů, zaměstnanců i studentů. Šlo o vypracování podmínek 
pro rychlé možnosti doplnění studia posluchačů zdržených válkou, umožnění zkoušek' 
nejen prospěchových, ale i státních; porada stíhala poradu od rána do pozdních hodin 
večerních. Pak bylo zajišťování místností, shledávání zbytků vybavení českých ústavů 
a získávání zbytků výbavy německých ústavů. Celé zařízení tu nezůstalo, velmi mnoho 
cenného bylo odvezeno nebo věnováno Němci zdejšími poškozeným školám v Říši. 
Společné úsilí, svornost a nezištná práce měla zdar, za tři neděle, od počátku června 
1945, byljiž v proudu život na naší škole. Zkoušelo se, vyučovalo se, cvičilo i rýsovalo, 
jak to za daných podmínek bylo nejlépe možno. Všem, kdož přiložili ruku k dílu, buď 
vřelý dík! 

I zkoušky doktorské a promoce opět ožily. Poslední promoce před zavřením škol na 
vysokém učení technickém byla dne 9. 1 L 1939, kdy byl povýšen na doktora věd 
technických Ing. Ladislav Pacholík, absolvent inženýrského stavitelství, syn krejčího, 
narozený dne 26. listopadu 1903 v Praze. Předložil práci: Příspěvek k dynamickému 
řešení staticky neurčitých soustav. Po převratu byli promováni: dne 6. 12. 1945 Ing. 
Alois Mazura, narozený 21. 6. 1900 v Doudlebech, syn zedníká, na práci: Příspěvek ku 
praktickému výpočtu spojitých nosníků větou třímomentovou, dne 13. 12. 1945 Ing. 
Evžen Weiser, syn obchodníka, narozený dne 18. 6. 1902 ve Zdechovicích, na práci: 
Soudržnost ocele s betonem, dne 17. 1. 1946 Ing. Vladimír Koloušek, narozený 16. 3. 
1909 v Brně, syn profesora techniky Jana Kolouška, na práci: Statické a dynamické 
řešení kotvených antenních stožárů, dne 4. 4. 1946 Ing. Bedřich Polák, narozený 1. 3. 
1909 ve Vršovicích, syn železničního iřízence;na práci: Měření základny u Feledinců, 
dne 11.1-. 1946 Ing. Ladislav Votruba z Radlic, narozený dne 6.5. 1914, synrolníka, 
na práci: Použití a zkoušení zemin při těsnění dna vodních nádrží, dne 23. 5. 1946 
Ing. Leopold Ježek, syn obchodníka z Lukavice, narozený 14.4. 1903, na práci: Nový 
způsob určování výšky vzlínání vody v zeminách, dne 26. 6. 1946 Ing. Josef Ulrych, 
domkářův syn ze Starhostic v Čechách, narozený dne 7. 7. 1905, na práci: Vodo nosný 
terén jako objekt vyšetřování praxe kulturně technické, zvláště pak vodárenské, dne 
28. ll. 1946 Ing. Zdeněk Jiroušek, syn učitele z Čermné, narozený dne 14. 10. 1906, 
na práci: Řešení staticky neurčitých konstrukcí postupným uvolňováním. V roce 1947 
bylo povýšeno dalších devět absolventů inženýrského stavitelství na doktory věd 
technických. 

Dosud nebylo ukončeno habilitační řízení o žádostech Ing. Dr techn. Jaroslava 
Březiny z meliorací a Ing. Dr techn. Jaroslava Šlechty z pružnosti a pevnosti, podaných 
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v . k ' I Dr Šlechta byl pozván ke kolokviu na den 17. listopadu 1939, kolo-
pred o upacl. ng. 
k' se již vykonat nemohlo. , I D 
Vl~:nčena byla příznivě habilitační říz~ní, jimiž ~o~á~i soukrome docentu~hnngJ~se~ 

. M slivec z mechaniky zem1l1 a zakladam budov, Ing. Dr te '. , 
~c~:cl ~~~olo~e a užité petrografie, Ing. Dr techn .. Miroslav Ji:án~k : ;eh~ra~l: I: Dr techn. Jaroslav Rameš ze stavebné mechamky tenkos~ennyc ,ons fU :1 

l_g. h I g Dr techn. Karel Waitzman z ocelových konstrukcI pozemmho stavl
a tec n. n. 
telství a to do konce roku 1947. Prof. Dr. Fr. Kadeřávek. 



IV. VYSOKÁ ŠKOLA ARCHITEKTURY A POZEMNÍHO

STAVITELSTVÍ. 

Podle zpráv děkanství byl stav vysoké školy architektury a pozemního stavitelství před 
okupací tento: 

Vysoká škola architektury a pozem. stavitelství měla v roce 1938/39 celkem 13 ústavů, 
z nichž 12 bylo umístěno v Dejvicích v budově vysoké školy zemědělského a lesního' 
inženýrství v ulici U nové techniky a 1 ústav na Karlově náměstí v Praze II. - Ně
kolik z těchto ústavů bylo právě v posledních letech před r. 1938/39 zařizováno zcela 
novým a všem moderním požadavkům vyhovujícím zařízením, které ovšem potom 
krátce po dodání vzalo za své v důsledku obsazení vysokých škol. Jiné ústavy měly za
řízer:í starší. Celkové vybavení školy bylo postačující. 

VSA měla v roce 1938/39 celkem 7 profesorů řádných (Ing. architekti Dr A. Engel, 
Dr S. Ondřej, Dr A. Ausobský, K. Vávra, Dr A. Mendl, Ing. Dr R. Kukač, akad. 
malíř O. Bhžíček), 3 profesory mimořádné (Ing. architekti Dr O. Stefan, Dr V. Krch 
Dr. A. Mikuškovíc), a 1 docenta (Ing. Dr O. Štěpánek); dále 19 asistentů a konstruk~ 
térů, 2 pomocné síly vědecké a řadu dalších sil z akce pro podporu nezaměstnané inte
ligence, 2 úředníky a II sil pomocného personálu (podúředníci, zřízenci, uklízečky). 

Posluchačů bylo v r. 1938/39 zapsáno na VŠ A v zimním semestru 393, v letním 

semestru 395. 
Studium v zimním semestru školního roku 1938/39 naVŠA se konalo normálně 

a i provoz školy se vyvíjel celkem normálně, ale pod tísnivým tlakem politických po
měrů druhé republiky, které silně omezovaly chuť i možnosti práce. 

II. Okupace: Tento stav potrval až do násilné okupace 15. III. 1939. Bezprostředním 
důsledkem okupace bylo, že budovy a VŠA v Praze-Dejvicích byly na čas obsa
zeny německými okupanty, a to tak, že část budovy byla zabrána vojskem (některé 
místnosti pro ubikace vojska, jiné pro důstojníky a kanceláře) a ústavy školy se v dů
sledku toho musily uskrovniti, po případě místně slučovati. Po uvolnění místností vrátila 
se :,š..; opět do původních kolejí a tento stav potrval asi přibližně do počátku války, 
t. J. az do 1. IX. 1939. Od začátku války a od počátku nového studijního roku 
lS3J/40, začaly se znovu objevovati úvahy o možnosti zabrání školy na ubytování 
vojska vbudově, a to se strany pražského magistrátu, který mělje opatřiti pro německé 
vojsko. Konkretní formu nabyly tyto požadavky rozhodnutím, že část naší budovy bude 
zabrána pro účely vojenské. Stalo se to asi kolem 1. XI. 1939, kdy komisionálně byla 
zjišťována kapacita budovy. Pro VŠA při tom největším problémem bylo takové 
rozdělení budovy, aby bylo možno vůbec udržeti přednášky a cvičení, i když ve stí
sněných poměrech. V téže době bylo také děkanovi VŠA ze MŠANO sděleno, že dě
kani všech škol jsou okupantům osobně odpovědni za klid na školách. Příslušná 
vyhláška musila býti vyvěšena na děkanství. 

V této době se také vyhrotilo napětí dané událostmi jak se rozvíjely od studenstské 
demonstrace 28. X. 1939 a vyvrcholily v pohřbu zabitého studenta mediciny Jana 
Opletala dne 15. XI. 1939. V tento den byla naše škola a její provoz kontrolovány 
německými civilisty, kteří se zdržovali v budově. 
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III. Obsazení vysokých škol v noci na den 17. XI. 1939 přišlo jako blesk. Jest sice pravda, 
že děkani vysokých škol v Praze den před tím byli pozdě večer sezváni fele:oni~k~ do 
ministerstva školství a národní osvěty, kde jim bylo oznámeno, že podle depese mlmstra 
Dra Chvalkovského z Berlína, vysoké školy mají býti zajištěny. Výklad tohoto opatřer:í 
nebyl ovšem vůbec znám, ani nemohl býti podán, takže z děk~nů ~i nikdo nepředstav~ 
dosah a dokonce způsob, jakým zajištění má býti provedeno, 1 vehkost pohromy, ktera 
se chystá a postihne i studenty v kolejích. Na škole se přednášelo a učilo 16. XI. až do 

večerních hodin. . ' 
Budova VŠA v Dejvicích byla obsazena v prvních hodinách ranních. Profesoh~ 

asistenti a studenti, kteří přicházeli ráno do ústavu, byli zastaveni již v okolí školy 
hlídkami SS-manů, s napřaženými bajonety a připravenými kulomety. Škola nebyla 
nikomu přístupná, budova a všechny její místnosti byly v rukách SS Todtenkopf Stan
darte, která si místnosti i budovu zařizovala pro svoji potřebu, jako ubikace a kanceláře. 
Tato úprava sestávala v tom, že nábytek z poslucháren, rýsoven a pracoven byl vy
klizován do střešních a sklepních prostorů, skříně, ať šlo o knihovny, archivy učebných 
sbírek a pomůcek atd., byly vyprazdňovány tím způsobem, že jejich obsah byl prostě 
vyházen a v nejlepším případě shromážděn v hro:n~dách ,;e skl~pích ~ na ?ůdy~' Také 
vedlejší schodiště bylo zaplněno nábytkem, učebmml pomuckaml a kmhaml. Pn to~to 
vyklizování se přirozeně vůbec nebral zřetel na vyklizované předměty, spousta JIch 
byla spálena pod kotly vojenských kuchyní, dále pošlapána a poničena, takže každý 
den se odvážely hromady těchto zbytků na smetiště. Pokud nábytek nebyl používán; 
byl rozřezáván (hlavně jeho vnitřní dělení), na bedničky vojáků SS pro zásilky do 
Německa. Denně ze školy vyjížděla plná auta s bedničkami naplněnými viktualiemi a 
ukořistěnými věcmi. Vedoucí důstojníci ve styku s Čechy předstírali sice určitou formu, 
snažili se dokazovati že všechny zákroky při obsazování budova zařízení jsou ohledu .. 
plné ale ovšem sku;ečný stav byl zcela opačný, neboť záleželo na chování poddůstoj
níků' a mužstva, kteří se dívali na budovu a najejí veškerý obsahjako na válečnou kořist, 
kterýmžto přesvědčením se vůči členům vysoké školy němečtí vojáci nijak neskrývali; 

Aby alespoň formálně bylo zachováno zdání ohledů k vysokoškolskému prostředí, 
za několik dnů po obsazení bylo povoleno některým profesorům i ostatním zaměst
nancům VŠA v určité krátce časově vymezené lhůtě a pod přísnou kontrolou SSmanů, 
odvésti si z budovy osobní majetek. Prakticky to ovšem opět nemělo zvláštního významu, 
protože většinu věcí, zejména přístrojů, psacích strojů, fotografických aparátů, soukro
mých písemností, knih, kreseb, rozpracovaných prací atd., nebylo již možno nalézti. Proto 
také nemělo zvláštního významu vydání provisorních legitimací ke vstupu do budovy, 
které byly později zaměstnancům VŠA vydány s určitou omezenou časovou lhůtou. 

V budově se zatím vystřídali jiní příslušníci zbraní SS, což přirozeně teprve nepři
spělo k udržení jakékoliv evidence v zařízení, nábytku i pomůckách ústavů, tím méně 
o soukromém majetku zaměstnanců. Byly-li dříve kavalce mužstva převážně ve vel
kých místnostech školy, rýsovnách a posluchárnách, zatím co kabinety profesorů a 
asistentů fungovaly jako ubikace nebo úřadovny pro důstojníky, došlo po změně 
oddílů k přeskupování zcela libovolnému, čímž byl zmatek zcela dovršen. Ani později 
se na tomto stavu ničeho nezměnilo, a obsazení a použití školy jako kasáren německého 
vojska bylo trvalé až do konce války a do vypuknutí národní revoluce. 
Komisařem vysoké školy architektury a pozemního stavitelství určil rektor německé 

techniky architekta Ing. Dra Wunderlicha. Za něho vyžádali si Němci (berlínský po
licejní pluk) úplné vyklizení naší budovy. Nábytek, který nepotřebovali, uložený dosud 
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v~ s~epích a yna půd,ě, byl,vystěhován do budovy chemie, kdé byla k tomuto usklad
nem urče?a rada mlstn~stl v s~terénu, stejně jako knihy, spisy a učebné pomůcky. 
Zbytky na~ytku byly slozeny v Jedné velké místnosti, knihy a ostatní v menších míst
nostech. Stehovalo se na otevřených vozech, dodany' ch magistrátem veYt"sI'no Y" 

v, , db' ' u naSlmI 
znzenCl za o rovolneho dozoru děkana a některy'ch dalších členu· a

V

' vk 1 K b 1 d' ,y, n Sl S o y, tomu 
y y vy any zvlastm propustky ke vstupu do vyhrazeny' ch místnosti' Knl'h '1 

b 't I Y Y 'k ' Y mUSI y 
,y s ozeny 0ťe~ Ja se ~alo, bohužel v místnostech, kde byly vodovodní a chemické 
mstalace, takze r~da km~ byla poškozena nebo zničena hlavně vodou; teprve pozdě'i 
~ylo ~ovole~o kmhy UIO~lt d~ skří~í, při čemž jsme se snažili rozděliti je alespoň pOdíe 
ustavu za pre,dpok~adu, ze mlstnostl, v nichž byly uloženy zůstanou vyhrazeny VŠA po 
c~lo~ ?obu ~alky, Ja~ nás Dr W.underli:h ujistil, žeje sjednáno. Uložením a hrubým roz
tndemm kn;h a pra:~ pos:uch~ču P?dle ustavů skončil veškerý náš styk s těmito předměty. 
Se zbytky techto zanzem a sblrek Jsme se shledali až po revoluci ovšem na zcela" Ý h 

, t h b" b d' ,Jm c ~lSy.ec ,ne.yot 1 z ~, ovy chemIe byly později vystěhovány. Zbytky nábytku VŠA byly 
vetš~nou zmceny po~ar~m pr~zatí~ní budovy Sokola na nábřeží u Štefanikova mostu. 

Behem války schazeh se dekam ČVUT pravidelně s rektorem prof. Dr A E 1 • , h ' . . ng em 
v ruznyc restauraclch. Podobně i profesoři a asistenti mívali schu· zky obcYa ě ,Y,' I V' Y • d sn a pn-
eZI.t?stne Je nak ': soukro~í" jednak v odborných a vědeckých korporacích. Profesoři 
v~hh styk ~ malych skupmach, aby na sebe neupozornili, spojku mezi nimi dělal 
~ek~n. Schuzky byly vždy spojeny s určitým nebezpečím, neboť úřady vyšetřovaly 
Je~tl~ netrvá vyučování studentů v nějaké privátní formě dále. V r. 1940 byli profesoři 
d~.my na ,dovolenou s če.~atelným, ostatní zaměstnanci, hlavně asistenti a úředníci byli 
pndelem od r. 1940 do JIných kategorií protektorátních škol a úřadů někteří Sl' vád l' 

I t'Y'd bl' ,vyz al na v ~s m z~ ost ezp atnou st,:~iJní dovolenou. Ve styku s ministerstvem školství nutno 
uznatI chvalyhodnou snahu pnslušných úředníků MŠANO (Maule K P k 'S Ylb ') , omorous, 0-
or~!, tn rny , pomoci v jednotlivých případech jak se dalo. 
~n sc?ůzk~~~ profesorů, zejména ke konci války, bylo uvažováno o reformě školy, 

proJe,dnavan~ JIZ od r. 1938/39. Také v komisi pro "Stavební kulturu" v MAP ,byly 
probnány otazky reformy vysokoškolského studia v oblasti stavebnictví. Tu během jara 
1945 došl~ také k dorozumění s úředníky děkanství o jejich zabezpečení pro okamžité 
nastoupem po skončení války. ' 

Za války :~m~e,l z profesorů působících na naší vysoké škole prof. Dr Ing. Arch. 
!h,eodor Petnk, radny profesor vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství, zasIou
zlly a dlouholetý profesor zemědělského stavitelství a člen zkušební komise pro II st't ' 
k Yk k' Yk I . . a nI z ous u na vyso e s o, e archltekt~,ry ~ pozemního stavitelství a v r. 1944 zemřel prof. 

Dr InJš' Y Arch. An~omn Mendl, radny profesor architektury a člen zkušební komise 
vysoke skoly archItektury a pozemního stavitelství. Předčasný a nenadálý odchod 
~rof~sora ,~r~ ~e~dla, který se školou architektury neobyčejně cítil a veÍmi inten
Slvne a lmcmtlvne pracoval na reformě školy vpravdě moderní byl velik 
tY Yk t' v, Vk 1 ' ou a ez ~u z rat~~ naSl s o y. Z ostatního personálu (docenti, asistenti, zřízenci) zemřel 
za valky 1 ~nzenec a 1 ~~lízečka b~~a ~abi,ta při náletu 14. II. 1945. Značné ztráty 
byly v kruzlch posluchacu: Jak z pnpoJeneho seznamu účastníků národního odb . 
vyp

l" k č" oje yva, v oncentra mm taboře bylo celkem vězněno 30 posluchačů a ve v , 
t:pěl~ dalších ~~ posl~chačů. Čtyři posluchači zaplatili odboj smrtí v koncentr:~:~: 
ta~ore, dva dalsl padh v revoluci v Praze ve dnech 5. a 7. V. 1945. Kromě těcht á ě 

d V'Y' h 'd o pr v neJna. aneJ~lc ,a .naro ně nejaktivnějších posluchačů většina posluchačů se rozprchla 
a bylI zamestnam za války tím nejrůznějším způsobem. 
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Pokusy které se za války dělaly na př. v Umělecké Besedě o zaměstnání studentů , d N V 
• 

formou studijní kanceláře pro výzkum a studium Malé Strany atd., nebyly o emcu 
povoleny a nemohly býti realisovány. Během války mnoho posluchačů se umístilo ze-
jména do kanceláří architektů, do plá~o:ací kO.rr:ise, dvo kresle~ého fi~~u, d~ prů~y~lu 
atd., bohužel mnozí byli ale zaměstnam velmI spatne, protoze mUSilI proJlt totalmm 

nasazením. 
Ve středu 9. května 1945 byl vyzván děkan VŠA telefonicky prof. Dr Kadeřávkem, 

který byl pověřen vládou otevřením ČVUT, aby se súčastnil domácí slavnosti reakti
vace vysokého učení technického, což se stalo na nádvoří hlavní budovy na Karlově 
náměstí. V následujících dnech pak došlo k zabezpečení jednotlivých budova ústavů 
německé vysoké školy architektury pro potřebu naší vysoké školy. 

Po skončení války byly pro VŠA nejprve použitelné pouze místnosti německé techniky: 
t. j. III. patro paláce Lažanského, II. patro budovy Hollaru na Masarykově nábř. a 
několik místností v bývalé německé technice v Husově třídě. Budova v Dejvicích byla 

neupotřebitelná. 
Místnosti po německé technice vyhověly pouze úřednímu provozu, posluchárny bylo 

třeba doplnit nábytkem (po Němcích zbylý nábytek nestačil, neboť počet posluchačů 
německé techniky byl malý). Pomůcky nebyly žádné. Při velkém návalu posluchačů 
byla situace velmi obtížná. Přece však byly zahájeny přednášky a cvičení v plném roz-

sahu 1. června. 
Jelikož podle předběžného zápisu se hlásilo přes 800 posluchačů, byli zapsáni pouze 

předváleční posluchači, z nově zapsaných především ti, kteří měli abiturientské kursy 
na průmyslových školách. Z ostatních jen nejstarší ročníky v takovém rozsahu, aby 
počet posluchačů v letním semestru se přibližně rovnal očekávanému počtu v zimním 
semestru 1945/46. Přednášky musely být konány v bio Carltonu v Dejvicích a částečně 
i ve velké posluchárně Zemědělské školy (pro velký počet posluchačů). Cvičení byla 
konána až v šesti odděleních, neboť nebylo dostatečně velkých rýsoven. Mezitím bu
dova v Dejvicích byla čištěna a opravovány škody způsobené boji za revoluce. 

Těchto prací, jakož i všech ostatních (opatřování místností, zařízení, pomoci při 
zápisu) velmi vydatně se zúčastnili posluchači za vedení Spolku posluchačů archi
tektury, který stanovil pracovní povinnosti. Značné potíže působilo umístění kreslí
ren a modeloven, neboť šlo nejen o školu architektury, ale i o kurs profesury kreslení~ 
Podařilo se to tím, že byly škole přenechány také místnosti, které měla před válkou 
v hlavní budově na Karlově náměstí; zbytek byl umístěn v Husově ulici. 

Letní semestr trval po celé prázdniny, takže prakticky nebylo přestávky mezi ním a 
zimním semestrem. Úprava budovy v Dejvicích trvala řadu měsíců, ale prvé dva ústavy 
(prof. Dr S. Ondřeje a prof. Dr V. Krcha), se do budovy nastěhovaly již 1. června 1945, 
když v květnu vlastními silami uvedli místnosti do takového s~avu, aby jich bylo 
možno používati. Ostatní ústavy se nastěhovaly až v r. 1946. 
Během letního semestru byl vypracován návrh reformy VŠA a PS; byl zásadní a 

znamenal podstatné změny proti dosavadnímu stavu. Byl pracován s urychlením, neboť 
byla naléhavá potřeba nových profesorů. Aby bylo možno stanoviti jejich počet a učební 
povinnosti, bylo nutno zásadně přezkoumat obsah a rozsah výuky. Práce byly skončeny 
v letním semestru, takže v zimním semestru 1945J46 mohlo být přistoupeno k návrhu 

na osoby. Zaměstnanci vysoké školy architektury a pozemního stavitelství se po skončení praž-
ské revoluce spontánně přihlásili k nové práci a nastoupili velkou většinou ihned po 
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9. kv~tnu. J~di~ě ~ík ,~rajní ob~tavosti ~sobní všeho personálu VŠA bylo možno pře
konati. nesn:l~ne v~r:kazky, kter~ s~ nov:mu rozběhu naší vysoké školy stavěly v cestu 
a rozvmouti uspesne a v tak kratke dobe novou činnost školy. 

P:? od~v~r poslu~hvačů vzdali se průběhem letního semestru 1945 činné služby pro
feson zdeJsl vysoke ,skoly: Prof. O. Blažíček, prof. Ing. arch. Dr Ant. Engel a prof. 
In~. arch. Karel :avra. Na podkladě toho byla jejich činnost za okupace přezkou
mana podle platnych dekretů, ale byla zjištěna u všech její nezávadnost. 
:r~t?že~bylý poče:~ profesorů VŠA (t. j, Ing. anhitekti ~r Ant. Ausobský, Dr S. 

Ol.dreJ, Dr O. Stea,n, Dr V. Krch, Dr Al. M,kuškovlc a Ing. Dr R. Kukač\ 
byl pro neoby.čejné zmnožení poslucHačů naprosto nedostačující, byla již v letní~ 
~:~est:u 1945 Jn:enována řada suplentů především z těch odborníků, kteří mohli při
Jltl v uvahu pro Jmenování profesory. Mimořádnou a velmi kladnou účast v návrhu 
a projednávání těchto osob vyvinul v té době i fakultní spolek. 

v To~uto organisačnímu úsilí a krajní obětavosti všeho personálu VŠA, prokázané 
vzdy 1 :av?koln~stív nejnep~íznivějších, se skutečně podařilo, že od 1. června 1945 byly 
v trvale cmnostl vsechny ustavy naší školy a že již dne 9. VI. 1945 se mohly konati 
první poválečné ústní státní zkoušky. Tento primát si udržela VŠA i v přísných zkouš
kách doktorských, jež první se konala 13. VII. 1945 a první promoce dne 23. VII 1945. 

Do letního semestru 1945 byli přijímáni i noví posluchači. V letním semestru 1945 
bylo zapsáno celkem 376 posluchačů a z toho 234 nových posluchačů do I. ročníku. 

Do ~onc~ letního semestru 1945 vykonalo II. státní zkoušku celkem 56 posluchačů. 
Do zlmmho semestru 1945/46 se přihlásilo celkem 1.214 posluchačů, z toho 917 archi

tektů a 297 kreslířů. Do I. ročníku bylo na architektuře inskribováno v zimním se
~estru 805 posluchačů a na škole kreslířské 243 posluchačů. Obrovský nával byl, jak 
JIZ uvedeno výše, zvládnut jedině mimořádnými opatřeními, jako přednáškami v bio
gr~f~, ~aralelními .cviče~í~i atd. a po stránce osobní pověřením nových suplentů a 
zvetsemm počtu aSIstentu 1 personálu pomocného. 

V NÁRODNíM ODBOJI SE ÚČASTNILI AKTIVNĚ: . 

S mí tk a Jaroslav Ing. arch. in memoriam, nar. 21. IV. 1914 v Praze, zemřelI. III. 1943 
v koncentračním táboře. 
(Praha-Vršovice, Ruská tře 566.) 

Doubek Jan, absolvent, nar. 26. IV. 1906 v Plzni, padl v bojích o trojský most 
7. V. 1945. 

Filipi Miroslav, posluchač, nar. 1. X. 1923 v Želechovicích, vězněn v koncentračním 
táboře, zemřel 22. XII. 1947. 
(Praha II., Perlová 8.) 

Langhamer Vilém, absolvent, nar. 21. V. 1911 v Bitouchově, zemřel ll. X. 1944 
v koncentračním táboře. 
(Praha XIX., Sadová 1.) 

Peter Zdeněk, posluchač, nar. 23. XI. 1921 v Praze, zemřel 5. V. 1945. 
(Praha XIX., Velvarská 45.) 

Pfeifer Josef, posluchač, nar. 1920 v Baltě - SSSR, zemřel v koncentračním táboře. 
(Praha XII., Korunní 109.) 
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V KONCENTRAČNíCH TÁBORECH BYLI VĚZNĚNI: 

a) posluchači zapsaní na VŠA před okupací. 

Bernat Zdeněk Ing. arch., Bubla Blahoslav Ing. arch., Filsak Karel Ing. arch. 
Frendlovský Jan Ing. arch., Harmáček Josef Ing. arch., Harmáček Václav 
Ing. arch., Hozáková-Fialová Věra Ing. arch., Horčic Josef Ing. arch. C., 
Jirkal Ivan Ing. arch., Klein Miroslav Ing. arch. C., Lauermann Lev Ing. arch., 
Lepša Jan Ing. arch., Martinek Jaroslav Ing. arch., N aar Antonín Ing. arch., 
PošvÍc Jaroslav Ing. arch. (30 procent). Rosenfelder Otakar Ing. arch., Rousek 
Roman Ing. arch. C., Vácha Jan Ing. arch., Vintera Miloslav Ing. arch., 
Vodička JosefIng. arch., Volráb Antonín Ing. arch. 

Posluchači profesury kreslení: 

Borůvka Karel, Matějka Vladimír, MlčekJosef, Smetana Jan, Tourek Bohumil. 

b) posluchači zapsaní na VŠA po okupaci: 

Černý Vratislav, KadeřábekJiří, Karous Miloslav, Klen Jiří, Mandys Bohuslav, 

ParoubekJaroslav, FdedJosef 

VE VĚZENíCH DOMÁcíCH TRPĚLI: 

Fremr Bohumil, Gabríny Ján, Gardavský Zdeněk, Juráš Oto, HadrávekJiří, 
Hála Zbyněk, HolečekJaroslav, Hornung Bohdan. KleinováJudita, Kovařík 
Václav, Linhart Antonín, Mandys Josef, Princ Vladimír, Saveljev Anatol, 

Stojan Karel, Švec Jiří. 

Partyzánů bylo činných 8. 

Účastníků revoluce: ll. 

Důstojníci zahraniční armády: 

Nový Václav Ing. arch., nadporučík v záloze, Laník Eduard Ing. arch., poručík 
v záloze, Sitenský Ladislav Ing. arch. C., nadporučík v záloze. 

Prof Ing. Arch. Dr. Vojtěch Krch. 

SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY 

V LE TEC H 1 93 8 - 1 945 . 

1. Počátkem studijního roku 1938/39 vyvíjel SPA jen normální spolkovou činnost. 
Avšak již v říjnu zúčastnil se organisačně demonstrací proti záboru pohraničního území. 
Nastala těžká doba českého národa a tíhu událostí si studenti architektury uvědomili. 
V tajných jednáních pokrokových složek na vysokých školách národně socialističtí, 
soc. demokratičtí a komunističtí studenti se dohodli vybudovat na všech fakultách a 
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kolejích illegální organisace pro případ okupace republiky, posilovat veškeré demokra
tické tendence na školách a jako hlavní úkol si vytkli odstraňovat depresi - následek 
Mnichova - mezi inteligencí. Veřejně se projevovala tato činnost pořádáním před
nášek a disk. večerů s pokrokovými, vysokoškolskými profesory. V rámci této činnosti 
poskytl SPA peněžitou podporu svému členu, který v roce 1939 uprchl za hranice a 
bojoval v naší zahraniční armádě. Také činnost vzdělávací nebyla opominuta, knihov
ny architektů a kreslířů byly sloučeny a připravovala se intensivně obsáhlá výstava 
architektonických a výtvarných prací posluchačů. 

Úspěšnost politické a odborné práce potvrdila valná hromada, konaná dne 31. ledna 
1939, na které byl výbor po prvé v historii spolku jednomyslně zvolen. 

II. Dne 15. března 1939 obsadilo německé vojsko techniku. Na zákrok SPA a s po
mocí děkanství byly uvolněny spolkové místnosti, které byly značně poškozeny. Mnoho 
knih z knihovny bylo zničeno, jelikož Němci používali listů jako klosetového papíru. 

V říjnu 1939 byla vypsána soutěž na spolkovou chatu, pro kterou byl vyhlédnut 
pozemek u Prčic. Výsledky soutěže byly po uzavření vysokých škol zničeny Němci spolu 
s ostatním spolkovým majetkem a bohatým materiálem pro spolkovou výstavu. 

Na podzim roku 1939 bylo jasné, že další studijní rok nebude klidně probíhat. Tento 
předpoklad se odrážel ve zvýšené studijní intensitě, všichni se snažili co možná rychle 
dokončovat studia. V té době se často objevovaly na vývěsní tabuli politické letáky 
vlasteneckého obsahu. 

Dne·26. října svolal rektor techniky prof. Engel předsedy vysokoškolských spolků a 
nabádal je ve smyslu své vyhlášky ke klidu dne 28. řijna. Tentýž den se sešli předsedové 
spolků v poslanecké sněmovně a usnesli se, že dají podnět k protiněmeckým demonstra
cím. Po demonstracích 28. října, kterým padl za oběť medik Jan Opletal a kdy bylo 
zřejmo, že Němci asi uzavřou vysoké školy, rozhodli se vysokoškolští illegální pracov
níci nekapitulovat a nepřipustit uzavření škol pouhým správním opatřením okupačních 
úřadů. Bylo dohodnuto, že při pohřbu J. Opletala budou opakovat demonstraci for
mou mohutného průvodu za rakví. O tomto postupu byl před 15. listopadem informo
ván děkan VSA prof. Ing. Dr V. Krch. Jako pravý vlastenec pochopil plně správnost 
studentského stanoviska a s ním zásadně souhlasil. 

Historie 17. listopadu je známa. Záhadným řízením osudu nebyli postiženi funk
cionáři spolku. Po uzavření vysokých škol se jednotlivci zapojili do domácího i zahra
ničního odboje. 

III. Po národní revoluci obnovil spolek svoji činnost již v květnu 1945 mimořádnou 
valnou hromadou v Národní kavárně. Spolkové místnosti byly zpustošeny a veškerý 
majetek zničen. Proto přidělilo děkanství spolku místnosti v Husově ulici po bývalém 
německém spolku posluchačů architektury. 

V jednáních o úlevách se SP A postavil proti přemrštěným požadavkům nových 
posluchačů a program úlev byl dohodnut společně s profesorským sborem. Spolek 
požádal profesorský sbor o odloučení některých profesorů pro neshodu názorů. Připojil 
se i k ostatním fakultám techniky k požadavku, aby profesor VSA a rektor ČVUT 
Ing. Dr Ant. Engel se vzdal své funkce rektora. Ministerstvo žádostem vyhovělo. 

Pro obnovu a vyčištění Nové techniky v Dejvicích byla vyhlášena dobrovolná pra
covní povinnost, které se posluchači v hojném počtu zúčastnili. Uspíšili tak možnost 
zapojení budovy i zahájení přednášek. Slibně započatá spolupráce s profesorským sbo
rem pak pokračovala v otázkách reformy školy a doplňování profesorského sboru. 

IV. Počátek studijního roku 1945/46 byl zahájen uhelnou brigádou na dole "Anna 
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L "v Rynholci Zúčastnilo sejí 83 posluchačů. Spolek pracuje na znovuvybudová~~ 
a~a n na sochiIním zabezpečení studentů a buduje rekreační akce .. Hlavní SVOJl 

k~ ov y: k b átil k hájení práva požadavků studentů vůči veřejnostI, ~VS, kam 
Člll?OSt v,sad 1

0 
árt MSS SPA přichází s myšlenkou jednotné školy architektury a 

vysllá sve e eg y a . . . .. h k t Y v , 

Ú C dní rady všech posluchačů architektury. Ze všech sil pracuje najejl~ us u
y 
e~ne~: 

sN
re 

. se na tradici křtu nových posluchačů uspořádáním bearue v Měšt:ans e 
avazuje d 'k o 

besedě. Konalo se několik úspěšných společens~ých po ru ou. . y y _ 

V lku byly různé politické neshody, ale je nutno zdurazmt, ze byly ~zdy demo 
krat~c~~ cestou urovnány a že spolek je jedním z nejprůbojněj,ších. J ~h~ čm~o~t b!~a 
vždy podporována pokrokovým profesorským sborem, u ktereho na ez spo e vz y 

porozumění. Jaroslav Vlašánek, v. r., 

tiskový referent. 
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V. VYSOKÁ ŠKOLA STROJNíHO A ELEKTROTECH
NICKÉHO INžENÝRSTVí. 

1. STAV PŘED OKUPACí. 

Měla ve studijním roce 1939-40 své místnosti roztroušené v následujících budovách: 
Hlavní budova na Karlově nám. 14 (nyní 13) s přilehlým křídlem v Resslově ul. 9. 

Na dvoře těchto objektů je provisorní pavilon a strojní laboratoř. Dvůr jest ohraničen 
budovou fysikálních a elektrotechnických ústavů na straně severní a starou budovou 
bývalého Zderazského probošství (Zderazská 269) na straně západní. 

Částečně zaujala vys. škola str. a el. inž. též budovu starého chemického ústavu 
v Trojanově ul. 13. 

Další najaté místnosti; 
U Helmů, nároží Vodičkovy a Lazarské ul. (Vodičkova 5). 
Ječná ul. 10 (Praha II.). 
Na Výtoni 60 (Praha II.). 
Děkanský úřad byl umístěn v hlavní budově na Karlově nám. Děkanem byl prof. 

Ing. Jaromír Jirák, děkanskou kancelář vedl vrch. akt. tajemníkJos. Tesař. 
,:"ys. škola stroj. a el. inž. měla tyto ústavy: 

~ Ustav textilní technologie a papírnictví, prof. Ing. Antonín Vyhlídal,Ječná ul. 10. 
Ustav má laboratoř. 

Ústav theoretické a experimentální elektrotechniky, prof. Ing. Ludvík Simek 
budova ústavů fysikálních a elektrotechnických. S ústavem jsou spojeny příslušné 
laboratoře. 

Ústav hydraulických strojů a strojního chlazení. Prof. Ing. Dr Jaroslav Hýbl. 
Karlovo nám. Labor. cvičení ve strojní laboratoři. 

1!stav pružnosti a pevnosti, správce prof. Ing. K. Brunhofer. Zderazská 269. 
Ustav obráběcích strojů, prof. Ing. Dr Otakar Grossl, Karlovo nám. Mechanické 

dílny a laboratoře. 
Ústav všeobecného strojnictví, budova ústavů fys. a el., Karlovo nám. Prof. Ing 

Václav Krouza. . . 

Ústav elektrotechniky slabých proudů, prof. Ing. Adolf Šubrt, budova ústavů fys. a 
el. Příslušná dílna a laboratoř. 

Ústav spalovaích motorů, prof. Ing. Jan Košťál, Karlovo nám., laboratorní cvičení 
ve strojní laboratoři. 

Ústav nauky o materiálu a metalografie, prof. Ing. Dr Vojtěch Jareš, Karlovo nám. 
Laboratoře a dílny. 

1!stav zdvíhacích strojů a transmisí. Prof. Ing. Otakar Balcar, Zderazská 269. 
l!stav matematický, prof. PhDr Karel Rychlík, Na Výtoni 706. 
Ustav matematický 1., prof. PhDr František RádI, U Helmů. 
1!stav deskriptivní geometrie, Karlovo nám., prof. Ing. Dr Josef Kounovský. 
Ustav parních motorů a kompresorů, prof. Ing. Ladislav Miškovský, Karlovo nám. 

Laboratorní cvičení ve strojní laboratoři. 
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Ústav obecné elektrotechniky, prof. Ing. Dr Leopold Šrámek, budova ústavůfys. a 

el . cvičení v laboratoři. 
'Ústav aplikované matematiky, U Helmů, prof. Ing. Dr Václav Hruška, laboratoř. 
Ústav elektrotechnologie a mechanické technologie, budova ústavů fys. a el., prof. 

Ing. Jaromír Jirák. 
. Ústav výroby a rozvodu elektrické energie, prof. Ing. Dr Josef ltezníček, Budova 

ústavů fys. a el. 
Ústav strojnického rýsování a technické mechaniky, prof. Ing. Karel Brunhofer~ 

Zderazská 269. 
Ústav vysokofrekventní elektrotechniky, prof. Ing. Dr Josef Stránský, Karlovo nám., 

pavilon ve dvoře. 
Ústav elektrických pohonů a drah, správce prof. Ing. Dr j.ltezníček, budova ústavů 

fys. a el. .. , 
Ústav mechanické technologie, správce prof. Ing. Dr O. Grossl, Karlovo nam. 
Ústav hydrauliky, aeromechaniky a thermodynamiky, správce prof. Dr J. Kounovský. 
Ústav elektrických strojů, správce prof. Ing. L. Šimek, budova ústavů fys. a el. 
Ústav technické fysiky pro vys. školy CaD, správce prof. Ing. Dr Josef Stránský, 

budova ústavů fys. a el. . 
Ústav parních generátorů, správce prof. Ing. V. Krouza, budova ústavů fys. a eL 

Laboratorní cvičení ve strojní laboratoři. 
Ústav železničních strojů, správce prof. Ing. V. Krouza, Karlovo nám. 
Ústav vytápění a větrání, správce prof. Ing. J. Košťál, Na Výtoni 706. 
Ústav aerodynamiky. Neobsazeno. Na Výtoni 706. 
Strojní laboratoř, Karlovo nám., na dvoře, přednosta prof. Ing. Dr Jaroslav Hýbl. 
Kursy učební pro letectví, Na Výtoni 706. Předseda kur~toria ge~er.ál Ing. J~roslav 

Matička, náměstkové Ing. Ant. Julínek, Ing. Dr Gust. Stícha, redltel kursu prof. 

Ing. J. Košťál. , , 
Učební kurs pro radiotechniku. Předseda: Ing. Josef Strnad, naměstkove RNDr K. 

Kuník, prof. Ing. Ad. Šubrt, ředitel kursu prof. Ing. Ludví~ Šimek. . , v 

Když Němci obsadili Prahu dne 15. března 1939, slouztly po někohk ~m ne~teré 
místnosti v hlavní budově za vojenské noclehárny. Brzo byly však tyto mlstnostl vy-
klizeny a činnost školy byla obnovena. ov" 

Tlak německ~ okupace byl citelný a pomalu se stupňoval, ale VUCI vys. škole stroJ. 
a el. inž. neprojevil se nějakým zvláštním zákrokem. . , 

Studijní rok 39-40 započal bez překážky a probíhal normálně až do tragtckeho 

dne 17. listopadu. 
Počet posluchačů: 
V roce 1937/38 bylo zapsáno 850 posluchačů, v roce 1938/39 960, v roce 1939/40 

1.163 posluchačů. 

2. ÚČAST ČLENŮ VYSOKÉ ŠKOLY V ODBOJI. 

Dne 17. listopadu 1939 byli zaměstnanci vysoké školy strojního a elektrotech~ick~h? 
inženýrství, spěchající za svým denním zaměstnáním v budovách, na ~arlo~~ n~n::es~~ 
překvapeni řadou strojních pušek, zabraňujících přístup k budovam. Tl, kten ~eh khc 
od zadních vrat na Zderaze a dostali se dovnitř (prof. Ing. Brunhofer, prof. Dr Srámek 
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a Dr Pulkrábek aj.), byli zadrženi, přesila německých pochopů je postavila v průjezdě 
do řady čelem ke zdi a zkoušela na nich více než dvě hodiny své známé surovosti' pak 
teprve byli posláni domů. ' 

V!,so~~ škol! ~yl: uzavřeny "na tři léta", čemuž optimisté rozuměli "na půl roku" 
~ s:nzl~vl ~esl.mlste "do konc~ války". Nastalo pronásledování studentů a hledány 
jakekohv zammky k persekucI profesorů, docentů, asistentů i úředníků a zřízenců. 

Dne 15. prosince 1939 bylo zaměsJnancům povoleno, aby si pod dohledem členů 
To:enkopfstandarty SS, která techniku obsadila, vyzvedli nejnutnější části soukromého 
majetku a po sepsání protokolu odnesli domů. 
y~ř!tom se pokusil prof. Ing. Dr Kouba zachránit zbytek ústavní dotace. Byl však 

pnstlžen, odveden na velitelství, vyslýchán surovým způsobem a pohrozeno mu Gesta
pem. V~c však .. neměl: dalš!~h důsle~ků. Musily se ovšem též odstranit věci, které by 
b~lyy sveho :naJltele pred OClma zbrOjnošů SS těžce kompromitovaly. Odstěhovaly se 
taJne v, nOCI okny směrem na Zbořenec obětavostí pana Preclíka a s pomocí pí Ji
ránkove. 

Na den 16. ledna 1940 svolal prof. Gessner do svého ústavu v Husově ulici konfe
re~ci profeso~ů vysoké školy. strojního a elektrotechnického inženýrství a seznámil je 
s mst~ukce~, kte:é dostal jako správce okupovaných ústavů a místností. Výsledek 
byl asI ten, ze "Vudce se nestaví zásadně proti vědecké činnosti profesorů a proto, že 
když bu~?u potřebo:vati vypůjčit si nějakou knížku ze svého ústavu, nechť podají pí
semnou zadost, ktera bude prozkoumána. Bude-li vyřízení žádosti kladné určí se den 
a hodina ke vstupu do ústavu za dozoru a garancie úředníka k tomu účelu'vyslaného". 
To byly vyhlídky tak vábné, že pokud je známo, nikdo nevyužil této velkomyslné 
nabídky. 

Orientace němec~ých rozhodujících činitelů se měnila, jak známo, s vývojem si
tuace a tak se za nějaký čas o takovýchto maličkostech nedalo mluvit. Místnosti vyso
kých škol byly vyprázdněny, zařízení jednak přestěhováno, zašantročeno, rozbito, roz
kr~d~n~, spáleno. Vysoce. ceněny byly budovy ústředně vytápěné a tak byla budova 
fyslkalmch a elektrotechmckých ústavů proměněna v nemocnici. 

Později zabrala německá technika místnosti v budovách vysokých škol na Karlově 
náměstí a páni němečtí profesoři se tu zařídili s německou důkladností a velkorysostí 
na l?OO let. R~vol~c:,dne 5. kVět,na 1945 je zastihla zcela klidné a nechápající; stopy, 
ktere ,za:echah, svedCl o bezhlavem, zcela nepřipraveném útěku, o náhlém probuzení 
ze span u, ve kterém se tak krásně snilo při občasných ukolébavkách Frankových a 
Goebbelsových. 

Při zabrání místností německým vojskem byla též těžce postižena Česká matice 
technická, jejíž úřadovny byly v přízemí budovy v Resslově ul. a sklady knih ve skle
pích budovy ústavů fysikálních a elektrotechnických. Zvláště veliká škoda vznikla 
rozh~zením a zni~ením ystkového materiálu (několik set tisíc lístků) pro Strojnický 
slovmk. NenahradItelně je ztracen materiál názvosloví pivovarského a různých řemesel 
?d zvěčnělých autorů specialistů Ing. Krátkého a Ing. Pokorného. Později svolila vo
jenská správa čs. techniky k vystěhování skladiště knih ČMT. V šibeniční lhůtě něko
li~.a ~?~in bylo odvezeno několik set metrických centů knih, při čemž musili opětovně 
pnlozlt1 ruku pomocnou i profesoři, funkcionáři ČMT, prof. Dr Bažant, prof. Kukač, 
prof. Dr Ježdík a Dr Pulkrábek. 

~.ok, 1940 p~ine~l ,změnu. z,aměstna~c? vysoké školy.' Asistenti a docenti nastoupili 
do Jmych zamestnam, pOnejVICe v sluzbach soukrom)'ch, a profesoři byli dáni od srpna 

44 

do
volenou s Čekatelny'm", čímž se rozuměly požitky pensistů s povinnostmi~ ale 

"na - Co' vl" , 
nikoli právy aktivních zaměstnanců. Podle této zásady ~e pro~es?run:,sr~ze ~ pens~m 
říspěvky až do konce války, i když nakonec bylo placem penslJmch pnspevku u aktlv-

p Pl " k" h y t o ťt ích státních zaměstnanců zcela zrušeno. atove upravy a tlvmc zames nancu s a "" 
n 'k ních se ovšem netýkaly profesorů českých vysokých škol, až na něja ou nepatrnou 

almužnu. 
V těch časech nebylo možno pěstovati soustavné styky členů profesorského sboru. 

Vždyť o významných dnech (28. X., 17. XI.) obcházel "nenápadný pán" byt děka
nůV a byl zvědav, přijímá-li hosty. Přesto se scházívalo několik profesorů v kavárně 
Tůmovce ajiní vždy v pátek v kanceláři České matice technické ve Smečkách; ta zůstala 
na štěstí ušetřena přílišné pozornosti německých veličin a proto mohla být vždy dobře 
vybavena podrobnými mapami, k nimž podával odborný výklad tajemník ČMT pan 

major WOlfel. . 
S vývojem válečné situace doléhal osud stále tížejí na ty, kteří nesklonili šíji před 

zářivou velikostí věčné německé říše. Došlo k obětem. 
První z nich byl prof. Ing. Dr Vítězslav Felber, popravený se svým synem dne 

1. června 1942. Byla to krutá rána osudu, zasáhnuvší ideálního člověka, jehož jedinou 
vinou byl čistý morální charakter a nezlomná víra ve vítězství. Ještě r. 1940 psal prof. 
Ing. Dr Felber svému kolegovi: "Jak krásně se to bude žít i umírat, ažyse př?st~nou 
zatínat drápy hákového kříže do těla našeho národa!" Osud mu nedoprál am te vy-

toužené krásné smrti. 
Druhou obětí byl prof. Ing. Dr Leop. Š rámek, popravený se svou chotí dne 29. záři 

1942 pro podporování vrahů Heydrichových. 
Další oběti jsou: asistenti 

Ing. Dr Otakar Runa -v červenci 1942 popravený 
Ing. Dr Oldřich Mirtes - zemřel 20. března 1943:, ~oncentračním táb?ře,v O~v~ti~ě. 

Dne 1. června 1946 uspořádala vysoká škola stroJmho a elektrotechmckeho mzer:yr
ství smuteční panychidu za uvedené 4 oběti. Výtah z řečí tehdy pronesených Jest 

uveden v dalším. 
V budovách vysoké školy technické na Karlově náměstí byla udržována německá 

posádka, zprvu silná, později slabší. Přes to se tu vyvinula činnost podzemní podsku:. 
piny "Česká technika", "S" (Svoboda) vojenské skupiny. Již po březnu 1939 scházeh 
se tu legionáři major M. Brumla, plukovník Dr Musílek, odborný učitel J: Mlčoch, 
vrchní oficiál J. Bešta, vrchní tajemník J. Tesař, mjr. Sadílek a plk. Fr. Sazlma. 

Tiskly se zde letáky (v bytě p. Bešty), kolportovaly se časopisy ,~V boj", "Rudé prá-

vo" a detektivky, hlavně mezi vysokoškoláky. . 
Mlčoch měl poradu s brig. gen. O. Svátkem v jeho bytě na Žižkově; ten pak ustanoVlI 

majora Sadílka jako spojku mezi gen. štábem a skupinou. 
Dne 4. VII. 1939 měl Mlčoch poradu.s plk. Dr Fr. Langrem před jeho odjezdem 

za hranice, s letcem npor. Frant. Novákem. Převzal do úschovy dokumenty spisovatele 
Langra. Zároveň byla zajištěna sociální ochrana jeho paní a obstaráno doručení ille-

gální korespondence zaslané Dr Langrem z Polska. . 
Při dalších schůzích s majorem Sadílkem přijala skupina od něho mstrukce pro orga-

nisaci průmyslových sabotáží ve zbrojních závodech. Tak byly instruovány sabotáže 
v továrně J. Janáček v Ransku (výroba munice); dílovedoucí tohoto závodu Smutek 

byl později zatčen a odsouzen. v v 

V září a říjnu 1939 byly v technice z příkazu mjr. Sadílka hromaděny zbrane (pusky, 



pistole, ruční granáty apod;) a ukládány do bezpečí, zazdívány v podzemních chod
bách spolu s cennými vědeckými přístroji, nástroji a vzácnějšími kovy. 

Učitel techniky p. Weigelt obstaral spojení skupiny s gen. Eliášem (svým švagrem). 
Několikrát vzkázal gen. Eliáš Mlčochovi, že schvaluje odbojovou akci skupiny a že 
jeho veřejná funkce je pouze formální. 

Gen. Pavlík z Kolína navštívil Mlčocha; při svolané poradě pracovníků odboje byl 
Mlčoch pověřen, aby rozesílal časopis "V boj" a letáky v obálkách na adresy vybra
ných důstojníků podle adresáře legionářského časopisu. 

Po obsazení techniky vnikli členové skupiny pomocí školníka p. Brabce do techniky 
a odklízeli zbraně. . 

Dále bylo zachraňováno zařízení dílen a laboratoří podle pokynů profesorů, zejména 
děkana prof. Ing. Jiráka. Byly odstraňovány a odnášeny důležité spisy z kanceláří rekto
rátu a děkanství za vedení J. Bešty, J. Tesaře a s pomocí pp. Šorny, Trousílka a Ferkla~ 

V r. 1940 byl zmařen úmysl německé správy dát všechny obráběcí stroje do šrotu. 
Členové skupiny přemístili tyto stroje za součinnosti s doc. Ing. Dr Teysslerem a s pp. 
Palackým a Slezákem do průmyslových škol a na údolní přehradu ve Štěchovicích. 
Celkem bylo tak zachráněno 15 strojů a velké množství nástrojů a materiálu. 

Po atentátu na Heydricha musila se ihned zničit nebo zahrabat část ukrytých zbraní, 
neboť sklepy sousedily s kryptou kostela, v němž se skrývali původci atentátu. 

V roce 1944 a 1945 přibráni k činnosti do skupiny Ing. Malý, Ing. Dr Trnka, plk. 
Ing. Šlechta a plk. Ing. Zelinka. 

Podle rozkazu z Londýna a Moskvy byl utvořen Revoluční národní výbor české 
techniky. Byl organisován takto: 

pp. J. Mlčoch a Ing. Malý ve Zkušebním ústavě elektrotechnickém a pp. J. Tesař, 
plk. Šlechta, plk. Zelinka a Dr Klobouček, ve Zkušebním ústavě strojnickém vyvíjeli 
činnost směřující k praktickému provádění sabotáží na německých objednávkách a 
k připravování konečného vyvrcholení boje. J. Bešta byl spojkou s vedoucím skupiny 
"S", přejímal illegální korespondenci a byl účasten činnosti v loveckém spolku s p. prof. 
Dr Komárkem. Skupina "S" vypracovala plány na dobývání a obranu Prahy, které 
prostřednictvím partyzánské brigády "Jana Žižky" byly doručeny Svobodově armádě. 
Ing. Dr Trnka opatřoval ve Výzkumném ústavu Škodových závodů radiosoučástky pro 
vysílačky. 

V posledních měsících před revolucí měli členové skupiny naprostou autoritu u všech 
českých zaměstnanců techniky a usměrňovali také německý vliv. Pro činnost skupiny 
byl získán též německý poddůstojník (mechanik Němce doc. Dr Korba, vedoucího 
techniky), který skupinu zpravovalo činnosti německých profesorů a asistentů. Se
strojoval pro skupinu vysílačku. Informoval skupinu o účelu zvláštních přístrojů, které 
měli čeští zaměstnanci na technice vyrábět. Byly to miny připravované k boji proti 
Čechům a ke konečnému zničení budov vysokých škol. 

. Skupina zadržela Frankovy povolávací rozkazy německým profesorům a asistentům 
k nastoupení u vojenského svazu ve Zbraslavi dne 25. dubna 1945 a znemožnila připra
vený odvoz strojů a přístrojů. Informace, které - jak bylo shora vypsáno - si skupina 
dovedla opatřiti, posloužily jí dokonale při revoluci, takže již od 5. května 1945 mohl 
revoluční národní výbor (pp.J. Mlčoch, Ing. Dr Trnka a Ing. Malý,J. Bešta aj. Tesař) 
za pomoci českých zaměstnanců přikročit k soustavnému zabrání budov techniky ke 
zmaření připravených atentátů na budovy minami a zajistit majetek ústavů a skladiště 
po Hitlerjugend. 
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K uvedené činnosti skupiny "S" lze ještě podotknouti, že Ing. Dr Trnka fungoval od 
1. dubna 1939 jako spojka skupiny vedené majorem Sadílkem (zemřel v červr:u 1940 

Gestapu). Činnost záležela v opatřování zprávo válečné výrobě v továrnach. Po 
:~rti majora Sadílka byly odesílány zprávy přes americké vyslanectví (zprost~edkova~ 
Ing. Maděra), později přes Švýcara Ing. Mateydoreta (Baden, Brown-Boven), ktery 

občas dojížděl do Prahy služebně. ~ . 
Během působení ve výzkumném oddělení Skodových závodů p~~ahlo se In~. Dr 

Trnkovi a Ing. Dr Strnadovi přestěhovat část výzkumu do ,labora:on prof .. Ing. ŠII~~a 
(ústav), které tehdy vedl Ing. Dr Holub. Práce měly vysoky stup,en nutn~stl a podanlo 
se jimi podporovat illegální činnost pánůJ. Mlčocha a Ing. Male~o, zyamestnanc~ Z~u
šebního ústavu elektrotechnického. Tato buňka se zachova~a az pres. revolUCI,. ~r~~ 
četné pokusy Němců zmařit její činnost. Vzhlede~. k v:so~err:u stu~m~utnostl, JeJz 
měla uvedená práce, nepodařilo se buňku odstramtI am vhvnym Nemcum (Dr Kor
bovi). Pětiletá výzkumná práce Škodových závodů zůstala celá majetkem firmy a Wehr~ 
machtu nebyla sdělena ani část výzkumu. 

Dalším pracovníkem v odboji byl prof. Ing. Dr Pulkrábek. V březnu 1939 s~ ~?hodl 
s doc. Dr Krajinou, že vybudují několik vysílaček. Do svého}rogra~u za~ve:lh Ing. 
Jar. Štěpánka, asistenta radiotechni?kého ú~tav~, kte,rý y pn s~avbe, vys~lacek po: 
máhal. Trojici se podařilo uvést v čmnost nekohk vysllacek. Nektere z mch Němcl 
v r. 1941 vypátrali; účastníci byli většinou umučeni. " , 

Významným účastníkem odboje byl též nynější profesor vysoké~o učem t:ychmckeho 
a známý politik a národohospodářský odborník Ing. Dr Emanuel Slechta. JIZ v r. 1?39 
se účastnil akce primátora Dr Klapky a pomáhal svým známým při odjezdu za hram~e. 
Jedním z prvních,kterýobdržel tuto pom~c, byl Dr Fr. Munk, dnešní p:ofesor na ame:lc
ké universitě v Portlandu. Pak byl Dr Slechta pověřen Dr J. Fukatkem, aby sblral 
hospodářské zprávy pro illegální skupinu, která se tehdy tvořila (pozdě~ší "Odbo:áři" ~ 
splynuvší se skupinou "Úvod" a j.). Skupina zasílala zprávy za hramce, hlavne naŠI 
londýnské emigraci. Od června 1939 pracoval Dr Šlechta s redaktorem Pešlem ~a 
posílání a přijímání zpráv v zahraničním spojení. V létě 1939 uspo~ádal n~kohk 
illegálních schůzí kovodělníků v restauraci Pešlově v Karlíně, upozornil na blízkou 

válku a na její význam pro výrobu. y' 
Ve své chatě ve Slapech se často scházel s Dr Klapkou, Dr Necasem? p~m Nečaso~ou, 

Dr Nestávalem a jinými; radili se o situaci, o postupu a o tom, koho Je treba vyslati za 

hranice. . 
Dr Šlechta sám se připravoval odjeti za hranice, dostav výzvu z okolí pres:d~~tova, 

kterou zprostředkoval Dr Munk. Ale 1. září 1939 byl zatčen, do?raveny neJ.dn~e ~a 
Pankrác, po 10 dnech do koncentračního tábora v Dachau. Tam, zustaly ne!whk tydnu, 
načež byl odtransportován do Buchenwaldu. Byl tam v ochranne vazbe az do osvobo
zení ll. dubna 1945. Byl několikrát vyslýchán, hlavně pro své zahraniční styky. Pra
coval zde ve venkovském pracovním oddílu, a měl tedy možnost dostávat zprávy zvenčí 
o postupu válečných událostí. Zprávy svěřoval systematicky spoluvězňům; o tom napsal 
několik článků do Hlasu osvobozených politických vězňů. 

Po osvobození byl v Buchenwaldu jako delegát našeho národního vý~oru p~dělen 
americkému veliteli tábora a organisoval naši repatriaci. Za svou odbOJOVOU cmnost 

dostal letos vyznamenání Československý válečný kříž. ,y' . .. y" 
Jak to dopadlo s budovami české techniky na Karlově namestl a s Je~:ch zar:z~mm, 

je patrné z vyprávění p. Mlčocha, nynějšího předsedy závodní rady naSI vysoke skoly: 
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Hitlerova standarta, která budovy obsadila, vyznačovala se značnou ukázněností. 
Mnoho vojáků umělo česky, říkali, že měli zvláštní kursy češtiny. Aby p. Mlčoch a jeho 
pomocníci mohli zachraňovat cenné věci, dokumenty, přístroje atd., usnesli se, že budou 
vždy jeden den něco poškozovati (plynovod, elektrické vedení, telefon atd.) a druhý 
den to spravovati. Pan Mlčoch dostal propustku jako stálý instalatér, elektrikář a zá
mečník a nebyl podroben prohlídce u vchodu. Přístroje a cenné věci z ústavů me
chanické technologie a j. snesli do jedné místnosti, do níž byl přístup jen z dílen; okno 
(na chodbu) zazdili. Jiný cenný materiál zanesli do chodby pod sklepy a též zazdili. 

Když byla však Hitlerova standarta vystřídána jiným oddílem vojska, nastal obrat: 
loupilo se a ničilo. Ve strojní laboratoři se ševcovalo z hnacích řemenů. Vojáci obsadili 
všechny ústavy, vyhazovali na dvůr knihy, výkresy atd. a na hromadách pálili. Stříleli 
do lamp, běhali v děkanských talárech a dobývali se do rektorátní pokladny. 

V ústavě prof. Dr Grossla se usadilo Gestapo, před nímž sice měli vojáci respekt, 
přesto se pokoušeli občas vniknouti do mechanických dílen, jejichž dveře naši pracovníci 
zabezpečili a stále hlídali. Tak se jim podařilo mnoho zachránit (na př. 350 pracovních 
obleků posluchačů, ukrytých v bytě p. Brabce). 

Tak to šlo do ledna 1940. Jednoho dne přišlo několik vyšších důstojníků s rektorem 
německé techniky Buntru a prof. Gessnerem na prohlídku dílen a ukrytých předmětů. 
Tázali se, kdo rozbil některé přístroje. Nechtěli věřit, že to udělali vojáci a velmi se 
rozčlili. Vtom na štěstí vyrazili hlučící vojáci okované dveře na druhé straně místnosti 
a vnikli dovnitř. Další scénu nesměli naši zaměstnanci vidět, byli propuštěni. Ale bylo 
jasné, že nebudou moci působiti dosavadním způsobem. Proto šel p. Mlčoch s prof. 
Grosslem na ředitelství Skodovky, aby Skodovka vzala dílny pod ochranu. Dílny byly 
pak rekonstruovány pro provoz Skodovky; ta vybavila dílny a výdejnu nákladem několi
kamilionovým. 

Po půl roce se tu měla zavést vojenská výroba a nezaměstnané stroje měly být dány 
do šrotu. Na zakročení p. Mlčocha a doc. Dr Teysslera u prof. Gessnera byly stroje 
dány jednak průmyslovkám, jednak přiděleny štěchovické přehradě. 

Po převratě bylo dohodnuto se Skodovkou, aby naše vysoká škola převzala všechno 
do svého vlastnictví. Zařízení bylo doplněno stroji z pohraničí, takže počátkem letního 
semestru mohlo se zahájiti cvičení s 1200 posluchači. 

Okupací nejvíce utrpěla hlavní budova na Karlově nám., sousedící křídló v Resslově 
ul., budova Zderazská a Strojní laboratoř na dvoře umístěná. 

Vojenská posádka zde řádila a ničila, co se dalo. Vojáci vyprázdnili místnosti, které 
potřebovali, tím způsobem, že naházeli nábytek, knihy, přístroje a ostatní zařízení na 
hromadu v odlehlejších místnostech. Co se dalo zpeněžit (fotografické objektivy a pod.), 
ovšem si odnesli, a mnoho knih spálili. Pokud dovolili něco dodatečně odstěhovat, 
Hospodářská správa odvezla, ale při několikerém ještě nuceném stěhování mnoho se 
ztratilo a zničilo. Vždyť k takovýmto úkonům bylo vždy vyměřeno několik málo hodin. 

Způsobené škody na místnostech a nábytku malou měrou opravili Němci sami, když 
umístili v hlavní budově některé ústavy německé techniky. Byla tu patrna tendence 
zařídit se definitivně na účet českého obyvatelstva. Tuto snahu brzdilo jen to, že nebylo 
možné opatřit potřebné zařízení pro všeobecnou nouzi. 

Tato idyla netrvala však dlouho. Skoncovalo ji povstání dne 5. května 1945. Bylo 
zajímavé pozorovati stopy bezhlavého útěku zcela nepřipravených profesorů a ostatního 
personálu. Stále ještě věřili, že je Frank hladce vyvede z nepřízně doby do slavné ně
mecké budoucnosti. 
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Při bombardování Resslovy ulice utrpěly též značně budovy ~a Karlově náměstí. 
I když nešlo o přímý zásah, bylo přece vytlučeno mnoho oken, nekde spadly stropy a 

zbortily se příčky. ,..' V") T 
poměrně zůstaly ušetřeny najaté mlstnostl (U Helmu, v Ječne ul., na ~tom. y 

byly sice uzavřeny, ale neobsazeny, tedy byly zpustošeny poměrně málo. Ale 1 tam byly 

značné ztráty na cenném inventáři. ., v 

Úást místností na Výtoni obsadily strojnické a elektrotec~mck:,lab~:atore doc. I~g. 
Dr Teysslera a Ing. Dr Holuba. V nich se zachránilo neco pnstroj~ z ~~saz:nych 
1 b t v,. té V nevkolik úředníků a zřízenců vys. školy zde nalezlo zamestnam a ukryt. 
a ora on, z , 'd 'v· 'h v 

Po slavných dnech naší revoluce a konečného vysv?boze~~ n~ro ~ z tl~lve o ne-
meckého poddanství nastala ihned starost o opětne zahajem prace vs ude, tedy 

i u nás. , , f I J' 'k 
Děkan vysoké školy strojního a elektrotechnického inženyrstvl pro ... ng. Ir.a. 

rozeslal ihned výzvy a vzkazy členům profesorského sboru, aby se dostavlh na .SCh~Zl 
14. května do techniky. Ač pošta nefungovala, pozvání s?r~vně .~ošla, .a. ač neje:dll~ 
pouliční dráha zúčastnili se schůze všichni členové sboru 1 tl, kten bydlIlI na. vzdalene 
periferii Prahy: Děkan referovalo veškeré své veliké práci, kterou kO,nal v dob: okupac: 
v zájmu vysoké školy, členů profesorského sboru a posluchačů, dale o kroClch, ktere 
podnikl v prvních dnech svobody na kompetentních místech. . " 
Hlavně tlumočil přání pana ministra školství a osvěty, aby bylo lh~ed :ahaj~no vy: 

učování v t. zv. náhradn'ím semestru. S pomocí závodní rady byly revldo~any ;m:tn,ostl 
v technice a přiděleny jednotlivým profesorům, většinou podle stavu p:~dvalec.neho. 
Poměrně dobře bylo těm, kteří měli své místnosti zařízeny; nemusIh shár:et r::
jnutnější nábytek a i když vyučovací pomůcky téměř úplně scházely, mohh zacIt 

pracovat. . . ď ., h 
Hůř bylo těm, kteří měli ve svém kabinetě vrstvu rumu ~a podla,ze ~je. m~u tnn~ ou 

židli nebo podobně. Jaké škody utrpěla vys. škola na majetku stat~lm lv~m,h?vr:~ch a 
pod. jejích profesorů a zaměstnanců) je patrno z toho, že k, rep~rac:m pn?l~slla cast~u 
Kčs 12,000.000,-. Ale v nadšení prvních dnů svobody se rado JezdIlo, shane:o, prOSIlo 
a sváželo. Tak se opravdu podařilo zahájit náhradní semestr hned v prvmch dne~? 
červnových, Semestr trval do poloviny září; do něho byli zapisováni jen staří posluchacl, 

zapsaní již v roce 1939-40 a před ním. . , 
Počáteční obtíže naší vysoké školy byly vystupňovány neobyčejným navalen; poslu-

chačů' o tom je zmínka na jiném místě. Bylo zapotřebí organisovat paralelm kursy, 
opatři~ místnosti a náhradní síly učitelské k přednáškám i zkouškám. 

SIo též o úpravu studijního programu vzhledem k novým stupňova~ý~ p~~~d~vků.~ 
rozvoje, pokroku techniky. Byly vypsány soutěže na nové profesurY,jtjlchz castJestjlZ 

obsazena novými silami. . • y ,. 

Ke všemu tomu je zapotřebí místností pro kabinety profesorů, aSlsten:u, pre,dnas~~: 
'vých síní laboratoří a dílen. A je ku podivu, že získávání nových mlstnostl n~raz: 
někdy na' překážky velmi těžké. Je sice pravda, že některé ústavy n~šly útulek v by~ale 
německé technice v Husově ulici, ale je též pravda, že teprve ned~vno byla ~vol~e~: 
budova Zderazská, která byla před válkou sídlem tří ústavů. MImo to nejsou .jes:e 
uvolněny pro naši vysokou školu všechny místnosti v hlavní budově na Karlove na-

městí. ., 'h "t 1 k' h 
Je patrné, že reorganisace studia na naší vysoké škole a 0patrem n0V'!,c u~:. ~ s yc 

sil a vhodných místnostíje hlavní program, se kterým vstupujeme do dalslch pnstlch let. 
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3. ZMĚNY OSOBNí. 

Profesorský sbor vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství od r. 1938/39 
až do stud. r. 1945/46 inkl. prodělal velké změny. 

V trudné době poroby (okupace od r. 1939 až do května 1945) postihly naši školu 
těžké rány, a to především předčasným odchodem některých členů profesorského sboru. 
Jedním z nich byl prof. Ing. Dr Leopold Šrámek, ve stud. r. 1938/39 děkan naší vysoké 
školy, řádný profesor obecné elektrotechniky. Narodil se ll. května 1882 ve V rbatkách na 
Moravě. Po ukončení studia na gymnasiu v Olomouci v r. 1902 absolvoval odbor 
strojního inženýrství na České vysoké škole technické v Praze roku 1909. Kromě 
vojenské služby, kterou strávil v r. 1905-6 a 191~18 u námořnictva v Pulji, byl za
městnán jako vědecký úředník v elektrotechnickém ústavu prof. Ing. Dr Šimka na České 
vysoké škole technické v Praze. V r. 1919 zúčastnil se stavby naší první vysílací stanice 
radiotelegrafické na Petříně pod vedením prof. Ing. Dr Šimka. Doktorátu věd technic
kých dosáhl 1. února 1914 a habilitoval se ll. února 1924 pro vědní obor "Vědecké 
základy elektrotechniky a vysokofrekventní elektrotechniky". 
Mimořádným profesorem pro Obecnou elektrotechniku byl jmenován na vysoké 

škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze 31. prosince 1927 a profesorem 
řádným dne 30. prosince 1929. Ve stud. r. 1938/39 byl děkanem vysoké školy. 

Literární práce prof. Ing. Dr. Šrámka záleží hlavně v článcích z radiotechniky; 
zhuštěně zpracoval výsledky svého bádání theoretického i praktických pokusů v pří
ručce Radiokalendář, který vydal v letech 1926, 1927 a 1928 Elektrotechnický svaz 
československý. Výsledkem jeho filosoficky hloubavých úvah a bohatých pedagogických 
zkušeností bylo dílo "Názorné základy elektrotechniky", jehož první díl vyšel v České 
matici technické krátce před okupací. Druhý díl zůstal bohužel nedokončen. 

Tichý, osobně velmi skromný člověk, neúnavný, velmi důkladný pracovník, hloubavý 
vědecký duch, žijící jen práci pro školu a studentstvo, byl prof. Ing. Dr Šrámek v r. 1942 
zatčen Gestapem i se svou manželkou pro účast v ukrývání a podporování hrdinů, kteří 
vykonali atentát na Heydricha a 29. září 1942 byli v Mauthausenu popraveni. 

V profesoru Ing. Dr Šrámkovi zavraždili Němci českému studentstvu přítele nad jiné 
obětovného, svědomitého, nezištného a shovívavého učitele - profesorský sbor pak 
ušlechtilého kolegu vzácného charakteru. 

Další obětí okupace byl Ing. Dr Viktor Felber, řádný profesor technické mechaniky 
na odpočinku. Byl prvou obětí stanného práva vyhlášeného po atentátu na Heydricha; 
byl popraven v r. 1942 pro schvalování tohoto atentátu, ač o něm nemohl vůbec vědět, 
neboť byl zatčen již asi 3 měsíce před tím, a vězněn na Pankráci. 

Narodil se ll. října 1880 ve Svitavách. Studoval na reálce v Karlíně a v letech 1898-
1902 obor strojního inženýrství na České vysoké škole technické v Praze, na níž vykonal 
s vyznamenáním obě státní zkoušky. Po krátkém studijním pobytu v Paříži. r. 1903 
a po činnosti u fy Breitfeld, Daněk a spol. v Karlíně stal se r. 1903 asistentem u prof. 
J. Sasky při stolici technické mechaniky a theoretické nauky o strojích na České vysoké 
škole technické v Praze. Doktorát technických věd, jehož dosáhl téhož roku, byl prvním 
doktorátem na odboru strojního inženýrství této vysoké školy. 

V roce 1908 se na ní habilitoval pro technickou mechaniku, r. 1911 byl jmenován 
mimořádným profesorem tohoto oboru a r. 1919 řádným profesorem. Od svého přícho
du na vysokou školu, už jako asistent, věnoval se Felber svému vědeckému dílu celou 
svou osobností a s takřka vášnivou zaníceností i bezpříkladně nezmarnou, houževnatou 
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pracovitostí. Obor, v němž pracoval, byl tehdy úhorem v české vědě a technické lite
ratuře. Felber uveřejňoval zprvu své práce v odborných časopisech a v r. 1918 vydal 
tiskem své první dílo: "Reálné základy všeobecné mechaniky,". Potom ná:ledovaly j:ho 
učebnice, vydané litograficky: Hydraulika, Thermomechamka, Mechamka hmotneho 
bodu, Základy kinematiky, Statika tuhého tělesa a hmotných soustava Statika soustav 
se třením, dnes úplně rozebrané. Některé z nich dosáhly druhého i třetího vydáni. 
Spolu s prof. Dr Hýblem napsal pro Technického průvodce svazek "Teplo". Byl spolu
redaktorem Leteckého průvodce a spoluautorem jeho II. dílu. 
Kromě těchto děl napsalo aktuálních problémech četná odborná a vědecká pojedná

ní, uveřejněná v odborných časopisech, i obšírnější práce, které bohužel zůstaly v ruko
pise. Technické problémy nezpracovával jen theoreticky a literárně, ale i konstruk
tivně o čemž svědčí patenty, chránící jeho návrhy. Učitelská činnost, kterou vykonával 
s příkladnou horlivostí a idealismem, byla vzorem obdivuhodné práce a iniciativy, 
kterou Felber, výtečný řečník a publicista, budil v kruzích úředních i v širší veřejn.asti 
zájem o otázky vysokoškolského dorostu, o jeho sociální problémy i o reformu studia a 

vybudování českých vysokých škol. 
Jeho vědecká práce a bohatá činnost, kterou všestranně vyvíjel v odborném i veřejném 

životě, zjednaly mu mnoho čestných uznání. Byl od r. 1920 členem Masarykovy aka
demie práce, r. 1928 se stal mimořádným členem České akademie věd a umění a byl 
členem Slovanského ústavu, členem poradního sboru vojenského vzduchoplaveckého 
ústavu a mnohých jiných vědeckých a odborných institucí. Jeho zásluhy o studentstvo 
byly oceněny čestným členstvím Spolku posluchačů a absolventů strojního a elektro-

technického inženýrství. 
Prof. Felber měl vynikající účast při reorganisaci České vysoké školy technické 

v Praze v České vysoké učení technické v r. 1920. Ve stud. r. 1920/21 byl děkanem 
vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství a v roce 1930/31 rektorem 

Českého vysokého učení technického. 
V roce 1935 odešel z vlastního rozhodnutí na odpočinek, ale zůstal v neustálém kon-

taktu se školou, a přednáše1jako soukromý docent. Věnoval se v té době intensivně 
mravnímu ozdravění sociálního a veřejného života, jehož bolesti a nedostatky ostře vy
nikly za těžké hospodářské krise. Byl zakladatelem a průkopníkem ethokratického hnutÍ; 

Vřelý vlastenecký cit a nezištný idealismus jeho duše učinily z Felbera neohroženého 
bojovníka proti německému násilí. Pro činnost v domácím odboji byl ll. května 1942 
zatčen se svým synem Dr Juliem Felberem, a byl mezi prvními obětmi popravený
mi podle stanného práva, vyhlášeného po atentátu na Heydricha dne 1. června 194~. 

Prof. Ing. Dr Viktor Fclber byl výjimečnou osobností. Svým životem a prací zařadil 
se mezi vynikající postavy historie našeho vysokého učení, a jeho oběť přinesená pro 
svobodu národa zavazuje nynější generaci, hlavně učitele i posluchače naší vysoké 
školy, aby žili a pracovali pro tytéž ideály, pro něž on žil, a za které neváhal položit 

život. 
Dne 15. dubna 1939 rozloučil se profesorský sbor naší vysoké školy se svým nezapo-

menutelným členem, řádným profesorem technické fysiky prof. Dr Františkem 

N ach tikalem. 
Narodil se 1. prosince 1874 v Kralovicích u Plzně, studoval v letech 1885-1893 na 

reálném gymnasiu v Klatovech a na české filosofické fakultě Karlovy university v Praze, 
kde v r. 1898 dosáhl doktorátu filosofie při slavné promoci "sub summis auspiciis". 
Poté v r. 1898/9 studoval na universitě v Gottingen a v Paříži a po návratu působil jako 
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suplent na reálce v Praze III a v Ječné ulici ijako středoškolský profesor v r. 1900-1902 
na reálce a do r. 1921 na vyšší průmyslové škole v Brně. 

Habilitoval se v r. 1920 na české technice v Brně pro obor "Theoretická fysika". 
V r. 1921 byl jmenován řádným profesorem České vysoké školy technické v Brně, kde 
působil až do r. 1926, načež byl povolán na stolici technické fysiky při vysoké škole 
strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. Zde působil až do svého úmrtí 12. 

dubna 1939. 
Prof. Dr František N achtikal byl řád. členem Moravské přírodovědecké společnosti, 

členem -MAP, [členem Král. české společnosti nauk, Elektr. svazu československého, 
Čs. statistické společnosti, patentního soudu a svého času předsedou Jednoty česko
slovenských matematiků a fysiků. Byl ozdobou vysoké školy strojního a elektrote-

chnického inženýrství. 
Literární činnost prof. Dr Nachtikala byla rozsáhlá. Nelze uvésti všechny jeho 

publikace. Je však nutno zmíniti se aspoň o nejhlavnějších. Společně s prof. Novákem 
a prof. Macků vydal učebnici fysiky: "Základy praktické fysiky", určenou pro potřebu 
posluchačů vysokých škol a dále pak obsáhlou publikaci "Fysika technická", která jest 
vlastně jedna z nejlepších našich vysokoškolských učebnic fysiky vůbec a byla nedávno 

znovu vydána. 
Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství vybudoval prof. Dr Nachtikal 

druhý fysikální ústav a zařídil laboratoře pro práce optické, roentgenografické a 

akustické. 
Pro svou vyn~kající a obsáhlou vědeckou činnost a neúnavnou pracovitost těšil se 

prof. Dr Nachtikal opravdové úctě a vážnosti kruhů vědeckých a odborných. Jako člo
věk spravedlivý, povahy upřímné, nesobecký a obětovný přítel a vždy veselý druh, 
požíval lásky svých kolegů. Ajako znamenitý učitel a shovívavý pedagog, vždy ochotný 
prospěti a pomoci svým posluchačům byl odměněn v širokých kruzích svých žáků 
upřímnou oddaností a láskou a trvalou vděčnou pamětí. 

Dne 3. února 1941 zemřel Ing Dr Otakar Gr6ss1, řádný profesor nauky o obrábění 
a konstrukce obráběcích strojů, přednosta a budovatel cvičných mechanických dílen, 
nedovršiv 60 let svého věku a nedočkav se svobody národa a otevření vysokých škol. 
Narodil se dne 3. listopadu 1881 v Pardubicích (podrobnější životopisy byly otištěny 
r. 1941 ve Strojnickém obzoru a ve Sborníku MAP). Absolvoval s vyznamenáním 
r. 1904 strojní odbor naší vysoké školy. Po jednoroční vojensk~ službě byl od r. 1906 do 
r. 1912 asistentem mechanické technologie. R. 1913 dosáhl doktorátu. 

Od roku 1912 do r. 1920 působil v odd. pro stavbu obráběcích strojů (poslední dvě 
léta jako přednosta) ve Škodových závodech, a setrval v součinnosti s firmou jako po-

radce i nadále. 
R. 1920 byl jmenován řádným profesorem mechanické technologie II. a stavby 

strojů obráběcích na naší vysoké škole; vybudoval s nevšedním úspěchem cvičné dílny 
pro posluchače a laboratoře pro zkoušení strojů a nástrojů a pro přesná měření. 

Za účelem studií podnikal pravidelně exkurse do domácích závodů i do ciziny. 
Byl členem komise pro II. státní zkoušku odboru strojního a v r. 1925-6 děkanem 

naší vysoké školy. Masarykova akademie práce mu vděčí mnoho za jeho obětovnou 
práci, kterou jí věnoval jako dlouholetý tajemník IV. odboru (1926-38). Byl členem 
IV. odboru MAP od r. 1924 a její vědecké rady od r. 1937. Jeho funkce technického 
rady patentn!ho soudu zabírala mu též mnoho času, byl též členem zkušební komise 
pro autorisaci civilních inženýrů strojních a expertem celní rady. 
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Prací přetížen, měí na Hterární činnost málo jen času. Přece však psal do Strojnického 

obzoru Technického obzoru aj. 
Zemřel 3. února 1941 jako vzor skromnosti, píle a energie a krásného charakteru; 

. ho kolegové i posluchači mu zachovají trvalou vděčnost a vzpomínku. 
Je Dne 1. září 1941, nedlouho po odchodu na odpočinek, zemřel Ing. Dr Alexander 
Van _ der -V li e t, profesor aerodynamiky a stavby lodí, v. v. v v , 

Narodil se ll. listopadu 1870 v Petrohradě v Rusku, kde konal svá stredoskolska 
i vysokoškolská studia. Po jejich s~ončení v.r. 18~5 byl mu sv~ř~n úřad lektora v de~kri~-
t
. , geometrie a vyšší matematiky na vOJenske topograficke skole. Současne pusobil 
lvm . , P h d V J'v 

. ko repetitor theoretické mechaniky na vysoké škole dopravmctvl v etro ra e. lZ 
Ja 1904 byl J'menován mimořádným profesorem theorie lodí na polytechnickém 
v r. . k' k 
institutu v Petrohradě ar. 1908 řádným profesorem na vysoké škole lesmc e a ro na to 
na technice. O vynikající kvalifikaci Dr A. Van-der-Vlieta svěd~í,ž~.s vúspěche,m zastáva: 

o dlouhá léta dvě řádné profesury a že v r. 1911-1917 nepretrZlte vykonaval funkCI 
~ektora vysoké školy lesnické v Petrohradě. Byl předním odborníkem v aeronautice. Pod 
. eho návodem a vedením byly vybudovány rozsáhlé aviatické dílny a laboratoře 
tlavního letiště v Chersonu. Zde založil vysokou školu technickou. Z Ruska odcestoval 

a usídlil se v Praze v roce 1921. 
Jeho četné práce z oboru stavby lodí, theoretické mechaniky hydrauliky a aero?y-

namiky byly tak známé ve vědeckém světě, že profesorský sbor naší vyso~é školy str~Jvní: 
ho a elektrotechnického inženýrství uvítal ochotu prof. Dr Van-der-Vheta prednasetl 
na této vysoké škole vědní obory, které u nás nebyly pro nedostatek odborníků zastou-

peny. . 'k 
Od r. 1922 přednášel prof. Dr Van-der-Vlietjako honorovaný docent aero~ynaml u, 

vědecké základy letectví a vybrané stati z theorie lodí. Od roku 1934 byl Jmenován 
smluvním profesorem pro obory "Theorie letadel" a "Theo:-ie stavby ~odí": v 

Jeho literární činnost jak v Rusku tak i v ~:skosl?v~n~kuJest obsáhla a tyká se krome 
oborů shora uvedených též jiných rozmamtych dlsclplm. 

DrVan-der-Vliet byl též činným ve Vojenském leteckém ústavu studijním, byl.čle: 
nem MAP, stálým poradcem patentního soudu a členem zkušební komise pro autonsaCl 

civilních inženýrů. 
Od r. 1925 byl prof. Dr Van-der-Vliet státním příslušníkem republiky Českosloven~ké. 

Ab dal dobrý příklad svým posluchačům a aby je povzbudil k následování, podrobIl ~e 
prdt-. Dr Van-der-Vliet, podav zvláštní disertační práci, přísné zkoušce a získal doktorat 

naší vysoké školy. 
Prof Dr Van-der-Vliet byl vědeckou kapacitou, jejíž věhlas daleko přesahoval hra-

nice n~šeho státu. Jeho průkopnické dílo zasahovalo hluboce do naše~o tech~ické~o 
života a zanechalo krásné výsledky trvalé ceny. Proto mu bude zachovana nase vdec-

no st a věčná pamět. 
Dne ll. listopadu 1941 rozloučil se profesorský sbor s prof. Ing. Dr h. c. Karlem 

Novákem, řádným profesorem stavby elektrických strojů v. v. 
Narodil se 31. srpna 1867 v Nových Benátkách. V letech 1879-1886 studoval na 

městském reálném gymnasiu na Malé Straně v Praze, pak v letech 1886-1890 odbor 
strojního inženýrství na České vysoké škole technické v Praze. Druhou státní zkoušku 

vykonal 9. března 1893 s vyznamenáním. v . v" " 
Od srpna 1892 do r. 1895 byl inženýrem fy Ganz a Co. v Budapestl a poz~eJl ;e "y1dm

. 
Poté byl zaměstnán od r. 1897 u obce pražské a v r. 1906 se stal prvmm redltelem 
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elektrických podniků. Řádným profesorem konstruktivní elektrotechniky na České 
vysoké škole technické v Praze byl jmenován roku ; 907 a působil jako přednosta ústavu 
stavby strojů elektrických až do r. 1937, kdy odešel na odpočinek. 

V roce 1907/08 a 1908/9 byl děkanem odboru kulturního inženýrství, roku 1911/12 
a 1918/19 děkanem odboru strojního inženýrství. 

V r. 1912/13 byl rektorem našíČeské vysoké školy technické. Dlouhou řadu let byl 
předsedou zkušební komise pro II. státní zkoušku na oddělení elektrotechnického 
inženýrství. 

Činnost literární prof. Ing. Dr h. c. Nováka jest velmi bohatá a skládá se z mnoha 
článků v odborných časopisech i z děl knižních; z nich sluší zvláště jmenovati "Stavba 
a výpočty sítí elektrovodných" a "Vinutí induktůstrojů dynamoelektrických". 

Prof. Ing. Dr Novákbyl ve svém oboru odborníkem na slovo vzatým jako theoretik 
i dlouholetý praktik. Jeho význam daleko přesahoval rámec vysoké školy a nebylo 
podniku a akce v našem životě elektrotechnickém, na němž by nebyl měl podílu. Mezi 
jinými spolupracoval na založení Masarykovy akademie práce a byl prvním tajemníkem 
jejího odboru strojního a elektrotechnického. Za své veliké zásluhy o vědu a vysokou 
školu byl r. 1934 prohlášen čestným doktorem naší vysoké školy. 

Prof. Dr Novák těšil se všeobecné vážnosti a lásce pro své vzácné vlastnosti charakte
rové. Byl to poctivec přímý, nezištný a upřímný, svým kolegům přítel vždy opravdový, 
a svým posluchačům dobrotivý a shovívavý otec. Zármutek nad jeho skonem byl 
upřímný. S úctou a láskou bude vždy vzpomínáno jeho díla i jeho osobnosti. 

Dne 27. března 1945 zemřel vynikající nestor českých strojních inženýrů Ing. Dr. h. c. 
František Hasa, řádný profesor mechanické technologie v. v. 

Narodil se 4. února 1863 ve Stínavě na Moravě. Studoval reálku Matice školské 
v Prostějově v letech 1873-1880, načež v letech 1880-1884 absolvoval odbor stavby 
strojů na České vysoké škole technické v Praze, kde po jednoroční vojenské službě byl 
od r. 1886 do r. 1888 asistentem při stolici mechanické technologie u prof. Vávry. Poté 
byl do r. 1891 adjunktem cukrovaru v Čáslavi, pak do r. 1895 konstruktérem u firmy 
Marky,;,Bromovský-Šulc v Hradci Králové a v Praze, načež přešel k firmě Ringhoffer 
na Smíchově. Odtud byl povolán v říjnu r. 1901 za řádného profesora mechanické 
technologie na Českou vysokou školu technickou v Brně, tehdy nově zřizovanou. 
V r. 1904 až 1905 byl tam děkanem strojního odboru a v r. 1906 rektorem. Počátkem 
stud. r. 1908 a 1909 převzal profesuru mechanické technologie na České vysoké škole 
technické v Praze. Získal zde rázem takové vážnosti, že byl zvolen r. 1909-1910 děka
nem odboru strojního inženýrství a v r. 1910/11 rektorem. Prof. Ing. Dr Hasa reformo
val po svém přechodu do Prahy výchovu posluchačů strojního inženýrství v oboru 
technologie. Jeho úsilím byly znova otevřeny a nově vybudovány cvičné dílny pro 
posluchače, a jeho zásluhou bylo prohloubeno studium mechanické technologie zprvu 
zřízením zvláštní profesury pro mechanickou technologii vláknin a pak zřízením pro
fesur pro nauku o materiálu, a pro nauku pro obrábění a konstrukci obráběcích strojů. 
Zároveň byla zřízena jeho péčí výzkumná stanice ke zkoušení konstrukčních materiálů 
a stanice pro zkoušení obráběcích stroji't. Z jeho iniciativy a za jeho součinnosti byla 
založena laboratoř slévárenská a laboratoř pro studium tvárných kovů. Poslední léta 
svého učitelského působení položil základy k vědeckému výzkumu svařovacích method, 
zejména elektrického svařování. Byl dlouhá léta předsedou komise pro II. státní zkoušku 
odboru strojního. Zjeho velmi rozsáhlé literární činnosti možno hlavně uvésti znamenité 
dílo odborné, učebnici: "Mechanická technologie" I. až V. část a ,,0 moderních slé-

54 

'h ... h arvl'zem'" Velmi cenné byly J' eho příspěvky pro Ottův slovník naučný 
várnac aJeJlc z . 
a Technický slovník naučný. . v' ., • 

. B 1 členem IV. odboru a Vědecké rady MAP a v r. 1925 az 1926 JeJlm presl~en~em: 
Byl ~éž členem České akademie věd a umění a mnoha význačných vědeckých mstItucl 

a korporací i zahraničních.' ., . . . 
v , I dk o J' edinečny' ch dosáhl toliko svými znamemtyml vlastnostml a .schopnostmI, ys e u v 'k 'v, 

• cl konaly'm a přesny'm inženýrem, nadšeným pro dobrou vec a pracovm em vaznym. 
Jsa obl v v d 70rně svědomitým. Vynikající zásluhy prof. Dr Hasy y y oceneny ra ou vyzname-
a;", kromě J'iného byla v r. 1930 udělena prof. Dr Hasovi hodnost čestného doktora 
nanl, S lk Č • v 'o 'Č 
věd technických naší vysoké školy. Byl }estn~m .. členem p~ u s. l~zenyr~ a s. 
slévárenského spolku. Rovněž posluchacl proJevlh mu svou uctu a vdečnost Jmeno-

vavše ho četným členem SPASEI. 
Prof. Ing. Dr Hasa si dobyl uznání i za hranicemi našeho státu. Do;talo se m~ 

komandérského kříže řádu Polonia Restituta a byl čestným členem vyboru meZI-

národního ústavu pro vědeckou organisaci v Ženevě. .' 
Dne 24. října 1945 zemřel další vynikající člen sboru Ing. Dr h. c. l.n memor:an; 

Ludvík Šimek, řádný profesor theoretické a experimentální elektrotechmky (vaktlVm 

službě). . , . d a1 
Narodil se 19. dubna 1875 v Praze. Po absolvování akademIckeh0l5!mnasIa stu o~ 

t 
. , db r České vysoké školy technické v Praze, načež se stal aSIstentem u stohce 

s rOJnI o o . . . v , vl' v 'h 
elektrotechniky na téže vysoké škole. Později působIl Jako elektromzenyr u ze ezmcm o 

oddělení zemského výboru. . , . 
V červnu 1909 byla potvrzena jeho habilitace pro obor elektnckych drah. MI~O: 

řádným profesorem byl jmenován l3.listopadu 1910 a řád~fm profe~or:m t~eoretlcke 
a experimentální elektrotechniky dne 15. srpna 1919, v kterezto funkCI pusobll na vyso
ké škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze až do svého úmrtí dné 
24. ř~ina 1945. Byl též členem komise pro II. státní zkoušku odboru elektro-

technického. ,V'V' 

Prof. Ing. Dr Šimek stál spolu s prof. Dr Domahpem, Ing. Dr KnzIkem a prof. Ing. 
Dr Novákem u kolébky české elektrotechniky, jeho jméno je spoj~n~ nerozlučně 
sjejím vývojem jak silnoproudé, tak sl~bopro~dé'v:vl~ště vyso:wfr~k~encm. 1 

Jeho literární a publikační činnostje velmI obslrna a spada zeJmena do ooor~ th;o-
retické a experimentální elektrotechniky, elektrických. měření, drah~ elektn~k~ch 
strojů a proudů vysoké frekvence. Čin~o~t pr~f. Ing. D: Š~mka byla ve vs~ch odvetvlch 
elektrotechniky tak bohatá, že v uznam za Jeho velke dIlo byla mu ~~elena r .. 1~45 
hodnost čestného doktora in memoriam. V r.1923/24 byl děkanem vysoke skoly stroJmho 

a elektrotechnického inženýrství. . 
V ústavu theoretické a experimentální elektrotechniky, který vybudov,al, ~tr~vll prof. 

Ing. Dr Šimek větší část svého nenáročného života při pilné a hou~evnate pracI. v 
Pro svou vynikající činnost odbornou, která se neomezov.?-:a Jen ~a vyso~o,,: vskol~ 

a pro své vynikající vlastnosti osobní těšil se prof. Ing. Dr SImek v.se~bec~e vazn~stl 
v našem technickém světě. Rys povahové uzavřenosti, který se někdy JeVIl v Jeho s~Clch 
a v jednáních, byl jen maskou, kryjící srdce člověka oprav~~ d~bré~~: ~o se ukazalo 
zvláště až po jeho smrti, neboť odkázal Masarykově akademn prace, JeJImz byl dlouho-

letým pilným členem, téměř veškeré své jmění. v' , 

Prof. Ing. Dr Šimek si zajistil svým odborným dílem a veškerou svou cmnostl trvalou 

vděčnost vysoké školy i národa. 
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DO VÝSLUŽBY ODEŠLI: 

V r. 1938 Ing. Alexej Štěpánovíč Lomšakov, smluvní profesor konstrukce provozu 

a kontroly topení. 
Narodil se 9. března 1870 v Barnaulu (Sibiř). Absolvovav vysokou školu technolo-

~cko~ v. Petrohradě, p?sobil od r. 1892 do r. 1896 jako závodní inženýr, a do r. 1903 
jako redltel ?dd. parmch kotlů a strojů v Ochtenských prachárnách v Petrohradě. 
~. 19~2 byljmeno;,án profesorem mimořádným ar. 1903 řádným na polytechnickém 
ustave v Petrohrade. Byl poslancem první státní dumy a předsedou říšské tepelné komise. 

Po první světové válce emigroval do Československa a zde mu byla nabídnuta pro
fesura parních generátorů a kotlových topenišť na naší vysoké škole. Působil zde jako 
p~ofesor smluvní od r. 1922, až do svého odchodu na odpočinek r. 1938. Zároveň byl 
az do r. 1932 odborným poradcem Škodových závodů, předsedou a čestným členem 
Spolku ruských inženýrů v ČSR, předsedou výboru svazu ruských zahraničních 
akademických organisací, členem předsednictva SIA, členem Masarykovy akademie 
práce a čestn)'m členem Jednoty čs. matematiků a fysiků.Jeho bohatá činnost odborná 
a li~erár~í j~dná o parních kotlích, hlavně o palivu, spalování a kotlových topeništích. 
Znama jestj~ho, pate~t~vaná konstrukce plošinového roštu. V r. 1923 podnikl studijní 
cestu do SpoJenych statu severoamerických. 

D? pense od~šel v r. ~938 Ing. Dr h. c. Karel Spála, řádný profesor nauky o pruž-
nostI a pevnosti a theone a stavby součástí strojů pístových . 
. ~a~odil,se 28. led~a 187~ ~e Velkých. Č~kovicích. Po absolvování odboru strojního 
mzenyrst~~ na .~eske vysoke. ~kole !echmcke v Praze byl asistentem u prof. Antonína 
Pravdy pn stoltC! stavby stroJu na Ceské vysoké škole technické v Praze. 

V letech 1898-1903 působil jako inženýr první českomoravské továrny na stroje 
v Praze a od r. 1903-1913 jako profesor na české státní průmyslové škole v Plzni. 
Odtud přešel na první státní průmyslovou školu v Praze. 

V r. 1919 byl jmenován mimořádným a v r. 1920 řádným profesorem na Českém 
vysokém učení technickém v Praze a přednášel prvý rok Theorii a stavbu částí strojo
výc~ a od r. 1920 Nauku o pružnosti a pevnosti a Součásti strojů pístových. Byl členem 
komIse pro II. státní zkoušku odboru strojního. V r. 1924/25 byl děkanem. 

Prof., Ing. J?r h. c. Spála vynikal jako praktický dokonalý konstruktér, vynikající 
odbo~mk a UČitel. Vypracoval přednášky vysoké úrovně pro předměty: Technická me
chamk~ h~ot tuhých, h~draulika, thermomechanika, nauka o pružnosti a pevnosti a 
theoretlcka nauka o stroJlch, a napsal v té době i hydrauliku, která vyšla tiskem v díle 
Kočka: V?dní turbiny. Většina jeho přednášek byla vydána jako litografie. 

ProslulJako pracovník vzácně svědomitý; všechen svůj čas a veškerou energii věnoval 
vědecké práci a výchově inženýrského dorostu, a byl dobrým a nezištným rád'cem svým 
ko~egů.m a posluchačům. Profesorským sborem i studentstvem byl všeobecně vážen 
nejen Jak~ ~~atný ~ědecký odborník a učitel, nýbrž i jako skromný a upřímný člověk. 

V.uznamJeho vedecké práce a dlouholeté obětovné činnosti pro rozvoj technického 
studia na vysoké škole byla prof. Ing. Karlu Spáloví udělena v r. 1946 hodnost čestného 
doktora věd technických. 

Mimo profesorský sbor utrpěla naše vysoká škola tyto osobní ztráty: 
Asiste~t .úst~vu tec~ni~ké mechaniky Ing. Otakar Runa byl popraven pro účast 

vkomumstlckem hnuti v lIstopadu 1941 a asistent Ing. Oldřich Mirtes v témže ústavu 
zemřel 20. března 1943 v koncentračním táboře v Osvětimi. ' 
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Ing. Dr Otakar Runa, asistent ústavu prof. Dr Felbera byl vynikající student; do prvé 
státní zkoušky studoval současně . obor strojního a elektrotechnického inženýrství. 
Elektrotechnický obor absolvoval s vyznamenáním. V Hlávkově koleji vedl samo;.. 
správu a politickou organisaci. Později nastoupil zaměstnání ve Škodových závodech. 

Po německém vpádu začal hned pracovati proti režimu a stál na jednom z vedoucích 
míst organisace pražských studentů. Využívaje svých styků s železničáři a informací 
o vojenských zásilkách, připravoval se skupinou Ing. Štanda veliké akce k ochromení 
dopravy a zásobování. Přípravy byly vykonány, ale dílo uskutečněno nebylo. 15. října 
1941 byl Ing. Dr Runa zatčen a 28. listopadu popraven pro výrobu výbušin a min 

k sabotážním akcím. 
Ing. Dr Oldřich Mirtes.Byl také asistentem ústavu prof. Dr Felbera a konal právě v den 

zavření vysokých škol dne 17. listopadu 1939 písemnou část II. státní zkoušky. Výborně 
studoval a pracoval ve spolku SPASEI; zde měl na starosti většinu organisačních prací 
při větších podnicích spolku jako byla výstava o studiu na technice, pořádaná r. 1937 
v Clam-Gallassově paláci a exkurse do Francie r. 1938. Dvakrát o prázdninách dlel 
ve Francii na odborné praxi. Pro své politické přesvědčení byl r. 1939 anonymně udán 

a na gestapu vyšetřován. 
Po uzavření vysokých škol organisoval pravidelně schůzky studentů a zásoboval je 

zakázanou politickou literaturou. Jako zaměstnanec pražského studijního oddělení 
Zbrojovky v Brně často dojížděl na Moravu a udržoval illegální styk skupin Vsetína, 

Přerova i Zlína s Prahou. Společně s Dr Kopáčkem pracoval na jaře 1942 na ustavení národního revolučního 
výboru vysokých škol, v jehož čelo byl zvolen prof. Dr Felber. Dne 30. dubna 1942 byl 
zatčen, vyšetřován a v lednu 1943 odvezen do Osvětimi, kde v březnu téhož roku zahynul. 

Památku obou jmenovaných, Ing. Runy a Ing. Mirtese, uctila vysoká škola strojního 
a elektrotechnického inženýrství udělením doktorátu in memoriam, pojmenováním 
dvou učeben jejich jmény, a Spolek posluchačů a absolventů strojního a elektro
technického inženýrství prohlášením čestného členství SPASEI in memoriam. 

Z řad posluchačů, pokud nám to bylo oznámeno, byl popraven se svou matkou a 

sestrou lngC Kubík, posluchač elektrotechnického odboru. 
Dále Ivan Maněna zemřel v koncentračním táboře v Flossenburgu 15. dubna 1945 

a Vratislav Stach, posluchač 1. ročníku, zahynul na následky žalářování v Oranien-

burgu dne 10. května 1944. 
Z řad soukromých docentů zemřel dne 3. dubna 1942 nadějný mladý vědec, docent 

Ing. Dr Karel Kalous, který přednášel nauku o topení a větrání. 
Narodil se 20. ledna 1896. R. 1915 nastoupil válečnou službu v poli, v níž setrval až 

do konce války. R. 1922 absolvoval strojní odbor naší vysoké školy II. státní zkouškou. 
Potom působil v průmyslu ústředního vytápění. R. 1931 dosáhl oprávnění civilního 
inženýra a r. 1935 doktorátu naší vysoké školy. R. 1937 se habilitoval jako soukromý 

docent pro ústřední vytápění a větrání. 
Ve svém oboru byl doc. Dr Kalous vynikajícím theoretikem i praktikem, který své 

praktické zkušenosti i výsledky theoretického bádání uveřejňoval v článcích časopisů 
domácích i cizích, jež mu zjednaly pověst odborníka na slovo vzatého. Byla to zvláště 
soustava ústředního vytápění sálavého, které věnoval obzvláštní pozornost a jeho 
obsažné práce daly této soustavě pevné základy. Své bohaté poznatky chtěl uložit doc. 
Dr Kalous v soustavném spise o ústředním vytápění a větrání, ale nenadálý předčasný 
skon ukončil jeho pilnou a bohatou činnost. 
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Habilitace připoutala doc. Dr Kalouse těsněji k naší škole.Přednášel "Ústřední vy
tápění a větrání" jako povinný předmět II. státní zkoušky oboru - strojního a byl 
pověřen učebními příkazy téže discipliny na vysoké škole architektury a pozemního 
stavitelství i na vysoké škole inženýrského stavitelství. Od r. 1937 byl členem komise 
pro II. státní zkoušku z oboru strojního inženýrství. Přitom pracoval jako civilní inženýr 
a odborný poradce při magistrátu města Prahy, opustiv zaměstnání u soukromých 
firem. 

Doc. Dr Kalous byl činný též ve spolku československých inženýrů a architektů a od 
r. 1939 byl hlavním redaktorem Strojnického obzoru. 

Krátká těžká nemoc ukončila jeho život dne 7. dubna 1942; odešel v nejkrásnějším 
věku. V něm ztratily náš průmysl a naše věda vynikajícího odborníka a naše vysoká 
škola tvůrčí individualitu a pilného pracovníka vzácné povahy, v nějž skládala velké 
naděje. 

Dále zemřel dne 3. září 1945 plukovník v. v. Dr Jan Gebauer, docent balistiky. 

JMENOVÁNí ČESTNÝMI DOKTORY. 

Ing. Karlu Spáloví, profesoru nauky o pružnosti a pevnosti v. v., byla udělena 
hodnost čestného doktor a věd technických výnosem ministerstva školství a osvěty ze 
dne 25. června 1946. 

Ing. Ludvíku Šimkovi, profesoru theoretické a experimentální elektrotechniky, byla 
udělena hodnost čestného doktora věd technických in memoriam výnosem ministerstva 
školství a osvěty ze dne 25. června 1946. 

JMENOVÁNí ŘÁDNÝMI PROFESORY. 

1. Ing. Dr Josef Stránský, z mimořádného profesora byl jmenován řádným v r. 1939 
pro obor radiotechniky. 

2. Ing. Dr Rudolf Pešek, z mimořádného profesora byl jmenován řádným v r. 1939 
pro obor aerodynamiky. 

NOVĚ BYLI JMENOVÁNI: 

Řádrrymi profesory (od 1. října 1945): 
1. Ing. Dr Antonín Kouba, pro obor stavby elektrických pohonů a drah, 
2. Ing. Dr Jaroslav Kučera, pro obor stavby strojů elektrických, 
3. RNDr Zdeněk Horák, pro obor fysiky na odd. strojního inženýrství, 
4. Ing. RNDr Jo~ef Sla vík, pro obor fysiky na odd. elektrotechnického inženýrství, 
5. Ing. Jaroslav SolínJ pro obor stavebné mechaniky letadlových konstrukcí, 
6. Ing. Dr Emanuel Slechta, pro obor organisace výroby a provoz průmyslových 

podniků, 
7. Ing. Dr Otakar Maštovský, pro obor proudění a nauky o teple, 
8. Ing. Ferdinand Budinský, pro obor pružnosti a pevnosti a pro stroje pístové, 
9. Ing. Jan Petránek, pro obor stavby automobilů. 
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MIMOŘÁDNýMI PROFESORY (od 1. října 1945): 

1. Ing~ Dr JosefŠrejtr, pro obor technické mechaniky, . 
2. Ing. Dr Jan Pulkrábek, pro obor vytápění, větrání a zdravotní techniky, 
3. Ing. Dr Zdeněk Trnka, pro obor theoret. a experiment. elektrotechniky, 
4. Ing. Dr Karel Novák, pro obor obecné elektrotechniky, 
5. Ing. Dr Frant. Primus, pro obor techn. mechaniky. 

N A JMENOVÁNí PROFESORY BYLI NAVRŽENI: 

1. Ing. Dr Bohumil K a m e nic ký, profesorem mechanické technologie, 
2. Ing. Dr František Fabinger, profesorem theoret. a experimentální elektrotechniky, 
3. Ing. Josef Jan Čermák,profesorem parních generátorů, 
4. Ing. Dr Miloslav Hajn, profesorem stavby letadel, 
5. Ing. Ludvík Shejbal, profesorem stavby strojů železničních, 
6. Ing. Dr Vladimír Teyssler, profesorem úvodu do strojního a elektrotechn. inženýr-

ství a strojnického rýsování, 
7. Ing. Jan Holý, profesorem strojů pro chemický průmysl. 

JMENOVÁNí DO VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTí. 

1. Prof. Ing. Dr Jaroslav Hýbl byl v květnu 1946 zvolen řádným členem druhé třídy 
České akademie věd a umění. V září r. 1945 zvolen předsedou Technického od
boru Československé národní rady badatelské na tříletí 1945 až 1948. V červnu 
1945 zvolen zakládajícím členem Spolku českých inženýrů. 

2. Prof. Ing. Dr Josef Řezníček v říjnu 1939 jmenován členem České akademie věd 
a umění, je členem Národní rady badatelské. 

3. Prof. Ing. Dr VojtěchJ areš v r. 1946 jmenován členem druhé třídy České akademie 

věd a umění. 
4. Prof. Dr Václav Hruška kooptován do Comité pour le calcul des Conduceurs při 

Conférence Int. des Grandes Réseaux Electr. a Haute Tension. 
5. Ing. Dr Josef Stránský v r. 1938 jmenován členem: IV. odboru Masarykovy aka-

demie práce. 
6. Prof. Ing. Dr Emanuel Šlechta zvolen r. 1945 místopředsedou České společnosti 

národohospodářské v Praze a v r. 1946 dopisujícím členem v národohospodář-
ském ústavu při České akademii. 

7. Prof. Dr Zdeněk Horák v r. 1939 jmenován členem Masarykovy akademie práce. 
V r. 1945 jmenován členem Národní rady badatelské (fysikální odbor). 

8. Ing. DrJosefSla vík, stal se členem komise "Elektroakustika" ve státní výzkumné radě. 
9. Prof. Ing. JaromírJirák v r. 1945 jmenován řádným členem Slovanského ústavu. 
10. Prof. Ing. Dr Otakar Maštovský jmenován členem a zvolen tajemníkem VI. 

odboru Masarykovy akademie práce. 
ll. Prof. Ing. Dr Rudolf Pešek, jmenován 1945 členem Masarykovy akademie práce. 
12. Doc. Ing. Dr Vladimír Teyssler, jmenován členem státní výzkumné rady při 

státním úřadu plánovacím. 
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UDtLENfVYZNAMENÁNt 

1. Prof. Ing. Dr Emanuel Slech ta obdržel Československý válečný kříž 1939 za zásluhy 

v odboji. 

UDtLENf VENIAE DOCEND1. 

2. Ing. Dr Vladimír Teyssler v r. 1939 jmenován soukromým docentem pro obor te
chnická měření a theorie a stavby strojů. 

3. Ing.RNDrJosefSlavíkjmenovánsoukromýmdocentempro obor akustika vr. 1945. 
4. Ing. Dr František Rieger jmenován soukromým docentem pro obor slaboproudé 

elektrotechniky. 

JINÉ VÝZNAČNÉ JMENOVÁNÍ. 

1. Prof. Ing. Dr V. Jareš v r. 1946 zvolen předsedou Československého zkušebního 

svazu. 
2. Prof. Ing. Josef Řezníček zvolen do předsednictva Československých energetických 

závodů. 
3. Prof. Ing. Dr Emanuel Slechtajmenován do ústřední plánovací komise při státní 

hospodářské radě. 
4. Prof. Ing. Dr Jan Pulkrábek v r. 1945 jmenován náměstkem ústředního ředitele 

Československých energetických závodů. 
5. Prof. Ing. Jaroslav Šolín v r. 1938 jmenován radou patentního soudu. 
6. Prof. Ing. Dr Antonín Kouba jmenován radou patentního soudu. 
7. Prof. Ing. Dr Rudolf Pešek byl jmenován předsedou VIII. odboru (leteckého) státní 

výzkumné rady. 

4. POČET STÁTNfcH ZKOUŠEK. 

Do konce studijního roku 1945/46 vykonalo 1. státní zkoušku na obou odděleních 
285 posluchačů. 

II. státní zkoušku vykonalo v téže době 377 posluchačů na obou odděleních. 

POČET VYKONANÝCH PŘfSNÝCH ZKOUŠEK 
DOKTORSKýCH. 

Od května 1945 do konce září 1946 z předložených 35 žádostí o rigorosum bylo 
vykonáno přísných zkoušek doktorských a na doktory promováno 21 žadatelů. 

5. STUDIJNf CESTY. 

Prof. Ing. Dr Josef Stránský vykonal v r. 1946 studijní cestu na pozvání British 

Council do Anglie. 
Prof. Dr Horák se zúčastnil ver. 1945 a 46 Congrés de la Victoire, Paříž. 
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Prof. Ing. Dr Jaroslav Kučera podnikl v r. 1946 stud. cestu do Francie, Švýcar, 

Anglie a Německa. . 
Prof. Ing. Ferdinand Budinský v září 1946 působil na mezinárodním sjezdu apliko-

vané mechaniky v Paříži. 
Prof. Ing. J. Šolín v r. 1946 navštívil továrnu Junkers v Německu. 
Dr Václav Pleskot asistent ústavu matematického v r. 1938 a 1939 dlel na studiích 

ve Francii na stipendium francouzské vlády. 

NÁVŠTtVY HOSTŮ A EXKURSE. 

Dne 3. listopadu 1945 navštívil vys. školu ministr průmyslu B. Laušman. Prošel 
některé ústavy a laboratoře a dal se informovati o požadavcích a potřebách 
vys. školy. 

Ústav prof. Ing. Dr Řezníčka zhlédli zástupci sofijské techniky a lublaňské 
university v r. 1946. . 

Ve stud. r. 1945/46 konal exkursi ústav nauky o materiálu a metalografiI s prof. Dr 

Jarešem a rektorem vysoké školy do Bulharska. 
Do ústavu radiotechniky a prof. Ing. Dr Stránského zavítala britsko-americká 

komise pro pomoc vysokým školám. 
Prof. Dr Zdeňka Horáka a jeho ústav nav.štívili v r. 1945 posluchači École Poly-

technique z Paříže. 
Prof. Dr Hrušku přivítal ve svém ústavu prof. Knastr z university ve Vratislavi. 
Prof. Ing. Dr Pulkrábka a jeho ústav navštívili profesoři a docenti leningradské 

vysoké školy technické. . 
Dále navštívili prof. Ing. Dr Slavíka a jeho ústav rektor vysoké školy techmcké 

v Sofii se dvěma profesory a delegace sovětského Svazu mládeže; cvičné mechanické 
dílny delegace vysokoškolských studentů a profesorů ruských, francouzských, jugo
slávských a bulharských; ústav prof. Ing. Dr Trnky delegace ruská, francouzská, 

anglická a bulharská. 
Praktickým cvičením posluchačů v mechanických dílnách byl přítomen v červnu 1945 

ministr školství a osvěty prof. Dr Nejedlý s přednostou odboru vysokých škol 

Dr Kavanem. 

7. ČINNOST ODBORNÁ A UMtLECKÁ
PŘEDNÁŠKY A POD. 

Prof. Dr Horák konal odborné přednášky na obou mezinárodních sjezdech v Paříži 
r. 1945 a 1946. 

Prof. Ing. Dr Vojtěch Jareš přednášel v Elektrotechnickém svazu cyklus "Kovy 

v elektrotechnice". 
Prof. Ing. Dr Řezníček konal výklady v kv~tnu 1945 pro zaměstnance energetiky. 
Prof. Ing. Dr Josef Stránský odborně vykládal v pobočkách Elektrotechnického 

svazu československého. 
Prof. Ing. Dr Emanuel Slechta v r. 1946 v ministerstvu průmyslu promluvil 

o "Srovnání průmyslových podniků". 
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Další přednášky proslovili: prof. Ing. Jaromír Jirák pro členy SIA, prof. 
Ing. Dr Slavík o akustice pro pracovníky v oboru kinematografie a prof. Ing. 
Dr Antonín Kouba, prof. Ing. Dr Otakar Maštovský a prof. Ing. Dr Ru
dolf Pešek v SIA. 

8. VĚCI STUDIJNí - REFORMA
ORGANISACE STUDIA. 

Na naší vysoké škole byla provedena reforma studia na oddělení elektrotechnické
ho inženýrství, a to tak, že počínajíc III. roč. je studium upraveno ve dvou volitelných 
směrech: A. směr silnoproudý, B. směr slaboproudý. Podle této reformy studují 
posluchači již od stud. r. 1946/47. 

Na oddělení strojního inženýrství je reforma studia v přípravném řízení. 

9. DARY A VĚNOVÁNí. 

Ústav nauky o materiálu (prof. Dr Jareš) obdržel od firmy Volman v Čelákovicích 
nejnovější soustruh S-21, od fy Walter v Jinonicích 2 nové stroje Rotoflexna zkoušení 
únavy a od fy Liberta v Praze VII. I soustruh D-40. 

Fa ČKD instalovala v ústavu rozvodu a výroby elektrické energie (prof. Ing. Dr 
Řezníček) rozvod v laboratořích a strojovně svým nákladem ve výši 500.000 Kčs. 

Ústavu radiotechniky (prof. Ing. Dr Stránský) darovalo ministerstvo průmyslu 
měř:cí přístroje z bývalé továrny A. E. G. Dále obdržel tento ústav vysílací rozhlasovou 
stanici od ministerstva pošt. 

Ústavu hydraulických strojů (prof. Ing. Dr Hýbl) darovaly v říjnu 1946 strojírny 
ČKD vrtulovou vodní turbinu v řezu ve váze l.200 kg. 

Cvičné mechanické dílny dostaly prostřednictvím ministra národní obrany generála 
Svobody výbavu strojového parku, firma Liberta věnovala soustruh v ceně 120.000 
Kčs, firma Janka a spol. transformátor, firma Bratří Pávové a firmy Koburk pracovní 
stoly. 

Elektrotechnický svaz československý poskytl naší vysoké škole 100.000,- Kčs 

(pro elektrotechnický odbor). 
Choť Ing. Richarda Lehkého paní Berta de Lehký k uctění památky svého manžela 

býv. mimořád. posluchače naší vysoké školy věnovala 304.500 Kčs. Je deponován 
li filiálky Moravské banky v Praze k založení nadání "Ing. Richard Lehký s chotí" 
pro studenty strojního odboru. 

10. VÝZNAČNÉ UDÁLOSTI. 

Vysoká škola po zahájení své činnosti v květnu 1945 musela překonávati mimo
řádné obtíže spojené s vyučováním nadměrného počtu posluchačů, což možno po
souditi z těchto dat: 

Do náhradního semestru 1945 bylo zapsáno 1017 posluchačů. 

Stav fakulty ke dni 30. září 1946: 

V r. 1945/46 bylo zapsáno celkem posluchačů ...... . 
Z 21 podaných návrhů na jmenování profesorů bylo vyřízeno 
Profesorský sbor čítá zatím členů . 
Všech učících na vysoké škole . . . . . . . 
(z toho docentů a suplentů 47) . 
Ústavů a laboratoří je na vysoké škole celkem . . . . 

.3882 
12 
29 
73 

39 

Prospěchových zkoušek bylo na vysoké škole vykonáno od května 1945 do září 
1946 ............................... 21275 

V této době vykonalo I. státní zkoušku na obou odd. posluchačů . . . . . . . 285 
V této době vykonalo II. státní zkoušku na obou odd. posluchačů ...... 377 

Vzhledem k velkému počtu posluchačů konaly se přednášky též ve třech větších 
biografech. 

Na studijní rok 194&-47 bylo zapsáno 4006 posluchačů. 

Pr<if. Ing. Dr. techn. h. c. Václav Krouza. 
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VI. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉHO 

INžENÝRSTVÍ. 

Ve čtvrtek dne 16. listopadu 1939 pracovalo se v chemickém našem ústavu zcela, 
normálně, neboť nikdo netušil co přinese zítřek. Jistá stísněnost však panovala od suro
vého zákroku SS proti Masarykově koleji a zastřelení několika studentů i odvlečení 
ostatních do neznáma v Hitlerově říši. V pátek ráno, nic netušíce, ubírali jsme se do 
práce, ale stráže s nasazenými bodáky na ručnicích německých vojáků s plechovými 
helmami před dveřmi ústavu v Dejvicích nám ukázaly, že do ústavu nesmíme, že je 
zabrán formacemi SS. My, kteří bydlili jsme v jeho blízkosti, viděli jsme v noci jak 
postupně jsou osvětlovány jednotlivé místnosti, jak hemží se tam vojáci ajak se provádí 
první loupežení drobných předmětů a jak se systematicky vykrádá ústav. Široká cesta 
vedoucí kolem výzkumného ústavu zemědělského sloužila nám promenujícím, kteří 
jsme se zde scházeli a rokovali o dalším našem osudu. Blíž jsme nesměli. Frankovy vý
nosy o uzavření vysokých škol nebrali jsme příliš rigorosně a domnívali se, že snad za 
půl roku vrátíme se do opuštěných ústavů. Brzy však naučili jsme se znát smutnou 
skutečnost, že návrat nenastane tak brzo, neboť stěhovací vozy přijížděly a do nich se 
ukládal cenný inventář, později i krásný nábytek a odvážel neznámo kam. Podle 
pravdy nutno říci, že naše příslušné úřady se o události nestaraly, nepřišly, aby provede
no bylo předání ústavu a inventura a když s prof. Hornou, děkanem vysoké školy 
obchodní, která se k nám nastěhovala po zabrání jejich budovy a předání chemickému 
odboru německé techniky, jsme navštívili komandanta v chem. ústavu a dotazovali se, 
kdy si budeme moci odnésti své věci a knihy, výslovil tento podiv, kde že zůstaly naše 
úřady, aby s nimi mohlo být provedeno jednání. Nechtěly o ničem slyšet, ba ani převzít 
platinu, kterou mechanici, p. Holub a p. Marcín, s nasazením života v noci z nedo
bytných pokladen vynesli a druhý den předali. Byla zakopána i jinak skryta. Až teprve 
za rok začala po ní sháňka a my byli vyzváni, abychom odevzdali klíče. Dosvědčilijsme 
si vzájemně s prof. Krauzem a prof. Dr Švagrem, že jsme je odevzdali hned po zabrání 
ústavu, ukázali potvrzení a tak jsme platinu zachránili. Asi za dva měsíce po okupaci 
ústavu byla nám povolena lhůta dvou hodin, abychom pod dohledem neblahé paměti 
docenta Dr Knoblocha z německé techniky na povolení ústavního komisaře, Němce 
prof. Dr Bernhauera, si směli vzít své věci. Rozumí se, že většina jich scházela 
a v krátké době na př. moji knihovnu po otci (celá česká chemická literatura), nebylo 
možno odtransportovat. Domníval jsem se bláhově, že snad na knihy nebude sáhnuto; 
avšak celá asi 300 svazková knihovna octla se ve stoupě jako dar SS k získání papíru. Před
měty umělecké ceny, obrazy, koberce, fotografické přístroje, stopky a p. zejména drobnější 
předměty zmizely a dodnes není po nich ani stopy. A jak se dělo mně, stalo se i všem 
ostatním. V ústavu měl vládnouti shora uvedený komisař, ale ten si jen zařídil splen
didně svůj ústav biochemický a vlastně řádil zde Dr Knobloch, který vykradl všechno 
cenné a zavlekl buď do svých místností, nebo poslal neznámo kam a dodnes nebylo 
možno to zjistiti. Změny střídaly se s okupanty, jak nám pravidelně referoval mechanik 
p. Marcin, který s několika ostatními musili sloužit Němcům. Bylo by zdlouhavé líčit 
všechny tyto změny a řádění, při nichž vždy některá místnost vzala za své, neboť stoly 
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b 1 odneseny vnitřní zařízení vodovodní, plynové, elektrické surově vyrváno, zatlu
č;:a místa v 'podlaze rozštípanými ořechovými skříněmi, postaveny hrubé postele. ~ 
zřízeny lazarety. Nakonec situace byl~ t~kov~to: ,., , v,, v 

1. Ústav chemické technologie anorganzckych [atek, nalezaJlcl se v pnzeml, byl na cas 
okupován německým aeronautickým ústavem vojenským a vyloupen Dr .K~obloch~m, 

d v.. V'V I em z Brna prof Lissner jsa jmenován pro obor chemlcke techmky. 
poz eJl pnse s ., v " d v v v'l 
Zřídil si ústav podle svých názorů, ale ponechal rozdelem Jak bylo, le a ze prepazl 

, t 08t zkušební a od tovární výroby oddělil stanici rozmělňovací. Z ústavu prof. Dr 
mlS n b 1 d . d b v h 'k'h a 
Quadrata převzal laboratoř posluchačů. Inventářy OSt1 o re uc ovany, m ovn 
až na české knihy zůstala, zásoby chemikálií a nádobí byly tak značvné, že hned p,o 
okupování ústavu (mnou za pomoci laboranta p. Nekoly dr:e 1,0. kve~~a) m~~l byt 
ihned uveden do provozu. Započato s cvičeními v anorgamcke chemll, do mz .~ylo 

, o 1700 posluchačů' s nimi nepřetržitě od pondělí do soboty dopoledne CVlceno 
zapsan' v' 'v' v v 
. , dnl'na'ch takže koncem r. 1946 byli všichni posluchacl vycvlcem, coz ovsem 
1 o praz , D .. v • 

e stalo také dík pomoci továrních laboratoří a středních škol. nes JIZ Jes; provoz 
:ormálnější, ač třeba dát jen ten nejstručnější výcvik ještě ;50 ~osluchačům. Ustavvbyl 
založen 1901 částečně z inventáře prof. Dr Štolby. Ztrat ma za 110.000 K pred-

mnichovských. . 
2. Ústav·praktickéfotografie byl budován 20 let dvor. radou prof. Dr K. Kr~lsem a ?o 

německé okupace prof. Dr J. Milbauerem. Umístěn byl v III. a v IV. patre cheIDlc
kého ústavu v partii jdoucí do Sadové ulice v odhadní ceně 1 ,300.000 ~. 

Obsahoval atelier portretní, asistentský a studentský a k tom~ 6 temn:ch.komo~ ~e 
IV. patře a na půdě sbírku modelů, osvětlova<::ích lamp, ~odlÍ, ~ozadl aJ. rek;ls1t. 
Ve III. patře byla laboratoř, kinokomora, kmhovna, kabmet. aSl~tent~, ~my;~rna; 
kabinet profesora, sbírky, zvětšovna, vyvolávací komora a dep~sIto,num 1 pr~dn~sk~va 
místnost. To vše bylo totálně vyprázdněno nebo vykradeno. Vzacne portretm obJekt1~ 
s ohniskovými vzdálenostmi až 70 cm (Heliar 4.5), 60 cm (Tessar 5.4),. dva salonm 
stroje, inventář menších strojů a pomůcek v úhrnné ceně 40~.000 K ,zmIzely., -: ~ro 
účely kinematografie byl tu inventář za 250.000 K předmmchovskych, ktere redltel 

ústavu získal od čs. průmyslu cukrovarského darem. y v v' 
Knihovna obsahující na 300 svazků zmizela, ale byla nyní nalezena znacne ztencen~ 

a vrácena spolkem posluchačů chemie. Ústav pomocí věcí získaných z něme.cke 
techniky v Praze a z dotací, které poskytlo minis:erstvov školství, ?pě:se re~tauru~e a 
.. C během dvou let bude v plném provozu. Ovsem, vsechny vzacne pamatky,pko 
JIS e h bdI o • , t v ztra přístroje Šafaříkovy Zengrovy, Kruisovy aj. českýc a ate u .Jsounenavra ne -
ceny. Ředitel ústav~ odešel jako čekatel do soukromí, při ~emž byl mu. okup~nty v~at 
rodinný domek a musil se odstěhovat do soukromí i vzítI na byt rodmu nemeckeho 

vojáka. Celkové ztráty v ústavu 1,495.000 K. , v v, v,· o 

3. Mineralogický ústav, nacházející se v druhem pa:~e v k~l~le vvestaven::rr d? dvor~, 
h 1 

vekra'sne' sbírky které Němci totálně odstramlI a steJne vsechno zanzem ostatm. 
c ova pr, . v' h br ' 1 . v 

Na svém místě zůstal jeden stůl s lampou. Odneseny byly nejen veCI po y IV~, ~ e lvvse 
co bylo do zdí vmontováno. Z nábytku nalezena jen část, ale i ~a byla více me~e posk~
zena. Pracovna profesora odnesena celá a nalezeny z n! j.en knIhovny. Celkovych z;rat 
ostatních podle odhadu ředitele ústavu, prof. Dr OndreJ,e, bylo na v 1,2~8.:96 K pred-
mnichovských, kromě privátních obrazů za 1 00.000 ~. vl! s~av byl premene~ na laz~ret 
.a za tím účelem hlavní sbírkový sál byl rozdělen na dv~ castl. Podlahy na~ust~ny oleJ~m 
a zřízeny tak, že činily dojem silničního asfaltu. Celý ustav byl zanesen ruznym starym 
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nářadím. Vedení na mnoha místech bylo vytrháno, ba i několik radiatorů zmizelo. 
Největší škody utrpěly sbírky, jednak odcizením krásných a jedinečných exemplářů, 
jednak neodborným zabalením a přenesením do míst, kde utrpěly bombardováním. 
Ředitel ústavu přímo dotčen nebyl. Ústav byl vytvořen částečně z bývalého ústavu mi
neralogie a geologie prof. Dr Purkyně. 

4. Ústav chemie analytické, umístěný ve II. patře bylprávě před zabráním chemického 
ústavu opuštěn prof. Dr h. c. Hanušem, který odešel do pense a zástupcem stal se 
prof. Dr R. Hac. Jeho postavení bylo velmi svízelné, neboť sám měl mnoho co činit 
s nastěhováním vysoké školy obchodní do svých místností v přízemí chemického ústavu, 
kam přešel profesor zbožíznalství vys. školy obchodní, Dr Schneider. Byl nucen tedy svůj 
ústav opustiti a zaujmouti ústav v II. patře a vše zaříditi tak, aby mohlo v něm býti 
cvičeno. To se dělo až do osudného 17. listopadu 1939, kdy zabraly oddíly SS ústav 
v II. patře, vytrhaly zámky, vnikly dovnitř a vydrancovaly co se dalo vzít a zařízení 
odmontovaly, přepážky přesunuly, stoly laboratorní odvezly a zařídily se pro svoje 
vojenské úřadování. V rohovém kabinetu prof. Hanuše sídLI hlavní úřad, sem byli jsme 
zavoláni, abychom odevzdali všechny klíče, platinu, cenné předměty, knihy atd., vše 
co náleželo ústavu a bylo eventuálně vypůjčeno. Inventář byl většinou zcizen, mnohé 
součásti přístrojů nalezeny na smetišti a pouze tři přístroje shledány nepoškozeny, 
neboť byly užívány v leteckém výzkumu. Z ústavu docent Dr Čůta zachránil pomocí 
myček pí. Petráskové a Silbernaglové několik cenných předmětů, sám přešel do Brna 
na výzkumnou stanici cukrovarskou. Ústavy byly částečně dědictvím po ústavu dvorní
ho rady Dr Preise. Jejich odhadní cena obnášela 1,060.000 K. 

5. Ústatl chemické metallurgie a metalografie v odhadní ceně 353.800 K nacházel se 
v přízemí chemického ústavu na protilehlé straně ústavu sub 1. Byl vybudován od 
základu, neboť z bývalého ústavu prof. Walda bylo možno užíti jen nepatrně knih a 
věcí. Byl okupanty zrušen a přeměněn na "Institut fOr Kohleforschung". To mělo 
za následek, že zařízení ústavu bylo odvezeno neznámo kam a místnosti upraveny pro 
nové účely. Postaveny sem destilační kolony na dehet, kladeno nové potrubí pro od
padové vody, upraveny nové rozvody plynu, vody a elektřiny a dokonce i zazděny dveře 
a nové vybourány. Podlahy místností byly úplně zničeny dehtem. Podobně i naložili 
okupanti s laboratoří metallurgickou, odkud odvezeny všechny pece, transformátory 
i příslušenství, zřízeny zde kovárna a sprchy pro mužstvo. I zde řádil zloduch Dr Knob
loch a zničil zde vzácnou sbírku mezinárodních standartů. Z inventáře nezbylo zhola 
nic a ředitel ústavu prof. Dr Quadrát odhadl ztráty svého ústavu takto: Za přístroje 
obnos 119.404, platinu 36.446, nábytek 173.000, knihy 46.800 korun předmnichovských, 
tedy celkem asi na 400.000. Osobně utrpěl ředitel ústavu vězněním na Pankráci od 
16. če:vna 1940 do 10. dubna 1941 pro převážení peněz do J ugoslavie. 

6. Ustav chemické technologie potravin a nauky o potravindch. Ústav před okupací byl dosti 
dobře již zařízen prof. Dr Bulířem, ač byl zcela novj. Po okupaci zbyly holé stěny, neboť 
i plynovody, vodovody, rozvody elektrické, byly vyrvány, podlaha, dveře i okna přímo 
vandalsky zničeny. Zřízen zde lazaret, takže veškeren nábytek byl odvezen, t. j. labo
ratorní stoly, mikroskopická zařízení, digestoře, knihovny, váhovny atd. Nesmírné 
škody nastaly na optických, thermických a elektrických přístrojích. Všechny analytické 
váhy, mikroskopy, polarimetry, refraktometry, spektroskopy, centrifugy, thermostaty, 
steriL-í.tory, autoklavy atd. atd. zmizely. Cenné sbírky, diagramy a jiné učebné po
můcky jsou ty tam. Ztráta jich představuje práci 25 let. Po vrácení ústavu zjistil jeho 
ředitel, že na př. ze 640 knih vrátilo se resp. zachránilo asi 100 knih. Odhad ztrát 
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nelze dnes učinit, n~boť zmizel též inventář. Zhruba možno říci, že bylo jej lze od
hadnouti na 2,691.000 K. Personálních ztrát neb poškození osob bohudík nebylo. 
Ředitel ústavu byl jako předseda anthroposofické jednoty vyslýchán gestapem. 

7. Ústav toxikologie, soudní chemie i mikroskopie nalézá se v III. patře chemického ústavu 
a jest zcela oddělen od ostatních částí jeho a vybudován od základů, ač již nepatrný 
inventář přinesen z ústavu v Trojanově ulici prof. Dr E. Švagrem. Za okupace se do něho 
nastěhoval "Luftamt", později pokřtěný" Wolkenforschungsstelle", inventář rozkraden 
a roznesen a snad i rozprodán. Místnosti ústavu "upraveny" pro potřeby okupantů, 
pracovní stoly rozmontovány, nábytek roznesen. Nově zřízený ústav byl přísně ztřežen, 
ani Němci do něho bez zvláštního povolení nesměli. Zde konána pozorování meteoro
logická, vyráběny vzduchové sondy a malinké automatické vysílačky pro letce, postaven 
ohromný aerodynamický tunel ke zkoušení konstrukcí letadel, dále přístroje, jimiž bylo 
možno vytvářet jinovatku a námrazky na letadlech atd., jak mi sdělil ředitel ústavu. 
V prvních dnech revolučních dlouho se zde drželi Němci, až je ruská armáda zapudila. 
(T stav utrpěl čtyřmi dělovými zásahy a nesčetnými ranami z pušek a kulometů. Pohled 
na toto rumiště byl žalostný. Z původního inventáře zbylo kus stativu přístroje Leitzova, 
knihovna celá zmizela, z laboratorního zařízení nenalezeno ničeho a co zde zbylo, ne
hodilo se pro účely soudní chemie a předáno letňanskému vojenskému ústavu. I bylo 
nutno začíti od počátku. Osobně utrpěl prof. Dr Svagr vězněním a výslechy gestapa 
po nařčení, že šířil závadné letáky. Ústav odhadnut na 871.000 K. 

8. Ústav cukrovarství a technologie škrobu byl částečně vybudován již v Trojanově ulici 
prof. Andrlíkem, ale zde náležitě rozšířen a zveličen. Ústav nachází se v 1. patře nad 
ústavemsub 1. Ztraceny refraktometry, polarimetry, analytické váhy, závaží, tarovací 
váhy, spalovací pece, mikroskopy, fotokolorimetry, sbírka skleněných předmětů 
s normálními zábrusy, veškeré nákresy, diagramy pro přednášky obou disciplin. Zmi
zelo laboratorní zařízení z pracovny profesora, asistentů a 28 pracovních stolů pro 
posluchače v technologii cukru a cenné chemikálie. Nelze vyčísliti ohromné ztráty, 
které způsobeny byly okupanty na sbírkách veškerých produktů nejen produkce ny
nější, ale hlavně historicky cenné. Krátce před nařízením okupantů, že mají být ode
vzdány klíče k nedobytným pokladnám a vydána platina, vynesl ředitel ústavu, Dr 
O. Konn se svým asistentem Dr R. Zimou platinu o váze as 1 kg a uložil ji u firmy 
Dříza, jež vzala ji "do opravy" a dala na ni úpis. Po vydání nařízení o soupisu drahých 
kovů byla odtud vyzvednuta a odeslána ministerstvu a po převratu vrácena bývalému 
účelu. Něco z inventáře ústavního ukryl asistent Dr Zima a strojník p. Marcin. Nej
těžší ztráta však stihla ústav tím, že vzalo za své Preisem zřízené cukrovarské museum 
světové pověsti a chlouba našeho cukrovarství, nalézající se ve druhém dvoře ve zvlášt
ních pavilonech. Tu byly uloženy předměty z výstav národopisné, jubilejní a živno
stensko-obchodní komory a byly cenné nejen historicky, ale i skutečně, vždyť zde na
lézal se kompletní miniaturní cukrovar v modelu, jenž byl schopen . provozu. Také 
velmi cenné sbírky prof. Andrlíka a Staňka vzaly tu za své. Ztrát celkovýchjest asi 

1,450.000 K. 
9. Ústav barváfství a chemické technologie textilního průmyslu vznikl z bývalého ústavu 

prof. Ing. Schneidra odštěpením a vybudováním prof. Dr Vladimírem Kfepelkou. Nalézá 
se ve II. patře chemického ústavu. Zařídil ho moderně několik roků před okupací, 
jednak z peněz státních, jednak z podpor našeho textilního průmyslu. Německou solda
teskou byl totálně vydrancován a zbyly jen holé zdi. Veškeré mikroskopy, ultrami
kroskop, zařízení mechanická ke zkoušení vybarvení, transmise motorů, přístroje 
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z nerezavějící oceli, autoklávy vysokotlakové, různé duplikátory s míchadly byly od
vlečeny, pracovní stoly i digestoře vyrvány a v prázdných místnostech zřízena vojenská 
nemocnice. Po návratu do ní musilo být všechno vyprázdněno, desinfikováno, vyčištěno, 
malováno a znovu zařizováno. Ještě dnes nejsou hlavní práce s restaurací ukončeny. 
Škoda, jež vznikla, odhaduje se na 1,536.000 K. Ředitel ústavu měl být poslán jako 
zednický dělník do Polska, ale ordinující lékař v pracovním úřadě ho zachránil, když 
konstatoval, že jeho předběžné vzdělání není pro toto zaměstnání dost odborné. 

10. Ústav sklářství a keramiky. Tento ústav povstal rozdělením discipliny bývalého 
dvorního rady Dr h. c. Štolby, při čemž pro technologii silikátů byl jmenová prof. Dr 
J. Burian. Během první světové války byl však zaj at a vrátil se s podlomeným zdravím zpět 
z Ruska a nemohl tudíž zařízení nového ústavu se věnovat, takže až teprv r. 1938, kdy 
byl jmenován na jeho místo prof. nynější, Dr R. Bárta, byl tak dalece vybudován, že 
měl být 19. XI. slavnostně otevřen. Nestalo se tak, neboť dva dny před tím vzat byl 
ústav formacemi SS a ubytována v něm nejprv strážnice a po té přeměněn v kasárna. 
Tak stalo se, že všechno bylo odstraněno a rozneseno do všech koutů Prahy. Zejména 
také ztraceno bylo přes 300 uměleckých výrobků ze skla a keramiky, jež byly získány 
dary od výtvarných umělců, keramických a sklářských závodů. Avšak také ostatní 
sbírky technické, pracně po dlouhá léta sbírané, se ztratily. Přes polovic všech oken bylo 
rozbito a některé místnosti tak zničeny, že jich ani nebylo samotnými okupanty použÍ
váno. Také knihovna byla rozmetána a její zbytky z různých ústavů byly vráceny až 
po okupaci po našem návratu do budovy. Totální škodu odhaduje ředitel ústavu na 
900.000 K. Osobní útisk zakusil sám prof. Dr Bárta jako vynikající předák sokolský, 
zavřením od 8. října 1941 až do 1. VI. 1942, na konec v Osvětimí. Utrpení, dík zdravé 
konstrukci tělesné a duševní vyrovnanosti, šťastně přečkal a po návratu do ústavu ihned 
ujal se budovatelské práce s ostatními kolegy, zvolen byv děkanem fakulty chemic-

kého inženýrství. 
ll. Ústav chemické technologie organickjch látek a l!fbušin. Byl po první světové válce vy-

budován profesorem Dr Cyrilem Krauzem, přišedším z brněnské techniky. Týž zemřel 
za druhé světové války r. 1942 jako čekatel, pracuje ve své soukromé laboratoři a z při
nucení zastávaje funkci kontrolního orgánu výbušinářského průmyslu. Při otevření 
nového ústavu byl ustanoven správcem jeho ústavu prof. Dr Křepelka a asistent Dr 
Šorm, synovec zvěčnělého profesora a ti zjistili, že všechna cennější zařízení zmizela, 
stejně i přístroje. Z laboratorního zařízení zbyly jen stoly. Přístroj na zkapalnění 
vzduchu byl rychle demontován a silně poškozen. Všechny místnosti, okna, dveře, 
podlahy, stropy a stoly nalezeny ve velmi zbědovaném stavu, pokud ovšem nebyly 
úmyslně zničeny nebo poškozeny za květnových bojů. Vytlučená okna na dlouho vy
řadila některé místnosti z provozu. Knihovna, ač nalezena v úplném nepořádku přec 
jen po srovnání nevykazuje ztrát. Také ujmy osobní nebylo, škodu lze odhadnouti na 

1,704.000 K. 
12. Ústav anarytické chemie 1. (dříve analytické a potravní chemie) vedený prof. Dr h. c. 

J. Hanušem do jeho pensionování, které nastalo před okupací, byl z počátku spravo
ván podúředníkem p. R. Mulbergrem a myčkou pí Silbernaglovou do 1. května 1944, 
ale po převedení jich do jiných služeb byl ponechán na pospas Němcům. Pouze ve 
dnech 5.-14. XII. 1939 bylo povoleno asistentům odnésti svoje věci, když jich většina 
byla ukradena. Dveře všech místností byly vypáčeny a cennější věci odneseny do 
místností č. 351 a 356, které byly zavřeny. Malá posluchárna č. 366 byla zařízena jako 
kantina a zůstala tak do jara 1944. Když autor těchto řádků šel pro svoje věci a musel 
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"f kolem této místnosti nahoru do III. patra do ústavu praktické fotografie, zašel 
jIl' . 'k . , 

s p. Marcinem a nějakým dobromyslným ~ebo sn~d ~hlouJ?ym ,voja :rr: s nas~:enym 
bodlem na pušce dovnitř a k své tajné radostI shledalI, ze naje.dne strane jest ~v~tsemn~ 
mého psa jezevčíka, jak vyplazuje ohr~m~ě jazyk a naproti ně~u na opac~e strane 
byla velká fotografie vůdce. Dlouho Sl mkdo nebyl z ?kupant~ v?~om teto ~shody 
okolností. Vyměnili jsme s p. Marcinem pohledy, ktere hloupy vOjak nepostrehl... 
Všechno nářadí ze stolů analytických odnesl k sobě doc. Dr Knobloch. Ač ústav byl 
jinak ušetřen, přec jen r. 1944 nastala tu přeměna na lazaret a z kabinetu p:ofesorova 
upraveno velitelství i byt velitelův. Mnoho předmětů bylo odneseno neznamo kam, 
něco nalezeno v Horské ulici v chem. ústavu německých profesorů Kratkyho a Huttiga. 
Knihy objeveny u prof. Bernhauera. Po odchodu~~ěmeckýc~ okupant~ nalezenlazar~~ 
s raněnými, se špínou, hmyzem a zápachem z neClstot a desmfekce. Stěny "ozdobeny 

nacistickými nápady ... Ztl'áty odhadnuty. na 4,4~.6.000 K." ' • 
13. Ústav pro užitou botaniku, technickou mzkroskopzz a nauku o zbozz. Tent~ ustav puvodně 

byl veden prof. Dr Schneiderem, který zdědil ho po dvorním radovI Dr ~. c. Ant. 
Bělohoubkovi a kromě technické mikroskopie a nauky o zboží spadaly do neho obory 
sub 9. označené. Botanika, jež pro chemiky jest před:něten: doporučen~m, ale pr~ 
potravní experty řádným, přičleněna byla ~,učební povmnostl, prof. r:r Khky. V dob~ 
okupace byl ústav dosti dobře vybaven, znzeno 50 p~acovmch. stol~, ~ :nlkros~op~, 
mikrometry a sbírkou přístrojů pro studia pe~ologick~, ~aktenologl;~a 1 chemlcka. 
Měl velkou sbírku zbožíznaleckou a sbírku mlkroskoplckych preparatu, temnou ko
moru, mikrofotografické zařízení a knihovnu o 2000 svazcí~h. Z ~elého z:ř~~:~í ~e za~ 
chovaly jen trosky, získáno zpět 8 mikroskopů ~ cca 100 ~n:h. ~blrky z V~t~l castl :oz: 
kradeny. Mnohé přístroje dnes těžko opatřitelne a mnohe hls:oncky ce~ne JSou :otalne 
ztraceny. Nynější chef ústavu odhaduje ztráty na 640.000 Kcs. O~obne neutrpel. Ing. 
K. Jelínek, asistent ústavu přešel na mlynářskou školu do PardubIC., 

14. Ústav obecné chemie experimentální. Byl to původně ústav dvormho rady Dr h. c. 
Preise, jejž převzal prof. Dr h. c. Votoček a po jeho pensionování jej sprav.ov~l docent 
Lukeš, nyní profesor. O osudu jeho sdělil mi zmíněný někt~ré,podrobnostl. Ust~v byl 
dlouho nedotčen a jen pozvolna vykrádán. Teprve ke konCI valk~ bylY~ťra:ovm ~toly 
odmontovány a odvezeny a chybí jich nyní z 35 dvacet, ze 17 dlgeston ~ve. ':. esk~ré 
instalace vody, páry, plynu, vakuové potrubí, stlačený vzduch, proudu stejnosmer~eho 
i střídavého byly odmontovány a dány na válečnou sbírku kovů. Skříně byly vysteho
vány a příhrad z nich i zadních stěn bylo použito částečně n~ zakrytí kanálů~?~o vede~í 
instalací skříně rozřezány jako všude jinde a nadělány z mch bedny, SIOUZICl k zaSl
lání do říše. Z výbavy 65 stolů pracovních pro začá:ečníky ~a 41 .stolů~ pr~ po~ročilé, 
doktoranty a vědecké pracovníky nezbylo nic. Z kmh?vny cas~P!sy pre.stehova~r. do 
knihovny prof. Bernhauera (viz sub 15.). Z monografii a separatu ztratIla se vets~na. 
Zmizely i vědecké preparáty. Do takto vyprázdněných místností nastěhovala se vOJen
ská nemocnice, která zničila zbytek bývalého ústavu, který zde ještě zůstal. Celkové 

ztráty ~iní asi 2,000.000 Kčs.. . , v • 

15. Ustav chemie kvasné a mykologze byl po smrtl sveho redltele, ~rof. D: J: Šata~, 
krátce před okupací spravován prof. Dr J. Bulířem. B~l přev:at blOche~m~kym, odde
lením německé techniky v Praze, resp. komisařem celeho naseho chemlckeho ustavu, 
Dr Bernhauerem a byl po celou dobu okupace v provozu, ač zařízení ~st~.vní zcela 
přeměněno podle chytrého rozumu p. komisaře, pro jeho účely mykolog1cke a bakte
riologické a velmi málo pro vlastní účely technologické. Tak se stalo, že pracovní stoly 
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posluchačské odstraněny a všechny příslušné kovové instalace vyjmuty a dány do sbírky 
kovů. Kabinet a laboratoř profesora přeměněny na velkou knihovnu, do níž naneseny 
knihy z knihoven ostatních zdejších ústavů chemických. Ač byl ústav pod stálým do
hledem, zbyly z 18 mikroskopů jen tři a ze tří přístrojů pro fotografování, z nichž jeden 
sloužil pro fotografování v ultrafialovém světle, nezbylo ničeho. Z desíti kusů analy
tických vah zůstaly zachovány jedny, závaží zmizela vůbec. Sklo, pokud nebylo roz
bito, zmizelo a jest za to míti, že bylo s ostatním zašantročeno do ciziny. Vlastní 
knihovna čítající 900 čísel a cca asi 1500 svazků, jest z polovice ztracena a nelze ji na
hraditi. Pokusný pivovárek a lihovar neutrpěly sice přímé škody, ale nadměrným užÍ
váním jeví veliké opotřebení. Škoda materiální odhaduje se na 752.000 Kčs, osobních 
zákroků nebylo. U prof. Bernhauera zprvu zaměstnaný Dr Knobloch, docent, vykrádal 
jednotlivé ústavy a věci jednak bral k sobě do svého oddělení, jednak je zašantročil 
mimo ústav. Dr Bernhauer, ač byl komisařem chemického ústavu se o něj nestaral, 
s námi nejednal přímo, nýbrž jen vzkazy posílal od svých podřízených. 

16. Ústav fysikální chemie byl umístěn v prvním patře nad ústavem chem. technologie 
anorganických látek a v křídle přilehlém do dvora, oceněn 1,305.000 Kčs. Jeho ředitel 
prof. Dr Chloupek a asistent doc. Dr Daneš, jej vybudovali, uživši nepatrného dě
dictví po prof. Waldovi; po zabrání ústavu přešli do státního zdravotního ústavu a 
komisař, zmíněný prof. Bernhauer i jeho docent Dr Knobloch, postarali se o totální 
zničení. V kabinetě profesorově byly pro účely chemie biologické zařízeny ohromné 
zděné thermostaty. Týž komisař nepostaral se vůbec o zachování cenných předmětů 
ústavních a jen pivovar pokusný zůstal netknut a Dr Řach, bývalý asistent zemřelého 
prof. Dr Šatavy mohl pro Němce vařit pivo až do konce okupace. Po znovu zabrání 
našeho ústavu nevrátil se prof. Dr Chloupek ze státního zdravotního ústavu a tak 
musil_docent Daneš znovu ústav sám vybudovávati. Asistent ústavu, Ing. Dr Adolf 
Polák, zemřel pravděpodobně v Osvětimi. 

17. Ústav paliv a svítiv byl vytvořen profesorem Dr Schulzem, který nedočkal se ani 
zavření ústavu, neboť odešel dobrovolnou smrtí, rozrušen událostmi pomnichovskými. 
Jeho ú,Stav nalézal se v II. patře a byl přeměněn v lazaret; přirozeně stihl ho týž osud 
jako ústavy sub 2., 7. a ll. Jeho cena odhadnuta na 480.000 Kčs. 

Jaký byl osud ústavu po válce? Již během r. 1944 jisté známky ochablosti německé 
poukazovaly na to, že začíná se nad Německem smrákat a že jeho zhroucení se blíží. 
Nicméně v chemickém ústavu šlo vše stále stejnou cestou, nařizovanou okupanty. 
Několik profesorů však scházelo se na různých místech a sdělovali si nejen novinky obecně 
zajímavé, ale i poznatky místní, týkající se ústavu, při čemž se domlouvali, kterak 
zařídí jeho převzetí. Nejčastěji schůzky se konali u prof. Švagra a přítomni bývali 
Dr. Bárta, Dr Bulíř, Dr Hanuš, Dr Kinská a Dr Milbauer, ze zřízenců nejčastěji stroj
ník p. Marcin. Tento, jakož i syn prof. Bárty,]iří, zaměstnaný u prof. Bernhauera, 
tvořili spojky mezi námi a spolupracovníky v ústavě, z nichž někteří velmi mnoho se 
vyznamenali schováním věcí, platiny, knih, obrazů atd. Na počátku r. 1945 přišel 
Frankův rozkaz, aby zařízení a výsledky pracovní, ústavů umístěných v naší budově, 
nedostaly se do rukou Čechů. Proto páleno, ničeno, rozbíjeno, odnášeno všechno a 
nejcennější věci baleny do beden, vyrobených ze skříní a odesílány za hranice. Dne 8. 
května hledal prof. Lissnar autora těchto řádků, chtěje mu odevzdati klíče. Nedošlo 
k tomu, neboť tento dost slušný Němec byl zatčen. Nato laborant Nekola mne vyhledal 
a převzal s p. Marcinem opuštěný ústav chemické technologie anorganických látek 
i předal mi jej. Učinil jsem první opatření, totiž vyhledal laboranta Pokrupu, který 
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zůstal v ústavě po celou okupaci a s nim ústav jsme zabezp;čili. Dr~hý den, kdy j~ště 
se bojovalo na severní straně ústavu mezi SS a Rudou armadou, vmkl prof. Dr B~rta 
se studenty a zabral ústav pro československý stát a ustanovil správcem P: Marc~?~, 
dav mu k ruce p. Holuba, Richtera, Pokrupu a j. Střežení ústavu převzal.l stUdUJ~CI~ 

Mervart a p. Bárta. Ti zřídili si kohortu a hlídali ústav, jenž ještě se hemŽIl zdravyIDl 
p. . U' d I 'k ľk ' h o dělo i nemocnými Němci. Ti byli postupně odzbrojem. stav osta ne o I zasa u -
vých zejména ústavy ve IV. patře nejvíc utrpěly. . 

Rino 10. května se do budovy dostavili profesoři Bárta, Bulíř, Švagr a Mllbauer a 
v kabinetě biochemického ústavu byla zahájena mnou,jako sl~žebně ne~st~rším pr~E~
sorem, schůze administračního sboru, na který se náš původm revoluč:u .vybo.r roz~lfll 
připojením asistentů, laborantů a stud~.ntů. I?o 18. května ,byl~ a~IDlms:ratIva dan~ 
do pořádku a mohl nastoupiti opět SVOJI funkCI ~r Kon~, by;aly de,kan pred. okupaCI. 
Pak již šlo všechno, dík nově zvolenému děkanovl, Dr Bartovl (ktery nastoupIl za one-
mocnělého prof. Dr Konna) a závodní radě, normální cestou. 

V přehledu jeví se ztráty v chem. ústavu takto: 

Ú stav chemické technologie anorganických látek 
Ústav praktické fotografie 
Mineralogický ústav . . . . . . . . . . . . 
Ústav chemie analytické II. . . . . . . . . . . . . : : . 
Ústav chemické technologie potravin a nauky o potravmach 
Ústav chemické metallurgie a metalografie. . 
Ústav toxikologie, soudní chemie i mikroskopie . 
Ústav cukrovarnictví a technologie škrobu . . . 
Ústav barvářství a chem. technologie textilního průmyslu. 
Ústav sklářství, keramiky, technologie a zkoušení staviv 

Ústav fysikální chemie . . . . . 
Ústav kvasné chemie a mykologie 
Ústav užité botaniky . . . . . . 
Ústav technologie paliva svítiv ..... . 
Ústav technologie látek organických a výbušin 
Ú stav obecné experimentální chemie organické . 
Ústav analytické chemie 1.. 
Děkanství ...... . 

Celkem 

110.000.- Kčs 
1,495.000.- Kčs 
1,026.000.- Kčs 
1,060.000.- Kčs 
2,691.000.- Kčs 

353.800.- Kčs 
871.000.- Kčs 

1,450.000.- Kčs 
1,536.000.- Kčs 

900.000.- Kčs 
1,305.000.- Kčs 

752.000.- Kčs 
640.000.- Kčs 
480.000.- Kčs 

1,704.000.- Kčs 
2,000.000.- Kčs 
4,436.000.- Kčs 

600.000.- Kčs 

.22,000.000.- Kčs 

Od vydání poslední ročenky české techniky r. 1938 nastaly někt~ré změ,ny,. ~~~so
bené úmrtím, pensionováním, přesunem atd. Budiž dovoleno sem nejprv zarad~tl Zl~~: 
topisy zemřelých profesorů, tak, jak jsem je připravil do knihy "Česká chemIe a JeJI 

pěstitelé", jež, žel, hledá nakladatele. 

Prof. Ing. Dr JAN ŠATAVA. 

V letech devadesátých studoval jsem na písecké reálce, zatím .co Šatava b~l ,na 
gymnasiu. Nicméně jsem ho dobře znal, neboť při pravidelnýc~ bo!ích :- ~ou~ovam~h 
ve sněhu stál u profesorů a díval se, jak nekrvavá válka pokračuJe, sam zu~tavaJ: p~SIV
ním. Tento rys zvláštní reservovanosti do konce života ho provázel, takze z m mkdy 
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nevybočil, dělaje dojem muže velmi seriosního. Smát se však dovedl, ale abych tak řekl, 
nikdy příliš nahlas. V pozdějších letech jeho rozvážlivost ještě stoupla a studenti, kteří 
dovedou všechJ;lo dobře vystihnout, když ho pozorovali, jak přemýšleje neb jsa v roz· 
pacích, zvedl ruku a česal si vlasy, nazývali ho Přemysl. Byl znám svou neobyčejnou 
akurátností a svěřovány mu proto funkce tajemníka II. státní zkoušky, pokladníka 
Chem. společnosti atd., krátce velmi odpovědné. 

Pocházel z jižních Čech, narodil se r. 1878 v Miroticích. Ač gymnasista, šel na 
techniku studovat chemii a po ukončení II. státní zkouškou přešel na pivovarský 
výzkumný ústav, kde studoval určování hustoty areometrem a speciálně alkoholo
metrem, což bylo předmětem jeho rigorosní práce i koloquia při němž výtečně obstál 
(r. 1909). Pracuje pak dále v pivovarství, publikoval tyto práce: O sladech sířených 
(1902). Chemická studie o chmelech z r. 1904. O některých novějších přípravcích 
ze sladu a pivovarských kvasnic (1905). Zimní slady kampaně 1906-7 (1907). K otázce 
nové tabulky cukroměrné pro analysu sladovou (1907). Jarní slady kampaně 1906-7 
(1907). V. Čihák,J. Šatava: K novým předpisům o provádění rozboru sladu (1907). 
Slady z ječmenů z r. 1904-5-6, v přehledném obraze (1907). Podzimní slady kampaně 
1907-8 (1908). O vadách nynějších saccharometrů a o žádoucí úpravě saccharo
metrického základu pivní daně (1908). Normální saccharometr po stránce . vědecké 
i fiskální (1908). Studie o saccharometru. O normálním povrchovém napětí kapalin 
v areometrické technice (1908). Nákup uhlí podle jakosti (1909). Počáteční slady nové 
kampaně (1909). Letošní slady (1909). Areometr [zvláštní saccharometr] (1909). Na 
prahu léta - kapitola biologická (1910). Pivovarské říjnové dny v Berlíně (1910). 
O zužitkování odpadkových kvasnic pivovarských (1910). Letošní slady podzimní 
(1911). Snahy o chemickou analysu chmele (1911). Za povznesení českého ječmenářství 
a chmelařství (1911). K bližšímu poznání našich kvasnic divokých (1911) . Jak šetřiti 
chmelem (1912). K otázce úspory chmele (1912). Pražský systém pro bonitaci chmele 
(1912). Saccharometr pro analysu sladu (1912). Průmysl pivovarský v r. 1912 (1913). 
R. 1913 hledal prof. Kruis sílu, na níž by mohl přenésti větší část svých úředních po
vinností a žádal mne, bych mu takovou vynašel. Učinil jsem to rád, dav Dr Šatavu 
na první místo. Zdůraznil jsem jeho neobyčejné administrační schopnosti. Prof. Kruis, 
když si vymohl adjunkta, pověřil místem tím Šatavu a byl mi do smrti vděčným, neboť 
se v něm nezklamal a kromě jeho jisté pom3.losti, nenalézal na něm chyb. R. 1919 se 
Dr Šatava habilitoval z kvasné chemie a mykologie a r. 1920 jmenován byl za nástupce 
Kruisova. Publikoval dále tyto práce: Stanovení koncentrace vodíkových iontů podle 
rychlosti inversní (1914). Pivovarský průmysl (1915). Pivovarský průmysl (1916). Pivo
,:arství (1917). K. Kruis, J. Šata va: O vzniku a klíčení spor, jakož i o sexualitě kva
smek (1918).0 redukovaných formách kvasnic (1918). Pohlavní formy kvasnic (1919). 
České pivovarství před novou budoucností (1919). O samovolném lihovém kvašení 
v koncentrovaných šťivách cukerních (1919). O škodlivém vlivu řepového saponinu 
na lihové kvašení 1920. Mykologie kvasného průmyslu (1920). Dr F. J. Hrach šede
sátníkem (1923). Pivo a hnutí abstinenční (1923). Kvasná chemie. Technologická část 
(1923). Louis Pasteur (1924). Ředitel Vladimír Čihák šedesátníkem (1924). František 
Chodounský (1924). Lihovarství, drožďářství a octářství (1924). Úvodní slovo k che
mickému sjezdu a výstavě (1926). Výroba acetonu a butylalkoholu kvašením (1926). 
Nové poznatky o degeneraci kvasnic (1926-7). Betonové kvasné kádě v našem pivo
varství (1927). O výběru a udržování lihovarských kvasnic (1927). Kvasný průmysl 
v posledním desítiletí (1928). Průběh kongresu pro průmyslovou chemii ve Štras-
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burku (1928). Nové poznatky o sarcinách a o sarcinové výrobě piva (1928). Ústav 
kvasného průmyslu (1928). Česká literatura pivovarská. Druhý sjezd polských che
miků v Poznani a chemie na všeobecné polské výstavě (1929). Pivovarsko-sladařský 
sjezd a pivovarsko-sladařská výstava v Brně (1929). O chování se nerezavějících ocelí 
při výrobě piva (1929). Pokusy s nerezavějící ocelí při výrobě piva (1929). Ještě něco 
o pivě. - O jeho známých a méně známých součástkách (1930). Chemická výstava 
Achema VI. ve Frankfurtě n. M. (1930). K fysikálním a chemickým dějům při dozrání 
piva (1930). Mykologie kvasného průmyslu. - Mikrobiologické zkoušení vody a 
potravin (1930). Za Ing. Frant. Urbanem (1931). Dojmy a návštěvy kodaňských pivo
varů (1931). Otázka náhražek a zákonodárství (1931). K výrobě nasládlých tmavých 
piv (1932). Pivovarské oddělení příštího Technického musea (1932). Trvanlivost piva 
a jeho kvašení (1932). Jaké množství vody je vázáno chemicky a fysikálně při stanovení 
extraktu v sladu (1932). Vědecká a literární činnost Ing. Dr Hracha (1933). Kvasná. 
chemie. Enzymologie. Fysiologie kvasnic (1933). Návrhy pivovarských organisací k Čs. 
potravinovému kodexu (1933). O stanovení sladového extraktu methodou vyluhovací 
(1934). K otázce rosení pukavky kyselinou dusičnou (1934). Syrup k barvení a při
slazování piva (1934). Pokusy s vařením piva z různých vod (1934). Naléhavá úprava 
úředního cukroměru (1935). O Bruselu a belgickém pivovarnictví (1935). Novější 
pokroky v chlazení mladiny (1935). Chlazení mladiny (1936). Výrobní nesnáze z ně
kterých chmelů sklizně (1936). Posmrtná oslava Ing. Dr Josefa Hracha (1936). Hygi~a 
vody v pivovaru a sodovkárně (1936). Za vrchním sládkem J os. Paspou (1936). J. Sa
tava, V. Salač: Několik čísel a výpočtů v pivovarské technice. Mykologie kvasného 
průmyslu. _ Mikrobiologické zkoušení vody a potravin (1937). Poznámky ke korosím 
v pivovaře (1937). Dnešní stav amerického pivovarnictví (1937). Chemická povolání 
a jejich vývoj u nás. K otázce trvanlivosti piva v minulém roce (1938). Pivovarské 

pokusy s různými sortami ječmene (1938). 
Okupace německé se nedočkal, neboť zemřel, raněn mrtvicí, 4. prosince 1938. 

Prof. Ing. Dr JAN L U KAS. 

Když odešel dvorní rada Preis do pense a nastoupil po něm v analytické chemii 
prof. Hanuš, byla ve IV. roce řada vynikajících žáků, velmi pečlivých analytiků, 
z nichž jen namátkou jmenuji Štekla, Soukupa, Jílka a Lukase; z těch poslední dva 
stali se asistenty na technice, Jílek pak profesorem v Brně, kdežto Lukas zůstal věren 
Praze. Složil doktorát technických věd (na práci: "Thiosemikarbazid a užití jeho vana ... 
lytické chemii") a habilitoval se pro zkoušení potravin (na práci: "Stanovení koffeinu 
v kávě") i měl na vysoké škole obchodní přednášky o chemické technologii. R. 1928 
jmenován byl radou vědeckých ústavů a pověřen suplováním encyklopedie chemie na 
vysoké škole strojního inženýrství. Publikoval mnoho prací s Hanušem, Švagrem, 
Jílkem a samostatně r. 1922: "Kritická studie o másle porušeném kokosovým tu
kem", r. 1923: "Příspěvek k ocenění čísla ethylesterového", r. 1925: "Stanovení tuku 
kokosového v stolních tucích číslem ethylesterovým" a "Určení tuku kokosového v ledo-

vých čokoládách". . 
R. 1933 jmenován byl skutečným profesorem. Narodil se r. 1882 v Rokycanech, 

zemřel r. 1940 v Praze. Byl členem Masarykovy akademie práce. Muž sympatické 

povahy tiché a uzavřené. 
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Prof. PhDr FERDINAD SCHULZ. 

Jeho jméno rodinné bude míti vždy skvělý zvuk v celém národě a zejména v kruzích 
inženýrských. Jeho otec, po němž měl křestní jméno, prosluI ve vývoji českého písem
nictví, dcera téhož, Anežka, působila v kruzích hudebních a druhý syn Ivan byl 
skvělým překladatelem. ' , 

Zvěčnělý profesor PhDr Schulz byl sice odchovancem akademického gymnasia 
v Praze, tedy čistě klasického, avšak nadání měl jak pro řeči, tak i pro přírodní a tech

. nické vědy. Již na střední škole pěstoval angličtinu a ruštinu a vedle perfektní znalosti 
němčiny osvojil si i obsáhlé vědomosti z francouzské kultury. 

Zájem o přírodní vědy vedl ho k studiu zoologie na universitě, kde zejména pracoval 
u Vejdovského, pak vlivem Raymana obíral se chemií, přešel na techniku k Prei
sovi a zde snad jediný jako posluchač techniky skládal velice těžkou diplomovou 
zkoušku, ukončiv studia doktorátem filosofie na universitě. Pracoval dále v chemii na 
tec!mice, zejména u tehdejších asistentů Votočka a Han uše, v ročníku, který vydal 
tohk skvělých odborníků: Bulíře, N effa, Potměšila, Staňka, Stockého, Urbany a jiné. 

Studium technické nalezlo tou měrou zalíbení u něho, že r. 1910 odchází do průmyslu 
a stává se vynikajícím technikem, i říká si s humorem, že je inženýr-humanista. Do 
r. 1910 prošel řadou podniků, začínaje absolvováním cementářského kursu Schochova 
na technice v Charlottenburku a místem chemika v cementárně berounské. Odtud 
přechází k průmyslu metalurgickému jako technický správce antimonových a zlatých 
hutí do Milešova a dále do analytické laboratoře Ing. Herlesa, až zakotvuje na delší 
dobu. v Kolíně do r. 1?05 jako správce petrolejové rafinerie a po té jako samostatný 
podmkatel, když byl Sl zakoupil závod destilující pryskyřice fy A. Tumlíř. Všechny 
tyto praxe tovární utvořily z něho pravého chemika-inženýra, který neměl sice pří
slušné technické grady (až na tu diplomovou zkoušku), ale znamenité vědomosti a 
praktické znalosti, že došel uznání jako skutečný inženýr. Po jisté události, která způ
sobila silný otřes v jeho životě soukromém, odchází z Kolína do Prahy a po upozornění 
svého přítele Staňka, že bude u nově jmenovaného profesora Andrlíka při stolici 
technologie paliva svítiv obsazeno místo asistenta, podává si žádost a dostává asisten
turu hned 1. října 1910, mezitím co byl využil volného času o prázdninách k získání 
prakse v píseckém pivovaře, v železárnách v Komárově a v libeňské plynárně. Po dvou 
letech asistentských habilituje se pro technologii paliv a svítiv na pražské technice 
r. 1913 stává se expertem pro otázky vodní u Obchodní a živnostenské komory a do~ 
stá~á se mu i řady ctí. Pracuje vědecky na problémech technických z oboru vody, 
palIva dehtu. R. 1920 byl jmenován ř. prof. na vysoké škole chemickotechnologického 
inženýrství po reorganisaci techniky ve vysoké učení technické. Působil tu až do své 
smrti (r. 1939), kterou volil v laboratoři, jako ilustraci přísloví, čím kdo zachází, tím 
také schází, otřesen hroznými událostmi, začínajícími proslulou řečí Chamberlai
novou ... 

Postavení vysokoškolského profesora vyžadovalo v době, kdy Schulz přešel ke dráze 
akademické, vynikající kvality duševní, jistý švih geniality a vytříbené vlastnosti spo
lečenské, což všechno měl ve svrchované míře, takže právě pro tyto své vlastnosti a 
pověstnou dobrotu byl vážen vždy a všude. Není také divu, že při znamenitých schop
nostech peda~ogických jeho laboratoř na technice. byla po cukrovarnické nejvíce vy
hl~dávána, že vychoval nejen velkou řadu žáků, ale i skvělých inženýrů (Prunet, 
Stemart, Hamáčková, Hanuš, Havelka, Hladký, Hrdlička, Kabeláč, Karas, Kohout, 
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Kryšpín, Landa, Lenc, Maděra, Procházka, Riedl, Slíva, Simek, Vysoký, Weber aj,,), 
kteří vytvořili jeho školu a šířili o něm jen chválu. ProsluI také svou duchaplnosti a 

vtipem. . ' v 
Publikoval, jsa zaměstnán v praxi: Hydrolyse solamnu (1900), O nove methode 

k určení nitronaftalenu volejích (1909), O organických kyselinách v haličských ro
pách (1908), O barevné reakci ke zjištění minerálních olejů v rostlinných olejích (1908), 
O novém viskosimetru (1908), O vzorcích na výpočet viskosity směsí olejových (1909), 

O použití hydrátu vápenatého k rafinaci oleje (1909). ." .• v • 

Jako asistent techniky pokračuje ve výzkumech z oboru ~l1neralmch oleJ~, uv.ereJ-
ňuje tyto práce: O oxydaci minerálních olejů chromylchlondem (1910); O skodhvém 
účinku selenu na rafinaci petroleje (1911), O umělých ropách z cholestennu a amylenu 
(1911), O oxydaci minerálních olejů a parafinu ':' aldc:h:d~ (19,12), O titr~ční m:thodě 
k určování síry v petroleji (1913). O rafinaCI kapl1arne vsaklou kyselinou SIrOVOU 

'1924) O zkušebních methodách pro asfaltové emulse (1932), O stanovení bromu 
~ bro~ových uhlovodících (1931), O sulfokyselinách volejích (1935). V práci o ky
selinách oleje pryskyřičného (1911) zjist~l, .že ky:elina isosylvov~, pop,saná ,Bisc~~ffem 
a Nastvoglem, jest směsí kyselin, z nichž Je Jedna lsomerem kyselIny abIetove, s mz byla 
dosud zaměňována Schulz ji nazval kyselinou oleosylvovou. Dokázal pak ve svych 
publikacích (RozP/ Akad. 1913, 1916), že dosud popsané kysel!ny abietové byly ~měsi 
isomérů optických vlastností. Nejzáslužnějšíjsou Schulzovy studIe o dehtech. Rozsahlou 
část své činnosti věnoval prof. Schulz výzkumu domácího uhlí a rašelin. Jsou to hlavně 
práce: O voskovém uhlí a třetihorním bogheadu v Úechách, Rozbory československých 
rašelin (1921), Rozbory československých uhlí (1921), O celulose u.hlí (s l-!amá~~o~o~ 
1924). Vydal dále spis o odpadních vodách cukrovarských, s F. Toptnkou SpIS o Člstem 
odpadních vod koželužských (1917), navrhující nový typ usazovacích jam. O měkčení 
kotelní vody zeolithem (1929), O radioaktivitě káranské vody (1932), o čištění vod způ-
sobem elektrálovým (1933). . 

Napsal knihy: Strojní oleje, jejich vlastnosti a zkoušení (1914), ChemIcký rozbor 
vod užitkových a odpadních (1928), Chemický rozbor a zkoušení uhlí a koksu (1931), 
Technologie vody (1922), Technologie paliv (1923), Contribution a la connaissance des 
acides colophoniques (1937), Účast chemiků na budování průmyslů plynárenský~h 
(1937), O náletech solí na turbinových lopatkách (1937), Shale and cannel deP?Slts 
in Czechoslovakia (1938), O stanovení biochemické činnosti ve vodách (1939) a vehkou 

řadu prací se svými doktoranty. 

Prof. Ing. Dr JOSEF BURIAN. 

Po Stolbově odchodu do pense byly discipliny, které on od založení techniky české 
tradoval, rozděleny takto: Cukrovarství a technologii paliva svítiv i vody převzal prof. 
Andrlík sklářství a keramiku suploval docent Burian a tovární výrobu lučebnin autor 
těchto řádků. Když se pak habilitoval Schulz pro technologii dehtu, byl na tento před~ět 
jmenován a předána mu i technologie paliv,.~ví~iv a vody ~d prof'v::ndrlíka; ~teJně 
Burian rozšířil své veniae docendi o technologu latek stavebmch a pn Jmenovam pro-
fesorem dána mu povinnost i čísti o encyklopedii chemie. . 

Burian Josef, Ing. Dr, v matrice v Přešticích jest zapsán r. 1873 Buryan, Jak psal se 
i jeho otec, gruntovník z Lužan u Přeštic v Úechách. Studoval na reálce v Plzni, r. 1898 
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složil II .. státní zkoušku chemickou na technice v Praze, a po krátkém působení v praxi 
stal se aSIstentem u prof. Štolby na technice a r. 1903 a 1904 studoval na výzkumném 
~stavu Segerově a Cramerově v Berlíně i navštívil keramické továrny v Dánsku a 
Svéd~ku; R. 190~ slo~il doktorát na ~echnice a habilitoval se pro chem. technologii, 
zkousem stavebmch la.te~ ayro kera1lllku r. 1906. R. 1909 byl jmenován mimořádným 
profesorem pro tyto dIscIpliny. Za války světové byl zajat a vrátiv se, byl jmenován ř. 
prof~sorem. S podlomeným zdravím odešel do pense r. 1935 do rodné vsi, kde zemřel. 
PublIkoval v Časopise pro průmysl chemický: 

.Kterak působí síra v prudkém žáru na nikl. Chemický rozbor vltavského písku. Che-
1lllC~ý rozbor t. zv. dolomitického vápna z Chýnova (1900). Rozbor popela papírových 
penez rakouských. Anglický křišťál a čištění prádla. Rozbor technického žíravého 
natronu (1901). O výkvětech na stavbách a příčinách jich vzniku (1905). Příspěvek 
k seznání barvy, smrštění, pórovitosti a pevnosti cihlářských výrobků (1906). Analysa 
betonu a malt (1910). O hlinách z okolí Kruszynie v král. polském (1911). O hlínách 
vel~ostatk~ ~~žany (1911). ,Hlíny v hliništi kruhové cihelny v Předměi"icích (1911). 
Hlmy stroJm CIhelny kruhove v Malých Prosenicích na Moravě (1911). Technologický 
výzkum hlin v království Českém (1912). O hydrolyse portlandského cementu (společně 
s Drv Šeborem (1912). O racionálním rozboru hlín (společně s Dr Juránkem 1913). 
Zemrel 5. XI. 1942. 

Prof. Ing. Dr CYRIL KRAUZ. 

Narodil se r. 1883 v Moravanech, kde jeho otec byl ředitelem cukrovaru. Nižší školu 
střední absolvoval na Král. Vinohradech, vyšší ve Stanislavově v Polsku, kde maturoval 
1901. Odbor chemického inženýrství vystudoval na vysoké škole technické ve Lvově 
v Polsku, kde složil 1903 první a r. 1905 druhou zkoušku státní s vyznamenáním. 
O hlavních prázdninách r. 1903 konal tovární praxi v několika závodech průmyslových 
v Polsku a Rusku. R. 1904 se stal asistentem obecné chemie anorganické, organické a 
analy:ic~é na ,vys. škole t:chnvické ve Lvově u ~rof. Dr St. Niementowského a experi~ 
mentalne zabyval se studiem rady anthracenove a heterocyklické. Po složení II. státní 
zkoušky stal se v červenci asistentem agrochemie na výzkumné stanici chemicko
zemědělské vys. školy zemědělské v Dublanech u Lvova, postavil tam plynárnu a stal se 
jejím sp:-ávcem. Od října 1907 byl na čes. vys. škole technické v Praze v laboratoři prof. 
E. Votocka a vypracoval thema "Nový druh isomerie v řadě alkoxymalachitové". Byl 
promován na doktora věd technických (1908) a 1. října ustanoven asistentem obecné 
chemie organické na čes. technice v Praze.] ako práci habilitační podal r. 1909" O ad dič
ních produktech kyanovodíku s krystalickou rhodeosou" a potvrzen r. 1911. R. 1913 
v říjn.u byl jmenován profesorem organické chemie a technologie na čes. vys. škole 
techr:lcké v Brně. S vypuknutím první světové války nastoupilI. srpna službu vojenskou 
-: poh a 1. listopadu povolán do vojenské továrny na látky výbušné v Blumau u Vídně 
Jako odborný inženýr vojenský. R. 1919 v lednu byl vyslán čs. vládou jako delegát na 
n:ír.ov~u ~~nferenci do Paří~e. Po v~á.v:atu byl ustanoven stálým poradcem MNO pro 
veCl vybusm a bylo mu ulozeno zndItl zkušebnuvýbušin a střeliva pro armádu. Spo
~e~ně s V. Staňkem vypracoval nový způsob využití amoniaku cukrovarnického a podal 
Jej k patentování. R. 1920 jmenován řádným profesorem technologie látek výbušných 
a trhací techniky a technologie látek organických na čes. vysokém učení technickém 
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v Praze. Nemaje pro svůj ústav vůbec místností ani zařízení, postoupil pro tyto účely 
část svého domu a svou soukromou laboratoř. V tomto roce byl jmenován členem Ma
sarykovy akademie práce. R. 1931 stal se členem a rok na to profesorem londýnské fa
kulty věd, jakož i členem redakční rady londýnského časopisu The Chemical News. 
Za druhé světové války dostalo se mu nevděčného úkolu, že musil kontrolovat pro 
ministerstvo vnitra chod továren na výbušiny a jednati s německými úřady. Znal 
několik řečí, měl příjemné společenské vystupování a velmi miloval anglickou kulturu, 
Francii a Polsko v lásce neměl. Byl vždy dobrým Čechem a vlastencem a těšil se na 
ukončení války stále opakuje, že "Pepíček (Stalin) to Němcům ukáže". Žel, nedožil se 

toho a zemřel mozkovou mrtvicí v r. 1942. 
Seznam publikací: 
O nové reakci Schulzově na oleje minerální (1908), Příspěvek k seznání furolfl.oro-

glucidů (s Votočkem 1908), O novém druhu isomerie v řadě alkoxymalachitové 
(s Votočkem 1909), O addičních produktech kyanovodíku s krystalickou rhodeosou 
(1909), O průmyslu olejů éterických ve Francii (1910), O nové synthese aldehydu 
mléčného (1910), O štěpení hydrazonů (1910), Rukověť elementární analysy org~mcké 
(Hejda-Tuček 1911), O průmyslu látek výbušných (1911), O novém způsobu tltrace 
kyanovodíku a jeho solí (1914), Využitkování zdrojů dusíkových v našem státě (19~O), 
Průmysl látek výbušných a celuloidu. Průmysl silic, pryskyřic a laků. Průmysl khhu 
a želatiny (1920), Nový způsob trhání hornin plamenem dmychadlovým (1921), Orga
nická technologie 1. díl: Průmysl paliva svítiv, průnysllučebnin organických, průmysl 
barvářský (1921), Organiéká technologie II. díl: Chemický průmysl vláknin (1922), 
Organická technologie III. díl: Průmysl tuků, silic, pryskyřic, kaučuku a laků (1923), 
Organická technologie IV. díl: Průmysl látek výbušných (1923), Kritika nových před
pisů amerických na zkoušení důlních trhavin (1923), O vyrobě látek výbušných (1925), 
Průmysl dusíku avýbušin v našem státě (1925), O bezdýmném p~achu (19.26), Or~a
nická technologie, díl V.: Průmysl hospodářský (1926), TechnolOgie lučebnm orgamc
kých, díl I. (1926), Co je to chemický inženýr? (1927), Organický průmysl chemický 
ve válečných službách státu (1927), O kaučuku (1927), Organická technologie, díl VI: 
Průmysl potravin a pochutin, Průmysl koželužský, Průmysl klihu a želatiny (1927), 
Les Explosifs (1928), Chemický průmysl organický (1929), Wlasnošci wybuchowe te
tranitromethanu i jego dzialanie na metale (1929), Technologie lučebnin organických 
II. díl (1935), Nové směry vevýrobě kaučuku (1936), Technologie lučebnin organických 

III. díl (1938). 
Velmi mnoho prací uveřejnil společně s Votočkem, Horákem, Kloudou, Staňkem, Kďhle-

rem, Blechtou, Kopeckjm, Turkem, Majrichem, 'Štěpánkem a Frantou. 

PhDr Ing. JAN ŠEBOR. 

Působil na technice v Praze od r. 1901, zprvu jako asistent analytické chemie u prof. 
Preise, načež se odebral do ciziny, rozhodnuv se, že se věnuje speciálně elektrochemii. 
Narodil se v Teplicích-Šanově, tuším,jako syn truhláře, r. 1877, zemřel r. 1944 v Praze. 
Studoval gymnasium, technickou vysokou školu a universitu v Praze, stal se inženýrem 
a nabyl doktorátu filosofie. R. 1900 odešel k prof. Lorenzovi do Curychu, aby doplnil 
své vědomosti. Vrátiv se, habilitoval se z elektrochemie a připravoval se ke zkoušce 
dospělosti na střední školy, učil na vyšší umělecko-průmyslové škole v Praze. R. 1909 
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přišel do sporu s prof. Waldem, odešel z techniky a přijat byl do laboratoře prof. Stoklasy 
a přešel do zemědělského ústavu bratislavského, i převzal tam vedoucí místo v oddělení 
vin~ř~k~m. Při .restrikci úředn~ctva však již v r. 1920 zažádal do výslužby a znovu se 
umistll Jako aSIstent na techmce v Praze i znovu se habilitoval a stal se redaktorem 
Chemických listů. Z jeho prací dlužno vyjmenovati: 

Votolek a Šebor: NitračnÍ poměry difenylaminu a karbazolu (Listy chemické 1898), 
Šebo~: O kyselině arabinové z řepy (dtto 1889), O elektrolytické oxydaci p-toluolsulfo
n~ve kyselmy (dtto 1903), O elektrolyse roztaveného ledku (Časopis pro průmysl che
mIcký 1904), O difusní rychlosti vody blanou polopropustnou (Věstník Král. č. spol. 
nauk 1?04),. O elektrolytickém usměrňovači proudu (Rozpravy Akademie 1907), 
O k~lorn~etnckém určování bodu tání při vysokých teplotách (1905), O elektrolytické 
rr:odIfikacl methody Sandmayerovy a Gattermanovy (společně s Votočkem v Rozpra
vach č. Akademie). Poznámky k theorii stechiometrických poměrů slučovacích prof. 
Walda Ch. L. (1909), Chemické a fysikální vlastnosti skla (1910), Horák a Šebor: O alu
miniu jakožto materiálu kathodovém. Burian a Šebor: O hydrolyse portlandského ce
m~nt~. Šebor: O sklech olovnato-borových. O matematickém významu rovnic che
mlckych (19l?), S.ta.n~vení metholu ve francovce (společně s Donatkem, Chem. listy 
1925), O radIOaktlvIte československých hornin (dtto 1926), Kvantitativní spektrální 
an.aly~a .(dtto 19~6), Přísp~vek ke znalosti thoriové emana~e (r. 1928), Thomsonův 
p:lllClp Isodynamle a praVIdlo Thomsonovo (r., 1930), Theorie odvození zřeďovacího 
zakona van ďHoffova (1932), O elektrolytickém stanovení kadmia. Kvantitativní 
spektrální analysa (1934), Referáty v Časopisu pro průmysl chemický o elektrolytické 
redukci a oxydaci látek ústrojných (1903), Příspěvek ke stanovení zinku elektrolysou 
(19~9), ~~alytické studie o niklu a aluminiu (s Hanušem 1941)~ Příspěvek k stanovení 
radIOaktIvIty methodou emanačnÍ (1943). Knižně vydal Katechismus elektrochemie 
(Praha 1903). 

Byl povahy neobyčejně mírné (posluchači mu říkali Králíček), ale někdy nepředlo
ženě vzkypěl hněvem, což pak se mu stalo osudným. 

* '" * 
Ze zprávy vysoké školy chemicko-technologického inženýrství o významných udá-

lostech v době od r. 1938 do počátku stud. r. 1946/7 podle údajů děkanství uvádím: 
Po dovršení sedmdesáti let odešli na odpočinek: 
ř. profesor Ing. Dr h. c. Emil Votolek, přednosta ústavu obecné experimentální chemie 
ř. profesor Ing. Dr h. c. Josef Hanuš, přednosta ústavu analytické a potravní chemie ~ 
ř. profesor Phdr Emil Švagr, přednosta ústavu toxikologie, soudní chemie i mikro-

skopie. 
Jmenováni byli řádnjmi profesory pp.: Ing. Dr Rudolf Bárta pro sklářství keramiku 

techn?logii a zkoušení staviv, Ing. Dr Rudolf Lukeš pro óbecnou experimen:ální chemii 
organ.lckou, I~g. Dr ~~clav Hovorka pro analytickou chemii I, PhDr Jaromír Klika pro 
techmckou mIkroskopu, nauku o zboží a užitou botaniku a Ing. Dr František Cůta pro 
analytickou chemii II. 

. M~mořádnJ,mi Fr~fesory stali se: Ing. Dr Františ,ek Šorm pro technologii látek orga
mckych a vybusnych, Ing. Dr MUDr Bohdan Jelznek pro chemii kvasnou a mykologii 
kvasného průmyslu. 

K návrhu profesorského sboru byly uděleny veniae docendi: Ing. Dr Antonínu Vllkovi 
pro obor koželužské chemie, Ing. Dr Vladislavu Danešovi pro obor fysikální chemie, 
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RNDr Janu Kašparovi pro obor mineralogie a petrografie, Ing. Dr Otto Wickterlemu 
pro obor organické chemie, Ing. Dr Františku Šormovi pro obor organické chemie čist~ 
a použité, Ing. Dr Václavu Ctyřokému pro obor sklářství a Ing. Dr Stanislavu Malacktovt 
pro obor anorganické chemie. Takže osobní stav učitelských sil vykazoval: řádných 
profesorů 15 (v tom 3 čestní), mimořádných profesorů 2, soukromých docentů 10, 
honor. doc. 4, supI. lektorů 16, asistentů 61, pomoc. věd. sil. a demonstrátorů 16, dále 
úředníků a kanc. sil 5 a zřízenců a pom. síly 63. 

Profesoři Dr h. c. Ing. Emil Votolek a Dr h. c. Ing. Josef Hanuš byli jmenováni čestný-
mi doktory Českého vysokého učení technického v Praze. 

Členy vědeckých společností se stali: prof. Dr h. c. Ing. Emil Votolek, Ing. Dr Otakar 
Q,uadrat a Ing. Dr Rudolf Bárta čestnými členy Société de Chimie Industrielle. Prof. 
Ing. Dr Q,uadrat byl jmenován mimoř. členem Král. čes. společnosti nauk. Řádnými 
členy Státní zdravotní rady byli jmenováni prof. Dr h. c. Josef Hanuš, Ing. Dr Jaroslav 
Milbauer a Ing. Dr Jaromír Bulíř. Prof. Ing. Dr Jaroslav Milbauer stal se členem Země
dělské akademie a zkušebním komisařem pro aut. civilní inženýry chemie a profesory 
vyšších škol obchodních. Členy národní rady badatelské byli zvoleni prof. Ing. Dr Ota
kar Q,uadrat, PhDr Emil Švagr a PhDr Vladimír Křepelka. TýŽ byl zvolen za člena Vě
decké rady MAP a za mimořádného člena České akademie věd a umění. Prof. Ing. Dr 
Rudolf Bárta byl jmenován předsedou 1. odboru a předsedou anorganické skupiny 
Státní výzkumné rady. Prof. PhDr Jaromír Klika stal se členem~ vědecké rady MAP, 
členem biologické komise při Národní radě badatelské a členem Ustř. výboru Čs. bota-

nické společnosti. 
V říjnu 1945 se zúčastnil prof. Ing. Dr Otakar Q,uadrat Congrěs de la Victoire v Paříži, 

v září 1946 prof. Dr h. c. Emil Votoček, Ing. Dr Otakar Q,uadrat a Ing. Dr Rudolf Bárta 
kongresu průmyslové chemie v Paříži. Posledně jmenovaný profesor navštívil průmyslo
vé závody ve Francii a v Anglii; v Čechách prohlédl řadu keramických a sklářských 
závodů. Prof. Ing. Dr Jaromír Bulíř vykonal řadu exkursí s asistenty a posluchači do 
různých závodů potravinářského a kvasného průmyslu. 

Poldina huť v Kladně, darovala ústavu chemické metalurgie úplný roentgenový 
přístroj a Spolek pro chemickou a hutní výrobu polarograf, Národní správa fy Obran
ský v Olomouci ústavu technologie potravin a nauky o potravinách odborné knihy a 
Národní správa fy a. s. Francovka kolekci výrobků kávovinových surovin, mezipro
duktů a výrobků a Ing. Josef Nachmilnerl 10.000.- Kčs na zařízení téhož ústavu. Prof. 
Phdr Jaromír Klika věnoval odborné knihy ústavu botaniky užité. 

Zapsáno bylo ve studijním roce 1938/39 542 posluchačů; 1. st. zk. vykonalo 47 po
sluchačů, II. st. zk. složili 32 absolventi, ve stud. r. 1939/40 706 posluchačů; 1. st. zk. 
vykonali 4 posluchači, v let. sem. 1945 byli inskribováni 483 posluchači; I. st. zk. vy
konalo 15 posluchačů, II. st. zk. složili 54 absolventi. Ve stud. r. 1945/46 bylo 1864 
posluchačů; I. st. zk. vykonalo 105 posluchačů; II. st. zk. složili 93 absolventi. 

Akad. stupně doktora věd technických dosáhlo ve stud. r. 1938/39 15, v let. sem. 
1945 12, ve stud. r. 1945/46 18 inženýrů chemie. 

Pro vysokou školu chemicko-technologického inženýrství projektovány v rámci gene
rálního plánu pro výstavbu vysokého učení v Dejvicích dva pavilony. V prvém měly 
být umístěny ústavy theoretické, v druhém ústavy technologické. Z důvodů úsporných 
však ke stavbě druhého pavilonu nedošlo a všechny ústavy stěsnány do jedné budovy. 
Tím byla vysoká škola značně poškozena. Řada ústavů jest umístěna naprosto nedosta
tečně a některé ústavy jsou dosud umístěny mimo budovu. 
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Ve spolupráci s průmyslem připravuje vysoká škola pronikavější reformu studiá. 
Th:~retické předměty budou soustředěny do prvních dvou ročníků a podle potřeby 
rozs1reny. Bude provedena úprava cvičení v analytické chemii kvantitativní tím že 
t~ch~ické rozbory, dosud v těchto cvičeních konané, budou přeneseny do techn~lo~ 
gIckych lab~ratoří. ~~de z~vedena jist~ specialisace. Dosavadní technologické obory 
bu~ou rozdel~ny ~a tn skupmy: anorgamckou, organickou a biologicko-potravní. Jednu 
z techto skupm Sl zvolí posluchači za hlavní; z předmětů této skupiny budou skládati 
zkoušky v dosavadním rozsahu, zkoušky z předmětů dvou skupin vedlejších v rozsahu 
zmenšeném. Všechny technologie budou proto přednášeny ve dvou stupních. Získané 
č~sové ~~pory se použije pro zavedení další technologické laboratoře a některých nových 

predmetu. 
Částečně podle údajů všech profesorů a děkanství sděluje 

prof. Ing. Dr Jaroslav Milbauer. 
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VII. VYSOKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÉHO A LESNÍHO 

INžENÝRSTVÍ. 

STAV ŠKOLY PŘED OKUPACí. 

Vrsoká škola zemědělského a lesního inženýrství byla umístěna v novostavbě techniky 
v Dejvicích. Bylo zde děkanství společné oběma odborům, 25 ústavů, ředitelství školního 
statku Uhříněves, ředitelství školního statku Kostelec nad Černo lesy, spolek posluchačů 
zemědělského inženýrství a spolek posluchačů lesního inženýrství. Mimo budovu byl 
umístěn pouze ústav zvěrolékařský, který zůstal ve starých místnostech na Vinohradech 

v ulici Na Kozačce. 
Vlastní ústavy byly rozmístěny ve 197 místnostech v přízemí a 3 poschodích. Jejich 

vnitřní zařízení nábytkové bylo z větší části nové, neboť po přestěhování z pavilonů 
v Havlíčkových sadech v r. 1936 bylo zároveň přikročeno k účelnému jejich dobudo
vání. Mnohé ústavy doplněny byly výzkumnými stanicemi s právem veřejnosti (bakte
riologická stanice, mlynářská stanice, ústav pro zkoušení hospodářských strojů) a 
spolupracovaly úzce se zemědělskou praxí. Zvláště cenné přístroje byly v ústavě bota
nickém (prof. Dr K. Kavina), v ústavě agriculturní chemie (prof. Dr Ing. A. Ernest), 
ústavě mikrobiologickém (prof. Dr Ing. A. Kroulík), ústavě anatomie a fysiologie do
mácích zvířat (prof. Dr Ing. St. Knor).Jiné ústavy byly opět opatřeny zvláště cennými 
sbírkami (ústav botanický - prof. Dr K. Kavina, ústav chemický - prof. Dr Ing. J. 
Žďárský, ústav zoologický a entomologický - prof. Dr J. Šámal, ústav mlékařský - prof. 
Dr Ing. J. Mašek, ústav produkce rostlinné - prof. Dr Ing. V. Vrbenský, ústav fytopa
taologický-prof. Dr J. Peklo, ústav lesní ochrany - prof. Dr Ing. A. Pfeffer, ústav 
těžby a mechan. technologie dřeva - prof. Dr Ing. K. Matyáš). 

V letech do r. 1939 bylo průměrně zapsáno ročně ve všech čtyřech ročnících na 

zemědělském odboru 270 posluchačů, na lesním 210 posluchačů. 

UČITELSKÝ SBOR V ROCE 1938/39 SPOLEČNÝ PRO 
POSLUCHAČE ZEMĚDĚLSTVí I LESNICTVí. 

Profesoři: prof. Dr Ing. Ernest Adolf, prof. Dr Ing. Anderle Josef, prof. Dr Kavina 
Karel, prof. Dr Ing. Kroulík Alois, prof. Ing. Dr Kubec František, prof. Dr Peklo J a-

roslav, prof. Dr Šámal Jaromír. Vědecké síly: Ing. Balabán Karel, Ing. Bergl Karel, doc. Dr Ing. Caivas Karel, Ing. 
Čermák Květoň, doc. Dr Černý Václav, Ing. C. Folta Vladimír, doc. Dr G6ss1 Vladi
mír, Ing. C. Guth Miroslav, Dr Ing. Hampl Bohuš, doc. Dr Hilitzer Alfred, Ing. Kolář 
Josef, Ing. Kozelka Josef, Dr Malychin Fedor, Dr Semecký František, doc. Dr Scha
ferna Karel, Ing. C. Sláma Stanislav, doc. Dr Smolák Jaroslav, doc. Dr Smolík Ladi
slav, Ing. Steinerová Gertruda, doc. Dr StejskalJan, doc. Dr Stempel Bohuslav, Dr Ing. 

Zázvorka Miroslav, doc. Dr Ing. Žďárský Josef. 
Pomocné síly: Běhounek Antonín, Blažej Jaroslav, Čada Bohumil, Čerbačeský Fran-

tišek, Fiala František, Horčík Karel, Kněšek Antonín, Maštalíř Stanislav, Pitelka 

Rudolf, Pokorný Josef, Siller Antonín, Sýkora Jan. 
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A. Pro lesní odbor: 

Profesoři: prof. Dr Ing. Kaisler Vojtěch, tít. prof. Dr KlikaJaromír, m. prof. Dr Ing. 
Matyáš Karel, m. prof. Dr Ing. Pfeffer Antonín, prof. Dr Ing. Ševčík Vilibald. 

V~decké síly: Ing. Blažek Alois, Dostál Jan, doc. Dr Ing. Folk Jaromír, Ing. Hanuš 
Stamslav, Ing. C. Chyška Josef, Ing. C. Kasalický Evžen, Ing. C. Kodl Josef, Dr Ing. 
Korf Václav, Ing. Lhota Otakar, Ing. Neuman Karel, Ing. Postupa František, Ing. 
Řehák Jaroslav, Dr Ing. Sigmond Jan, Ing. SivošJán, Ing. Svatoš František, Ing; C. 
Trenkler Helmut, doc. Dr Ing. Válek Zdeněk, doc. Dr Ing. Weingartl Václav. 

Pomocné síly: Beránek Karel, Oraská Emilie, Výleta Karel. 

B. Zemědělskj odbor: 

Profesoři: prof. Ph. Dr et MUDr Bílek František, prof. Dr Ing. Brdlík Vladislav, prof. 
Dr Ing. Jelínek Jan, prof. Dr Ing. Knor Stanislav, prof. Dr Ing. KouklJosef, prof. Dr 
Ing. Laxa Otakar, prof. Dr Ing. Petřík Theodor, prof. Dr Ing. Sigmund Jan, prof. Dr 
Ing. Vilíkovský Václav. 

Vědecké síly: Ing. C. Buček Jiří, doc. MUDr Drbohlav Jaroslav, Ing. Dubský Václav, 
Dr In~. DýrJosef, Dr Forman Maxmilián, Ing. HauptmannJaroslav, Ing. C. Herejková 
LudmIla, doc. Dr Ing. Hlouška Josef, Ing. Horák Jaroslav, Dr Jakl Jaroslav, doc. Dr 
Ing. Klečka Antonín, Ing. Kolovratník Josef, Ing. Kubička Emanuel, Dr Ing. Mašek 
Jaroslav, Dr Ing. Matějovský Karel, Ing. Matula Josef, doc. Dr Ing. Myslivec Václav, 
Ing. C. Novák Pavel, MVDr Pavlík Antonín, Ing. C. Rafl Bořivoj, Ing. Ross Karel, 
Dr Samková Anna, doc. Dr Sch6nfeld Antonín, doc~ Dr Straňák František, doc. Dr . 
Šafránek Jaroslav, Dr Ing. Šilhavý Josef, Ing. Šmerha Josef, Ing. Šnajdr Stanislav, 
Dr Ing. TichotaJiří, doc. Dr Tůma Vladimír, doc. DrJng. Vrbenský Václav. 

Pomocné síly: Fabián Václav, Hurt Václav, Mertlová Anna, Miláček František, 
Nechvíle František, Pokorný František, Pokorný Josef, Tranta Antonín, Vondráček 
Adolf, Vyhnal Rudolf. 

OKUPACE A PO OKUPACI. 

Budova vys. školy zem. a lesn. inženýrství byla obsazena v noci na 17. listopad 1939 
útvary SS, které jí použily pak za svoje kasárna. Budova tak totiž tvořila řetěz v systému 
umístění, který počínal v Masarykově koleji studentské, Kadetce, Pečkově vile 
v Bubenči. 

Co mohlo býti vykradeno a vyloupeno - fotografické přístroje, mikroskopy, jemné 
nástroje z chemických a jiných laboratoří - vše zmizelo v jejich spárech, se sbírkami 
lesní těžby se topilo v polních kuchyních na nádvoří a zbytek, co nemohl býti takto 
zničen, byl nejprve z jednotlivých místností schraňován do některých místností a pak 
v plachtách odnášen do sklepů. Vznikaly tak roztodivné vrstvy geologické, kde ve 
změ.ti lahviček se semeny mísila se vrstva preparátů zoologických, pak pásmo prací 
semmárních a mezi tím pronikalo křídlo vycpaného racka a hlava lasičky ze sbírek 
zoologických. Téměř nový nábytek byl pozvolna stěhován za postupujícími kolonami 
a budova se měnila v kasárny v nejodpornějším slova smyslu, kde kavalce nad sebou 
umístěné, obludné kasárnické skříně, přesně oetikované stojany na pušky nepřipomínaly 
ničeho na minulé poslání této budovy. Celá fronta na Vítězné náměstí a na Cvičiště 

82 

nemá ani jedno celé okno, chodby i některé síně jsou pomalovány s důkladnou vytrva
lostí symboly i obrazy těch, kteří zde vládli. Pouze ve vnitřním traktu, jinak poměrně 
válečnou liticí málo poškozeném, uchovalo se kus zbytku školy. Zřízen zde byl za války 
Ústav pro aplikovanou botaniku při německé vys. škole chemického inženýrství (prof. 
Dr Schneider a doc. Dr H6ffer) a tam sneseny byly zbytky toho, co v naší budově se 
tehdy ještě ve válečných letech zachránilo. Jinak byly z této budovy i zbytky na českou 
vysokou školu upomínající vyvezeny a uloženy v nevyhovuj~cí ~edostavěné budově 
polikliniky na Karlově náměstí v Praze II. Sneseny tam byly 1 kmhy a pokud to bylo 
možné vše urovnáno a tříděno péčí hospodářské správy vysokých škol pražských. Velký 
kus práce zde vykonal i pan Ing. Vrána, který jako knihovník knihovny techniky musel 
po čas války ustoupiti ze svého místa, který zde pak přiložil svou ruku k záchraně za
řízení vysoké školy. Také ústav zvěrolékařský umístěný na Vinohradech zůstal ušetřen 
ztrát. Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství po shlédnutí všech i v jiných 
institucích a ústavech byla označena jako učiliště nejvíce zpustošené a poničené. 

Také oba školní statky byly za okupace zabrány. Nejdříve zabrán byl školní lesní 
závod Kostelec nad Černo lesy a později pak i školní závod zemědělský v Uhříněvsi. 

Všichni profesoři kromě Dr Ing. Ševčíka byli dáni na dovolenou s čekatelným. Aby 
neztratil se styk mezi jednotlivými členy, scházeli se mnozí v měsíčních obdobích na 
společný rozhovor. Byli to hlavně: prof. Dr Ing. A. Ernest, prof. Dr J. Šámal, prof. Dr 
V. Brdlík, prof. Dr A. Pfeffer, prof. Dr Stejskal, doc. Dr Vl. Tůma. V osudném červ~~ 
1942 popraven byl prof. Dr Jaromír Šámal a v dubnu 1945 zavražděn byl na .Pank:aC1 
doc. MUDr Vl. Tůma. Řady učitelské prořidly během těchto 6 let velmI znacně. 
V r. 1941 zemřel prof. Dr Ing. Th. Petřík, v r. 1940 prof. MUDr Jan Sigmund, v r. 1941 
prof. JUDr F. Kubec, v r. 1942 prof. Dr Ing. J. Koukl a v r. 1945 pak pro~. ~r In~. 
Vil. Ševčík. V r. 1940 odešel doc. RNDr F. Hilitzer, v r. 1941 pak Mag. ofSc.Jmdr. Fort. 

Z řad pensionovaných profesorů zemřel v r. 1943 prof. Dr h. c. Ing. Vojto Kaisler, 
v r. 1943 prof. Dr h. c. Ing. G. Jirsík, v r. 1944 smluvní prof. Ing. Al. Nechleba a v r. 

1946 prof. Dr Jindř. Uzel. 
Také mezi posluchači zanechala okupace řadu ztrát. V listopadu 1939 bylo pouze 

na lesním odboru odvezeno do koncentračního tábora 14 posluchačů (t. j. as 7°/0 
z celkového počtu tehdy zapsaných posluchačů). Během války zemřeli v koncentrač
ním táboře anebo při odboji pak: Ing. C. J. Pšenička, Ing. C. F. Roubíček, Ing. C. 
F. Merhaut, Ing. C.J. Dvořák, Ing. C. V. Cemper, Ing. C. Tauber. 

Za války byli posluchači většinou zaměstnáni v zemědělství nebo v zemědělských 
korporacích (posluchači zemědělského odbOru) anebo v lesním provozu (posl. lesního 
odboru). Zde ovšem nutno připomenouti, že velká většina lesních majetků byla během 
okupace zabrána buď přímo německým vedením pozemkového úřadu ane~o .německý
mi komisaři. Přitom ovšem vykonáván byl pak tlak na tyto posluchace Jak co do 
umisťování do zbrojního průmyslu, tak i mimo protéktorát, k přihlášení na studia na 

cizí vys. školy. 
V celé budově zůstalo nedotčeno pouze 5 místností ústavu mikrobiologického. Vše 

ostatní bylo uvnitř zničeno. Celé velké křídlo budovy a 3 poschodí budovy bylo ještě 
v červnu používáno pro ubytování vojska. Teprve společným úsilím všeho studenstva 
podařilo se upraviti vnitřek budovy pro nejnutnější provoz. Kromě střelbou děl poško
zených zdí a střechy bylo nutno zasklívati přes 2.500 okeních tabulí, aby byla zabezpe-

čena budova i na zimu. 
Pozvolna se počal svážeti i jinde uschovaný nábytek a zařízení, které ve zbytcích bylo 
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přes válku uloženo v otevřené novostavbě kliniky na Karlově náměstí. Možno říci, že 
průměrně se zachránilo as 2/3 obsahu knihoven a asi 1/10 sbírkových předmětů a 
zařízení. Archiv děkanství byl zachráněn celý a tvořil pak ihned základnu pro nové 
úřadování. Celkové ztráty na zařízení inventárním i nábytkovém možno na této vysoké 
škole odhadnouti nejméně na 20 milionů korun v předválečném ocenění. Největší ztráty 
vznikly zničením archivů, kartotek a zápisků v jednotlivých ústavech, nehledě ke znač
ným ztrátám soukromého rázu, které utrpěli členové této školy na svých majetcích, 
které před válkou měli v knihovnách a sbírkách. 
Děkanem vysoké školy stal se Dr Ing. Karel Matyáš, který byl děkanem ve školním 

roce 1939/40 a vedl pak vysokou školu v letním semestru 1945 a další školní rok 1945/46. 
Proděkanem byl prof. Dr Ing. Jan Jelínek. 

Zařízeny prozatímní místnosti pro děkanství a vybaveny byly novými, pro tuto 
agendu sice nezapracovanými silami, které svou ochotou a vypjetím pomohly zdolati 
veškeré překážky. Zároveň opatřovány první pomocné prostředky pro přeměnu poniče
né budovy ke svému původnímu účelu. Bylo nutno prozatímně zabedniti ve svépo
mocné akci vytlučená okna v přízemí, aby zamezen byl přístup nepovolaným do budo
vy, bylo nutno sháněti klíče do tisíce dveří aneb opravovati jejich zámky a hlavně bylo 
nutno upraviti místnosti. Při stěnách byly zde nad sebou vojenské kavalce, těžké vojen
ské skříně, na zemi válely se rozházené slamníky, zbytky nádobí, střelivo, kusy uniforem 
a všude nesmírná nečistota, zbytky jídel, láhve celé a rozbité, střelivo. Mezi tím rozbité 
sklo z oken, cihly a omítka ze zdí střelbou poškozených. A v době nejhorší pomohli si 
posluchači sami. Noví i staří obětavě uvolňovali jednu místnost za druhou, na nádvoří 
vršily se hory skříní a kavalců, když pak již nebylo místa tam, rostly hromady i před 
budovou. Pracovali vytrvale a brzy byly zde zařízeny první posluchárny. Byly sice bez 
oken, se stoly a židličkami povážlivě rozviklanými,ale vyhJvěly. 

Brzy pJté přikročeno k desinfekci těch uvolněných částí budovy, kde byla alespoň 
vnitřní okna celá. Posluchači počali vynášeti ze sklepních místností stovky a stovky 
křídel oken a škola počala zvolna oddychovati tepem normálního života. 

Po znovuzahájení přednášek na vysoké škole sešel se učitelský sbor velmi prořídlý. 
Pro společné předměty zahájil svoje přednášky prof. Dr Ing. J. Anderle, prof. Dr Ing. 
A. Ernest, prof. Dr K. Kavina, prof. Dr Ing. A. Kroulík, doc. Dr Ing. Vl. Gossl-Kosil, 
doc. Dr Ing. J. Žďárský, doc. Dr Ing. K. Caivas, doc. Dr V. Černý, doc. Dr V. Schon
feld, doc. Dr J. Stejskal a doc. Dr J. Smolák. Na zemědělském ódboru byl to prof . 

. Dr Ing. J. Jelínek, prof. Dr Ing. V. Vilikovský, prof. Dr Ing. St. Knor, doc. Dr Ing. 
J. Hlouška, doc. Dr Ing. A. Klečka, doc. Dr F. Šafránek. Na lesnickém odboru prof. 
Dr Ing. K. Matyáš, prof. Dr Ing. A. Pfeffer, tit. prof. Dr J. Klika, doc. Dr Ing. Z. 
Válek, doc. Dr Ing. J. Folk. Z bývalých asistentů se přihlásili opět pánové Ing. Dr 
K. Balabán, Ing. DrJ. Dyr, Ing. Dr M. Zázvorka, Ing. Dr B. Hampl, Ing. F. Haupt
mann. Z cizích vysokých škol počal opět přednášeti prof. Dr Ing. Ryšavý a prof. Dr 
Ing. Potužák. Později počal přednášeti ještě též prof. Dr Ing. V. BrdHk, prof. Dr 
A. Peklo, doc. Dr Ing. V. Weingartl. 
Řada bývalých asistentů vypomohla ochotně při přednášení a to tím spíše, že do

končovali svoje válkou přerušené habilitační řízení a přesto, že byli značně zaneprázd
něni na jiných působištích. Byl to Dr Ing. Pravdomil Svoboda a Dr Ing. Václav Korf. 
Také bý-valí suplenti doc. Dr Ing. J. Stocký, doc. PhDr K. Schiiferna, Ing. Dr J. 
Zelený, Ing. Dr J. Mašek, Ing. Jiří Sekera, Ing. Alfred Šourek, Dr Ing. Jiří Tichota 
zahájili neprodleně svoje přednášky. 

84 

J v 1 v d vlského a lesního inženýrství zahájeny byly 
Vlasťní přednášky na vysoke sk~ e ;:en;e, e řerušeného školního roku 1939/40. Ježto 

dne 4. června 1945 a to jako po raco~a~: Přednášení ve značné míře i v budově. 
zůstaly zachovány velké posluchárn~ u e t cen~ ~rychleně upravovány i pro normální 
Ostatní menší poslu~hárny, byl~ pate[~S ~P:~nali pro vys. školu někteří zaměstnanci, 
provoz školní. V dmI platne sl~zby y y ( 'tny' F Hořčík zřízenec K. Beránek, 
kteří zachránili cenné předmety mventarm vra·. , 

A. Tra~ta~. , 1945 zvládnuto bylo poměrně snadno, ježto nebylo Ještě v?á: 
Vyucovam v let. sem. b 1 ve sboru profesorů a docentu dalslml 

valu na vys. školy a kde doplněny y y, ~e~e~ JUDr F Bittmann, Ing. Dr K. Ka-
pány suplenty. Byli to: JUDr d?\ F. ~z;, KI:;ar Ing. F. Vůle, RNDr Mir. Katě
menický, I~g. Dr F. Landovs~;ba:g· In r. Karel Zl~tuška, Ing. Boh. Škoda, Ing. Dr 
tov, Dr Mlkan, RNI?: Al. D 'ňh g I F Pelikán. Pro jazyk ruský ustanoven 
R. Ille, Ing. Jan Fnc, Ing. ~'.. a a, ng. . 

suplentem Ing. Andrej SadovmčlJ. š' vk I í budově tichá smuteční slavnost, 
Dne 9. července 1945 konala se v na 1 s ? n de'ší s školy prof. Dr Jar.Šá

při které odhalena pamět~í des~a :ad,lým Č~~~Uj~en~vá:; ~rofesorem mimořádným 
malovi, doc. MUDr V. Tumovl, te~v ~~~l l~J Dvořákovi aJ Merhautovi, kteří. 
in memoriam, posluchačům Ing. C. - semc OVl, . . . 

získali in memoriam titul in~enýrl: 23 absolventů zemědělského odboru druhou státní 
Dne 18. července 1945 vykona v , s školy Na lesním odboru ukon-

. k ž í absolventi po znovuotevrem vy . ' o k v, 
zkoušku,ja o to prv. 1945 jichž se zúčastnilo 16 absolventu, ten 
čeny druhé státní zkoušky dne 2. srpna. 1'. t du 1939 Do ukončení letního se-

. v' 'k š 'iž přihlášem v lS opa. , 
byh větsmou k teto z ou c~, J 45' eště dalších 25 absolventů druhou státm zkoušku 
mestru vykonalo dne 7. zán 19 J

d 
48 b olventů na zemědělském odboru a 16 na 

na zemědělském odboru. Celkem te y a s 

lesním odboru. , 1 k č áním přerušeného školního roku 1939/40, 
V letním semestru 1945, ktery by pOlk

ra 
ov ké škole působící J' ednak poslucha.č i, 

. . . d k 1 h č' před vá ou na vyso '., 
byh zapsámJe na pos uc a 1 • d'''' h vysokých škol. AbsolventI středmch 
kteří přešli na zemědělská a ~es~:ck~ stu la ~ Jmyc sokou školu až v podzimním 
škol 1939/40 až 1944/45 bylI pnJatl nla s:uhdmm natrtuutro {g45 zapsáno 222 posluchačů 

45/46 C lk m bylo do etm o semes . , v' 
semestru 19 . e e , db Z t h bylo 85 posluchačů v prvem rocmku 
na zemědělském a 122 na lesmm o oru. o o . 

na S:::íd:~~~~4~/!~. ~ i::::: :!~~~~ se ~rojev~l velik~ :~e::n~ :~ud~~::c~:č7;!e~ 
škole zemědělského ~ lesníh~ in~enýrst~l, ;a~l:~:?~~~~:~enl do:ou ~zavřením vyso
vyšoval více než troJnásobne pruměr pr~ va lY haček na zemědělský odbor (proti 
kých škol. Bylo zapsán~ o 80: po~lucha~ 6:3 ~~ l~~ním (proti průměru 60 před válkou). 
průměru a~i 80 posluch.acu pr~d valko~ že ro řednášení najat byl sál biografu Sv~r-

Tento naval byl zvladnut Jedn.ak vtld 'áVk~(vyPššI' matematika deskriptivní geometne) 
. . k' Cd v mnohe pre n s y , , 

nost na DeJVIC e n e a, h d' , h V lmi obtížné bylo konání cvičení. Některa 
byly přednášeny v paralel~lch ~ l~ac . VtV~ho počtu paralelních cvičení, což ovšem 
cvičení bylo možno k?n:t~ za~e en;m v: Sl vědeckých sil. Mnohá cvičení laboratorní 
opět vyžadovalo rozhoJne:u poct,: aSl:tedntu ač' pro skupiny účastníků a nikoliv 

v ,. ako cVlčem emonstra m, 
bylo mozno vestl pouze J .v,. d' 'd '1 ' Budova byla v hlavních rysech opra-
jako dříve kdy konána byla cVlc~m m lVI ua n~ dování vnitřní. Připraven program 
vena a bylo ovšem nutno starati se o v znov~;;;d~ctvím úřadů doplňován. Také nový 
prací adaptačních a tento byl postupne pros r 
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nábytek a zařízení, některé přístroje b I ob t ' , přednostům jednotlivy' ch ústavů z ~ , y y s aravany a doplňovány. Přibyla tedy 
, o nacna starost o znovuvybud " , h' ~ ~ 
ustavu a rozšířená povinnost vyu~ , V h ovam svyc I sverených . covaCl. mno ých p~ d ~ h 
vaml prominuty zkoušky, v jiných však niko!" rey n:etec stu~e~tskými úle-
posluchačů zabíralo nesmírně mnoh ~ l~ a Vfz~ousem tak znacneho množství 
ještě posuzovatelská činnost při prad~hc~S:kt!; k~o~lVym ~~of:so:ům při?yla k tomu 
nahromaděny dále snaha op t~'t' t d o s yc a hablhtacmch, ktere byly taktéž 
r ~' anI s u entum vhodné p o k d'" , 
lOrme studia, funkce veřeiné Je~t r k' omuc y stu ljm, prace na re-, . ~ . z o prolesors y sbor neb I . ~t~ d 1 ~ 
praCl, která jinak se dělila v mnohem ve v voy .jes e op nen, bylo nutno 
Zatížení profesorů bylo v to t ve ~l P?cet clenu, zmOCI několika málo jednotlivci 

m o roce nejmeně pět" ' b' " . 
Ve školním roce 1945/46 koná b-l lk maso ne protI dobam normálním. 

zemědělském při nichzv doko v'l
no tYd~ ce lem 7 druhých státních zkoušek na odboru 

, , nCl o s u mm 51 ab ION ' 
hych státních zkoušek při nichž vyšl lk 46 so ventu; a lesmm odboru 5 dru-
dohoněn byl předváleČny' a va'lk od ~e ~m absolventu. Na zemědělském odboru 

ou za rzeny průměr I . k' v absolventů, kteří by jinak za tuto celo d b T' na esmc em vyslozatím na 40% 
čeno v tomto roce celkem 13 z toh bU 10 luOOPUStl I vysokou školu. Doktorátů bylo dokon-

Z 
' o y o na zemědělském db 3 . 

. měny v profesorském sboru přis ěl k rozvo" y o ,oru a ,na lesmckém. 
Jmenován byl m. p. Dr Ing. Karel fra~ áš m ~l skoly vysoke. Řádnym profesorem 
Jos. Žďárský doc. Dr Ing V V b k' Yd' . p. Dr Ing. Ant. Pfeffer, doc. Dr Ing. 
. ' . . r ens y a oc Dr Ing Vl K '1 M" v , 

Sorem jn:~nován prof. Dr J. Stejskal. . " OSI. lmoradným profe-

V hablhtačním řízení pokračováno b 10' d v. 

a přikročeno bylo k 2 dalším kte ' bYl je k ~~ ve 3 pnpadech započavších v r. 1939 
ve školním roce dalším. ,re y y ta e okončeny aneb v nichž pokračováno 

Znovu potvrzen byl docentem DrJ. Gre o I . 
Kvap~l, Ing. Dr Bohumil Mařan, Ing. Dr

g ;de~t ~\Bohulllll ~avka.' Ing. Dr Karel 
Dr Vaclav Korf a Ing. Dr Pravdomi! Svobod a ek a nove pak jmenován: Ing. 

Ve výslužbě žije prof. Dr Ing Ot Laxa řá;' " -
Sigmond, řádný prof. pěstění le~ů. . , ny prof. mlekařství a prof. Dr Ing. Josef 

Kromě suplentů uvedených v let semestr 1945 v' v nášetiještě pánové: Doc. Dr I J R hk u , pocah ve sk. roce 1945/46 před-
MUDr L. Riedl, Dr Rud. Žá~;k in ec a, ~UDr ~osefJa:eš-~6tz~JUDr O. Kádner, 

Velký nával do cvičení mohl b' y't' g. JI·'dPatocka. Prestal prednašetl pak Ing. F. Vůle. 
• 1 zv a nut pouze rozhOl ~ , . 

aSIstentskými. Situace na poča'tk ~k l'h k ;}nenyml pomocnými silami u s o m o ro u byla I . b'v , , 
dostatek vysokoškolsky vzdělany' ch 'ke o ve ml ? tlzna, nebot trvalý ne-" , pracovm u v prumvslu I ' y d h v' 
pOjatI prve nové absolventy vysokých ~k 'I Bl! v ura ec stacll rychle 
mi posluchači a pozvolna zaplňovatI' s o. y °U,~udtno Sl namnoze vypomoci nejstarší-

I D 
. mezery. re níky věd k' I ~b b . , 

ng. r Mlr. Zázvorka Ing DrK Bal b' I' D ec e s uz y yh panové: D ' . . a an, ng rB HlI D 
. r F. Hauptmann.Řádných asistentů byl 29 " . a~p, ?-g. r V. Dubský, Ing. 

Sll pak 33. o , vypomocnych aSIstentů 17 a vědeckých 

Prof. Ing. Dr Ad. Ernest a Prof. Ing. Dr Ant. Pfeifer. 

Prof. Dr JAROMfR ŠÁMAL. 

Byl pražským rodákem. Narodil se 12 VII 1900 v' v, 
otec, kancléř nové republiky JUD pv . I Š: z uvedomele české rodiny. Jeho 
si vyvolil, a podporoval jej ;lně vrje~~m~~ ;m~dl, ~oskytl :nu, vzdělání takové, které 

pnro ove nem snazem. Po maturitě na hla-
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sickém gymnasiu.v Praze v r. 1918 přešel na přírodovědeckou fakultu Karlovy univer
sity. Svoje úsilí věnoval studiu vodního hmyzu, kde stal se v řádech Plecopter a Ephe
merid důstojným pokračovatelem českého vědce prof. Klapálka a záhy uznávanou 
vědeckou autoritou. V r. 1923 dosáhl hodnosti doktorské a stal se asistentem prof. We
niga a později pak prof. Jandy. Kromě prací systematických věnoval se i praktické 
hydrobiologii a entomologii užité v lesnictví a zemědělství. Zabýval se otázkou výživy 
sladkovodních ryb, jejich otravami, biologií a jejich nemocemi. Věnoval se též podrob
nému prozkumu šumavských jezer i vod běhutých. Pozorně však sledoval i škůdce 
hmyzí v lesnictví, sadařství a zemědělství, jak o tom svědčí řada jeho prací a příspěvků. 
V r. 1927 se habilitoval na vys. škole zemědělského a lesního inženýrství z užité ento
mologie a po osmi letech se stal mimořádným profesorem tohoto vědního oboru. Počal 
budovati též příslušný ústav na vys. škole zemědělského a lesního inženýrství, který by 
se mohl rovnati podobným ústavum cizích vys. škol. Podnikl řadu studijních cest po 
republice, Jugoslavii, v r. 1928 po Severní Americe a navštívil četné kongresy z věd
ních oborů, které pěstoval. Samostatně vydal v r. 1928 publikaci o škůdci třešní na
zvanou "Obaleč W6berův (Grapholitha Woeberiana Schiff.), škůdce třešňových 
sadů". Svoje příspěvky psal do časopisů entomologických, hydrobiologických, rybář
ských a lesnických, kde v údobí 1919-1938 vyšlo přes 40 pojednání. Katastrofa českého 
národa v r. 1939 se stává i katastrofou rodiny Šámalovy. Nejdříve byl uvězněn jeho 
otec, který umírá v Berlíně ve vězení, v době heydrichiady splácí svoji odvahu i prof. 
Jar. Šámal a umírá na popravišti dne 5. června 1942. Jeho choť Dr Milada Šámalová 
putuje koncentračními tábory Německa a děcka Jiřík a Alenka mizí neznámo kam. 
Z jeho ústavu na technice zůstávají trosky, jeho soukromý majetek zabrán. Po rodině 
prof. Dr Jar. Šámala zůstalo počátkem r. 1945 pouze jméno ... Po znovuvzkříšení 
v květnu 1945 vrací se nezlomena choť Dr Mil. Šámalová domů a po nejstrašnějším 
údělu _ marné tužbě po shledání s dětmi - nastává horečné hledání po troskách 
Německa. Úsilí se daří; na podzim 1945 je rodina opět pospolu, ovšem bez prof. Šámala, 
jehož památka skví se na desce školy, které zasvětil svoji vědeckou práci. 

Seznam jeho literárních prací uveřejněn byl ve Věstníku čs. zoologické společ-
nosti r. 1946. Pro}. Ing. Dr A. Pfeffir. 

Prof. MUDr VLADIMfR TŮMA. 

MUDr Vladimír Tůma, s. docent histologie a embryologie na lékařské fakultě 
Karlovy university a s. docent mikroskopické anatomie a vývoje domácích zvířat vys . 
školy zemědělského a lesního inženýrství čes. vys. učení technického v Praze, byl za 
okupace dne 23. února 1945 zatčen gestapem a za necelé dva měsíce dne 19. dubna 

1945 ve věznici na Pankráci popraven. 
MUDr Vladimír Tůma narodil se cÍne 27. března 1897 v Plzni v Čechách. Studia 

gymnasiální konal od školního roku 1907/08 na reálném a vyšším gymnasiu na Smí
chově s vyznamenáním a tamtéž r. 1915 maturoval. Po návratu z bojiště věnoval se 
studiu lékařství na lékařské fakultě university Karlovy v Praze, jež absolvoval 20. listo
padu 1920. Doktorem veškerého lékařství na vysokém učení Karlově byl prohlášen 

dne 30. dubna 1921. 
Během studií lékařských byl jmenovaný od 1. listopadu 1918 do 31. října 1919 
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demonstrátorem a od 1. listopadu 1919 do 31. července 1920 pomocnou vědeckou 
silou ústavu pro histologii a embryologii. Dnem 1. srpna 1920 jmenován byl asistentem 
s neúplnou kvalifikací na témž ústavě. Promocí dne 30. dubna 1921 nabyl kvalifikace 
úplné. Od 30. dubna 1921 byl nepřetržitě na jmenovaném ústavě honorovaným 
asistentem. Dne 3. července 1925 potvrdilo ministerstvo školství a národní osvěty habi
litaci Dra Tůmy za docenta histologie a embryologie na universitě Karlově v Praze. 

Vedle vědecké práce v ústavu pro histologii a embryologii frekventoval jmenovaný 
v r. 1922 kurs pro vědeckou mikroskopii v Lipsku a účastnil se tamtéž jubilejního sjezdu 
německých přírodozpytců a lékařů. Od r. 1926 byl členem mezinárodní Association 
des Anatomistes, jejichž kongresů r. 1927 v Londýně, r. 1928 v Praze, r. 1929 v Bor
deaux a r. 1930 v Amsterodamě se Dr Tůma vědeckými přednáškami a demonstrace
mi činně zúčastnil. V r. 1924 navštívil význačné ústavy anatomické a histologické 
v severní Italii, zoologickou stanici ve Villefranche, Lyon, Paříž, Strasbourg, v r. 192& 
a 1927 Paříž, Marseille, Alžír a Maroko, v r. 1929 universitu v Montpellier a přímoř
ské biologické stanice v Monacu, Villefranche, Sette, Banyuls a Arcachonu, v r. 1930 
universitu v Kolíně n. R., Amsterodamu, Bruxelles, Gentu, Paříži a Heidelberku. 

Od zimního semestru 1925/26 přednášel na lékařské fakultě university Karlovy 
v Praze normální haematologii a haematologickou techniku a kultury tkání in vitro. 
V době zaneprázdnění zemřelého přednosty ústavu prof. Dr Srdínka přednášel části 
histologie a embryologie pro mediky a konal příslušná cvičení z histologie a mikrosko
pické techniky. Při přednáškách a cvičeních z mikroskopické anatomie a vývoje do
mácích zvířat pro posluchače vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství pomáhal 
od r. 1919, v r. 1925 a v letech následujících zastupoval pak v těchto přednáškách a 
cvičeních svého zemřelého přednostu v době jeho zaneprázdnění. 

R. 1931 byl jmenován s. docentem mikroskopické anatomie a vývoje domácích zvířat 
vysoké školy zeměděl. a les. inženýrství v Praze. 

S doc. Dr Vladimírem Tůmou jsem se po prvé blíže seznámil na pražském kongresu 
XX. ľ Association des Anatomistes v dubnu 1928. Častěji jsme byli v osobním styku 
v době, kdy se docent Dr Tůma u nás na vys. škole zeměděl. a les. inženýrství habili
toval a kdy docházel ke mně do ústavu v Koperníkově ulici na Vinohradech. Když pak 
r. 1936 stal se asistentem docentem v ústavu anatomie a fysiologie domácích zvířat, 
což bylo krátce po přestěhování ústavu z Koperníkovy ulice do nové techniky v Dej
vicích, žili a pracovali jsme spolu již stále, a to v nejlepší přátelské a srdečné shodě, až 
do dne 17. listopadu 1939, kdy byly vysoké školy uzavřeny a kdy Dr Tůma byl přidělen 
do státních výzkumných ústavů zemědělských a já jsem byl dán na dovolenou. 

Dr Tůma byl zajímavý svou velkou životností, bystrostí a pílí. Byl člověk velkého 
obecného vzdělání a rozhledu a ve svých vědeckých oborech byl velmi zapracovaný, 
pohotový a bádavý. Když hrozila r. 1939 válka, pracovali jsme na řadě opatření, jak. 
čeliti proti zásahům nepřítele na př. při otravách vody ve studních a pod. Po okupaci 
vyvíjel Dr Tůma přímo horečnou činnost odbojovou, při které pomáhal prof: Dr 
Šámal. Tento přinášel písemné doklady, které se v mikrosnímcích předávaly dále. 
Nikdy, dokud budu živ, nezapomenu dramatických dnů, kdy po zabrání školy Dr 
Tůma zjistil, že zapomněl v temné komoře ústavu 3.pásy filmových snímků a 2 vý_ 
znamné písemné originály, které teprve třetího dne se mu podařilo, po vniknutí do. 
ústavu, odnésti. 

Prof. Dr Tůma byl příkladem hrdiny a bojovníka, který za všech okolností vytrvává 
a nikdy nezradí. I v nejčernějších dnech věřil v konečné vítězství naší české věcL 

Počet odborných děl, která prof. Dr Tůma vydal,je značný, na jejich sezn~~, od
kazuji v odborných posudcích. Také četné jsou jeho překlady,. které P?pulanSUjl lé-
kařskou vědu, na př. děl Carrela, manželů Stoneových, Meredltha, Helsera., v' 

Vzhledem k velikým zásluhám o vlast a vzhledem k v~likému ,utrpení, ktere ?rozil, 
a konečně za odborné zásluhy o naši školu byl navržen a jmenovan profesorem m me-
moriam. 

Prof Ing. Dr St. Knor. 

Prof. MVDr JAN SIGMUND. 

Ve středu dne 11. prosince 1940 o 3. hod. odpol. zemřel řádný profesor pathologie, 
hygieny a porodnictví domácích zvířat na vysokém učení te~h?ickém v :r~ze ,Prof. 
Dr Jan S i g m u n d, přednosta zvěrolékařského ústavu vysoke skoly zemedelsk:ho a 
lesního inženýrství v Praze. Pochován byl ve svém rodišti ve Sv. Máří Magdalene dne 

15. prosince 1940. . ~'l k 1 
Třebaže byl delší dobu churav, působil tento nenadálý skon na jeho prate, e, o e~ 

a známé ohromujícím, bolestným dojmem. Odešel tu náhle, po:něr~ě ~lad, do~ry 
člověk znamenitý odborník, jehož ústav byl po Praze i na venkove v šlrokych k~uzlcoh 
znám ~jehož odborná pomoc byla vyhledávána od majitelů němých čtyřnohých paCIentu. 

Narozen byl ve ~~v. Magdaleně u Třeboně a loni v dubnu mu teťr;e uběhlo 50 let. 
Vychodil obecnou školu ve svém rodišti, v roce 1910 s vyzname?~mm ma~tur~va~ n~ 

~~ím gymnasiu v Třeboni v r. 1914 dokončil studia na vysoke skole zverolekarske 
vyss, , 'lk k I I Vb ve Vídni kde dosáhl hodnosti zvěrolékaře. Po celou dobu světove va y ona s uz u 
v rakouské armádě; nejprve jako vojenský zvěrolékař m~b~ní, nemocnice 2. ar;ná~y. 
později jako šéf-zvěrolékař 16. pěší divise, nato jako vetermar~l referent 3. armadm~? 
velitelství, odkud odešel opět do mobilní diagnostické laboratore, ~de 'pracoval? poz?ej: 
ším již rovněž zesnulým prof. MVDr Š ev č í k e m, hlav~ě v se:ologIcke a baktenologIcke 
diagnostice nákaz domácích zvířat - a kde setrval az do prevra~u. . , , 

Roku 1919 nabyl po složených rigorosech ve Vídni hodnostI doktor~.~~tennarm 
mediciny a sloužil pak v Praze jako posádkový referent města Prahy, pOZdejl~a~O vete
rinární referent u ministerstva národní obrany; odtud přešel do služ~b mlmsterstva 
zemědělství, byv jmenován zvěrolékařem hřebčína v Kladru~ech ~. Lao., kde byl po
věřen i správou stanice výzkumného ústavu pro plemennou blOlogll v ~raz.e. 

V Kladrubech působil přes 13 let a získal tu všestranné zkušenostI nejen v ch~vu 
koní, ale i skotu, vepřového bravu a drůbež~, tohot~ v:lkého ze~ěděls~éh~ podmk~ 
jak po stránce zvěrolékařské, tak i chovatelske. Byl valecnou praXI VY~Vlč~nym, Veln:1 

zručným, chladnokrevným a odvážným chirurgem, obratn~:n a zku~enym 'p~r~~m
kem, výborným diagnostikem a léčitelem vnitřních chorob zVlrat, k;ery zac~raml vZlVOt 
mnohému vzácnému koni, a to do velmi pozdních let. Své odborne znal~st~v~o~lnoval 
stále studiem nejnovější literatury, zkoušel a zaváděl ve hřebčíně moderm leclve meto
dy, aplikoval mnohé z humánní mediciny ajeho zásluhou ~yla v .Kladrubec~,utlumena 
v začátcích leckterá zhoubná epidemie, jako na př. úplaVIce a mfluenca hnbat .. R?z
uměl dobře kopytoznalství a podkovářství, pořádal přípravné, kursy pro ~:ndldaty 
podkovářství a odchoval zemědělské veřejnosti celou ~adu dobrych podkovaru. Vedle 
čimiosti ústavní měl také velkou praxi soukromou a jeho odborná pomoc byla vyhle
dávána ve všech těžších případech v dalekém okolí Kladrub. 
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V uvážení této nad jiné výhodné kvalifikace byl Dr J. Sigmund v roce 1925jme
nován nejprve suplentem nauky o kopytu a podkovářství na vysoké škole zemědělského 
a lesního inženýrství v Praze, pak zde v r. 1930 habilitován pro porodnictví domácích 
zvířat a po smrti prof. Dr Theodora Kašpárka jednomyslně navržen a v r. 1933 
jmenován mimořádným profesorem veterinárních oborů a přednostou ústavu zvěro
lékařského na jmenované vysoké škole ar. 1936 řádným profesorem svého oboru na 
:ysokém učení technickém v Praze. Roku 1935 ještě jako mimořádný profesor byl 
Jednomyslně zvolen děkanem zemědělského a lesnického odboru. Povoláním do Prahy 
mohl se Dr Sigmund intensivněji věnovati vědecké činnosti, k níž vždy již za svého 
působení v Kladrubech n. L. měl sklon. Vydal přes 50 odborných publikací doma 
i v cizině. Jeho vědecké práce vztahují se nejprve k serologické diagnostice a serothe
rapeutice různých infekčních chorob, jmenovitě ozhřivky a influenci koní, hříběcího 
atd., pak různými náměty porodnickými a s nimi ve spojení důležitým problémem 
neplodnosti u domácích zvířat, různými způsoby umělého přenášení spermatu, nemoci 
mláďat byly jeho specialitou, uveřejňoval svoje zkušenosti z různých zákroků chirur
gických a poslední dobou se zabýval hlavně nemocemi psů. 
Měl výborný postřeh pro zvířata: byl vrozeně člověkem nadaným, se širokým roz

hledem, lékařství měl v krvi, to bylo pro něho nejen povoláním, ale i stále obdivova
ným, laskaným a pěstěným životním ideálem. Toto nadšení pro medicinu v něm stejně 
horoucně vytrysklo jako u jeho předčasně zesnulého rodného bratra, proslulého praž
ského roentgenologa doc. české university MUDr Adolfa Sigmunda. 

Jako profesor byl Dr Sigmund oblíbeným učitelem, který rád a poutavě vykládal 
a snažil se své posluchače zemědělského inženýrství do praxe důkladně vyzbrojit 
potřebnými vědomostmi o vzniku a příčinách chorob, první pomoci onemocnělým 
zvířatům a při porodu, o zásadách veterinárně zdravotnických atd. Ústav jemu svě
řený byl jeho potěšením, a ač byl nevhodně umístěn, udržoval jej ve vzorném pořádku 
a obohatil novými vymoženostmi svého oboru. Mnoho úsilí věnoval přípravám nového, 
moderně vybaveného zvěrolékařského ústavu, a byl takřka před jeho postavením 
v Dejvicích. Vědecká a odborná činnost prof. Sigmunda byla oceněna členstvím v země
dělské akademii a čestným členstvím v různých odborných korporacích. 
Osobně byl prof. Dr Sigmund dobrým, přímým, jihočeským člověkem, člověkem 

pevného charakteru, přítelem bez falše, milým druhem, který získával všude nejen svým 
vždy vlídným noblesním vystupováním, ale i elegancí své duše. V té byla obsažena 
i jeho láska ke zvířatům, jichž utrpení věnoval celý svůj život. Byl činným ve spolcích 
pro ochranu zvířat a poslední dobou předsedou odborné komise Zoologické zahrady 
v Praze. Kromě svého oboru měl rád krásné písemnictví, hudbu, divadlo i výtvarná 
umění, daleký svět, nad jiné však svůj rodný, zasněný třeboňský kraj. 

Jeho přátelům je těžko se v~ívat do myšlenky, že ho už není. Od loňského roku strádal 
těžkou bolestnou chorobou, která zničila nejenjeho dosud pevné zdraví, ale ijeho nervy. 

Škoda jeho plodného, nadějného, tak předčasně skončeného života! 
Za všecko, co. vykonal pro naši vysokou školu, pro svůj obor, pro českou vědu, 

k úlevě útrap němých a přectaké božích tvorů, budiž mu vzdána čest a vděčná naše 
paměť! 

Odborné, učitelské i osobní kvality prof. Dr Jana Sigmunda budou těžko, velmi 
těžko nahraditelné! ' 

Seznam 551iterárních prací zemřelého byl uveřejněn v Zemědělském archivu r. 1941. 
Prof. Dr Frant. Bílek. 
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Prof. Ing. Dr Arch. TH. PETŘíK. 

2. června 1941 zemřel v Praze Ing. Arch. Dr techn. Theodor Petřík, řádný profesor 
zemědělského stavitelství při Čes. vys. učení techn. v Praze. Narozen v Táboře 9. X. 1882 
jako syn lékaře, vystudoval gymnasium ve svém rodišti, architekturu a pozemní sta
vitelství na české technice v Praze, r. 1908, vstoupil na krátký čas do soukromé praxe, 
ale brzo se vrací opět na školu jako asistent prof. Kříženeckého. R. 1910 promován na 
doktora věd technických, 1914 habilitován jako soukromý docent zemědělského sta
vitelství na české technice. Po zřízení stolice zemědělského stavitelství při vysoké škole 
zeměd. a lesního inženýrství r. 1920 jmenován byl řádným profesorem a věnoval se 

plně vědecké práci. 
Byl opravdu jedním z mála lidí, kteří si vzali za úkol i za cenu určitého sebezapření 

věnovati se oboru tak nepopulárnímu a přece tak důležitému, jakým je zemědělské 
stavitelství, a snad to bylo štěstím, že přišel právě on, aby usilovnou prací položil základ 
oboru, v němž nejen u nás, ale i v cizině pracovalo málo odborníků, zejména vysoko
školských, a k němuž směřoval zájem veřejnosti i architektů více po stráncenárodo
pisné a výtvarné, než pro jeho vlastní obsah a účel. .. . 

Prof. Petřík viděl od prvopočátku v hospodářském stavebnictví především techmckou 
službu pro zemědělskou výrobu, a podařilo se mu vytvořit základní typy a normy sta
vební; dnes všeobecně užívané. Úzkou spoluprací s praktiky zemědělskými a odbornými 
organisacemi snažil se již disposicí usnadniti práci lidem v podniku zaměstnaným, 
zvláště zemědělské ženě. Byl si dobře vědom, že vhodné seskupení prostorů usměrňuje 
život a práci v podniku a že vlastně architekt-navrhovatel je hybnou pákou, která podle 
individuálních schopností buď usnadňuje, nebo brzdí rentabilitu podnikání. Snad si ani 
nebyl dobře vědom toho, jak dobové dnes bylo jeho nazírání sociální na kulturu 
bydlení drobného zemědělce a nevím, zda v tom směru byla jeho práce doceněna; 
stejně jako skutečnost, že položil základ k ekonomii stavební a racionalisaci v zeměděl-
ské výrobě. 

Co dnes se zdá samozřejmým, bylo problémem před 20 lety, nebylo ani vhodných 
stavebníků ani ústavů pro výzkum a praktické zkoušení nových zařízení. Krok za 
krokem zí~kávaly se zkušenosti a z chyb nové závěry, a přece to byla radostná práce, 
kterou jsme prožívali s ním - jeho nejbližší spolupracovníci. 

Práce pro dobro druhých byla jeho cílem, práce pro zlepšení životní úrovně dělníků 
země, do níž se svým rodem i celou svou osobností cítil tak hluboce zakořeněný. 

Poznatky, získané studiem prof. Petříka na mnoha provedených hospodář. stavbách, 
sloužily jako. podklad pra zřízení zemědělské poradny při zeměděl. jednotě, stavební 
poradny Kooperativy a stavebního ústavu zemědělského, kde všude byl prof. Petřík 
dlouholetým expertem a konsulentem. Podle jeho projektu postavena byla vysoká škola 
zemědělského alesního inženýrství v Praze-Dejvicích. Jako člen státní regulační ko~ 
mise Klubu za starou Prahu Péče o zdraví venkova a mnoha jiných kulturních orga-,. , 
nisacíuplátňoval všude se zdarem svůj jasný architektonický názor. . 

Jeho vědecká práce jako profesora Čes. vys. učení technického byla násilně přerušena 
uzavřením vysokých škol a úplným zničením a vypleněním jeho ústavu zemědělského 
stavitelství, který s úspěchem po 20 let budoval. Tam byly zničeny rukopisy a originální 
plány k jeho dlouho připravovanému celoživotnímu dílu, s veškerým vědeckým archi.;. 
vem. To byla pro něho smrtelná rána. Nemohl se smířit s faktem třebas dočasné naši 
národní poroby. Persekuce v řadách studentů a kolegů profesorů,záměrné ničení všech 
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kulturních hodnot na ústavech vysokých škol, dotkly se příliš hluboce tohoto ušlechti
lého muže. 
. Byl jedním z pedagogů, jichž jméno zůstane vždy spojeno s oborem milovaným, 
vděčně zapsáno v srdcích všech jeho žáků a spolupracovníků. 

Doc. Ing. Dr K. Caivas. 

Prof. JUDr FRANTIŠEK KUBEC. 

Dne 27. listopadu 1941 náhle skonal JUDr František Kubec, řádný profesor věd 
právních a správních vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při Českém 
vysokém učení technickém v Praze. 

Dr František Kubec narodil se 30. března 1883 v Solnici v Čechách. Po absolvování 
gymnasia v Rychnově n. Kněž. a právnické fakulty české Karlovy university v Praze 
dosáhl r. 1907 hodnosti doktora práv. Dva roky nato - po soudní a advokátní praxi 
- byl r. 1909 jmenován koncipistou rektorátu české vysoké školy technické v Praze. 
Zde působil 6 let. Avšak Kubce táhlo vše na katedru učitelskou a tak r. 1915 odchází 
z úředního místa na zemskou střední hospodářskou školu v Chrudimi, kde byl jmeno
ván profesorem národního hospodářství. Odsud touha po vědeckém uplatnění vedla ho 
k habilitaci pro obor agrárního zřízení a zemědělskou zákonovědu na české vysoké škole 
technické. Chrudim opustil teprve r. 1919, kdy byl povolán do ministerstva školství a 
národní osvěty. Zde stal se referentem v oboru vysokých škol technického směru. Hledal 
s~ úředník, kt~r~ by uvedl do administrativního souladu sekci vysokoškolskou nově orga':' 
msovaného mmIsterstva. Volba padla na zkušeného v agendě vysokoškolské Dr Kubce. 
Splniv skvěle tento úkol administrativní, následoval povolání za profesora na právě 
založené vysoké škole zemědělské v Brně, o jejíž otevření měl také zásluhu. Dříve než 
mohl činnost v Brně rozvinouti, přechází r. 1920 na stolici věd právních a správních na 
Českém vysokém učení technickém v Praze, aby tu zakotvil již na trvalo v profesorském 
sboru vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství. 

Nechť činnost Kubcova je hodnocena v různých úsecích jeho působení,. v podstatě 
b~l a zůstal rozeným učitelem. Skvělým nejen přednesem a jasným výkladem látky, ale 
mimořádným úsilím, aby do právního myšlení a úsudku přivedl posluchače technických 
~borů, vychovávané v konkretních představách věd přírodních, matematických a 
technických, ale vzdálených často právní koncepci. Kolikrát si Kubec stěžoval na 
:ento tě~kýúkol. Nespokojil se s poctivým přednesením látky, chtěl míti jistotu, že svůj 
ukol UČItelský splnil a své posluchače pro život dobře připravil. Proto rozvinul svou 
činnost učitelskou v seminářích. Zde Kubec uznával účelným, aby s pominutím aka
demické svobody - správně po středoškolsku - nutil posluchače k proniknutí látky; 
dával jim písemné práce, ty opravoval a lopotil se s každým případem. 

Námaha nebyla marná. Při II. státní zkoušce setkali jsme se s absolventy techniky, 
kteří s plným porozuměním dovedli již právnicky posouditi případy, s kterými se 
v životě sejdou. Kubec jako učitel- to byla vtělená povinnost. Přísný k sobě, vyžadoval 
od svých posluchačů splnění i jejich povinností,ale pak po zkouškách při rozchodu 
se studenty rozzářívala se tvář Kubcova takovým milým úsměvem, který prozradil 
člověka dobrého srdce. Obávaný profesor Kubec byl proto mezi posluchači nejen 
respektován, ale také oblíben. 

V profesorském sboru sdílel osud pilného člena, byl často na něho vkládán úkol re-
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ferentský.Jeho posudky a návrhy byly promyšlené, krajně věcné a přednesené zvučným 
hlasem s takovou přesvědčivou argumentací, že odpor byl marný. Jeho autorita a 
důvěra, které se Dr Kubec i ve sboru těšil, byly výsledkem poctivé a důkladné práce. 
Proto, když na období 1931-32 byl zvolen děkanem vysoké školy zemědělského a 
lesního inženýrství, byla to volba jednomyslná. 
Ač byl Dr Kubec v přemíře vyčerpáván svými povinnostmi učitelskými a referentský

mi ve sboru profesorském, přece rozvinul obsáhlou činnost vědeckou a literární. Je toho 
dokladem připojený soupis jeho publikací. Z počátku byly to spisy z oboru školského, 
většinou praktického významu pro směr technický ("Několik poznámek k podání ví
deňského Klubu průmyslníků o nedostatcích vys. škol technických," "Mechanická 
dílna pro posluchače stroj. inženýrství," "Reformní snahy ve vys. školství techn." aj.). 
Od r. 1912 počíná se Dr Kubec zabývati otázkami i jiného rázu - vodního práva, ry
bářství. Jsou to studie, které počal publikovati v Zemědělském archivu, aby od r. 1916 
směřoval svými spisy téměř výhradně do prostředí zemědělského. Následovaly práce, 
které hlavně v letech 1918, 1920 a pak od roku 1922 až do posledních let jsou dokladem 
obrovské píle a literární plodnosti tohoto autora. Napsal celkem 176 publikací, jež 
možno rozděliti na učebnice a studijní příručky (13), školství (ll), agrární zřízení a 
pozemková reforma (7), meliorace (9), souborná díla (4), aby v ostatním převažovaly 
práce z provozu zemědělské živnosti s hlediska práva pracovního, chovu zvířat, mysli
vosti s hlediska lesnictví aj. 

Mnoho podnětů ke svým pracím hledal Kubec v prostředí praktického života. Tak 
vidíme jej činným zvláště v Zemědělské jednotě a v Masarykově akademii práce. 
V Zemědělské jednotě byl místopředsedou publikačního výboru, členem pododboru 
celně politického a po řadu let stálým poradcem v právní poradně časopisu Z.J. Mnoho 
rolníků, kteří navštívili poradny na hospodářských výstavách v Praze, vděčí mu za 
přemnohé praktické rady v jejich právních případech. Poněkud složité poměry v odbo
rovém organisování zemědělců vedly ho k tomu, aby ve svém ústavu při vysoké škole 
provedl příslušná šetření a výsledky toho zpracoval. Třeba pro nával práce v posledních 
letech vzdal se Kubec právní porady v časopise Z. J., zi;tstal jí věren v publikačním 
výboru aj. Zemědělská jednota ztrácí proto v něm oddaného spolupracovníka. 

V Masarykově akademii práce byl zvolen r. 1926 za člena II. odboru zemědělsko
lesnického. R. 1937 byl vyslán do II. třídy vědecké rady. V tomto prostředí technické 
práce byl opětovně volán k posudkům právním a organisačním v ústředí i v jednotli
vých oborech. Získal si tu důvěry pro svou objektivitu a ochotu, s kterou šel vstříc 
všem, kdož se tu jeho spolupráce dovolávali. Hlavní činnost rozvíjel ovšem v II. odboru 
zemědělském a lesnickém. Byly to návrhy Akademie v otázkách držby pozemkové, 
směn zemědělských a lesních pozemků, místních komisí pro úpravy pozemkové, vy
rovnání služebnosti hranic a j., v nichž se z počátku uplatňoval. Zvláštní péči věnoval 
Kubec rozboru složité osnovy zákona o vodním právu, s kterýmž oborem byl ostatně 
z dřívějších studií náležitě obeznámen. Proto i připomínky a pozměňující návrhy k této 
osnově, které byly hlavně dílem Kubcovým, byly na rozhodujících místech uznány. 
Zúčastňoval se jednání o právním a sociálním postavení zemědělců a zemědělských 
zaměstnanců a problému zabezpečení stálého zemědělského dělnictva. V komisi z jeho 
popudu ustavené při M. A. P. pro studium této důležité otázky pracoval na sestavení 
podrobného dotazníku, aby vyšetřeny byly na stech zemědělských závodech příčiny 
útěku od povolání a prostředky nápravy. To byla však - jak výše vzpomenuto - také 
poslední práce Kubcova nejen v M. A. P., ale vůbec. Kubec zúčastňoval se porad vko-



misích M. A. P. nejen jako povšechný debatér, nýbrž ochotně vypracovával do jednot
livostí návrhy, které byly předkládány místům vládním,zájmovým a odborovým 
organisacím. Práce Kubcovy v M. A. P. náležely do řady oněch, kterými si získávala 
~ato oficiální instituce technická uznání i důvěry v kruzích vládních a ve veřejnosti. 
Zije v prostředí technického úsilí již od vstupu jako 261etý rektorátní úředník na praž
skou techniku, získal si Kubec mimořádného porozumění pro problémy technické, byl 
často mostem při známých rozporech, které se někdy vyskytují mezi stanovisky právníků 
a techniků. 

Tak dnes při přehledu Kubcovy životní práce obdivujeme se rozměrnosti díla, které 
zanechal. Jeho práce literární, každé jeho vystoupení vyznačovaly se vědomostmi, ži
votní zkušeností a rozhledem, solidností a poctivostí, jako důsledek charakteru čisté 
ráže tohoto muže. Ano, Kubec, byl charakter, na který se bylo možno spolehnouti; 
došel-li k úsudku o správnosti věci a postupu, pak nikdy neuhnul, nikdy si situaci ne
ulehčoval, stál za svým přesvědčením, i když mu přinášelo sebevětší osobní oběti. Kub
cova vyrovnaná osobnost našla krásný odlesk v harmonickém soužití rodiny, v níž po 
shonu denní práce, námahy a neklidu prožíval uklidnění a chvíle jednoduchého 
lidského štěstí. 

Učitelská činnost má, jako každé povolání, své světlé i stinné stránky. Zůstává jí 
však jedna velká přednost: učitel, zanícený pro svůj obor, přenáší kus svého já do 
mozku a duší mladých lidí - v nich nachází své pokračování. Kubcovi žáci odnášejí 
si nejen souhrn vědomosti a přesnou metodu myšlení svého učitele, ale i mravní odkaz 
- vzor muže, obětavě a celou duší oddaného své životní práci. 

Seznam literárních prací jest otištěn v 32. roč. Zemědělského archivu, číslo 9~1O, 
1941. 

Prof. Ing. Dr Vl. Brdlík. 

Prof. Ing. Dr JOSEF KOUKL. 

Na samém sklonku kalendářního jara, dne 19. června 1942, po dlouhé, téměř roční 
nevyléčitelné chorob(; dotrpěl ve svém rodném městě Staňkově význačný zemědělský 
inženýr, Dr techn. věd Josef Koukl, mimořádný profesor vysoké školy zemědělského a 
lesního inženýrstvÍ při vysokém učení technickém v Praze, kde přednášel nauku o vý
živě a krmení hospodářských zvířat. 

Skon prof. Dr Koukla překvapil všechny jeho přátele, kolegy-profesory, studenty
posluchače a široký okruh přátel ze zemědělské praxe. Po prvé a také naposled zarmou
til své přátele. 

Narodil se dne 21. července 1886 ve Staňkově na Šumavě. Život v malebném, ale 
chudém kraji, přiblíženém nám Jiráskem v Psohlavcích, vtiskl Kouklovi od dětství 
vlastenecké cítění, ale dal mu též železnou vůli a odvahu k boji s tvrdostmi života mimo 
domov. Pocházel z početné rodiny, kde nebylo nikdy nadbytku, a tak již od mládí byl 
značně odkázán sám na sebe. Studoval od počátku výborně a proto také byl vyhledá
vaným učitelem méně nadaných studentů. Gymnasijní studia absolvoval v Domažli
cích, r. 1898 až 1906, složiv maturitu s vyznamenáním. Jako vysokoškolský student byl 
z prvých posluchačů na zemědělském a lesním inženýrství v Praze, kam vstoupil hned 
po složení zkoušky dospělosti na gymnasiu. Titulu zemědělského inženýra dosáhl v čer
venci 1910 po složení II. státní zkoušky, rovněž s vyznamenáním. 
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Zemědělskou praxi konal na trautmansdorfském panství ve Staňkově do konce října 
1910, načež nastoupil službujako odborný úředník a od r. 1914jako asistent na výzkum
né stanici hospodářsko-fysiologické českého odboru zemědělské rady v Praze. Stanice 
byla tehdy přičleněna české technice v Praze a jejím přednostou byl náš prvý průkop
ník krmné techniky prof. Dr techn. et Phdr Ing. Jaroslav Just, předčasně zesnulý, vy
nikající odborník v otázkách výživy a krmení hospodářských zvířat. Zde se Dr Koukl 
stal nejbližším a také nejoddanějším spolupracovníkem prof. Justa, u něhož též vy
pracoval svou disertační práci z oboru výživy a krmení hospodářských zvířat. Hodnost 
doktora věd technických získal v květnu 1913, složiv rigorosum s výtečným prospěchem. 
V letech 1915-1919 se účastnil prvé světové války jako vojenský úředník pro zásobo
vání v hodnosti akcesisty, a to v nynější ltalii, v Tridentě. 

Po skončení války převzal čs. stát i hospodářsko-fysiologickou stanici 1. září 1919; 
Dr Koukl s ní převzatý se stal vědeckým pracovníkem nového ústavu pro biotechnolo
gii živočišnou, v nějž byla stanice přeměněna. Po zřízení vysoké školy zemědělské v Brně 
suploval na ní v letech 1920-1930 přednášky o výživě a krmení hospodářských zvířat. 
Po skonu prof. Dr Justa jmenovalo jej ministerstvo zemědělství přednostou ústavu pro 
biotechnologii živočišnou v Praze, kdejakoJustův nástupce počal na vysoké škole země
dělského a lesního inženýrství přednášeti své vědní discipliny. Dne 1. března 1933 byla 
mu udělena venia docendi pro vědní obor nauky o výživě a krmení hospodářských 
zvířat. V roce 1935 podnikl delší studijní cestu do Německa a Dánska, kde se v Kodani 
věnoval zejména studiu vitaminů v tamní pokusné stanici skvěle zařízené. 
Mimořádným profesorem byl jmenován 1. března 1936. 14. března 1938 byl navržen 

profesorským sborem na řádného profesora. Této hodnosti se již nedožil, neboť vysoké 
školy byly zavřeny okupanty a sám Dr Koukl předčasně skonal uprostřed strašlivé 
války. Na počátku ókupace docházíval často do výzkumných ústavů zemědělských, kde 
_ vypuzen z vysoké školy - ožíval v kruhu mladších přátel, kteří pěstovalijeho nauky 
jako výzkumníci. 

Povšimněme si nyní Koukla jako badatele a vysokoškolského učitele. 
Svému prvnímu přednostovi, prof: Dr Justovi, byl- jakjiž zmíněno - cele oddán; 

účastnil se s ním všech průkopnických prací z oboru krmné techniky, zejména při hod
nocení jednotlivých druhů krmiv podle Kellnera. Společně s Justem konal významné 
pokusy o specifickém vlivu některých krmiva vitaminů na produkci mléka, s prof. Dr 
Kroulíkem studoval rozmanité otázky v oboru konservace píce a s prof. Dr Bílkem se 
věnoval výkrmu telat mlékem. 

Jako autor vědeckých prací byl k sobě přísný; vždy raději si znovu ověřoval své 
poznatky nebo výzkumy, než by byl překročil hranici jistoty vlastního názoru do 
oblasti pouhé pravděpodobnosti. Podrobný výčet Kouklových prací najdeme v Země
dělském archivu roč. XXXIII (1942), v předsádce, čís. 9/10, v nekrologu vypracova
ném prof. Dr Fr. Bílkem. Stejnou poctivost vědecké práce požadoval jako přednosta 
i u svých spolupracovníků, jimž rád a ochotně přispěl svými zkušenostmi v oboru, jejž 
miloval. Své poznatky uplatňoval i ve všech předních korporacích a odborných 
sdruženích, kam byl brzy po Justově smrti povolán jako přední znalec otázek výživy 
domácích zvířat. 

Jako člověk byl profesor Koukl vyznavač životních radostí. Výborný společník, mi
lovník hudby a zpěvu, sám zpěvák, sršíval vtipem při vyprávění znamenitých historek, 
jichž znal obdivuhodnou řadu. Miloval lidi čistého charakteru; sám těžce nesl, byl-li 
nucen slevit ze svých zásad. 
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život Kouklův, předčasně ukončený, byl pln svědomité práce; zhořkl v posledních 
letech a zhasl v ústraní v rodném městě Staňkově. Profesor Koukl odešel, želen všemi 
kdož jej znali. Jeho tělo přijala jihočeská země, kam povždy náležel svými kořeny. ~ 

Prof. Ing. Dr J. Řechka. 

Prof. Ing. Dr VILIBALD ŠEvčíK. 

Krátce před národním osvobozením, dne 26. března 1945, zemřel Dr Ing. Vilibald 
Ševčík, ř. profesor vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze. Tenkrát 
nad jeho otevřeným hrobem na malebném šáreckém hřbitově rozloučil j'sem se se' 

, d ' star!m ruhem ze studií a ze zaměstnání jménem naší vysoké školy a za všechny české 
lesmky. Odchod profesora Ševčíka byl tím bolestnější, že k němu došlo v době ve které 
se již docela jasně rýsovalo naše národní osvobození a čekali jsme jen týden z~ týdnem 
~ ,den ode v~ne na ;yplněr:,í naší n~jvětší ,touhy. Nedočkal se toho profesor Ševčík, nebyl 
ucasten ~asl rados~l. N:~ockal~ se}eho nav:~tu do práce ani naše vysoká škola, která by 
byla potrebovala jeho cmorode vule co nejVlce. 

Jeho odchod znamená velikou ztrátu pro českou lesnickou obec a pro naší vysokou 
školu ~~ímo,": ú~mu. Budujeme ji vlastně znovu a to po všech stránkách. Doplňujeme 
stav UClt:~Ů 1 Sll pomocných všeho druhu a zařizujeme ústavy i posluchárny docela 
znovu. Pn tom by byl profesor Ševčík nejpovolanějším pracovníkem, vždyť již jednou 
tak důkla.dně a iniciativně při vybudování školy působil. To nejsou prázdná slova, ale 
trpce pocIťovaný nedostatek a těžce nahraditelná ztráta. 

Z:s~ult. byl O? své~o,mládí člověkem průbojným, iniciativním a pracovitým. Jeho 
zna:~e pn~oz:ne nadam mu .d~volovalo, aby absolvoval přípravná studia v době nej
kratsl a s uspechem znamemtym. Tak tomu bylo na střední škole kterou studoval 
v Brn~ a stejně i na vysoké škole zemědělské ve Vídni, kde jsme my, ~e starší generace, 
muselI studovati. Všude první, všude výbojný, silný a úspěšný. 

Když přišel do praktického zaměstnání, nebylo tomu jinak. Ať už jako praktický 
lesník na velkostatku ve Vlašimi, anebo po první světové válce jako profesor zemské 
lesnické školy v Jemnici, pak vyšší lesnické školy v Hranicích, všude upozon'í.ovaly jeho 
znamenité kvality na jeho osobu. 

R, 1925 povolán byl do ministerstva zemědělství (ústředního ředitelství st. lesů a 
statků). Již dříve r. 1923 byl pověřen suplováním přednášek dendrometrie a oceňování 
lesů na vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze a habilitoval se pro 
tento vědní obor roku následujícího. Od tohoto času zůstal již věren naší vysoké škole. 
Opustil státní lesní službu a byl r. 1928 jmenován mimořádným, L 1932 řádným profe
sorem této vysoké školy a současně přednostou ústavu lesní taxace. Později, po odchodu 
profesora Dr h. c. Ing. Gabriela Jirsíka do výslužby, převzal po něm stolici a ústav 
lesního zařízení. 

Několik roků před okupací přestěhovala se naše vysoká škola z provisorního umístění 
v barácích ve Vršovicích do moderní budovy v Dejvicích, kde se nyní nachází. To bylo 
spojen? s nutností zaříditi ústavy a vybudovati je co do rozsahu a vybavení tak, aby 
odpovldaly všem požadavkům. Profesor Ševčík udělal při tom poctivý kus práce tak 
že před okupací byl jeho ústav vzorně vybaven. ' 

Pak přišla nejhorší doba našeho národa, německá okupace a s ní spojené zavření 
českých vysokých škol. Naše škola nebyla jen zavřena, ale docela zničena. Ze zařízení 
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a vybavení ústavů nezůstalo takřka nic, co by stálo za zmínku. Dočkal se tedy profesor 
Ševčík ještě toho, aby viděl zničení všeho, co za léta v ústavě nashromáždil. Nedočkal se 
však, aby svůj ústav zase po okupaci znovuvybudoval. Trpěl po léta vážnou žaludeční cho
robou, která svými důsledky ovlivnila všechna poslední léta jeho života. Jeho silný duch 
bojoval marně proti depresi, která se ho čím dále tím více zmocňovala, až podlehl úplně. 

Zemřel v poměrně mladém věku necelých 55 let. Všichni, kdo ho znali, jeho spolu
pracovníci, žáci a hlavně jeho asistenti, mohli si od něho vzíti nejlepší vzor činorodosti, 
pracovní vůle a vytrvalosti. Naše vysoká škola mu vděčí za budovatelskou práci, 
kterou ji věnoval, a utrpěla jeho odchodem ztrátu opravdu těžko nahraditelnou. Naše 
lesnická věda ztratila badatele bystrého a cílevědomého a české lesnictvo člena jednoho 

2 nejlepších. 
Prof. Ing. Dr Karel Matyáš. 

Prof. Ing. Dr H. C. V. KAISLER. 

Bohatá kořist smrti z let nedávno minulých probrala bolestně řady všech povolání 
výběrem smutně doléhajícím, ať šlo o generaci mladou, střední či těch, jimž pro jejich 
věk bylo odložiti nástroj a opustiti svou dílnu. Z rušné funkce nejpřednějšího předsta
vitele vysokého učení technického v Praze v plném zdraví ustupující rektor, prof. Ing. 
Dr h. c. Vojtěch Kaisler, připravený, aby využil pense k vlastnímu zpracování výsled
ků své bohaté odborné práce, doslovně životní žně, opouští v shluku tíživých událostí 
roku 1939 své pracovní prostředí a nenadále dne 20. července 1943 navršuje počet svých 
dnů. Naplnil bezmála půl století plodnou a intensivnÍ prací v speciálním oboru lesnické 
činnosti, v lesnické technice při zneškodňování odtoku přívalových vod v horských ob
lastech a lesnickém stavebnictví, sdružujícím lesní dopravnictví pozemní i vodní, i stavby 
vysoké. Založil naši československou organisaci a orientaci služby hrazení bystřin a 
vnesl do ní svou základní linii, jak odpovídalo jeho kritickému duchu, sledovat jevy 
analysou jejich složek až k vlastním prvkům; budoval vysoké učení lesnické. 

Prof. Kaisler se narodil 8. ledna 1870 v Berouně jako druhý ze čtyř dětí státního pro
kurátora. Po absolvování lesního oboru vysoké školy zemědělské ve Vídni v r. 1893 a 
kratší odborné průpravě na lesním velkostatku v Jilemnici a ve Smečně, vstoupil 
v srpnu 1894 do státní služby hrazení bystřin, kterou vykonával trvale, jako její přední 
člen, až do r. 1921 v zemi České, s výjimkou let 1902-1904, kdy byl přeložen k výkonu 
služby ;r Korutanech a v Přímoří. Jeho hlavním pracovním polem bylo povodí Litav
ky a Rakovnického potoka, pro něž navrhl a sám provedl vlastní systém biologického 
ustálení rozsáhlého území, rozervaného hlubokými roklemi, způsobem skutečně 
trvalým, že i přes nepatrnou péči je ještě dnes, po víc než 50 letech, celá soustava 
zahrážek a porostů zřetelně zachovaná; mimo to se činně uplatnil na uspořádání odtoko
vých poměrů na bystřinných tocích v Krkonoších, Rudohoří a Českomoravské vysočině. 

Svůj pracovní postup a výsledky zahrazovací činnosti zpracoval literárně a uvedl se 
tím do vědeckého světa doma i za hranicemi jako průkopník nových pracovních směrů, 
odvozených z našich přirozených podmínek. Úzkou spoluprací s vodohospodářskými 
kruhy na poli hrazení bystřin a četnými studiemi publikovanými v lesnických a tech
nických časopisech, odborných slovnících a v příručkách dosáhl již v r. 1910 vysokého 
uznání udělením hodnosti honorovaného docenta na kulturně technickém oboru české 
techniky. V čs. republice, v r. 1918, byl povolán do nově utvořeného ministerstva země-
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dělství k vedení služby hrazení bystřin v celém státě, již nově zorganisoval a po vá
lečném ochromení uvedl v život. Zde dlužno zdůrazniti zejména jeho práci v oblasti 
Děsné, Bečvy, Olšavy, vybavení a organisování služby na Slove.nsku a Podk. Rusi; na 
Slovensku přispěl zvláště k rozvoji zahrazovací činnosti v oblasti Váhu a Hronu, na 
Podk. Rusi pak uplatnil své rozsáhlé zkušenosti při sanaci stržovitého území v povodí 

. Boržavy. Přes toto všechno mimořádné pracovní vypětí v organisování počátků vlastní 

. služby přičinil se v letech 1919 a 1920 vynikajícím způsobem o založení lesnického 
odboru při vysoké škole zemědělského inženýrství VUT v Praze a bylo jen samozřej
mým naplněním jeho životního údělu, že při hodnocení jeho práce a osobních kvalit 
padla v prvé řadě na něho volba na úřad řádného profesora technických předmětů na 
našem prvním vysokém účelišti lesnickém; řádným profesorem VUTse stal rozhodnu
tím presidenta republiky v srpnu 1920. 

Subtilní hybná postava prof. Ing. Dr h. c. Vojtěcha Kaislera hostila velmi tem
peramentního a methodického ducha. Byla to především jeho soustavná pracovitost, 
cílevědomá, k pevnému cíli řízená logika činů i myšlení, jakož i průbojnost, jež jej vedly 
přes všechny překážky jako bojovníka o vytvoření služby hrazení bystřin a budování 
jeho ústavu, hájení existence vysoké lesnické školy v Praze a četných posic stavovských 
k vytčené reálně metě. Je těžko představitelné, kdo jiný by byl zastal jeho životní úděl, 
tak niterně vázaný jeho dobou; nenahraditelná a nezastupitelná byla jeho úloha v bu
dování služby hrazení bystřin a činnost vysokoškolská od počátku jeho osobního vzestu
pu v r. 1910, zejména pak v údobí popřevratovém;jako účastnému svědku jeho práce 
budiž mi dovoleno označiti údobí jeho budování dobou Kaislerovou; naplnil skutečně 
~vou prací a výraznou osobností významné dílo v oboru služby hrazení bystřin, jakož 
1 v úřadě učitelském na vysokém učení technickém. Byl členem vědecké rady Masary
kovy akademie práce, členem Čs. akademie zemědělské, děkanem vysoké školy země
dělského a lesního inženýrství, předsedou komise pro II. stát. zkoušku na les. odboru 
a v r. 1938 byl poctěn hodností Dr h. c. vysokého učení technického v Praze. Byl vyzna-
menán řádem sv. Sávy. . 

Snad méně okázalý, ale o to hřejivější byl srdečný vztah a vděk nesčetných poslucha
čů a jeho úředníků, kteří se obraceli na něho se svými . starostmi, a. všech těch, co v za
padlých horských dědinách hledali u něho a našli obětavou pomoc a podporu při od
čiňování následků škod po povodňových pohromách. 

. Jako přednosta služby, přesný k sobě, měl rád přesné a horlivé plnění povinností; sle
?~:al se zájmem práci a výkon úředníků, zejména mladších, svých žáků a podporoval 
JejIch snahy a práce směřující k širšímu pojetí úkolů služby lesníka v~ vodním hospodářství. 
Ač jako vysokoškolský učitel měl za hlavní předmět lesnické stavby, odrážela se jeho 

vědecká a publikační činnost v oboru hrazení bystřin. Bohatá životní zkušenost, po
znatky ze studijních cest do bystřinných oblastí takřka celé Evropy, účast na četných 
mezinárodních kongresech a anketách, vlastní výzkumy a pokusy mu daly základ 
k četným publikovaným studiím o vlivu poměrů lesních, geologických a spádových na 
stav by.střin a zahrážek. A bylo to zejména jeho vypjaté budovatelské úsilí, spojené 
s orgamsováním a zabezpečením nové pražské lesnické fakulty, a nenadálá choroba do
stavivší se záhy po jeho odchodu do výslužby, jež mu znemožnily vydání dlouho při
pravovaného souborného díla o hrazení bystřin, o němž se často rozhovořoval zkouma
je kriticky nové směry činnosti. Tím více je litovati jeho odchodu, že znalosti' muže tak 
vynikajícího v tak skromně obsazeném vědbím oboru, důležitém pro uspořádání našeho 
vodního hospodářství, nebyly zachyceny. . 
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V prof. Ing. Dr h. c. Vojtěchu Kaislerovi odešel vynikající učitel celé generace les
nické, jíž byl· nejen dobrým příkladem, ale jíž také předal cenné plody své práce 
a svého ducha. 

Odešel ušlechtilý pracovník, který se prakticky a vědecky zasloužilo vývoj česko
slovenské služby lesnicko-technické ochrany půdy a o založení a organisaci vysokého 
učení lesnického v Praze . 

Doc. Ing. Dr Zdeněk Válek. 

Prof. Ing. Dr H. C. GABRIEL JIRSfK. 

Zemřel 22. prosince 1943 jen několik málo dní potom, kdy dosáhl věku 77 let, takřka 
celého věnovaného nejvážnější odborné práci, která ho učinila v českých lesnických 

kruzích tak proslulým. . 
Pocházel z velice starého lesnického rodu a tak rodová a pracovní tradice spolu-

působily ve značné míře na veškerou jeho životní činnost, hlavně co se její formy týče. 
Jeho otec byl, stejně jako dřívější generace v rodině, lesníkem v auerspergských službách 
a Jirsík od svého narození dne 7. prosince 1866 v Ko~a~inách. u ~odn:-0k, ~. okres~ 
čáslavském ve služebním domě velkostatku, až do zanecham praktlcke lesmcke cmnostl, 
neopustil nikdy obvod majetku jednoho zaměstnavatele. 

Střední školu navštěvoval v letech 1878-1885 na reálce v Jihlavě a pak studoval 
lesní oddělení vysoké školy zemědělské ve Vídni, kterou opustil roku 1889. Po absolvo
vání vysokého učení a vykonání jednoroční vojenské povinnosti vstoupil v říjnu 1890 
do výkonné služby lesnické nejdříve na panství nasavrckém, patřícím knížecí rodině 
auerspergské kde pobyl dvě léta. Odtud byl přeložen k vrchnímu lesnímu úřadu na 
Libáni a pOhYl tu do konce roku 1894. Od roku 1895 do konce roku 1899 sloužil u les
ního úřadu v Karlslust v Dolních Rakousích a v říjnu r. 1900 pověřen byl vedením 
lesního velkostatku Zelená Hora, na kterémž místě setrval dvanáct let. 

V Zelené Hoře měl po prvé příležitost úplně rozvinouti jak své velké nadání, tak 
i své hluboké odborné vědomosti a pracovní vůli. Postavil lesní administrativu velko
statku na moderní základ a zlepšoval rok za rokem a krok za krokem všechny majetkové 
složky svěřeného mu objektu v každém směru. V les~ ~osp~,daři: moderním, pří:od~ 
co nejvíce respektujícím způsobem, staral se o spolehhve zanzem velkostatku, zvyšem 
porostní zásoby v prvé řadě zvýšením obmýtní doby a současnou péčí o porosty a sta
noviště za účelem zlepšení poměrů přírůstkových. 

Dalekosáhlá byla jeho péče o stavební objekty na majetku. Nejen účelnost, ale 
i hledisko estetické spolurozhodovalo i při té nejstřízlivější stavební práci. 

Myslivec tělem i duší přiváděl provoz lesního hospodářství do nejužšího styku 
s ušlechtilou myslivostí, bez které jen těžko si představiti naše lesy a náš stav. Nemenší 
péči věnoval rozsáhlému a proslulému rybnikářství na velkostatku. 

Když pak roku 1912 přeložen byl jako vedoucí hospodář na velkostatek Žleby, do
'spěl Jirsík do nejlepší úrovně zkušeného, vzdělaného a výkonného lesníka a mohl na 
tomto místě již kliditi plody svého dosavadního životního zrání. Ve Žlebech set~al, až 
do definitivního odchodu do Prahy po převzetí stolice na vysokém učení techmckem, 
ke kterému došlo roku 1921. 

Jirsík rostl ve významu pro svůj obor tak, že se považovalo za samozřejmé, aby se 
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s ním počítalo při· obsazování lesnických stolic na nově zřízených vysokých školách. 
Tak byl roku 1919 a 1920 takřka současně vyzván jak vysokým učením technickým 
v Praze, tak i vysokou školou zemědělskou v Brně, aby na nich převzal katedru. Jirsík 
rozhodl se pro Prahu. Dnem 30. března 1921 převzal jako řádný profesor stolici hospo
dářského lesního zřízení a lesní statistiky na vysoké škole zemědělského a lesního inže
nýrství v Praze a setrval na tomto místě až do odchodu na odpočinek v roce 1937 po 
dosažení 70. roku svého věku. 

Jako dříve v praxi, tak nyní na vysoké škole pracoval bez oddechu, vytrvale a svě
domitě tak, že zanechal po sobě jeden z nejlépe vybavených ústavů fakulty. Jsa spolu
zakladatelem lesnického oddělení pražské techniky, zúčastnil se jeho budování od 
prvních začátků. Přednášel discipliny, které náležejí v lesnictví k nejdůležitějším, a činil 
tak s vybranou, až nápadnou pečlivostí. 

Stejně zasloužil se o zařízení školního lesního statku v Kostelci nad Ůernými lesy, 
sloužícího praktickému výcviku posluchačů, jehož předsedou správního výboru byl až 
do roku 1937 - právě tak, jako o sociální instituce sloužící dobru našich žáků po čas 
jejich studií. 

Tato poslední činnost, pro Jirsíka tak specifická, došla ocenění v pojmenování pod
půrného studijního fondu, zřízeného na vysoké škole, jeho jménem. Byl velmi ctěn 
a vážen svými posluchači a obdivován svými asistenty, kterým byl opravdovým otcem 
a vůdcem i v práci i v životě. 

Byl děkanem vysoké školy v letech 1926/1927 a váženým stařešinou své fakulty. 
Hájil práva vysoké školy a jejích posluchačů na příslušných místech a nevyhýbal se 
za tím účelem žádné námaze. 

Bylo tudíž přijato s uspokojením a s jednomyslným souhlasem celé odborné, vědecké 
a akademické veřejnosti lesnické, když dne 15. června 1937 byla profesoru Jirsíkovi 
propůjčena hodnost čestného doktora vysokého učení technického v Praze. Pocta Jir
síkovi udělená zvýšena byla tou okolností, že to byl první případ, ve kterém se dostalo 
této cti lesníkovi na tomto vysokém učení. 

Že osobnost takového významu, jakou Jirsík byl, nemohla ujíti pozornosti a ocenění 
mezi příslušníky stavu i v hospodářských a správních kruzích,je docela samozřejmé. 
A tak nacházíme Jirsíka ve všech odborných spolcích a institucích ponejvíce na místech 
vedoucích a rozhodujících. Je v mnoha korporacích samosprávných i v institucích vě
deckých, ve spolcích dobročinných i národních. Všude uplatňoval se Jirsík iniciativně 
s průbojností a pracovní ochotou, která neměla sobě rovné. Ůlenem Masarykovy aka
demie práce, odboru zemědělského a lesnického zvolen byl 10. dubna 1920 a členem 
vědecké rady 13. prosince 1934, kdež účastnil se nejen prací v komisích, ale i v plenár
ních schůzích. 

Jirsík byl jako odborník zjev skvělý, ale jako muž a člověk zjev docela mimořádný. 
Vyznačovala ho vzácná noblesa ducha, ušlechtilost srdce a opravdovost citu. Klasická 
uhlazenost vystupování, spojená s otevřeností v jednání, vrozená kultura srdce a po
vznesenost nad vším malicherným, charakterisovala Jirsíka znamenitě a dodávala mu 
vážnosti mezi všemi, kdo se s ním stýkali. Vypočítané vlastnosti zesnulého, tak vzácné, 
tak řídké v čistotě a v rozsahu, v jakém se u něho vyskytovaly, budou jeho památku 
vždy osvětlovati svitem neobyčejnosti. 

Umřel v něm veliký odborník a veliký vychovatel vlastním příkladem. 

Prof. Ing. Dr Karel Matyáš. 
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Prof. Ing. ALOIS NECHLEBA. 

Smluvní profesor Ing. Alois Nechleba narod~l se 28. 6. 1859 v M~letic~~~,U Velv~: 
ze starého selského rodu. Nižší německou realku vystudoval v LltomenClch,. VySŠl 
českou v Praze, kde v r. 1878 maturoval. Pak ~dchází ~a ~esnické učiliště do ~žev?e 

Chorvátsku a ihned na. lesnický odbor techmky curysske, kde v r. 1882 svoJe studla 
:končil s výborným prospěchem. Pobyl pak ještě rok na unive:sitě v Mnichově a ~o 
k tV, h cestách po Italii Istrii a Německu se v r. 1883 vraCl do Čech a nastupuje ra SIC, k ' , v 1 
ihned jako asistent lesního úřadu v Křivoklátě. Na tomto furstenbers em panstVl prose 
pak všemi stupni služebních hodností. Kromě rozsáhlých :esů ~přes 33.00~ ~~!, byly zdv: 
i rozsáhlé dvory a zbytky drobnějších průmyslových zavodu z dob dnveJslch. Dusl 
všeho byla však myslivost, které holdovali majitelé tohoto pans~~í. a In~. N:~hle~va s~ 
během svého úřadování často dostával do rozporu, kdy musel haJItl p:~~1 zven sv:re,ne 

1 V I -bV byl dobry' m kolegou pilným pracovníkem a pOZdejI spravedhvym esy. e s uz e, , d lY 

, d t eny'm. Již v r. 1884 složil v Praze zkoušku pro samostatné lesm hospo are a 
pre s av "k 1 'B 
brzy byl jmenován adjunktem. Od r. 1887-1895 působí jako reVIrm na po eSI u-

k ' kd' 1889 zakládá domov. V r. 1896 přeložen byl jako lesní kontrolor do ova, e Sl v r. , 
Jstředního úřadu v Křivoklátě, v r. 1900 jmenován je vrch. kontrolore;n a zastupcem 
přednosty lesní režie. V r. 1903 se stává lesním insp~ktorem, v:. 1090? l;sn:m radou a sku
tečným přednostou lesní části tohoto majetku. V teto hodnostI zustava az do 1. X. 1922, 

kdy odchází na vlastní žádost na odpočinek. v v " , 

V době" kdy spravoval tento lesní majetek, postaven byl casto pred rozs~~le uko,ly 
při zdolávání různých živelních kalamit (sníh, mniška, sosno~az, obalec jedlovy). 

V r. 1907 a 1908 byl komisařem zkušebním u zkoušek pro leslll pon;ocno~ a ochr~~
nou službu, pak až do r. 1912 komisařem u zkoušek pro samostatne ~eslll hospodare 
u zemského úřadu v Praze. Kromě toho byl okresním lesním te,ch~l~em pro okr~s 
rakovnický, a to od r. 1904-1912. Když odešel do výslužby, presIdhl do PetrOVIC 

u Rakovníka. , . kd 
V r. 1924 zakupuje si malý domek v Rakovníce na "Sekyře" a tam opodal kr~Je, , .e 

prožil celý plodný život lesního výkonného úředníka, ž!l dá~ ~a~š~m úkolům a dal~l pracl. 
V r. 1922 počíná lesní rada Ing. Alois Nech1eba prednasetIjako h~nor?~an~ d?cen~ 

na utvořivším se lesnickém odboru vysoké školv technické v Praze. PrednasI statmcovy 
předmět "ochrana lesa", dále pak encyklopedii lesnictví, :vede i les~ický seminář ~ 
na čas přednáší i lesnické účetnictví. Stává se i přednostou ustavu. s:ohce o~hran~ .lesu 
na vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství a st~rá ,se p~čhve" aby ustav 1 jeho 
sbírky vybavil v krátké době vzorně po stránce pedagogIcke a vedecke. ~~O~? mu na
pomáhá znalost dřívějšího majetku a podařilo se mu vskutku nashroma~dltl tak ~o
četný materiál, že bylo možno se škole postaviti po bok všem ústa~~m ~lzozer.nskym, 
třebaže s delší a historickou tradicí. Bohužel většina tohoto m~tenalu 1 pamatek na 
profesora Nechlebu přišla v bouřlivé době 1939 a 1940 vniveč. , 

V roce 1924 začíná Ing. Al. Nechleba přednášeti ochranu lesa na lesmm odboru 
ukraj. hospod. akademie v Poděbradech, kde působí až do r. 1928. Y: s~ch l,81etech, 
t. j. v r. 1927, se stává smluvním profesorem vys. školy zem. a lesn; mzer:~rstvl v Praze 
a setrvává zde až do r. 1935, kdy ve věku 76 let odchází na trvaly odpocmek. V o.sob
ním styku i ve svých přednáškách zachovával prof. Ing. Nechleba, ~ždy ~aktno~t, ~:m
nost a klid. Vedie slov v přednáškách, poskytoval svým posluchacum vykl~d ; pnmo 
v lese na exkursích, které vodíval na Křivoklátsko, kde znal dopodrobna kazdy porost 
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a kde mohl podati co nejvíce příkladů ze svého oboru. I když již opustil vys. školu, 
sjížděli se k němu o prázdninách někteří žáci a prof. Nechleba s nimi takové exkurse 
podnikal. 

V r. 1923 spoluúčastnil se prací při založení stát. výzk. ústavu pro ochranu lesů, 
který byl_prvým výzkumným ústavem v naší vlasti. Za svoje zásluhy stává se řádným 
členem Ceskosl. akademie zemědělské, Masarykovy akademie práce, Národohospo
dářského ústavu při České Akademii. 

Byla-li doba působení na vys. škole i dobou pilné práce literární, stává se údobí 
vlastního odpočinku měřením hodnot a prací při výzkumu historie kraje křivoklátského, 
kdejako lesník i technik objevuje mnoho zajímavého ze zašlých časů. V r. 1937 pokouší 
se o jeho tělesný organismus mrtvice, která zasahuje levou stranu těla. Silná konstituce 
přemáhá tento nápor a Nechleba brzy pracuje dále. V r. 1943 prodělává těžkou chřip
ku. Zotavuje se poznovu, ale příštího roku k chřipce se přidružuje zápal plic a dne 
2. 6. 1944, tedy krátce před svými 85. narozeninami, opouští tento svět. 

Tvorba literární: Po dobu svého působení na panství křivoklátském je Ing. A. Ne
chleba cele zaměstnán svou prací výkonnou a tak poměrně nehojně zúčastňuje se 
života literárního. V roce 1923, tedy krátce poté, kdy odešel do výslužby, nastává v jeho 
literárním tvoření mezník a Ing. Alois Nechleba neobyčejně pilně zúčastňuje se osvě
tové činnosti. 

Jeho příspěvky (v počtu as 190) týkají se: 
lesnictví ve všech odvětvích, myslivosti, zemědělství v pojetí historickém, dějin tech
niky a průmyslu na Křivoklátsku, historického výzkumu Křivoklátska, různých 
časovostí. 

Jako lesník všímá si často různých otázek pěstebních, těžebních a hlavně ovšem pak 
z oboru ochrany lesa. Zde jako technik všímá si Ing. Nechleba bystře právě vztahu 
člověka, průmyslových zařízení i dopravy k lesu se stanoviska prospěchu a škody. 
Kromě učebnice Ochrany lesa, která vychází v r. 1923, v době vydavatelské tísně, jako 
litografovaná příručka péčí komise pro vydávání příruček při Českém učeni technickém 
v Praze, a knihy "Pokrok v lesní ochraně za poslední desetiletí", která vychází nákla
dem spolku posluchačů vys. školy les. v Praze, je to publikace "Lesní požáry", která 
vychází v Masarykově akademii práce 1923. Důležité jsou i jeho studie o škodách na 
lesích vzniklých exhalací jedovatých plynů a škodách kouřových v krajinách průmys
lových. Dále jsou tu pojednání o působení hrabání steliva, o zmírnění škod, povsta
lých lesním pychem, a jiné kapitoly, všímajíCí si působení člověka na les. 

Ve své bohaté praxi poznal Ing. Nechleba dokonale prvek, který nejvíce ovlivnil 
naše lesní hospodářství kc;mcem minulého a počátkem tohoto století. Je to myslivost. 
Poukázal správně, že nejvíce stejnověkých, stejnotvarých smrčin u nás vzniklo nad
měrným chovem zvěře v lesích a upozornil na souvislost škod, způsobených v tako
výchto porostech pak větrem, červenou hnilobou i hmyzem. Jsa pravodatným mysliv
cem) i když myslivost nebyla mu onou vášní jako se stala jiným, rozumí dobře zvěři 
i výkonu myslivosti a nezřídka je ve svém rozhodování postaven před otázku, zda má 
hájiti les proti zvěři či má-li šetřiti zvěř. Ve svých pracích archiválních seznámil nás 
Nechleba s mnoha věcmi, které již zapadly v zapomenutí. Slavná historie Křivoklátska 
od nejdávnějších dob a bohatý archiv tohoto velkostatku byly popudem Nechlebovi 
k vyhledání mnohých zajímavostí. 

Přirozeně, že zde jeho práce se dotýkaly i zemědělstVÍ a i zde dovede leccos zajíma
vého povědět z regionalistického pojetí. Jeho dobrá průprava technického školení na 
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curyšské technice zavedla Nechlebu i v jeho historických pracích na okraj techniky a 
tak vznikají zajímavé dokumentační práce o prvé koňské železnici u nás, o průmyslech 
kdysi kvetoucích na Křivoklátsku, kde měly dobrou surovinovou základnu v bohatství 
dřevním i rudném. Kruh tento uzavírají četné feuilletony, kde Nechleba podává nám 
své vzpomínky na sebe sama a na celou dobu, kterou prožíval. Hodnotíme-li jeho lite
rární práce, tedy vždy musíme posuzovati ho jako dobrého pracovníka v oboru les
nickém a jako vzor regionálního pracovníka historického, který dovedl všechny otázky 
chápat s celkového hlediska a nám je také tak podávat. 

Seznam jeho literárních prací uveřejněn byl u příležitosti jeho osmdesátin v časopise 
Lesnické práce r. 1940 u příležitosti jeho biografie. K těmto 190 pracím přibylo 
za války ještě několik dalších příspěvků, které zaneseny jsou v seznamu lesnického pí
semnictví za jednotlivá léta. 

Prof Ing. Dr A. Pfe.ffer. 

Prof. Ph. Dr JINDŘICH UZEL. 

Narodil se 10. III. 1868 v Chomutově. Vlivem otce, profesora gymnasijního, záhy 
byl zasvěcen do studia přírodních věd. Vedle toho osvojil si také již v mládí znalost 
moderních jazyků. Po maturitě v Hradci Králové přešel na universitu pražskou, jme
novitě za působení zoologů Friče a Vejdovského. Nestal se však jejich žákem, zato 
záhy - vlivem své samotářské povahy - oddal se studiu entomologie ve své soukromé 
laboratoři. R. 1896 promoval ze zoologie. Téhož roku odebral se do Berlína na studia 
zoologická jmenovitě u Fr. Eih. Schulze. Po návratu přes to, že se ihned nestal 
docentem, pracoval oddaně, jakož i před tím, v entomologii, kdež zpracovával velmi 
obtížnou systematiku ssavého hmyzu: rozměry nepatrných, avšak časem velmi škodli
vých šupinušek, jež jmenovitě v tčchto dobách mají svoji důležitost jako přenášeči 
někter)'ch nemocí rostlinných (virusových). R. 1890 uveřejnil práci "Šupinušky země 
České" (Věstník král. české společnosti nauk, poctěno jubilejní cenou university Karlo
vy. 82 str., 2 kol.litogr. tabulky). Záhy následoval obrovský spis "Monografie řádu 
Thysanoptera" r. 1895. Česky i německy (na protější straně českého textu). Poctěn 
byl jubilejní cenou České akademie pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Obsáhl 
500 kvartových stran, 10 litografovaných tabulí. Práce stala se základním dílem pro 
toto oddělení hmyzu a je stále citována pro objev celé řady nových druhů. Vedle 
toho v Praze i v Berlíně věnoval se studiu embryologie apterygotní skupiny hmyzové: 
"Studien uber die Entwicklung der Apterygoten Insekten", K6niggditz und 
Berlin 1898, 58 str., 6 litogr. tabulí. Získav tím jméno vynikajícího odborníka, byl 
r. 1901 ustanoven anglickou vládou vědeckým pracovníkem v botanické zahradě 
Paradeniya na Ceyloně. V letech 1909! 1 O - disgustován poměry svého okolí -
odebral se po druhé do tropů, a to opět do Východní Indie a na Ceylon. Vybídnutí ně
mecké vlády, aby přijal místo entomologa ve výzkumné stanici biologické v Amani 
(Mrika), odmítl s poukazem na své chabé zdraví. Pracoval dále v Praze a r. 1905 
byl jmenován členem Královské české společnosti nauk v Praze. Téhož roku habili
toval se pro fytopathologii na České technice v Praze, kdež se od té doby ponenáhlu 
začalo připravovati založení oddělení zemědělského. R. 1909 obdržel zde titul mimo
řádného profesora téhož odboru, r. 1918 pak byl jmenován mimořádným profesorem 
zoologie po Ant. Štolcovi ar. 1920 řádným profesorem zoologie i entomologie na zří-
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zent~ tehdá již Vysoké škole zemědělského inženýrství. Když zde bylo pak konstituová
no oddělení lesnické, přednášel tento obor i zde. Před svým jmenováním působil od 
r. 1909 jako přednosta Výzkumné stanice cukrovarnické, založené zemř. prof. K. 
Preisem, při České technice v Praze. Současně vedl fytopathologické práce při vý
zkumné stanici hospodářsko-fysiologické v Českém odboru rady zemědělské v Praze. 
Na obou působištích organisoval doc. Dr Uzel prvý v těchto dobách u nás výzkum 
nemocí hospodářských plodin, převážně u cukrovky. Publikoval tu velkou řadu prací 
popularisačních i poradních, směřujících ponejvíce k ochraně proti chorobám. 
Z, této veškeré činnosti, jakož i jiných četných cest po cizině, vyplynulo mnoho jeho 
vyborných znalostí entomologických i velmi obsáhlé sbírky hmyzové, jež prof. Uzel 
obětavě věnoval pak Národnímu museu v Praze, Zemědělskému museu pražskému, 
Přírodovědeckému museu vídeňskému, museu v Paradeniya aj.,jež se staly předmětem 
zpracování se strany více zahraničních odborníků. Žil· svým isolovaným životem 
vědeckým věnuje se v poslednějších letech oblíbenému svému přemítání filosofickému . ' 
Jemuž věnoval také řadu pojednání, hlavně spis "Příroda evangeliem" 1926 (1937 
též německy), psaný s určitým sklonem k volnomyšlenkářskému názoru náboženské
mu. Prof. Uzel má svůj význam v naší vědě nejen jako výborný, široce vzdělaný 
přírodovědec, jmenovitě v entomologii, nýbrž i tím, že záhy od mládí uplatňoval své 
důležité výzkumy i v cizině, někdy i velmi vzdálené od našich úzkých domácích 
poměrů. Zemřel 19. května 1946. 

Prof Dr A. Peklo. 

Doc. Dr A. HILITZER. 

vAlfred Hilitzer narodil se 3. června 1899 ve Styrském Hradci. Brzo však otec byl 
preložen do Prahy, takže mladý Hilitzer všechna svá studia vykonal v pražských 
školách. Na Smíchově vystudoval reálné gymnasium, maturoval s vyznamenáním 
v roce 1918 a v letech 1918-1922 studoval přírodovědeckou fakultu Karlovy univer
sity, na níž 15. července 1922 byl prohlášen doktorem věd přírodních a v prosinci téhož 
roku složil státní zkoušky profesorské z přírodopisu a zeměpisu. 1. listopadu 1920 stal 
se výpomocným asistentem v botanickém ústavě Čes. vys. učení technického y Praze 
a brzo nato, 1. února 1921 asistentem fytopathologického ústavu, který převzal tou 
dobou prof. Dr F. Bubák, tehdy již velmi těžce rtemocný. Na fytopathologiékém ústavě 
setrval Hilitzer plných sedm let, řídě po brzkém skonu prof. Dr Bubáka po dlo'.lhou 
dobu ústav, jehož sbírky a inventář z valné části sám nashromáždil a uspořádal. Když 
byl po zesnulém Bubákovi jmenován profesorem fytopathologie a ředitelem ústavu 
Dr J. Peklo, přešel Hilitzer 1. února 1928 do ústavu botanického téže vysoké školy, 
kde působil zprvu jako asistent, pak jako komisař a posléze vrchní komisař až do své 
předčasné smrti (27. 9. 1946). Na Čes. vys. uč.enÍ technickém se též habilitoval z bota
niky a obdržel 21. ledna 1931 venia docendi. Byl členem Masarykovy akademie (od 
r. 1930), kde byl poslední léta tajemníkem 1. odboru přírodovědecko-Iékařského a je
dnatelem komise pro ochranu přírody a členem četných odborných domácích 
i zahraničních společností. 

Hilitzer účastnil se vědeckého života botanického již velmi brzo; tak v roce 1920 
a 1921 spolupracoval při prozkumu travních porostů v Čechách a na Moravě, prová
děném výzkumným ústavem lukařským v Praze, v následujících letech pomáhal prof. 
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Dr Schustlerovi při fytogeografickém výzkumu Krkonoš a xerothermního obvodu 
středočeského, od r. 1925 účastnil se geobotanického a oekologického prozkumu reser
vací na Šumavě, který vedl Kavina, a od r. 1926 samostatně prováděl výzkum vege
tačních poměrů v karpatoruských pralesích, se zvláštním zřetelem k lesnictví, k ochra
ně přírody a k floristice i sociologii tajnosnubných. Kavinou uveden do studia mecho
rostů, lišejníků a hub, prof. Dr Schustlerem do studia geobotanického, zvláště fyto. 
sociologického, zdokonalil se v mykologii pod vedením prof. Dr Bubáka, ve fytocosiolo
gii pod vedením švýcarského prof. Dr Braun-Blanqueta; obzor svůj rozšířil pak 
znamenitě na svých cestách, podnikaných každoročně do všech částí Evropy. Tak 
v r. 1930 studuje lesní typy ve Finsku a Laponsku, 1931 pracuje na mořské stanici ve 
Villefranche a na geobotanické stanici v Montpellieru, 1932 a 1933 studuje ve Francii, 
1934 a 1935 v Polsku, 1937 v jižní Francii, v Italii a na Korsice. Výsledky těchto studií 
zpracovává ve svých vědeckých pracích, které se záhy stávají chloubou české litera
tury botanické. Nadán bystrým pozorovacím postřehem, neobyčejnou pamětí, hou
ževnatou pílí a bezměrnou láskou ke své vědě, vyrostl Hili tzer ve svérázného badatele 
a odborníka, vzbuzujícího respekt svými vědomostmi a uznávaného záhy nejen do
mácí, ale i mezinárodní botanickou veřejností. Pracoval velmi důkladně a obezřetně. 
Publikace jeho nevynikají tak objemem, jako kvalitou; vyznačují se přesnou dikcí a 

jistotou. 
Z počátku zabýval se Hilitzer studiem lišejníků; pak zásluhou prof. Dr F. Schustle-· 

ra, který uvedl k nám moderní metody fytogeografické, zabýval se Hilitzer studiem 
rostlinných společenstev; v řadě prací tohoto druhu vyniká zvláště jeho "Etude sur 
la végétation épiphyte de la Bohéme" (1925). Velmi cenné jsou jeho aplikace na les
nictví, z nichž studie o bučinách v okolí Kdyně (Král. spol. nauk 1926), o tisech na 
Nestřebu (1927), o šumavské borovici (Les. práce 1932), o finských lesních typech 
(Č. akad. zeměděl. 1932), o limbě (1932), lesích na Boržavě (1932), pralesích na Pod
karpatské Rusi (1932), a samostatná studie "Les", vydaná knižně 1931, těší se zaslou
žené pozornosti v širokých kruzích praktických. Jeho studie fytosociologická vedla 
jej i k mnohým studiím oekologickým a fysiologickým; z těch vyniká zejména práce 
o vlivu humusových látek na vzrůst kořenů (Beitr. z. Bot. Zentralblatt 1932). Bohatá 
je jeho žeň v obo~u mykologie; tady publikoval řadu studií o morfologii hub vřecka
tých a zejména vzornou a důkladnou monografii Hysteriales, která vyšla knižně ná
kladem Č. A. Z. 1929 a je nejobsažnější studií, která dosud o této skupině byla publi
kována. Ve všech takřka svých publikacích mykologických všímá si Hilitzer i praktic
kého významu studovaných hub a jsou proto jeho práce pozoruhodny i s hlediska 
fytopathologického. Po řadu let Hilitzer sbíral materiál k monografii českých pyreno
mycetů, ale k soubornému zpracování této obtížné skupiny se již nedostal. Svými pra
cemi z nejrozmanitějších oborů botaniky získal si Hilitzer i velké zkušenosti z meto
dologie a vyspěl v jednoho z nejobratnějších našich mikroskopiků, jak svědčí jeho stati 
o lišejnících, játrovkách a menších v příručce vydané prof. Dr J. Klikou "Praktická 
cvičení botanická" (1926); bohaté své zkušenosti experimentální a pozorovací uložil 
v "Příručce metodiky rostlinné sociologie a oekologie", vydané redakcí Kliky-V. No
váka-Kaviny ve Sbor. výzk. ústavů zem. 1935; Hilitzer zpracoval tam fysiografické 
činitele, atmosférické srážky, vlhkost vzdušnou, výpar, transpiraci, hydraturu, osmo
tický tlak a z přístrojů jím konstruovaných se zvláště osvědčil evapometr, dnes vše
obecně oekology používaný. Měl živý zájem též o všechny časové otázky a nevyhýbal 
se ani aktuálním otázkám politickým, o nichž dovedl napsati mužné, otevřené slovo, 
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jak svědčí mnohé jeho články, uveřejněné pod šifrou nebo plným jménem v "Brázdě", 
Zajímavo, že všímal si také krásné literatury a sám i napsal několik románů a dramat' 
tiskem vydal pouze utopistický román: "Mitigen, plyn proti válce" (vydal J. R. Vilí~ 
mek v Praze 1933). Hilitzer byl i rozeným organisátorem; osvědčil se jako pečlivý 
redaktor sborníku "Studia botanica čechica", vycházejícího čtvrtletně od r. 1938 ná
kladem "Kruhu mladých botaniků", jehož byl Hilitzer zakladatelem a předsedou. 

Také. Čsl. zemědělská akademie vděčí Hilitzerovi za pilnou práci, kterou vy
konal Jako hlavní spoluredaktor Zahradnicko':ovocnicko-vinařského slovníku na
učného. Podobně redigoval spolu s Kavinou široce založené exsikátové dílo "Crypto
gamae bohemicae exsiccata", vydávané od r. 1932 a rozcházející se do botanických 
ústavů celého světa; exsikáty, přicházející výměnou za toto dílo, tvoří hlavní součást 
herbáře výtrusných, který je chloubou botanického ústavu čes. vys. učení technického 
v Praze. Nemalých zásluh získal si Hilitzer též o ochranu přírodních památek v celé 
oblasti bývalého našeho státu. Spolupracoval již jako mladý student s konservátorem 
R. Maximovičem, později řídil po léta komisi pro ochranu přírody při Masarykově 
akademii práce, tou dobou Technické akademii, účastnil se jako konservátor mini
ster.stva školství a národní osvěty téměř všech prací památkového úřadu pražského, 
spOjených s ochranou přírody v Čechách. Byl vždy pohotově a nelitoval času, ani ná
mahy, když šlo o zachránění nějaké vzácné přírodní památky; jeho tichá, nehlučná, 

.ale pilná a houževnatá práce byla většinou korunována zdarem. Bohaté své zkušenosti 
zís~ané v praxi ochranářské, uložil částečně v různých článcích odborných časopisů; 
kmžně vydal souborné dílko "Péče o staré stromy" (Unie, Praha 1940), originální 
novinku v naší literatuře, již ochranářské kruhy přijaly s nadšením. Jinak však Hilitzer 
nepatřil ke šťastným jednotlivcům, kterým úspěchy snadno a lehce padají do klína' 
jeho životní dráha nebyla poseta kvítím a každý úspěch musel draze vykoupiti úsilov~ 
nou a neúnavnou prací. 

Seznam velmi početné jeho literární činnosti uveřejněn byl ve Věstníku čsl. aka
demie zemědělské r. 1940. 

Prof. Dr K. Kavina. 

Hon. Docent M. of S. JINDŘICH FOŘ T. 

život Jindřicha Fořta, narozeného v neděli dne ll. února 1877 v Klosterneuburgu 
v Dol. Rakousích, kde jeho otec byl vinařem tamního oenologicko-pomologického 
ústavu, věru nebyl životem svátečním. Bylť Fořt od narození postižen slabým zrakem, 
ale od mladických let zároveň vyzbrojen duchem silné vůle a později příkladnou hou
ževn~tostí hodnou obdivu. Této vytrvalosti, která neznala nezdolatelných překážek, 
vděČIl Fořt, že mohl vykonat průkopnickou práci v českém vinařství a ovocnictví a čeští 
ovocnáři jí vděčí za obnovený rozvoj ovocnictví, jemuž řepařství v druhé polovině 
minulého věku v mnoha rolnických usedlostech i na velkostatcích zasadilo ránu téměř 
smrtelnou. 

Po studiích na reálce v Písku vychodil Jindřich Fořt nejprve dvouletou školu ovoc
nicko-vinařskou na Mělníce, kde se jeho otec zatím stal ředitelem, a po kratší praxi 
vystudoval ústav klosterneuburský s výborným prospěchem. Záhy nato, v mladém 
věku, s úspěchem vykonal zkoušky učitelské způsobilosti na nižší školy ovocnicko
vinařské. Po zkouškách se stal na krátkou dobu učitelem na Mělníce, odkud se v pod-
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zimu roku 1899 rozjel do Kalifornie. Tam pracoval u české vinařské firmy Brat~í 
Korbelové asi půl druhého roku, načež po další čtyři semestry studoval na státní kah
fornské universitě v Berkeley, na níž dosáhl akademické hodnosti "mistra vědy" 
(Master of Science). . 

Po návratu z Ameriky do Čech roku 1903 byljmenován při českém odboru zemědělské 
rady v Praze prvním inspektorem ovocnictví a vinařství pro královstVí České. Tu se 
začíná uplatňovat a rozvíjet Fořtova iniciativa, která v ministerstvu orby ve Vídni, kde 
tehdy jeho strýc působiljako ministr, získala dostatek pochopení. Takjiž roku 1904 bylo 
založeno ovocnicko-vinařské oddělení při výzkumné stanici chemicko-fysiologické, 
jejímž ředitelem byl Dr Julius Stoklasa. Ve funkci přednosty, sedmadvacetiletý, zahájil 
s chemikem Černým výzkumnou činnost v obou uvedených oborech, prvý v Čechách, 
nepřihlížíme-li k pomologickým pracím Karpologické společnosti z dob Ammerlin-

gových. v .., vv 

Ač výchovou vinař a vinařský technolog, věnoval se Fort s ve~ou 1 ovocmctvI, ~ ne,z 
v Čechách zájem rychle rostl po čtyřicetiletém míru. Byv zvolen jednatelem Ovocmcke
ho spolku pro království České, dal úspěšný podnět k ustanovení okresních zahradníků
ovocnářů, maje na zřeteli blahodárnou činnost vynikajícího okresního pomologa Jana 
Říhy, jenž v Chlumci n. Cidlinou působil již od r. 189~: Ta~. vyrostla řada. o~:esníc~, 
tehdy potřebných ovocných školek, proti nimž se pozdějI brOJIlo nespravedhve 1 z ~eJ
bližšího okolí Fořtova, což Fořt těžce nesl, i když - jako kavalír - v zájmu khdu 
v pozdější Ovocnické jednotě zjevně neodporoval. Mnohé z okresních stanic na zužitko
vání ovoce rovněž založených z popudu Fořtova, velmi blahodárně se osvědčily a ne
málo přis;ěly k záchraně podřadného ovoce; některé působí dodnes. Je zajímavo, že 
právě v bohatém řepařském Polabí bylo okresních pomologů ustanoveno - pro ne-

zájem řepařů o ovocnictví - nejméně. . 
Po přeměně Ovocnického spolku pro království České v Českoslove~sko~ Jednot~ 

ovocnickou byly zakládány odbočky této jednoty na mnoha místech, opet nejpOmalejI 
v Polabí. I tu Fořt správně usuzoval na rozmach a význam regionální práce, což se 

plně potvrdilo. 
Po zřízení zemědělského odboru na české technice v Praze přednášel od r. 1910 jako 

honorovaný docent vinařství, po převratu od r. 1919 bylo mu po odchodu suplenta 
Buňata, býv. ředitele pomologického ústavu v Troji, svěřeno i ovocnictvL Na tit~lu 

honorovaný docent" jinak skromný Fořt si velmi zakládal a svým učitelským povm
~ostem na vysokém učení technickém, i když šlo jen o předměty nezkušební, hleděl 
vždy dostát. 

V r. 1919 krátce po založení Československé republiky, pověřilo ministerstvo země-
dělství hon.' docenta Fořta i řízením výzkumného ústavu ovocnicko-vinařského, jenž 
vznikl z bývalého oddělení hospodářsko-fysiologické stanice zemědělské rady. Fořt 
působil v novém ústavu jako přednosta až do r. 1933. 

Jako ovocnářský badatel věnoval se Fořt i soukromě ve svých pokusných sklepích 
zejména výzkumům v oboru sušárenství a ve výrobě nápojů. Vypracoval rychl~sušárnu 
vlastního typu, sestrojil tlakový filtr Duplex a rozličné menší, vesměs praktIc~é po: 
můcky technologické. Jeho ovocné syrupy, nazvané nektary, záhy prosluly Ja,kos~~ 
i úpravou. Jeho ovocná vína i znalci-vinaři, kdysi pohrdající ovocnou konkurenCI, pr~ 
velké prohlídce vín v Praze vůbec nerozeznali od vína révového, ač k prohlídce byh 
přizváni i vynikající odborníci z Moravy a Slovenska. Fořt měl z tohoto svého úspěchu 
radost propagátora-vítěze, i když se s tím svěřil jen několika málo zasvěceným. 

107 



Nemalé jsou zásluhy Fořtovy o knižní vydání Říhovy klasick' l' Č ' 
ovoc " k' h v v v d'lo . e pomo ogle eske 

e V'N J: oz ctyrem 1 um přldružil Fořt svazek pátý označený Réva vinná':' vl' 
po rOZSlrem v druhém vydání. ' ' '' vys y 

ov!~~~c~!ou;á~et1 :~dak~~ Ovkocnických roz~ledů, čestný člen Československé jednoty 
o ' v n~ c en . s. a ademle zemedělské, funkcionář hlavních odborn' 

Fsp~lku al sdruzem ovocmckých, vinařských i zahradnicky' ch dožil. se vrchnl' odb rYd
Ch 

ort zas ouženéh d v' k . v v' ' • a a 
v , o o pocm u, Jenz pro neJ však neznamenal údobí nečinnosti o živo v 

n~pln~ne:n ~r~cí. I, když jej po léta tížila nevyléčitelná choroba, nemohl se o~trhno~~ 
o po rac10vanhl v d~le ~apočatém před půlstoletím v šíři předtím netušené v díle které 
se rozrost o za ramce Jeho očekávání. ' ., 

Hon?rovaný ~ocen~ M. ~~ Sc. Jindřich Fořt, skromný, vytrvalý, přemýšlí ' badatel 
~ad~nr hud~~l~l~ a predevslm přímý, nezáludný člověk a přítel všech lidí ~bré vůle' 
em:: .v ne e 1 ~~ 6. če:vna 1941, krátce po operaci, jež jej nemohla zachránit T' 
~d~z Jej do?r~voddl do obr~dní síně pražského krematoria, cítili, že navždy odešel ~u;' 
Jetnz neznI aJe unavy a osobmho pohodlí, stálou prací jak hořící svíce plamenem sám sebe' 
s ravova. 

d S~,ažíme s.~" aby je~o d~lo jako učitele i výzkumníka dále rostlo a mohutnělo - tak 
ou ame, neJ epe splmme Jeho nepsaný odkaz ku prospěchu a rozvoji čsl. ovocnictví. 

Doc, Ing, Dr Karel Kameniclry. 
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VIII. VYSOKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍCH NAUK. 

Politické události v posledních letech před druhou světovou válkou a nejisté poměry 
mocenské způsobené vyzývavou agresí Německa působily neblaze na zdárnou činnost 
a nerušený vývoj na vysokých školách. Na vysoké škole speciálních nauk organisovaná 
studijní oddělení zeměměřičského inženýrství a pojistné techniky nedostačovala již 
dlouho svým omezeným dobovým rozsahem a náplní studia potřebám praxe. Ačkoliv 
byly podány sborem profesorským ministerstvu školství návrhy na rozšíření studia a 
novou jeho úpravu již několik let před německou okupací, právě neutěšené poměry 
politické a trapná nejistota před budoucností zavinily, že tato otázka zůstala neřešena 
a s ní ovšem také souviselo neobsazování míst a system'sace nových potřebných profe
sur. Ve studijním roce 1938/39, těsně před okupací, bylo na naší škole pro dvě studijní 
oddělení toliko šest profesur řádných a dvě mimořádné, ačkoliv mnoho státnicových 
předmětů (30) bylo obstaráváno pouze honorovanými docenty, případně suplováním. 

V té době byly na škole tyto vyučovací ústavy: 
1. Ústav národního hospodářství, politiky národohospodářské a finanční vědy, který 

měl místnosti jednak v hlavní budově techniky na Karlově náměstí, I. poschodí, jednak 

na Výtoni č. 6, II. poschodí. 
II. Ústav astronomie a matematiky, astronomická observatoř na Karlově náměstí č. 14. 
III. Ústav nižší a vyšší geodesie v Praze II., Kateřinská ul. 40. 
IV. Ústav geodetického počtál'ství, kartografického zobrazování a základů nižší 

geodesie v Praze II., Příčná ul. č. 2. 
V. Ústav druhé matematiky v Praze II., Na Výtoni č. 6. 
VI. Ústav statistiky a matematiky pojistné v Praze II., Trojanova ul. č. 13. 
VII. Ústav praktické geometrie v Praze II., Na Zderaze, a dále měl také místnosti 

v Praze II., U Helmů, IV. poschodí. 
VIII. Ústav pojišťovatelství a pr.áva pojišťovacího v Praze II., Trojanova ul. č. 13. 
IX. Ústav pro vědy právní na Karlově náměstí č. 14. 
X. Ústav tělesné výchovy (společný Universitě a Českému vysokému učení technické-

mu) umístěný v Marathonu, Černá ul. č. 7a. 
Neobsazen byl ústav pojišťovatelství a práva pojišťovacího. Hlavní obtíže školy spo-

čívaly zvláště v nedostatečném vybavení místností, které byly většinou rozstrkány na 
různých místech Prahy v nevhodných nájemních místnostech. 

Členy profesorského sboru byli: JUDr František Hodač, řádný profesor národního 
hospodářství, politiky, statistiky národohospodářské a finanční vědy; Ph. Dr Jindřich 
S v o bod a, řádný profesor sférické astronomie, astronomického určování zeměpisných 
souřadnic a základů vyšší matematiky; Ing. Dr techn. Josef Ryšavý, řádný profesor 
nižší a vyšší geodesie; Dr techn. František Fiala, řádný profesor geodetického počtář
ství, kartografického zobrazování a základů geodesie; Dr techn. Karel Dusl, řádný 
profesor druhé matematiky; Ph. Dr Jaroslav Janko, řádný profesor matemati~y po
jistné a matematické statistiky; Ing. Dr techn. Pavel Potužák, mimořádný profesor 
nauky o katastru a praktické geometrie; dále bezplatní mimořádní profesoři Dr techn. 
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Václav Lenz, a JUDr Václav Joh' , 
Jaroslav Nussberger. ac 1m a zastup ce docentů soukromý docent RNDr 

Po okupaci Němci a po utvoření t zv samos 'h ' 
školství za ministra Dr Kaprase p v'k; l' tatne o statu slovenského ministerstvo 
právní, řádného profesora ústav~~h~z~ o, na vysoko~ ško!~ speciálních nauk pro vědy 
Pešku, Čítal tudíž té doby rofes k' ~ava na umversIte v Bratislavě, Dr Zdeňka 
Řadu přednášek povinnýct státn~:~:ý~h or :e~ke~ 0 10 ~rofesorů a 1 zástupce docentů. 
vaných, případně suplentů. pre metu o starávalo 29 docentů honoro-

Vědečtí úředníci byli na škole dva a to souk ' při ústavu národního hos odářství" , r~my docent Ing. Dr techn.Jan Stocký 
jakožto přednosta ÚstavuPtělesn' ',\soukro~y doce?t Ph. Dr František Smotlacha 
10 zřízenců. Děkanská kancelář e ~r. o;y, d~lle 15 aSIstentů, 4 vědecké síly pomocné a 

Na škole bl' ,~e aJe nu Sl u vedoucí a tři síly pomocné. 
yo zapsano v Zlmmm semestru 1938/39 lk 

164 na zeměměřičském inženy'rstvl' 14 .". ce em 271 posluchačů, z nichž ( CIZInCU) 103 na p .. t' h' .. 
a 4 na oddělení pro kandidáty proú Vl: OJIS ne tec mce (5 CIZInCŮ), 
zapsáno celkem 296 posluchačů etsury. e:m~.~emestru téhož studijního roku bylo 

.. ,a o na zememencském inže 't t ' 171 (1 .. o 

na pOJIstné technice 121 (6 cizinců) a 4 n dd Vl ' . n~r s Vl 5 CIZInCU) 
Okupace částí Čech aMora zb' a o ~ em pro, kandldaty profesury. 

dne 15. března 1939 se provádVYevla taYk
1y

:
h 

Pb o mmchovske katastrofě německým vojskem 
. . ' ze o sazeny byly všech v . 'b d . 

mmI byla také budova České technik na Y' v , ny verejne u ovy a meZI 
školy speciálních nauk měl však na tenYd K~rlove n~~eSytl., Sbor profesorský vysoké 
Stockého Z oboru národohospodářské e~.~.~eno habIhtaycm kolok~ium Ing. Dr Jana 
vchod do budovy byl obsazen . d' Pb Id I !, a to práve v budove techniky. Každý 
., je mm ne o vema VOlák kt v, v, • db . 
zadný civilista nevešel dovnitř K I k . • J y, en pnsne ah toho, aby 

, , . o o Vlum se vsak přece ko I t ' " 
kalmho ústavu za přítomnosti profesorů Brdlíka D I na o, a o,: mlstnostl fYSI-
Janko, Joachima, Kliky Ryšavého Ř ,'v us a, Ernesta, FIaly, Hodače, 
jedině proto, že Němci ne~ědeYll' o lá:t' eznlhckda a Svobody. Mohlo se tak státi 

d 
. zv s mm vc o u ze Zd k d •. 

ostah do budovy techniky. erazu, u y se profeson 

Již diktátem mnichovským přišlo mnoho česk' h 
území zabraných Němci. Když pak 'eště b 1 ~~ zaměstnanců z československých 
vrátili se naši lidé také ze SIo t d Y vy:lasen t. zv. samostatný stát Slovenský, 
inženýři byli přidělováni PokudvebnySl' a o áne~ Slazených českých zemÍ. Zeměměřičtí 
Č ,lve st tm s užbě ke ť t ' • Y' k' , 

v echách a na Moravě avšak mnoho l' d' h' v' s a mm menc ym ustavům 
vojenskou službu, nebo b~li následkem o:: a a~c Inze~zr~, kteří buď si .0dbY,li nedávno 
bez zaměstnání v těchto smutny' ch db' hP á

e Pdr~pustem .ze svazku vOjenskeho, zůstali 
P o ac n ro m tragedIe 

rofesorský sbor pojednal ve svém sezení dne 21 y . . , 
nosti zeměměřičských inženýrů jich Y čd' ?ervna 1939 o hrozlVe nezaměstna-
požádati Eliášovu vládu J"akoz. 'I" tehd

z ~š~ et'bosto~pIl té doby přes 150 osob a usnesl se 
, ej 1 vy or narodního Y , b ' " opatřením umožnila těmto mlady'm l'd I" . sourucenstVl, a y naležltým , I em up atmtl své odb 'Y d . , 

svem podání na důležité práce geodetické kt 'b d orne ve omostI, a ukazal ve 
pro hospodářský rozvoj státu. Vláda h;věl ere u ou ~utně potřebny v době mírové 
ských státních úřadech všechny nezVYamv t a t,o~:zto navrhu a zaměstnala při měřič-
Yk es nane uredníky a kd Y b 1 Y k ' 
~, oly zavřeny, také některé posluchače zeměměřičství a t:k b r y~ , y.y.c:s e vyso~é 
Slm t. zv. nasazením v poslední válce. ,y 1 C ranem pred pozdej-

V té době byla práce na vy k' h vk l' h , d . so yc s '0 ac kalena nedostatkem nále""t'h kl'd 
praz nota a beznadějnost která t hd 1 Y v Zl e o 1 u, 
člověka, měla nesporně vliv na vyuey y ?a~l n~vkalla kazd~u poctivou duši českého 

covaCl Cl e s o y. Pomery se přiostřily začátkem 
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zimního semestru studijního roku 1939/40, kdy byl již pociťován značně silnější tlak na 
české školství vůbec a na vysoké školy zvláště. 

Počátkem zimního semestru 1939/40 nezměnil se nikterak stav personální na vysoké 
škole speciálních nauk proti roku předešlému, stav pqsluchačstva se celkem zvýšil, neboť 
bylo zapsáno 375 posluchačů, z nichž 175 na zeměměřičském inženýrství, 188 na pojist. 
né technice a 12 na oddělení pro středoškolské profesory. 

Zahájení nového semestru bylo jako obvykle začátkem října, avšak vyučování se 
sotva rozběhlo a již přišly temné zvěsti, že nacisté chystají proti českým vysokým 
školám přísná opatření. Dne 16. listopadu 1939 byli narychlo pozdě večer svoláni 
funkcionáři českých pražských vysokých škol k tehdejšímu ministru školství prof. Dr 
Kaprasovi, aby byli upozorněni na to - jak sděluje telefonicky z Berlína tehdejší ministr 
zahraničních věcí Chvalkovský - že bude v nejkratší době proti českým vysokým 
školám přísně zakročeno. Akademičtí funkcionáři měli za úkol brzy ráno informovati 
profesory o zamýšlených opatřeních. Bohužel obsazení škol bylo provedeno již časně 
zrána a v hlavní budově techniky snad již v noci, takže o nějakém informování nedalo 
se mluviti. Kromě ústavů praktické geometrie a astronomie, jakož i děkanské kanceláře, 
jež se nacházely v hlavní budově na Karlově náměstí, obsazeny byly současně ústavy 
geodetického počtářství v Příčné ulici, místnosti praktické geometrie u Helmů, pak 
místnosti pro ústav národního hospodářství a ústav matematiky II. na Výtoni. Ústav 
statistiky a pojistné matematiky byl obsazen o několik dní později. Neobsazen zůstal 
ústav nižší a vyšší geodesie v Kateřinské ulici. Snad na něj okupanti zapomněli. Všechny 
obsazené ústavy byly ponechány zvůli německých vojáků, kteří si tam řádili podle 
své libosti. V jedné místnosti ústavu si zařídili jakousi kancelář a v druhých místnostech 
noclehárnu pro mužstvo hlídky; knihy, diagramy a učebné pomůcky byly prostě na
házeny do jedné místnosti a později do sklepů. 

Za nějakou dobu byli stanoveni pro zavřené české vysoké školy t. zv. vědečtí komisaři 
z německých profesorů a pro školu speciálních nauk jmenován profesor deskriptivní 
geometrie na německé pražské technice Karl Mack, který se ujal správy školy. 

Z ústavů, které byly v nájemných domech, byli vojáci odvoláni, veškerý inventář 
ústavu byl přezkoušen a revidován za přítomnosti přednosty ústavu a vědeckého komi· 
saře, načež ústavy byly zapečetěny a všechny klíče odevzdány profesorovi Mackovi. 
Je nutno konstatovati, že za správcovství tohoto německého profesora nic se z uzavře
ných ústavů neztratilo a že vycházel českým profesorům na různá přání - pokud se 
týkalo půjčení knih nebo přístrojů z ústavního inventáře - vždy ochotně vstříc. Zato 
jeho nástupce v úřadě vědeckého komisaře, profesDr Karas, když profesor Mack se 
rozstonal a pak zemřel, nebyl již tak pečlivý a za jeho vlády začaly se ústavy rozebírati, 
cennější předměty se odvážely na různá místa, lepší nábytek, stroje a knihy si brali 
profesoři německých škol a běžné věci uskladňovala hospodářská správa vysokých škol 
ve svých místnostech, školní nábytek pak a různá zařízení byla uskladňována ve sklepech 
novostavby kliniky na Karlově náměstí. 

Vyklizené místnosti ústavů, umístěné v nájemných domech po různých částech Prahy, 
byly pak okupanty upotřebeny k jiným účelům, sloužícím výhradně německým 
zájmům. Tím měly býti navždy likvidovány české vysoké školy v rámci německé říše. 

Profesoři vysoké školy speciálních nauk se po uzavření vysokých škol navštěvovali 
jednotlivě, aby se poradili o dané situaci a zachraňovali aspoň to, co se v té době 
zachrániti dalo. Brzy však si stanovili středu, jakožto den každotýdenní společné schůzky 
v různých však kavárnách, aby se informovali navzájem o všech zákrocích Němců, 
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podnikaných proti českému vysokému školstvÍ. Chodil pravidelně mezi ně tehdy již 
pensionovaný profesor Dr h. c. Josef Petřík. 

Tento styk měl nesmírný vliv na udržení duševní rovnováhy profesorů, zbavených 
téy~oby ve~keré rr;ožnosti opravdové vědecké práce, daných protektorátními úřady do 
pnkaznostl a hhdaných okupanty v každé sebemenší činnosti. Také zprávy spoje
neckých generálních štábů z událostí válečných poskytovaly vždy nezdolnou víru ve 
vítězství pravdy a pád barbarského nacismu. 

Po uzavření českých vysokých škol pozbylo mnoho vědeckých pomocných sil asisten
ských svého místa a bylo starostí profesorů umístiti asistenty po dobu válečnou na 
vhodná místa ve státních úřadech. Na vysoké škole speciálních nauk se rozřešila tato 
otázka příznivě. Někteří asistenti byli přijati do ministerstva financí jiní k ministerstvu 
veřejných prací, někteří našli útulek v geofysikálním ústavu a pod. Tím bylo zabráněno 
pozdějším "nasazení" těchto schopných lidí do německých pracovních služeb. 

Neblahé válečné poměry měly nepříznivý vliv na zdraví jednotlivých členů 
profesorského sboru. Tak profesoru Dr Jindřichu Svobodovi se zhoršila značně 
žaludeční choroba, takže byl nucen dáti se operovati. Když se již po operaci 
poyz~r:lVoval, by! ~áhle Gestapem uvězněn v roce 1940 na Pankráci a teprve po několika 
mesIclch propusten na svobodu. Je nesporno, že toto věznění značně ztížilo rekonva
lesce~ci profe~o:ay Svobody. Když byl z vězení propuštěn, musel se podrobiti ještě 
druhe operacI, jez byla provedena v nemocnici U milosrdných bratří. Operace do
padla dobře, ale krutý zásah okupantů, kteří zabrali a téměř na hodinu vystěhovali 
celou nemocnici, působil tak rušivě na srdce a nervovou soustavu pacienta, že zemřel 
dne 12. května 1941. 

Náhle zemřel v roce 1943 profesor národního hospodářství JUDr František Hodač. 
V květnu 1944 zemřel po krátké nemoci bývalý senior profesorského sboru prof. Ing. 

Drh. c. Josef Petřík. 
A již na úsvitě znovu nabyté svobody po vítězné válce opouští nás 7. července 1945 

JUDr Václav J oachim, profesor správního práva. 
Pokud se týče persekuce příslušníků vysoké školy speciálních nauk, jsou zprávy velmi 

neúplné, neboť na mnohá vyzvání v novinách, nepřišlo žádné hlášenÍ. Je známo že 
ze členů učitelského sboru byl Ing. Dr Jan Stocký po atentátu na Heydricha dne 
4. VI. 1942 zatčen, vězněn v Terezíně a po velkých útrapách se po dlouhé době vrátil 
s ohroženým zdravím. Byl zbaven v té době místa a všech existenčních prostředků. 
Dyále ~yl z~ ?eydri?hiády za.tč~n a popraven honorovaný docent Základů nauky o země
delstVI, mmlstersky rada mmIsterstva zemědělství Dr J. Prokeš. 

,Z posluchačů pojistné techniky zemřel v koncentračním táboře, pokud je známo 
Vaclav Roth. Zatčených posluchačů pojistné techniky, kteří byli při studentských 
akcích v roce 1939 odvlečeni do koncentračních táborů bylo kromě zmíněného 
Rot~a pět, a to: Bohumil Kábrt, Vladimír Vlach, Jan Kojzar, Josef Jerhot, 
AlOIS Černý. 
v Ze ze~ěměř~čského inže~1rství byli ~dvedeni do koncentračních táborů, pokud je 
skole znamo, tItO posluchacl: M. Hurab, Karel Hodač, Vladimír Elner, Jan Linek 
Karel Mačar, Karel Goldberger, Jiří Citronberg, Jaroslav Lavička, Vil. Dostál, Ja~ 
roslav Hošek, Rud. Pyller, Zoltan Zimmermann, Rudolf Mundl, Antonín Zadina 
František Kord, Jiří Voldán, Vilém Šrail a Josef Kollar. ' 
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Hned po národní revoluci v květnu r. 1945 shromáždili se profesoři školy na rekto
rátě Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí, aby jim byly přiděleny 
místnosti, jež by zabrali pro ústavy školy. Poněvadž místnosti v nájemních budovách, 
v nichž byly ústavy před válkou umístěny, byly obsazeny během války jinak ne~o byly 
v desolátním stavu a také v Trojanově ulici, kde bylo oddělení pojistné techmky, byl 
stav bývalých ústavů žalostný, ježto tyto místnosti zvláště v II. poschodí bombardo
váním velmi utrpěly, bylo třeba pro potřeby školy najíti nové místnosti, v nichž by 
bylo možno brzy zahájiti činnost .. Byly tudíž. přidělen~ p:o odděle~í zeměm~řičskéh~ 
inženýrství mimo některé místnostI astronomIe a praktIckegeometne v hlavm budove 
místnosti III. a IV. poschodí budovy bývalé německé techniky v Husově tř. č. 5. Pro 
oddělení pojistné techniky pak přikázány místnosti na Bojišti č. 3. ~ r:usově tří~ě 
umístěny ústavy nižší a vyšší geodesi~,. ge~detického .počtářs:~í, a praktI:ke ge~:net:Ie, 
na Bojišti pak ústav statistiky a pOj1stne matematIky, POjIstovatelstvl a pOjIstneho 
práva, matematiky II. a ústav národního hospodářst;í. Ně~teré yZ úst,avů byly o~atře~y 
školním nábytkem a poměrně dobře zařízeny, nebot slouzlly pred bm profesorum ne
meckých škol, jiné _ zvláště v Husově tř. ústavy geodetického počtářství a praktické 
geometrie _ měly jen holé místnosti, k tomu ještě ne:čisté, zahmyzené, kte~é byl~ 
třeba nejprve vyčistit a pak teprve opatřiti nábytke~. Usilím.profesorů, n~ko:lk: ~Sl
stentů a posluchačů se podařilo nábytek nastěhovatI ze sklepu na ~~~l?:.: na~estl a 
upraviti posluchárny a úřední místnosti aspoň tak, aby se dala zahajltl jlZ 1. cervna 

vyučovací činnost. 
Také byl shledáván inventář ústavů, který byl rozptýlen po různých místech Prahy 

a tcik velká část pomůcek vyučovacích a knih byla opět zařazena do ústavů. Bohužel 
cenné počítací stroje, psací stroje a některé cennější knihy se nenašly. Dlužno zde vzpo
menouti s povděkem, že značná část cen~ěj~ích ~eod:tických stro~ů byla b~he~. vá~ky 
odvezena Němci na Křivoklát, tam hhdana jedmm posluchacem zememenckeho 
inženýrství a hned po národní revoluci přivezena neporušena do školy. 

Profesorský sbor po národní revoluci v květnu skládal se toliko ze čtyř profesorů, a to 
děkana Dra Františka Fialy, proděkana Dra Josefa Ryšavého, Dra Jaroslava Janko a 
Dra Pavla Potužáka, neboť prof. Joachim brzy onemocněl a zemřel a ostatní členové 
byli revolucí dáni mimo službu. Za těchto okolností bylo třeba heroické síly, aby profe
soři školy zmohli všechny úkoly, které jim téměř od základů nové budování školy uklá
dalo. Proto také usnesli se na tom, že v tak zvaném letním semestru 1945 nebudou 
přijímati nových posluchačů, nýbrž zapisovati jen .~y, kteříy~ht,ěj.í pokrač~vati ve stu
diích, válkou přerušených. K pokračování ve studnch se pnhlasIlo v l~~m~ semes~ru 
1945 ze zeměměřictví 154 posluchačů řádných a 3 mimořádní, z pOjIstne techmky 
288 posluchačů a na profesuru matematiky a deskriptivy 2 posluchači. ... y 

Úkolem školy bylo, aby posluchači, kteří při uzavření českých vysokých škol bylI jlZ 
na konci svých studií, dokončili pokud možno rychle svá studia a odešli do praxe, kde 
jich bylo zapotřebí. Již 20. června 1945 se podrobil~.14 posl~ch~čů IIv' st~t~íyzko~~ce 
ze zeměměřického inženýrství a do konce r. 1945 sloz110 II. statm zkouskuJeste dals~ch 
48 posluchačů. Studium pojistné techniky dokončili do konce letního semestru Jen 

3 posluchači. . 
Zvláště obtížné bylo zvládnouti vyučování a zkoušení v ústavu národního hospo-

dářství, politiky národohospodářské a finanční vědy, který sloužil několika školám 
Českého vysokého učení technického. V letním běhu 1945 a v dalším semestru bylo 
v tomto ústavě zapsáno 5876 posluchačů. Přednášky se proto konaly v bio "Svornost" 
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a paralelně v bio "Oko'\ které však nemohly stačiti tehdejšímu návalu posluchačů. 
Nedostatek studijních pomůcek byl mírněn vydáváním cyklostylovaných nejdůleži

tějších částí přednášek, než byly pořízeny litografované přednášky celé. 
Z vylíčeného je pattno, jak nesmírné úkoly bylo zdolati hrstce lidí v prvních se

mestrech. Přes všechny obtíže byly však ještě v letním semestru 1945 se svolením mini
sterstva školství a osvěty uspořádány pro dřívější absolventy pojistné techniky s jednou 
th~oretickou státní zkouškou přednášky, doplňující dvouleté studium pojistné techniky. 
USilovalo se dlouhá léta před válkou, aby studium pojistné techniky bylo přizpůsobeno 
požadavkům doby a rozšířeno na úplné osmisemestrové studium. Prof. Janko připravil 
také za války nový návrh na rozšíření pojistně technického studia. V naději, že tento
krát reforma bude uskutečněna cestou zákonodárnou, byly tedy zavedeny zmíněné 
doplňovací přednášky, aby mohli bývalí absolventi pokračovati ve studiu a připravo
vati se na II. státní zkoušku. Skutečně toho v plné míře použili a v odpoledních i večer
ních hodinách přicházeli ze zaměstnání zase do poslucháren, kde se pro ně konaly nové 
přednášky. Profesorský sbor projednal úpravu studia a předložil návrh ministerstvu 
školství a osvěty. Podle něho bylo zaváděno osmisemestrové studium statisticko
pojistného inženýrství se dvěma státními zkouškami. 

Školní rok 1945/46. 

Obtíže a mimořádné úkoly, které bylo třeba zdolávati v letním semestru 1945 . , 
trvaly 1 v celém dalším školním roce. Metody vyučování musely býti odlišné od ob-
vyklých, nebot výklady i praktická cvičení bylo nutno mnohdy zhustiti studentům, 
kteří válkou utrpěli tak velkou ztrátu časovou; přitom však se muselo dbáti toho, aby 
úroveň přednášek neutrpěla. Vyučovací metody musely také býti přizpůsobeny tomu, 
že posluchačům byly poskytnuty studijní úlevy, které jim umožňovaly návštěvu 
přednášek i konání zkoušek v mimořádných termínech. 

V tomto období musil býti ještě zdolán úkol zvláštní. Bylo nezbytno uskutečniti před 
dlouhými lety navrhované rozšíření studia obou směrů ze 2 resp. ze 3 let na 4 léta a 
umožniti posluchačům naší vysoké školy hlubší osvojení si obtížnějších poznatků a za
řazení absolventů školy mezi inženýry s úplným vysokoškolským vzděláním. Vypraco
vání návrhů a získání rozhodujících činitelů pro tyto spravedlivé požadavky byla ovšem 
práce nemalá a její tíže spočívala v oboru zeměměřického inženýrství na tehdejším 
děkanovi prof. Dr Frant. Fialovi, jenž v dohodě se zeměměřickým úřadem a se SIA, ná
vrhy vypracoval v duchu n~imodernějších poznatků geodetické vědy a obdobně v oboru 
statisticko-pojistného inženýrství na prof. Dr Jar. Jankovi. Díky vzácnému pochopení 
ministra školství prof. Dr Zdeňka Nejedlého a některých dalších členů vlády byly 
příslušné návrhy ve vládě bez podstatných změn schváleny. Také v prozatimním 
Národním shromáždění byl uznán veliký význam zeměměřictví i odborné práce sta
tistické a pojistně technické, takže vládní návrhy byly kulturním výborem projednány 
a doporučeny plenu sněmovny k schválení. Tak byl tedy ve Sbírce zákonů a nařízení 
republiky Československé vyhlášen zákon ze dne 12. dubna 1946 č. Sb. 87 o úpravě 
zeměměřického studia na vysokých školách technických a zákon ze dne 16. května 1946 
č. Sb. 122 o studiu statisticko-pojistném. K provedení těchto zákonů byly pak minister
stvem školství a osvěty vydány potřebné zkušební řády. Také podle přechodných zku
šebních předpisů bylo umožněno inženýrům zeměměřickým s tříletou studijní dobou 
vykonati státní zkoušku, odpovídající osmisemestrovému studiu, čehož použilo do 
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konce r. 1947 520 kandidátů. Obdobně mohli absolventi pojistně technického studia, 
kteří navštěvovali dříve zmíněné přednášky doplňující pojistně technické studium, vy
konati po absolvování 4 semestrů II. státní zkoušku podle přechodných zkušebních 
předpisů, čehož ·zatím použilo 181 kandidátů. 

Dalším úkolem bylo rozšíření profesorského sboru, válečnými událostmi velmi 
zeslabeného, jak bylo již dříve Vylíčeno. V první řadě bylo však nutno provésti habili
tační řízení některých vědeckých pracovníků, kteří se o udělení veniae docendi ucházeli: 

První z nich byl JUDr Adolf Štafl, jehož habilitační řízení bylo okupací přerušeno a 
jehož docentura pro obor správního práva mohla být potvrzena 28. XI. 1945. Dále se 
habilitovali: pro obor matematické a užité statistiky RNDr František Egermayer, po
tvrzený 3. V. 1946; pro obor sférické, theoretické a užité astronomie RNDr Emil 
Buchar, potvrzený 15. V. 1946; pro obor vyšší geodesie a geodetického počtářství Ing. 
Dr techn. Josef Bohm, potvrzený 10. IV. 1947 a konečně z oboru národohospodářské 
theorie a politiky JUDr Otto Schmidt, potvrzený 27. VI. 1947. 

Na základě návrhů profesorského sboru, učiněných v r. 1945/46, byli jmenováni 
řádnými profesory: Dr Jan Stocký pro obor národního hospodářství a finanční vědy, 
4. X. 1946 s účinností od 1. X. 1945; Dr Adolf Štafl pro obor veřejného práva 23. XII. 
1946; Dr František Vážný pro obor soukromého práva 23. XII. 1946; Dr Emil ~uchar 
pro obor sférické a geodetické astronomie a základů geofysiky, 7. VIII. 1947 s účmností 
od 1. X. 1946; Josef Fiala pro obor podnikového hospodářství a početnictví, jmenován 
7. VIII. 1947. Mimořádným profesorem pro obor matematické a užité statistiky byl 
jmenován Dr František Egermayer 7. VIII. 1947. Mimo to byl učiněn návrh na jme
nování mimořádného profesora Masarykovy university Dr Josefa Nováka řádným pro
fesorem matematiky na naší vysoké škole. Někteří z těchto profesorů konali přednášky 
ze svých oborů již jako docenti před jmenováním, plníce ještě při tom svoje povinnosti 
v úřadech, kde byli zaměstnáni. 

Profesoři vysoké školy věnovali také úsilí o výchovu vědeckého dorostu a podporovali 
všemožně vědecké snahy absolventů naší školy. Výslecky těchto snah se projevily 
jednak literární činností absolventů, jednak dosažením hodnosti doktora věd technic
kých. Ze zeměměřických inženýrů to byli: Ing. Jan Petřík, Ing. Jar. Pichlík, Ing. Jiří 
Brousek, Ing. O. Válka, Ing. Václav Krumphanzl, Ing. Em. Nykodým, Ing. Josef 
Vykutil, Ing. Frant. Kuska, Ing. Karel Kučera a Ing. Jar. Štěpán. Ze statisticko
pojistných inženýrů dosáhli zatím hodnosti doktora věd technických Ing. V. Vlach, 
Ing. Radúz Sýkora a Ing. B. Hruška. 

V těchto letech, o nichž byla právě podána zpráva, byly tedy položeny základy 
k nově vybudované škole, obsahující nyní oddělení zeměměřického inženýrství, oddělení 
statisticko-pojistného inženýrství, učební běh pro kandidáty učitelství na středních 
školách a učebný běh technické ekonomiky. Jl) k Prof. Ph. Dr. aros av an o. 

Ing. Dr H. C. JOSEF PETŘíK. 

V ranních hodinách 16. května 1944 zesnul po krátkém utrpení patriarcha českých 
zeměměřičských inženýrů a mimořádně význačný technik profesor Ing. Dr techn. h. c. 
Josef Petřík. Osud mu byl na sklonku života milostiv, neboť popřál mu pracovati 
v prostředí jeho zálibám milém při svěžesti ducha až téměř do poslednídrdnů. Odešel 
nám navždy přímo od své práce, která mu byla jediným smyslem života. Se zesnulým 
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?dchá~í z n~šich ř~d výrazn~ ?sobnos; českého technického života, jeden z budovatelu 
Jeho nekterych slozek, orgamsator a vyznačný technický průkopník. 

Profesor Petřík se narodil 22. března 1866 na Novém Městě pražském (v Neká 
v 8) kd 'v zance 
c. :, e te~ vyk~nal středoškolská stuaia na první české reálce v Ječné ulici. Roku 1884 
se da~a zapIsovatI na odbor stavebního inženýrství české vysoké školy technické v Praze 
a po Jeho absolvování strávil jako inženýr nějaký čas u firmy Ringhoffer v oddělen' 

'h b vl ' 1 pozemmc stave a ze ezných konstrukcí, hlavně mostních a v Sobotínské železárně 
V let:~h 1891 až 1894 spolupracoval s profesorem Miillere:n a soukromým docente~ 
FrantIs~em Novotným na polohopisných plánech některých měst v Čechách (Písek, 
Rou~mce, Ko:telec. n. O., .. ! .. ouny)v', prová?ěných novou tehdy metodou polygono
metnc~ou: kd~z proJevovalJlz ~d.~acat~u. sv~ praktické činnosti zvláštní náklonnost pro 
geodetlcke prace a smysl pro JejIch kntlcke hodnocení jak po stránce přesnosti tak 
i, ~čelnosti. Když nabyl autorisace civilního geometra, odešel roku 1894 k zemskému 
uraduvv Ko~utanech, ja~ož:o vedoucí inženýr při provádění stavby silnic, a brzy nato 
do sluzeb nejprve zemske vlady a pak městského stavebního úřadu města Lublaně kdež 
mu byly svěřeny hlavně práce spojené s novým zaměřováním a regulací města a :tavby 
most~í. po;é byl nějaký čas zaměstnán při 'vodních stavbách jednak u soukromých 
podmkat,e!~ (Lann~ a firma "Vering Hamburg" ve Vídni), pak jako sekční inženýr 
~ kancelan pro prOjektování průplavu dunajsko-vltavského a od roku 1899 až do svého 
Jmenování profesorem při kanalisaci řek Vltavy a Labe v Čechách, kdež všude prováděl 
pro vodní díla příslušné tachymetrické a nivelační práce měřičské. 
, Na základě těchto zkušeností bylo mu svěřeno ve studijním r. 1900jOl a po další 

le;~ suplování přednášek ~e Základů nižší geodesie pro různé odbory a zároveň před
nasek z Nauky o rakouskem katastru na české vysoké škole technické v Praze. V roce 
~ ~04 ~e habilitoval na

v 
t,éže škole pro nižší geodesii, načež roku 1905 byl jmenován mimo

radnym a roku 1910 radným profesorem nižší geodesie a pozemkového katastru a nově 
zřízených přednášek z agrárních operací. Učitelskou činnost vykonával až do svého 70. 
roku, kdy po skončení letního semestru studijního r.1935j36 odešel na trvalý odpočinek. 
. , Profesor Petřík, byv povolán k učitelské činnosti na vysokou školu, budoval z nevel

kych začátků, které tehdy byly pro vzdělání zeměměřičů na technice k disposici trvalé 
zákla~y pro vy~čo;állí ?lavn,ích odvětví zeměměřičských disciplin, jež by spočí~aly na 
pevne mat~m:t1cke .b~Sl a daval~ ~bsolventu schopnost užité měřičské methody a vý
sled~~, pracl :,zdy ,kntl~ky hodnotItI. K tomuto cíli usiluje ve svých přednáškách jednak 
o ve:sl pron:knutl poctu vyrovnávacího podle metody ne:jmenších čtverců do našich 
pracl geodetIckých, dotud téměř neužitého V běžné praxi J' ednak snaží se souboniě a 
d 'I v ' etal ne propracovati dosud zde málo známá počtářská řešení určující posíce trigono-
metrických a jiných geodetických bodů. Vytvořuje z nich tak ~ystematicky zpracované 
nauky: opatřené řadou do podrobností propočítaných příkladů, velmi účelně z praxe 
volenych, aby absolvent byl co nejúplněji vyzbrojen pro budoucí úkoly v praxi. Také 
dosud roztroušené měřičské zákony, nařízení a instrukce pozemkového katastru 
s~:or::~ž~.i1 v syste~:ticky pro~racovanou nauku, která by tvořila jednotný celek, a 
pnbhz,tl Jl ~oslu:~a;um a techmkůn: v praxi v~odným výběrem technických aplikací. 
Ve s~ych prednaskach postupov~l vzdy metodIcky od jednodušších jevů k složitějším, 
ml~vtl formou prostou, každý pOjem měl dobře uvážen a přesně vymezen a hleda.l pro 
něj přiléhavé P?jmenování, jež by bylo v souladu s duchem českého jazyka, a tím tvořil 
?evnou geodetIckou terminologii, dnes vžitou v naší geodesii. Také kladl důraz na 
Jednotné označení stejných pojmů, tedy na jednotnou symboliku, jakožto důležitý pe-
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dagogický prostředek pro snadné zvládnutí nové látky posluchačem. Touto činností 
možno plným právem řaditi profesora Petříka do přední řady zakladatelů a budovatelů 
'geodetických nauk u nás. 

Když nová odvětví měřičské práce vyžadovala nových znalostí, přibírá profesor 
Petřík ke své učební povinnosti nově zavedené přednášky o plánech upravovacích a 
zastavovacích, později přednášky o geodetickém a trigonometrickém pdčtářství, kde 
probírány vybrané stati matematické geodesie a po reformě studia zeměměřičského 
otevírá pro pokročilé geodetický seminář. Tím dal základ k řadě· disciplin, jež umožnily 
další rozvoj a pokrok důležitých částí geodesie u nás. Tímto cílevědomým rozšiřováním 
vlastních přednášek připravil již půdu příštímu řádně vybudovanému odboru zeměmě
řičského inženýrství, jenž by absolventům poskytl ucelené a úplné geodetické vzdělání 
jak ve všech otázkách praxe měřičské, tak i pro věde: ké úkoly geodetické vyššího druhu. 
O časové rozšíření studia na čtyři léta a jeho prohloubení usiloval již od počátku své 
vysokoškolské dráhy, avšak po válce světové staví se v čelo všech akcí pro reorganisaci, 
pracuje spolkově i publicisticky a dosahuje po mnohých překážkách a s vynaložením 
všech sil zákonem ze dne 14. července 1927 aspoň částečného rozšíření studia na dobu 
pouze tříletou, neuspokojující ovšem potřeby dnešní práce zeměměřičské. 

Profesor Petřík měl porozumění nejen pro svůj úzký obor učitelské činnosti, nýbrž 
pro všechny jevy technického a hospodářského života a zasloužil se svým působením 
na škole nemalou měrou též o rozvoj jiných studijních oborů technických. Zvláštní jeho 
přízni se těšilo studium pojistné techniky, které právě tak jako zeměměřičství bylo ve 
snaze o reorganisaci stále brzděno vlivnými činiteli na rozhodujících místech. Profewr 
Petřík nelitoval nikdy námahy a buď zápas vedl sám, nebo účinně napomáhal. I o rozvoj 
jiných studijních odborů technických se zasloužil, zvláště pak těch; jež vyšly z obecného 

oddělení vysoké školy technické. 
S učitelskou činností profesora Petříka spojeno je jednak budování nově zřízeného 

ústavu praktické geometrie, jehož nejnutnější vybavení za tehdejších úsporných poměrů 
vyžadovalo mnoho úsilí, jednak jeho literární vědecké a odborné práce, jež jsou uloženy 
v jeho knižních vydáních přednášek a pak ve vědeckých a odborných studiích, otiště
ných v domácích a mnohých zahraničních časopisech. Z jeho větších publikací nutno 
jmenovati několikrát vydanou knihu Základy nižší geodesie, která nalezla u inženýrů 
a v praxi pro svůj jasný a obsažný výklad geodetických základů a přehledné uspořádání 
měřičských strojů a pomůcek, zvláště pak jejich rektifikací, značnou oblibu. Počtářská 
část geodesie je zpracována v knihách: Užití metody nejmenších čtverců při výpočtu 
nivelací, Vyrovnání technických nivelací metodou nejmenších čtverců, Úvod do trigo
nometrických a polygonálních výpočtů, Geodetické počtářství atd., všechny publikace 
ve více vydáních vždy doplněné novými poznatky. Z katastru daně pozemkové vydal 
profesor Petřík mimo jiné opět v několika vydáních Měřičské předpisy, Úvod do katastru 
daně pozemkové, Nauku o pozemkovém katastru, jakož i menší vydání různých předpi
sů. Pro práce scelovací otiskl přednášky Agrární operace, podávající vývoj a výsledky 
agrárních operací, hlavně scelování pozemků, v našich zemích i v cizině a pro poslucha
če přednášek "Plány upravovací a zastavovací" vydal knížku Stavba měst a plány 
upravovací, jež obsahuje zhuštěný výtah zásad tohoto rozsáhlého oboru, v němž kromě 
malých brožur nebylo té doby li nás'vůbec původní literatury. Všechny práce jsou psány 
ryzímjazykem,jasným slohem,jednoduchou formou, dobře čtenáři přístupnou. 

Tato rozsáhlá činnost literární, spojená úzce s učitelským působením, doplněna jest 
ještě studiemi otištěnými v četných odborných časopisech domácích i zahraničních, 
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kamž napsal profesor Petřík množství cenných pojednání z oboru geodesie, katastru a 
agrárních operací, dále velkou řadu článků a studií z historie měření, z historie a vývoje 
map našich zemí. Zpracováním historických studií se zvláště rád zabýval a nelitoval 
času a finančních obětí o volných dnech k výzkumu po knihovnách a archivech u nás 
i v cizině. I dosti je literárních příspěvků z jiných technických odvětví, biografií 
význačných mužů technického života, je třeba vzpomenouti i jeho činnosti pro uspo
řádání geodetické látky v Technickém slovníku, autorství mnoha hesel geodetických 
a mnoha jiných menších zpráva recensí v různých časopisech. 

Při této publikační činnosti možno ještě krátce vzpomenouti jeho funkcí odborného, 
a od roku 1907 do konce roku 1913 odpovědného redaktora Technického obzoru, stálého 
odborného redaktora Zeměměřičského věstníku a později Obzoru, redaktora Sborníku 
České akademie technické a v poslední době též šéfredaktora Zprávo technické službě: 

Tato význačná činnost vědecká a odborná, známá i za hranicemi naší vlasti, zjed
nala profesoru Petříkovi přístup do mnohých vědeckých a odborných institucí domá
cích i zahraničních, kdež vždy plně uplatňoval své veliké vědomosti úplně nezištně a 
bez ohledu na osoby, ve prospěch vědy a technického snažení. Jakožto člen a také 
předseda geodetického a geofysikálního komitétu poctivě se staral o vybudování řád
ných geodetických základů našich zemí, jako zakladatel a stálý předseda České foto
grammetrické společnosti dbal o rozvoj tohoto důležitého odvětví geodesie v českých 
odborných kruzích, v České akademii technické vyvíjel pak vynikající činnost jako člen 
vědecké rady a předseda III. třídy a od roku 1938 jakožto generální tajemník Akade
mie. Pro povznesení a vývoj české vědy technické má také nemalý význam působení 
jeho v České matici technické, kde dlouhou řadu let byl pokladníkem. Mimo to byl 
členem poradního sboru matematicko-přírodovědeckého při ministerstvu školství a 
národní osvěty, stálým poradcem ministerstva financí ve věcech zeměměřičského studia 
a pozemkového katastru, radou patentního úřadu a mnohé jiné. 

Zvláštní význam pro naši technickou veřejnost má stavovská činnost Petříkova. Od 
svého mládí pracoval obětavě v SIA, kdež za svou organisační a stavovskou práci byl 
odměněn čestným členstvím, mimořádně však zasloužil se o rozvoj a povznesení 
českých zeměměřičských inženýrů, jejichž různorodé složky, mající často protichůdné 
zájmy, dovedl spojiti v jednotnou organisaci "Spolek českých zeměměřičů", jehož byl 
od začátku po dlouhá léta předsedou a později jmenován čestným členem a čestným 
předsedou. Ve spolku se soustředila všechna práce pro povznesení zeměměřičského 
stavu, již vedla organisoval profesor Petřík, často proti téměř nepřekonatelným pře
kážkám, avšak nikdy neumdléval, až dosáhl cíle. Se spolkem spjata je též otázka styků 
českých zeměměřičů s odbornými kruhy zahraničními, již budoval a organisoval 
hlavně profesor Petřík, nelituje mnohých hmotných obětí. Sám byl členem stálého 
výboru mezinárodní federace zeměměřičů a předsedou některých pracovních komisí 
na mezinárodních zeměměřičských kongresích. - Vedle již jmenovaných čestných 
členství obdržel roku 1928 také čestné členství Jednoty civilních geometrů. 

Za činnost vědeckou a zásluhy o rozvoj vysoké školy zvolen byl ve studijním roce 
1926/27 rektorem vysokého učení technického a devětkrát děkanem různých odborů 
studijních. Jeho vědecká a učitelská práce byla pak roku 1935 korunována nejvyšším 
vyznamenáním, jež může vysoká škola poskytnouti, udělením čestného doktorátu věd 
technických. Zvláštního vyznamenání se mu dostalo také z ciziny za vynikající techni
ckou činnost vědeckou, odbornou a stavovskou. 

Bylo by neúplné, kdyby při vylíčení životního díla Petříkova nebylo vzpomenuto 
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jeho dobrého srdce, které neznalo fálše a intrik a které pomáhalo každému, kdo po
moci potřeboval a na profesora Petříka se obrátil. To poznali všichni ti, jimž popřál 
osud pracovati s ním déle v kterémkoli oboru. Jeho osobní poctivost a naprostá loyál
nost ve spolupráci, ať na poli vědy nebo kultury vůbec a jeho nezištná obětavost pro 
dosažení cílů, které uznal podle svého vnitřního' přesvědčení pro dobro věcí za nutné, 
musí si vynutiti u každého úctu a obdiv. Jeho veliká píle v práci, příslovečná skromnost 
a ryzí národní smýšlení jsou vlastnosti, které mohou jako zářný příklad svítiti na cestu 
generacím mladým. Mezi českými inženýry a zejména inženýry zeměměřičskými, 
bude jeho zářivý příklad a čestná památka stále žíti. 

Prof. F. Fiala. 

Prof. Dr JINDŘICH SVOBODA. 

Narodil se dne 13. července 1884 ve Volyni v jižních Čechách. Studia středoškolská 
konal na gymnasiu v Písku, načež věnoval se stúdiu matematiky, fysiky a hlavně 
astronomie. Na fakultě dostalo se mu důkladného vzdělání u vynikajících profesorů 
Sobotky v geometrii, Koláčka v theoretické fysice a Grusse v astronomii, u kteréhož 
se po celou dobu studií cvičil na astronomické observatoři a v posledním :oce počítal 
dráhu tehdy objevené asteroidy Nerthus. A dos.áhl v du?nu r. 1908 ~okto~atu ~losofie. 
Poté .vykonal zkoušky způsobilosti z matematiky a fYSIky a nastoupil ve skol~Im roce 
1909/10 jako zkušební kandidát na akademickém gymnasiu v Praze. Od :: října }910 
byl asistentem na vysoké škole technické v Praze u pr?f~soravDr ~rantlskav~usla a 
v letním semestru stud. r. 1911/12 pověřen byl suplovamm prednasek o vySSl mate
matice a vedením astronomických zpráv v Časopise pro pěstování matematiky 

a fysiky. " v, 
V téže době svěřil mu ředitel Českoslovanské obchodm akademIe v Praze II, Řeza-

bek vyučování národohospodářské aritmetice a fysice. Obíral se v té době hlavně stu
diem komet a podařilo se mu dokázati souvislost Aquarid S kometou Halleyovou a 
souvislost Orionid s touto kometou. Výsledky uveřejnil v Rozpravách České akademie 
v r. 1914. Krátký obsah této práce vydal v Astronomische Nachrichten. 

Téhož roku uveřejnil tamže práci "O tvaru meteorického roje komety Halleyovy". 
Podařilo se mu dále vysvětliti pohyb radiantu Lyrid a Perseid. 

Na základě těchto prací bylo mu dovoleno konati pozorování na soukromé tehdy 
hvězdárně bratří Fričů v Ondřejově. V té době se habilitoval na filosofické fakultě 
university Karlovy v Praze, ale habilitace nebyla vídeňským ministerstvem potvrzena 
z důvodů formálních. V r. 1915 uveřejnil v Rozpravách České akademie práci "Gra
fické řešení dráhy meteoru pomocí hodografu". 

S podporou České akademie konal další studie o stabilitě jádra komety, která se 
pohybuje v kuželosečce libovolné excentricity kolem Slunce". V tét~ práci a v p~jed
nání "Sur la désintégration des comětes", uveřejněném v Bulletm Astronomlque 
v Paříži zobecnil formuli Lowellovu pro stabilitu komet a uživ tohoto zobecněného 
vzorce ~a kometu 1882 II a systém komet 1843 I, 1880 I a 1882 II dokázal, že k dělení 
jádra komety stačí rušivá síla vycházející jen ze Slunce. " . 

Kromě toho jako výsledky těchto studií uveřejnil menší články v astronomIckých 
časopisech? 

Tyto studie vedly jej k hlubšímu studiu theoretické astronomie a k pojednání z me-
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chaniky nebeské "O Lagrangeových řešeních problému tří těles" (Časopis pro pěsto
vání matematiky a fysiky) ve které podal jednoduché odvození singulárních řešení 
problému tří těles ze čtyř diferenciálních rovnic pro relativní pohyb dvou těles vzhle
dem k třetímu. 

V té době napsal několik kritik prací W. W. Heinricha. 
., ~ěhem let válečných byl současně asistentem na české technice a nejlepším suplu
jlClm profesorem na Českoslovanské obchodní akademii v Praze a r. 1919 definitivním. 
V téže době byl připuštěn za soukromého docenta pro obor astronomie na České tech
nice pražské a nově založené vysoké škole obchodní pověřen byl suplováním předná
šek o kupecké aritmetice a v zimním semestru svěřeny mu byly přednášky o základech 
vyšší matematiky pro posluchače architektury, chemického, zemědělského a lesního 
inženýrství a přednášky o politické aritmetice na vysoké škole obchodní, načež 
v r. 1920 jmenován mimořádným profesorem pro základy vyšší matematiky a pro 
sférickou astronomii. U této nové stolice začal budovat ústav i astronomickou 
observatoř. 

Mnohá nová zařízení vystavoval v r. 1928 na výstavě soudobé kultury v Brně a 
přednášel o nich téhož roku na sjezdu přírodozpytců, lékařů a inženýrů v Praze. 
Zde sestrojil zařízení k pokusům s umělým meteoritem. O výsledcích těchto pokusů 
přednášel r. 1935 na astronomických kongresech v Paříži a Bernu. O úspěchu této 
nové methody svědčí, že z usnesení pařížského kongresu Mezinárodní unie astrono
mické r. 1935 byla tato methoda přijata do mezinárodního programu komise pro me
teority s doporučením, aby touto methodou bylo pozorováno také na ostatních obser
vatořích. Příslušná publikace vyšla v r. 193J v pojednáních Královské české společ
nosti nauk a výsledky početní přednesl mezinárodnímu sjezdu matematiků v Oslo 
v r. 1936. 

R. 1923 jmenován byl řádným profesorem. Podstatně zdokonalil známou methodu 
Horrebow-Talcottovu k určení výšky pólové sestrojením nového přístroje, kterým bylo 
umožněno provésti pozorování hvězdy jižní i severní bez libely a bez překládání stroje, 
čímž přesnost pozorování byla značně zvýšena. V r. 1928 přednášel o výsledcích 
těchto pokusů na sjezdu přírodozpytců, lékařů a inženýrů v Praze a vystavoval nový 
přístroj na výstavě soudobé kultury v Brně. 

V r. 1927, udal nový početní způsob redukce pozorování časových signálů. 
Zabývaje se studiem methody stálých výšek pro měření zeměpisných souřadnic, 

konstruoval Svoboda nové stroje pomocí rtuťového horizontu a neosobního mikro
metru vláknového. Zlepšil lomený dalekohled de la Baume-Pluvinelův. Sestrojil 
zrcadlový astroláb. Oba stroje byly vystaveny v r. 1935 na výstavě v Paříži. 

I jinak Svoboda věnoval vybudování astronomické observatoře opravdu mimo
řádnou péči; zvláštní zmínky zasluhuje thermostat k astronomickým hodinám. 

V posledních pěti letech svého života se věnoval meteorům a konstruoval přístr~i 
na určení osobní chyby. (Říše hvězd r. 1939 a 2. a 3. svazek publikací hvězdárny Čes. 
vys. učení technického v Praze.) 

Publikoval ještě kratší studii "Die Radianten des Meteorstromes des Kometen 
Jurlof-Achmarof-Hassel" (Beobachtungs-Zirkullar der Astronomischen Nachrichten), 
dále v Říši hvězd (1940) "Číselný- kod pro astronomické telegramy", jakož i článek 
"Astronomie na české technice v Praze" v příležitosti 75. výročí založení Spolku 
českých inženýrů v Praze (1940). 

Poslední práce prof. Svobody, rovněž z meteorické astronomie vyšla až po jeho 
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smrti v Říši hvězd (1941) pod názvem "Zenitová atrakce a denní aberace radiantu 

meteorického roje". . o v 
Napsal mimo uvedené řadu článků i studií do různých odborných časopISU, ra~u 

h sel do Technického slovníku naučného, do Technického průvodce a pod. Pro svoJe 
p~sluchače vydallitografované přednášky o astronomii sférické. , , 

Prof. Svoboda byl též členem mnoha vědeckých a odborných společnostI, ko:poracl 

Polků' tak byl členem Národní rady badatelské, Královské české společnostI nauk, 
a s , ,.' k' dl hlt' Vl m Masarykovy akademie práce, Mezinárodm ume. ~s~ronomlc~, ou o e ym c ene 

'boru Čs. astronomické společnosti, členem SOClete astronomlque de France a pod., 
~y 1 radou patentního soudu a ovšem členem mnoha zkušebních komisí na Čes. vys. 
urení techn. v Praze. Byl vyznamenán i řádem důstojníka Čestné legie, 

Prof. Svoboda vystupoval vždy jako opravdový a hluboce cítící vlvasten~c a by.l za 
německé okupace internován, když prodělal těžké operace. To melo vhv na Jeho 

zesláblý organismus. Zemřel 12. května 1941. 
Život prof. Svobody byl život krásný, vyplněný nejen prací, ale i radostí z práce, 

sebeobětováním až do krajnosti. 
Upraveno podle nekrologu p. Ing. Dr J. Procházky. 

Prof JUDr FRANTIŠEK X. HODAČ. 

Narodil se v Brně z advokátské rodiny dne 21. srpna 1883 a do Prahy odešel p.o m~tu-
'tě studovat filosofii. Vedlo jej k tomu tehdejší humanistické zaměření gymnaSIí a jeho 

~lastní záliba v krásné literatuře; v 18 letech uveřejnil knížk~ vbás~í ,,~ála~y". P~ ~v?u 
semestrech odešel však na práva, kam ho strhla touha po ucastl na ceskem. ;ereJn~m 
v' C P doktorátu 1907 studoval u Philippowiche ve Vídni s úmyslem hablhtovatI se 
ZlVO e. k~ vk le R 1911 se habilitoval na technice v Brně pro národohospodářskou 
na vyso e s o. . V , K 1 
politiku, finanční vědu a statistiku, avšak stolice byla obsazena --:-v po slyse?: ar ovy 
university _ starším pražským docentem Englišem. Tehdy pomyslel Hodac dok~nce 

.. , eVdnl' obor a to nauky právní avšak vida kandidaturu Weyrovu, uznaljeho na Jmy v, ' ,,' h . 
vynikající kvality a vzal vlastní žádost zpět. Po první sv~t~ve. val:~ b~la je o vema 
docendi přenesena na pražskou techniku a brzy se stal Hodac mlmoradnym pr~~esor,em 
národního hospodářství na vysoké škole speciálních nauk a L 1922 profesorem radnym. 

R. 1937-38 byl děkanem v. š. spec. nauk. . v' .' , 
Ruku v ruce s theoretickou a učitelskou prací pokračovala Jeho c'mnost praktIcka: 

JeVtě v Brně byl činný v Průmyslové jednotě moravské, ve Vídni vedl Spolek výrob cu 
o~uvi, v Praze pak organisoval Ústřední svaz pr~m:slník~, kt,erý byl před~~ůd:em 
dnešního velkého svazu průmyslu. Byl jeho generalmm taJemmkem, a pozdeJl mlsto: 
předsedou. Od r. 1919 do r. 1929 byl členem bankovní rady cedulove ~anky. Hyl take 
politicky činný a v letech 1929-1935 byl poslancem. Od. r, 1938 ,rreds~dal hospo
dářské radě při předsednictvu vlády a zároveň stupňoval čm~ost. sveho .n~rodohos,r~
dářského ústavu na vysoké škole. Po uzavření vysokých škol pusobll pOnejVl~e ve Zlme, 
kde vedl národohospodářské oddělení Studijního ústavu Baťových závodu. Pracoval 
v mnoha odborných organisacích a společnostech a zast~p~val č:sko~~ovenskt průmysl na 
řadě mezinárodních konferencí, též jako člen výboru Mezmarodmho uradu pracev Ženev~. 

Jeho literární činnost byla především časopisecká a v den~ím ,tisku. ?~ r:v 1914 ~e~l
goval Průmyslový věstník, od r. 1926 Obzor národohospodarsky, pozdej! tez denm hst 
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Národní noviny, časem přeměněný na týdeník. Nespecialisoval se na úzký obor, psal 
a přednášel o nejrůznějších problémech, avšak nejbližší mu zůstaly otázky průmyslové 
organ~sace a politiky. Nedokončeno zůstalo dílo, jež slibovalo státi se velkým pří
spěvkem v hledání poměru kapitálu a práce a jež mělo čerpati ze života zkušeností 
Tomáše Bati. 

Zemřel náhle ve Zlíně lO. března 1943 nedokončiv šedesáti let, aniž vydal plody 
rozsáhlých životních zkušeností, které mohly přinést vědecké práci i dennímu životu 
velký užitek. 

Doc. Dr Al. Král. 

Dr VÁCLAV JOACHIM. 

Dr VáclavJoachim, profesor správního práva na vysokém učení technickém v Praze 
a odborový přednosta ministerstva vnitra v. v., zemřel dne 7. července 1945. S profe
sorem Joachimem odešla osobnost mimořádného významu a mimořádných zásluh. 
Narodil se dne 13. listopadu 1876 v Březnici v Čechách, gymnasium studoval v Táboře, 
práva v Praze. Dne 5. srpna 1901 vstoupil do praxe k Zemskému soudu v Praze a dne 
2. června 1902 přestoupil do služeb magistrátu hlavního města Prahy. Po převratu byl 
povolán do ministerstva vnitra, kde byl přednostou legislativního oddělení. Za doby 
své působnosti u magistrátu hlavního města Prahy vedl též agendu Svazu českých 
měst. Jako vynikající znalec ústavního a správního práva zúčastnil se celé řady mezi
národních jednání a dvakrát byl přednostou vládní delegace na mezinárodních kon
gresech pro vědy správní (v Bruselu v roce 1923 a v Paříži 1927). 

Jeho neobyčejné a mnohostranné znalosti odborné a jazykové mají svůj odraz 
i v jeho díle, které se projevuje v několika směrech. Je to jeho činnost vědecká, k níž 
svorně se druží činnost ve vědeckých spolcích, zejména v Právnické jednotě, dále čin
nost redakční, učitelská a dráha úřednická. V roce 1913 habilitoval se na vysokém 
učení technickém v Praze pro právo správní a později byl jmenován bezplatným 
profesorem. Od roku 1925 byl členem učitelského sboru Svobodné školy politických 
nauk a od roku 1929 jejím ředitelem. 

Jako vynikající právník zaujímal v právnickém světě jedno z nejpřednějších míst. 
Jeho nejzamilovanějším vědním oborem bylo právo ústavní a právo správní, zejména 
však právo volební, jehož byl vynikajícím znalcem. Od roku 1908, kdy publikoval 
svou prvou práci "Osvobození obcí a jiných korporací samosprávných od kolků a po
platků", může~e sledovati téměř každý rok další jeho práce až na několik málo let, 
kdy se odmlčel, Jsa zaneprázdněn jinými neodkladnými povinnostmi svého úřadu. Jeho 
vědecké studium a práce jsou charakteristické suverénním zvládnutím látky a prame
nů, přímou, ale úzkostlivě vedenou linií theoretickou a prodchnuty bohatými výsledky 
studií cizí literatury, jejímž byl vynikajícím znalcem, zejména anglické, americké, 
francouzské a švýcarské. Byl nestranný a přísně kritický, ale i v břitké své kritice zů
stával neosobní. Neohroženost přesvědčení byla jeho charakteristickým znakem. 
Kromě spisů přísně vědeckých nalézáme v jeho literární pozůstalosti i pojednáni 

popularisační, kterými se snažil zpřístupniti právní vědu širšímu okruhu, vycházeje 
z přesvědčení, že theorie má sloužit praxi. 

Největší část jeho vědeckých studií a jiných prací jest věnována právu volebnímu. 
Roku 1913 napsal studii "Podvody volební a jejich vliv na platnost voleb", kde se po
kouší na základě velmi protichůdných názorů theorie a praxe řešiti danou otázku 
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s jednotného zásadního hlediska, srovnávaje právo rakouské, německé, francouzské a 
anglické. Ve studii "Spadá výkon voleb do samostatného či přeneseného oboru působ
nosti obecní?" pokouší se o důkaz, že proti stanovisku praxe běží v dané otázce o pů
sobnost samostatnou. Další jeho studie v tomto oboru jsou věnovány otázkám poměr
ného zastoupení, imperativnímu mandátu, vázaným kandidátním listinám a registraci 
politických stran. 

Právu ústavnímu věnoval více než lO studií, z nichž připomínám zejména "Poznám
ky k zákonu o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády", které byly uveřej
něny v Hoetzelově poctě a "Zákon o obraně státu s hlediska práva ústavního" v Laštov
kově poctě. Z popularisačních pojednání připomínám jeho publikaci "Co má věděti 
každý občan", která vyšla v roce 1928 v III. vydání. Jiné studie určeny jsou organisaci 
veřejné správy, právu finančnímu (zejména poplatkovému ekvivalentu) a finančně 
právním otázkám samosprávy. Svou pozornost věnoval i otázkám jazykovým, státně 
zaměstnaneckým, nejvyššímu správnímu soudu a součinnosti právníků a techniků ve 
veřejné správě. Jedno z posledních jeho děl byla redakce Sbírky vzorců podání ve vě: 
cech práva správního (spolu s Dr ŠtaHem), při níž se uplatnily jeho velké znalosti 
theoretické i praktické. Celá řada hesel v slovníku veřejného práva československého 
svědčí o jeho mnohostrannosti a důkladnosti. 

Nelze nevzpomenouti jeho činnosti ve vědeckém spolku v právnické jednotě, kde 
byl již od roku 1911 členem ředitelství zprvu jako jednatel, pak náměstek starosty a 
posléze jako starosta. Málokdy v análech spolkových najdeme funkcionáře, který by 
téměř po dobu půl století nesl tak odpovědné břímě tak radostně a úspěšně. 

Joachim byl vždy přímý a nebojácný. Za doby nesvobody v době největší národní 
persekuce píše do Právníka větu: "Státy vznikají a zanikají, vůdcové přicházejí a od
cházejí, ale národy trvají". V ní je obsaženo jeho celé kredo, které ho sílilo v době 
národního útlaku. Osud dopřál mu dožíti se osvobození naší drahé vlasti, kterou tak 
miloval a pro jejíž čest a slávu pracovat bylo hlavní náplní jeho života. Jméno pro
fesora Joachima zůstane vždy drahé jeho spolupracovníkům i žákům a jeho dílo 
bude žíti dále. 

Adolf Stajl. 
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IX. VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ 
(NYNÍ VYSOKÁ ŠKOLA VĚD HOSPODÁŘSKÝCH). 

I. Od počátku školního roku 1938/39 až do skončení studijního roku 1945/46. 

Ahdemičd funkcionáři zvoleni na stmlijnl rok 1937/38 - z naši školy prof. Dr Gu
stav Svamberg Jako rektor Českého vysokého učení technického a prof. Dr Josef Čada jako 
děk~n Vysoké škol?, obchodní - přejímali své akademickéfunkce v den po pohřbu prvního 
p~e~ldenta republIky T. G. Masaryka. Jejich funkční rok byl sice zdánlivě ještě normál
m, Jeho konec však byl již rušen známými událostmi na konci léta 1938 a funkce své 
předávali s':Ý.m nástupcům ~vol:ným na studijní rok 1938/39 rektoru ČVUT prof. Ing. 
Dr h. c. VOJtechu Kalslerovl a dekanu vSO prof. Ing. Dr J. Z. Schneiderovi za auspicií 
daleko nepříznivějších, totiž dne 23. září 1938, kdy byla vyhlášena druhá mobilisace. 

Vysoká, škola obchodní byla tehdy umístěna se všemi svými ústavy v pravém křídle 
dosavadm sve budovy v Praze II, Horské ul. č. 3; její děkanské kanceláře s menší ro
hovou posluchárnou a jednou přilehlou místností ve zvýšeném přízemí levého křídla. 

Profesorský sbor měl tehdy pět řádných profesorů: právníka Dr Gustava Švamber
ga, národohospodáře Dr Josefa Macka, geografa Dr Františka Štůlu, franštináře Dr 
Josef~ Čadu a zbožíznalce Ing. Dr J. Z. Schneidera. Přitom byly tři řádné profesury 
podmkového hospodářství osiřelé úmrtím prof. Dr Fr. Košťála (od 1. ledna 1930), 
prof. Dr Josefa Pazourka (od letního semestru stud. roku 1931/32) a prof. Dr Jaroslava 
Šle~ra (~d 18. prosince 1937) pro nedostatek vhodných kandidátů. Mimořádní pro
feson bylI teh?y d:.a: Dr r M. Novot~ý pro finanční vědu a finanční právo a Dr Jan 
Mertl. pro SOCIOlogu a pohtlku. Docentu bylo celkem ll, a to docenti angličtiny Dr Fr. 
Kruplč~a a Dr Zd. Van~ur~, románských jazyků Dr J. Staca, srbochorvatštiny Dr 
Dragutlll Pr~haska" :heml.c~e technologIe Ing. Dr Jan Lukas, mechanické technologie 
Ing. Dr LadIslav Vana, rustllly Dr L. V. Kopeckij, němčiny Dr Tomáš Krejčí, národní
ho hospodářství Dr Kazimír Dobiáš, podnikového hospodářství Ing. Dr Karel Žlábek 
a statistiky a národního hospodářství Ing. JUDr Leopold Sauer. Jejich zástupcem ve 
sboru profesorském byl Ing. Dr Karel Žlábek. 
v~:iste~tůvbylo , ll, pom~c~ých ~~dec~ých. sil 12, úředníků 5 kromě knihovnice a jí 

pndelene vedecke pomocne SIly. Znzencl byh 3 a pomocné pracovní síly 2. 
Počet posluchačů měl mírně stoupající tendenci: ve školním roce 1936/37 bylo 

poslu~hačů 1086, .ve školním roce 1937/38 bylo jich 1157 a ve školním roce 1938/39 
bylo JIch 1197. Pocet posluchaček pohyboval se kolem sta, počet Němců rovněž kdem 
sta a cizinců bylo 54. 

Mnichova druhá republika neměly ještě kromě obecně stísněné nálady v prvním 
se~estru z~ následek pronikavé provozní změny osobní a věcné. Při poslední předváleč
~e lllstalacl rektor~, konané dne 3. prosince 1938, měl ještě i prorektor Dr G. Švamberg 
1 rektor Dr V. Kmsler plnou volnost slova. V tištěné ročence, vydané o této instalaci již 
za. pr?tektorátu a ť~dléha~í:í. německé censuře, již tomu tak nebylo. Tam byl již 
s:skrtan vlastenecky uvod reCI prorektorovy, v odstavci o čestných doktorátech bylo 
SIce ponecháno, že byly ve školním roce 1937/38 uděleny 4, byli však jmenováni pouze 
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3 nositelé čestného doktorátu technických věd, kdežto první čestný doktor obchodních 
věd, Dr Eduard Beneš, byl již škrtnut. Naproti tomu řeč děkana Ing. Dr J. Z. Schnei
dera, pronesená při imatrikulaci nových posluchačů VŠO v prosinci 1938, vyšla beze 
změny, poněvadž byla již při imatrikulaci jejím účastníkům rozdávána. 

Na počátku letního semestru 1939/40 rozšířen byl neočekávaně profesorský sbor 
v důsledku vypuzení českých profesorů z Komenského university v Bratislavě. Na 
základě zákona z r. 1939 byl bez návrhu profesorského sboru, nikoliv však proti jeho 
vůli _ mělť profesorský sbor plné porozumění pro smutný osud svých bratislavských 
kolegů _ jmenován na naši školu jako druhý řádný profesor věd právních dosavadní 
universitní profesor dějin středoevropského práva JUDr Richard Horna, čímž počet 
řádných profesorů stoupl z 5 na 6, celkový počet profesorů ze 7 na 8, kromě zmíněných 
uprázdněných tří profesur podnikového hospodářství. Po dohodě obou profesorů věd 
právních a po příslušném úředním schválení byly mezi ně rozděleny přednášky, 
praktika a semináře tím způsobem, že prof. Dr Švamberg bude jako dosud obstarávati 
jejich soukromoprávní část, prof. Dr Horna pak že převezme od počátku školního roku 
1939/40 přednášky, cvičení a semináře z veřejného práva, které do té doby povětšině 
obstarával jako suplent po dlouhá léta brněnský universitní profesor Dr Bohumil Baxa, 

Ten pak byl později okupanty zavražděn. 
Do této doby spadá také částečná změna našeho zkušebního řádu, spočívající v tom, 

že podle vzoru zkušebního řádu platného pro ČVUT bylo se schválením MŠANO při
puštěno, aby se posluchačům třetího ročníku, kteří do koncc 5. semestru úspěšně složí 
1. státní zkoušku, započítával tento 5. semestr do druhého studijního oddílu, nebyli-li 
při ní na konci 4. nebo počátkem 5. semestru reprobováni. 

II. Od počátku okupace do násilného uzavření českých vysokých škol (od 15. března 1939 do 17. 
listopadu 1939). 

Útisk českého vysokého školství začal teprve za jistou dobu po okupaci. Přituhoval 
podle toho, jak se okupanti ve svých posicích zakopávali. Tak na př. zástupci. vysokých 
škol účastnili se ještě s odznaky svých akademických hodností přenesení Máchových 
ostatků na památný Vyšehrad, při němž prorektor Dr Švamberg zastupoval rektora Dr 
Kaislera, a které bylo ještě filmováno a promítáno. Ještě v dubnu 1939 podány návrhy 
na jmenování docenta podnikového hospodářství Ing. Dr Karla Žlábka řádným pro
fesorem soukromé (podnikové) ekonomiky (dne 19. dubna 1939) a generálního ředitele 
Rudolfa Konráda za dalšího profesora téže discipliny (24. dubna 1939),jakož i najme-
nování několika profesorů jazykozpytců. Ba, byly podávány ještě na základě pokynu 
MŠANO, který byl dán o prázdnin'ách, v září 1939 návrhy na jmenování dalších pro
fesorů, a to mimořádného profesora Dr J. M. Novotného za řádného profesora finanční 
vědy a finančního práva, Doc. Dra' Kazimíra Dobiáše za mimořádného profesora ná
rodního hospodářství a Doc. Ing. JUDr Leopolda Šauera za mimořádného profesora 
statistiky a národohospodářské theorie. Ani návrhy z dubna, tím méně pak ze září ne-

byly však již uskutečněny. 
Velmi závažnou událostí z této doby bylo pro školu červnové nařízení, podle něhož 

. byla nucena celá Vysoká škola obchodní v krátké době vykliditi všechny své dosavadní 
místnosti v Horské ulici č. 3 ve prospěch německé školy technické. Byly to její místnosti, 
jichž velká část byla přikázána škole již v prvním roce jejího trvání (ve školním roce 
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1919/20). Vyklizení bylo provedeno v červenci 1939. VŠO byly přikázány z větší části 
místnosti v chemickém ústavu ČVUT v Praze XIX, č. p. 1905, z menší části v sousední 
budově Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství. Místnosti ty byly pro naši 
školu nevhodné, hlavně proto, že chyběly v nich velké posluchárny, nevyhnutelně 
potřebné pro velký počet posluchačů I. a II. ročníku. Bylo proto nutno na počátku 
školního roku 1939/40 sháněti po celé Praze velké posluchárny pro posluchače zmÍně
ných ročníků. Podařilo se pro ně získati, ovšem pouze dočasně, velkou aulu filosofické 
fakulty Karlovy university na Smetanově náměstí, dále největší posluchárnu v tehdej
ším Srdínkově, nynějším Purkyňově ústavu, potom i v Masarykových kolejích v Praze 
XIX. Stoupl totiž na počátku školního roku 1939/40 značně počet posluchačů v I. 
ročníku a tím celkový počet posluchačů z 1197 ve školním roce 1938/39 na 1706 ve škol
ním roce 1939/40. 

Příčina zvýšení počtu posluchačů tkvěla zejména ve zmenšených vyhlídkách právní.,; 
ků za protektorátu a v hromadném přijímání frekventantů Vysoké školy intendantské 
a Vysoké školy válečné, kterým mělo tak býti umožněno jejich uplatnění v hospodář
ském životě. 
Děkanem na školní rok 1939/40 se stal prof. Dr Richard Horna. Dosavadní děkan a 

na školní rok 1939/40 předurčený proděkan prof. Ing. Dr J. Z. Schneider použil svého 
prázdninového účastenství na kongeresu mezinárodního obchodního školství ve Štok
hol mu k tomu, aby se svou chotí odjel do USA. Funkce proděkana na školní rok 1939/40 
připadla automaticky stařešinovi sboru prof. Švambergovi.· Faktický počet členů pro
fesorského sboru klesl proto na 7. 
~ Počet .ústavu činil na začátku školního roku 1939/40 celkem 26, povinných předná
sek a CVIčení bylo celkem 167, doporučených přednášek 21, celkový počet přednášek 
a cvičení tedy 189. Stavovského titulu inženýr dosáhlo v té době 40 absolventů, hodnosti 
doktora obchodních věd nikdo, takže škola měla při uzavření celkem 2098 komerčních 
inženýrů a 30 doktorů obchodních věd, a jednoho čestného doktora obchodních věd 
pana presidenta Dr Edvarda Beneše. ' 

III. Od uzavření vysolrych škol do osvobození (od 17. listopadu 1939 do 9. května 1945). 

Onoho černého pátku 17. listopadu 1939 měla býti v 9 hodin ráno schůze profesorské
ho sboru. Profesoři našli vrata budovy zavřena, střežena německými vojáky. Členóvé 
sboru, pokud se sešli, odebrali se do nedalekého bytu děkana prof. Dr Horny v Praze 
XIX, aby tam porokovali o zběhnuvších se událostech a poradili se, jak ze zavřené a 
přísně střežené budovy dostati co nejrychleji nebezpečné časopisy, zejména V boj a 
různé protiokupantské letáky, z nichž některé byly dokonce rozepsané v psacích strojích, 
a dále různé jiné předměty. Zásluhou zřízenců našich i některých zřízenců hostitel
ských škol, kteří v budově bydleli, se skutečně podařilo hned v několika prvních dnech 
tyto "závadné" předměty odstraniti. 

Později podařilo se děkanu prof. Hornovi zachrániti a odvézti z okupované budovy 
úřední spisy a rozeslati posluchačům a různým jiným žadatelům studijní ajiné doklady, 
zejména indexy a vysvědčení, které právě v tom čase byly na děkanství. Zachráněné 
úřední spisy a katalogy byly později uloženy částečně v Kolovratském paláci na Ovoc
ném trhu, částečně na Vinohradech, v Hynaisově ulici proti Grebovce, a dány tam pod 
dozor několika málo rektorátních a děkanských úředníků. Nezjištěným způsobem 
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ztratily se z nich přece některé, na př. jeden katalog o I. státních zkouškách, zahrnující 
čísla 1-976 z roku 1922/23. Proto není možno o těchto zkouškách nyní vydávati druho
pisy vysvědčenÍ. 

Posléze podařilo se jednotlivým profesorům, ovšem pod vojenským dozorem, dostati 
z okupované budovy aspoň nejdůležitější rukopisy a materiálie obzvláště, dále soukromé 
listiny a některé knihy, zejména ty, které byly důležité pro jejich další vědeckou práci, 
pokud ovšem je mohli za krátkou, asi hodinovou dobu, která jim byla povolena, 
shledati. Při této své návštěvě zjistili ovšem ve svých kabinetech hroznou spoušť, ježto 
obsah stolů a skříní byl povětšině vyhozen na zem, cennější státní i soukromý majetek 
rozkraden. Později se již profesoři do budovy školy nedostali. Byla po celou dobu 
okupace zabrána německým vojskem. Knihy z ústřední knihovny jakož i z jednotlivých 
ústavů byly zčásti zničeny, zčásti rozvezeny na různá místa. Těžké bylo jejich shledá
vání. (Tak na př. dvě knihy byly nalezeny na okně konírny jistého povozníka v Ko
šířích.) Po celou dobu okupace nefungoval ani jeden ústav, ani jeden profesor. 

Profesoři a docenti se po celou dobu scházeli, a to pravidelně v pondělí v II hodin. 
Místa svých schůzek měnili. Původně zamýšleli scházeti se střídavě v bytech jednotli
vých profesorů, a když se to ukázalo neproveditelným, scházeli se nejprve po kavárnách, 
a to z počátku v SIA, později v Louvru, pak na Wilsonově nádraží atd. 

Poslední takovou illegální schůzi měli čtyři profesoři v pondělí před pražskou revolucí 
na Slovanském ostrově. Na ní si zejména jednomyslně ujasnili očistu školy. Tyto schůzky 
velmi přispěly k tomu, že škola byla po osvobození co nejrychleji vzkříšena k novému 
životu. 

Samozřejmě scházeli se členové profesorského sboru i k mimořádným schůzkám, tu 
ve větším, tu v menším počtu. Početněji při mimořádných příležitostech, jako při oslavě 
šedesátin prof. Švamberga, Čady a Štůly, téměř korporativně na kremaci prof. Dr 
Štůly, při níž proslovil děkan prof. Horna smuteční řeč. 

Zvýšený vzájemný styk neomezoval se pouze na členy profesorského sboru. Roz
rostly se také styky mezi profesory a komerčními inženýry, sdruženými ve Spolku 
komerčních inženýrů. Profesoři, zejména Dr Švamberg a Dr Horna, účastnili se všech 
valných hromad SKl a většiny jeho týdenních schůzek a různých vzdělávacích a 
společenských podniků. Osvědčovali tím soudržnost školy a jejích odchovanců a utvrzo
vali vzájemný přátelský poměr. Měli k tomu tehdy dosti času. Byliť po uzavření vyso
kých škol zprvu na prosté dovolené a od· 1. srpna 1940 na dovolené s čekatelným. Prof. 
Švamberg přednášel na třech valných hromadách SKl vzpomínky na VŠO, a to v roce 
1941 na thé ma "Jak jste se stali komerčními inženýry", v roce 1912 na námět "Zápas 
Vysoké školy obchodní o zavedení doktorátu obchodních věd" a v roce 1943 na námět 
"Historie spolupráce Vysoké školy obchodní s komerčn:mi inženýry". 
Komerční inženýři tyto návštěvy svých profesorů opláceli. Účastňovali se horlivě ne

jen pasivně, ale i aktivně na všech válečných valných hromadách a přednáškách České 
společnosti soukromoekonomické, nynější Společnosti pro studium podnikového hospo
dářství, jichž bylo uspořádáno za nesvobody kolem 75 a na nichž většinu přednášek 
konali komerční inženýři. Schůzky na těchto přednáškách se staly ke konci okupace po 
nuceném odmlčení se SKl jediným pravidelným shromaždištěm. Se svými přednáška
mi musela se také ona několikrát stěhovati. Původně konaly se v SIA, později v ob
chodní a živnostenské komoře a nakonec v Merkuru. Na první říjnové přednáškové 
schůzi v r. 1944 věnoval předseda České soukromoekonomické společnosti prof. Švam
berg pietní vzpomínku 251etého jubilea zahájení přednášek na VŠO, jež se stalo dne 
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15. října 1919. Bylo to jediné forum, na němž tehdy bylo lze vzpomenouti tohoto 
jubilea. 

U mlčeni ve škole, nezaháleli jednotliví profesoři ve své přednáškové a osvětové 
činnosti. Konali celou řadu přednášek, zejména u fy Baťa ve Zlíně a Rolný v Prostějově, 
které měly vlastně za účel připraviti dorost těchto firem na expansivní poválečný export. 
U Baťů (v Kotvě a v průmyslové škole) byl to z počátku prof. Novotný a prof. Stůla,. 
v pozdějších válečných letech pak zejména prof. Svamberg a prof. Macek. Při těchto 
četných návštěvách Zlína prodiskutovávali s tehdejšími vedoucími osobami fy Baťa 
otázku možnosti zřízení exportní vysoké školy ve Zlíně po válce. 

Prof. Svamberg vykonával funkci zkušebního komisaře z národního hospodářství a 
veřejného práva při zkouškách autorisačních, aby tak bylo umožněno, zejména staveb
ním a průmyslovým inženýrům obávajícím se nejistých poměrů a přihlašujícím se 
v neobyčejně velkém počtu k autorisačním zkouškám, dosažení autorisace. Takových 
zkoušek bylo na př. jen v r. 1944 více než 250, tedy mnohonásobně více než v letech 
předválečných a poválečných. 

Přes nepřízeň doby a zvlášť překážky censurní pracovali členové profesorského sboru 
ve svých vědních oborech a publikovali několik knih a řadu článků v periodickém tisku. 

IV. Od osvobození do počátku studijního roku 1945. 

Ztráty, které utrpěla vSO za okupace jak po stránce osobní, tak po stránce věcné, byly 
velmi těžké. 

Po stránce osobní ztratila 3 z 8 profesorů, takže svou obnovenou činnost začínala 
pouze s 5 profesory. Prof. Stůlu ztratila úmrtím, prof. Ing. Dr J. Z. Schneidera pře
stoupením do služeb USA a prof. Dr J. Mertla očistou. Zbyli pouze profesoři: Svamberg, 
Macek, Horna, Čada a Novotný. Z 12 docentů ubyli tři: očistou Dr T. Krejčí, úmrtím 
Ing. Dr J. Lukas, jinak bezplatný mimořádný profesor Vysoké školy chemicko-techno
logického inženýrství, a v roce 1939 nově habilitovaný druhý docent podnikového 
hospodářství Ing. Dr Fr. Kliment z Orbisu. Zástupcem soukromých docentů ve sboru 
profesorském zůstal Doc. Ing. Dr Karel Žlábek. Také absolventská a studentská složka 
naší akademické obce utrpěla za okupace citelné ztráty. Mnoho z nich bylo okupanty 
zavražděno, mnoho umučeno v koncentračních táborech a mnoho zahynulo před
časně válečnými útrapami. Všechny tyto absolventské a studentské ztráty nejsou dosud 
zjištěny, ačkoliv profesorský sbor se o to několikrát pokoušel. Uvésti možno jen ně
které z nich. Jsou to na př. Ing. Dr Václav Mizera v Českomoravské, zastřelený za 
poprav po atentátu na Heydricha, Ing. Stanislav Sůla z Ústředního svazu průmyslu,. 
(jemuž byl po válce udělen doktorát obchodních věd in memoriam), a vězeň osvětimský 
Ing. Vl. Vik, umučený tam 28. srpna 1942. Mnoho našich komerčních inženýrů a po
sluchačů uplatnilo se v zahraniční armádě, ještě více v domácím odboji a jako party
záni. Všem těmto, mrtvým i živým, známým i neznámým, hrdinům z řad Vysoké školy 
obchodní bude zachována čestná památka. 

Po stránce věcné ztratila škola a její ústavy téměřvcikerý movitý majetek. Inventář 
jeho lze těžko sestaviti a těžko odhadnouti. 

Po osvobození bylo proto nutno opatřiti co nejrychleji osobní a věcné potřeby ne
vyhnutelné pro provoz školy. V její čelo postaven dosavadní děkan prof. Dr Richard 
Horna a proděkan prof. Dr Gustav Svamberg; provedena očista, zvolen důvěrník, jímž 

J.28 

se stal prof. Svamberg, a jeho náhradník, jímž se stal vrchní oficiál Karel Veselý. Na 
školu se vrátili téměř všichni předváleční zaměstnanci. Nato bylo přikročeno k náboru 
nových učitelských i administrativních sil. Již v červnu 1945 navrženi byli za řádné pr~
fesory mimořádný profesor Dr J. M. Novotný a docenti Dr J. Staca, Dr L. V. KopecklJ, 
Dr K. Žlábek a za mimořádné profesory docenti Dr K. Dobiáš, Dr Z. Vančura, Dr L. 
Sauer, Dr Fr. Kliment jakož i soukromý docent Vysoké školy chemicko-technologického 
inženýrství Dr Ant. Vlček. Kromě toho bylo vyjednáváno s řádným profesorem filoso
fické fakulty bratislavské university Dr Janem Hromádkou, aby v téže hodnosti pře
stoupil na Vysokou školu obchodní. Jejich jmenování se protáhlo. Bylo však vesměs 
uskutečněno v době od května do září 1946 až na jmenování Dr Z. Vančury, který byl 
jmenován na filosofickou fakultu Karlovy university. Doc. Dr Fr. Kliment zatím zemřel. 
Také byla postupně doplňována děkanská kancelář a počet zřízenců. 

Pro umístění vSO zabrána neprodleně po osvobození se svolením příslušných úřadů 
celá budova v Horské ulici č. 3, čímž získáno proti předválečnému stavu její téměř celé 
levé křídlo. V levé části zvýšeného přízemí a v druhém poschodí poskytováno až do 
konce róku 1946 pohostinství několika válkou zničeným ústavům Vysoké školy chemicko
technologického inženýrství. Uprázdněné místnosti byly oI'atřeny narychlo starými la
vicemi a jiným nábytkem sehnaným ze všech koutů Prahy, jen aby mohl být co nej
dříve zahájen provoz školy. Stinná stránka rychlého pracovního tempa při zahájení 
vyučování objevila se však později v tom, že byla promeškána příhodná doba k lepšímu 
vybavení školy, a že nyní jen těžko a s mnohými potížemi se opatřuje účelné zařízení 
pro její definitivní vybavení. Máme vlastně zařízeno pouze jedno poschodí. Celá řada 
místností pro provoz nevyhnutelně potřebných, zejménajedna z ~ejvětších poslucháren, 
které používali za laboratoř až do prosince 1946 chemici z VS CHI, dále místnosti, 
určené pro zkoušky státní a zkoušky profesorské, a celá řada místností určených pro 
kabinety profesorů, nejen že nejsou dosud zařízeny, ale nejsou ani stavebně upraveny. 
Není jich proto možno v dnešním stavu používati. Agenda v této věci vázne, hlavně pro 
kombinovanou kompetenci několika úřadů. 

Nouzový provoz školy zahájen ihned na počátku června 1945. Stalo se to slavnostně 
v přeplněné posluchárně tehdy ještě Srdínkova nyní Purkyňova ústavu Karlovy univer
sity za přítomnosti ministra školství a osvěty prof. Dr Zdeňka Nejedlého, J. M. rektora 
ČVUT prof. Dr Fr. Kadd-ávka, četných hostí a zástupců všech složek naší akade
mické obce. Při ní byly proneseny tyto slavnostní proslovy: 1. projev děkana vSO 
prof. Dr R. Horny, 2. projev proděkana prof. Dr G. Svamberga, 3. projev p. ministra 
školství a osvěty prof. Dr Zd. Nejedlého. 

Druhou významnou událostí pro celý profesorsk)' sbor bylo jeho přijetí panem pre
sidentem republiky Dr Edvardem Benešem dne 29. června 1945 o ll. hod. dopolední 
na pražském hradě. Přijetí toho se účastnilo všech pět čl:nů profesorského sboru a 
zástupce soukromých docentů Ing. RCDr Karel Žlábek. Učelem audience bylo ode
vzdati panu presidentovi bibliofilsky vypravenou ajen v několika málo exemplářích přes 
válku zachovanou knížku "President Beneš, první čestný doktor obchodních věd", vy
danou v Praze 1938 a obsahující všechny proslovy pronesené při jeho slavnostní pro
moci na čestného doktora obchodních věd, konané dne 30. června 1938, včetně 
proslovu páně presidentova "O některých současných hospodářských a technických 
probJémech a ocenění práce dosud vykonané Vysokou školou obcho~ní pro ~ospo
dářské povznesení na.~eho státu". Publikaci tuto odevzdal panu preSIdentovI prof. 
Dr Svamberg. 
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Po poděkování pana presidenta za tento upomínkový dar zasedli přítomní k družné
mu pohovoru, který trval pět čtvrtí hodiny. 

Přihlášky posluchačů k zápisu na letní běh 1945, který trval až do září 1945, den 
ode dne stoupaly. Zapisovalo se ovšem pouze provisorně, definitivní zápis uskutečnil 
se teprve v září 1945, poněvadž do té doby nebylo potřebných tiskopisů, zejména 
nacionálií. Zapsáno bylo do tohoto semestru celkem 3908 posluchačů. Přijímáni byli 
nejen posluchači, kteří ve studiích pokračovali, nýbrž i posluchači noví. 

Hned v červnu 1945 projednány byly úlevy posluchačů válkou poškozených mezi 
profesorským sborem, zastoupeným děkanem prof. Hornou a referentem pro tuto zá
ležitost prof. Švambergem a zástupci Spolku posluchačů inženýrství komerčního, resp. 
ministerstvem školství a osvěty. Definitivní znění úlev stanoveno bylo výnosem MŠO 
ze dne 25. srpna 1945, č. j. 61.084/45 - V/I. Počátkem června 1945 podán byl také 
ministerstvu návrh, aby následkem odstranění Němců z Československé rep ubliky, 
čímž byl též odvrácen jejich dřívější požadavek na zřízení německé vysoké školy ob
chodní, jakož i následkem snah učitelstva všech škol po plné vysokoškolské kvalifikaci, 
byla odstraněna anomalie, podle níž mohli komercialisté nabýti profesorské způsobi
losti po dvouletém vysokoškólském studiu a dvouleté praxi, k tomu ještě před zkušební 
komisí, v níž nefungoval ani jeden profesor VŠO. Tento návrh nebyl ministerstvem 
vyřízen ani v letním běhu 1945, ani ve školním roce 1945/46 a teprve na podzim 1946 
jmenován ředitel, jeho náměstek a profesoři VŠO za členy zkušební komise pro uči
telskou způsobilost na obchodních učilištích. K legislativní úpravě rozšíření dvouletého 
vysokoškolského studia pro profesory komercialisty na studium čtyřleté a ke změně 
zkušebního řádu daného ministerským nařízením čís. 135/1907 ř. z. však dodnes ne
došlo. Ministerstvo školství a osvěty upozornilo pouze posluchače, kteří počátkem škol
ního roku 1947/48 nově vstupují na VŠD a chtějí se věnovat učitelství na obchodních 
učilištích, že budou povinni vystudovati celou Vysokou školu obchodní a složiti obě 
předepsané státní zkoušky. 

V tomto mimořádném semestru dokončilo svá studia na VŠD 92 posluchačů, z čehož 
na směru A ll, na směru B 14, na směru C 25, na směru D 42, čímž úhrnný počet 
komerčních inženýrů pražské VŠD stoupl na 2.190, z toho bylo na směru A 843, na 
směru B 428, na směru C 581 a na směru D 338 inženýrů. 

V. ŠKOLNí ROK 1945/46. 

V tomto školním roce, v němž byl děkanem opět prof. Dr Richard Horna a pro
děkanem prof. Dr Gustav Švamberg, patřila Vysoká škola obchodní k nejfrekvento
vanějším vysokým školám, třebaže jí v době nesvobody v roce 1940 vznikla konkurence 
Slovenské vysoké školy obchodní v Bratislavě, vydržované původně Obchodní a živno
stenskou komorou v Bratislavě a teprve později nařízením SNR č. 6 z r. 1944 prohlá
šené za školu státní, která se svými 1527 posluchači, zapsanými na ní ve školním roce 
1945/46 naší vysoké škole obchodní do jisté míry odlevovala. 

Na naší vysoké škole bylo v tomto školním roce zapsáno 5536 řádných a 22 mimo
řádných posluchačů, celkem 5=58 posluchačů takto rozvrstvených: v I. ročníku 2057, 
ve II. 2.666, ve III. 566 a ve IV. 269 posluchačů. 

Příčinou tohoto návalu bylo netoliko dlouhodobé násilné umlčení českých vysokých 
škol, jak tomu bylo na všech vysokých školách, nýbrž značně zlepšené vyhlídky ko-
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merčních inženýrů v osvobozené vlasti, kde se mnoho z nich domohlo vůdčího postavení 
v našem hospodářském životě. 
Důkazem toho je, že z 2057 posluchačů I. ročníku bylo kromě 1.310 úlevových 

posluchačů, kteří se rekrutovali z předválečných a protektorátních abiturientů, za
psáno 747 neúlevových a tedy regulerních posluchačů, kteří maturovali ve školním 
roce 1945. 

Jen s největším vypětím všech učitelských, administrativních a zřízeneckých sil po
dařilo se tento nával jakž takž zdolati. Pro nejpočetnější prvé dva ročníky byly konány 
přednášky v biografech Vyšehrad, Skaut a Beránek a ve velké posluchárně Cmuntova 
balneologického ústavu, při čemž tito posluchači museli býti rozděleni na dvě denní 
směny, po příp. i na směnu večerní, předurčenou pro starší posluchače válkou poško
zené a ve dne zaměstnané. Největší potíže činila tu ovšem nutnost rozdělení tak velkého 
počtu posluchačů do celé řady nejrůznějších cvičenÍ. Bylo také nutno opatřiti mnoho 
pomocných sil učitelských, administrativních a zaměstnaneckých. V čelo děkanské 

kanceláře povolán byl na místo dosavadního vedoucího úředníka Dr Karla Červenky, 
který přestoupil do obchodního školství jako profesor, nynější její ředitel JUC Jan Pe
šovský ze Státního úřadu statistického. 

Jednotliví zaměstnanci padali tak pod tíhou práce. Tak se na př. záhy r. 1945 zhrou
til úplným nervovým vyčerpáním prof. Dr Švamberg, který kromě zvýšených prací 
na VŠO suploval na právnické fakultě Karlovy university všechny přednášky z obchod
ního a směnečného práva za těžce nemocného prof. DrA. Malovského-Weniga, 
vrátivšího se po 5letém věznění v Německu. 

Ke konci školního roku 1945/46 zvýšil se počet členů profesorského sboru násled
kem vyřízení našich jmenovacích návrhů z června 1945 ze 4 profesorů řádných a jed
noho mimořádného na 9 profesorů řádných a 3 mimořádné, tedy z 5 na 12. Přitom 
zůstaly ještě uprázdněny 2 stolice řádných profesorů podnikového hospodářství. Stav 
profesorského sboru jevil se tedy koncem školního roku 1945/46 takto: 

řádní profesoři: Dr Švamberg, Dr Macek, Dr Horna, Dr Čada, Dr Novotný, Dr 
Staca, Dr Kopeckij, Dr Žlábek a Dr Hromádka, mimořádní: Dr Dobiáš, Dr Šauer a Dr 
Vlček. Zástupcem soukromých docentů byl v celém tomto roce ještě Dr Žlábek, po
něvadž jeho jmenování došlo teprve o prázdninách 1946. 

V tomto roce byla také obnovena na VŠD ústřední knihovna, jednak ze zachráně
ných trosek bývalé ústřední knihovny Vysoké školy obchodní, hlavně však z podílu, 
který připadl naší škole z likvidace bývalé svobodné školy politických nauk. Za jejího 
vedoucího úředníka byl ustanoven někdejší ředitel SŠPN Dr Jindřich Frohmann, jemuž 
k ruce byli přiděleni 3 úředníci a několik pomocných pracovních sil. Knihovna tato 
vykazovala koncem školního roku 1945/46 asi 15.000 knih. Referentem o ní ve sboru 
profesorském byl prof. Dr Macek. 

V tomto školním roce habilitovali se 3 noví docenti, a to: JUDr J aromíT Berák pro 
finanční právo, Ing. RCDr JUDr Josef Blecha pro podnikovou ekonomiku a Ing. RCDr 
Jaroslav Vacek pro národní hospodářství. V důsledku tohoto přírůstku a úbytku do
savadních docentů jmenováním jich profesory měla VŠD na konci školního roku 
1945/46 7 soukromých docentů, a to: Dr Krupičku, Dr Prohasku, Dr Váňu, Dr 
Vančuru, ponechavšího si docenturu u nás i po jmenování universitním profesorem, 
Dr Ber~ka, Dr Blechu a Dr Vacka. 

Z posluchačů dokončilo studium úspěšn)'m složením II. státní zkoušky 217 kandi
dátů, a to na směru A 32, na směru B 14, na směru C 53 a na směru D 118, čímž do-
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stoupil úhrnný počet komerčních inženýrů na vysoké škole obchodní na konci školního 
roku 1945/46 počtu 2407, takto rozvrstvených: 875 směru A, 4;2 směru B, 634 směru 
C a 456 směru D. 

Doktorátu obchodních věd nově nabylo 8 komerčních inženýrů. Úhrnný počet 
doktorů obchodních věd stoupl tím z 30 na 38. Jediným čestným doktorem obchodních 
věd byl na konci školního roku 1945/46 president republiky Dr Edvard Beneš. 

Ze zařizovacích prací bylo o prázdninách 1946 přičiněním prof. Dra Žlábka upra
veno zvýšené přízemí pravého křídla budovy Vysoké školy obchodní s přilehlými po
sluchárnami. 

Profesor Dr FRANTIŠEK ŠTŮLA. 

Narodil se 1. října r. 1883 v Neveklově, tedy v kraji, kde málo úrodná půda a odlehlá 
poloha nutí k přemýšlení o hospodářství. Po absolvování studia zeměpisu a dějepisu na 
Karlově universitě se stal profesorem na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. 
R. 1925 se habilitoval na Karlově universitě a byl hned jmenován profesorem zeměpisu 
na Komenského universitě v Bratislavě, kde působil do r. 1929, kdy odešel na Vysokou 
školu obchodní Českého vysokého učení technického v Praze jako profesor hospodář
ského zeměpisu. Tam přednášel až do uzavření českých vysokých škol Němci r. 1939. 
Na nuceném odpočinku zemřel dne 29. listopadu r. 1943, nedočkav se znovuotevření 
své školy ani obnovení československé samostatnosti. 

Úrodné prostředí na Českoslovanské obchodní akademii, která dodala českým vyso
kým školám nejednoho učitele, zapůsobilo také na profesora Štůlu, určujíc jako směr 
jeho práce hospodářský zeměpis. Několik prvních studií z tohoto oboru, mezi nimi 
jednu metodickou, zakončil instruktivním samostatným dílem "Hospodářský zeměpis", 
prvním toho druhu u nás. Příprava k vysokoškolské kariéře převedla jeho zájem na pofe 
fysické geografie. Po menších studiích z oceanografie vydal r. 1924 důkladné dílo 
"Atlantský oceán" ar. 1929 rovněž samostatný souhrn poznatků o oceáně vůbec pod 
názvem "Světový oceán". 

Po přechodu na vysokou školu obchodní v Praze se Štůla vrátil k svému původnímu 
oboru, hospodářské geografii. V snaze poskytnouti svým posluchačům studijní příručky, 
vydal r. 1932 své přednášky ze všeobecného hospodářského zeměpisu pod názvem 
"Hospodářský zeměpis I". Jeto rozměrná práce, důkladně založená, stavěná podle 
nejnovějšího pojetí nauky, které Štůla vyšetřil ve zvláštní studii už r. 1922, plná pocho
pení pro moderní hospodářské proudění a proto i nyní, po 16 letech od vydání stále 
živá. R. 1938, už v předvečer národní katastrofy, vyšlo poslední jeho dílo z hospodář
ského zeměpisu, veliká studie o hospodářském zeměpise Československé republiky, 
která pod titulem "Hospodářské poměry" tvoří část třetího svazku veliké české 
příručky o zeměpise vůbec, kterou pod názvem "Ilustrovaný zeměpis všech dílů 

světa" redigoval Dr Frant. Machát a po jeho smrti prof. Dr Štůla. Tato studie je 
nejúplnější souhrnnou prací o hospodářském vývoji první republiky, opřená o ho
spodářský stav před první světovou válkou, práce původní, plná dobrých pohledů 
a postřehů a důkladně dokumentovaná tabulkami, které charakterisují vývoj všech 
důležitých oborů našeho hospodářství, skutečná bilance hospodářského usilování 
první republiky. 

Profesor Štůla byl encyklopedický duch. Ačkoli většina jeho kratších studií i hlavní 
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díla se týkají především hospodářského zeměpisu, dovedl napsati také pěknou studii ze 
zeměpisu politického a jeho práce z oceanografie a zejména "Hospodářský :z:eměpis 1." 
ukazují zřetelně vzdělání v zeměpise fysickém, o jehož hloubce a nejednom vlastním 
postřehu ví jen málokdo. To mu také umožnilo uplatniti se zdařile i v regionální 
geografii větší prací o zeměpise obou Amerik, vyšlé v III. svazku druhého vydání 
Machátova Ilustrovaného zeměp{su všech dílů světa a s jemným citem skutečného 
odborníka vypracovati vzorné nástěnné mapy pro potřebu našich škol. 

Se Štůlou nám zemřel zeměpisec širokého vzdělání ve věku, kdy normálně od vědce 
možno očekávati vrcholná díla. Štůla nám zůstal dlužen "Hospodářský zeměpis II. a 
lIL", čili regionální zeměpis hospodářský všech zemědílů a ČSR. Jeho choroba, která 
ho odvolala na věčný odpočinek krátce po dovršení šedesátin, mu znemožňovala vě
deckou práci v terénu, která by při jeho schopnostech a vzdělání přinesla dobré ovoce. 
Přes to profesor Štůla vykonal cenné dílo, které mu zajišťuje čestné místo v naší geo-

grafii. Jan Hromádka. 

Prof. Ing. Dr tech. JAN L U K A S. 

Dne 17. září 1940 zemřel po delší chorobě Ing. Dr techn.Jan Lukas. Narodil se 18. 
října 1882 v Rokycanech, kde vychodil obecnou a měšťanskou školu, načež studov~l 
na reálce v Plzni, kde také maturoval s výborným prospěchem. Potom se věnoval studIU 
na chemickém odboru České vysoké školy technické v Praze u prof. Karla Preise a složil 
tam i obě státní zkoušky s úspěchem. Byl pak povolán prof. Ing. Dr h. c. Josefem 
Hanušem za prvního jeho asistenta chemie analytické a potravní r. 1906, od kteréžto 
doby stále působil na České vysoké škole technické v Praze. 

Dosáhnuv r. 1910 na základě své disertační práce "Thiosemikarbazid a užití jeho 
v chemii analytické" doktorátu věd technických, byl jmenován r. 1915 honorovaným 
docentem pro cvičení v analyse plynů. Na základě habilitační práce ,,0 stanovení 
kofeinu v kávě" stal se 5. 10. 1925 docentem pro obor zkoušení potravin a jeho venia 
docendi byla rozšířena 5. 4. 1927 i na obecnou chemickou technologii pro účely mer
kantilní na Vysoké škole obchodní v Praze. 

Roku 1928 byl jmenován radou vědeckých ústavů při Vysoké škole chem. technolog. 
inž. v Praze ar. 1930 byl pověřen suplováním encyklopedie technické chemie na Vysoké 
škole strojního a elektrotechnického inženýrství, od kteréžto doby mohl se téměř 
výhradně věnovati jen svým učitelským povinnostem. Již r. 1933 byl navržen a r. 1936 
jmenován mimořádným profesorem Českého vys. učení technického v Praze. Roku 
1928/29 byl zástupcem soukr. docentů ve sboru profesorském. Prof. Ing. Dr Lukas byl 
členem Akademie práce a čestným členem Spolku posluchačů chemie. 

Činnost Lukasova vztahovala se na obor chemie analytické, potravní a elektro
analysu, v těl hto oborech provedl dlouhou řadu prací vědeckých. 

Prof. Ing. Dr Jan Lukas byl mužem ušlechtilé, tiché povahy, svědomitým pracovní
kem a učitelem a těšil se všeobecné vážnosti a úcty nejen u svých žáků a kolegů, ale 
u všech, kteří s ním přišli do osobního styku. . . 

Byl dlouhá léta členem výboru Fražské odbočky České chemické společnostI a Jeho 
milá osobnost zůstane všem jejím členům v trvalé vzpomínce. 

Prof. Ing. Dr A. K. Vlček. 
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Ing. Dr FRANTIŠEK KLIMENT. 

Dne 2. července 1945 opustil naše řady Ing. Dr František Kliment, docent Vysoké 
školy obchodní a ředitel firmy Orbis. Odešel právě v době, kdy měl býti jmenován pro
fesorem. Naše vysoká škola ztratila v něm vynikajícího odborníka v oboru podnikového 
početnictví, zejména v oboru kalkulace, úspěšného učitele a ušlechtilého člověka. 

Narodil se 22. února 1896 ve Vysokém Veselí n. C., studoval na Českoslovanské 
obchodní akademii v Praze, na Vysoké škole obchodní v Praze a na vysoké škole 
obchodní v Lipsku. Vedle praktické činnosti měl vždy živý zájem o otázky theoretické. 
Praktickými znalostmi doplňoval své vzdělání theoretické a výtěžky theoretického studia 
se snažil s úspěchem uplatňovati v praktickém povolání. V r. 1927 vydal první svou 
práci "Kalkulační klíče pro rozdělování podnikové režie". V roce 1935 na základě di
sertační práce "Nepružná režie a cenová kalkukace průmyslových podniků", která 
vyšla též tiskem, byl povýšen na doktora věd obchodních. Na základě spisu "Normalisa
ce cenových kalkulací průmyslových", vydané v r. 1937, dosáhl na naší vysokéJkole 
docentury. Za poslední války vydal dvě menší práce "Jak kalkuluje průmyslový podnik" 
a "Průmyslové účetnictví a jednotná osnova účtů". Spisek "Jak kalkuluje průmyslový 
podnik" byl vydán po druhé v r. 1947. Kromě těchto prací napsal řadu článků a po
jednání do odborných časopisů. Jeho práce vynikají jasným slohem, přehledností a 
zaměřením na praktické potřeby. Za války se připravoval na znovuzahájení akademické 
dráhy pilným studiem a sepisováním přednášek z účetnictví, bilancování a z kalkulace, 
které hodlal po válce vydati tiskem a umožniti tak našim posluchačům studium těchto 
obtížných předmětů, jejichž důkladná znalost jest pro naše absolventy mnohdy naprosto 
nezbytná. 

Vedle jeho činnosti praktické, odborné a učitelské jest známa také jeho činnost před
nášková, hlavně z oboru účetnictví a bilancování. 

Pracoval též v odborných spolcích a organisacích. Byl členem výboru Spolku ko
merčních inženýrů a společnosti pro Studium podnikového hospodářství. 

Vysoká škola obchodní utrpěla jeho předčasnou smrtí těžkou ztrátu. 
Čest jeho památce! 

Prof. Ing. Dr Josef Blecha. 

X. PROSLOV REKTORA ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ 
TECHNICKÉHO Prof. Ing. Dr FRANTIŠKA KADEŘÁVKA 
PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ PŘEDNÁŠEK NA VYSO
KÉM UČENÍ V PONDĚLÍ DNE 4. ČERVNA 1945. 

Po středečním otevření českých vysokých škol v pražské Lucerně zahájeny byly 
v pondělí dne 4. června 1945 o ll. hod. slavnostním způsobem přednášky na Českém 
vysokém učení technickém v Praze. Stalo se tak na historické půdě pražské techniky 
v budově na Karlově náměstí. V krátkém čase nebylo možno odstraniti, ba ani za
krýti, četné stopy šíleného nacistického ničení a rdoušení vysokých škol českých, avšak 
nadšení přítomných dodalo slavnosti působivého rázu. 

Rektor Českého vysokého učení technického prof. Dr Fr. Kadeřávek promluvil 
takto: 

Vzácné shromáždění, občané a občanky svobodné republiky Československé! 
Naše srdce jsou dnes naplněna nesmírnou radostí. Otevíráme dnes opět brány na

šeho staroslavného technického učení! Zahajujeme dnes opět vyučování na našich 
~kolách po šestiletém násilném uzavření zpupnými a surovými nacisty. Otevíráme 
k nové činnosti vyučovací i badatelské naše české vysoké učení technické v naději a 
víře, že už nikdy se nevyskytne ve světě moc, která by je mohla znovu uzavříti. 

Naše radost je tím větší, že nás v této památné chvíli navštívili vzácní hosté, které 
srdečně vítám: Pana ministra prof. Dra Zdeňka Nejedlého, J. M. rektora Karlovy 
university v Praze prof. MUDra Jana Bělehrádka aJ. M. rektora Akademie vý
tvarných umění prof. Vratislava Nechlebu. Abych nezdržoval, budiž mi prosím 
odpuštěno, že ostatní, nám stejně milé a vzácné hosty nebudu uvádět zvlášť. 

Nejprve, prosím, dovolte mi několik vzpomínek! Naše České vysoké učení technické 
v Praze je nejstarší školou toho druhu. Vzniklo postupem času přímo ze stavovské 
inženýrské školy, o níž česky žádal roku 1705 český inženýr Christian Willenberg a 
která byla zřízena na základě českých reskriptů tehdejších panovníků. Je pravda, že 
se časem školy zmocnili Němci a také prodělala mnohé přeměny. Roku 1806 byla 
ustavena jako Královské české stavovské technické učiliště. Přišel však pro ní památný 
rok 1861. V tomto roce profesor Rudolf Skuherský, když viděl, že vyjednávání úřední 
o české přednášky nevede k cíli, revolučním způsobem vynutil konání českých 
výkladů. Provedl hlasování mezi studenty. Když se mu přihlásilo do českých výkladů 
156 posluchačů a do německých jen 63 posluchači, v kterémž počtu jistě byla ještě 
nějaká ta ustrašená česká dušička, počal přednášeti o deskriptivní geometrii česky. 
Brzy na to jsme měli v Praze techniky dvě, ale naše česká byla stále trnem v očích té 
druhé. Přišel rok 1938. Tehdy do této budovy vtáhl bez jednání s Jeho Magnificencí 
rektorem prof. Drem Englem německý profesor Honig a zaujal celý její hořejšek pro 
pár chlapců s bílými punčochami. To bylo první položení nože na hrdlo českým vyso
kým školám! Naši posluchači se tehdy zachovali rozumně a provokace se nezdařila. 
Přišel 15. březen roku 1939. Toho dne po obou stranách vchodu této pro naše české 
učení českou zemí vybudované a rakouským státem proti všem slibům nikdy ne
dostavěné budovy, byly postaveny německé tanky a ze školy byla esesácká kasárna: 
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Stejný osud postihl tehdy i některé naše další budovy. Školu jsme si po čase vyčistili~ 
ale její osud už byl předem zpečetěn. Přišel památný 28. říjen 1939. Naši posluchači 
s ostatními vysokoškoláky a ostatními vrstvami národa volali po svobodě, řada našich 
hochů byla zraněna a těžce byl postřelen německ)'m hochem medik, chovanec Hlávko
vých kolejí, Jan Opletal. Jeho pohřeb byl velmi bouřlivý a dohra jeho byla právě 
v této budově a byla velmi smutná a krvavá. Dva dny po pohřbu Opletalově lovily 
divoké německé hordy naše posluchače jako zvěř a svážely je do Ruzyně. To. byl po
čátek křížové cesty našich posluchačů, to byl 17. listopad roku 1939. Z našich škol byly 
nadělány kasárny pro esesácké bídáky, kteří zde, co se jim hodilo nestoudně a soustavně 
vykrádali, co se jim nehodilo, to záměrně a dokonale ničili. Drahocenné sbírky a po
můcky se vyhazovaly na smetiště, knihovnami se topilo pod kotly polních kuchyní, 
vzácný majetek školní se házel na hromady ve schodištích, jedno přes druhé bez ohledu 
na cenu a vzácnost. Tak jsme přišli o mnoho cenných unikátů a o mnoho nenahradi
telných dokumentů! Co nezničil sveřepý německý voják, to doničila bezmezně drzá 
Hitlerova mládež a dodělal německý špitál v našich budovách. 

Dnes otevíráme své školy a vděčíme za to vítězným spojeneckým armádám. Vzpomí
náme při tom s hlubokou vděčností velikého maršála Stalina; vzpomínáme vítězné 
Rudé armády. Skládáme při tom dík všem bratrským vysokým školám ruským. Děkuje
me jim za všechnu - a nebylo jí málo - mravní podporu před válkou i za války. 
Děkujeme z hloubi srdce všem ruským inženýrům, dělníkům i všemu ruskému lidu, 
za veškeré to nadlidské úsilí, jak na poli badatelském, tak i na poli oné ol břími výroby, 
vedené v duchu heroa práce Stachanova. Jen tak bylo umožněno vyzbrojení a záso
bování slavné ruské armády a tím i umožněno a dokonáno vysvobození naše a naší 
vysoké školy z nacistického a fašistického jařma. S vděčností vzpomínáme všech vyso
kých škol technických v Americe a Anglii a na všechny jejich počiny, jimiž nás během 
války posilovaly a utěšovaly. Děkujeme upřímně všem americkým a anglickým inže
nýrům za jejich veliké v)'kony na poli zbrojařské výroby, jimiž umožnili dovésti k slav
nému konci obrannou válku, která byla nacisty světu vnucena. 

Odchovanci našich škol měli vždy dobré jméno doma i za hranicemi a vždy proje
vovali ducha pokrokového. Shledáváme se s nimi ve všech pohnutých dobách našeho 
národního života od dob probuzeneckých. Původní lavice této síně se za Rakouska 
mnohdy octly i na Karlově náměstí a dvůr této budovy prožil mnohé bouřlivé schůze 
všech vysokoškoláků. Dne 28. října 1918 tvořily se tu studentské legie. Roku 1919 
byly tu odvody techniků na pomoc Slovensku, ohroženému Maďary. 

K našim studentům byla vždy důvěra. Profesor Skuherský již roku 1860 vložil správu 
obědových nadání do rukou studentů záměrně a bez obav! 

Velicí čeští technici umožl').ovali pokrok bádání i lepší život studentů svými velko
myslnými odkazy. Připomínám jen Hlávku, Zeyera a Grogra. Dali tím výraz i příklad 
sociálního cítění. 

Naše školy měly živý z~jem i na slovanských studujících. V mezích našich skrovných 
sil přispívali jsme svojí hřivnou rádi studentům všech slovanských národů ku pomoci. 
V této místnosti scházeli se po převratu roku 1918 po dlouhý čas každý týden slovenští 
studenti a zde kladli základy k další své činnosti. Pozdrav, který přinesl z Bratislavy 
českým studentům kolega Slávik, je květem, který vykvetl z této půdy. 

Otevíráme dnes jen trosky toho, co jsme měli roku 1939. Mnohé budovy jsou dosud 
poničené, některé zabrané k jiným účelům. I když k těmto· troskám přidáme to, co 
zbylo po Němcích, je toho málo a je to roztroušeno po celé Praze. Prosíme snažně 
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vládu, aby v čase po možnosti nejkratším nám příslušné budovy u;,~lnila a. poško
zené upravila. Dalším velikým krokem ku předu bude seskupem skol na Jednom 
vhodném místě. Není účelné, ač se tomu pro první dobu nevyhneme, aby přecháze
ním z budovy do budovy veliký počet vysokoškolského studentstva denně ztrácel tisíce 

pracovních hodin. .,.,." 
Dále žádáme, aby technické výzkummctvl a pokusmctvl bylo vybudovano na jed: 

notné základně soustředěno a přiřaděno k vysokým školám. Jen tak budeme mOCI 
poskytnouti svý~ posluchačům nezbytnou dokonalo.u odbornou vých~vu a splnit tak 
tužbu pana presidenta republiky, Dra Edvarda Benese, vyslovenou v breznu rok~ 1937 
v Brně: Československý technik a inženýr musí stát na prvních mIste ch 
mezi te~hniky světovými." Naproti tomu se bohužel již jeví snahy odejmouti naší 
vysoké škole i to málo, co jsme si vlastními silami a téměř bez peněžité podpory se 
strany státu ve výzkumnictví vybudovati. Chceme doufati, že se tak nestane. 

Stojíme dnes na výsluní nového života a jsme šťastnější, nežli jsme byli v roce 191.8! 
To je skvělý dar, který se nám dostává věnem a za nějž děkujeme ví~ězným. spoje
neckým armádám, zahraničnímu i domácímu odboji, ale též té ok~:nost:, ž:. Ne,~ecko 
je zničeno. Je to současně pro nás veli~ý zá:azek.d~ bud?uc~a., V~~Ch~l" uClt:le 1 st~
denti, musíme vypnouti své síly do krajnostI a stejne ta~ 1 kazdy ~:l~lusmk ~aseho na
rada. Roku 1918 dali jsme se unésti radostí z osvobozem a dopustllIjsme se rady chyb, 
které se nám dlouho mstily. Domnívali jsme se, když naši lidé a zájemci za hranicemi 
potřebují naše služby, naší práci a naše výrobky, že jim můžeme nabíd~?~ti i hodno;!. 
průměrné. Ztráceli jsme tím i na trhu práce i na t~hu zboží a, musl~ Js:ne p~~d~l 
s velikou námahou ztracená odbytiště znovu dobývatI. Dnes mUSlme Sl uvedomltl, z~ 
lepší je nepřítelem dobrého! Musím~ s~.ze v~ech sil ~ř!činiti~ a~~c~o~ mO~~1 
nabídnouti nejen našim lidem doma, ale 1 zaJemcum ve spratelene clzme vse lepsl, 
než kdykoli před tím, ať ve zboží, ať v práci nebo službě! Práce nás :šech musí být 
poctivá, svědomitá a musíme si být plně vědom~ i, veliké odpo~ědnostI .do bud~u.cna. 
Bude to práce radostná, ale nebude snadná, zejmena ne pro nas techmky, kten jsme 
prožili šest let protektorátní technické samovazby, úplného odloučení od veškerého 
technického dění a pokroku v ostatním světě. 

Pane ministře! Když jsem vás prosil, abyste poctil svou návštěvou též naše Čes~~ 
vysoké učení technické v Praze, řekl jste, že přijdete, přijmeme-li vás, filosofa. Těšlh 
jsme se na vás a jsme opravdu šťastni, že j~te mez~ ná~ tech~iky' z~vítal - ~y, filosof! 
Jsme technici a vyjadřujeme se jinak, nežil ostatm svet. Vyj~dr~jeme se vykres;m. a 
počtem, svou práci ověřttieme pokusem, hled~:ne sou~a~ meZI ',!sledkr. pozn~tku ~ed 
přírodních a službou lidstvu. Snažíme se slouzlt, poctlve a do~re SIOUZI~. ~~se sluzb~ 
může býti pro lidstvo svrchovaným pože~náním. Mů.že. ~u ťnpravovatl raJ .?a z:ml, 
zpříjemnit život, usnadnit práci, postaratl se o uskutecnem vseh?toh~, cO,n~s:m pred: 
kům bylo pouhým snem a nesplnitelnou t~žbou. ,Naše sl~ž~a ~uze,vs~k tymlz ~,estam~ 
a prostředky připravovati lidstvu i peklo, jak ukazala prave mmula va!ka, a p~lpa?ne 
zavésti lidstvo i do úplné zkázy. Přemýšleli jsme a přemýšlíme o techto otazkach, 
pěstujeme filosofii práce. Ze starších pracovníků to byl profesor Tilšer, který vnášel 
filosofii do svého předmětu. Z dnešních kolegů byl to Němci umučený profesor Felber, 
vynikající pracovník vědecký a duše zanícená pro všecko krásné a dobré. Také on si 
žhavě uvědomoval tento strašný rozpor v technické službě lidstvu a vypraco~al 
celou filosofickou soustavu ethokracie jako nástupkyni systému technokratic-

kého. 
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Pane ministře! Jsme přesvědčeni, že i vítězní spojenci a osvoboditelé jsou si plně 
vědomi rozporů, o nichž jsem se právě zmínil. Doufáme proto a věříme pevně, že spo
jenci ve své moudrosti, podepřené silou nepřemožitelných vítězných armád, ze
jména Rudé armády, zajistí lidstvu navždy i krásu trvalého světového míru"! 
(Dlouhotrvající potlesk.) 

Za studentský národní výbor promluvil IngC Eduard Moravec: 
Vážený pane ministře! Magnificence! Spectabiles! slovutný profesorský sbore, vážení 

hosté! kolegyně a kolegové! 
My studenti jsme naplněni radostí nad tím, že dnes konečně stojíme v místnostech 

Vysokého učení technického osvobozené Československé republiky. V těchto místno
stech, očištěných od nenáviděné zpupné řeči a šlápot cizáckých bot, můžeme dnes 
zvolat: "Jsme svobodni a můžeme svobodně pracovat!" V krátké době, téměř z bari
kád, ještě opojeni vítězstvím, řadíme se do šiku pracujících, abychom nahradili to, co 
jsme během šestileté temnoty ztratili, abychom zmohli usilovnou prací široké mezery, 
vzniklé v našem vědění, abychom pro vlast vykonali to, co od nás s nadějí očekává. 
Jsme rozhodnuti pracovat ze všech sil, ne k prospěchu svému, ale ku prospěchu celku 
velkého kolektiva demokratického státu. 

Očekávají nás bezmezné možnosti spolupráce s naším osvoboditelem, velkým Sva
zem sovětských republik. Po dlouhém snu se konečně uskutečňuje nejen všeslovanství 
na poli myšlenkovém a kulturním, ale je i na dosah ruky možnost učiti se a býti účastni 
jako spolupracovníci na velkolepé hmotné stavbě, kterou Sovětský svaz provádí na 
svém obrovském území z nepřeberných a hlubokých zdrojů do závratných šířek a 
výšek. Jaké možnosti se zde otvírají zvláště pro nás techniky všech odvětví! 

Prosíme vás, pane ministře, jako našeho představitele a člena pokrokové vlády, kde 
se nejedná o studentech bez studentů, abyste tlumočil a podporoval naše přání jíti 
do světa, jakmile to jen poměry dovolí. Chceme do celého světa a toužíme poznat So
větský svaz se všemi jeho technickými vymoženostmi. Nechcem být malí a chceme se 
zdokonalovat u velikého. Vždyť ten velký je nám tak blízký svou řečí, myšlením a celou 
povahou. Žijeme nyní ve styku s příslušníky naší osvoboditelky, slavné Rudé armády 
a věříme, že náš pobyt v její vlasti nás naučí mnohému novému nejenom na poli tech
nickém. Je naším přáním, abychom se s nabytými zkušenostmi a obohaceni poznatky 
vraceli domů a abychom své takto získané vědomosti mohli uplatňovat pro rozkvět 
naší drahé republiky a jejího lidu. 

Při řešení mnohých důležitých otázek, týkajících se studentstva, problémů sociál
ních, zdravotních, tělovýchovných, organisačních, klademe důraz v prvé řadě na vý
chovu a vzdělání myšlenkově politické. Mnohé budeme řešit pod vedením a za spolu
práce se svými učiteli, slovutným profesorským sborem, mnohé budeme získávat vlast
ním pocitem odpovědnosti vůči svému sebevzdělání. I ideovou závažnost svého života 
si uvědomujeme. 

Při otevření vysoké školy technické plně zde oceňujeme veliké zásluhy všech pánů 
děkanů a všech profesorských sborů, kteří v čele s Jeho Magnificencí věnovali tolik 
energie a práce tomu, abychom mohli v nejkratší možné době vstoupit zpět do našich 
učeben a laboratoří. Myslím, že mluvím ze srdce každého posluchače a posluchačky, 
když používám této příležitosti, abych vám projevil, vážení pánové, náš upřímný dík 
a vděčnost. Nyní stojíme připraveni před vlastními úkoly, které všechny vyúsťují 
v jediné velké slovo: práce, poctivá intensivní práce. (Potlesk.) 

Rektor prof. Dr Fr. Kadeřávek poděkoval řečníku. 
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Za posluchače Českého vysokého učení technického v Praze promluvil Ing.· Sáva 
Medonos: 

Pane ministře, 
dovolte mi, abych vás na půdě naší vysoké školy uvítal jménem českého inženýrského 
dorostu. Vidíme ve vaší návštěvě znak nové doby, nových poměrů v našem školství, 
opak proti minulosti, kdy potřeby, požadavky a návrhy vysokých škol nenalézaly 
často v ministerstvu pochopení. 

Vítáme vás v docela zvláštní okamžik. Začínáme znovu studovat a to za poměrů 
velmi radostných, na druhé straně však za podmínek, jež nejsou pro studium zrovna 
příznivé. Téměř šestiletá přestávka ve vyučování českých vysokých škol způsobila dnešní 
nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných techniků v průmyslu, v hospodářství i ve 
státní správě. Je zapotřebí rychle vyplnit tuto mezeru. Studenti se vracejí na vysokou 
školu po šesti letech, znamenajících pro mnohé z nich utrpení v koncentračních táborech 
a vězeních, po letech, kdy byli často na hony vzdáleni svému oboru. Po letech, která 
ukázala nejlépe, co v kterém z nich bylo, se vracejí sice ztvrdlí a ve svém přesvědčen~ 
upevnění bojem proti nacismu, avšak mnozí z nich s porušeným zdravím. Poznah 
tvrdost života a chtějí nyní dokončit své studium, plni chuti do budovatelské práce 
v novém státě. 

Jaké však mají podmínky pro dostudování? Stav našich vysokých škol je desolátnÍ. 
Ústavy jsou rozbity, sbírky a laboratoře vyloupeny. Není potřebných učebnic a z hlav 
se studentům dávno vytratilo to, co pochytili v přednáškách před šesti lety. Potřebují 
proto pomoci svých učitelů, aby mohli opravdu intensivně studovat: potřebují opako
vací kursy a prozatímní učebnice především. Chápou se příležitosti a pomáhají kursy 
organisovat, chtějí se sami postarat o rozmnožení potřebného studijního materiálu~ 
Pomáhají profesorům při znovuzřizování jejich ústavů a tím přispívají k urychlení 
začátku práce. Začínáme znovu a musíme proto začít lépe. Mnoho se už namluvilo 
o nutnosti reformovat naše vysoké školy, a to jak vcelku; co do jejich zaměření, tak 
i v jednotlivostech, na každé fakultě jiných. 

Nezačínáme však dnes sami. Začíná celý náš stát a vidíme kolem sebe začátky něčeho 
opravdu nového, nebývalého. Reviduje se celá naše státní soustava. Proto nemohou 
ani vysoké školy zůstat stranou. Technikové si byli vždy vědomi toho, že celek je nad
řaděn části, zájem společnosti zájmům jednotlivců, celá struktura jejich odborné čin
nosti je k tomu vede. 

Celek, to jest náš stát, naše hospodářství a ty potřebují technickou inteligenci. Po
třebují ji hned a to velmi naléhavě. Chybí nám šest ročníků inženýrů a ještě mnohem víc 
než to. Okrajové oblasti republiky, vracející se dnes do českých rukou, patří mezi naše 
nejprůmyslovější oblasti a budou teď prakticky úplně bez vedoucích technických sil. 
Úspěšný rozvoj nového státu je však podmíněn především zdárným uvedením do chodu 
průmyslové výroby a tedy i pohraničního průmyslu. Taková otázka Mostu je nám 
současně otázkou pohonných látek pro naši dopravu, bez uhlí ze severu nelze uvést 
do chodu náš průmysl. To jsou hlediska, s kterých je zapotřebí posuzovat i problémy 
našich vysokých škol. Bude zapotřebí přechodných opatření k urychlení studia. Ne 
proto, že studenti jako stav nejvíce trpěli za okupace, ale abychom vůbec mohli prů
myslu dodat síly, které potřebuje. Nebudou plně kvalifikované, přiznejme si to otevřeně. 
Studijní úlevy znamenají vždy snížení úrovně absolventů vysokých škol. Není však jiné 
cesty, zájem statní tu rozhoduje. Jde přirozeně o opatření prozatímní, o řešení podobné
ho problému, před jaký byl postaven Sovětský svaz na počátku svého budování. Také 
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jemu se nedostávalo techniků a musel si je opatřit stůj co stůj. Nesmíme ovšem zapo
menout, opět po vzoru svého velkého spojence, ani na to, abychom později dohonili 
i tu hloubku vzdělání, které je k opravdu úspěšné práci nezbytně třeba. S tím opět 
soúvisí otázka reformy studia. Naše studijní programy i zkušební řády odpovídají po
měrům v technice před několika desítiletími. Tehdy mohl ještě skutečně např. strojní 
inženýr zvládnout alespoň zhruba látku všech předmětů tak, jak to praxe žádala. 
Dnes už to není možné. Encyklopedičnost našeho studia byla v minulosti podporována 
i malostí našich poměrů, našeho pracovního trhu. Inženýr vzdělaný všeobecně měl 
větší možnosti uplatnit se než specialisovaný. Dnes máme poměry docela jiné. Sovětský 
svaz stačí svými objednávkami zaměstnat celý náš průmysl více než vůbec dovedeme 
vyrobit a otevře se jistě i jako velká příležitost k přímému uplatnění našich techniků. 
Musejí být ovšem na výši, a toho lze dosáhnout jen specialisací. Intensivnější inženýr
ské vzdělání theoretické společně s dalekosáhlou specialisací v posledním roce studia, 
nejlépe přímým stykem se závody a prací v nich, to je asi příští forma vyučování na 
naší vysoké škole. 

Technika má dva základní úkoly pedagogické, které není dobře slučovat: vycho
vávatjednak inženýry pro praxi, jednak se starat o dorost pro technickou vědu. Vzdě
lávání inženýrů se musí uskutečňovat v souladu a ve spolupráci s průmyslem, s tech
nickými kancelářemi a staveništi, budoucí badatele je zapotřebí školit také ve výzkum
ných ústavech. Reformy studia bude tedy zapotřebí. Nepřejí si jí jen studenti, nýbrž 
potřebuje jí a chce se při jejím uskutečnění zúčastnit i náš průmysl, inženýři z praxe. 
Je však věcí zítřka, dnes nám jde o znovuuvedení vysokých škol v chod. 

Pracovat se už začalo. Už jsou v proudu první opakovací kursy, profesoři už zkou
šejí první kandidáty. Jde o to, využít každé chvilky, napnout všechny síly. Chceme 
vědět, abychom mohli budovat svůj nový stát co nejlépe. Budeme proto potřebovat 
vyznat se i v jiných věcech než v tom, čemu nás učí naši profesoři. Budeme pracovat 
s lidmi a mezi lidmi, svým vzděláním jsme určeni k vedoucím funkcím v technickém 
a hospodářském životě. Musíme však už konečně jednou překonat hradbu, která in
ženýra dosud dělí od dělníka. Jediná země na světě, kde už nemají tohoto problému, 
Sovětský svaz, je nám dnes tak blízká, že se od ní budeme moci i v tomto případě 
poučit, jak si máme počínat. Nejvyspělejší technika, pojem, který se dříve kryl s poj
mem Západu, Anglie a Ameriky, se dnes stěhuje a v některých odvětvích už přestěhoval 
na Východ. Pokrokovější řád hospodářský a sociální dává totiž i technikům lepší mož
nosti k práci, k uskutečňování jejich ideálů, z nichž hlavním je hmotné zabezpečení 
společnosti, dosažení vysoké civilisační úrovně, jako základu a hlavní opory kultury 
tělesné i duševní. 

Od Sovětského svazu se chceme učit a k tomu jej potřebujeme především znát. 
Navážeme na snahy našich profesorů a kolegů z doby před více než deseti lety, půjdeme 
se exkursemi přesvědčit, kde tkví a čím je podložena nepřemožitelnost našeho velkého 
vysvoboditele, ochránce a spojence. Praxemi našich posluchačů a absolventů na sovět
ských závodech chceme umožnit našim kolegům poznat přímo nové formy života 
i nové metody technické práce; z ruské literatury, tak pozorně a záměrně sledující 
i technické pokroky celého ostatního světa, načerpáme nejlépe obraz techniky zítřka, 
techniky socialistické. 

Budujeme nový stát, stát lidově demokratický a už zítra snad socialistický. Známe 
při tom svůj úkol: studovat, abychom jej mohli uskutečnit co nejlépe a co nejrychleji. 
Učit se proto s celou vervou a našemu lidu, který svou prací dá každému schopnému 
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synu našeho národa možnost dosáh~out n~j':Yššího v~d~lán~ bez starost~ o existenč~~ 
zabezpečení na studiích, nezůstat mc dluzm. Takovy Je ~av~zek, kter~ ~a seb: ~m 
zahájení činnosti našich vysokých škol bereme a který slibujeme SplnIt Jak neJlepe 

dovedeme. 
Magnificence prof. Dr K a d e ř á vek: y , 

Děkuji panu Ing. Medonosovi za jeho obsažný a krásný proslov a za podnety, ktere 

v něm shromáždil. . 
Vzácné shromáždění, vzpomínáme také pana presidenta Československé republIky a 

chceme mu zaslati tento telegram: .. , 
České vysoké učení technické v Praze otevírá dnes p'0y~esti lete:h ší1e~ého naClstlc~eho 

ničení a rdoušení opět svoje brány, aby mohlo SVOJI cmnost venovatl zase prospechu 
celého československého národa a prospěchům všelidským. . 

Akademická obec jeho, připomínajíc si vděčně, že této ra~~~t~é ch,víle d~saženo byl? 
Vaším vítězným bojem, zdraví Vás, pane presidente a UJlstuJe Vas S:OJl oddanostI. 

Majíce na paměti Vaše slova o mravním a sociálním poslání tech~l~y, pronesená 
v roce 1937 na brněnské technice, slibujeme, že napneme všechny sve sdy, aby ,tech
nický pokrok, který přispíval dosud k ničení zlého nepřítele, stal se v budoucnu nastro
jem kulturního a mravního povznesení člověka a lidstva. (Potlesk.) 

Dále vzácné shromáždění chceme poslati zdravice všem ruským vysok)'m školám a 
všem r~ským profesorům-technikům i lidu ruskému za všecko, co:::a ~álky i pře? v~lkou 
pro nás i pro naše osvobození dělali. Stejně ch~eme ťamat?V~tl v~e:h ~n:encky:h ~ 
anglických vysokých škol technického rázu a take podekovatI vsem mzenyrum a delm
kůIh americkým a anglickým za všechnu pomoc, bez nichž by vítězství dneška nebylo 

dosaženo. (Potlesk.) . . v v' , y ., 

Nyní bych vás chtěl uctivě prositi, pane mmlstre, mel-li ,by~te pro. ~as techn~ck~ 
dorost a pro naše technické učitele několik slov. Umíte tak krasne mlUVIti a tak krasne 
se posloucháte. (Bouřlivý souhlas a dlouhotrvající potlesk všech přítomných.) 
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XI. PROJEV MINISTRA ŠKOLSTVÍ A OSVĚTY 
Prof. Dr. ZDEŇKA NEJEDLÉHO: 

Vážení páni kolegové, studenti a studentky! 

Je mi skutečně radostí přijíti mezi naše studenty, mezi naše profesory nejenom proto" 
že já sám jsem starý profesor a že jsem vždycky se studenty žil, ale zejména proto, 
poněvadž dnes opravdu na vás spočívá nesmírně mnoho. Jestli my, kteří jsme bojovali 
za osvobození Československa, přicházíme a snažíme se opět budovati naše Česko
slovensko, mohu říci, že vaše účast je pro nás nejdůležitější. Prožíváte jistě šťastné 
chvíle, když se otvírá vysoká škola technická, kdy zase se vracíte k činnosti na této 
škole. Při jiné příležitosti jsem ukázal na to, že uzavření českých vysokých škol, třebas 
to byla velká oběť a velká ztráta zejména pro naši mládež, vykonalo v té hrozné době 
vlastně největší službu. Měl jsem příležitost ukázati, že násilí, které hitlerovský režim 
zde páchal na české kultuře a na prvém místě na českých vysokých školách, byl nej
hlasitější a nejsilnější výkřik, který odtud zazněl do celého světa. Ne tak to, co se zde 
mluvilo, ale to, co zde bylo přinuceno mlčet, mluvilo za hranicemi nejsilněji. Byla to 
na prvním místě ovšem naše universita, kterou celý svět zná jako nejstarší universitu 
ve střední Evropě. Zvěst, že hitlerovci se odvážili zavříti, zničiti tuto nejstarší univer
situ, byla takovou ranou do celého hitlerovského systému, že to samo o sobě působilo 
nesmírně silně. 

Nezapomínejte, že i naše technika patří k nejstarším technikám a že je to také nej
starší technické učení ve střední Evropě, když ovšem k tomu připočítáme předcházející 
stadia než byla vytvořena technika tak, jak vypadá dnes. Již tenkráte nebylo nikde tak 
vysoké učení technické vyspělé jako u nás. Proto, když hitlerovci sáhli na vysoké školy, 
mělo to také vlastně ohromný propagační význam za hranicemi. Dnes to máme šťastně 
za sebou a vracíme se zase k životu. 

S velkou radostí jsem zde slyšel oba projevy zástupců studentů, vás mladých. Hlá
síte se k práci a je vidět, že se hlásíte k práci uvědoměle. Není to jenom mechanické 
obnovení studia prostě pro ZÍskání nějakého povolání. Vím, co znamená dnes po té 
prázdnotě šesti let a čeští studenti a čeští technici jsou si toho dobře vědomi, vrátiti 
se a oživiti technickou práci. Já bych to jenom podtrhl! 

Pan rektor se zde zmínil, že já, filosof, přicházím mezi vás techniky. Mohl bych se 
cítiti poněkud stísněn, že k vám chci také něco mluviti o technice. Ale jsem přesvěd
čen, že hranice mezi tím, co jsme nazývali dříve filosofií, a tím, co jsme dříve nazývali 
technikou, jsou dávno a dávno setřeny, že je jedna lidská kultura, na které spolupracuje 
jeden tím způsobem, druhý zase jiným. (Potlesk.) 

Je však jistě jedna společná kultura. Již dříve jsme se z toho mnoho naučili. Kdo zná 
spisy Karla Marxe, spisy Leninovy a Stalinovy, tomu tato věc byla dávno a dávno 
jasná. Víme a věděli jsme již dříve dobře, že protiva mezi t. zv. idealismem a mate
rialismem zase není taková, jak si to s některé strany představovali. My jsme materialisty 
v tom smyslu, že říkáme: aby člověk mohl býti idealistou, musí býti nasycen (potlesk) 
a snažíme se vyplniti právě tyto hmotné podmínky existence člověka; jsem přesvědčen, 

142 

že tím nic neubírám idealismu ve světě, nýbrž naopak, že tomu idealismu otevíráme 
volnou cestu. (Potlesk.) 

A zrovna tak to platí o technice. Když jsem chodil mezi studenty, přišel jsem do 
Vítkovic, kamž jsme dělali výpravu ke slezským studentům. Upozornil jsem je, že 
u nás na př. za kulturu se pokládala na prvním místě poesie. Jistě mne nikdo nebude 
podezírat, že podceňuji poesii. Ale když jsme přišli do nějaké továrny a dívali se na 
nějaké stroje, ptal jsem se, v čem je více inteligence, důvtipu, kultury, zda v tom stroji, 
nebo v nějaké básničce, která někdy vzniká dosti pracným způsobem a kdyby ne
vznikla, také by se nic nestalo! (Veselost.) U nás bylo dříve rozšířeno ostré dělení, že 
totiž kultura je dělat verše, ale dělat stroje, tomu se říkalo mechanismus. 

Je zajímavé, že takový ducha jistě duch ideální, který měl všecko naměřeno na 
vývoj lidské kultury a myšlenky, jako byl Palacký, má za dělítko dějin dobu, kdy 
byla vynalezena lokomotiva. Celou svou koncepci historickou, soustředění národů 
a pod., datuje od vzniku železných drah. To pokládá za největší historickou událost 
na začátku 19. století, ne snad Napoleona, vídeňský kongres a pod. To bylo a zase to 
zmizelo a přišlo něco jiného. Ale ta lokomotiva, která začala jezditi a spojovati národy, 
měla ohromný převratný význam v dějinách národů. Ajestli to cítil Palacký již tenkráte 
- aje vidět, sjakou hloubkou a sjakým rozhledem se dovedl dívati na svět- což teprve 
dnes. Jestli jsme viděli celý pokrok předválečný, který spočíval nesporně především 
v technice, viděli jsem to za této války s absolutní jistotou. Tato válka byla válkou 
techniky. Nezapomínejme na to. 

Byla to válka strojů proti strojům. Byla otázka, kterých strojů bude víc a které 
stroje budou lepší. Tím t. zv. starým idealismem nebo něčím podobným bychom byli 
ničeho nedokázali. Proti hitlerovské armádě se musila postaviti nová a lepší technika 
a ta to vyhrála. (Potlesk.) Slyšel jsem mnoho projevů Stalinových o této věci. Když 
sovětská vláda již po říjnové revoluci přijala vedení starého Ruska, dnešního Sovětského 
svazu, našla široké masy národa ve velmi zaostalém stavu zejména po stránce techniky. 
Techniky tam nebylo. Ten člověk tam žil na př. ve vsi tak primitivně, jako u nás se žilo 
před několika sty lety. Hlavní reformou, hlavní revolucí, kterou Lenin a Stalin do toho 
vnesli, bylo ztechnisovánÍ. Čím oni pomáhali vesnici? Nejenom nějakým kázáním 
něčeho, nýbrž posílali tam traktory. Traktor tam hraje hlavní úlohu v celém přebudo
vání polního hospodářství, při vytvoření kolchozů atd. Sovětský sedlák se najednou 
viděl před něčím novým a když dostal nejlepší a technicky nejmodernější stroje, které 
mu všechnu práci udělaly, které mu obilí nejen posekaly, ale také hned vymlátily, po
chopil, co znamená taková technika a vláda, která mu takovou techniku dala. 

To bylo budování Sovětského svazu. Tam byly přece známé t. zv. pětiletky. Celá 
první pětiletka byla věnována vybudování těžkého průmyslu. Za tuto cenu byl v So
větském svazu i nedostatek, poněvadž všechno musilo býti obětováno tomuto účelu. 
Oni však při tom plánovitém hospodářství viděli, že když si utáhnou na nějakou dobu 
opasky, budou za to míti těžký průmysl, který začne vyrábět, co miliony lidí potřebují. 
A představte si, že v Sovětském svazu žije 180 milionů lidí, takže chce-li se pro ně něco 
vyrobit, musí to býti už vyspělý průmysl. A podařilo se jim to. Vytvořili si těžký 
průmysl a na základě něho začali dělat všechno ostatní, čeho bylo třeba, a najednou 
vidíme, že úroveň sovětského lidu se neobyčejně zvedla. Tak Sovětský svaz vešel do 
války. 

Byl technicky neobyčejně připraven, a to proto, že právě na techniku se tam kladla 
taková váha. To nebylo snad v zájmu nějakých fabrikantů, nebylo to proto, aby se té 
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nebo oné fabrice dobře dařilo a fabrikant hodně vydělával, bylo to v plánu pro celé 
pozdvižení všech mas a posílení státu. Avšak i pokud se týče vědecké vynalézavosti, 
sovětští technikové se najednou ukázali nejenom na výši, ale v mnohých a v mnohých 
oborech na prvním místě. Můžeme říci, že sám Stalin je geniální po mnoha stránkách 
a velmi dobře rozumí také technice. Všechny nové vynálezy se napřed předvádějíjemu. 
Stala se na př. příhoda, že když přijel do Moskvy Beaverbrook z LondÝna a mluvilo 
se o anglických letadlech, které Anglie dodávala do Sovětského svazu, ~kázalo se, že 
v technické stránce se pan Beaverbrook nevyzná, kdežto Stalin byl dobře informován a 
dával jemu, Angličanu poučení, jaká jsou ta jejich anglická letadla. V Sovětském svazu 
byla taková intensivní práce, tam všichni znamenití akademikové - tam akademik je 
člen Akademie, akademikové nejsou studenti jako zde, tam je to vrchol vědecké kvali
fikace - byli okamžitě zmobilisováni a všichni se dali do práce. Vrhla se na to všechna 
energie. Co dělali vynálezci nahoře, přešlo do továren, a bylo zde správně řečeno, že 
sovětští dělníci udělali v této věci skutečně divy. Byla na př. určitá norma výkonu. 
Dělníci se předháněli, kolik kdo udělá nad tuto normu. Byli dělníci, kteří dovedli s:vou 
normu převýšiti až o 1000%. Jen tak se to všechno podařilo. Proto mohla sovětská 
technika, když se potom postavila do služeb války, dělat divy a Němci se potom přímo 
panicky báli zejména sovětské artilerie, o které Stalin řekl, že to je král této vojny. 
Jestliže Hitler myslel, že vyhraje válku pomocí letectva, a na letectvu všechno založil 
postavil proti tomu Sovětský svaz silnou artilerii, která rozbíjela především všechn~ 
~ole; a i pokud jde o letectvo, i tam Sovětský svaz se ukázal ve veliké převaze. Proto 
Jenom konstatuji, že dnes politický a kulturní svět se dívá na techniku ne jako na něco, 
co stále běží vedle, co je druhý proud, nýbrž je to něco, bez čeho si moderní kulturu ne
můžeme představiti. 

Kdyb?,chom .chtěli říci, co charakterisuje moderního člověka a moderní kulturu, je to 
nesporne techmka. Metody, o kterých se zde pan rektor zmínil, se ukázaly tak zname
nité, že filosofové jsou proti tomu bezbranní. Filosofové sice toho mnoho napovídali a 
namluvili, ale nakonec z toho nic nebylo. Ale těmi přesnými metodami, experimenty 
atd. se něco doopravdy dokázalo. 

Jak se při dalším vašem studiu přesvědčíte, válečná technika za těch šest let udělala 
ohromný pokrok. Ukázaly se věci, o kterých se zdálo, že jsou nemožné, a které jsou dnes 
samozřejmé. Ovšem je pravda, a to víte nejlépe, že technika, jako bohužel všechno, co 
člo~ěk d~st~ne ~o rukou, má dvojí stránku, může ohromně lidstvu prospívati a může je 
take zabIJetl. AJe pravda, že tato technika byla především namířena na ničení. 

Šlo o to zničiti hitlerovské armády. Nemusím vám to ani vykládat víte to sami 
nejlépe, a ukázalo se to již po první válce, že takováto technika, která běh~m války byla 
zaměřena na ničení, přináší mnoho a mnoho vědeckých objevů a tím odhaluje i takové 
možn~sti, ke kterým by se možná buď vůbec nedošlo anebo alespoň bez tohoto při .. 
nucem ne hned. Jsem přesvědčen, že tato válečná technika přesto přese všechno, že to 
byla doposud vlastně ničivá technika, bude znamenati nesmírně mnoho pro pokrok. 

Nemluvím už jenom o rozsahu techniky. Sovětský průmysl na př. vzrostl už počtem 
na 'poh~dková čísla. Co bude dělati Amerika se svým průmyslem, který si vybudovala, 
to J~ u~ takřka záhada, protože Sovětský svaz má přece jen výhodu, že má ohromné 
tern,tonum, které snese a potřebuje pořád ještě mnoho a mnoho techniky. Technickými 
vynalezy bude pohodlí člověka po této válce jistě rozšířeno daleko více a na daleko 
~~:ší ještě. okruhy národů než tomu bylo doposud. Vidíme to na př. u elektrisace, která 
JIZ dnes Jde do poslední sovětské vesnice atd. Při postupu Němců v Sovětském svazu 
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jsme viděli docela zajímavý zjev. Některé továrny musily býti evakuovány až na Ural, 
kde vznikla veliká průmyslová střediska. Když však Němci musili ustoupiti, ukázalo se, 
že v evakuovaných továrnách přece jen něco zůstalo a tak v mnohých případech se 
počet těchto továren zdvojnásobil. Evakuace neohrozila sovětský průmysl, nýbrž naopak 
ona jej zveličila. To jsou některé anomalie, které se v dějinách přiházejí, které si 
logicky nikdo nevymyslil, ale vývoj má svou logiku, jak se to na př. ukázalo v tomto 
případě. Jestliže nyní se to všechno - a o tom není pochyby - obrátí na mírový prů
mysl, bude zde mnoho nových možností, jak budou moci lidé žíti po této válce. Opakuji 
proto, to už je takový historický zákon. I když lidé v určitém období trpí a i když 
technika s čistě lidského hlediska nadělala mnoho zlého tímto. ničením, není na druhé 
straně pochyby, že po válce bude tato technika znamenati ohromný pokrok. A před tím 
nyní stojíme a do toho, vy technikové, zejména vy mladí technikové, jdete. Jdete do 
nového takového úžasného - nemám pro to jiné slovo - rozmachu průmyslu, o jakém 
se nám ještě nezdálo ani v roce 1938. Samozřejmě bude na vás, abyste se také vklínili 
do tohoto procesu. Možnosti se tím před vámi otevírají skutečně velkolepé. Nikdo ne
může s takovou přímo radostnou perspektivou se dívati dopředu se svého čistě osobního 
zájmu jako právě technikové. Ti budou především restaurovati všechno to, co se 
zničilo. Není pochyby o tom, že už to je řada problémů a úkolů a není to jenom věcí 
architektů a stavitelů, je to věc, která se týká všech techniků. Představte si, že na př. 
v Sovětech - a nejenom v Sovětech - jsou města úplně zničená, a to tak, že proti 
tomu nějaký zbořený dům, který vidíte, když jdete po Praze, je hračka. Tam teprve 
byste viděli, jak vypadá skutečné bojiště, jak tam města strádala, a to nejenom v So
větech, i u nás na východním Slovensku jsou místa, kde nenajdete jedno stavení, kde 
vesnice jsou úplně setřeny se země. Tak je to všude, kde se opravdu bojovalo. Tedy už 
jenom obnova toho znamená řadu pracovních možností, ale to je jenom první stupeň. 
Potom se nesporně rozvine všechno bohatství, o kterém jsem se zmínil. 

Bylo zde velmi správně poukázáno, že pro techniky přijdou ještě nové a velké úkoly 
v našem pohraničním územÍ. Ty velké podniky, které bylyv rukou Němců, a musím 
konstatovati, že vlastně to byly naše největší průmyslové podniky, ovšem už Němcům 
nedáme, my jimje nevrátíme, neboťjsou to podniky, které pokládáme za podniky přímo 
životní důležitosti pro celý náš stát. (Potlesk.) Proto tam také ovšem nepřipustíme a ne
můžeme připustiti nějaké německé inženýry a jiné podobné odborníky, kteří by nám 
mohli naše dílo nějak sabotovat a ohrožovat. Dobře jsme se tomu naučili v Sovětském 
svazu. Sovětský svaz žádá, aby Němci, co zničili, šli teď napravovat, restaurovat, ale 
ovšem ne v roli vedoucích inženýrů, nýbrž, aby dostali do rukou krumpáč a dělali tu 
nejtěžší práci. (Potlesk.) Tak si bere Sovětský svaz Němce a posílá je na takovéto práce. 
Jak jsem řekl, nemůžeme se zaručiti ani za jednoho Němce, protože kdyby zase přišel 
k nějakému rozhodování, nevíme, co by zase dělal. Před touto otázkou stojíme v samot
ném Německu a jestliže svět nedovoluje, aby se N~mecko obnovilo, je to právě 
z obavy, co by zase z něho mohlo vyjíti. Tím méně dovolíme, aby se nám sem vraceli 
němečtí inženýři, nehledě k tomu, že to byli většinou říšští Němci, které sem vlastně 
Německo posílalo, že to byla průmyslová okupace Československa, která se zde odehrá
vala již dávno a dávno a ne teprve v posledních šesti letech, že vlastně hitlerovská oku
pace byla již jenom dovršením a dokončením celého tohoto procesu. 

Prosím, páni technikové, teď máte celé pohraničí volné, máte doly, máte největší 
těžký průmysl i všechny ostatní průmysly, na př. textilní, papírny a pod., zde je mnoho 
práce, zde jsou všelijaké možnosti. Končím proto tím, abyste si byli vědomi toho, že 
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děláte skutečně velkou práci, opakuji, už ne pro nějakého německého fabrikanta, který 
by vás vzal do práce, nýbrž práci, která je doopravdy ve prospěch národa. To je 
existenční otázka našeho státu a je na vás abyste se zapojili do tohoto procesu, neboť 
jste jednou z nejmocnějších a nejdůležitějších sil v tomto státním stroji, který se snažíme 
uvésti v chod. Myslím proto, že se můžete dívati do budoucnosti s velmi jasným pohle
dem a s velkými nadějemi. Ale je ovšem také pravda, že se bude na vás žádati mnoho, 
neboť to budou vyžadovati samy poměry. Ty budou žádati nejenom dostatečnou, 
nýbrž dokonce zvýšenou kvalifikaci; Měl jsem již jinde příležitost říci studentům názor 
naší školské správy. Ulevíme vám sice všechpo možné, pokud se týká všelijakých forma
lit, nebudeme hledět na to, je-li všechno splněno podle starých platných předpisů, neboť 
žijeté.v abnormálních poměrech a doba je příliš vážná a věci příliš spěchají, než 
abychom mohli někoho zadržovati v jeho postupu a studiu z nějakých formálních dů
vodů. To však neznamená~ že bychom chtěli vychovati nějakou polointeligenci. Tou 
bychom to prohráli na prvním místě. Žádný váš dobrý přítel nechce a nemůže vám 
raditi, abyste si myslili, že tyto úlevy mají znamenati nějaké oslabení vaší kvalifikace. 
(Potlesk.) Znám naše studenty - když ne přímo techniky, tedy z jiných oborů -
a vím, že náš student jde k věci s otevřenou hlavou, že si umí také pomoci a není po
chyby, že i páni profesoři budou se všemi silami snažiti pomoci vám v dokončení a 
urychlení studia. 

Nepochybuji v nejmenším, že touto vzájemnou spoluprací, když bude nesena vzá
jemnou důvěrou, tento těžký, ale nesporně velmi naléhavý problém zvládneme. Jsme 
takřka ještě v revolučních dnech velikého pražského povstání a není menší revoluční a 
národní úkol posaditi se dnes zde a hleděti získati co největší kvalifikaci, abychom jí 
v proudu celého světového závodění průmyslového obstáli a nejenom obstáli, nýbrž 
abychom se opravdu dostali na nejpřednější místo! (Dlouhotrvající hlučný potlesk.) 

Magnificence prof. Dr Kadeřá vek: 
Pane ministře, potlesk, který jste právě slyšel, nebyl formou, to je výraz opravdu vděku 

za krásná slova, nová slova, která jste nám zde řekl. Děkujeme vám všichni z hloubi 
srdce za vaši krásnou řeč a zachováme se podle ní. Tím buďte, prosím, ubezpečen! 
(Potlesk.) 

Dámy a pánové, nežli se rozejdeme, vzpomeneme dvěma minutami ticha všech těch, 
kteří zde na tomto místě, které pro nás techniky je tak vzácné, neboť je to první budova, 
která byla pro českého technika stavěna, již za Rakouska se namáhali a bojovali, až do 
těch, kteří skončili v koncentračních táborech a padli na barikádách. 

(Shromáždění povstávají.) 
Děkuji vám uctivě. (Shromáždění usedají.) 
Dámy a pánové, dnešní slavnostní shromáždění nám otvírá znovu vysoké školy 

technické v Praze, otvírá nám cestu do krásné budoucnosti a také nám otvírá cestu do 
těžké a odpovědné práce. Naše České vysoké učení technické je tímto otevřeno. 

Sláva naší republice, sláva všem spojencům, zejména velkému maršálovi Stalinovi 
a všem slovanským národům s ruským národem v čele! (Dlouhotrvající hlučný potlesk.) 
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