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63JOSEF RUDOLF VAÒAUS(1839 { 1910)Josef Rudolf Vaòaus byl v dobì studia odbornì nejvýraznìj¹ím ze ètveøicezakladatelù Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky. Po celý ¾ivotpùsobil jako støedo¹kolský uèitel, velkorysým zpùsobem �nanènì podpoøil èeskévìdecké a odborné snahy.Studium, Spolek, JednotaJosef Rudolf Vaòaus1 se narodil 2. kvìtna 1839 v Komárovì2 è. 22 jako synøezníka a hostinského Jana Vaòause a Mariany rozené Zahradkové.3 Od tøí letnav¹tìvoval elementární ¹kolu v Komárovì, kde vynikal v þpoèítání z hlavyÿ.V jedenácti letech zaèal Vaòaus studovat na nìmeckém gymnáziu v Jindøi-chovì Hradci. Po celou dobu studia mìl vynikající prospìch, vzorné chováníi tzv. pozornost; s výjimkou druhého roèníku mìl výbornì hodnocenou i píli.Od tøetího roèníku patøil mezi nejlep¹í ¾áky, od ¹estého roèníku byl ji¾ prvníve tøídì. Od pátého roèníku si zapisoval nepovinnou èe¹tinu a nìmèinu, v sed-mém roèníku studoval logiku, v posledním roèníku mìl zapsánu �lozo�ckoupropedeutiku a zpìv, ve druhém pololetí navíc i gymnastiku. Bìhem ¹kolnídocházky nezame¹kal ani jedinou vyuèovací hodinu. Majetkové pomìry rodinybyly velmi skromné; na gymnáziu platil Vaòaus ¹kolné pouze jedno pololetí,v ostatních byl od placení osvobozen. Od ètvrtého do sedmého roèníku uvádìljako své budoucí studium práva, v posledním roèníku v¹ak zamìøil pozornostna matematiku; soukromým studiem tehdy ovládl základy vy¹¹í matematiky.4V roce 1858 slo¾il Vaòaus s vyznamenáním maturitní zkou¹ku; rozhodl sestudovat na pra¾ské univerzitì matematiku a fyziku.Na �lozo�cké fakultì v Praze studoval Vaòaus v letech 1858{1862; pøizápisu se pøihlásil k èeské národnosti. Jeho hlavní zájem se soustøedil namatematiku a pøírodní vìdy (profesoøi V. Pierre, V. Matzka, J. F. Kulik,J. Böhm, A. Reuss, F. Stein a F. Rochleder), dále nav¹tìvoval pøedná¹kyz psychologie a �lozo�e (profesoøi J. H. Löwe, W. Volkmann, R. Zimmermann,J. N. Kelle a J. Padlesak). Zajímal se i o polskou literaturu, srovnávací1 Sám se podepisoval Josef R. Vaòaus; v gymnaziálním katalogu je veden jako JosephWaniaus, Joseph Waòaus, Josef Waniaus èi Josef Waòaus, v katalozích posluchaèù �lozo�ckéfakulty pra¾ské univerzity jako Josef Waniaus, v novinách se objevovalo jeho jméno i ve verziJosef R. Vaòous.2 Komárov le¾í asi 8 km západnì od Sobìslavi; Ottùv slovník nauèný uvádí, ¾e v roce1890, tj. pùl století po Vaòausovì narození, mìl 291 obyvatel a 40 domù.3 Viz matrika narozených øímskokatolického farního úøadu Hlavatce 1819{1846, str. 168,Státní oblastní archív Tøeboò. V matrice je uvedeno, ¾e otec Jan, ¹enkýø, je synem výmìnkáøeFranti¹ka Vaòause z Komárova è. 22 a zemøelé Kateøiny Váchové z Borkovic, matka Marianaje dcerou Matou¹e Zahradky, sedláka z Komárova è. 17, a Anny Dvoøákové z Ma¾ic.4 Viz katalogy pro ¹kolní rok 1850/51 a¾ 1857/58, fond Gymnázium Jindøichùv Hradec,Státní okresní archív v Jindøichovì Hradci. Poznamenejme, ¾e v letech 1849{1857 studovalna gymnáziu v Jindøichovì Hradci Franti¹ek Josef Studnièka.



64zvukosloví a tvorbu slov.5 Na univerzitì pobíral jindøichohradecké stipendium68 zlatých 25 krejcarù, které získal je¹tì za studia na gymnáziu,6 �nanènì hona studiích podporoval jeho strýc, faráø Josef Vaòaus.Na univerzitì sepsal Vaòaus práci Über die Methode der kleisten Quadrateund deren Anwendung, za kterou získal v dubnu 1860 první cenu sboru doktorù�lozo�cké fakulty v Praze.7 Jako host nav¹tìvoval pøedná¹ky z v¹eobecnémathematiky na pra¾ské polytechnice, nebo» si chtìl pøehlednì zopakovatzáklady vy¹¹í matematiky.8V roce 1861 postihly jeho strýce vá¾né �nanèní problémy, Vaòaus protozùstal témìø bez prostøedkù. Proto dne 4. øíjna 1861 po¾ádal o stipendijnípodporu na poslední ¹kolní rok 1861/62. Ta byla schválena dne 14. února1862, ale s výraznou omezující podmínkou | peníze mìly být vyplaceny a¾ posepsání a pøijetí jeho domácí písemné práce pro zkou¹ku uèitelské zpùsobilostinebo po pøipu¹tìní k dal¹ímu studiu. Vaòaus tuto �nanèní podporu získal a¾v èervnu 1862, kdy byla jeho domácí práce pro dosa¾ení uèitelské zpùsobilostipøijata a ohodnocena. V posledním roce na univerzitì tak musel hodnì èasu aenergie vìnovat svému �nanènímu zaji¹tìní.V zimì roku 1861 se Vaòaus podílel na aktivitách souvisejících se zalo¾enímSpolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky. Dne 28. bøezna 1862 bylzvolen jeho prvním místopøedsedou (na letní semestr 1861/62), podruhé byldo této funkce zvolen dne 10. èervence 1862 (na zimní semestr 1862/63) a dne16. bøezna 1863 potøetí (na letní semestr 1862/63). Od 12. ledna 1863 vykonávalfunkci knihovníka. V dobì svého pùsobení ve Spolku mìl tøi pøedná¹ky.9Dne 25. bøezna 1870 byl Vaòaus na valné hromadì Jednoty èeských mathe-matikù jmenován jejím èestným èlenem, o tøicet let pozdìji slo¾il jednorázovýpoplatek 100 korun a stal se tak èlenem zakládajícím.10Zkou¹ka uèitelské zpùsobilosti, doktorátPo ukonèení studií na univerzitì slo¾il Vaòaus zkou¹ku uèitelské zpùsobi-losti. O její slo¾ení za¾ádal 12. 1. 1862 c. k. zku¹ební komisi (k. k. Prüfungs-commission), dne 27. ledna mu byla zaslána témata domácích prací; z mate-matiky je zadal profesor V. Matzka, z fyziky profesor V. Pierre a z didaktikyprofesor W. Volkmann:5 Viz katalogy posluchaèù �lozo�cké fakulty 1858/59 a¾ 1861/62, kartón è. 153 a 154,Archív UK.6 Stipendium bylo Vaòausovi udìleno dne 27. srpna 1857 rozhodnutím è. 33 246, vizkatalog jindøichohradeckého gymnázia za ¹kolní rok 1857/58, kn. è. 182, Státní okresní archívv Jindøichovì Hradci, a katalogy posluchaèù �lozo�cké fakulty pra¾ské univerzity 1858{1862,Archív UK.7 Práce se nezachovala, je v¹ak pøipomínána ve Vaòausovì vlastním ¾ivotopise datovaném12. 1. 1862 (N(ZKG I), kartón è. 19, slo¾ka J. R. Vaòaus, Archív UK), v Ottovì slovníkunauèném, v nekrolozích i ve Výroèní zprávì c. k. státního gymnasia vy¹¹ího v Jièínì za ¹kolnírok 1896.8 Viz Vaòausùv ¾ivotopis z roku 1862.9 Dne 7. 7. 1862 Über die Seitenverhältnisse in einem beliebigen Polygon, dne 1. 12. 1862O vyvinování øad, dne 16. 3. 1863 O pou¾ití vá¾ek k vá¾ení bøemen ve vícero soustavách.10 Viz Výroèní zpráva JÈM za správní rok 1900{1901, str. 7.



65Matematika:Kriticky objasnit pojmy diferenciálu a integrálu a jejich podstatu; vysvìtlitje na obsahu rovinných útvarù a povrchu tìles, integrálním výpoètem urèitobjem dvou tìles, z nich¾ jedno jest zadáno pravoúhlými a druhé polárnímisouøadnicemi.Fyzika:Základní zákon vzájemného pùsobení dvou elektrických proudových prvkùpodle nynìj¹ích znalostí odvozený; aplikovat jej na výpoèet momentù setrvaè-nosti, které vznikají pùsobením nepohyblivého vodièe na pohyblivý vodiè.Pedagogika a didaktika:V èem spoèívá zvlá¹tnost matematické (geometrické) metody a zda se tatometoda hodí stejnì ke zpracování v¹eobecných vìdomostí vùbec a �lozo�ckýchzvlá¹».Na vypracování domácích prací byla stanovena lhùta 12 týdnù; po jejímuplynutí bylo nutno práce poslat zku¹ební komisi spolu se stvrzenkou zemskéhlavní pokladny o zaplacení zku¹ební taxy (10 zl. 50 krejcarù). V úvodu ka¾dépráce musely být uvedeny prameny, ze kterých kandidát èerpal.V kvìtnu byla zhodnocena Vaòausova domácí práce z pedagogiky, v èervnuostatní práce. V¹echny byly hodnoceny jako dobré, z hlediska gramatického astylistického jako výborné.11V èervnu a èervenci stanovila zku¹ební komise témata klauzurních pracíz gramatiky, matematiky, fyziky a didaktiky. Uveïme pro zajímavost témataz matematiky a fyziky:Matematika:1. Co je to obelisk? Jak se zkonstruuje? A jak se vypoèítá jeho objem?2. Jestli¾e ke dvojici rùznobì¾ných (mimobì¾ných) pøímek je jiná dvojicepøímek s nimi po øadì rovnobì¾ných, potom je úhel pøímek v obou dvojicíchstejný a roviny, v nich¾ le¾í jednotlivé dvojice pøímek (rovnobì¾né s obìmapøímkami jednotlivých dvojic), jsou navzájem rovnobì¾né. Doka¾te!3. Za jakých podmínek mohou le¾et èáry urèitého typu na dané plo¹e aspecielnì pøímka nebo køivka na plo¹e druhého øádu.Fyzika:Úkolem je vybudovat pojem vlnìní, vysvìtlit jeho rozmanité formy a objasnitjevy, které vzniknou pøi pøechodu vlny z jednoho prostøedí do druhého.V písemné klauzurní práci z matematiky (podle hodnocení V. Matzky)Vaòaus dobøe zpracoval první téma, zcela ¹patnì pak téma tøetí; pøesto v¹akbyla práce pøijata. Ve fyzice rozebral na 16 stránkách zákony pro kmitánía chvìní, pohovoøil o odrazu vln; odpovìï byla neúplná. Profesor V. Pierrerozhodl, aby práce byla pøijata a aby byly kandidátovy znalosti provìøeny pøiústní zkou¹ce.11 Poznamenejme pro zajímavost, ¾e Vaòausova domácí práce z fyziky mìla 56 stran.



66 Dne 30. èervna 1862 slo¾il Vaòaus zkou¹ku z èeského jazyka (komise:M. Hattala, K. J. Vietz, J. Kvíèala a A. Reuss), dne 2. èervence 1862z matematiky a fyziky (komise: V. Pierre, V. Matzka, A. Reuss, F. Stein)a zkou¹ku z nìmeckého jazyka (komise: J. N. Kelle, W. Volkmann, K. J. Vietz,K. Höer a A. Reuss).Pøi ústní zkou¹ce z matematiky øe¹il tyto úlohy:Pomocí pravoúhlých souøadnic urèit rovinu, která obsahuje danou pøímku,resp. je rovnobì¾ná s danou pøímkou; jak mù¾e být na dané rovinì nebo plo¹ezískána pøímka; vypoèítat sférický trojúhelník zadaný dvìma stranami a úhlemjimi sevøeným.První otázku kandidát nezodpovìdìl vùbec, z èeho¾ komise usoudila, ¾enezná základní principy analytické geometrie. Dal¹í dvì otázky zodpovìdìlsprávnì a prokázal znaènou zruènost pøi provádìní algebraických a trigonome-trických úprav a výpoètù. Vzhledem k jeho poèetní zbìhlosti komise prohlásilavýsledek zkou¹ky za dostaèující.Pøi ústní zkou¹ce z fyziky Vaòaus vysvìtlil tvar vlny, tvar dráhy, kmitání,vlnìní a chvìní. V¹em po¾adavkùm vyhovìl výbornì. Také zkou¹ku z nìmeckéhojazyka slo¾il výteènì. V èeském jazyce rozebral èlánek zMalého výboru z ve¹keréliteratury èeské a prokázal dobrou orientaci v èeské gramatice a skladbì.Dne 4. èervence pøednesl na gymnáziu na Malé Stranì zku¹ební pøedná¹kuz matematiky na téma: Doka¾te vìtu, ¾e ka¾dý trojboký hranol lze rozdìlit na tøistejnì velké trojboké jehlany a odtud odvoïte, jak lze vypoèítat objem jehlanu.Podle hodnocení profesora V. Pierra bylo téma podáno správnì, ale pøíli¹struènì. Námitky byly k Vaòausovým obrázkùm i k otázkám, které kladlstudentùm. Jeho vystoupení bylo dále hodnoceno takto:Jinak hlas kandidátùv je silný a zvuèný, jeho vyjadøování èisté a zøetelné,jeho dr¾ení tìla a mimika pøimìøené, tak¾e se oèekává, ¾e jakmile se nauèíz dobrých pøíkladù didaktice, vzdìlá se ke správnému gymnaziálnímu uèitelství.Dne 9. èervence komise ve slo¾ení A. Reuss, V. Matzka, V. Pierre, F. Stein,W. Volkmann, J. H. Löwe a J. N. Kelle vyslovila závìr:. . . kandidát se jeví velmi zpùsobilý pro vyuèování v matematickém oboru navy¹¹ím gymnáziu, zpùsobilý v oboru fyzikálním, .. . je schopen tyto obory navy¹¹ím gymnáziu uèit v nìmeckém i èeském jazyce.Souèasnì mu byla pøiznána schopnost uèit èe¹tinu na ni¾¹ím gymnáziu.12V letech 1861 a¾ 1864 splnil Vaòaus v¹echny podmínky pro získání dok-torátu. V souladu s tehdej¹ím zákonem o doktorátech slo¾il ètyøi rigoróznízkou¹ky: z matematiky dne 22. ledna 1861, z fyziky dne 27. kvìtna 1862, z �lo-zo�e dne 13. ledna 1864 a z historie dne 19. èervence 1864. Dne 23. srpna 1864byl promován doktorem �lozo�e.1312 V¹echny materiály vztahující se k Vaòausovì zkou¹ce uèitelské zpùsobilosti jsou ulo¾enyv Archívu UK, fond N(ZKG I), kartón è. 19, slo¾ka J. R. Vaòaus. Jsou psány nìmecky.13 Viz K. Beránek: Pøehled doktorù �loso�e 1847{1882, strojopis, Archív UK, str. 32.



67Neúspì¹né konkurzyVe ¹kolním roce 1862/63 se Vaòaus na pra¾ské polytechnice ucházel o místodocenta elementární a vy¹¹í mathematiky pro èeské pøedná¹ky. Komise pro-fesorského sboru navrhla jako primo loco G. Skøivana, jako secundo loco permajore dr. Schöbla a jako tercio loco dr. Schwarze. Èeská men¹ina navrho-vala na druhé a tøetí místo J. R. Vaòause a A. Grünwalda. Místo v¹ak získalG. Skøivan.14V roce 1864 se Vaòaus zúèastnil konkurzu na místo honorovaného docentavy¹¹í mathematiky a analytické mechaniky na pra¾ské polytechnice. Toto místozískal F. J. Studnièka.15V roce 1866 byl na pra¾ské polytechnice vypsán konkurz na místo mimo-øádného profesora mathematiky a analytické mechaniky s èeským vyuèovacímjazykem. Ucházelo se o nìj osm kandidátù. Profesorský sbor z nich v øíjnu vy-bral G. Bla¾ka, J. R. Vaòause a M. Pokorného. Místo získal Gabriel Bla¾ek.16Pedagogické a osvìtové pùsobeníOd záøí 1862 zaèal Vaòaus vyuèovat jako suplující profesor na akademickémgymnáziu v Praze; setrval zde ¹est let.V roce 1868 byl jmenován øádným profesorem matematiky a fyziky nac. k. vy¹¹ím gymnáziu v Jièínì, kde nastoupil na místo profesora JosefaBaudi¹e.17Na jièínském gymnáziu pùsobil Vaòaus od 24. záøí 1868 do 15. února 1896.Vyuèoval matematiku a fyziku témìø ve v¹ech tøídách, týdnì míval 17 a¾ 20hodin. Od ¹kolního roku 1868/69 do roku 1894/95 byl správcem fyzikálníhokabinetu, peèoval o roz¹iøování fyzikálních i matematických pomùcek, vevýroèních zprávách ¹koly uveøejòoval seznam novì poøízených pøístrojù.18 Odroku 1875 a¾ do svého penzionování øídil meteorologickou stanici gymnázia,která pravidelnì zasílala výsledky mìøení do Prahy. V roce 1885 napsal dovýroèní zprávy gymnázia struènou informaci [V7] o práci ¹kolní de¹»omìrnéstanice.19 V letech 1872 a¾ 1883 publikoval pìt èlánkù v Èasopise pro pìstovánímathematiky a fysiky (viz [V1]{[V4], [V6] ).V Jièínì se Vaòaus sna¾il ¹íøit vzdìlanost a osvìtu. Stal se zakládajícímèlenem Spolku pro podporování chudých studujících, který vznikl v roce 188314 Více viz [3], díl I., str. 406{407.15 Viz [3], díl I., str. 446{447, a dále Martina Nìmcová: Franti¹ek Josef Studnièka 1836{1903, Prometheus, Praha 1998, str. 29.16 Více viz [3], díl I., str. 478 a 499.17 J. Baudi¹ (1825{1898) se stal profesorem a pozdìji øeditelem akademického gymnáziav Praze. Více o jeho ¾ivotì viz XXXV. roèní zpráva c. k. akademického gymnasia v Praze,1899, str. 67{68.18 Více o Vaòausovì pùsobení na jièínském gymnáziu viz Výroèní zprávy c. k. gymnasiavy¹¹ího v Jièínì 1885/6{1890/1 a Výroèní zprávy c. k. státního gymnasia vy¹¹ího v Jièínì1892{1910.19 Poznamenejme, ¾e Vaòaus byl správcem ¹kolní meteorologické stanice, která pravidelnìzasílala výsledky mìøení do Prahy F. J. Studnièkovi. Více viz Martina Nìmcová: Franti¹ekJosef Studnièka 1836{1903, Prometheus, Praha 1998, str. 167{181.



68pøi jièínském gymnáziu, byl zakládajícím èlenem Jednoty literární v Jièínìa aktivním èlenem místního odboru Ústøední matice ¹kolské. V Jednotì literárnípùsobil jako èlen výboru, provádìl revizi úètù a zastával funkci pokladníka. Napravidelných schùzích a þdýchánkáchÿ rád hovoøil o nejnovìj¹ích technickýchvynálezech, proslovil nìkolik pøedná¹ek.20Jeho pøedná¹ky bývaly poutavé a hojnì nav¹tìvované. Podívejme se nanìkteré dobové zprávy, které charakterizují nejen Vaòausovy populární pøed-ná¹ky, ale i atmosféru druhé poloviny minulého století.Pøedná¹ku o Edisonovì fonografu uspoøádal . . . p. Dr. Vaòous ... a nalezlvelmi èetné a vdìèné obecenstvo, ¾ádoucí seznati tento fenomenální vynález,jen¾ v dobì nejnovìj¹í spùsobil tolik sensace. Pan Dr. Vaòous pøedeslav nej-prvé nìkolik slov o zvuku a jeho povaze, blí¾e vysvìtlil soustavu fonogra�ckéhopøístroje, pøekvapujícího svou jednoduchostí, naèe¾ pøikroèil k zajímavým ex-perimentùm reprodukuje fonografem nejprve pozdrav, který do pøístroje je¹tìpøed zahájením pøedná¹ky byl provolán. Stroj, jeho¾ válec prou¾kem staniolo-vým polepený klikou v otáèení byl uveden, pronesl tu dosti zøetelnì, aè hlasempøitlumeným, k obecenstvu následující vìtu: þEdisonùv fonograf vítá v¹ecky pøá-tele pokroku a volá jim srdeèné nazdar!ÿ | Stroj opakoval i písnì, které donìho byly zpívány a velikou veselost spùsobil, kdy¾ si poèal melodicky prozpì-vovati národní: þHolka modrooká nesedávej u potokaÿ. Výbornì opakoval tentomluvící stroj napodobené kokrhání kohoutí, zvlá¹tì ale mu¾ský smích s vìrnostípøekvapující. Pan Dr. Vaòous konèe pøedná¹ku svoji zmínil se o èetných vadáchdosavadního fonografu. .. .21Veøejné pøedná¹ky Akademické Ètenáøské Jednoty .. . poènou ji¾ dnes .. .zajímavou pøedná¹kou p. prof. Dra Vaòause þo telefonuÿ v 6 hodin veèer namìstské radnici. Pan professor uvolil se vzhledem k vlasteneckému úèelu, nanìj¾ má se èistý výnos obrátiti, po nìkolika dlouhých letech opìt obecenstvuna¹emu známým svým poutavým a zábavným zpùsobem podati ve své pøedná¹cevìdecké poznatky moderní vymo¾enosti, telefonie. Pan Dr. Vaòaus zasvìtil sicecelý svùj ¾ivot vìdì a po¾ívá také pro tuto svou uèenos» zaslou¾ené vá¾nostii v kruzích odborných, ale dovede se pøizpùsobiti v¾dy svému posluchaèstvu,jemu¾ lehce srozumitelným pøednesem hledí dodati zájmu pro vìc; také k tétopøedná¹ce pøipravil si nìkteré pìkné pokusy s praktickým u¾íváním telefonu jakpøi mluvì obyèejné, tak i pøi zpìvu, na èe¾ zvlá¹tì upozoròujeme.22Vaòaus byl rovnì¾ dlouholetým jednatelem Jednoty èeských mathematikùpro Jièín a okolí; v roce 1874 se zapojil do diskuse o rozdìlení Èasopisu pro20 Podle jièínského tisku pøednesl napø. v Jednotì literární dne 23. 10. 1880 pøedná¹kuO potøebì aesthetického vzdìlání, která byla publikována jako [V5], dne 30. 10. 1881 O ¾ivotìa pùsobení Bolzanovì, dne 2. 3. 1884 O výstavì elektrické ve Vídni a dne 1. 12. 1894O telefonu. Mimo Jednotu literární proslovil v lednu 1879 pøedná¹ku O Edisonovì fonografu.Viz Krakono¹ 1(1879), è. 1 z 12. 1., str. 2; 2(1880), è. 20 z 24. 10., str. 169; 3(1881), è. 20z 23. 10., str. 169; 6(1884), è. 6 z 10. 2., str. 45; 6(1884), è. 10 z 9. 3., str. 77; Jièínský obzor2(1881), pøíloha è. 1 ze 7. 11., str. 1{2; 2(1881), pøíloha è. 25 z 16. 10., str. 1; 15(1894), è. 23z 1. 12., str. 2.21 Krakono¹ 1(1879), è. 1 z 12. 1., str. 2.22 Jièínský obzor 15(1894), è. 23 z 1. 12., str. 2.



69pìstování mathematiky a fysiky na odbornou a didaktickou èást.23 Výraznoupublikaèní aktivitu nemìl; pro Èasopis napsal pouze pìt krátkých èlánkù. ®ilskromným ¾ivotem, který vìnoval výchovì mladé generace. Je pravdìpodobné,¾e velmi pozitivnì ovlivòoval zájem jièínských studentù o matematiku a fyziku.Po celou dobu, kterou v Jièínì pobyl, ¾il zpùsobem pravidelným a odmìøe-ným. Prázdné hodiny trávil obyèejnì ve fysikálním kabinetì, zabývaje se pracívìdeckou i praktickou; v urèitou hodinu odcházel z gymnasia na procházku nebodo besední èítárny, v urèitou hodinu ubíral se veèer z hostince k noènímu od-poèinku. V jídle a pití byl velice støídný, i jinak celkem spoøivý. Byl èlenemmnoha kulturních spolkù a míval èasem pouèné pøedná¹ky.24. . . oddán výchovì a vzdìlávání mláde¾e po stránce vìdecké, mravní i tìlesné,mimo to horlivì pìstuje své studium odborné; výsledky práce jeho vychovatelskéobrá¾ejí se v lásce a neobmezené úctì v¹ech jeho ¾ákù ... výsledky studií ulo¾enyjsou v pracích vìdeckých, i tiskem vydaných i k tisku pøipravených ... èlánkypaedagogické a pøírodovìdecké v rùzných èasopisech, Analytická geometrie,Angulometrie a sedmimístné logarithmy angulometrických funkcí, která¾ díladlouholeté nadlidské práce potøebují je¹tì poslední peèlivé ruky. .. .25Závìr ¾ivotaDne 12. února 1896, po tøiatøiceti letech pedagogické èinnosti, byl J. R. Vaòausvyznamenán zlatým záslu¾ným køí¾em s korunou a o tøi dny pozdìji byl roz-hodnutím è. 3622 penzionován.Po odchodu do penze ¾il Vaòaus v Praze u své neteøe, paní Marie Koerne-rové, ¾eny zemského advokáta, poslance a prezidenta advokátní komory, JUDr.Eduarda Koernera. Krátce je¹tì pùsobil jako profesor matematiky na soukro-mém gymnáziu akademie hrabìte Straky. Kuratorium akademie mu dne 7. øíjna1899 výnosem è. 17 svìøilo vyuèování matematiky v I. a II. tøídì. Uèil èeskya nìmecky, celkem 12 hodin týdnì. Koncem ¹kolního roku 1899/1900 akademiiopustil.26Po návratu do Prahy se více zajímal o èinnost Jednoty a o aktivity Èasopisupro pìstování mathematiky a fysiky. V roce 1902 navrhl pro tento èasopisobtí¾nou soutì¾ní úlohu a rozhodl se udìlit zvlá¹tní prémii za její nejlep¹íøe¹ení.27Josef Rudolf Vaòaus zemøel dne 16. ledna 1910 v Praze II., v domì è. 653,na myelitis (zánìtlivé onemocnìní míchy, vìt¹inou virového pùvodu). Pohøeb se23 Více viz Vìstník JÈM za rok 1874, str. 43, 53 a 57.24 Vaòaus Josef Dr. y. Nekrolog. Podává prof. Josef Vítke. Výroèní zpráva c. k. státníhovy¹¹ího gymnasia v Jièínì 1909{1910, str. 91{92.25 Výroèní zpráva c. k. státního gymnasia vy¹¹ího v Jièínì za ¹kolní rok 1896, str. 39{40.26 Viz Výroèní zpráva akademie hrabìte Straky a jejího soukromého gymnasia v Prazeza ¹kolní rok 1899{1900 a za ¹kolní rok 1900{1901.27 Viz ÈPMF 31(1902), úloha è. 36 na str. 262; dále viz str. 264, 471{474, 484. Cenuzískal Karel Rychlík.



70konal o dva dny pozdìji v kostele sv. ©tìpána; po ukonèení obøadu byla rakevs ostatky ulo¾ena do rodinné hrobky na Ol¹anech.28Závì» Josefa Rudolfa VaòauseV únoru 1910 byla otevøena Vaòausova závì»; Josef Rudolf Vaòaus se stal¹tìdrým mecená¹em èeské vìdy. Ve své poslední vùli odkázal 50 000 korunÈeské akademii císaøe Franti¹ka Josefa pro vìdy, slovesnost a umìní s pøáním,aby byl zalo¾en fond na vytvoøení historického musea fysikálního.29Èeská akademie pøevzala Vaòausùv dar na poèátku roku 1911. V tém¾eroce pøíslu¹ná komise (L. Heyrovský a V. Strouhal) odmítla ¾ádost kuratoriaTechnického musea v královstvím Èeském, které chtìlo peníze z Vaòausovaodkazu pou¾ít na zøízení historického musea fysikálního, a zároveò navrhlazøízení Vaòausova fondu; z úrokù se mìly vyplácet odmìny za vynikající prácez matematiky a fyziky.30Vaòausùv fond byl ustaven a¾ v roce 1914, první odmìny byly vyplaceny ji¾v následujícím roce.31V závìti Vaòaus odkázal 2 000 korun Ústøední ¹kolské matici. Té ji¾ døívezaslal tzv. milionový dar 10 000 korun.32Jednotì èeských mathematikù odkázal Vaòaus své knihy a ve¹keré rukopisnépráce. Ji¾ roku 1909 jí vìnoval 5 000 korun, které se staly základem Vaòausovanadaèního fondu pro zdaøilé práce mladých mathematikù; z úrokù tohoto fondumìly být vypláceny odmìny èlenùm Jednoty za objevy ve fyzice a za vynikajícípráce z matematiky i fyziky.33LITERATURA[1] Houdek F., Dìjepis Jednoty èeských mathematikù, JÈM, Praha, 1872.[2] Posejpal V., Dìjepis Jednoty èeských mathematikù, JÈM, Praha, 1912.[3] Velík A. V., Dìjiny technického uèení v Praze, díl I. a II., Unie, Praha, 1906, 1909.
28 Viz matrika zemøelých, sv. ©tìpán Ú XV 25. 11. 1907 { 20. 6. 1914, Z 14, fol. 90, Archívhlavního mìsta Prahy; nekrolog a pohøeb viz Národní listy 50(1910), è. 17 ze 17. 1., str. 2, aè. 19 z 19. 1., str. 3.29 Viz Almanach Èeské akademie 21(1911), str. 89.30 Viz Vìstník ÈAVU 19(1910), str. 328, 458, a 20(1911), str. 330, 464{465.31 Viz Vìstník ÈAVU 23(1914); stanovy fondu prof. Dra Jos. R. Vaòause jsou na str. 414{415. Viz dále Vìstník ÈAVU 24(1915), str. 113.32 Vaòaus Josef Dr. y Nekrolog. Podává prof. Josef Vítke. Výroèní zpráva c. k. státníhovy¹¹ího gymnasia v Jièínì 1909{1910, str. 91{92.33 Vaòausùv darovací dopis je z 25. listopadu 1909; viz Pùlstoleté jubileum Jednoty èeskýchmathematikù a fysikù v Praze, Praha 1913, str. 2{4, 42{43.
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