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Prof. dr. F R A N T I Š E K KADEŘÁVEK 



hordami přišel profesor Kóssler do posluchárny, kde měl pokračovat ve své před
nášce o funkcích komplexní proměnné. Chvíli postál a díval se na nás očima zalitýma 
slzami. „Je to hrozné" opakoval několikrát před plénem studentů. „Bude nějakou 
dobu trvat, než se z toho zase dostáném. Bude třeba velkých obětí, ale věřím, že to 
dobře dopadne. A vy tomu také věřte!" Potom odešel, nemohl přednášet. Naší mate
matické veřejnosti je ostatně velmi dobře známo, že profesor Kóssler byl v pohnutých 
dobách okupace předsedou Jednoty čs. matematiků a fysiků a spolu s ředitelem 
Jednoty M. VALOUCHEM ubránil existenci a majetek Jednoty před okupanty. 

Dnes již jen vzpomínáme a zamýšlíme se nad tím vším, co profesor Kóssler vykonal 
pro nás a pro mladou generaci našich pracovníků v matematice. Jeho žáci jsou roz
troušeni po celé republice a vykládají o něm svým dětem jako o vzorném učiteli 
a krásném člověku, který šel životem zpříma, s nadšením a statečně při naprosté 
skromnosti a dobrotě. 

ZEMŘEL PROFESOR FRANTIŠEK KADEŘÁVEK, 
NOSITEL ŘÁDU REPUBLIKY 

BOŘIVOJ KEPR, Praha 

Ve čtvrtek dne 9. února 1961 zemřel náhle prof. inž. dr. FRANTIŠEK KADEŘÁVEK, 
nositel Řádu republiky, profesor deskriptivní geometrie na fakultě inženýrského 
stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho spolupracovníci, žáci 
a přátelé přišli se s ním na jeho poslední cestě rozloučit v hojném počtu dne 17. února 
do motolského krematoria. O životě a díle profesora Kadeřávka přinesly podrobné 
zprávy u příležitosti výročí jeho 70. a 75. narozenin Časopisy: Časopis pro pěstování 
matematiky (roč. 80 (1955), 375—382) se seznamem jeho publikací a Aplikace mate
matiky (roč. 5 (1960), 479 — 485). Tato vzpomínka na profesora Kadeřávka bude tedy 
jen velmi stručná. 

Profesor Kadeřávek byl nestorem české deskriptivní geometrie. V jeho osobě nám 
odešel poslední ryzí geometr slavné klasické středoevropské syntetické školy, de
skriptivní a konstruktivní geometr velikého formátu. Kadeřávkovou zásluhou zá
kladního významu zejména po druhé světové válce na poli deskriptivní geometrie 
bylo, že se stal u nás zakladatelem a tvůrcem geometrie aplikované na inženýrskou 
praxi, zejména stavební. Tento čin měl charakter téměř průkopnický, neboť profesor 
Kadeřávek v aplikované geometrii velmi úzce spolupracoval s vynikajícími našimi 
inženýry teoretiky a praktiky. Deskriptivní geometrie, aplikovaná na plochy stavebně 
inženýrské, byla zakotvena právě v publikacích profesora Kadeřávka a jeho zásluhou 
se pak dostala i do vysokoškolských přednášek. Tím byla utvořena nová linie výuky 
deskriptivní geometrie na našich stavebních fakultách, Unie plně odpovídající sna
hám po úzkém sepětí školy se životem. K zásluhám profesora Kadeřávka patří 
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v tomto směru i to, že vychoval řadu svých spolupracovníků a pokračovatelů, takže 
linie, kterou udal pro výuku deskriptivní geometrie na stavebních fakultách se 
v tomto pojetí bude rozvíjet i dále, byť postupně třeba poněkud jinými metodami, 
jak to bude žádat stálý vývoj v této vědní disciplíně. 

Kromě vědecké práce je zapotřebí u profesora Kadeřávka znovu vzpomenout jeho 
velmi úspěšné činnosti učitelské a jeho rozsáhlé a obětavé činnosti veřejné. Profesor 
Kadeřávek vyučoval přes padesát let deskriptivní geometrii nejen na fakultě inženýr
ského stavitelství ČVUT v Praze, ale i na jiných fakultách a vysokých školách praž
ských. Celé generace inženýrů, učitelů deskriptivní geometrie a výtvarníků prošly 
jeho přednáškami. Ale pouze výukovou činností nekončila u něho péče o studenty 
jemu svěřené. O ně se i jednotlivě staral, hovořil s nimi o jejich starostech, radil jim, 
navštěvoval je v kolejích, jezdil za nimi ve zkouškových obdobích i na jejich brigád
nická pracoviště a před válkou také nadané a chudé studenty podporoval i hmotně. 
Studenti ho měli rádi, protože u něho vždy nalézali oporu ve svých starostech. 

Obšírná a obětavá byla i práce profesora Kadeřávka na poli činnosti veřejné, která 
počala jeho aktivní vlasteneckou účastí ve studentských spolcích a podnicích za 
Rakouska-Uherska a byla ukončena teprve až jeho nenávratným odchodem. Jako 
začínající vysokoškolský učitel bojoval neohroženě s Vídní za materiální zabezpečení 
českých učitelů na české technice, organisoval spolky slovanských studentů, kteří 
v Praze studovali, působil vlastenecky v Pražském Sokole a v Umělecké besedě a vy
stupoval proti tehdy sílícímu tlaku germanisace v říši Rakousko-Uherské. V době 
druhé světové války za fašistické okupace pomáhal studentům z persekvováných 
rodin ve Studentském ústavě; některým studentům, kteří se účastnili akcí 17. listo
padu 1939, pomohl i k útěku za hranice tehdejšího Protektorátu. Po válce se stal 
profesor Kadeřávek prvním rektorem Českého vysokého učení technického v osvobo
zené vlasti, pomáhal jako vedoucí pracovník upevnit znovu naše vysoké školství a 
opět aktivně působil v mnoha kulturních a veřejných institucích. Za své dílo se stal 
profesor Kadeřávek v roce, kdy dovršil 70 let svého plodného života, nositelem Řádu 
republiky. 

Z celého životního díla profesora Kadeřávka je vidět zejména jeho velikou lásku 
k Českému vysokému učení technickému v Praze. O ně se profesor Kadeřávek velmi 
staral a pečoval o jeho rozvoj. Velmi aktivně se pak podílel na organisaci oslav 
250 let technických škol v Praze v roce 1957. Až do své smrti pracoval s některými 
svými přáteli na historii svého milovaného učení technického. Tato práce by neměla 
zapadnout, neboť profesor Kadeřávek jí věnoval velmi mnoho času, nehledíme-li ani 
k závažným důvodům jiným. 

Jeho žáci, spolupracovníci a přátelé poznali profesora Kadeřávka jako znamenitého 
učitele, člověka dobrého srdce s ušlechtilými lidskými vlastnostmi a proto budou vždy 
na něho vděčně vzpomínat. 
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