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Profesor Bedřich Procházka sedmdesátníkem. 
Napsal dr. Jos. Kounovský. 

Málo vědeckých školských pracovníků chápe syé povinnosti tak 
svědomitě jako profesor Bedřich Procházka, který svěží na těle i na 
duchu dožil se svých sedmdesátin. Nejen že nedopřával si ani dne 
oddechu mezi studijním rokem, ale ani o hlavních prázdninách ne
opouštěl ústavu deskriptivní geometrie jako příkladně pilný jeho 
ředitel. A tak i letos, kdy vyvrcholil svou činnost jako řádný profesor 
a správce ústavu deskriptivní geometrie na vysoké škole strojního 
a elektrotechnického inženýrství českého vysokého učení techni
ckého v Praze, pracoval nepřetržitě pilně, takže ani významný ži
votní mezník sedmdesátých narozenin nebyl pro něho chvílí, ve 
které by se zastavil, aby shlédl bohatou žeň celé své životní práce; 
a v této své činnosti vědecké, úřední i akademické přijal ve své 
pracovně naše blahopřání s milým klidem a s úsměvem ve tváři. 

Profesor Bedřich Procházka narodil se dne 4. července 1855 
v Rakovníce jako syn učitele na tamní hlavní škole. Ve svém rodišti 
absolvoval na starobylé reálce studium středoškolské a podrobil se 
maturitní zkoušce; vracel se sem ještě o prázdninách jako poslu
chač král. českého polytechnického ústavu v Praze; po otcově smrti 
přestěhoval se Procházka se svou matkou trvale do Prahy. Studoval 
s výborným prospěchem od roku 1872 po tři léta y odboru pro sta
vitelství vodní a silniční, takže se mu dostalo opětovného pochval
ného uznání za výtečný prospěch; jest zajimavo, že mezi několika 
jen vyznamenanými posluchači objevují se vedle Procházky také 
jména matematiků Libického, Machovce, Ot. Jandečky a Hůbnera. 
V roce 1875—76 studoval Procházka na německém póly technickém 
ústavě v Praze, patrně proto, aby rozšířil své vědomosti z matema
tiky a deskriptivní geometrie, jimž se rozhodl věnovati se, také vy
slechnutím přednášek profesorů této techniky. 

Od 1. listopadu 1876 stal se Procházka asistentem při stolici 
deskriptivní geometrie na. české vysoké škole technické, v rektor
ském roce potomního svého tchána prof. dra techn. Fr. Štolby. Od 
té doby zůstal v trvalém spojení s vysokou školou, takže vstupuje 
letos do padesátého roku své vysokoškolské činnosti v roce, na 
který připadá stoleté výročí narozenin prvního jeho šéfa prof. dr. 
techn. Fr. Tilšra (nar. 12. července 1825), jehož vliv dal v jistém 
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smyslu směr a ráz vědecké činnosti našeho jubilanta. Starším dru
hem v úřadě byl Procházkovi v tu dobu prof. Ant. Sucharda. Jako 
asistent připravoval se k státní profesorské zkoušce z matematiky a 
deskriptivní geometrie pro vyšší reálky a podrobil se jí v roce 1879. 
Asistentem vysoké školy zůstal po 7 let do r. 1883, mezitím v po
sledních dvou létech byl výpomocným učitelem v několika týd. ho
dinách na českém reálném a vyšším gymnasiu ve Spálené ul. (nyní 
v ul. Křemencové). Od roku 1879—80 zastupoval na technice v před
náškách prbf. Tilšra a to ještě až do r. 1885, dvě léta po .odchodu na 
první českou reálku v Ječné ul, kde poprvé v úřadě sešel se prof. 
Procházka s příštím intimním svým druhem, prof. dr. Vine. Jaro-
límkent V ropě 1884 potvrzen byl jako soukromý docent geometrál-
ného osvětlení na české vysoké škole technické. Habilitaci svou 
rozšířil později v roce 1895 na geometrii kinematickou. Již z těchto 
oborů veniae legendi jest patrný vliv hlavních děl Tilšrových na 
vědeckou činnost Procházkovu; obíral se v tu dobu hlavně teorií 
osvětlování křivých ploch a geometrií kinematickou a práce jeho 
v době rozšíření habilitace byly tak četné, že jistě opravňovaly prof. 
Procházku k získání docentury pro celý obor geomejtrie deskriptivní. 
Rok 1887 označuji jako málo příznivý pro mladého docenta; nenašlo 
se proň na* české reálce a vůbec v Praze již suplentury a docent 
Procházka opouští Prahu a v charakteru suplenta působí po čtyři 
další roky na reál. a vyšším gymnasiu v Chrudimi. To byla ovšem 
pro prof.. Procházku značná překážka v další jeho vědecké dráze. 
V tu dobu věnoval se studiu fysiky a nabyl z. ní aprobace pro vyšší 
Školy střední v r. 1890. Teprve v 36 létech se stává Procházka sku
tečným učitelem reálky v Pardubicích a po dvou létech, r. 1893 jest 
jmenován profesorem české reálky v Karlině, kde se setkává s ře-
díterém ústavu Jarolímkem podruhé. Za měsíc po svém návratu do 
přáhy povolán byl docent Procházka opět za suplenta a zástupce 
prof. Tilšra na české vysoké škole technické a byl jím po tři roky 
áŽ do r. 1896, kdy nástupcem Tilšrovým jmenován byl profesor 
K. Pelz. Roku 1896—97 působil prof. Procházka na reálce v Karlíne 
á přeclňášel jako soukromý docent na technice; v tom roce byl jsem 
jeho žákení a vyslechl jsem zajímavé přednášky o geometrálném 
osvětlení, pokladem svědonUtosti páně profesorovy jest, že k pro
spěchové• 'zkoušce pozval mne do svého bytu a zkoušel písemně 
i ú^tnlr také vyžádal si složitější rys, podrobně provedený, jlříve 
než vydal mi prospěchové vysvědčení z mimořádného předměty. 
V roce 1897 odchází podruhé z Prahy, byv zvolen obecním zastu
pitelstvem ředitelem nově založené reálky v Náchodě, kterou zřídil 
a spřavovalpo 7 let do roku 1904. 
'^ Na střední škole byl píořesor Procházka učitelem horlivým a 
pilným, k žákům svým laskavým a shovívavým, takže zachoval si 
u: nich dobrou v^pómfnkil. Také jako ředitel reálky náchodské pů
sobil ^netoávndiUí horlivostí, jsa vydatně podporován profesorským 
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města.Náchoda, kteří uznávajíce nezbytnou potřebu střední školy 
pro obec a obyvatelstvo, nelitovali hmotných obětí na její vypra
vení. Dík všestranné této péči mohl ředitel Procházka již po čtyřech 
létech slušného provisoria přestěhovati svůj ústav, který se stál 
jeho chloubou, do nádherné nové budovy, v níž I. třída vyššího od
dělení nově zřízené školy reálné vešla v život právě po 50 letech, 
kdy byla otevřena I. třída tehdejší podreálky, jejímž zakladatelem 
a ředitelem byl místní děkan Josef Regner, známý, páter Haylovický 
z Jiráskovy kroniky »U nás«. Zajímavo jest čísti dějiny náchodského 
ústavu ve výročních jeho zprávách z doby Procházkova ředitelo
vání, do nichž přispěl první ředitel i články odbornými. Procházka 
věnoval se plně potřebám svých svěřenců. I jejich sociálních poměrů 
nezanedbával, o čemž svědčí okolnost, že hned v prvním roce trvání 
ústavu zřídiVspolek ku podpoře chudých studujících; prvním před
sedou spolku byl známý lidumil továrník Josef Bartoň, tehdejší radní 
a pozdější purkmistr města Náchoda, na jehož podnět byla ná
chodská rěálka založena. Purkmistr Bartoň odevzdal řediteli a sboru 
profesorskému novou budovu a ředitel Procházka přijal od něho 
k<íče slovy Jiráskovými: »Květ citu, světlo rozumu,.ó školo! pěstuj 
a zasaď kořen povah rozhodných«, kteráž zdobí krásný školní stá
nek. Ó vlasteneckém založení Procházkově svědčí slova jeho slav
nostní řeči, jimiž obrací se k milým kolegům, děkuje jim za vy
datnou pomoc: »Třeba nám pracovati, abychom přivedli svěřenou 
nám mládež k jejímu cíli nejen ve smyslu hmotném, nýbrž také 
k mravní zdatnosti a pravému vlasteneckému uvědomění, ke slávě 
jména českého domai v cizině.« A dále: »Na prahu tohoto školního 
paláce slibujeme, že chceme vždy ze všech sil svých o to se zasaditi, 
al}y náchodská reálka jako~ maják duševního světla široko daleko 
do okolních dědin zářila, aby jako mocrjá bašta našeho národa 
šťastně odolala stále rostoucímu příboji národa cizího nás v ná
rodním bytí ohrožujícího dle druhého hesla téhož spisovatele: 
»U zemské brány bdělou stráží bud českého ducha.« A šťastně dožil 
se ředitel prof. Procházka vyplnění tohoto tak krásně projeveného 
přání. K dobytí svobody vanoucí po dnešní naší samostatné vlasti 
přispělo* jistě hojnou měrou naše střední školství. 

Dne 4. října 1904 opustil ředitel Bed. Procházka náchodskou 
reálku, byv jmenován řádným profesorem déskriptivní geometrie 
na české vysoké škole technické v Brně po prof. dr. Sobotkovi, 
který byl povolán za profesora matematiky na českou universitu. 
Tak splnila se Procházkova tužba po vysokoškolské profesuře. Jeho 
zásluhy o náchodskou réálku vystihl správce réálky prof. O. Ment? 
berger v kronice ústavu řka, Že za jeho svědomitého a obezřetného 
vedení ústav velmi utěšeně prospíval, a jestliže dnes patří mezi 
ústavy zdárně působící a vzkvétající* dlužno hlavní zásluhu o to 
přičísti jeho prvnímti řediteli; jeho jmenování profesorem vysoké 
školy ťecfiíiické v Srně jest zároveň vyznamenáním pro zdejší ustáv. 
".'-. V-v-"'.' •"" •/•••.:"'.-•";' ..'"*. - :-';•.' ž'.' ' < : .' 'V- " " r í* ' :-
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Jistě lichotivé uznání Procházkovy činnosti ředitelské bezprostřed
ním pozorovatelem a nástupcem v úřadě. 

V Brně sešel se prof. Procházka potřetí v úřadě s prof* Jaro-
límkem, který jako zemský školní inspektor suploval po Sobot
kovu odchodu několik měsíců opuštěnou stolici deskriptivní geo-

. metrie, jež byla mu sborem nabízena a které nepřijal. Ku přání 
profesorského sboru působením nově jmenovaného prof. Procházky 
habilitoval se Jarolímek v r* 1905 pro synthetickou geometrii v pro
storu, i působili oba vědci a zkušení školní praktikové po* dva roky 
společně na technice v Brně. Prof. Jarolímek odešel r. 1906 na tech
niku pražskou a prof. Procházka vešel zde s ním počtvrté a trvale 
v úzký přátelský poměr,, byv jmenován roku 1908 po odchodu 
Pelzově řádným profesorem české vysoké školy technické v Praze. 

Roku 1907/& byl zvolen prof. Procházka děkanem odboru stroj
ního inženýrství na technice v Brně. Také účastnil,se v Brně do
budování odboru Jednoty českých matematiků a fysiků, v jejímž 
výboru zasedal již jako suplent první české reálky pražské. 

Na českém vysokém učení technickém v Praze rozvinul a uplatnil 
prof* Procházka v plné mužné síle bohaté své schopnosti odborné, 
pedagogické i organisační. Hned na stud. rok 1909/10 byl zvolen 
rektorem vysokého učení, r. 1910/11 byl jeho prorektorem, v roce 
1913/14 zastával úřad děkanský odboru strojního inženýrství a 
v roce 1916/17 odděleni obecného. Profesor Procházka náležel vždy 
mezi nejpřednější a všeobecně vážené členy sboru tohoto vysokého 
učení; o tom svědčí i okolnost, že po dobu sedmi roků v létech 
1913/14—1919/20 byl předsedou stavební komise pro vybudování 
novostaveb Českého vysokého učeni technického v Praze. 

Hned v prvním roce společné své akademické činnosti v Praze 
vydali profesoři Procházka a Jarolímek významný spis o deskrip
tivní geometrii, ó němž napsal profesor dr. Sobotka v životopise Ja-
rolímkově:»Po přikladu některých autorů jinojazyčných, kteří v no
vější době podjali še úkolu vydávati učebnice deskriptivní geo
metrie k účelům studia vysokoškolského, zvláště pro potřeby vy
sokých škol technických, zpracovali zástupci deskriptivní geometrie 
"na české vysoké škole technické v Praze, prof. V. Jarolímek a B. 
Procházka, v prvé řadě pro potřeby svých posluchačů, látku tvo
řící, předmět íejich přednášek* Tím, že autoři předpokládají základy 
tetoJ^edy, jakož i konstruktivní geometrie vůbec, pokud se vyklá; 
dajf na střední '.Škole-... za známé, podařilo se jim v knize poměrné 
.nepfílB yelkéfao rozsahu vyložiti na základě metod snadno přístup-
ňýcít£jí$ttě podaných, při tom přesně vědeckých, velkou bohatost 

3 látlcy vhodně přizpůsobené účelům a zájmům. studia technického, 
^pifiy& původním. Pří, tom 
; pojali |éž geometrií projektivní a kinematickou, pokud znalost těchto 
iÓ3y|tVÍ •-. si^ jjm^leyfbýti fc^Čelůrii* vytčeným prosípěšnoti, do knihy 
jtěfcív Již^tó^i^ítócenně pfíímúi % obdobným spisům jí.íipjazyčným.« 
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služném spise teorii geometrálného osvětlení a kinematické. geo
metrie, jest na snadě. Geometrie polohy převzata ze samostatného 
díla Jarolímkova. Kniha stala se hledanou příručkou posluchačům 
vysokých škol technických, i dočkala se třetího vydání, na jehož 
korektuře pracoval prof. Jarolímek ještě den před svou smrtí, takže 
téměř do posledního dechu byl Procházkovi druhem ve vědecké 
práci. 

Vedle deskriptivní geometrie pro posluchače strojního inženýr
ství přednášel prof. Procházka až do svého odchodu na odpočinek 
v letním semestru »Qeometrii projektivní« (dříve geometrii polohy) 
a »Vybrané stati z deskriptivní geometrie«; tuto přednášku konal 
na zvláštním kursu pořádaném pro posluchače v deskriptivní geo
metrii pokročilé, zejména pro kandidáty středoškolské profesury, 
jehož byl správcem. Již od roku 1908 byl Procházka zkušebním ko
misařem pro deskriptivní geometrii při vědecké zkušební komisi 
pro střední školy. Znal tedy dobře potřeby kandidátů a pečoval 
o to, aby měli snadno přístupnou-odbornou literaturu. I vydal v lé
tech 1912—1918 s obdivuhodnou vytrvalostí šestidílný spis »Vy-
brané statě z deskriptivní geometrie«, v němž podrobně probírá 
četné oddíly konstruktivní geometrie, všímaje si při tom literatury 
nejen cizí, ale hlavně domácí a věnuje pozornost pracím předních 
našich geometrů Tilšra, Šolína, bratří Weyrů, Pelze, Sobotky, Ja-
rolímka, Suchardy, Pelíška, Kadeřávka, Jeřábka, Machovce, Strnada 
a j . Prof. Procházka uvádí v předmluvách, že spis nečiní nároku 
býti dílem systematicky přesně uspořádaným, nýbrž jen volným 
sdružením různých oddílů deskriptivní geometrie. Ale ty oddíly, 
kt^ré probírá, studuje Procházka s podrobností a důkladností sobě 
vlastní. Výběr jest tak uspořádán, aby i praktičtí inženýři měli ze 
spisu užitek, v intencích České matice technické, která se podjala 
obětavě nákladu tohoto obšírného spisu o 900 stranách. Škoda, že 
technické překážky (náklad na sazbu, tisk, papír, obrazce) další 
vydávání zastavily; prof. Procházka jest připraven na pokračování 
v této své obrovské publikační, činnosti. 

Jest přirozeno, že ve » Vybraných statích«, stěžejním svém,lite
rárním díle, vrací se prof. Procházka k četným problémům, jimiž 
obíral se v mnohých svých samostatných pojednáních, jichž jest 
přes 50 na počet, probírá je znovu, doplňuje a aplikuje. Názvy jedno
tlivých statí v následujícím úplném seznamu jeho literární tvorby, 
sestaveném podle casop?sů a publikací, •*•' nichž byly Procházkovy 
práce uveřejněny, dobře osvětlí bohatost celého materiálu tam ob
saženého. / 
.4. Spisy samostatné: ' : \ ; 

v í, Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické. Vydáno spo-
, léčně s prof. V. Jarolímkem nákladem České Matice technické. 

XIrM92,stran s 564 vyobrazeními v textu., Pr^ha 1909. 
2. IL výd^ii téhož spisu vyšlo n 191? nezmíněné,,a^hyla přichystáno 

vydáni přepracované a doplněné statěmi %, technické praxe. 
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•;'---:'*aL, llť. líi!e»Efiiéá3nfé. Vydíáxif 2. ř. 1922 obsahuje v předmluvě píetně psaný 
> ::.,* stručný^životopis^ Jarplímkfivod prof. B. Procházky. 

,-\v"';-L Doplňky ke, spisu deskriptívní geometrie pro vysoké školy tech
nické. Vydáno Společně s prof. V. Jarolimkem. S 58 vyobr. v textu. 

V Praha 1923. 
; Vybrané statě.z ďéskriptivrií geometrie, Nákladem České Matice 

. technické. Praha 1912—1918. 
•* 5. I. svazek'z r. 1912 obsahuje oddíly: 1. Axonometrie orthogonální: 
.• r , a) čášV teoretická á b) část konstruktivní. 2» Axonometrie klino-

gonální; a) část. teoretická, a b) část konstruktivní. 3, Sestrojení os 
; ; - plochy druhého stupně. 4. Vzájemné, proniky ploch 2. stupně. 

5. Plochy obalově rozvihutelné dvou ploch 2. stupně. 6. Obrysy 
j ploch & stupně. : 

6, II. svazek z r. 1913 obsahuje oddíly: 7. Axonometrie centrální. 8. Cen-
• V . itálnf,osvěttettí. 9. Sestrojení proniku dvou ploch 2. stupně. 10. 

, K Křivky prostorové. 
7, ÍIL svazek z r. 1915 obsahuje oddíl: 11. Teorie ozubených kol. 

:.-..»;- 8. JV., svazek z j\ 1916 obsahuje oddík 12. Užití geometrie kinema-
. tícké v geometrii rovinné a.v geometrii deskriptivní. Část prvá. 

; 9. V. svazek z r. 1917 obsahuje oďdíU 13. O plochách translačních. 
10.; Ví. svazek z t. 1918 obsahuje oddíl:, 14. Užití geometrie kinema* 

r\ ; tickě v geometrií rovinné a v geometrii deškriptivni (část druhá). 

^Jednotl ivé vědecké články: 

a) V Rozpravách íl třídy České Akademie věd: ; 
; h Kinetický způsob sestrojování tečen"-a středů křivostí křivek 2. stupně. •,: 

';:,.;•/;•;ní;točhík.:)894.^;;..-. ;•;••'••:';:•• /.,,. : v , 
\'2* Poznámka k se$trójeftí středu „ křivosti některých druhů křivek. 

V T ? > ^ n c r ^ ' i ^ - ; * ' ; — w " . • • " -
:'-'••'',:•-:] 3/Přfspěvek?kužití-kihe.matiky v geoníetrii novější á v geometrii de-
' ^ V ^ . ^ ;f,,r:;v-N':'^"v,:.:;-::v --V -̂.,.:•; ••;' : 
'^íji--^ PřfepŽ̂ vek k seátroíetif oskula&iích hyperboloidů ku plochám sbor-
T ^ V ? ^ .:..;„*•;.-,,:• ,.,;:••:'":•..''•• ' •; • 

ÍV& K OMaíío^eh^ rovinných* výtvo-
v ^ ^ '. '-• ':-'V«;\' ^ 

i 



b) Ve Věstníku Král. české Společnosti nauk (třída mat.-přír.): 
1. Ein Beitrag žur Translations-Bewegung. Praha 1895. 
2. Poznámka ku projektivnému vytvoření ploch 2. stupně. Praha 191L 

c) V Časopisu pro pěstování matematiky a.fysiky: 
í. O stéreografickém průmětu pioch 2. stupně vůbec. VH. rcč. 1878. 
2. Zobecnění stereografického promítání ploch 2. stupně. XIV. roč. 1885. 
3. Poznámka k sestrojení • křivky kruhové křivosti křivek 2. stupně. 

XIV. róč. 1885. 
4. Poznámka ke konstrukci křivek intensitních. XV. roč. 1886. 
5. Příspěvek k sestrojování křivek intensitních ploch zborcených. XV1I1. 

roč. 1889. 
6. Poznámka k sestrojení průmětu plochy hyperboloidu jednodílného. 

XXIIL roč. 1894. 
7. Příspěvek k sestrojení středu zakřivení trochoid. XXIII. roč. 1894. 
8. Kinetický způsob sestrojeni středu křivosti oválu Cartesiova. XXIV. 

roč. 1895. • . . • • . • ; 
9/0 .Jistém druhu křivek. XXIV. roč. 1895. , ' • - . • : 

10. O trajektoriích průsečíkových. XXV̂  roč. 1896. —- Tato práce vyšla 
též samostatně ve zvláštním vydání. Tiskem dr. Éd. Qrégra. 
Praha 1895. 

11. Příspěvek k fotogrammetrii. XXV. roč. 1896. 
12. Poznámka ku perspektivnému zobrazování. XXVI. roč. 1897. 
13. Příspěvek ke stanovení středů křivosti trajektorií vytvořených, při 

pohybu neproměnného útvaru rovinného v jeho rovině. XXVI. 
roč. 1897. . . ,.--. 

14. Fotogrammetrické konstrukce. XXVII. roč. 18<>8. 
15. Příspěvek k fotogrammetrii. XXVII. roč. 1898. 
16. Poznámka ku. perspektivnému zobrazování. XXIX, roč/1900. 
17. Příspěvek ke křivkám.2. stupně. XXXIV. roč. 1905/ 

** 18. O křivosti křivky odvozené transformací kvadratickou, XXXV* roč. 
• . - /' 1906.'/ '/^"r. ':•.-• - ' .; /--. •••••,:•• - ^ -••; '"' 

19. Konstrukce tečny ke křivce vlastního stínu na plochách rotačních-
/ XXXVI/roč. 1907. ; 

20. Poznámka ku plochám rozvinutelným. XXXVI. roč. 1907. 
' 21, Poznámka ke klinogónálhémií'průniětu ploch/rotačních. XXXVH. 

'• roč* 1908, / ; /• ../•'•/•/•/•- " :,-•'.•/-'*• *•//• -- -
22, příspěvek ku plochám šroubovým. XXXIX. roč, 1910. r 
23.Eróf, dr/techn. Frarit, Tilšet; XLIIÍ/roč. 19Í4 : ; 5 

'•* 24 Společně's asistentem J. Ždfáíkém; Harmonické středy soustavy 
/ / Í T / ^ ^ r;.;;: ^-/"v •-; ./' r ' '-. 7.'7 
- ?: 2$. SpoíéčhŠ,k asistentem J.-2tfárfceihi Doplněk ke ílánku »Harmbhické 

• //'/;7/středy sousty tíOT;VrN£&íb:/ir//-;/
 :V 7 

;/$& QskuláČnf; tó 

;ť27í;Společííe'fi přoíJ :M; ;Mikánémt: 5póžiíátnká 1c&konstrukt ktižétóšéček 
'rvK;^ / v/;:r/;/r/e;-;5:j, 
7 r # : ^ ^ z ^ ' / 
.;; ^ v # > ^ : 7 
• ; : / ; ^ ^ ; £ j ^ :> [*£;.. • ; "v 



/) V Jubilejním vědeckém sborníku 1899—1924 české vysoké školy 
iechnické y firně:; * . -f '-..'• 

\ O zvláštním svazku -kuželoseček, Brno 1924. 

S) Ve výročních zprávách středních škol: 
L O ploše určené souhrnem tečných přímek, sestrojených v bodech 

-- , libovolné povrchové přímky zborcené plochy (plochy mimosměrek) 
: k jejím křivkám íntensitnfm. Zpráva prvního českého reál. a vyš. 

gymnasia v Praze, 1883./ 
2. O vztazích mezi.elektřinou a světlem. Zpráva reál a vyš. gymnasia 

;• / / v Chrudimi. 1891. 
3. Příspěvek ke křivosti ploch translačních. Zpráva reálky v Náchodě. 

.,•- 1898. -.;..•'•••.. 
4. Příspěvek ku plochám - rožvinutelriým. Zpráva reálky v. Náchodě. 

.. 1899. • ••. • . • • - . • . •" 
'. -Mimo to jako spolupracovník Ottova Naučného ŝlovníku zpracoval do 

něho některá hesla z deskriptivní geometrie. Dále napsal některé 
recense do ^Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky«, do 

• »Geské vědy« a do. »Zeitschrift fiir das. Realschulwesen.« V 5. vý-
. ; roční zprávě náchodské,reálky otiskl článek: Nová budova obecní 

školy reálné v Náchodě* ' . 

/ Vrvtá^ druhý s\razek >>Výbraných statí z deskriptivní geo-
jtóetrie«:-^ rozsahu značnou látku.Pro-
mítáhí Hxonometrícké aést tu opracováno velmi podrobně na vě
deckém podkladě Pelžem vybudovaném, Sobotkou obšírně rozve-

- ; denéma oběma vědci y přednáškách, na vysokých školách tech
nických hojné zdtozňtíváném^Qéometrálné osvětlení, zpracované 

Í ; Í důkladně ^ ;»Pestó J^ólímék-Procházkově, jest 
•"4í tli rozpěno ^ centrálním, "jež převzal Pro-
] l ^ pojéclriání,o tomto temate. Zvláštní 
t: Vp^ teorii, ploch druhého 
; - stupněi \y té1 užívá docházka hojnou měrou spojení geometrie de~ 
í ^ ' š k ^ >e ř zvyk na středo-
?; £ V ^ iést. na př* 
ť # P í í ^ '• ••:-:'.;-.;

; •.<./•/' 
' ^ : : 3 ^ ^ 4 ívýznamného • •' veřejného' 



metrie! kinematické v geometrii deskriptivní ve svazku čtyťtém a 
šestém.' Aby usnadnil porozumění odvozených konstrukcí, zavádí 
zde prof. Procházka pojmy rychlosti a zrychlení, přecházeje tak 
zavedením pojmu doby z kinematické geometrie ke kinematice 
vlastní, V V. svazku statí pojednána velmi obšírně a plochách trans-
lačních; jest věnován v uznání záslužné práce prof. Fr. Tilšrovi, 
jenž se těmito plochami i ve svých výkladech na technice rád a dů
kladně obíral a má zásluhu o zdokonalení jejich teorie. Souhrnem 
tvoří tyto čtyři sva,zky statí spolu s úvodem do kinematické geo
metrie obsaženém v »Geometrii deskriptivní«, jenž jest věnován 
čisté geometrii pohybu neproměnného rovinného útvaru a s od
dílem 10. »Vybraných statí«, jenž pojednává o křivkách prosto
rových, pozoruhodný celkový spis o geometrii kinematické, hlavně 
rovinné, třebaže není tu přesně logického uspořádání, které by vy
žadovalo jednotného pojetí celé látky v jednu knihu. Při tom sluší 
zmíniti se, že se prof. Procházka snaží uvésti kinematickou geo
metrii v organickou jednotu s geometrií projektivní a deskriptivní, 
jak učinil již Mannheim; svědčí o tom na př. jeho úvahy o křivosti 
křivek a o sestrojování oskulačních hyperboloidů ploch zborcených. 
Obrátíme-li ještě pozornost k četným samostatným pracím Pro
cházkovým v oboru geometrie kinematické, z nichž mnohé jsou 
obšírnými rozpravami, zvláště k těm, jež jsou uveřejněny v publi
kacích České Akademie, můžeme oceniti nepopiratelnou zásluhu 
našeho jubilanta o tuto význačnou větev geometrické yědy vůbec 
a positivní jeho zásluhu o vědu českou zvláště; obohatil českou 

. vědeckou literaturu o mnohé výsledky svého samostatného badání. 
? Působení na školách středních za poměrů tehdy značně ne

příznivých vzdalovalo pochopitelně prof. Procházka vědecké čin
nosti, nicméně vykazuje i v tomto dvacetiletém období četné od
borné práce. Do té doby spadá také rozsáhlý tříarchový progra
mový článek »O vztazích mezi elektřinou/a světlem^ kterýi uka
zuje, iak hluboký zájem mel prof. Procházka i o teoretickou fysiku. 

Pilnost a výsledky pťáce 'prof: Procházky byly -veřejně i úředně 
uznány. Vědecká jeho Činnost oceněná byla tím,, že byl žyqlert 
v roce 1910 mimořádným členem KráL České,̂ ^SpóÍečhQ.šti/háuk, 
v" roce 19íi pak' dopisujícím a ;V- roce' 1924 rňitndHfo^ 
České Akademie věd."V době předválečné byl jmenován;dvařn 
radou* Jednota českých matematik 
cházkti při svých jubU^̂  
usnesením valné hrom&dy^ Členem yecllê ^ několika 
jíňýcit syýéh žásíuínýcíí přísitóníků; navrhovatel prof/ dr* Sobotky; 

, zařádil tehdy jptfol,Procházku mezi muže, jež lnouce yždy vřelým 
: přátelstvím; k, Jednáte, vynikli význačným způsobem na: poli ̂ VS-. 
; =4ecké^^ 

h .:)átit&yě;c^&řédrňho tiašehó;matematika^ velkéía^menáí^ JaieIšetó 



^ýi'V.í^^*:'ř^.^^^t^'.řž;M? V̂V-̂ T̂̂ '-*-1"*•'-•/»:••v .̂::Vív̂ ř̂ '~' V'-^\. .-•"•̂  '•.•. ••'• ,• ;• *•'.«•. -v'. '{/';-.V* 

K'® ••^"K': -v•'-'": '- ••'••''• :'; • 
liž uyedíí iest Procházka již celou řadu let členěni vědecké zkušební 
komise pr6 české střední školy; také jest členem a od r, 1923 před
sedou zkušební komise pro kandidáty kreslení na středních školách. 

Jako vynikající středoškolský pracovník byl Procházka Vyzna-
míenán tím, že Ještě Jako vysokoškolský profesor- povolán byl ně
kolikráte za předsedu maturitních komisí na pražských reálkách; 
Vedl jsem sáni na.reálceV Ječné ulici jednu septimu k jeho před-

. sednickémustolti a pamatuji se, že i mým abiturientům se zamlouval 
svou klidností, mírností a spravedlností. 

Á/ponéeháváî -ii kě konci zmínku o Procházkově činnosti aka-
.";.; -demické, nepokládám ji nikterak zájmeně důležitou; Klid, hlavní 

ráz Procházkovy povahy, jevil se jmenovitě také při jeho přednáš
kách, které pro svou jasnost se těšily oblibě posluchačů, i ve styku 
s akademickou mládeží, ve kterém se vždy odrážel vrozený takt 
páně profesorův. V .záležitostech úředních dovedl zachovati roz
vahu, i když zastával názor docela opačný názoru těch, s nimiž mu 
bylo jednati. Čestné členství spolku posluchačů strojního a elektro
technického inženýrství ukazuje, že prot Procházka se těšil i u .stu-

; /. Íj Ž€í> í v^ stylfeu sóukroméiii jest profesor Procházka milým spo-
.."•> lesníkem,ťneťřeba: zvláště zdůrazňovati. 

/;>•": Krátce v̂̂ ^ povaha a vytrvalá, hou-
: : žeíyrtátá pfle/nákladními rysy; Procházkova charakter Krásným 
- i J ^ ^ kterou pracuje bez pře-
Mt

f stánií i;$ókÍ0B\€m svém ýěku s velikou láskou k problémům1 kon-
/ : / : > j ^ 
15 íWî  povinnost svého 

/3 Ipo učení 
ň: f^ jakô  hotiorárrií p ^ ' 
; ^ | i & t ^ posledním 
j^§|ttóáírf^ aby 
pgXSe|motí^ "; &ko 
^f;?i$^^ do-
| á g | p ^ ^ tpcími^éh^k';hěmuž/přávě:: 
ři&^vt%»l(^ imj^íňií láké lednriu z; nejvážnějších 

léiýysúké 
yždy / 
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