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Slavnostní schůze brněnského odboru
Jednoty českých mathematiků a fysiků na počest
památky prof. dra. Karla Zahradníka.
V dušičkových dnech, kdy vzpomínáme zemřelých, konala se
tichá, ale významná oslava vzácného člověka. Brněnský odbor Jednoty
českých mathematiků a fysiků splatil aspoň část dluhu svému prvému
předsedovi, dvornímu radovi dru. Karlu Zahradníkovi,
uspořádav
12. listopadu 1916 přednáškovou schůzi o činnosti tohoto tichého
pracovníka, s nímž historie zdejší vysoké školy technické a rozvoj
brněnského ruchu vědeckého jsou nerozlučně spojeny. V posluchárně
chemie, v níž nad květinovou ozdobou vznášel se neobyčejně zdařilý
obraz zesnulého*), jakoby svým milým úsměvem vítal přítomné, shro
máždilo se četné obecenstvo, aby vyslechlo přehled životní činnosti
Zahradníkovy
a tak vzdalo čest poctivému pracovníku kulturnímu na
horké půdě brněnské. Dostavil se také místodržitel svob. pán Heinold.
Z příbuzných zesnulého súčastnily se schůze choř a sestra zesnulého,
dále p, soudní rada Onz. Mezi ostatními hosty byli: zástupce praž
ských vědeckých korporací p. prof. dr. J. Sobotka, z brněnských hostů
téměř celý sbor profesorský české techniky v čele s J. M. p. rektorem
K. Kepkou, zemští inspektoři, ředitelé a profesoři středoškolští, zá
stupci spolků, velký počet studenstva vysokoškolského ald.
Schůzi zahájil předseda brněnského odboru Jednoty p. prof. dr.
Vlád. Novák, uvítav přítomné a stručně nastíniv účel této schůze.
Je to prvá schůze spolková po úmrtí Zahradníkové
a jest to tedy za
slouženou pietou, že věnujeme ji vzpomínce na zesnulého předsedu.
Zahradník patřil k těm, kteří budovali pražskou Jednotu českých mathe
matiků, a k t e m , kteří kladli základy naší vědecké literatury mathematické.
Vlastní přednáškou o životě a vědecké činnosti Zahradníkově
byl pověřen p. prof. dr. Jan Vojtech, jenž neobyčejně výrazně vylíčil
životní běh a zejména vědecké zásluhy zesnulého mathematika. Obsah
přednášky vynecháváme, odkazujíce na článek dra. Vojtěcha v tomto
>Casopise«. Projevem úcty k obsáhlé a úspěšné činnosti literárněvědecké zvěčnělého dvoř. rady Zahradníka
i k ostatní veškeré jeho
neúnavné práci přednášející skončil.
Prof. dr. Jan Sobotka z Prahy tlumočí především projevy sou
strasti Jednoty českých mathematiků a fysiků v Praze, filosofické fakulty
české university pražské, Královské české společnosti nauk a České
Akademie. Jako bývalý člen prvého sboru profesorského zdejší techniky
rád vzpomíná na tuto dobu a na prvního rektora Zahradníka.
Byl
to milý člověk, jenž se díval na svět očima jasnýma a miloval život.
Těžké rány osudu ho stihly, ale dovedl je klidně snášeti. Hlcdíme-li
na celý život Zahradníkův,
maně nám připadá, že byl dítkem Štěstěny.
*) Obraz, jehož reprodukci přinášíme, jest dílem prof. F. Herčtka,

S16
V Praze za universitních studií přišel do nejlepšího vzruchu. Po boku
bratří Weyrft a Studničky zakládá Jednotu českých mathematiků, jest
průkopníkem Časopisu pro pěstováni mathematiky
a fysiky (prvého
časopisu toho druhu v Rakousku), jest činným při prvním sjezdu
přírodovědeckém v Praze. Zcela mlád je povolán na universitu v Zá
hřebe, kde nalézá zase půdu plnou ruchu pro svoji činnost; tam mohl
áe plně věnovati své činnosti vědecké a také tato perioda jeho života
byla nejbohatší. V Akademii chorvatské předkládá výtěžky svých vě
deckých prací, dlouhá léta předsedá její druhé třídě. Na sklonu života
podařilo se mu vrátiti se zpět k rodné půdě. Je povolán za prvního
rektora brněnské vysoké školy technické. Přichází tam sice již v po
kročilém věku, ale přes to dovedl se znamenitě přizpůsobiti novým
poměrům a dobře se uplatnil jak na technice, tak i ve vědecké práci.
V Zahradníkovi
máme příklad života cele věnovaného kulturní čin
nosti, jíž nutno vzdáti čest.
J. M. rektor arch. Kepka vzpomenul ve svém doslovu začátků
zdejší techniky. Pro zdar tohoto vysokého učení bylo nutnou pod
mínkou, aby v jeho čelo byl nalezen pravý muž. Osobní vlastnosti
Zahradníkovy
vedly k tomu, že volba padla na něho, a Zahradnik
také naděje v něho kladené dokonale splnil. Počáteční doba české tech
niky byla hodně namáhavá, bylo třeba mnoha a mnoha vyjednávání ve
Vídni takže prvá doba pobytu Zahradníkova
v Brně bylo vlastně stálé
dojíždění mezi Brnem a Vídní. Nezdolnosti Zahradníkové
se však po
dařilo, že již po měsíci mohly býti zahájeny přednášky prvního ročníku
odboru stavebního. Leč mnoho práce zbývalo stále i v další době.
Rektor Zahradnik
musil vymáhati zřízení jednotlivých ústavů, vypra
covati osnovy učební, připravovati plány pro vybudování školy, dále
starali se o zřízení sboru profesorského, což je práce, o níž nezasvěcený
stěží si utvoří úsudek. Ale Zahradník mimo to věnoval se i práci čistě
humánní. Zlaté srdce Zahradníkovo
bylo naplněno láskou k chudému
studentu českému. Zahradník
zakládá podporovací spolek, později
odbor Hlávky, v nichž působí až do smrti. Jak byla tato činnost Za
hradníkova
ceněna, o tom svědčí faktum, že když uplynul první rok
školy, sbor profesorský zvolil Zahradníka
rektorem i pro druhý rok.
Význam Zahradníkův
pro zdejší vysokou školu spočívá v tom, že byl
pravým mužem na pravém místě. Jménem sboru profesorského české
vysoké školy technické vzdává p. rektor K. Kepka upřímný dík všem
přítomným, že svou účastí vzdali hold památce zesnulého člena sboru
nad jiné zasloužilého.
Ke schůzi zaslali omluvné a pozdravné přípisy: Jihoslovanská
akademie věd a umění v Záhřebe, pp. prof. dr. Josef Susta, děkan
filosofické fakulty české university v Praze, prof. dr. Boh. Kučera
a prof. dr. Boh. Masek z Prahy, městská rada v Králové
Poli,
c» k. okresní soudce Boh. Zahradník
z Přerova (bratr zesnulého)
a četní jíní.
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Dr. hrant. Naclrtikal, jednatel.

