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ZPRÁVY, JUBILEA, HISTORIE 

P R O F . DR. MILOSLAV HAMPL, ČLEN KOR. ČSAV, S E D M D E S Á T N Í K E M 

Prof. dr. M. HAMPL se narodil 10. srpna 1897 v Netolicích v jižních Čechách. Gymnasium 
studoval v Č. Budějovicích. Zde také v r. 1915 maturoval. 

Po absolvování gymnasia přišel M. Hamp l do Prahy studovat na KU obor matematiky a fyzi
ky. Na K U studoval v letech 1915— 1920. Prof. Hampl měl vždy zálibu v matematických aplika
cích. Není proto náhodou, že po absolvování KU působil nejprve jako asistent v Ústavu matema
tiky na ČVUT a současně studoval na strojní a elektroinženýrské fakultě ČVUT. Zde složil také 
1. st. zkoušku. 

V r. 1930, když bylo založeno Matematické oddělení Škodových závodů, se M. Hampl stal 
nejprve jeho pracovníkem, později jeho vedoucím. Po znárodnění čs. průmyslu byla působnost 
matematického oddělení Škodových závodů vedeného prof. Hamplem rozšířena na celé čs. těžké 
strojírenství. Toto oddělení pod názvem Teoretický výzkum pracuje dnes v rámci Státního vý
zkumného ústavu pro stavbu strojů. 

Prof. Hampl během své dlouholeté působnosti přesvědčivě ukázal, jak vysoce užitečné může 
být matematické pracoviště ve velkém průmyslovém závodě. Matematické pracoviště je zde 
míněno v pravém toho slova smyslu, neboť se zabývá nejmodernějšími matematickými metodami. 

Prof. Hampl se stal naším uznávaným nestorem aplikované matematiky v průmyslu. Jeho 
vynikající činnost byla po zásluze mnohokrát vysoce oceněna. Uvedu jen některé. V r. 1955 byl 
poctěn státní cenou K. Gottwalda, v r. 1956 mu byla bez obhajoby udělena hodnost doktora 
fyzikálně matematických věd a v r. 1962 byl zvolen členem korespondentem ČSAV. 

Nelze v krátkosti zhodnotit dostatečně vynikající činnost prof. Hampla. Uvedl jsem proto jen 
některá nejobecnější fakta. 

Do dalších let přejeme milému a váženému prof. Hamplovi mnoho zdraví a pohody. 

Ivo Babuška 

60 LET PROFESORA ALOISE ZATOPKA 

V plném rozmachu tvůrčích sil se dožívá šedesáti let Alois ZÁTOPEK, doktor přírodních a fy
zikálně matematických věd, profesor Karlovy university a člen korespondent Československé 
akademie věd. 

Narodil se 30. června 1907 v Zašové na Moravě. Gymnasium ve Valašském Meziříčí absolvoval 
s vyznamenáním. Na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze studoval matematiku 
a fyziku a již během studií se stal asistentem fyzikálního ústavu. Ve své disertační práci experi
mentálně vyšetřuje energetické poměry ve dvou induktivně spřažených kruzích. 

Novou etapu v jeho vědeckém vývoji znamená práce ve Státním ústavu geofyzikálním, kam 
přichází po studiích jako vědecký pracovník. Z experimentálního fyzika se stává prvotřídní 
geofyzik. Ujímá se československé seismické služby, kterou postupně přivádí na vysokou mezi
národní úroveň. V roce 1947 se habilituje pro obor geofyziky na přírodovědecké fakultě Karlovy 
university a v roce 1952 je jmenován profesorem geofyziky. V roce 1953 je zvolen členem ko
respondentem Československé akademie věd. 

Badatelská činnost prof. Zátopka se týká především oboru seismiky. V celé sérii prací se zabývá 
systematickým studiem seismicity a seismotektoniky Československa. Zpracovává zemětřesení 
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