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Věříme, že profesor Košťál se i nadále účastní tvořivé činnosti a vychová mnoho dalších vě
deckých pracovníků. Členové JČMF i jeho spolupracovníci mu k tomu přejí mnoho zdraví, 
svěžesti a sil. 

Redakce 

VZPOMÍNÁME NA PROFESORA KADEŘÁVKA 

Dne 26. června 1965 by se byl dožil osmdesáti let prof. inž. dr. FRANTIŠEK KADEŘÁVEK, DrSc., 
profesor deskriptivní geometrie na ČVUT, nositel Řádu republiky. Opustil nás navždy ve čtvrtek 
9. února 1961. Lze se domnívat, že prof. Kadeřávek patřil k mála počtu těch, kteří při odchodu 
mohli být právem spokojeni s užitečnými, prospěšnými a hlavně doceněnými výsledky své celo
životní neúnavné práce. Patrně jen jedna nedokončená věc trápila prof. Kadeřávka při jeho 
odchodu, a to vědomí, že se skupinou svých přátel a spolupracovníků nedokončí historickou práci 
o vzniku a vývoji Českého vysokého učení technického v Praze. O celoživotním díle prof. dr. 
Kadeřávka a o jeho významu bylo podrobněji psáno u příležitosti jeho 70. a 75. narozenin v časo
pisu Aplikace matematiky 5 (1960), čís. 6, a v Časopisu pro pěstování matematiky 80 (1955). 
Zejména těm mladším, kteří jej již osobně nepoznali, je nutno říci, že prof. Kadeřávek byl vlastně 
posledním ryzím geometrem slavné klasické středoevropské syntetické školy, jejímiž zástupci 
u nás byli např. profesoři Pelz, Jarolímek, Procházka, Kounovský, Klíma a další. Prof. Kadeřávek 
byl vlastně dovrŠitelem díla těchto našich syntetiků mezinárodního formátu na poli aplikaci pro 
inženýrskou praxi, zejména stavební. Lze říci, že prof. Kadeřávek byl u nás zakladatelem do
opravdy užitečně aplikovatelné geometrie zejména na stavebně inženýrskou praxi. Jeho dílem 
je např. teorie klínových ploch, které jsou již známy v celém kulturním světě v aplikacích na 
efektní skořepinové konstrukce nad rozsáhlými půdorysy. Tyto plochy byly v r. 1947 a v r. 1948 
nejdříve zkoumány (zásluhou akademika Hacara) zcela zkusmo a experimentálně v bývalém 
Kloknerově výzkumném ústavu (nyní Stavebním ústavu ČVUT). Prof. Kadeřávek první zfor
muloval tzv. výtvarný zákon těchto ploch a vybudoval celou jejich geometrii. Od té doby se 
klínové plochy v použití na skořepinových konstrukcích objevují na stavbách v nejrůznějších 
částech světa. Pozoruhodná byla však činnost prof. Kadeřávka i v aplikacích geometrie ve 
výtvarném umění a v lékařské protetice. Prof. Kadeřávek byl všestranně vzdělaný, a proto jeho 
geometrické aplikace v jiných oborech lidské činnosti byly nejen velmi zajímavé, ale hlavně 
užitečné. Velmi mnoho času věnoval prof. Kadeřávek i veřejné činnosti kulturní. 

Byl to člověk neobyčejně dobrý a obětavý. Proto jeho spolupráce s odborníky na jiných úsecích 
lidské činnosti měla vždy úspěch, a proto celé generace studentů, kteří prošli jeho vlivem a vý
chovou, nemohou nikdy zapomenout na „tátu Študáků". Z téhož důvodu nezapomenou nikdy 
na prof. Kadeřávka ani jeho tehdy mladší spolupracovníci a přátelé, které vedl, laskavě jim radil 
a pomáhal, kterým ukázal nejbližší vývoj geometrie při výchově našich inženýrů a kteří nyní pra
cují dále v jeho myšlenkách a záměrech. 

Bořivoj Kepr 

TŘETÍ ČS. KONFERENCE O ELEKTRONICE A VAKUOVÉ FYZICE 

V září 1965 (23.-28. 9.) uspořádaly Karlova universita a Českolovenská akademie věd v Praze 
třetí čs. konferenci o elektronice a vakuové fyzice. Konference navázala na konference předešlé, 
které byly konány v roce 1960 (viz Pokroky MFA 5 (1960), 772) a 1962 (viz Pokroky MFA 7 
(1962), 291). Třetí konference byla omezena na rozdíl od konferencí předešlých jen na fyzikální 
problematiku; měla mezinárodní charakter díky účasti 118 zahraničních pracovníků z Belgie, 
Bulharska, Francie, Jugoslávie, Maďarska, obou německých republik, Polska, Rumunska, 
Sovětského svazu, Spojených států, Švédska a Velké Británie. Bylo předneseno 96 referátů, z toho 
44 zahraničními účastníky. 
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