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Brachystochrona či brachistochrona? 

Chtěl bych zde uvést, navazuje na příspěvek [1] EUDOVÍTA ČÁPKY Brachystochrona v prvním 
čísle letošního (XVII) ročníku Pokroků, jednu gramatickou poznámku s trochou historické pří
chuti vztahující se k tomuto slovu. 

K d o neprošel, hlavně asi během středoškolských studií, „výcvikem" v latině či dokonce řečtině, 
vždy stojí před problémem, jak slovo latinského či dokonce řeckého původu buď psát, nebo vyslo
vovat. A k řešení dilemmatu uvedeného v nadpise chtěl bych uvést jednu vzpomínku. Jde o to, 
má-li být v uvažovaném slově y či i. Stojí za to se nad tímto problémem vůbec rozmýšlet ? Bude 
náš život plnější a košatější ? Nepatří tato záležitost do skupiny těch, které je dobře řešit máv
nutím r u k o u ? 

Má znalost řečtiny se prakticky omezuje na znalost většiny písmen řecké abecedy (neříkám to 
s uspokojením, je to jen konstatování). Nemohu si již vzpomenout, na základě kterých pramenů 
či autorit jsem ve svém skriptu [2] z r. 1954 uvedl: Problém brachistochrony (řecky brachistos 
je superlativ od brachys — krátký a chronos = čas). Vzpomínám si však velmi dobře, že někdy 
kolem r. 1955, když jsem fungoval jako vědecký redaktor TRKALOVY Mechaniky [3], jsem prof. 
Trkala upozornil, že v HOSTINSKÉHO Mechanice [4] je psáno „brachystochrona", zatímco prof. 
Trkal má měkké i. Prof. Trkal mi odpověděl, že jeho způsob psaní je správný. Očekávaje tuto 
odpověď, měl jsem připraven Ottův slovník naučný [5], kde je uvažované slovo rovněž uvedeno s y. 
Tehdy mně prof. Trkal odpověděl větou y kterou si dodnes pamatuji: „Milý příteli, mne učil v Li
tomyšli řečtinu profesor Vaftorný". Poněvadž šlo o uznávaného překladatele Homéra, souhlasil 
jsem s uspokojením s brachistochronou. 

I když L. Čápka je,pozorný např. při uvádění jména Leibniz (připomeňme si, že na pozvánce 
ČSAV při Leibnizově světovém výročí bylo uvedeno nesprávně Leibnitz!), jeho výrok „grécky: 
bráchystos = najkratší" není správný, neboť v originále je „ jo ta" , jak mi bylo od řečtinářů potvr
zeno (dovolávali se např. Passowova řeckého slovníku) a jak i uvádí ve své knize prof. Trkal. 

Pravděpodobné vysvětlení mi poskytla Encyclopaedia Britannica 6, kterou mám náhodou po ru
ce. Zde se uvádí, že v angličtině a němčině je „Brachistochrone", zatímco ve francouzštině se při
pouští jak jeden, tak druhý způsob psaní. Zapomněli jsme, že u nás byla klasická gymnasia, nebo 
je pro to y ještě jiné vysvětlení ? 

A tak i když se potkávám v naší literatuře častěji s brachystochronou ([7]), vždy při takové 
příležitosti letí mé poděkování prof. Vaňornému a ujištění prof. Trkalovi, že i v tomto jako v řadě 
jiných případů šel na kořen věci. 

Miroslav Brdička 
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