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SPOLEK PRO VOLNÉ PØEDNÁ©KY
Z MATHEMATIKY A FYSIKY
Po pádu Bachova absolutismu se v rakouské monarchii postupnì rozproudila
spolková èinnost. Vznikla øada spoleèností a spolkù, které byly zamìøeny na
nejrùznìj¹í odborné, kulturní i sportovní aktivity. Jedním z nich byl i Spolek
pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky.

©kolní rok 1860/61, první pokus o utvoøení Spolku

V zimním semestru ¹kolního roku 1860/61 vytvoøili ètyøi studenti lozo cké
fakulty pra¾ské univerzity, Gabriel Bla¾ek, Gustav Müllera ), Hugo Pawlikb)
a Josef Richter,c) soukromé sdru¾ení, jeho¾ cílem bylo soustavnì studovat
matematiku a zároveò se uèit pøedná¹et. Tito studenti, kteøí zaèali studovat
na fakultì na podzim roku 1860, se setkávali dvakrát týdnì v bytì jednoho
ze skupiny a podle losu pøedná¹eli. Posuzovali formu i obsah svých pøedná¹ek
a souèasnì øe¹ili rùzné pøíklady. Pozdìji se k nim pøidal Josef Finger. Toto
neo ciální a nepovolené sdru¾ení bylo pøímým pøedchùdcem Spolku pro volné
pøedná¹ky z mathematiky a fysiky.
Gabriel Bla¾ek vzpomínal pøi 25. výroèí vzniku Jednoty, jak zaèínal studovat
na univerzitì a jak se tehdy rozvíjely studentské aktivity:
... I nastal záhy mezi námi dosti èilý vìdecký ruch; hovoøili jsme o vìdeckých
otázkách, pøedkládali jsme si navzájem úkoly k øe¹ení, kupovali a studovali
jsme vìdecká díla; 5 nebo 6 horlivìj¹ích z nás mìli a studovali díla Cauchyho, poøídili si Frickovu fysikální techniku a dosti nákladnou Müllerovu fysiku;
jeden z nás odbíral Schlömilchùv èasopis, jiný Grunertùv archiv; pou¾ívali
jsme té¾ pilnì císaøské a hlavnì technické knihovny ... Jak se samo sebou
rozumìlo, kritisovali jsme té¾ pøedná¹ky svých nynìj¹ích universitních, jako¾
i bývalých gymnasiálních professorù, vytýkajíce jim v¹eliké nepìkné návyky, i
pøi¹li jsme k poznání, ¾e i bezvadná pøedná¹ka jest umìním, jemu¾ tøeba se
pøiuèiti. Takté¾ jsme poznali, ¾e toliko soustavné a intensivní studium vìdy,
zejména mathematiky, poskytuje záruky koneèného ovládnutí a úplného sobì
pøisvojení rozsáhlé látky, a ¾e výsledku toho docíliti nelze periodickým, aè sebe
pilnìj¹ím, studiem jednotlivé partie za úèelem kolokvia.
Jsouce vedeni tìmito úvahami sestoupili jsme se ji¾ bìhem zimního semestru
1860-1 ètyøi posluchaèi, a sice Gustav Müller, ... Hugo Pavlík, ... Jos.
Richter ... a já za tím úèelem, abychom mathematiku soustavnì studovali
a zároveò v pøedná¹ení se vycvièili. Poøídili jsme si tabuli a ka¾dý z nás
Schlömilchovo kompendium vy¹¹í analyse, je¾ jsme soustavnì prostudovati
hodlali. Setkávali jsme se pravidelnì týhodnì dvakrát v bytu jednoho z nás,
a tu ten, na nìho¾ padl los, poèal pøedná¹eti, pak pokraèoval druhý, tøetí a
ètvrtý v poøadí opìt losem stanoveném; tím se docílilo, ¾e ka¾dý z nás nucen
byl, aby dùkladnì prostudoval celou látku, která ve schùzi pøedchozí k pøípravì
vymìøena byla. Forma pøedná¹ky se posuzovala, jednotlivý upozornìn byl na
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vady, jich¾ snad sám neznal, a o celém jednání sepsán protokol. Mimo to
smìl ka¾dý pøiná¹eti zapeèetìné mathematické otázky, je¾ ostatní dle libosti
pøejímali, jsouce ov¹em jaksi èestnì vázáni, aby se té¾ o øe¹ení úlohy dle
mo¾nosti zasazovali; písemné elaboráty opìt od jednotlivcù co do obsahu i do
formy písemnì se posuzovaly.
Mohu smìle tvrditi, ¾e tento ná¹ zcela soukromý spolek ... stal se bezprostøední pøíèinou zalo¾ení Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky.
Nebo» aèkoliv ná¹ spolek èásteènì pro ochabnutí, èásteènì pro roztrpèení nìkterých úèastníkù následkem ostøej¹í kritiky za nìjakou dobu se roze¹el, jevil pøece
tak blahodárné úèinky, ¾e se vnutila otázka, zdali by nebylo prospì¹no zalo¾iti
na základì takto nabytých zku¹eností ¹ir¹í a veøejný spolek. ( [3], str. 5{6)

©kolní rok 1861/1862, vznik Spolku

Dne 22. èervence 1861 se rozhodli ètyøi posluchaèi lozo cké fakulty pra¾ské
univerzity, Gabriel Bla¾ek, Josef Finger, Josef Laun a Josef Rudolf Vaòaus,1 zalo¾it o ciální studentské sdru¾ení, které bylo pozdìji nazváno Spolek pro volné
pøedná¹ky z mathematiky a fysiky; rozvá¾ili program spolku a pøipravili jeho stanovy. Na podzim pøistoupili k této ètveøici dva Nìmci, Anton Karl Grünwaldd)
a Mathias Koch.e) C. k. ministerstvo vnitra ve srozumìní s c. k. policejním
øeditelstvím v Praze zalo¾ení tohoto studentského spolku dne 4. prosince 1861
povolilo, dne 7. ledna 1862 v¹ak po¾ádalo c. k. místodr¾itelství pøípisem è. 66
056 o výraznou zmìnu jeho stanov. Zakladatelé se se¹li 19. ledna na ustavující
schùzi a vypracovali nové stanovy,2 o týden pozdìji se na první schùzce radili
o budoucí práci Spolku a naplánovali první schùzi v¹ech posluchaèù univerzity,
kteøí studovali matematiku a fyziku. Tato schùze, na které byly projednány
spolkové úkoly, se konala 30. ledna za úèasti profesora Viktora Pierra, dìkana
lozo cké fakulty.
Dne 8. bøezna 1862 schválilo c. k. místodr¾itelství dekretem è. 9835 upravené
stanovy. Tímto dnem tedy vznikl spolek þakademického rázuÿ, tj. spolek,
který byl pod pøímým þprotektorátemÿ lozo cké fakulty pra¾ské univerzity.
Jeho cílem bylo cvièit se v pøedná¹ení a podporovat vìdecké snahy v oboru
mathematiky a fysiky. O práci a stanovách Spolku Gabriel Bla¾ek napsal:
Na universitì obvyklé pøedèítání výkladù, jako¾ i pøedná¹ky jak akademické,
tak na gymnasiích s bezprostøedním pou¾íváním uèební knihy anebo zápiskù byly
nám tou mìrou proti chuti, ¾e jsme se stanovami o to postarali, aby pøedná¹ky
v na¹em spolku byly volnými, ano ¾e jsme tuto svou tendenci i názvem spolku na
jevo dali. Styky se svými kollegy pouèeni jsouce, ¾e mnohým z nich, jim¾ toliko
se jednalo o brzké zaopatøení, nedostává se i znalostí elementární mathematiky,
a puzeni jsouce snahou, abychom soustøedili toliko studující obdaøené skuteèným
mathematickým nadáním, pøijali jsme do stanov ustanovení, ¾e za èlena spolku
pøijmouti lze toliko onoho posluchaèe, jen¾ samostatnou prací anebo øe¹ením
jemu pøikázaného úkolu svou zpùsobilost prokázal. Toto ustanovení urá¾elo
1 Laun a Vaòaus zaèali studovat na univerzitì v roce 1858, Finger v roce 1859 a Bla¾ek
v roce 1860.
2 Stanovy Spolku jsou uvedeny v pøíloze této publikace.
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leckterého nadaného posluchaèe a pùsobilo nám mnoho mrzutostí; pøezývali
na¹emu spolku þAkademie vìdÿ. ( [3], str. 6)
Èlenem Spolku mohl být jen øádnì imatrikulovaný posluchaè matematiky
nebo fyziky. V zimním semestru byl povinen pøedná¹et alespoò dvakrát
a v letním alespoò jednou. Navíc byl ka¾dý èlen Spolku povinen
... zákonitým rozkazùm pøedsedy dobrovolnì se podrobiti, v èas pøedná¹ek
nále¾itì se chovati, pøedná¹ku svou té¾ písemnì deponovati a na výdaje spolku
pøispívati. ( [1], str. 10)
Sídlem spolku se stala Praha, schùze se konaly v matematickém sále
v Klementinu. Spolek øídil pøedseda, místopøedseda a sekretáø, pøedseda mìl
právo urèit libovolnému èlenu termín jeho pøedná¹ky. Spolek se scházel ka¾dý
týden; pøedná¹elo se, veøejnì se posuzovala jednotlivá vystoupení, pøijímaly se
návrhy na odbornou èinnost. Ze schùzí a valných hromad Spolku se zachovaly
zápisy (Protokoly), na které se v této publikaci odvoláváme.3
Ve Spolku se pøedná¹elo nejprve nìmecky, nebo» výuka na støedních i
vysokých ¹kolách byla vedena pøevá¾nì v nìmeckém jazyce. První pøedná¹ka
se konala dne 8. kvìtna 1862 (Josef Finger), první èeská pøedná¹ka 5. èervna
1862 (Josef Lo¹»ák).
Bìhem letního semestru 1861/62 byly na základì diskusí v¹ech èlenù
doplnìny spolkové stanovy; bylo rozhodnuto, ¾e schùze Spolku je pova¾ována za
kompetentní, pokud je pøítomná alespoò polovina èlenù. Ka¾dý èlen Spolku byl
povinen svým podpisem stvrdit souhlas se stanovami.4 Èlenové platili mìsíèní
pøíspìvek 40 krejcarù a pokud nepøedná¹eli, nemuseli dodávat ¾ádné písemné
ani jiné práce.
V kvìtnu byla navr¾ena dal¹í zmìna stanov | jednalo se o zavedení statutu
dopisujícího èlena.5
Spolek na¹el ihned po svém vzniku velkého pøíznivce a vlivného ochránce |
stal se jím univerzitní profesor Jakub Filip Kulik (1793{1863); v závìti odkázal
Spolku svoji odbornou knihovnu.6

©kolní rok 1862/1863
V zimním semestru 1862/63 mìl Spolek výraznì nìmecký charakter; mìl
v¹ak jen 11 èlenù.
3 Protokoly ze zasedání Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky, fond Spolky,
Archív AV ÈR. Zpoèátku jsou vedeny v nìmèinì, potom ji¾ èesky. Jednotlivé zápisy byly
nejprve krátké a struèné | obsahovaly vìt¹inou jen seznam pøítomných èi nepøítomných
èlenù, jméno pøedná¹ejícího a název pøedná¹ky, jména jejích posuzovatelù, jména pøijímaných,
vyluèovaných nebo vystupujících èlenù. Zprávy z mimoøádných schùzí a valných hromad
obsahují podrobné informace o volbách, stanovách a spolkové knihovnì. Pozdìji byly zápisy
psány podrobnìji, zachycovaly prùbìh celé schùze od jejího zahájení a¾ po vlastní rokování.
Jsou cenným pramenem, který zachycuje ¾ivot a práci Spolku.
4 Viz podpisy èlenù v Protokolech za stanovami z 19. 1. 1862 a 8. 10. 1864.
5 O této problematice se znovu jednalo dne 1. a 22. 12. 1862.
6 Viz zápis ze schùze 2. 3. 1863.
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Nadr¾ování té samospasitelné nìmèinì bylo asi jednou z pøíèin klesání poètu
údù a druhou nedostavování se pøedsedy do schùzí, tak ¾e spolek byl nucen
zvlá¹tním pøípisem jej k tomu pøimìti. ( [1], str. 11)
Bìhem tohoto semestru se ve Spolku konalo 18 týdenních schùzí, vìt¹ina
pøedná¹ek byla proslovena v nìmèinì; byly projednány zásady pùjèování knih
a zpùsob úhrady mìsíèních poplatkù. Nové roz¹íøené stanovy byly schváleny
30. øíjna 1862. Zaèátkem roku 1863 byla pøijata dal¹í dùle¾itá ustanovení:
sekretáø zaèal vybírat mìsíèní pøíspìvek 10 krejcarù a pøíspìvek na knihovnu
20 krejcarù, byl vytvoøen knihovní øád a stanoveno, ¾e v pøípadì nepøítomnosti
pøedsedy a místopøedsedy mù¾e schùze øídit i sekretáø. Toto poslední ustanovení
se ukázalo v pøí¹tích letech velmi u¾iteèné, nebo» pøedseda i místopøedseda
nebývali v¾dy pøítomni.7

©kolní rok 1863/1864
V zimním semestru 1863/64 pøibylo mnoho nových èlenù Spolku a výraznì
se zvý¹ila jeho aktivita. Spolek zaèal postupnì získávat èeský ráz, hlavnì pod
vlivem pøedsedy J. Lo¹»áka. Franti¹ek Houdek o tomto období napsal:
Vùbec nastal ve spolku èilej¹í ruch. Spolek poèal rozmno¾ovati svou knihovnu
aspoò ¾ádáním o knihy, ponìvad¾ pøíjmy za celý rok (26 zl.) nedovolovaly, aby
se to koupí dìlo. Po¾ádaní také vyhovìli ¾ádostem, tak zejmena dr. Ed. Grégr
a knihkupec Kober. Dbáno té¾ na vìt¹í poøádek, nìkolik nedbalých údù bylo
vylouèeno.8 ( [1], str. 12)
Snahy po vìt¹ím poøádku ve Spolku vedly k úvahám o zmìnì jeho stanov;
byla zvolena tøíèlenná komise, která se tímto problémem mìla zabývat. Dne
12. prosince byly na valné hromadì Spolku po dlouhém jednání pøijaty
pozmìnìné stanovy, nový knihovní a jednací øád.
Ne¾ valných zmìn v stanovách se nestalo, doplnìny jen co se dotýkalo
ustanovení knihovny, nového funkcionáøe, toti¾ knihovníka a rozpadnutí spolku.
V pøípadì tom mìla knihovna pøipadnouti akad. èten. spolku v Praze a kdyby
tohoto nebylo, tedy èeskému museu. ( [1], str. 12)
V únoru 1864 byl zru¹en statut dopisujících èlenù. Bylo té¾ rozhodnuto, ¾e
v¹ichni bývalí èlenové mohou bezplatnì u¾ívat knihovnu po dobu tøí let od
vystoupení ze spolku; toto rozhodnutí v¹ak nepøispìlo k nárùstu spolkových
nancí.9
S nárùstem poètu èlenù nastal rozvoj pøedná¹kové èinnosti, zvý¹ila se tak i
nanèní hotovost Spolku. To umo¾nilo nákupy nových knih; spolková knihovna
se tak zaèala rozrùstat, a to nejen díky darùm Kulika, Jandeèky, Skøivana,
Grégra, Kodyma, Strnada, Studnièky a Dasticha.
7
8
9

Viz napø. zápisy ze schùzí 19. 1. a 2. 3. 1863.
Viz zápis ze schùze 14. 11. 1863. Usnesením spolkovým byli p. Pavlik a Trezl vylouèeni.
Viz zápis ze schùze 27. 2. 1864.
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©kolní rok 1864/1865
Od podzimu 1864 byly ve¹keré zápisy Spolku psány èesky.10
V této dobì byl uspoøádán první pøedná¹kový cyklus nazvaný O analytické
geometrii, který vedli studenti Straka, Taftl a Talíø. Na listopadové schùzi
bylo stanoveno nové pravidlo pro vypùjèování knih | ka¾dý èlen si mohl
vypùjèit pouze dvì knihy.11 Prosincová schùze konstatovala pokles nanèních
prostøedkù v souvislosti s nákupem a vazbou knih a liknavým placením
mìsíèních spolkových poplatkù. Proto bylo jednateli ulo¾eno, aby neplatièe
obeslal nefrankovaným dopisem.12
V roce 1865 pocítili èlenové Spolku nutnost informovat èeskou veøejnost o své
èinnosti.
Návrh jednatelùv, aby o spolku ka¾dý týden se do novin dávaly zprávy,
zmìnìn v ten smysl, aby se dávaly jen jednou za mìsíc a sice do þNárodních
Listùÿ, þHlasuÿ, þNárodaÿ, þPolitikyÿ a þPrager Zeitunguÿ, ka¾dý referát mìl
se døíve spolku k schválení pøedèítat.13 ( [1], str. 14)
První zpráva o Spolku byla uveøejnìna dne 8. února 1865:
Z univeristy. Po del¹í dobu poci»ovali posluchaèové matematiky a fysiky
na vysokém uèení Pra¾ském potøebu jakéhos spolku, jen¾ by je ú¾eji k sobì
pojil, jen¾ by slou¾il k povzbuzování a soustøedìní du¹evních sil, k cvièení se
v pøedná¹ení atd., vùbec, který by vìdecké snaze v oboru matematiky a fysiky
napomáhal a jí povzbuzoval. Aby se toto v¹eobecné tou¾ebné pøání uskuteènilo,
se¹li se dne 22. èervence 1861 posluchaèové matematiky pp.: Josef Laun, Jos.
Waniaus, dr. Grünwald, Jos. Finger a Gabriel Bla¾ek a sestavili stanovy pro
þspolek pro volné pøedná¹ky z matematiky a fysikyÿ. Na ¾ádost tìchto pánù
posluchaèù matematiky udìlilo vysoké c. k. státní ministerstvo v srozumìní
s c. k. policejním ministerstvem z dne 4. prosince 1861 povolení k zalo¾ení
jmenovaného spolku a na den 8. bøezna 1862 potvrdilo c. k. místodr¾itelství
stanovy jeho. V postupu èasu, kdy více údùv pøistupovalo, shledaly se býti
stanovy nedostateènými, proèe¾ se dle v¹eobecného pøání dne 12. prosince
1863 èásteènì opravily a doplnily a k stvrzení pøedlo¾ily, které¾to zmìny
i c. k. místodr¾itelství dne 26. èervence 1864 potvrdilo. Nyní èítá spolek
33 údùv. Spolek sám má ráz akademický a stojí pod protektorem dekanatu
fakulty loso cké; schùze své, v nich¾ ka¾dý jednotlivý èlen nejménì dvakráte
v semestru pøedná¹eti povinen jest (které¾to pøedná¹ky pak veøejnì od údùv
bývají pøetøásány), odbývá spolek v¾dy ka¾dého ètvrtku od 8{10 hodin dopoledne
10 První èeský zápis je z 1. 12. 1862, dal¹í èeské zápisy jsou z 16. 3., 23. 3. a 22. 6. 1863,
od 17. 10. 1864 jsou zápisy pouze v èe¹tinì.
11 Viz zápis ze schùze 10. 11. 1864.
12 Viz zápisy ze schùzí 1. a 15. 12. 1864.
13 Viz zápis ze schùze dne 12. 1. 1865: ... Na to podává jednatel písemní návrh, by
se budoucnì za pøíkladem jiných soukromých spolkù schùze spolku veøejnì v novinách
oznamovaly a sice kdo v nich a o èem pøedná¹el, by se tak i obecenstvo o tomto spolku
a jeho úèelu i pùsobení dovìdìlo ... První referát do novin byl pøeèten na schùzi Spolku dne
26. 1. 1865.
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v Klementinum v sále èíslo III. Z pøíspìvkù mìsíèních zakupují se knihy pro
knihovnu spolkovou, k ní¾ zesnulý pan profesor Kulik první základ polo¾il,
darovav spolku svou vzácnou knihovnu. Knihovna spolková èítá nyní 454 dìl
v 646 svazcích, nejvíce to knihy matematické a fysikální. Pro zimní leto¹ní bìh
zvoleni jsou do výboru pánové: Za pøedsedu Franti¹ek Hejzlar, za místopøedsedu
P. Viktor Mayer, za jednatele Jan Straka a za knihovníka Bohdan Schulz.
| V mìsíci lednu odbývány tøi valné schùze; první schùze byla dne 12.,
v které¾ právì odbývala se volba nového místopøedsedy, ponìvad¾ dosavadní
místopøedseda pan Baudys za supl. profesora do Olomouc byl povolán; na
místì jeho zvolen byl pan P. Viktor Mayer. V té samé schùzi pøedná¹el pan
Frant. Hausmann o þlámání svìtla v hranoluÿ a o þrozptylování se svìtlaÿ.
V druhé schùzi dne 19. pøedná¹el pan Erhart o þelipse a jejím sestrojeníÿ.
V tøetí schùzi dne 26. byl za nového úda pøijat pan Kahovec jednohlasnì; jiní
tøi údové, kteøí ji¾ po páté schùzi pøítomni nebyli, byli dle stanov spolkových
vylouèeni. V schùzi té pøedná¹el pan Burjan z fysiky o þzákonech vlnivého
pohybováníÿ. V poslední schùzi mìsíce ledna oznámil pan pøedseda, ¾e knihovnì
spolkové rozlièné knihy darovali pánové: Jandeèka a Fi¹er, profesorové na
gymnasium Králové{Hradeckém, Dr. Dastich, docent na universitì Pra¾ské,
Gustav Skøivan, profesor na kr. èeském polytechnickém ústavì v Praze a slavné
knìhkupectví p. Calvého, zaèe¾ jim spolek srdeèné díky vzdává.14
Dal¹í podrobné zprávy o èinnosti Spolku byly oti¹tìny na pøelomu bøezna a
dubna a v èervenci.15
V letním semestru 1864/65 výraznì poklesly spolkové aktivity. Franti¹ek
Houdek o tomto období napsal:
Nedbalým údùm v nav¹tìvování mìlo se dostati od jednatele dùtky ... Ne¾ to
málo zpomohlo, tak na pø. o schùzi dne 22. èervna poznamenáno v protokole:
þschùze byla v pravém slova smyslu neúplnáÿ, neb z 25 údù bylo jen 9
pøítomno.16 ( [1], str. 14)
Situaci se sna¾il øe¹it student Buzek, který navrhl,
þ... aby ka¾dý úd se èestným slovem zavázal, ¾e pøes ferie nìjakou práci
pro spolek vypracuje, kterou¾ pak by v¾dy jiný pro lep¹í posouzení pøedná¹el.ÿ
Návrh ten v¹ak nevyplnìn a zùstal jen pouhým pøáním.17 ( [1], str. 14)
Poznamenejme, ¾e v této dobì byl èlenem Spolku jediný Nìmec, Anton
Wassmuth, který mìl nìkolik pøedná¹ek.
Národ 2(1865), è. 37 z 8. 2., str. 3, rubrika Denní zprávy. Dále viz nìmecké noviny
Politik 4(1865), è. 39 z 8. 2., str. 3; Prager Zeitung 1865, è. 33 z 8. 2., str. 2. Poznamenejme,
¾e ve zprávách v novinách Národ a Politik jsou mezi zakladateli Spolku uvádìni i Nìmci,
ve zprávì v novinách Prager Zeitung jsou za zakladatele pova¾ováni pouze Èe¹i; Nìmci jsou
uvádìni jako þpozdìji pøistupujícíÿ. Stejnou informaci uvádí i [1].
15 Viz Národ 2(1865), è. 87 z 31. 3., str. 2{3; è. 201 z 26. 7., str. 2; Politik 4(1865), è. 89
z 31. 3., str. 2{3; è. 202 z 26. 7., str. 3; Prager Zeitung 1865, è. 78 z 1. 4., str. 2; è. 174 z 26. 7.,
str. 2.
16 Viz zápis ze schùze 1. 6. 1865.
17 Viz zápis ze schùze 22. 6. 1865.
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©kolní rok 1865/66
Na podzim roku 1865 se zlep¹ila pøedná¹ková èinnost, rozrostla se knihovna
a zvìt¹il se poèet èlenù.
Pan pøedseda zahájiv schùzi, vybízí spolek, aby svìdomitì staral se o provádìní úèele spolkového, aby s upøímnou horlivostí ve vìdì opìt pracovati zaèal, a
aby v¹ichni páni údové v¾dy co nejèetnìji schùzi pøítomni byli a na posuzování
podílu brali ...18
Aktivity Spolku dokládají i novinové zprávy:
Spolek þpro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysikyÿ zkvétá velmi utì¹enì,
jest to první spolek, jen¾ se utvoøil na vysokých ¹kolách zdej¹ích k cvièení
se v pøedná¹kách a jak prospì¹ný jest, nasvìdèuje, ¾e i jiné odbory podobné
zará¾ejí spolky. V bìhu tohoto semestru odbýval dosud ¹estero schùzí: v první
dne 21. øíjna pøijímali se noví údové a ustanovovaly se knihy k zakoupení
pro knihovnu spolkovou. Za nové údy se pøihlásili a jednohlasnì pøijati jsou
pánové: Hron,19 Miøiovský, Neumann, Novohradský, Pí¾l, Pro¹ek, Proschko,
Schmidinger, Sládek, Thoø, Valá¹ek, Vocásek, Vodièka a Vrkoè; èítá nyní
spolek v¹ech èinných údùv 34. | V druhé, dne 28. øíjna, pøedná¹el pan
Schulz o telegrafu a v¹ech jeho zpùsobech, v tøetí, dne 4. listopadu, pøedná¹el
pan Wassmuth pùvodní svou práci þo rovnicích di erencialníchÿ, ve ètvrté
schùzi, dne 11. listopadu, pøedná¹el pan Sládek o fotogra i; v schùzi této
bylo pak i uzavøeno, by v¹ickni bývalí údové, je¾ dosud dluhující mìsíèní
pøíspìvky nezaplatili, ani¾ by na listy jich upomínající odpovìdìli, ve veøejných
listech k zapravení vyzváni byli, jako¾ i v¹ickni páni, ji¾ pøes urèitou lhùtu
vydlu¾né knihy podr¾eli, mají se veøejnì upomínati. V páté a ¹esté schùzi dne
18. a 25. listopadu pøedná¹el pan Kahovec þo odporu prostøedí.ÿ V poslední
této schùzi volil se zároveò nový knihovník, an se pan Schulz za pøíèinou
svého odjezdu co takový podìkoval, zvolen jest za nového knihovníka pan
Fr. Hausmann. V bìhu tohoto èasu darovali knihovnì spolkové slavná redakce
þKrokaÿ tento èasopis a spis od Müllera þo kvadratuøe kruhu,ÿ pan dr.
Studnièka, veøejný docent na zdej¹ím polytechnickém ústavu svoji bro¹urku þo
pùvodu svìtla i tepla sluneèního,ÿ pan profesor Zenkr svoji Fysiku, zaèe¾ jim
buïte¾ tuto srdeèné díky ! 20
V zimním semestru ¹kolního roku 1865/66 byly ve Spolku øe¹eny problémy,
které vznikaly neplacením èlenských pøíspìvkù.
Pan pøedseda zahájiv schùzi upomíná údy pøíspìvky mìsíèní nezaplativ¹í,
jednatel èiní návrh, by se bývalí údové, je¾ dosud mìsíèné nezapravili ani¾ by i
na dopisy jim zaslané odpovìdìli, ve veøejných listech upomenuli a k zaplacení
vyzváni byli ...21
Zápis ze schùze 21. 10. 1865.
O Jakubu Hronovi viz J. Beèváø: Jakub Hron Metánovský, Uèitel matematiky
4(1995/96), 188{192.
20 Národ 2(1865), è. 335 ze 7. 12, str. 3, rubrika Denní zprávy. Dal¹í zpráva byla uveøejnìna
v Prager Zeitung 1865, è. 290 z 8. 12., str. 2; pozdìj¹í nìmecky psané zprávy nebyly nalezeny.
21 Zápis ze schùze 11. 11. 1865.
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Obdobné problémy øe¹il Spolek i na schùzi dne 25. listopadu. Po celý podzim
tohoto roku byla malá úèast na schùzích a malý zájem o spolkovou èinnost.22
V zimì roku 1866 navrhl jednatel Straka, aby v¾dy alespoò jednou za
mìsíc nìkterý èlen podal struènou zprávu o nových fyzikálních pokusech a
výzkumech. Návrh byl sice pøijat, ale nebyl uskuteènìn.23 Na jaøe 1866 byla
sestavena tøíèlenná komise (Hejzlar, ©afránek, Straka), která mìla prostudovat
nìkteré matematické a fyzikální spisy a podat o nich struèný referát.24 Komise
se záhy rozpadla a pøíslu¹né usnesení o její èinnosti bylo pozdìji radìji
zru¹eno.25 Èinnost Spolku byla ukonèena ji¾ 18. èervna, nebo» byl v souvislosti
s válkou s Pruskem pøedèasnì ukonèen letní semestr.

©kolní rok 1866/67

Podzim roku 1866 byl velmi ru¹ný. Houdek ho charakterizuje takto:
Rok tento byl nejbouønìj¹í, samé interpellace na jednatele, který se do schùzí
nedostavoval, velké debaty, zdali je schùze kompetentní nebo ne, o rozlièných
návrzích a koneènì o zmìnìných stanovách. Odbýváno v roce tom nic ménì a
nic více ne¾ 8 valných hromad a pouze 18 týdenních schùzí a i v tìch odbýváno
jen 13 pøedná¹ek ... ( [1], str. 15)
Koncem zimního semestru 1866/67 vzrostl poèet èlenù na 32. Zima tohoto
roku byla velmi bouølivá.
Ve schùzi dne 13. prosince 1866 navrhl Hron Jak., aby se ve schùzích nìkdy
pokusy èinily a peníze spolkové radìji na nìkteré stroje obìtovaly.26
Vyvolána tím prudká debata, návrh odroèen nav¾dy. Jiný návrh p. Kahovcùv,
aby se také èastìji dávaly ve schùzi praktické pøíklady k rozlu¹tìní zvlá¹tì
z vy¹¹í mathematiky, vzat po dlouhé debatì, ponìvad¾ se k rozhodnému výsledku
dojíti nemohlo, zpìt. Ponìvad¾ jednatel poøáde se do schùzí nedostavoval, pøijat
ve schùzi dne 24. ledna 1867 jednohlasnì návrh Kahovcùv, aby se jednatel
podìkoval.27 ( [1], str. 15{16)
Nejrùznìj¹í neshody, tøenice a spory pokraèovaly i na poèátku roku 1867.
Dne 14. února se pøedseda Spolku vzdal svého úøadu, jeho rezignace v¹ak nebyla
pøijata.28 Neshody vedly k výraznému roz¹íøení a zdokonalení spolkových
zápisù jednotlivých zasedání. Dne 28. února byla zvolena komise (Kahovec,
Jelínek a ©midingr), která mìla pøepracovat stanovy, 7. bøezna se na mimoøádné
valné hromadì o stanovách hovoøilo ¹estnáct hodin. Na druhé valné hromadì
dne 14. bøezna byla dokonèena pøedchozí rozprava a zvolena nová tøíèlenná
komise (Jelínek, Vocásek, Miøiovský), která mìla pøedlo¾it stanovy ke druhému
a tøetímu ètení. Souèasnì byla utvoøena komise, která mìla pøevzít od jednatele
Viz zápis z listopadových a prosincových schùzí, ¾ádosti o dispens, vyluèování liknavých
èlenù aj.
23 Viz zápis ze schùze 10. 2. 1866.
24 Viz zápis ze schùze 10. 3. 1866.
25 Viz zápis ze schùze 1. 6. 1866.
26 Viz zápis ze schùze 13. 12. 1866.
27 Viz zápisy ze schùzí v prosinci 1866 a v lednu 1867.
28 Problémy, spory a hádky èlenù ukazuje napø. podrobný zápis schùze ze dne 28. února.
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Spolku ve¹keré jmìní a pøekontrolovat je. Jednání o stanovách pokraèovala
v prùbìhu celého bøezna a vyvolala øadu osobních sporù. Pøipomeòme jeden
z nich.
Povstala prudká hádka mezi p. Hronem a údy spolku; kdy¾ byl p. Hron práci
komisse nuznou nazval, a se vyjádøil, ¾e nemù¾e a nechce býti údem spolku,
který by pøijal takové stanovy. Konec hádce uèinìn tím, ¾e jednatel Kahovec
tého¾ pána vyzval: þAby ura¾ení spolku vykonané oním výrokem, odvolal.ÿ Dále
tázal se tý¾ p. Hrona, zda-li setrvá na svém výroku, ¾e vystupuje? Po dlouhém
rozmý¹lení | odpovídá p. Hron ¾e setrvává. Vzdaluje se. Spolek jeho vystoupení
s potì¹ením béøe uvìdomost.29
Dne 28. bøezna 1867 se se¹la ètvrtá, tentokrát øádná valná hromada, kde
probìhla volba øídícího výboru a pokraèovalo jednání o stanovách; rokovalo se
hlavnì o jejich nìmeckém pøekladu. Dále se diskutovalo o upomínkách dlu¾níkù
a potrestání nedbalých èlenù, kteøí nenav¹tìvovali schùze ani nepøedná¹eli.
O stanovách se diskutovalo i v letním bìhu, a to na schùzích 9. kvìtna a
6. èervna.
Teprve 13. èervna byly stanovy v nìmeckém jazyce èteny potøetí. V èervenci
tøíèlenná komise (Vocásek, ©midingr, Jelínek) zaèala pracovat na ¾ádosti
o potvrzení nových stanov. Podle nich se spolek mìl jmenovat Akademický
spolek pro pøedná¹ky z mathematiky a fysiky. Hlavní zmìny mìly být tyto:
èlenové mohli být té¾ zakládající (pokud slo¾ili najednou 25 zlatých nebo po
dobu deseti let v deseti splátkách po tøech zlatých roènì, tj. celkem 30 zlatých),
ka¾dý èlen byl povinen pøi pøijetí podepsat stanovy. Zápisné bylo 40 krejcarù,
mìsíèní poplatek 15 krejcarù, ka¾dý øádný èlen byl povinen v ka¾dém semestru
alespoò jednou pøedná¹et (a to èesky nebo nìmecky). Ten, kdo byl alespoò po
tøi roky øádným èlenem, mohl po vystoupení je¹tì dva roky pou¾ívat spolkovou
knihovnu. Èlen byl vylouèen, pokud se na dvì schùze v mìsíci nedostavil
a øádnì se neomluvil. Dále byla vytvoøena tøíèlenná kontrolní komise, která
bdìla nad nancemi a knihovnou; protektorem a ochráncem Spolku mìl být
dìkan lozo cké fakulty pra¾ské univerzity. Houdek výsledky roèního rokování
hodnotil takto:
A výsledek té zimnièné èinnosti, tìch velkých a hrozných debat byl, | ¾e
stanovy ty ani nezadány a zùstalo v¹e pøi starém. Útìchou údù mohlo býti, ¾e
si hezky zahráli na velký parlament, v kterém v¹ecko tøikráte musí èteno býti a
pak to zùstane | jen na papíøe. ( [1], str. 17)

©kolní rok 1867/68
Podzim roku 1867 byl stejnì bouølivý jako jaro. Pøedná¹elo se, rokovalo se
o neplatièích, o pùjèování knih a o spoleèném opakování pøedná¹ek profesora
Matzky i o øe¹ení rùzných matematických pøíkladù.30 Pøesto¾e byly vypracovány nové stanovy, èlenové se sporùm nevyhnuli.
29
30

Zápis ze schùze 21. 3. 1867.
Viz zápis ze schùze 11. 10. 1867.
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Ve schùzi dne 26. øíjna pøi¹lo to opìt k výstupùm, p. ®ïárský toti¾ navrhl,
aby jednatel se v¾dy mìsíènì jmìním vykázal. Ve schùzi dne 9. listopadu nechtìl
®ïárský podezøívání odvolat a vystoupil. Kahovec daroval spolku pokladnu
s dvojím zámkem, která se mìla v knihovnì uschovati, jednateli mìly v¾dy 2 zl.
na bì¾ná vydání ponechány býti, ne¾ v pokladnì té ani jednou nebyly peníze
uschovány. Schùze byly málokdy kompetentní.31 ( [1], str. 20)
I na poèátku roku 1868 byla øada schùzí zcela nekompetentních.32 V únoru se
situace výraznì zlep¹ila po zvolení pøedsedy Vocáska, místopøedsedy Tamchyny,
jednatele Seydlera a po pøíchodu studentù Houdka, Herverta a Neumanna.33
Poèal èilej¹í ruch, jedna pøedná¹ka stíhala druhou. Av¹ak je¹tì jednou mìlo to
pøijíti k velkým debatám. Podnìt k tomu zavdal mathematický spolek v Berlínì
pøípisem k pra¾skému, èteným ve schùzi dne 21. bøezna 1868. Vyzván byl spolek
pra¾ský, aby vstoupil s berlínským v pravidelné dopisování a stálé spojení.
Kahovec navrhl, aby odpovìï znìla takto: Spojení se spolkem berlínským není
mo¾no ve smyslu spojení v¹ech spolkù nìmeckých, ponìvad¾ pra¾ský spolek
jest ryze èeský, av¹ak pra¾ský spolek navrhuje mezinárodní spojení v¹ech
mathematických spolkù. Po del¹í debatì vzal Kahovec návrh svùj zpìt, ne¾
p. Houdek pøijal jej za svùj a návrh ten také pøijat. ( [1], str. 21)
Dne 5. èervna Seydler navrhl, aby byl zaveden statut èestného úda, který
by byl udìlován osobnostem, je¾ se zaslou¾ily o rozvoj Spolku. Jeho návrh byl
pøijat. Na té¾e schùzi se znovu øe¹il problém spolupráce s berlínským matematickým spolkem. Byl pøeèten jeho druhý dopis, ve kterém bylo objasnìno, ¾e
berlínský spolek má èistì vìdecký charakter a pouze ¾ádá, aby se o odborných
aktivitách korespondovalo nìmecky. Zdá se, ¾e v Èechách tehdy je¹tì nedozrála
doba na spolupráci s nìmeckými institucemi. Seydler místo spojení navrhoval
pouhé dopisování, Houdek navrhl,
þ... aby spolek pøistoupil k návrhu berlínského, jest-li tento ¾ádost na¹i vyplní
a hlavní spolek na mezinárodní roz¹íøíÿ. Hron navrhl, þabychom jim na prosto
èesky odpovìdìli a odøekli se v¹eho s nimi spojeníÿ.
þPo del¹í debatì,ÿ stojí v protokole, þnerozhodli jsme, ponìvad¾ jsme nebyli
kompetentní.ÿ Je¹tì jednou a sice dne 26. èervna 1868 jednáno v kompetentní
schùzi o zále¾itosti té. Po del¹ím rokování navrhl Houdek, aby se rozhodlo,
zdali spolek vùbec pøistoupí neb ne. Spolek se rozhodl, ¾e nepøistoupí. Tím celá
zále¾itost odbyta.34 ( [1], str. 21)
Spolkovou situaci v letním semestru dokumentuje i následující novinový
èlánek:
Spolek matematikù a fysikù na vysokých ¹kolách pra¾ských odbýval v pátek
dne 10. èervence závìreèní valnou hromadu za letní bìh b. r. Po pøeètení jedna31 Podrobnosti viz zápisy ze schùzí 26. 10. a 9. 11. Spor se vyhrotil natolik, ¾e ®ïárský
ze Spolku vystoupil døíve, ne¾ mohl být vylouèen. Nekompetentní byly napø. schùze 16. 11.,
23. 11., 30. 11. a 7. 12.
32 Viz napø. zápis ze schùze 11. 1. 1868.
33 Viz zápisy ze schùzí 1. a 8. 2. 1868.
34 Spolupráce se projednávala na schùzích dne 21. 3., 1. 5., 5. 6., 12. 6. a 26. 6. 1868. Ze
zápisù je patrná národnostní øevnivost, která pøevá¾ila nad zájmy mezinárodní spolupráce.
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telské zprávy dosavadním jednatelem p. Seydlerem a po vyøízení nìkolika volných návrhù pøesevzaty volby výboru a stálé kontrolující komise pro pøí¹tí zimní
bìh. Za pøedsedu zvolen opìtnì p. Vocásek, za místopøedsedu p. Neumann, za
jednatele p. Houdek, za knihovníka opìtnì p. Votruba. Do stále kontrolující komise zvoleni pánové: Sobièka a Domalíp. Ku konci schùze promluvil p. pøedseda
nìkolik rázných slov a kladl údùm hlavnì na srdce, aby hledìli k tomu, by spolek
tak prospì¹nì a blahodárnì pùsobící poøáde zkvétal, co¾ hlavnì se státi mù¾e
èetným pøistupováním nových údù a èastým nav¹tìvováním schùzí týdenních,
v kterých jednotliví údové v pøedná¹ení se cvièí.35
Na poèátku èervence 1868 opìt o¾il problém stanov. Dne 10. èervence navrhl
Franti¹ek Houdek na valné hromadì Spolku, aby byla zvolena komise, která
by vypracovala nové stanovy; souèasnì chtìl, aby se Spolek prohlásil za ryze
èeský; tento po¾adavek vzal posléze zpìt. Zmìna stanov byla pøijata, ale nebyla
uskuteènìna. Ji¾ 16. øíjna po¾ádal Houdek o zru¹ení svého návrhu, nebo» nad
Prahou byl vyhlá¹en výjimeèný stav a nebyla nadìje, ¾e by byly nové stanovy
schváleny.

©kolní rok 1868/69
Na podzim roku 1868 do¹lo ve Spolku opìt ke zvý¹ení aktivit. Nejvíce se
v této dobì o jeho rozvoj zaslou¾il jednatel Franti¹ek Houdek.
Nový výbor dal na èerná prkna té¾ provolání k nìmeckým posluchaèùm
mathematiky a fysiky, aby do spolku, který byl doposud utrakvistický, vstoupili;
byl to poslední pokus. Av¹ak ani jeden nepøistoupil. Jednatel Houdek v¹emo¾nými prostøedky vymáhal dluhující pøíspìvky, psal na v¹ecky strany upomínací
listy, ano uveøejnil dlu¾níky v novinách. Mimo to hledìl nìkterá usne¹ení, která
byla na újmu nancím spolku, co mo¾ná zmìniti. Tak hlavnì pøijat návrh, ¾e
jen údové spolku, kteøí dobrovolnì vystoupili a v¹e øádnì zaplatili, mají právo
vypùjèovati si knihy bezplatnì a sice ne 3 leta, nýbr¾ jen tak dlouho, jak dlouho
byli ve spolku.36 ( [1], str. 22)
O èinnosti a aktivitách Spolku opìt informoval denní tisk:
Spolek pro volné pøedná¹ky z matematiky a fysiky odbýval v pátek dne
16. øíjna 1868 svou první schùzi. Za nové údy pøijati jsou pp. Svobodín
©midingr, Jaroslav Paul, Jos. Janou¹ek, Josef Bernard, Stanislav Kostlivý.
K vyjednávání s výborem akad. ètenáøského spolku stran spojení zvoleni jsou
pp. Mírumil Neumann, ©midingr a Votruba. Za pøedsedu na místo p. Vocáska
zvolen posavádní místopøedseda p. Neumann, za místopøedsedu p. Sobièka.
K hojnému pøistupování k øeèenému spolku zve výbor v¹echny posluchaèe
matematiky a fysiky (v ¹ir¹ím slova smyslu, tedy také v¹echny pány posluchaèe
pøírodních vìd). Schùze pøí¹tí v pátek dne 23. øíjna v Klementinum v sále III.
od 9{11 hodin dopoledne.37
Národní pokrok 1(1868), è. 201 z 11. 7., str. 3, rubrika Spolkové zále¾itosti.
O dlu¾nících rokovaly spolkové schùze 5. 11. a 19. 11. Zmìna výpùjèního øádu byla
odsouhlasena 19. 11.
37 Národní pokrok 1(1868), è. 298 ze 17. 10., str. 3, rubrika Spolkové zále¾itosti.
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Na schùzi dne 12. listopadu navrhl Josef Hervert, aby byly zavedeny þcyklické
pøedná¹kyÿ z pøedná¹ek profesora E. Macha, které chtìl pøelo¾it do èe¹tiny a
sám v pøedná¹kovém cyklu zaèít. Po dlouhé debatì nebyl návrh pøijat, nebo»
studenti chtìli podle svých individuálních zájmù pøedná¹et o tématech, která
si sami zvolili.
Listopadová jednání øe¹ila staronový záva¾ný problém { neúèast na schùzích.
Jiný zloøád byl stran udílení dispense. Kdo do schùzí choditi nechtìl, vzal
si dispens. Pøijato tedy, ¾e jen tomu má se udìlit dispens, kdo pøed spolkem
nutnost doká¾e, ¾e v¹ak musí platiti mìsíèní pøíspìvìk 20 kr.38 ( [1], str. 22)
Dne 3. prosince byl øe¹en problém, zda mají být pøijati za øádné èleny Spolku
také studenti polytechniky. Mnozí se obávali, ¾e by þtechniciÿ pøevá¾ili a spolek
by se pøestìhoval z univerzity na polytechniku. Jejich pøijetí hájil jednatel
Franti¹ek Houdek a zdùvodòoval je tím, ¾e i oni jsou immatrikulirte Hörer
der Mathematik und Physik. Po del¹í debatì byli studenti polytechniky pøijati;
prvním byl Karel Zahradník, pozdìj¹í velmi aktivní èlen Jednoty.
V prosinci zjistil Franti¹ek Houdek, ¾e spolková knihovna není v poøádku;
navrhl, aby byla zvolena komise, která by provedla její revizi a zjistila, co je
tøeba zlep¹it, aby byly (darem èi prodejem) odstranìny pøebytky, a naopak
doplnìno v¹e podstatné tak, aby spolková knihovna vytvoøila organický celek.
V komisi pracovali Dvoøák, Hervert, Houdek, Neumann, Sobièka, Seydler a
Votruba. Brzo se podaøilo splnit první úkoly.39
Poznamenejme pro zajímavost, ¾e v této dobì byl ve Spolku pouze jediný
nìmecký posluchaè matematiky a fyziky | Antonín Naumann; øádnì se
úèastnil schùzí, pravidelnì pøedná¹el. Jiné nìmecké studenty Spolek do svých
øad ani pøes rùzné výzvy nezískal.
Zaèátkem roku 1869 se ve Spolku hodnì diskutovalo o zvíøecím magnetismu.
Franti¹ek Sova pøedná¹el na toto téma dne 28. ledna, Mírumil Neumann
navrhl uspoøádat ob¹írnìj¹í diskusi. Dne 4. února podal Sova pøehled literatury
k tématu, 11. února se debatovalo o uspoøádání diskuse. Její prùbìh urèil Sova
svým vystoupením dne 18. února. Vlastní diskuse probìhla dne 4. bøezna 1869,
její prùbìh je zaznamenán v zápise pøíslu¹né schùze.
Dne 25. února byl na základì Houdkova návrhu zvý¹en mìsíèní pøíspìvek
na 15 krejcarù a zápisné upraveno na 35 krejcarù. Souèasnì Houdek doporuèil
zøídit dva knihovní katalogy, jeden pro matematiku a druhý pro fyziku, a vést
pøísnìj¹í evidenci vypùjèených knih.40 Houdkovou zásluhou se zvý¹ilo spolkové
nanèní jmìní; bylo mo¾no nakupovat dal¹í knihy.
Kromì poplatku 20 kr. byl ka¾dý èlen Spolku, který získal dispens, povinen dodat tolik
písemných prací, kolik mìl mít pøedná¹ek, nejménì v¹ak jednu. Tyto písemné elaboráty se
mìly uchovávat ve spolkové knihovnì (viz zápis ze schùze 19. 11. 1868). Od zimy roku 1868
byl dispens udìlován v následujících pøípadech: nemoc, rodinné a nanèní problémy, pøíprava
na zkou¹ku uèitelské zpùsobilosti, nástup na roèní dobrovolnou vojenskou slu¾bu.
39 O reformì knihovny se jednalo na schùzi dne 10. 12. 1868.
40 Komisi pro sestavení katalogu a zpøehlednìní knihovny tvoøili Hervert, Houdek a
Votruba | viz zápis ze schùze 28. 2. 1869.
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V letním semestru do¹lo k dal¹ímu zvý¹ení spolkových aktivit. Na první
schùzi dne 15. dubna navrhl pøedseda Neumann,
... aby v tomto letním bìhu aspoò 3 rozpravy se uspoøádaly. První aby
se odbývala pøed sv. Janem a sice o této látce: þPøíèiny, proè nebývají
mathematika a fysika na gymnásiích u vìt¹iny ¾ákù oblíbeny, a jaké jsou
methody, aby tyto vìdy staly se oblíbenými.ÿ 41
Návrh byl jednohlasnì pøijat, v pøí¹tích schùzích byla rozprava pøipravena.
Konala se 8. kvìtna, diskuse se zúèastnili studenti Dufek, Zahradník, Martínek,
Kri¹tùfek, Sova, Kostlivý, Houdek, Hervert, Seydler, Klos, ©midingr, Janou¹ek
a Neumann.42

Vznik Jednoty
Dne 1. kvìtna 1869 vyzval jednatel Houdek k pøepracování stanov, nebo»
byl zru¹en ji¾ výjimeèný stav; po krátké debatì byla zvolena komise ve slo¾ení
Houdek, Dufek, Hervert, Neumann a Zahradník.43 Na schùzi dne 8. kvìtna tato
komise ohlásila, ¾e je se svou prací hotova a ¾e pøepracovala i jednací a knihovní
øád.
Dne 9. kvìtna odbývána mimoøádná valná hromada. Jednatel del¹í øeèí
uvádìl a odùvodnil hlavní zmìny, které komise pøedsevzala, pak èetl jeden
paragraf po druhém.
Název þJednota èeských mathematikùÿ v Praze jednohlasnì pøijat, kdy¾
návrh Martínkùv þjednota mathematickáÿ byl propadl. Pak pøijaty stanovy
s nìkolika nepatrnými zmìnami, jak je byla komise navrhla. Po té pøijat té¾
jednací øád ¹mahem bez debaty.44 ( [1], str. 24)
Stanovy byly de nitivnì schváleny 13. kvìtna 1869.
Dle nových stanov bylo úèelem podporovati snahu po vìdeckém vzdìlání
v mathematice a fysice a cvièiti se v pøedná¹ení tìchto vìd. Mezi prostøedky
vøadìny té¾ rozpravy. Pøijati té¾ údové zakládající (10 zl. najednou buï v hotovosti neb v knihách), pøispívající (roènì 2 zl., kdo byl po sobì 5 let pøispívajícím,
stal se zakládajícím) a èestní (buï pro vìdecké vzdìlání neb pro zvlá¹tní zásluhy
o jednotu). Èinnými údy mohli býti a) øádní posluchaèi mathematiky a fysiky
jak na universitì tak na technice po èas svých studií aneb tøi léta po skonèení
jich; b) docenti a assistenti jako¾ i supplující uèitelé tìchto vìd.
Ka¾dý úd byl jen tehdy povinen pøedná¹eti, kdy¾ jej pøedseda k tomu urèil.
Dispensovaní údové ponecháni. Valná hromada si mohla té¾ zvoliti protektora
a sice v¾dy na 3 léta. Pøedná¹eti se mohlo v obou zemských jazycích. Výbor
sestával ze starosty, námìstka starostova, jednatele a dvou knihovníkù. Výbor
mohl nemajetné údy od placení pøíspìvkù osvobozovati, v¹e ostatní ponecháno
týdenní schùzi. Kontrolující komise tøíèlenná mìla úèty, knihovnu a archiv,
41
42
43
44

Zápis ze schùze 15. 4. 1869.
Závìry rozpravy byla shrnuty v tzv. Rezoluci; její text je uveden v pøíloze této publikace.
Viz zápis ze schùze 1. 5. 1869.
Viz zápis z mimoøádné valné hromady 9. 5. 1869.
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který jeden z knihovníkù spravoval, pøehlí¾eti. Øeè jednací mìla být èeská. ( [1],
str. 25)
Dne 5. èervna 1869 se ve fyzikálním kabinetì konala první experimentální
fyzikální pøedná¹ka, pøi které Mírumil Neumann pøedvedl akustické pokusy
(vlna na strunì, ladìní, zøeïování a zhu¹»ování vzduchu, tóny a uzly). Na této
schùzi byl pøijat návrh pøedsedy Neumanna, aby se na pøí¹tích schùzích konala
rozprava na téma þJak se má fysika pøedná¹etÿ. Èlenové Spolku si vybrali
následující témata: elektøina (Domalíp), teplo (Dvoøák), galvanismus (Dufek),
mechanika (Hervert), magnetismus (Houdek), chemie (Hradilík), akustika
(Neumann), astronomie (Seydler) a optika (©midingr).45
Dne 12. èervna 1869 oznámil jednatel Spolku, ¾e nové stanovy byly vráceny
s tím, aby Spolek dolo¾il, ¾e na valnou hromadu konanou dne 9. kvìtna byli
pozváni v¹ichni jeho èlenové.46 Tomu bylo vyhovìno a stanovy byly znovu
odeslány ke schválení.47
Ve valné hromadì dne 11. èervence oznámil jednatel, ¾e zákonem urèená
lhùta ji¾ dne 7. èervence pro¹la a ¾e tedy spolek se promìnil v þjednotu èeských
mathematikùÿ, která bohdá se stane støedi¹tìm v¹ech mlad¹ích èeských mathematikù a fysikù a hlavnì útoèi¹tìm èeského jazyka na bohu¾el posud nìmecké
universitì. Nové þjednotìÿ po jednohlasném schválení zprávy jednatelské provoláno od èetnì shromá¾dìných údù hluèné þNa zdarÿ. ( [1], str. 25{26)
Pak probìhly první volby | starostou se stal Mírumil Neumann, jeho námìstkem Karel Zahradník, jednatelem Franti¹ek Houdek, knihovníky Antonín
Vávra a Antonín Votruba, èleny kontrolní komise Augustin Dufek, Augustin
Seydler a Josef Hervert. Tého¾ dne odpoledne v¹ak byly stanovy vráceny pro
þformální chyby a nedostatkyÿ. Jednatel Houdek je odstranil a dne 5. srpna
potøetí po¾ádal o schválení stanov.
Dle pøípisu c. k. policejního øeditelství ze dne 14. záøí 1869 è. 4177 nezakázalo vysoké c. k. místodr¾itelství dal¹í trvání spolku pod jmenem þJednota
èeských mathematikùÿ v Praze na základì pøedlo¾ených zmìnìných stanov. Podotknouti dlu¾no, ¾e jmìní na hotovosti bylo 5 zl. 15 kr. a knihovna èítala 303
díla v 434 svazcích. ( [1], str. 26)

A tak se nevelký studentský Spolek pro volné pøedná¹ky z mathematiky a
fysiky pøetvoøil roku 1869 v Jednotu èeských mathematikù.48

Viz názvy pøedná¹ek pronesených ve Spolku v letním semestru 1868/69.
Poznamenejme, ¾e této schùze se úèastnil i Josef Finger, zakladatel a první jednatel
Spolku.
47 Viz zápis ze schùze 12. 6. 1869.
48 Poslední zápis ze schùze Spolku je z 11. 7. 1869; jeho znìní je uvedeno v pøíloze této
publikace.
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Poznámky
a ) Gustav Müller studoval na pra¾ské univerzitì v letech 1860/61{1863/64,

vìnoval se pøedev¹ím matematice, fyzice a chemii, dále studoval mineralogii,
zoologii, psychologii, lozo i a ital¹tinu. Po celou dobu studia se hlásil
k èeské národnosti. Dne 28. bøezna 1862 byl pøijat za èlena Spolku pro volné
pøedná¹ky z mathematiky a fysiky; 10. 7. 1862 ve Spolku proslovil pøedná¹ku
Über die 4 Berührungskreise an einem Dreiecke, 19. 3. 1863 pøedná¹ku Über
die Luftströmungen a 18. 7. pøedná¹ku Über das Eisen. Èlenem Spolku byl
do roku 1863, èlenem Jednoty èeských mathematikù se nestal, do Èasopisu
pro pìstování mathematiky a fysiky ¾ádný èlánek nenapsal.
b ) Hugo Pawlik studoval na pra¾ské univerzitì v letech 1860/61{1862/63
matematiku, fyziku, lozo i, chemii a jazyky. Hlásil se k nìmecké národnosti.
Ve ¹kolním roce 1862/63 byl pøijat za èlena Spolku. Nepøednesl v¹ak ¾ádnou
pøedná¹ku, nestal se èlenem Jednoty, do Èasopisu nenapsal ¾ádný èlánek.
V roce 1868 se stal doktorem lozo e; dne 24. 1. 1864 slo¾il rigorózní zkou¹ku
z historie, 24. 6. 1864 z fyziky, 28. 12. 1867 z matematiky a 22. 4. 1868
z lozo e. Viz Pøehled doktorù loso e 1847{1882 K. Beránka, strojopis,
Archív UK; Pawlika najdeme na str. 38.
c ) Josef Richter studoval na pra¾ské univerzitì v letech 1860/61{1864/65
matematiku, fyziku, chemii, lozo i, psychologii, nìmeckou literaturu a historii. Po celou dobu studia se hlásil k nìmecké národnosti. Dne 28. 3. 1862
byl pøijat za èlena Spolku, dne 3. 7. 1862 zde mìl pøedná¹ku Über die Methode der kleinsten Quadrate, 17. 11. 1862 pøedná¹ku Über die Krümmungsverhältnisse der ebenen Curven, 24. 11. 1862 Über die Krümmungsverhältnisse räumlicher Curven, 11. a 18. 5. 1863 Über die Krümmung der Flächen,
1. 6. 1863 Über drei ebene Curven mit Zugrundelegung des eines Punktes
von den Brennpunkten. V letním semestru 1862/63 pùsobil ve Spolku jako
knihovník, v roce 1864 ze Spolku vystoupil. Nestal se èlenem Jednoty, do
Èasopisu nenapsal ¾ádný èlánek.
d ) Anton Karl Grünwald (1838{1920) studoval v letech 1857{1861 na pra¾ské univerzitì a polytechnice. V letním semestru 1860/1861 získal v Praze
doktorát lozo e. V roce 1862/63 se na pra¾ské polytechnice neúspì¹nì
úèastnil konkurzu na místo docenta pro èeské pøedná¹ky z elementární matematiky (viz [4], str. 406{407). Souèasnì podal ¾ádost o místo docenta
pro nìmecké pøedná¹ky. V roce 1863 se na polytechnice habilitoval (viz [4],
str. 427). Dne 12. 11. 1863 byl ustanoven suplentem matematiky v pøípravném roèníku polytechniky (viz [4], str. 433). Ve ¹kolním roce 1863/64 se neúspì¹nì úèastnil konkurzu na místo profesora elementární matematiky a konkurzu na místo mimoøádného profesora matematiky (viz [4], str. 435, 440{
441). Ve ¹kolním roce 1863/64 se stal asistentem nìmecké stolice matematiky; souèasnì se neúspì¹nì úèastnil konkurzu na místo docenta vy¹¹í matematiky a analytické mechaniky s èeskou vyuèovací øeèí (viz [4], str. 446{447).
V roce 1865/66 se neúspì¹nì úèastnil konkurzu na místo mimoøádného profesora matematiky a analytické mechaniky s èeskou vyuèovací øeèí (viz [4],
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str. 499). Po celé toto období zastával místo soukromého docenta nebo asistenta matematiky na pra¾ské polytechnice, konal speciální pøedná¹ky a cvièení. Teprve roku 1869/70 zaèal na nìmecké polytechnice suplovat mimoøádnou stolici matematiky a v roce 1870 se stal mimoøádným profesorem
matematiky. O deset let pozdìji získal øádnou profesuru. V roce 1885/86 a
1901/02 byl rektorem nìmecké techniky, v letech 1881/82, 1884/85, 1893/94
a 1897/98 dìkanem Ingenieurbauschule, v letech 1882/83 a 1887/88 dìkanem Hochbauschule, v roce 1903/4 dìkanem Maschinenbauschule a v letech
1883/84, 1891/92 a 1904/05{1908/09 dìkanem Allgemeine Abteilung. V roce
1909/10 byl penzionován.
Od roku 1896 byl Grünwald èlenem þzku¹ební kommisse pro kandidáty uèitelství na nìmeckých gymnásiích a reálkáchÿ. Roku 1890 byl zvolen mimoøádným èlenem Královské èeské Spoleènosti nauk. Zabýval se pøedev¹ím
matematikou a chemií; publikoval nìkolik èlánkù ve Vídeòské akademii vìd,
v Zeitschriftu der Mathematik und Physik, v Královské èeské Spoleènosti
nauk a jinde. Po vzniku Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky
patøil mezi jeho nejvýznamnìj¹í èleny; v roce 1863 pøednesl ètyøi pøedná¹ky,
od roku 1862 do roku 1863 byl prvním jeho pøedsedou. Èlenem Jednoty se
nestal. Více o ¾ivotì a díle Antona Karla Grünwalda se lze doèíst v knize
F. Stark, Die k. k. deutsche technische Hochschule in Prag 1806{1906, Prag
1906, v katalozích posluchaèù lozo cké fakulty (Archív UK) a v zápisech
profesorského sboru nìmecké techniky (Archív ÈVUT).
Poznamenejme pro zajímavost, ¾e jeho syn Anton Karl Grünwald (1873{
1933) byl profesorem matematiky a geometrie na II. nìmecké reálce v Praze
na Malé Stranì. Od roku 1909/10 pùsobil jako soukromý docent na nìmecké
technice, kde byl roku 1914 jmenován mimoøádným profesorem matematiky.
Napsal nìkolik matematických èlánkù, které jsou èasto mylnì pøipisovány
jeho otci. Své práce uveøejòoval pøevá¾nì ve výroèních zprávách II. nìmecké
reálky a v Zeitschriftu der Mathematik und Physik.
e

) Mathias Koch (1840{1926) studoval na gymnáziu v Èeských Budìjovicích,
kde v roce 1859 maturoval. V letech 1859{1863 byl studentem lozo cké
fakulty pra¾ské univerzity; v roce 1862 slo¾il rigorózní zkou¹ku z matematiky,
o rok pozdìji z fyziky a o dal¹í tøi roky pozdìji z historie a lozo e. V roce
1865 se stal doktorem lozo e. V letech 1863{1866 postupnì skládal zkou¹ky
uèitelské zpùsobilosti. Od roku 1862 pùsobil v Èeských Budìjovicích, nejprve
na piaristickém gymnáziu, v letech 1866 a¾ 1874 na Communal{Oberschule
a od roku 1874 a¾ do roku 1916 na nìmeckém gymnáziu, kde zastával
v letech 1904{1916 funkci øeditele. Teprve v roce 1916, ve vìku 76 let, byl
penzionován. V roce 1903 obdr¾el medaili za ètyøicet let pedagogické práce
na støedních ¹kolách. Napsal nìkolik èlánkù, které uveøejnil pøedev¹ím ve
výroèních zprávách.
Mathias Koch nebyl pøíli¹ aktivním èlenem Spolku, ¾ádnou pøedná¹ku
neproslovil. Dne 30. 10. 1862 se stal jednatelem; èinnost ve Spolku ukonèil
v létì roku 1863. Dne 25. bøezna 1870 byl jmenován èestným èlenem
Jednoty, zakládajícím èlenem se v¹ak nestal. V letech 1869{1870 byl èinným
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èlenem Jednoty, pozdìji èlenem pøispívajícím. Více o jeho ¾ivotì a díle viz
katalogy posluchaèù lozo cké fakulty 1859/60{1862/63 (Archív UK), slo¾ka
Dr. Mathias Koch (Státní ústøední archív v Praze, fond MKV/R, kartón
è. 47), výroèní zprávy pøíslu¹ných støedních ¹kol. Dále viz [1]{[3] a Vìstník
JÈM 1873, è. 4, str. 42.
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