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GABRIEL BLA®EK
(1842 { 1910)
Gabriel Bla¾ek, nejmlad¹í ze ètveøice zakladatelù, byl velmi úspì¹ným
mu¾em; pomìrnì brzy se stal vysoko¹kolským profesorem, øadu let pùsobil
jako øí¹ský a zemský poslanec. V matematice a fyzice v¹ak hlubokou stopu
nezanechal.

Studium, Spolek, Jednota
Gabriel Bla¾ek se narodil 20. záøí 1842 v Borovnici u Chocnì jako syn
Gabriela Bla¾ka, vrchnostenského obroèího z Borovnice è. 39, a Marie rozené
Pawikauské.1 Mìl dvì sestry, Annu a Marii, které zùstaly svobodné, a bratra
Aloise, který byl øeditelem obèanské zálo¾ny v Praze na Smíchovì.
Gabriel Bla¾ek studoval na gymnáziích v Mostì a v ®atci, v roce 1860
maturoval na gymnáziu na Malé Stranì v Praze. V tém¾e roce zaèal studovat
na lozo cké fakultì pra¾ské univerzity. Vìnoval se pøedev¹ím matematice
a pøírodním vìdám (profesoøi J. F. Kulik, V. Matzka, V. Pierre, J. Böhm,
F. Rochleder a A. Reuss), nav¹tìvoval i pøedná¹ky z psychologie, lozo e
a pedagogiky (profesoøi W. Volkmann, J. Dastich, J. Padlesak a J. H. Löwe).
Po celé studium se hlásil k nìmecké národnosti. V letech 1860{1862 pobíral
stipendium 94 zl. 50 kr.,2 v posledním ¹kolním roce 1862/63 stipendium 11 zl.3
V letním semestru 1862/63 studia na pra¾ské univerzitì dokonèil.4 V této dobì
byl ji¾ jeho otec mrtev, rodinné zále¾itosti spravoval Josef Folkmann, knihovník
v Praze.
Na své profesory matematiky Bla¾ek pozdìji vzpomínal takto:
... uèili na pra¾ské universitì mathematice professoøi Kulik a Matzka. Jakub
Filip Kulik byl v té dobì ji¾ staøièkým pánem, hubené, kostnaté postavy a nápadnì zapadlých lící. Pøedná¹el tøikráte týdnì obden po dvou hodinách, od 9{11
hodin dopoledne, a sice od 9{10 hod. úvod do vy¹¹í analyse a poètu di erenciálního a integrálního, od 10{11 hod. nìkterou partii mechaniky na základì vy¹¹í
analyse. Vykládal doslovnì dle svých knih, je¾ s nev¹ední liberálností darovával
ka¾dému ze svých posluchaèù, ov¹em i leckterému, jen¾ toho nebyl valnì hoden, nebo» u antikváøù Kulikových knih jen se hem¾ilo. Pøedná¹el velmi rychle,
1 Viz matrika farního úøadu Sudslava, sign. 2032, stará foliace 58, nová foliace 49. Bla¾ek
byl celým jménem Gabriel Josef Franti¹ek. Bla¾kùv otec Gabriel byl synem zemøelého Josefa
Bla¾ka, vrchnostenského zahradníka z Pátku nad Ohøí è. 1, a Anny Kuèerové z Høivèice
ze statku Pátek, matka Marye byla dcerou zemøelého Franti¹ka Pawikauského, direktora na
Zlonickém panství, a Marye Liberové ze Zlonic. Statek Borovnice nále¾el k panství Kostelec
nad Orlicí, které vlastnil rod Kinských. Kmotrem Gabriela Bla¾ka byl Antonín Èeèetka,
vrchnostenský sládek v Heømanovì Mìstci, kmotrou Antonína Pawikauská, dcera Franti¹ka
Pawikauského ze Zlonic.
2 Udìleno dne 27. srpna 1857 dekretem è. 33 247.
3 Udìleno dne 8. kvìtna 1862 dekretem è. 25 126.
4 Viz katalogy posluchaèù lozo cké fakulty pra¾ské univerzity 1860{1863, Archív UK.
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co¾ seznati lze ji¾ z toho, ¾e týdnì 3hodinnou pøedná¹kou vyèerpal celý poèet
di erenciální a integrální za zimní semestr. Øídil se dle staré ¹koly, nenávidìl
di erenciální pomìry a tvoøil radìji di erenciály. Kulik mluvil polským pøízvukem, vyslovuje k a q velmi tvrdì a ostøe. Nullu jmenoval pravidelnì zéro. Co
typická postava pra¾ská zamy¹lenì kráèel obden k desáté hodinì z Vodièkovy
ulice Husovou tøídou ku Klementinu, pojídaje pùl housky po cestì; druhou polovici po¾il v pøestávce mezi první a druhou svou pøedná¹kou. Byl v literatuøe
mathematické velmi obeznalý, ve styku s posluchaèi velmi vlídný a zdvoøilý, aè
tìchto stykù nevyhledával. Jeho výklady netì¹ily se té pozornosti, jí¾ by byly
zasluhovaly, ponìvad¾ Kulik zku¹ebním komisaøem nebyl. ( [3], str. 2)
Vilém Matzka èítal asi 61 rok, byl postavy silné a zavalité, mìl oko velmi ¾ivé
a zakládal si na tom, ¾e jest Gaussovi ponìkud podoben. Pøedná¹el zpravidla 6
hod. týdnì, a sice tøikráte od 11{12 hod. dopoledne a takté¾ tøikráte od 3{4 hod.
odpoledne. Vykládal pøednì partie elementární mathematiky, pìstuje zejména
stereometrii, k ní¾ si poøídil zvlá¹tních modelù ... Výklady o vy¹¹í analysi
mìl roztøídìny na 6 semestrù, pojednávaje za sebou o algebraické analysi,
poètu di erenciálním, poètu integrálním (2 semestry), o analytické mechanice
(2 semestry). Pøidr¾oval se zde pøesných method Cauchy-ho, k nìmu¾ se èasto
odvolával. Mìlo se za to, ¾e nejlépe zpracoval poèet integrální. Koneènì jednal
té¾ o vybraných partiích mathematické fysiky, suppluje takto neobsazenou stolici
mathematické fysiky za roèní remuneraci. Av¹ak v tìchto pøedná¹kách jasnì se
jevilo, ¾e Matzka fysikem není.
Matzka velice dbal zevnìj¹ích forem: pøedná¹ku svou zaøídil a uspoøádal tak,
aby byla celá a pøehlednì na tabuli obsa¾ena ... psal-li zlomek, vedl zlomkovou
èáru, naèe¾ následovaly jmenovatel a pak èitatel. Tyto formality vy¾adoval
v¹ak Matzka i na svých posluchaèích, pøi nich¾ netrpìl, by se nula pøe¹krtla.
Pøedná¹el jednotvárnì, polo obrácen k tabuli, stále porovnávaje výsledky se
zápisy, je¾ mìl po ruce; nahodilou chybu poèetní vymazával prstem, a vyskytl-li
se kamínek ve køídì, vrhl ji velkým obloukem pøes hlavy posluchaèù do levého
kouta posluchárny. My ¾ertovnì tuto vlastnost pøipisovali del¹ímu jeho pobytu
na ¹kole bombardérské. Øecké éta vyslovoval ita odvolávaje se k výslovnosti
novoøecké.
Jsa pøísným examinátorem pøi zkou¹kách uèitelské zpùsobilosti byl Matzka
postrachem v¹ech kandidátù, ji¾ pøedná¹ky jeho pilnì nav¹tìvovali podrobujíce
se na konci semestru kolokviu ji¾ proto, ponìvad¾ kolovala povìst, ¾e nedosáhne u Matzky approbace uèitelské, kdo¾ se døíve u nìho nepodrobil nìkolika
kolokviím. Av¹ak tato kolokvia byla velmi dùkladná a trvávala i pøi lep¹ích kandidátech skorem 2 hodiny.
Jinak byl Matzka studujícím dosti pøístupným; hovoøívali jsme s ním zpravidla po dobu akademické ètvrti, ji¾ precisnì zachovával, procházejíce se pøed
hodinou po chodníku v nádvoøí Klementina. Pøi ponìkud pochmurném poèasí
stì¾ovali jsme si, ¾e na tabuli nevidíme, naèe¾ Matzka pravidelnì odpovìdìl, ¾e
bychom pøi roz¾atém plynu pro odlesk s tabule je¹tì ménì vidìli, naèe¾ pøedná¹ku odlo¾il, co¾ i èasto k na¹í ¾ádosti èiníval pøi jarní pohodì, kdy¾ slunce
do pøírody lákalo. ( [3], str. 2{3)
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Od letního semestru ¹kolního roku 1861/62 a¾ do letního semestru 1862/63
byl Gabriel Bla¾ek aktivním èlenem Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky
a fysiky. V tìchto tøech semestrech pøednesl jednu, dvì, resp. ¹est pøedná¹ek.5
V zimním semestru 1862/63 byl knihovníkem Spolku; funkci vykonával a¾ do
12. ledna 1863. V létì roku 1863 ze Spolku vystoupil v souvislosti s ukonèením
svého studia a odchodem do Vídnì.
Dne 25. bøezna 1870 byl jmenován èestným èlenem Jednoty èeských mathematikù, 8. kvìtna 1870 se stal jejím zakládajícím èlenem; pøíli¹ aktivním èlenem
Jednoty v¹ak nebyl. V roce 1862 publikoval jako Hörer der Philosophie zu Prag
svùj první èlánek [B1] ve vídeòských Sitzungsberichte.

Vídeò, zkou¹ka uèitelské zpùsobilosti, doktorát

Od zimního semestru 1863/64 nav¹tìvoval Gabriel Bla¾ek na lozo cké fakultì vídeòské univerzity pøedná¹ky z matematiky a fyziky (profesoøi J. Stefan
a J. Petzval). Sna¾il se zde zalo¾it obdobný studentský spolek jako v Praze,
jeho úsilí v¹ak nebylo úspì¹né.6
V roce 1864 slo¾il zkou¹ku uèitelské zpùsobilosti z matematiky a fyziky pro
vy¹¹í gymnázia7.
Dne 24. øíjna 1864 se stal na fyzikálním ústavu vídeòské univerzity asistentem profesora Andrease von Ettingshausena. V letech 1864 a 1865 publikoval
jako Zögling des k. k. physikalischen Institutes a jako Assistent am k. k. physikalischen Institute své práce [B2] a [B3].
Dne 14. èervence 1865 získal na vídeòské univerzitì doktorát lozo e. Podle
tehdej¹ího zákona, který platil a¾ do roku 1872, nemusel sepsat doktorskou
práci, doktoráty byly získávány jen na základì rigorózních zkou¹ek.8
V tém¾e roce se na vídeòské univerzitì habilitoval für die gesamte Mathematik;9 jako soukromý docent pùsobil na lozo cké fakultì vídeòské univerzity
od letního semestru 1865/66 do zimního semestru 1866/67.

Na polytechnice

Dne 10. bøezna 1866 byla èeským zemským snìmem ustavena mimoøádná
stolice mathematiky a analytické mechaniky s èeským vyuèovacím jazykem
a na její obsazení byl vypsán veøejný konkurz. Úèastnili se ho dr. G. Bla¾ek, dr. A. K. Grünwald, J. Smolík, dr. E. Hrys, V. ©torch, M. Pokorný,
22. 5. 1862 Über die Berechnung des Volums durch Zuhilfename der Schwerpunktsbestimmung, 4. 11. 1862 Über die Sekantenprodukte, 11. 11. 1862 Über die Vergleichung der
Principien der Di erential{ und Integralrechnung, 27. 4. 1863 Über die Entwicklung einer
trigonometrischen Reihe, 4. 5. 1863 Über Construction der Brennlinie sphärischer Hohlspiegel, 4. 5. 1863 Über die Linsenform, die homogenes von einem Punkte ausgehendes Licht
wieder in einen Punkt vereinigt, 18. 5. 1863 Über die Beziehungen zwischen den B und
Funktionen, 18. 5. 1863 Von der Schwingungsdauer des Pendels, 1. 6. 1863 Über die gebrochenen Di erentialquotienten.
6 Viz [3], str. 6.
7 Ve¹keré materiály o prùbìhu zkou¹ky se ztratily.
8 Viz Doktoráty na lozo cké fakultì vídeòské univerzity, Archív vídeòské univerzity.
9 Ve¹keré materiály týkající se habilitace se ztratily.
5
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dr. J. R. Vaòaus a J. Boháè. Obsazení stolice se pozdr¾elo kvùli prusko-rakouské
válce. Teprve 22. øíjna 1866 profesorský sbor utrakvistické polytechniky navrhl
tøi kandidáty: G. Bla¾ka, J. R. Vaòause a M. Pokorného. Na základì tohoto
návrhu byl Bla¾ek zemským výborem království Èeského dne 25. listopadu
1866 jmenován mimoøádným profesorem matematiky s èeskou vyuèovací øeèí,
10. ledna 1867 bylo jmenování císaøem schváleno.10
Bla¾kovo jmenování bylo pro nìmecké profesory Heinricha Durege a Viktora
Pierra velmi pøekvapivé, nebo» prosazovali A. Grünwalda; jeho jmenování v¹ak
bylo zmaøeno, proto¾e èe¹tí profesoøi tvrdili, ¾e
... Antonín Grünwald, soukromý docent a assistent pøi mathematice s vyuèovací øeèí nìmeckou, který o èeskou professuru také ¾ádal, není tou mìrou
jazyka èeského mocen, aby mohl býti pojat do terna. ( [4], str. 499)
Zajímavé je, ¾e Bla¾ek toto místo získal, i kdy¾ v té dobì je¹tì dobøe èesky
neumìl:
Bla¾ek | snad následkem víceletého pùsobení v nìmeckém prostøedí |
neovládal pøi zahájení svých pøedná¹ek dosti hladce èeskou mluvu a jeho výklady
byly (zaèal o determinantech), zvlá¹tì pro slab¹í posluchaèe, dosti nezá¾ivné.
Pøedstavil nám ho po Novém roce 1867 sám rektor Koøistka. Bla¾ek byl nicménì
upøímným vlastencem a v pozdìj¹ím svém dlouholetém pùsobení politickém
osvìdèil se býti vøelým zastáncem jazyka a práv národa èeského. ( [1], str. 12)
O tøi roky pozdìji, dne 4. dubna 1870, navrhoval profesorský sbor polytechniky Gabriela Bla¾ka na místo øádného profesora matematiky; Bla¾ek se
v¹ak dne 11. èervna 1870 jmenování vzdal a pøijal pouze zvlá¹tní odmìnu za
speciální pøedná¹ky konané ve ¹kolním roce 1870/71 pro posluchaèe chemie.
Znovu byl navr¾en øádným profesorem 2. a 9. øíjna 1871. Bla¾kovo pùsobení
na polytechnice bylo hodnoceno takto:
Co se supplování týká, navrhuje [profesor È. Haussmann], aby odevzdáno
bylo mimoøádnému professoru tého¾ pøedmìtu p. Dr. Gabrielu Bla¾kovi, ana»
vý¹e jeho vìdeckého vzdìlání a osvìdèená pedagogická zpùsobilos» a horlivost
nejúplnìj¹í poskytují záruku, ¾e professuru uprázdnìnou ve vìdeckém a paedagogickém ohledu dùstojným zpùsobem zastávati bude.11
Bla¾ek byl jmenován øádným profesorem dne 17. øíjna 1871 a schválen dne
2. ledna 1872 dekretem è. 25 829.12 V té dobì mìl publikovány práce [B1] {
[B5].
V letech 1875/76, 1881/82 a 1901/02 byl rektorem èeské techniky a v letech
1876/77, 1882/83 a 1902/03 jejím prorektorem. V roce 1872/73 byl pøednostou
odboru vodního a silnièního stavitelství, v letech 1879/80 a 1883/84 pøednostou odboru strojnictví. Jako øádný profesor matematiky se témìø pravidelnì
úèastnil zasedání profesorského sboru. Podílel se na organizování výuky, úpravách zku¹ebních øádù a ¹kolních poplatkù, zasazoval se i o zmìny platù profesorù, asistentù i nepedagogických pracovníkù, zabýval se legislativou a nanè10
11
12

Viz [4], díl I., str. 478 a 499.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 2. 10. 1871, Archív ÈVUT.
Viz [4], díl II., str. 247.
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ními problémy ¹koly, ovlivòoval obsazování nových asistentských, docentských
i profesorských míst, zasedal v nejrùznìj¹ích komisích. V letech 1869{1875 a
1880{1885 pracoval v komisi pro osvobození od ¹kolného, v roce 1870 pùsobil
jako jednatel nadace pro bezplatné obìdy pro nemajetné posluchaèe, v tém¾e
roce byl jednatelem Skuherského nadace. V 70. a 80. letech zasedal v komisi pro
rozdìlení podpory nejlep¹ím studentùm. V letech 1871{1875 pùsobil jako kurátor knihovny; podílel se na její správì i na roz¹iøování kni¾ního fondu. Velkou
pozornost vìnoval reformám výuky matematiky.
Ve ¹kolním roce 1870/71 prosazoval Bla¾ek zøízení místa druhého honorovaného asistenta matematiky. Oprávnìnost svého po¾adavku zdùvodòoval takto:
Poèátkem leto¹ního roku pøevzal jsem vedle obvyklých pøedná¹ek mathematických pro posluchaèe prvního roèníku prvních tøí odborù novì zavedené pøedná¹ky o mathematice pro luèebníky, èím¾ týhodní poèet hodin mých na 12
vzrostl, z nich¾ 2 jsou repetitoriím vìnovány. Do obou pøedná¹ek pøihlásili se
posud 184 posluchaèi.
Má-li vyuèování mathematice na na¹em ústavì setkati se s výsledkem uspokojujícím, tøeba donutiti posluchaèe k studování nepøetr¾itému a k samostatnému
cvièení se, èeho¾ dosící se lze domácími úkoly, pisemními pracemi a odbýváním
repetitorií, je¾to souèasnì v¹ak více ne¾ 20 posluchaèù nav¹tìvovati nemù¾e. Já
nejsem sto uvázati se vedlé svých 10 hodin pøedná¹kám vìnovaných v odbývání
9 hodin repetitorií a v prohlí¾ení mìsíènì nejménì 600 pisemných prací. ...
Já pøedkládám tedy slavnému sboru professorskému sna¾nou prosbu, by
¾ádost mou za povolení výpomocného assistenta pro mathematiku s roèním
platem 500 zl. u zemského výboru laskavì podporoval.
... kdyby slavný zemský výbor ¾ádosti mé ... vyhovìti neráèil, vidìl bych se
nucena, na vlastní své útraty najmouti sobì privátního assistenta, nebo» musím
pevnì státi na tom, aby se tý¾ výhody poskytovaly posluchaèùm na¹eho ústavu
jako onìm nìmecké polytechniky, na ní¾ pøi polovièním poètu posluchaèù ov¹em
jeden assistent pro mathematiku v¹em po¾adavkùm vyhovuje.13
V lednu 1871 Gabriel Bla¾ek svoji ¾ádost opakoval.
Pøi 10-ti hodinách pøedná¹ek a 8 hodinách repetitorií není [Bla¾ek] sto,
aby sám povinnostem jemu ulo¾eným vyhovìl. ... odùvodnìná jeho ¾ádost za
povolení druhého assistenta od výboru zemského ¾ádoucného vyøízení dosud
nedo¹la .... jest on nucen, aby zájmy posluchaèù liknavostí jiných netrpìly
si výpomocného assistenta prozatím na své útraty vzíti, pøi èem¾ si ov¹em
výslovnì vyhra¾uje právo, od¹kodnìní jeho výdajù pøímo u Vys. snìmu svého
èasu po¾adovati. |
Zároveò prosí, aby sbor professorský p. Karla Zahradníka, který v oboru
mathematickém nad jiné vyniká, za výpomocného assistenta jemu povolil.14
Druhá asistentura pro matematiku byla zøízena v roce 1872.
V následujících letech Bla¾ek navrhoval zlep¹ení nanèní situace svých
asistentù a usiloval o lep¹í postavení a ohodnocení soukromých docentù. Podílel
se i na reorganizaci studia.
13
14

Protokol o schùzi profesorského sboru z 24. 10. 1870, Archív ÈVUT.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 9. 1. 1871, tamté¾.
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V ¹edesátých letech vyuèoval Mathematiku I, základní kurz urèený pro první
roèník. Od sedmdesátých let vedl ve dvouletém cyklu pøedná¹ky Mathematika
I. roèník a Mathematika II. roèník; alternoval nejprve s Emilem Weyrem,
pozdìji s Eduardem Weyrem, Augustinem Pánkem a Matìjem Norbertem
Vanìèkem. Od roku 1872/73 navíc vyuèoval i Analytickou mechaniku. V letech
1901/02{1903/04 vedl pøedná¹ky z poji¹»ovací matematiky. V letech 1872 a¾
1879 publikoval práce [B6] { [B13].
Od osmdesátých let 19. století a¾ do roku 1900 zasedal Bla¾ek na øí¹ské radì
ve Vídni, schùzí profesorského sboru a ¹kolních aktivit se témìø neúèastnil.
Jeho pøedná¹ky suplovali nejprve asistenti Matìj Norbert Vanìèek, Matyá¹
Lerch a Ladislav Èervenka, pozdìji soukromý docent Augustin Pánek. V letech
1898{1900 mìl Bla¾ek jako øí¹ský poslanec dovolenou a jeho výuku pøevzal
Augustin Pánek. Problémy se suplováním Bla¾kových pøedná¹ek øe¹il v¾dy
profesorský sbor a c. k. místodr¾itelství. Uveïme nìkolik úryvkù z protokolù
schùzí profesorského sboru.
Opatøení v pøíèinì supplování pana prof. Dra G. Bla¾ka. Usneseno, aby
p. prof. Dra G. Bla¾ka zastupoval jeho asistent pan M. Vanìèek.15
Prof. Bla¾ek uvádí, ¾e po èas zasedání rady øí¹ské od 24. ledna do 11. èervna
jej pan assistent M. Vanìèek ve výkladech zastupoval, i èiní návrh, aby jemu
pøíslu¹ná remunerace dle substituèního normale byla vymo¾ena.16
Prof. Bla¾ek oznamuje, ¾e se odebírá k zasedání øí¹ské rady a ¾e jej
v pøedná¹kách o mathematice a analytické mechanice zastupuje od 1. listopadu
1890 docent M. Lerch, jeho¾ i po dobu dal¹ího svého snìmovacího zamìstnání
za supplenta navrhuje.17
Rektor pøedèítá písemné sdìlení obou pánù poslancù [F. Til¹er a G. Bla¾ek],
kteøí poèínajíc 9. dubnem t. r. na jednáních rady øí¹ské úèastniti se budou a
jako¾to své zástupce ... a docenta Matyá¹e Lercha od 7. dubna t. r. na dobu
trvání nynìj¹ího zasedání rady øí¹ské navrhují.18
K písemnému návrhu obou tìchto professorù usne¹eno jednomyslnì, pøikázati zastupování prof. Dra Bla¾ka panu Aug. Pánkovi ... a to od 15. øíjna t. r.
poèínaje na zimní semestr 1896 ...19
Prof. Aug. Pánek oznamuje, ¾e musil na støední ¹kole od 17. února t. r.
pøevzíti své povinnosti uèitelské a ¾e proto tým¾ dnem odevzdal zastupování
pana prof. Dra G. Bla¾ka na této ¹kole, je¾ mu bylo svìøeno, assistentovi panu
Ladisl. Èervenkovi.20
.... prof. D. G. Bla¾kovi udìlena dovolená na ¹k. r. 1898/9, ve kterém èase
má jej substitovati v pøedná¹kách prof. Aug. Pánek ...21
15
16
17
18
19
20
21

Protokol o schùzi profesorského sboru ze 7. 2. 1888, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 26. 6. 1888, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 9. 12. 1890, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru ze 14. 4. 1891, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru ze 13. 10. 1896, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 9. 3. 1897, tamté¾.
Protokol o schùzi profesorského sboru z 11. 10. 1998, tamté¾.
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Po ukonèení politických aktivit se Bla¾ek opìt úèastnil ¾ivota ¹koly. Ve
¹kolním roce 1901/02 podle vídeòského vzoru prosadil vznik oddìlení pro
poji¹»ovací techniku. V roce 1902 se zasadil o zavedení paralelních pøedná¹ek
z matematiky.

Mimo polytechniku
V roce 1870 se Gabriel Bla¾ek stal mimoøádným èlenem Královské èeské
Spoleènosti nauk.
V letech 1871{1876 pomáhal rytíøi Karlu Koøistkovi vymìøovat a vytváøet
vrstevnicové mapy, které spolu s podrobným popisem práce a vlastností terénù
byly uveøejòovány v Archivu pro pøírodovìdecké proskoumání Èech v oddìlení
topogra ckých výzkumù. Pro tento výzkum sám namìøil nadmoøskou vý¹ku
asi pìti tisíc míst v Èechách.22
Nìkolik let pùsobil G. Bla¾ek jako stálý spolupracovník redakce Èasopisu
pro pìstování mathematiky a fysiky. Na èinnosti Jednoty èeských mathematikù
se výraznìji nepodílel.23 Pouze pøi oslavách 25. výroèí vzniku Spolku pro volné
pøedná¹ky z mathematiky a fysiky v roce 1887 mìl vzpomínkovou pøedná¹ku.24
V roce 1875 se stal èlenem Svatoboru 25 a Musea království Èeského. Souèasnì
byl èlenem øeditelstva soukromého spolku pro podporování chudých.
Od roku 1876 do roku 1884 byl Bla¾ek examinatorem zku¹ební komise pro
uèitelství na reálných a obchodních ¹kolách. Dále byl èlenem c. k. zku¹ební
komise pro kandidáty uèitelství na èeských gymnasiích. V roce 1881/82 zasedal
ve zku¹ební kommissi pro civilní in¾enýry a architekty.
Bla¾ek byl odborníkem v oblasti poji¹»ování, národohospodáøské aritmetiky
a nanèní matematiky. Úèastnil se práce rùzných penì¾ních ústavù, byl
námìstkem pøedsedy zemského poji¹»ovacího fondu císaøe Franti¹ka Josefa,
který se zabýval podporou invalidù; spravoval zde bilanci pojistných pøíspìvkù.
Od roku 1896 byl námìstkem generálního øeditele Hypotéèní banky království
Èeského a po dobu nemoci generálního øeditele hrabìte Zdeòka Thuna banku
vedl. V roce 1907 byl zvolen jejím generálním øeditelem. Tuto funkci vykonával
bezplatnì a¾ do smrti. Byl rovnì¾ pøedsedou správní rady Pra¾ské úvìrní
banky, nìkolik let pùsobil v pøedsednictvu Úrazové poji¹»ovny dìlnické jako
èlen delegovaný vládou.26 Díky tìmto aktivitám získal øadu zku¹eností, které
Viz Archiv pro pøírodovìdecké proskoumání Èech 8(1891), str. 6.
V roce 1875 byl zvolen do výboru Jednoty, ale volbu nepøijal | viz Vìstník JÈM è. 1,
1875, str. 7.
24 Bylo to dne 24. 3. 1887, viz [3], str. 2.
25 V roce 1900 zasedal v komisi ©etkova fondu pro udìlení ceny za nejlep¹í èeskou
pøírodovìdeckou publikaci, o tøi roky pozdìji zasedal v obdobné komisi Èermákova fondu.
Výraznìji se aktivit Svatoboru neúèastnil. Viz Památník Svatobora za 1862{1912 a zpráva
výroèní za rok 1911 , nákladem Svatobora, tiskem Edvarda Leschingra, Praha 1912.
26 Stanovy Úrazové poji¹»ovny dìlnické jsou oti¹tìny v kní¾ce Josefa Vránka Poji¹»ování
dìlnictva pro pøípad nemoci a úrazu, díl I. a II., tisk Alois Wiesner, Praha, rok vydání
neuveden.
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ho pøimìly, aby usiloval o zøízení místa docenta poji¹»ovací mathematiky na
pra¾ské technice.27

Politická èinnost
Gabriel Bla¾ek nebyl pouze vysoko¹kolským uèitelem, ale také politikem.
V roce 1883 byl v Praze zvolen do sboru obecních star¹ích, kde setrval jeden
mìsíc a pak se mandátu vzdal. V roce 1886 byl opìt zvolen do sboru obecních
star¹ích, pùsobil zde jeden rok.
Roku 1886 se stal èlenem mìstské rady, delegován byl za novomìstský volební
obvod.
V roce 1887 byl v doplòovací volbì zvolen øí¹ským poslancem za Staré Mìsto
pra¾ské; za vyostøených bojù mladoèechù a staroèechù pøijal témìø beznadìjnou
kandidaturu a spolu se svým pøítelem JUDr. J. Podlipným pøipravil vítìzný
volební program. Dne 7. záøí 1887 Bla¾ek pøednesl na schùzi þstaromìstských
volièùÿ svùj volební program. Ocitujme èást jeho projevu z novinové zprávy
v Národních listech:
Slavné shromá¾dìní ! Velectìní pánové !
Pøedstavuji-li se vám na tomto místì jako kandidát pro uprázdnìný mandát
poslance na øí¹ské radì pro staroslavné Staré mìsto pra¾ské, raète mi to
prominouti vzhledem k té okolnosti, ¾e jsem k tomuto kroku vyzván byl èetnými
pány volièi Starého mìsta a ¾e mne sem vedlo pozvání pøedsedy komitétu, jen¾
tuto schùzi svolal.
Jsem si úplnì vìdom velké zodpovìdnosti, je¾ spojena jest s èestným postavením poslance na øí¹ské radì, zejmena zastupuje-li volební okres, jakým jest
Staré mìsto pra¾ské, a proto pokládám za svou povinnost, abych zcela otevøenì
vyslovil svoje náhledy a zásady, jimi¾ bych se øídil, kdyby mi popøálo ¹tìstí,
abych vìt¹inou volièù na øí¹skou radu poslán byl. Nebo» volba po takovém vyzvání znamenala by, ¾e vìt¹ina volièù s náhledy mnou projevenými souhlasí, co¾
by mi zavdalo zmu¾ilosti k jich nále¾itému a dùraznému hájení na patøièném
místì. ...
Jsou mi známy posud nevyplnìné tu¾by jak národa èeského, tak i na¹í
slovanské Prahy; nepovstaly nedávno, vyslovují se ji¾ po celou øadu let. Uvádím
zde regulaci Vltavy, a sice nejen a¾ do Prahy, nýbr¾ i odtud na ©umavu,
zalo¾ení pøístavu a pøekladi¹tì v Praze, stavbu dùstojné budovy a skuteèné
v ¾ivot uvedené vy¹¹í prùmyslové ¹koly, spravedlivé upravení danì potravní atd.
Jest to zvlá¹tním pøíznakem dosavadní politiky na¹í delegace, ¾e øe¹ení tìchto
¾ivotních otázek posud nedovedla popohnati. ( Pravda ! ) Kojím se nadìjí, ¾e
i tyto otázky dojdou uspokojivého rozøe¹ení po zahájení ráznìj¹í politiky, co¾ by
se v¹ak záhy státi muselo, nemìla-li by Praha znaènì býti po¹kozena; jde» tu
V roce 1902 se na pra¾ské technice pro obor poji¹»ovací mathematiky a mathematické
statistiky habilitoval Josef Bene¹ (1859{1927), který od ¹kolního roku 1904/05 vedl speciální
pøedná¹ky o poji¹»ovnictví, které pøevzal po Bla¾kovi. Více viz Protokoly o schùzích
profesorského sboru ze ¹kolního roku 1901/02, Archív ÈVUT.
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o zmaøení koncese k zaøízení pøekladi¹tì ve Velkém Bøeznì, èím¾ by obchodní
proud Prahu minul.
Kdy¾ jsem byl takto svoje politické náhledy vylo¾il, budi¾ mi je¹tì popøáno,
abych se v krátkosti zmínil, ve kterých smìrech zákonodárných bych na øí¹ské
radì pracovati mohl.
Co dlouholetý èlen novomìstského klubu, v jeho¾ schùzích s velkou zálibou
se probíraly otázky øemeslnické a ¾ivnostenské, dobøe znám nedostatky nového
øádu ¾ivnostenského, zejmena co týèe se prùkazu spùsobilosti, pak závodù
konfekcionáøských, znám stesky na práce v trestnicích, na podomní obchod
v mìstech, znám zejmena stesky ohlednì dodávání vojenských potøeb. Mou
snahou by bylo, aby se vytknuté vady odstranily a steskùm dle mo¾nosti
vyhovìlo. Co professor na vysokých ¹kolách technických a bývalý univ. docent
znám zaøízení vysokých a støedních ¹kol a zasadil bych se o provedení nìkterých
reforem na støedních ¹kolách; jsem» stoupencem jednotné støední ¹koly a mám za
to, ¾e ¾actvo støedních ¹kol du¹evními pracemi jest pøetí¾eno na úkor tìlesného
svého vývinu. To» jsou v¹ak tak specielní vìci, ¾e se do rámce dne¹ní schùze
nehodí.
Ctìní pøátelé ! ... nepotøebuji nièeho a nechci nièeho, jsem mu¾em samostatným a neodvislým ( Výbornì ! ) jeho¾ jedinou snahou býti mù¾e, dle svého
nejlep¹ího vìdomí a pøesvìdèení na ka¾dém místì hájiti prospìch a èest národa
èeského, jeho¾ ¹»astnìj¹í budoucnosti volám þNa zdar !ÿ 28
Bla¾kovým hlavním protikandidátem byl právník Dr. Eugen Eiselt, staroèech. Na poèátku záøí se rozhoøel velmi ostrý pøedvolební boj, který byl ¾ivì
komentován denním tiskem.29 Dne 9. záøí 1887 získal Bla¾ek jako kandidát
þneodvislých volièù staromìstských a staromìstského klubu obèanskéhoÿ 820
hlasù a jeho protikandidát 768 hlasù. Dne 10. listopadu 1887 slo¾il Bla¾ek spolu
s novì zvoleným mladoèechem hrabìtem La¾anským ve Vídni slavnostní poslanecký slib. Jejich zvolení mìlo v Praze i ve Vídni velký ohlas; vyvolalo v¹ak
obavy z posílení pozic mladoèeské svobodomyslné strany.30
Na øí¹ské radì zasedal Bla¾ek za Staré Mìsto pra¾ské celkem tøináct
let.31 Pracoval na ¹kolských a nanèních zále¾itostech. Patøil mezi odborníky
Národní listy 27(1887), è. 246 z 8. 9., str. 2.
Viz napø. Národní listy 27(1887), è. 245 ze 7. 9., str. 3; è. 246 z 8. 9., str. 2 a 3; è. 247
z 9. 9., str. 3; è. 248 z 10. 9., str. 2; è. 249 z 11. 9., str. 1 a 2; è. 257 z 19. 9., str. 1.
30 V roce 1887 vznikla proslulá þmladoèeská sedmièkaÿ: dr. G. Bla¾ek, dr. E. Engel,
dr. E. Grégr, dr. J. Herold, hrabì V. Kounic, hrabì J. La¾anský, dr. J. Va¹atý.
31 16. 3. 1891 byl Bla¾ek opìt zvolen poslancem øí¹ské rady za Staré Mìsto pra¾ské.
V prvním kole dne 4. 3. 1891 získal 826 z 1909 hlasù, jeho staroèeský protikandidát Josef
Kopecký 598 a nìmecký kandidát Smeykal 433 hlasù. Do druhého kola postoupili Bla¾ek
a Kopecký; dne 16. 3. získal Bla¾ek 585 hlasù z 587. Pøevolební boj a volební atmosféru
zachytily napø. únorové a bøeznové Národní listy 31(1891), napø. è. 51 z 21. 2., str. 6;
è. 52 z 22. 2., str. 2; è. 56 z 28. 2., str. 2; è. 59 z 1. 3., str. 4, a pøíloha II, str. 1; è. 61
z 3. 3., str. 2; è. 63 z 5. 3., str. 1; è. 75 z 17. 3., str. 2, a Krakono¹ 13(1891), è. 6 z 26. 2.,
str. 1; è. 7 z 8. 3., str. 1. Na novém øí¹ském snìmu chtìl Bla¾ek prosazovat státní právo
èeského národa, jazykovou rovnoprávnost, provedení asanace staré Prahy, zmìnu potravinové
a domovní danì, zavedení tzv. progresívní danì z pøíjmu, prosazení svobody shroma¾ïovací,
zavedení v¹eobecného hlasovacího práva a opravu penzijního poji¹tìní.
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tvorby státního rozpoètu a úèetní uzávìrky, zabýval se výpoèty o výnosnosti
daní a kontrolou státního dluhu. Za vlády hrabìte Kazimierza Badeniho byl
rozhodným odpùrcem pøipravené volební reformy, ¾ádal zavedení v¹eobecného
rovného hlasovacího práva. Poslanecký mandát za svobodomyslnou stranu
si udr¾el a¾ do roku 1900, kdy se po rozpu¹tìní øí¹ské rady rozhodl více
nekandidovat.32
Øadu let Bla¾ek zasedal na zemském snìmu království Èeského. V roce 1889
byl poprvé zvolen zemským poslancem za mladoèechy obvodu Chrudim, od
roku 1895 pak zastupoval Nové Mìsto pra¾ské.33 Na èeském zemském snìmu
se anga¾oval zejména ve nanèních otázkách (napø. správa zemských bank). Po
celou dobu své aktivní politické dráhy pracoval ve výkonném výboru Národní
strany svobodomyslné, mnoho let byl jejím místopøedsedou. Této funkce se
vzdal v roce 1907 pøi reorganizaci strany. Byl také èinný v Klubu volièù
novomìstských, jeho¾ byl mnoho let pøedsedou; pøedná¹el zde své politické
projevy.

Rodinný ¾ivot

Dne 31. øíjna 1872 se Gabriel Bla¾ek o¾enil v kostele sv. Jiljí na Starém Mìstì
s osmnáctiletou Annou Feuersteinovou, dcerou c. k. notáøe Václava Feuersteina
a Kateøiny Feuersteinové rozené Bitzanové.34 V jejich man¾elství se narodilo
pìt dìtí: Anna (nar. 1875, patrnì zemøela 1875/6), Anna (1876{1888), Zdeòka
(1877{1888), Jaroslav (1882{1911), který byl c. k. poruèíkem dragounského
pluku, a Jarmila (1888{1907).35
V Praze bydlel Gabriel Bla¾ek na Malostranském námìstí è. 36, v letech
1868{1881 v Konviktské ulici è. 9 a od roku 1881 a¾ do smrti v Èerné ulici è. 1.

Konec ¾ivota

V listopadu 1905 získal Gabriel Bla¾ek titul dvorního rady, byl vyznamenán
øádem ¾elezné koruny tøetí tøídy, roku 1907 komturským øádem Franti¹ka
Josefa I.36 V tém¾e roce získal doktorát technických vìd.
Øí¹ská rada byla rozpu¹tìna ministerským pøedsedou Körberem dne 7. záøí 1900, nové
volby byly stanoveny a¾ na leden 1901.
33 Bla¾ek byl naprostou vìt¹inou zvolen zemským poslancem dne 22. listopadu 1895.
Pøedvolební boj a prùbìh voleb popisují napø. listopadové Národní listy 35(1895), è. 308 ze
7. 11., str. 2; è. 319 z 18. 11., str. 2; è. 320 z 19. 11., str. 4 a 5; è. 321 z 20. 11., str. 2; è. 322
z 21. 11., str. 2; è. 323 z 22. 11., str. 2; è. 324 z 23. 11., str. 1.
34 Viz matrika oddaných sv. Jiljí O 11, fol. 91, Archív hlavního mìsta Prahy, kde je mimo
jiné uvedeno: Svoluji v sòatek man¾elský mé neplnoleté dcery Anny s p. Dr. Gabrielem
Bla¾kem dle mého a dvou svìdku vlastnoruèního podpisu. Podepsáni jsou: Václav Feuerstein,
Jan Krejèí (svìdek), Fr. Pavikavsky (stavitel). V matrice je uvedeno, ¾e Bla¾kùv otec byl
berním inspektorem v Praze. Bla¾kova man¾elka Anna se narodila dne 10. kvìtna 1853 v Mýtì
u Hoøovic, zemøela dne 27. ledna 1934 v Praze v Èerné ulici è. 1 (viz matrika zemøelých
sv. Vojtìch, Obvodní úøad Praha 2).
35 Viz matriky narozených sv. Jiljí, sv. Vojtìch, matriky zemøelých sv. Jiljí, sv. Vojtìch
a konskripce mìsta Prahy, Archív hlavního mìsta Prahy, Obvodní úøad Praha 2.
36 Viz Státní ústøední archív, fond MKV/R, kartón è. 39, slo¾ka G. Bla¾ek.
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V únoru 1907 po¾ádal Bla¾ek o penzionování a pøestal pøedná¹et.
Pan dvor. rada Dr. G. Bla¾ek oznamuje, ¾e po tak dlouholeté èinnosti
uèitelské tou¾í ji¾ po odpoèinku a ¾e z této pøíèiny po¾ádal, aby byl dán co
nejdøíve na trvalý odpoèinek.37
Bla¾kovy pøedná¹ky pøevzal ji¾ v únoru 1907 asistent Franti¹ek Velísek;
skuteèným Bla¾kovým nástupcem se stal Matìj Norbert Vanìèek, který od
¹kolního roku 1903/04 pøedná¹el matematiku ve druhé paralelce.
Dne 1. listopadu 1907 byl Gabriel Bla¾ek po ètyøiceti letech pedagogické
èinnosti penzionován. Po odchodu na odpoèinek daroval svoji odbornou
knihovnu technice.38
Gabriel Bla¾ek zemøel 6. prosince 1910 v Praze.39 Pohøeb se konal dne
8. prosince 1910. Pohøební prùvod pro¹el Prahou, ukonèen byl na státním
nádra¾í (dnes Masarykovo) odkud byly ostatky na pøání zesnulého pøevezeny
do Saské Kamenice, kde byly zpopelnìny.40
Podle Bla¾kovy závìti z roku 1908 byla Ústøední Matici ¹kolské odevzdána
¾ivotní pojistka na 10 000 korun s pøíkazem, aby v den splatnosti bylo vyplaceno
5 000 korun Ústøední Matici ¹kolské, 1 000 korun Spolku posluchaèù in¾enýrství
na c. k. èeské ¹kole technické v Praze, 1 000 korun Spolku posluchaèù strojního
in¾enýrství na c. k. èeské ¹kole technické v Praze a 1 000 korun Husovu fondu
na podporu studujících vysokých ¹kol, 2 000 korun získalo Skuherského nadání
pøi c. k. èeské ¹kole technické v Praze.41

Vzpomínky
Ocitujme na závìr nìkteré zajímavé úryvky z nekrologù, které dokreslují
Bla¾kovu osobnost:
... byl pøítelem studentstva; jeho snahou bylo poskytnouti studentùm v¹e,
èím profesor mù¾e jim prospìti, a jeho zásadou bylo nikdy neuèiniti nic, co
by student mohl kdykoliv v ¾ivotì posouditi jako nepøíznivé pro sebe. Ke svým
pøátelùm mluvíval o svých posluchaèích vskutku nì¾nì, v posluchárnì choval
se k nim laskavì, ve zku¹ební síni vlídnì, hlavnì v¹ak nejshovívavìji. Proto
imponoval v¹em a mohl se honositi v¹eobecnou oblibou. ...
Jako èlovìk byl dr. Bla¾ek mu¾ pøímo ideální. V¾dy opravdový, v¾dy srdeèný,
stále energický, nejpøísnìji spravedlivý, ale pøi tom mírný, jemnì citlivý
a pozorný ... ®il ¹»astný ¾ivot a dovedl ¹tìstí pøáti i ¹tìstí sdíleti.42
Protokol o schùzi profesorského sboru z 19. 2. 1907, Archív ÈVUT.
Více viz Protokol o schùzi profesorského sboru z 25. 11. 1907, tamté¾.
Viz matrika zemøelých sv. Vojtìch Ú 1. 7. 1908 { 13. 8. 1933, str. 30, Obvodní
úøad Praha 2. Podle záznamu v matrice zemøel Bla¾ek na selhání srdce pøi tì¾ké rakovinì.
Nemìl církevní pohøeb, ani poslední zaopatøení. Viz èlánek Dr. Gabriel Bla¾ek, Národní listy
50(1910), veèerní vydání, è. 336 z 6. 12., str. 2.
40 Podrobný popis smuteèního obøadu je uveden v èlánku Pøevezení zesnulého dvor. rady
dra G. Bla¾ka z Prahy do Saské Kamenice, Národní listy 50(1910), è. 339 z 9. 12., str. 3.
41 Viz Odkaz dv. rady dra. G. Bla¾ka , Národní listy 50(1910), è. 338 z 8. 12., str. 3.
42 Viz Dr. Gabriel Bla¾ek , Národní listy 50(1910), veèerní vydání, è. 336 z 6. 12., str. 2.
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... Literárnì nebyl èinný, soustøeïoval své síly jako uèitel a nále¾el k uèitelùm
oblíbeným. ...
Dlouhá léta byl pøedsedou novomìstské organisace mladoèeské a na èas byl
èlenem i sboru obecních star¹ích v Praze. ®ádná veliká my¹lenka politická
nevá¾e se k jeho jménu, byl» zesnulý pracovník tichý, øeèník jen z nutnosti.
Byl v¹ak mu¾ representaèní povahou i spùsoby svými a strana ho k representaci
u¾ívala.43
Gabriel Bla¾ek pøíli¹ aktivní v matematice nebyl, jak lze snadno nahlédnout
z jeho seznamu publikací. O jednom z mo¾ných dùvodù této skuteènosti se
zmínil Matìj Norbert Vanìèek:
... ¾e prof. Bla¾ek literárnì èinným nebyl, v kterém¾to smìru rádo se mu
køivdívá ... pøipomnìl jsem u rakve zemøelého nejen jeho literární èinnost,
ale také tu okolnost, ¾e pøi vydávání svých pøedná¹ek pøekvapen byl chorobou
nervovou, která¾ okolnost asi hlavnì pùsobila, ¾e v èinnosti literární od té doby
ustál a síly své uplatnil na jiných stranách ve prospìch svého národa. ...44

[1]
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Èas 24(1910), è. 337 ze 7. 12., str. 5, rubrika Úmrtí.
Ku pohøbu p. dvor. rady dra. Gabriela Bla¾ka, pí¹e prof. Mat. Vaníèek, Národní listy
50(1910), veèerní vydání, è. 339 z 9. 12., str. 2; jméno autora nekrologu je uvedeno chybnì.
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