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Pozoruhodné počiny evropské 
vědy a techniky 18. století
1714 – Angličan Henry Mill vynalezl psací 
stroj. Žádný se nedochoval. Jsou však do-
chovány jiným psacím strojem psané dopi-
sy. To Ital Pellegrino Turri vyrobil v roce 
1808 psací stroj pro svou slepou přítelkyni 
komtesu Carolinu Fantoni da Fivizzono.
1735 – geografická měření expedic k rov-
níku a do polárních oblastí potvrdily New-
tonovu teorii, že Země má tvar zploštělé-
ho sféroidu (viz obr.).
1735 – švédský přírodovědec Carl von Lin-
né zveřejnil svou první klasifikaci rostlin.
1736 – anglický vynálezce John Harrison 
sestrojil chronometr, umožňující stanovit 
na moři zeměpisnou délku.

1741 – přes řeku Tees ve Winchy v seve-
rovýchodní Anglii byl postaven první ev-
ropský řetězový most.
1744 – ruský polyhistor M. V. Lomonosov 
vyslovil tezi, že teplo je výsledkem pohy-
bu částic hmoty.
1754 – Angličan Henry Cort začal na vál-
covacích stolicích vyrábět hutní materiál 
nejen ve tvaru plochých pásů, ale též tyče 
a jiné profily.
1764 – Angličan James Hargreaves zkon-
struoval první vícevřetenový spřáda cí 
stroj.
1768 – francouzský chemik Antoine Baumé 
vynalezl hustoměr.
1768 – provedl profesor Báňské akademie 
Jacquin v Bánské Štiavnici první pokus 
s koksováním slovenského uhlí.
1769 – skotský inženýr James Watt si ne-
chal patentovat svůj vahadlový parní stroj.
1772 – Francouz Antoine-Laurent Lavoisi-
er (později za revoluce popraven) objevil, 
že diamant je čistý uhlík.
1774 – Angličan John Smeaton znovuob-
jevil beton (používali již staří Římané –
hlinitanová vápna dávají i pod vodou tvrd-
noucí maltu) a postavil z něj v Eddysto-
nu maják. 1796 zdokonaleno románským 
cementem (Angličan John Parker), poz-
ději pevnějším portlandským cementem.  
1779 – přes řeku Severn u Coalbrookda-
le v Anglii byl postaven první litinový 
most na světě.
1789 – německý chemik Martin H. Klap-
roth objevil prvek uran. Jako druhý izolo-
val taktéž chrom a cer.

(jk; redakce Elektro)

vědců a badatelů. Teprve později dosáhla ur-
čitého uznání a nevelké podpory. Ve svém 
programu si Učená společnost dávala za cíl 
a na čelné místo přírodovědecký průzkum 
Čech. Přestože kolem I. Borna se soustředi-
li významní vědečtí pracovníci (J. Stepling, 
J. Tesánek, J. Gerstner, J. Sonnenfels, G. 
Dobner, K. R. Ungar, M. Voigt, K. J. Šteib, 
František J. hrabě Kinský nebo Ignác Cor-
nova ... aj.), žádný z nich nebyl systematic-
ký přírodovědec. 

Jedním z nejvýznamnějších počinů spo-
lečnosti bylo počínaje rokem 1775 vydává-
ní německy psaných pojednání, která se tak 
stala naší nejstarší vědeckou periodickou pu-
blikací. Byly zde publikovány výsledky pra-
cí členů společnosti, starší práce Steplingo-
vy, matematické a fyzikální statě a pojedná-
ní z přírodovědných a společenskovědních 
oborů. Jejich úroveň však kolísala, stejně 
jako pravidelnost vydávání pojednání. Pře-
sto se činnost Učené společnosti vyznačo-
vala snahou o přebírání soudobých poznat-
ků světové vědy.

Nezávislou linií ve snaze o založení aka-
demie jako sdružení učenců byl pokus Max-
miliána Hella (1720 – 1792), původem slo-
venského2) fyzika a astronoma evropské-
ho významu. Ten působil jak na Slovensku 
(Horních Uhrách), tak především ve Vídni, 
ale i v Dánsku, kde v mezinárodní expedi-
ci (1769) pracoval pro kodaňskou Akade-
mii věd.

Bratr M. Hella, Jozef Karol Hell, byl vý-
znamný konstruktér důlních strojů a mecha-
nismů.

Koncepce M. Hella, uvažovaná pro ofi-
ciální akademii celé habsburské říše a před-
ložená v roce 1774 vídeňskému dvoru, byla 
dobře propracovaná – počítala se sedmi sek-
cemi, a to výhradně z exaktních a přírodních 
věd. Protože však M. Hell nepředložil návrh 
na hrazení prostředků na výdaje, po dlou-
hých diskusích z jeho návrhu nakonec sešlo.

V Čechách zatím pokračovala činnost 
Učené společnosti a když v září roku 1784 
navštívil Prahu císař Josef II., předložila 
mu Učená společnost zprávu o své činnosti, 
nové stanovy a návrh změnit název na Čes-
ká společnost nauk. Zároveň požádala o po-
volení konat veřejná shromáždění, přijímat 
domácí i zahraniční členy, vystavovat řád-

né diplomy a mít vlastní pečeť. Císař Josef 
II. sice nic z předložených návrhů nezamítl, 
ale povolil pouze přijímání členů a souhlasil 
s přidělením sálu v Karo linu, který prý „bez-
toho stojí prázden“. Poněkud zklamaní čle-
nové Učené společnosti postupovali nadále 
ve své činnosti po dle zásady, že co není vý-
slovně zakázáno, je vlastně povoleno. Čes-
ká společnost nauk tedy od roku 1784 zís-
kala legální statut akademie a měla svou 
pevnou organizační strukturu. Předsedali 
jí postupně Jan Tesánek, Antonín Strnad, 
František Martin Pelcl, František Josef 
Gerstner, Josef Dobrovský, Bernard Bolza-
no, František Palacký, Josef Jungmann, Jan 
Svatopluk Presl, Václav Hanka, Christian 
Doppler, Pavel Josef Šafařík, Karel Jaromír 
Erben a Jan Evangelista Purkyně.

Na tomto místě jistě stojí za připomenutí 
návrh a úsilí českého badatele J. A. Scrinciho 
o založení akademie v Praze již v roce 1753 
(Ele ktro 7 a 8-9/2009), který však byl tehdy 
vídeňským dvorem zamítnut.

Významným mezníkem v historii naší 
první akademie se stalo její shromáždění 
25. září 1791, jehož se jako host zúčastnil cí-
sař Leopold II. (bratr v roce 1790 zesnulého 
Josefa II.). Po proslovu J. Dobrovského byl 
císař svědkem spalování diamantu v kyslíko-
vé atmosféře, vyslechl přednášku o zatmění 
Slunce, o možnostech využití páry v čerpa-
dlech, o plánu sestavení hospodářské mapy 
Čech a Moravy a o dalších vlasteneckých 
záměrech českých přírodovědců a techniků. 
Po zasedání se název společnosti rozšířil na 
Královská česká společnost nauk.

Stejně jako Královská česká společnost 
nauk dala základ vzniku pozdější Akademie 
věd, ve stejné době vzniklý první mecenáš-
ský spolek na podporou výtvarného umění – 
Společnost vlasteneckých přátel umění v Če-
chách (1796) – položil základy dnešní Ná-
rodní galerie.

V nejčerstvější historii na tradici našich 
národních vědeckých společností navázala 
od května 1994 Učená společnost České re-
publiky a od února 1995 Inženýrská akade-
mie České republiky.

(jk; pokračování – Ignác A. Born; 
Stav a předpoklady vědecké práce 

v Čechách v druhé polovině 18. století)

2) Pozn. redakce:
Nejstarší slovenské univerzity: první univerzita na Slovensku vznikla v roce 1465 za vlády uherského krále 
Matyáše Korvína v Prešpurku (Bratislavě) – Academia Istropolitana. Souhlas k jejímu založení dal svou 
bulou papež Pavel II. Po jeho smrti (1490) však univerzita zanikla.
Roku 1635 byla na univerzitní město povýšena Trnava. Zpočátku zde sídlily fakulty teolofie a filozofie, 
později přibyli právníci a lékaři.
Později, když byly tereziánskými reformami zavedeny do výuky též přírodní vědy a vznikla zde astrono-
mická observatoř, dosáhla Trnava významného postavení centra vědeckého života. Bohužel, v roce 1777 
musela univerzita přesídlit do uherského Budína.
Od února 1657 mělo univerzitu i slovenské město Cassovia (Košice). I tu zasáhl mocenskopolitický boj a od 
roku 1776 se tato univerzita pod názvem Academia Regia Cassoviensis stala pobočkou budínské univerzity.
V roce 1735 byla pro výchovu báňských odborníků založena báňská škola v Banské Štiavinici. Počát-
kem šedesátých let tuto školu císařovna Marie Terezie povýšila na vysoké učení, známé v Evropě jako 
Bergacademia. Její činnost skončila v roce 1918.
Na této ve své době proslulé univerzitě našli svého času uplatnění například italský fyzik Alessandro Volta 
nebo Christian Doppler.
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