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, 
Uvod 

Není snadné psát životopis osobnosti, kterou má česká veřejnost 

do bře v povědomí, a přesto o ní do sud nevyšla žádná aktuální 

komplexnější práce. Já jsem se o tento úkol pokusila, přestože jsem si 

vědoma některých úskalí. 

Za prvé Je zde nebezpečí, se kterým se setká snad každý autor 

životopisného díla, a sice idealizování popisované osobnosti. Protože s 

postupujícím studiem a prohlubováním poznatků k ní začneme pociťovat 

sympatie a její postoje, ať jsou jakékoliv, máme tendenci omlouvat. Vždy 

jsem se ale snažila, aby to neovlivnilo mou práci, a usilovala jsem o co 

největší objektivitu. Druhým nebezpečím jsou zakořeněné, ale ne vždy 

pravdivé názory nebo mýty ve společnosti na příslušné téma či jedince. I 

od těch jsem se pokusila oprostit. 

Za téma své diplomové práce Jsem si vybrala osobnost Františka 

Křižíka, slavného elektrotechnika, vynálezce a podnikatele. Vždyť jeho 

oblouková lampa, která by ho už sama o sobě učinila váženou postavou 

ve svém oboru, vznikala právě v mém rodném městě Plzni. Ještě do 

nedávné doby zde stál dům U Zvonu, který tuto událost připomínal. 

Bohužel, po srpnových povodních v roce 2002 byla stavba stržena a 

zbyla jen busta v Křižíkových sadech. 

František Křižík (1847 - 1941) se dožil velmi vysokého věku, 

téměř čtyřiadevadesáti let. Narodil se v habsburské monarchii rok před 

revolučními událostmi a zemřel v době nacistické okupace. Zažil vládu 

císaře Františka Josefa 1., neklidná léta první světové války 

demokratické Československo. Za tu dobu se zcela změnily národnostní 

státoprávní poměry a došlo k určitému posunu v myšlenkových 

tendencích obyvatel českých zemÍ. Některé události Křižíka ovlivnily 
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pouze nepřímo, jiné se ho, vzhledem k jeho specializovaným zájmům, 

dotýkaly více. 

Zaměřila Jsem se na Křižíkovo působení v Plzni a v Praze. 

Po stu po vala jsem chro no 10 gicky a věcně, mým cílem je po dat obraz 

Křižíkova života od narození do smrti. Podrobněji se přitom zaměřuji na 

významné události jeho života, od dětství a vlastní rodiny, která měla na 

úspěších díky neustálé podpoře svůj podíl, přes Křižíkova studia, 

podnikatelské aktivity, první vynálezy a jejich prezentace na výstavách, 

členství ve spolcích a řadě dalších organizací, až do Křižíkovy smrti. 

Osobní události jsem od profesních striktně neoddělovala, protože 

pohled na Křižíkovu osobnost by pak nemohl být ucelený. 

Dětství prožil v poklidném městečku Plánice, které stálo stranou 

politického ruchu, a ani v Klatovech, v místě jeho dalších studií, nebyl 

přímo konfrontován s historickým děním. První závažnější události tváří 

v tvář se dočkal jako student posledního ročníku techniky v Praze roku 

1866. Po prusko - rakouské bitvě u Hradce Králové, kterou rakouská 

strana prohrála, docházelo k odvodům do armády. Tehdy se Křižík zalekl 

a uprchl do svého rodiště. 

Přestěhování se do Plzně v srpnu 1873, kde Křižík strávil jedenáct 

let života a kde zkonstruoval o bloukovou lampu, pro něj bylo zásadní 

událo stí. N epo uštím se do 1'0 ze bírání technické stránky vynálezu, to 

ostatně ani není náplní práce, naopak si všímám, jaký bylo patent zájem 

a jak ovlivnil další postup v Křižíkově kariéře. V Plzni se zapojil do 

veřejného života, pořádal přednášky v Měšťanské besedě, jíž byl členem, 

a stýkal se s význačnými oso bnostmi. Díky vynálezci se mohla Plzdi roku 

1899 jako pátá v českých zemích pochlubit elektrickými tramvajemi. 

Nesmíme zapomenout ani na rodinné události - v Plzni se mu narodil 

první syn. Za svého pobytu v Plzni, roku 1878, zazářil Křižík na výstavě 

v Paříži, která ale nebyla jedinou akcí tohoto druhu, jíž se účastnil. 
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Skutečnou popularitu mu přinesla Jubilejní výstava pořádaná roku 

1891, během níž návštěvníci využívali jeho elektrickou dráhu na Letnou a 

obdivovali světelnou fontánu. Ve své práci podrobněji přibližuji vznik a 

důvody uskutečnění této významné události, popisuji složitost a vnitřní 

strukturu orgánů, jež se podílely na rozsáhlých přípravách, a uvádím 

nejdůležitější osobnosti, které se v akci angažovaly. Pro úplnost 

zaznamenávám ohlasy po skončení výstavy. 

Ve druhé polovině 19. století padly v Rakousku poslední překážky, 

které bránily svo bodnému kapitalistickému podnikání. Monarchie se 

v šedesátých letech stala ústavním státem se zaručenými základními 

lidskými právy. Čím dál důležitější roli hráli měšt'ané, kteří vstupovali do 

vedoucích pOZIC. Situace nahrávala českému národu, který Sl 

v habsburském soustátí postupně vydobyl uznání, byl s ním však stále 

ještě pevně svázán. Zastánci austroslavismu, např. František Palacký, 

viděli budoucnost Čechů ve federaci s Rakouskem. 

Na přelomu 19. a 20. století byl hospodářský podíl českých zemí na 

průmyslu Rakousko Uherska nesporný: činil téměř dvě třetiny 

produkce. Trendem se stala tovární výroba, v níž pracovala více než 

polovina zaměstnanců (hlavně v textilu, ale prosazoval se 

elektroprůmysl), přesto že to váren ještě nebylo mno ho. 

V té době už měl Křižík zavedenou továrnu v Karlíně. Rozborem z 

účtů a zakázek přibližuji vnitřní chod firmy, každodenní problémy, 

starosti a úspěchy. Popisuji také, jak se Křižík bránil návrhům Emila 

Kolbena, aby závody sloučil a přeměnil na akciovou společnost. Nicméně 

ve válečných letech, roku 1917, se majoritním vlastníkem společnosti 

stala Pražská úvěrní banka, která v témže roce zřídila Českomoravské 

elektrotechnické závody F. Křižíka a.s. 

Jako podnikatel si tedy nevedl tak dobře, ale v jeho postupech 

bychom našli i přednosti. Neustálými nápady, které chtěl následně 
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uplatnit, reagoval na potřeby zákazníků rychleji než společnosti se 

zavedenou velkovýrobou. V jistém ohledu byl vlastně moderní. 

N eméně vý znamno u kap it o 10 u, so u visej ící s elektri fikací, by 10 

zavedení tramvajové dopravy v Plzni a v Praze. Líčím zde např. provoz, 

ceny lístků a míru využití cestujícími. Původní trasy jednotlivých linek 

v Plzni dokládám zobrazením v příloze. 

Křižík usilovalo co nejefektivnější využití vodních toků, nechal 

postavit elektrárny ve Vysokém Mýtě a v Kolíně. Zasazoval se o 

sjednocení vodního hospodářství v monarchii a tyto názory prezentoval 

v Průmyslové radě. Také tímto tématem se zde zabývám. 

V další kapitole jsem si položila otázku, do jaké míry mohl Křižík 

využít nabytého společenského postavení k ovlivňování veřejného mínění. 

Jako úspěšná a známá osoba byl členem nejrůznějších spolků nebo 

alespoň jejich přispěvatelem. Svou aktivitou v zájmové samosprávě, 

konkrétně v obchodní a živnostenské komoře v Praze, se významně 

uplatnil např. při pořádání již zmiňované Jubilejní výstavy. 

V devadesátých letech 19. století ovládli politický život mladočeši. 

Křižík, který v té do bě začínal s podnikáním, byl však příznivcem 

staročechů, v jejichž čele stál až do své smrti roku 1903 František 

Ladislav Rieger. Toho nahradil Albín Bráf, významný národohospodář.] 

Vznikaly i další české a německé strany. 

Přestože národnostní spory meZI Čechy a Němci se projevily už 

např. na Jubilejní výstavě, počátkem 20. století se situace stávala 

neudržitelnou. Politika habsburské monarchie nebyla Čechům zcela 

nakloněna, a tak myšlenky na samostatnost rostly a v době 1. světové 

války ještě zesílily. Na podzim roku 1918 tak Revoluční Národní 

shromáždění vyhlásilo Československou republiku. 

11 



Československo bylo nejvyspělejším nástupnickým státem, některé 

oblasti v něm ale značně zaostávaly. Do jeho hospodářství výrazně 

zasáhla pozemková reforma a deflační politika ministra financí Rašína. 

Revoluci v dopravě zapříčinil rozvoj automobilů, ale železnice, která 

byla zcela v rukou státu, si stále udržovala vedoucí postavení. Přestože 

československý průmysl překonal předválečnou úroveň až roku 1924, v 

zemědělství se tak stalo o rok později. 2 Do světové krize roku 1929 

hospodářská úrovei'í. státu stále stoupala a předčila mnohé evropské státy. 

Krizí se československý průmysl vrátil do stavu z počátku 20. let. 

Mnohem hůře se z ní vzpamatovával průmysl než zemědělská odvětví, 

zvláště průmysl lehký. Nicméně od roku 1936 se situace pomalu 

zlepšovala, protože v souvislosti s mobilizací stoupala zbrojní výroba. 

Tehdy už byl František Křižík ve velmi pokročilém věku. 

Závěrem Jsem zjišťovala, jak byl Křižík za své celoživotní dílo 

o ceněn. Řada udělených vyznamenání i oslavy ve vynálezco vě rodném 

městě Plánici při příležitosti Křižíkových devadesátých narozenin jen 

potvrzují, že uznání se mu dostalo už za jeho života. Práci zakončuje 

popis důstojného pohřbu a celkové shrnutí Křižíkova působení. Následují 

přílohy, kde jsou kromě obrazové části přehledně vypsána nejdůležitější 

data týkající se Křižíkova života a díla. 

10. URBAN, Ceskáspolečnost 1848- 1918, Svoboda, Praha 1982, s. 479. 
2 E. KUBŮ - J. PÁTEK, M)ítus a realita hospodáPské vyspělosti Ceskoslovenska mezi světov)ími válkami, 
Karolinum, Praha 2000, s. 93. 
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Charakteristika pramenů 

Z archivních pramenů je stěžejní především Křižíkova rozsáhlá 

osobní pozůstalost v Archivu pro dějiny techniky a průmyslu 

v Národním technickém muzeu v Praze 3
, k níž bohužel není vyhotoven 

odpovídající inventář. Práci ztěžoval fakt, že pozůstalost byla 

v minulosti uspořádána do dvou fondů pod rozdílnými Čísly.4 V muzeu 

nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce, přesto mi v něm bylo umožněno 

pravidelné studium. 

V Křižíkově osobní pozůstalosti se nachází bohatý materiál 

k patentovým listinám z let 1895 - 1926 a další dokumenty k jeho 

podnikatelským aktivitám včetně korespondence, firemních tisků, 

fotoalb, technických plánů a projektové dokumentace. K veřejné činnosti 

se vztahují podklady k organizaci výstavy roku 1891, dále Křižíkovy 

sla vno stní proj evy, úvahy (např. Jak nazírám na vesmír, Elektrické 

osvětlení v plzeňské papírně) nebo záznamy z jeho rozhlasových 

přednášek (např. Moje vzpomínky na Paříž). Ale najdeme zde i soukromé 

rukopisné poznámky, psané většinou v němčině. V dalších kartonech je 

uložena korespondence Křižíkovy rodiny, osobní a rodinná fotoalba, 

výstřižky z novin a časopisů a v neposlední řadě Křižíkovy rukopisy 

k Pamětem. Posledním a zcela nedávným přírůstkem k tomuto rozsáhlému 

fondu jsou neutříděné dokumenty přivezené z Křižíkova muzea v Plánici. 

Ve Státním oblastním archivu v Praze se ve 3 kartonech nacházejí 

osobní doklady Křižíka i jeho manželky, rodné a křestní listy rodičů a 

prarodičů, dokumenty k odhalení pamětní desky v rodném městě Plánici 

3 V citacích používám přípustný název "archiv Národního technického muzea". 
4 Pod Č. fondu 237 a 382. Kartony byly proto 24.2.2004 přečíslovány tak, že bývalý fond 382 (tj. nyní pod č. 
kart. 33 a dále) se stal plynulým pokračováním fondu 237, pod kterým je 8,25 bm pozůstalosti v současnosti 
uloženo. Typografické štočky z publikací a firemních tisků firmy Křižík a z Křižíkových pamětí (z bývalého 
fondu č. 382, kart. 4, 5, 6 a II) byly předány do oddělení polygrafie. 
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a tamější oslavě jeho devadesátých narozenin, pozvánky na tuto slavnost, 

al bum fo t o grafií včetně di P 10 mů, ko ndolence apo d. 

Najdeme zde další dokumenty, především k závodu Praha -

Karlin. Tento fond Je pouze torso, 2 kartony obsahují mj. dlužní úpisy 

(1868), postupní listinu (1875), živnostenskou koncesi (1886), popis a 

odhad pozemků a budov (1911) a výtah z obchodního rejstříku (1917). 

Nejnovější sbírkou jsou zde závody v Praze - Smíchově. Její časový 

rozsah jsou léta 1945 - 1958. Dozvíme se v ní o znárodnění podniku, 

dále o organizačních a výro bních změnách aj. 

Fond Obchodní a živnostenské komory v Praze obsahuje poměrně 

o bsáhlé informace k jubilejní výstavě v Praze roku 1891. Najdeme zde 

seznam členů výkonného komitétu pro uspořádání této výstavy i s jejich 

podpisy, přihlášky na akci, všeobecná ustanovení pro vystavovatele, dále 

do p isy, v nichž firmy a po dnika telé nabízej í na výstavu své výro bky, ale 

např. i údaje o denních platech dělníků, kteří stavěli ústřední palác pro 

výstavu. Především si lze potvrdit, kterých výborů byl Křižík členem a 

kteří dělníci z jeho firmy dostali vyznamenání za spolupráci na výstavě. 

Fakta o zřizování poboček karlínského závodu nebo o zápisech 

firmy do o bchodního rej stříku zde může po dat i fond Krajského so udu 

obchodního v Praze. 

V Národním archivu v Praze ve fondu Zemského úl~adu Praha -

oddělení technicko-právní, stavebních úprav, strojní a požární oddělení, 

jsou uložené dokumenty mj. ke zřizování pouličních elektrických a 

lanových drah pro období 1911 - 1929. O dráze "Praha-LibeI1-Vysočany" 

se ve zdejší technické zprávě sice mluví jako o trati "Křižíkově", bližší 

údaje o slavném vynálezci jsem zde bohužel nenalezla. 
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Využívám samozřejmě prameny také z Archivu města Plzně, kde 

Jsem pořádala fond Plzei1sk)Jch městsk)lch dopravních podniků, a. s. a 

vypracovala k němu inventář. Kromě provozních řádů, zákoníků, 

služebních instrukcí, dobových fotografií a korespondence Elektrických 

podniků s různými institucemi se zde nalézají původní Křižíkovy plány 

trati "Nepomucká třída - Skvrňany"z let 1893 - 1900, které jsou zároveň 

nejstarší archiválií fondu. 

V dalším fondu s názvem KNžík František jsou uloženy fotokopie 

korespondence, dokladů a výkresů, které byly pořízeny roku 1957 

z N áro d ního technického muzea kvůli výstavě, již Archiv města Plzně 

tehdy pořádal. Dokumenty jsou rozdělené do dvou desek - na použité a 

nepoužité při výstavě. Jde z velké části o Křižíkovy diplomy a 

jmenování. 

Zde je třeba zmínit i poměrně čerstvý nezpracovaný přírůstek spisů 

týkajících se mimo jiné zahájení tramvajové dopravy v Plzni, osvětlení 

tamějšího divadla apod. 

Ve Státním oblastním archivu v Plzni mě zaujal fond Prospera 

Piette a jeho závodu s pobočkou v Plzni. Dále pak Obchodní a 

živnostenská komora v Plzni. 

Zpracován není fond v archivu Generálního ředitelství českých 

drah v Jagellonské ulici v Plzni. 

Dále uvádím nezpracovaný fond měšťanské školy v Plánici, 

obsahující třídní výkazy, a školní kroniku města Plánice, která roku 1926 

zaznamenává slavnostní odhalení pamětní desky svému rodáku Františku 

Křižíkovi. Oba prameny jsou uloženy ve Státním okresním archivu 

v Klatovech. 
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V souvislosti se stavbou vodárny v Káraném na počátku 20. století, 

na jejímž vybavení se Křižíkova firma podílela, je k dispozici několik 

archiválií v Archivu Pražských vodovodů a kanalizace, a.s. 

Dalším zdrojem informací jsou prameny vydané tiskem, mezi které 

bezesporu patří Křižíkovy Paměti. Podnět k jejich vzniku dal Ing. Josef 

Jaľeš, který Křižíka přesvědčil, aby svůj životní příběh nadiktoval Ing. 

Jaľoslavu Veselému. Je však nutné zohlednit, že Křižík už byl ve velmi 

pokročilém věku, k událostem tedy logicky přistupoval se značným 

odstupem a nadhledem. Některé informace, zvláště z dětství a mládí, 

mohou proto být zkreslené, přestože J. Veselý fakta ověřoval v literatuře 

a pľamenech. Kniha obsahuje také jmenný rejstřík. Konečnou úpravu si 

vzal na staľost Křižíkův spolupľacovník prof. Ing. Dľ h. c. Vladimír List. 

Ten na svého přítele vzpomíná ve svých vlastních Pamětech. Křižíkovy 

dojmy z Jubilejní výstavy jsou shrnuty ve vzpomínkách nazvaných Naše 

jubilejní výstava v Praze 1891. 

Důležitá jsou také dobová periodika, kteľá dokľeslují činnost 

oľgánů zájmové samosprávy. Ze Zpráv spolku architektů a inženýrů v 

království českém lze kľomě odborných infoľmací vyčíst, kdo byl členem 

spolku nebo kdo a jak často do periodika přispíval. Obdobný časopis 

Ze it s c h r i ft des Ve r e in e s Deu t s che r Ing e ni eur e vyd á val něm e c k Ý s p o I e k . 

život a dílo osobnosti dokumentuje také Muzeum Františka 

Křižíka v Plánici. Historii pražské tľamvajové dopľavy podľobně ukazuje 

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze. Zmínky o Křižíkovi 

nalezneme i v Muzeu pražského vodárellství v Praze - Podolí. 
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Základní informace lze najít také na následujících internetových 

stránkách, na příklad: 

http:// e 11. wi kiped i a. o rglwi k i/Fra ntišek _ K,'::ižik 

http://cs. wik ipedia. orglwi k i/František_Křižík 

http://www.11lestobechJll1e.cz/pra kticke i 11 formaceloso bl1 osti 

http://www.plal1ice.cz 

http://info.plzen-citv.cz 

http://www.cvut.cz/fotoba 11 k alosobn osticvut 

Charakteristika literatury 

° Františku Křižíkovi dosud nevyšla žádná komplexní monografie. 

Pokusil se o ni V. Lomič, ale jeho práce nikdy nebyla zveřejněna a 

údajně se nachází v rodině autora. Ucelenější pohled na Křižíkovu 

osobnost od dětství až do smrti poskytuje přehledná kniha V. Gutwirtha 

Příklad Františka Křižíka. Přestože vyšla v roce 1941, troufám si tvrdit, 

že zůstala dosud nepřekonána. Obsah svého podtitulu ,,0 jeho životě, 

díle a do bě" nepochybně splňuje. Poutavou formou popisuje Křižíkův 

život od jeho mládí, začátků u dráhy, přes první zkušenosti 

s podnikatelskou činností, až po uznání, kterých se mu dostalo jako 

zasloužilé osobnosti. To vše Gutwirth zasadil do kontextu doby a doplnil 

výběrem obrazového materiálu. V. Gutwirth o Křižíkovi krátce pojednal 

ještě v publikaci Z dětstvf naší elektrotechniky. 

Gutwirthově knize může do určité míry konkurovat méně obsáhlé 

dílo J. Kottase František Křižík, které má lehce popularizační charakter. 

Vzhledem k svému malému rozsahu pojednává o této osobnosti uceleně a 
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přehledně, najdeme zde i několik fotografick)lch ukázek. Může tedy 

dobře sloužit pro počáteční uvedení do tématu. 

Osudy vynálezce poutavě vylíčil J. Andrejs v beletristické knize 

Světlonoš, určené však spíše pro dospívající čtenáře, a V. Lev v díle 

Práce vitězi. 

M. M. Hlaváč věnoval v knize Tvůrci českého zázraku Křižíkovi 

velmi skromnou kapitolu. Větší prostor mu vyhradil D. Mayer 

v Pohledech do minulosti elektrotechniky, ale i zde se jedná pouze o 

úvodní pohled, jak už název napovídá. O Křižíkovi jako členovi 

zednářských lóží se dočteme v knize J. Čechurové Češti svobodni zednál~i 

ve XX. století. Autorka se zabývala jeho členstvím spíše v celkových 

souvislostech s fenoménem zednářství, ale i tak zde najdeme cenné 

info rmace. 

Nahlédnout do Křižíkova dětství a posléze do soukromí jeho vlastní 

rodiny umožňuje velmi drobná, ale užitečná publikace M. Procházkové

Preissové a E. Soukenkové Dvě ženy ze života českého Edisona. 

Hlavními postavami jsou zde Křižíkova matka a manželka. Dílo vyšlo 

roku 1938, tedy ještě za Křižíkova života, a díky autorkám se tedy znovu 

dočkal jím tak neoblíbeného označení "český Edison". 

O obloukové lampě napsal V. Bárta studii "Plzeňská lampa" 

Františka Kližíka, která vyšla ve sborníku Minulostí západočeského 

kraje. Seznamuje nás i s historií domu U Zvonu, kde Křižík pracoval. 

Funkcí a částmi lampy se podrobně zabýval J. Veselý ve své práci 

Kl~ižikova obloukovka, doplněné nákresy. 

Do atmosféry výstav nás vtáhne kniha J. Halady a M. Hlavačky 

Světové výstavy. Druhý jmenovaný autor napsal i podrobnou publikaci 

Jubilejní vJlstava 1891, obohacenou o obrazový materiál, který atmosféru 

doby dokresluje. Autor čtenáře nejprve uvádí do problematiky tím, že 
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popiSUje předešlé výstavy nebo pokusy o ně. Následují kapitoly o 

přípravách a složité organizaci, až se dostáváme k samotnému průběhu 

výstavy. Nechybí zde nástin situace v Praze, která tuto akci hostila, což 

nesporně ovlivnilo běžný městský život. 

K výstavě vydal roku 1891 výkonný výbor výstavy Hlavní katalog, 

rozdělený do dvou částí. První oddíl pojednává o hospodářských 

poměrech v českých zemích a o orgánech výstavy, druhý uvádí seznam 

vystavovatelů a vystavených předmětů podle skupin. Katalogu nechybí 

orientační plán výstavních pavilonů ani ll1zerce živnostníků a 

podnikatelů. 

Muzeum hlavního města Prahy vydalo publikaci 100 let pražsk)!ch 

elektrických drah, která seznamuje s počátky pražských elektrických 

tramvají a s některými zajímavostmi k tématu. Dobrým zdrojem je také 

Průvodce muzeem pražské hromadné dopravy, který se však zaměřuje 

více na popis jednotlivých vozů, včetně autobusů a trolejbusů. O 

dopravní situaci a historii v Plzni nejnověji informuje kniha 100 let 

městské hromadné dopravy v Plzni. Je obohacená mnoha fotografiemi, 

ale to rozhodně neubírá na zajímavosti ani bohatosti textu. 

K tématu dopravy zaUjme i dvousvazková kniha Verkehr od Fritze 

Voigta. Druhý díl Die Entwicklung des Verkehrssystems se zabývá 

vývojem dopravy od starověku až do 20. století. Referuje kromě 

vnitrozemské lodní dopravy samozřejmě 1 o tramvajovém provozu a 

železnicích, a to v celosvětovém měřítku. I tato publikace obsahuje 

tabulky a odkazy na další literaturu. 

Na Křižíka jako podnikatele se zaměřil M. Čenský v nerozsáhlé 

publikaci Zkušenosti úspěšných podnikatelů. Jedná se o dílo především 

orientační, které vystihuje nejdůležitější momenty, avšak hlouběji se 

problematikou nezabývá. O počtech instalací dynamo-elektrických 

strojů, žárovek, obloukových lamp aj. pojednává firemní tisk 
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Elektrotechnická továrna Praha-Karlin. Lze ho však brát především jako 

o brazo vý materiál. 

Průmyslníci využívali existence o bchodních a živno stenských 

komor, které hájily jejich zájmy. O jejich činnosti píše roku 1904 J. 

Gruber a ve stejném roce V. Po vondra. O plzdíské obchodní a 

živnostenské komoře vyšla studie J. Kopečkové v Západočeském 

historickém sborníku a zmiňuje se o ní i další publikace Historie a 

současnost podnikání na Plzeňsku. Ta stručněji popisuje historii Plzně 

od pravěku až po 20. století a pak nastiňuje vývoj jednotlivých odvětví -

např. peněžnictví, pivovarnictví, elektrizaci, městskou dopravu, ale i 

zemědělství a jiná řemesla. Nezapomíná ani na kapitolu o zdejších 

archivech a muzeích. Druhá polovina knihy je věnována podnikatelské 

současnosti. Obdo bná publikace (dvoudílná) vyšla 

pro středí. 

pro pražské 

Pro srovnání s podmínkami pro podnikání v zahraničí, konkrétně v 

dnešním Německu může do bře po slo užit kniha Gero Ida Ambro sia pod 

názvem Der Staat als UnIe rne hm er. Offentliche Wirt schaft und 

Kapitalismus seit dem 19. lahrhunderl. Chronologicky členěný text 

po dává ú vo dní a přehledné informace o po čátcích kapitalismu v Německu 

přes o bdo bí Výmarské republiky až téměř do současnosti. Po vymezení 

pojmu "offentliches Unternehmen" následují v rámci jednotlivých období 

podkapitoly, např. o železnici, místní dopravě, elektřině, plynu, 

záso bo vání vo do u nebo o bankovnictví. V závěru knihy odkazuj e autor 

na další literaturu. 

Objemnější je podrobně propracovaná kniha Jtirgena Kocky nazvaná 

U n I e r n e h 111 e n s v e r wa I I u n g u n d A n g es t e II len s cha fl a 171 B e i spi el S i e 111 e n s 

1847 - 1914 s podtitulem Zum Verhaltnis von Kapitalismus und 

Biirokratie in der deutschen lnduslrialisierung. Co se týká metodiky 

práce, autor se o svém díle vyjádřil jako o pokusu úzce propojit historii 

a sociologii, kterou spolu s naukou o podnikovém hospodářství 
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(Betriebswirtschaftslehre) řadí k pomocným vědám, přestože Sl Je vědom 

nebezpečí diletantismu. 5 Knihu dopIr1ují tabulky, přílohy (jako např. 

služební řád zaměstnanců firmy Siemens a Halske) a bohatá bibliografie. 

Podnikání v Německu se věnuje i odborný sborník GrofJbiirger und 

Unternehmer. Die deutsche Wirtschaftselite im 20. lahrhundert, vydaný 

pod vedením Dietera Zieglera v Gottingenu v řadě Biirgertum. Beitrage 

zur europdischen Gesellschaftsgeschichte. Nalezneme tu články o elitách 

v hospodářství, o rodinném podnikání v prvních desetiletích 20. století, 

včetně studií o židovské problematice v období Třetí říše. 

Na svého rodáka nezapomnělo město Plánice, které u příležitosti 

oslav 150. výročí Křižíkova narození vydalo publikaci Plánice - město 

Křižíkovo. Najdeme zde především popis historie a současnosti města. 

N a samotno u oso bno st se nezaměřuje ani d vo udílný Křižíkův rodný kraj 

o dM. Hr d I i č k y, k t e r Ý j e m o no g rafií plá 11 i c k é h o o k r e s u . 

Svým rozsahem formou JSou v naší literatuře ojedinělé 

několikadílné Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Mají formu encyklopedie a uvádějí i památky už zaniklé. Abecední řazení 

je zde většinou podle lokalit. 

Dobu, v níž Křižík žil, výborně ilustruje Česká společnost 1848 -

1918 od O. Urbana nebo čerstvé vydání jeho knihy Kapitalismus a česká 

společnost. S vývojem Plzně seznamuje kolektiv autorů v druhém dílu 

Dějin Plzně, konkrétně o hospodářství Z. Ungerman. Obecně o průmyslu 

podává obraz P. Horská- Vrbová v edici Rozpravy Československé 

akademie věd a pak v samostatné knize Kapitalistická industrializace a 

sNedoevropská společnost. V o bou studiích najdeme mnoho tabulek, 

stejně jako v detailní knize Mýtus a realita hospodářské vyspělosti 

Československa mezi světov)Jmi válkami od E. Kubů aj. Pátka. 

5 Tamtéž, s. 20 - 21. 
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Na historii samotného Křižíkova oboru se zaměřila M. C. 

Efmertová v knize Elektrotechnika v českých zemich a v Československu 

do poloviny 20. stoleti. Uceleně se zde píše o elektrotechnické tradici 

v Čechách, začátcích a rozvoJI oboru, o spolkov)lch a jiných 

organizacích, které přispívaly k jeho rozšíření, včetně elektrotechnického 

školství. Jde o knihu velmi přehledně členěnou, doplněnou v závěru 

tabulkami. 

Výbornou pomůckou pro orientaci v průmyslových podnicích i 

osobnostech je příručka Pražský industriál vydaná L. Beranem a V. 

Valchářovou. Najdeme v něm hesla uspořádaná podle pražských čtvrtí a 

doplněná vždy fotografií, informací o současním stavu a přesnou adresou 

na mapě. Nechybí zde ani odkazy na příslušnou základní literaturu. 

Obraz o stavu jednotlivých technických odvětví v druhé polovině 

19. století do vzniku samostatného Československa podává kolektiv 

autorů pod vedením F. Jílka v knize Studie o technice v českých zemích 

1848 - 1918. Tato dvoudílná kniha byla vydaná u příležitosti 75. výročí 

založení Národního technického muzea v Praze a o Křižíkovi pojednává v 

širším kontextu. 

Správní vývoj českých zemí mapuje Šedesát let československé 

samosprávy z roku 1925. Kromě medailonů nejzasloužilejších osobností 

samosprávy je zde popsána např. účast českých okresů na soustavné 

elektrizaci, dále samospráva městská a obecní, pod kterou patří i obecní 

elektrárny. Kniha pokračuje popIsem povinností zemského správního 

výboru pro Čechy, který měl kontrolu mj. nad vodním hospodářstvím a 

místními drahami. 

U žit ečno u po můcko u k termino 10 gii J so u Vyb rané kap i t oly 

z národního hospodářství K. Engliše. 
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1 Zivot Františka Křižíka 

"Odvahu. Odvahu do života. Nic víc. 

FRANTIŠEK KŘIŽÍK6 

1.1 Dětství a rodina 

František Křižík (1847 - 1941), český elektrotechnik, vynálezce a 

podnikatel, čestný doktor technických věd, se narodil 8. července 1847 

v Plánici u Klatov. Poklidné městečko mělo v době Křižíkova dětství 

něco málo přes dva tisíce obyvatel. Byl jediným synem chudého 

venkovského ševce v Plánicích u Klatov, odkud pocházela jeho matka 

Marie. 

Františkův otec Václav Křižík (25.9.1803 - 26.6.1879)7 se do 

Plánice přiženil z nedaleké Nivnice (také Nicov), kde jeho rodiče 

provozovali v tamější panské hospodě živnost. Františkův děd Kašpar 

Křižík (nar. 3.1.1759) si vzal za ženu Eleonoru Adamcovou (nar. 19.2. 

1765). Sourozence Václav podle Křižíkových pamětí neměl, o 

majetkových poměrech prarodičů z otcovy strany Sl Křižík také nic 

nevybavuje. Václav se vyučil v Plánici obuvníkem, pak šel na zkušenou 

6 D. MAYER, Pohledy do minulosti elektrotechniky, České Budějovice 1999, s. 304. 
7 '" "" 
'F, KRIZIK, Paměti, Praha 1952, s, 12, Zde se údaje rozcházejí, podle rukopisných poznámek pořízených pro 
vydání Křižíkových pamětí se jeho otec narodil už roku 1802. Srovnej Archiv NTM, fond 237, František 
Křižík, 1847 - 1941,inv. Č, 3, kart. 32 a dále SOA v Praze, Sbírka František Křižík, Ing. Dr. Techn. h. c., 
Praha, 1759 - 1939, inv. Č, 1, kart. 1. 
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do Českých Budějovic a do Lince. Když se vrátil, vykonal v Plánici 

cechovní mistrovskou zkoušku - jako "majstrštyk" zhotovil vysoké boty 

pro plánického faráře - a stal se členem cechu 8 a plánickým měšťanem. 

Toto řemeslo však znamenalo jistý společenský sestup - vždyť rod 

Křižíků, známý od sedmnáctého sto letí oso bo u mlynáře Matěj e Křižíka 

(zapisovaný též Křížek), jehož manželkou byla mlynářská dcera Dorota 

Kbelcová z Kolince, byl díky svému prestižnímu řemeslu dokonce 

osvobozen od roboty. V jednadvaceti letech se oženil s Marií 

Bohunkovou. 

Františkova matka Marie (20.3. 1803 - 8.2. 1895) 9 se narodila 

v Plánici jako dcera Matěje Bohunka (nar. 22.2. 1761) a Marie 

Voráčkové (nar. 7.12.1768). Křižík se zmiňuje, že "babiččin bratr byl 

děkanem v Nepomuku a pořídil svým nákladem pro nepomucký kostel 

největší zvon".10 Rodiče Křižíkovy matky byli zámožní, vlastnili 

jednopatrový domek se zahradou, hospodářstvím a polnostmi. Matčin 

otec byl kromě toho i bednářem, zakázky měl hlavně z tamějšího 

pIvovaru a lihovaru. Marie měla dva starší bratry, Františka a Viléma. 

Oba po studiích na klatovském gymnáziu vstoupili do pražského 

semináře, ale rovněž oba dva z něho po nějaké době zase vystoupili. 

Starší František, se kterým se Křižík kromě svého křtu II setkal jen 

jednou, když ho jel navštívit do Štýrského Hradce, zahájil vojenskou 

kariéru. Při Křižíkově návštěvě mu bylo už 96 let, k dlouhověkosti měl 

tedy vynálezce rodinné předpoklady. Mladšímu matčinu bratrovi Vilémovi 

se dařilo obchodování ve Vídni. Na toho však Křižík neměl žádné osobní 

vzpomínky, nikdy se nesetkali. Také neopomněl dodat trpkou skutečnost, 

že studie obou matčiných bratří stály rodinu Bohunkovu mnoho peněz, a 

8 Při různých slavnostech a průvodech nosil (spolu s dalšími dvěma členy) v čele cechu velkou cechovní 
korouhev. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 1. 

9 Méně pravděpodobný je rok narození 1801. Srovnej Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 -
1941,inv. č. 3, kart. 32 a dále SOA v Praze, Sbírka František IGižík, Ing. Dr. Techn. h. c., Praha, 1759 - 1939, 
inv. č. I, kart. 1. 
10 v v, 

F. KRIZIK, Paměti, Praha 1952, s. 12. 
II Viz tabulka níže "Z rodného a křestního listu Františka Křižíka". 
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na Křižíkovu matku do manželství tudíž l1lC nezbylo.12 Snad proto se o 

Křižíka za studií matka tak obětavě starala a pro vzdělání syna se rodiče 

neváhali ani přestěhovat. Po smrti svého manžela žila matka u rodiny 

svého syna, která ji měla velmi ráda, v Plzni a pak v Karlíně. Po zranění 

kyčle ve vysokém věku již nevycházela a za několik let zemřela. 

Pochována byla v rodinné hrobce na Olšanech. 

Kromě toho byl František dlouho očekávaným dítětem, Křižíkovým 

se narodil až po pětadvaceti letech manželství, kdy bylo jeho matce 

čtyřicet pět let. Ta již o jedno dítě kvůli těžké fyzické práci 

po sluho vačky přišla, o Františka se tedy starala s láskou a péčí. V do bě 

Křižíkova narození znamenala hlavní část příjmů rodiny obuvnická 

živnost, ve které se jí vcelku dařilo. Otec jezdil i na výroční trhy po 

okolí. Později si Křižíkovi koupili několik měr polí nad plánickým 

hřbitovem. Peníze na ně si vydělali tím, že pomáhali hospodařit děkanu 

Grubrovi na jeho pozemcích. 

Křižíkovi bydleli v domě sousedícím s hostincem, známým jako "U 

Banířů" a malý František zde zažíval obvyklé dětské radosti. Chodil na 

poutě do Nicova, jako školák dělal často ministranta farářovi 

Elhenickému, za což od něj vždy dostal jeden groš šajnů nebo krejcar 

konvenční měny. Běhával naproti své matce, když se ráno vracela z 

Klatov s čerstvými rohlíky a pak je prodávala, protože v Plánici tehdy 

nebyl žádný pekař. 

1.2 Obecná škola v Plánici 

Děkan Gruber J3 vyučoval v Plánici náboženství na tzv. normální 

škole, kam v letech 1853 - 1856 chodil i malý František.
14 Řídícím 

učitelem v té do bě byl "starší pán" Římsa. Ško la byla nejprve pouze 

11 v v' - F. KRlZIK, Paměti, Praha 1952, s. 12. 
13 Zastupoval ho kaplan JosefElhenický 
14 Třídní výkazy jsou uloženy v SokA Klatovy, fond Měšt'anská škola v Plánici. Fond není zpracován. 
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dvoutřídní, s výukou čtení, psaní a počtů. Tyto předměty zajišťoval 

spolu s Římsou ještě asi čtyřicetilet)1 učitel Hartman. Teprve někdy 

v době Křižíkova nástupu se škola rozšířila o třetí ročník, kde se navíc 

vyučovala němčina. Proto byl nově přijatý mladý kantor Vlk nazýván 

"německým učitelem", ačkoliv to byl uvědomělý Čech. Právě k němu 

chodil František celé prázdniny na soukromé hodiny, aby se po třetí třídě 

připravil na německé zkoušky z náboženství do Klatov. Toto doučování 

pro obětavé rodiče jistě znamenalo nemalá vydání. 

Školní rok tehdy začínal až prvního října a trval do konce 

července. Hlavní prázdniny následovali od srpna do září. K psaní a 

počtům používali žáci břidlicové tabulky, později psali na papír. Pera 

z husích brk zhotovoval vyučujíCÍ, který je dětem každé ráno rozdával. 

S ocelovým perem se Křižík setkal až v Klatovech. Žákyně seděly na 

jedné straně třídy, žáci na druhé. Protože byl František největší z 

chlapců, seděl v poslední lavici. 

Všeobecně vzpomíná Křižík na své dětství jako na šťastné a 

bezstarostné, především díky "milé a rozšafné matce". Miloval - dle jeho 

vlastních slov - kyselé okurky, zejména pak jejich lák ... 15 Odhlédneme-li 

od faktu, že své paměti psal už v pokročilém věku a tedy ve značném 

časovém odstupu od popisovaných událostí, je zřejmé, že se svými rodiči 

a zvláště s matkou měl velmi hezký vztah. Harmonické rodinné prostředí 

bezpo chyby do statečně vyvážilo fakt, že vyrůstal ve skro mných 

podmínkách. 

15 V. GUTWIRTH, Příklad Františka Khžíka, Brno 1941, s. 18. 
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Z rodného a křestního listu Františka Křižíka (z křestních 

matrik města Plánice, kniha: III, list: 261, číslo řadové: 26)16: 

misto narození Plánice č. 86 

porodlú asistentka Atma Cihlářová 

jméno křtícího P. JosefElhenický, kaplan v Plánici 

kmotrové František Bohunek (pobočník u r. tému 

c.k. k. dělostřelců v Praze), Františka Skálová 

Pramen: SOA v Praze, Sbírka František Křižík, Ing. Dr. Techn. h. c., 

Praha, 1759 - 1939, inv. č. I, kart. 1. 

Z výpisu plánické matriky se dozvídáme o dalších osobách, se 

kterými přišel malý František do styku. Jak je patrné, jeho strýc 

František Bohunek, který se stal jeho kmotrem, vykonával v době 

vynálezcova narození ještě vojenské povo lání. 

1.3 Studia v Klatovech 

"Spát čtyři hodiny denně je povinnost, pět hodin pohodli a šest 

hodin zahálka." 

T.A.EDISON 17 

16 Všichni vypsaní rodinní příslušníci byli i'ímsko - katolického vyznání. Ve stejném kartonu se nacházejí i 
rodné a křestní listy Františkových rodičů, prarodičů a oddací list Matěje Bohunka a Marie Voráčkové ze 7. 2. 
1797 (kniha: K, list: 7, fara: Plánice). 
17 D. MAYER, Pohledy do minulosti elektrotechnik)', s. 336. 
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Od čt vrté třídy tedy Křižík pokračoval ve studiu na podreálce v 

Klatovech, kam úspěšně složil přijímací zkoušky (německy z náboženství, 

česky z počtů, čtení a psaní). Škola těsně sousedila s bývalým jezuitským 

kostelem, takže na mše o nedělích a svátcích chodili žáci chodbou přímo 

ze školní budovy. Ředitelem zde byl kněz a klatovský rodák českého 

původu F. Mayerhoffer, u kterého Křižík skládal přijímací zkoušky. 

Protože František navzdory prázdninovému drilu učitele Vlka německy 

ještě pořádně neuměl, naučil se katechismus ke zkoušce prostě zpaměti. 

Rodiče se kvůli synovu vzdělání přestěhovali z Plánice do Klatov -

to Je další z mnoha důkazů, že svého potomka maximálně podporovali v 

jeho přáních. Sám Křižík k tomu ve svých vzpomínkách dodává: "Mým 

ideálem tenkráte bylo stát se profesorem. Několik profesorů jezdilo k 

nám totiž na prázdniny, a tak jsem si vzal do hlavy, že budu studovat na 

profesora. ,,18 Křižíkova matka nechtěla nechat nic náhodě a jela se 

poradit do Vídně ke svému bratrovi Františkovi Bohunkovi, který další 

studium rozhodně doporučil, čímž bylo definitivně rozhodnuto o 

stěhování. Křižíkovi bydleli v Klatovech v podnájmu v jediné místnosti, 

která byla zároveň obuvnickou dílnou, v přízemí jednopatrového domu 

krejčího Kurze. 

Na reálce učili zprvu dva profesoři. Na přírodní vědy měl František 

pana Rázka, který byl už starší, ale přesto pokrokový. Právě u něho 

poznal Křižík poprvé Morseův telegraf. Roku 1860 nastoupil do školy 

český spisovatel A. V. Šmilovský, správně Šmilauer, který vyučoval 

češtinu, přírodopis a matematiku. 19 

Klatovy udělaly na Františka velký dojem. Seznámil se tam např. 

s varhaníkem Josefem Pro cházkou, otcem hudebního skladatele dr. 

Ludevíta Procházky, kde Křižíkova matka pomáhala v domácnosti, nebo 

18 v v' 

F. KRlZIK, Paměti, Praha 1952, s. 18. 
19 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. I, kart. I. 
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s K a rl e m K los t e r man n e m 20, k t e r Ý b y dle I p r á v ě u Pro c h á z k ů. A j e š t ě jed na 

zkušenost ho v tomto městě potkala - ve snaze napodobit tzv. červené 

husary, jejichž posádka v Klatovech tehdy sídlila a kteří se neobešli bez 

viržinka v ústech, naučil se v té době Křižík kouřit. 21 Doutníky pak 

miloval celý život. 

Při rozhodování o dalším studiu přicházelo kromě reálky v úvahu 

ještě osmileté gymnázium, vedené benediktiny z emauzského kláštera v 

Praze, ale profesoři zde byli světští. Reálka však byla celkově o dva roky 

kl' a t š í a pro ro din u tím pádem finančně úno sněj š í, snad i za cenu toho, že 

na rozdíl od gymnázia na ní v Klatovech mohli studenti absolvovat jen 

dva ročníky. Proto musel Křižík pak putovat jinam. Rok by býval mohl 

pokračovat v Plzni, ale tím by další stěhování jen oddálil. Šel proto z 

Klatov rovnou do Prahy. 

Když se roku 1859 syn zapsal na třetí reálku v Panské ulici 

v Praze, vrátili se rodiče zpět do Plánice. 

1.4 Studia na reálce v Praze 

Koncem září vyrazil Křižík s matkou z Klatov do Prahy. Cesta jim 

trvala tři dny - první noc strávili v Plzni, druhou až v Berouně. Zde lze 

vysledovat Křižíkův smysl pro humor: Když dorazili do Prahy, potkali 

matčinu známou, která Františkovi nabídla učednické místo v pekárně u 

svého manžela. Když to však Křižík uslyšel, utíkal podle svých vlastních 

slov pryč a zabránil tak tomu, aby se z něho stal pekař. 

Doba strávená v Praze nebyla pro mladého Křižíka vůbec 

jednoduchá. Zapsal se do třetí třídy německé nižší reálky na Malé Straně, 

20 Klostermann o jejich setkání píše ve své knize Červánky mého živora. V tomto díle barvitě popisuje í 
Křižíkovu matku: "Prostá byla, pravda, ale bystrá a energická a pěkně uměla povídati. " Viz V. GUTWIRTH, 
PNklad Františka Khžíka, Brno 1941, s. 19. 
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protože neměl dost základů z české gramatiky. Ve volném čase ale mluvil 

stále česky, což jistě přispělo k tomu, že musel ročník kvůli němčině 

opakovat. 

Za to, že mohl spát v krejčovské dílně u Sládků pod stolem, učil tři 

dcery krejčího i děti jiných. Matka mu zařídila stravování během týdne na 

několika místech (např. u provinciála u SV.Tomáše Schtitze, u jeho sestry 

Tiché, u malostranského obuvníka Kovařoviče aj.) Čím si ještě vydělával, 

čteme z jeho pamětí: "Když jsem v Praze studoval, poskytl mi Dr. 

Ludevít Procházka, syn klatovského varhaníka ... často vítaný výdělek 

tím, že mi dával opisovat noty. Chodil jsem za ním do místnosti Hlaholu, 

jež tehdy byla ve Slovanské kavárně u Staroměstských mlýnů. ,,22 Zde se 

nabízí otázka, zda Křižík noty opisoval jen kvůli své nuzné finanční 

situaci, nebo zda měl k hudbě a umění hlubší vztah všeobecně. Odpověď 

může poskytnout řada legitimací v hudebních spolcích a pozdější 

předplatné v Národním divadle, nebo ho snad ovlivnila Kovařovicova 

rodina - obuvníkův syn, kterého Křižík také doučoval, se později stal 

šéfem opery Národního divadla. Ve studentském představení Křižík 

dokonce sám vystupoval - poprvé a naposled ve hře Český dobrovolník a 

franco uzská se I ka. 23 Z dalších studentských aktivit se angažoval 

například v literárním kroužku, umění mu tedy nebylo tak vzdálené, jak 

by se u technicky vzdělaného člověka mohlo zdát. 

Později bydlel u Havlíků v Karmelitské ulici, kde učil jejich dvě 

děti a dostával za to snídaně a svačiny. Po potížích s němčinou 

přestoupil po úspěšně zopakované třetí třídě na českou reálku (první a 

tehdy jedinou) v Panské ulici a polepšil si v bydlení. Už na tom díky 

kondicím nebyl tak špatně, živil se skoro samostatně bez podpory rodičů 

a mohl si dovolit studentský byt u své sestřenice Roubíčkové, ženy 

21 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 1 
22 M. HRDLIČKA, Khžíkův rodl1)í kraj 11., Klatovy, rok neuveden, s. 12. 
23 B. ANDREJS, Světlonoš, Praha 1957, s. 21. 
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pivovarského bednáře. Tento podnájem využíval až do svého odchodu k 

dráze. 

Křižíkova první fotografie pochází z této doby. Při příležitosti 

odchodu ředitele české reálky Wenziga do penze se Křižík nechal tímto 

způsobem zvěčnit na tablo, které žáci Wenzigovi darovali. 

1.5 Na pražské technice 

Přestože pro nedostatek finančních prostředků nesložil maturitu, 

pro fes o r V ác la v Kare 1 Ze ng er 24 s i vš iml jeho nad šení a tal en t u a přij al ho 

na pražskou techniku jako mimořádného posluchače. 25 K získání 

inženýrského titulu potřeboval pouze dva akademické roky: 1867/68 a 

1868/69. Tehdejší znalosti o elektřině zde vyslechl ve dvouhodinové 

přednášce, s čímž se zapálený vynálezce nemohl spokojit. Křižík 

na vštěvo val české přednášky, kromě těch Zengero vých měl na 

matematiku profesora Františka Studničku, na chemii Vojtěcha Šafaříka 

atd. Po celý život si proto doplňoval vědomosti, ostatně nebýt toho by 

sotva dosáhl takového úspěchu. 

Na technice se Křižík nejvíce spřátelil s kolegou Hanzlíkem26 a 

pilně se účastnil studentského života, včetně několika demonstrací. Např. 

utvořili státoprávní tábor na žofínském ostrově při příležitosti návštěvy 

24 K. V. Zenger (J 830 - 1908), první český fYzik světového ohlasu, byl rektorem a několikrát děkanem na 
České technice, vytvořil mj. ojedinělou ochranu Eifellovy věže před bleskem. Prosazoval, aby se elektrotechnika 
stala samostatným předmětem (dosud součástí fYziky). Na jeho přednáškách v letech 1867-69 se pravděpodobně 
Křižík rozhodl pro hlubší studium elektrotechniky. Viz D. MAYER, Pohledy do minulosti elektrotechniky, s. 
347-8. 
25 Úplný název školy od roku 1879 zněl c.1<. česká vysoká škola technická v Praze. Vedle ní existovala C.k. 
německá vysoká škola technická v Praze. K rozdělení pražské techniky na dva ústavy došlo usnesením českého 
zemského sněmu na základě Hasnerova zákona schváleného 14. března 1869. Zákon, který nařizoval povinnou 
školní docházku od 6 do 14 let a zrovnoprávi1oval ve školstvÍ oba jazyky, byl dlouhodobějším výsledkem 
snažení i různých školských spolků. Od I. ledna 1875 přešly obě techniky pod dohled státní správy. Jen pro 
úplnost: v době Křižíkových studií měli posluchači možnost absolvovat celou výuku v českém jazyce, ale ti 
nadanější často přednášky kombinovali s německými. Zčásti pro srovnání, zčásti proto, že na české školy 
obecně přešlo málo vyučujíCÍch z německých ústavů a studenti nechtěli měnit své původní profesory. A někteří 
byli jen rádi, že si mohou procvičit německý jazyk, který byl na některých pracovištích stále velmi 
frekventovaný. Viz C. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 
20. století. Studie k v)ívoji elektrotechnických oborů. Praha 1999, s. 102 - 103. 
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císaře v Praze a demonstrovali proti vyrovnání s Uhry roku 1867. Schůzi 

ale zabránila policie, tak studenti alespoJ1 spálili hromadu v)/tisků 

vládního listu Pražského deníku. Další demonstrace, kterou si Křižík 

vybavuje, byla proti tehdejšímu ministru spravedlnosti Herbstovi, a to 

19.1edna 1868, kdy byl oslavován v německém kasinu: "Kasino mělo 

velká okna, do kterých se to dob,~e trefovalo. Kamením se však házet 

nemohlo, protože by to s námi špatně dopadlo. ,,27 Tehdy muselo zakročit 

i vojsko. 

Nesporným svědectvím lásky a obětavosti Křižíkovy matky jsou její 

cesty do Prahy, kam za Křižíkem chodila pěšky jednou i dvakrát za měsíc 

( přesto, že na trati PlzeJ1 - Praha už bylo od r. 1862 pravidelné vlakové 

spojení ), aby mu dala malé přilepšení. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že 

cesta tam a zpět jí trvala týden, jednalo se vzhledem k jejímu 

pokročilému věku o obdivuhodný výkon. Na těžkou práci však byla 

zvyklá. Roku 1866 Křižík doslova uprchl na čas do Plánice ve strachu 

před "divokými odvody" do rakousko - pruské války: "Já nešel, já jsem 

běže I trape m ,,28, vzpo míná na tu to přího d u. 

V té době se setkal v hostinci s hodinářem Holubem, kterého tehdy 

vid ě I po prvé. Ho I u b ch těl od ej ít z firmy pražského po dnikat ele Marku se 

Kaufmanna a hledal za sebe náhradu. Křižík toho tehdy z elektrotechniky 

znal sice ještě jen málo, v podstatě jen z krátkého Zengerova úvodu, ale 

nějaké rozsáhlé znalosti mít na tehdejší poměry ani nemusel a snad al11 

nemohl. Tento obor byl teprve v začátcích a jednotky jako volt, ampér 

aj. ještě ani nebyly známy. Křižík proto rád vyměnil kondice za práci 

v Kaufmannově dílně. Spojil tak teorii s praxí - vydělával si tak na 

studium a zároveI1 se mu naskytla první příležitost uplatnit své 

schopnosti. 

26 oba se později setkali u Plzeiísko-březenské dráhy. Viz F. KŘ1ŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 37. 
27Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. I, kart. 1. 
28 M. HRDLIČKA, Křižíkův rodný kraj J1., s. II. 
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2 První setkání s podnikáním 

2.1 Postavení elektrotechnického odvětví 
v 19. století 

2.1.1. Počátky elektrotechniky v českých zemích 

Elektrotechnika, o niž byl v našem prostředí velký zájem už od 

počátků jejího zkoumání, hrála podstatnou roli při tzv. první fázi 

průmyslové revoluce, která u nás probíhala od přelomu 18. a 19. století 

do konce 70. let 19. století. Revoluce zde však neměla spontánní 

charak ter jako v ho spo dářsky vyspělých zemích. České země, do po sud 

převážně zemědělsky orientované, byly hospodářsky středně rozvinuté, 

pokrok se zde proto prosazoval postupně. Nejdříve se tedy začala 

rozvíjet technická odvětví, jež se uplatňovala v zemědělství: 

cukrovarnictví, mlynářství, pivovarnictví, lihovarnictví aj. Následovala 

výro ba textilu a porcelánu, sklářství a papírnictví. Rozmáhalo se 

strojírenství, které ovšem záviselo na výrobě železa. Díky železářství se 

s t a věl y žel e z nič n í tra tě. 29 

Počátkem 60. let 19. století se začaly prakticky uplatňovat 

pozna tky z předcho zího teo retického zko umání elektřiny. Důležito u 

novinkou byl elektromotor, který předznamenal tzv. druhou fázi 

průmyslové revoluce. V českých zemích tak nastupoval systém 

kapitalismu a rozvíjel se světový trh, na kterém spolu soupeřily domácí a 

zahraniční firmy. 

29 C. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v česk)ích zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k vývoji elektrotechniclgích oborů. Praha 1999, s. 28 - 29. 
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Během druhé fáze průmyslové revoluce, tj. od přelomu 70. a 80. let 

19. století zhruba do 30. let 20. století, patřily české země 

k nejrozvinutějším v monarchii. Začaly se budovat první elektrotechnické 

továrny, svá sídla zde zřizovaly i pobočky zahraničních firem. Při 

industrializaci se významně uplatnila elektřina - byl realizován telegraf, 

telefon, signalizace na železnicích, osvětlení v domácnostech na 

veřejných prostranstvích. S výstavbou centralizované elektrické sítě se 

ale za po čalo až po schválení elektrizačního záko na v ro ce 1919. 30 

Podnikání v elektrotechnickém oboru mělo tedy v době, kdy Křižík 

ko nč il st ud ia, bud o ucno st, pro t o že neexistovalo mno ho firem s po do bným 

zaměřením. Na Malé Straně vyráběli zvonkové a telegrafní aparáty 

Dvořák a Pštros. Kromě nich lze jmenovat snad jen bratry Vejtrubovy 

(původním povoláním byli optikové), Otakara Spitra (také optik), 

mechanika Grunda nebo Kreidlův závod. Ti všichni vyráběli telegrafy jen 

příležitostně jako vedlejší o bor. Omezovali se hlavně na telegrafy 

domácí, požární a hotelové. 

Vídeň na tom nebyla lépe: Leopolder s telegrafními přístroji pro 

i dráhu al1l dodavatel pošt Otto Schafler 31 nepředstavovali velkou 
t 

I konkurenci. 32 

I 
i Přesné měření elektrických hodnot předpokládalo ustálené 
í 
i jednotky. Ale až do roku 1881 se pracovalo jen se Siemensovou 

I 
I 
I 

jednotkou pro měření odporu (tzv.rtuťový sloupec). Elektrotechnická 

síla se měřila Danielovým článkem, který ale představoval jednotku jen 

přibližnou. Mezinárodní elektrotechnický kongres v Paříži 1881 schválil 

a zavedl Gauss- Weberovy elektrické a magnetické jednotky (Volt, 

Ampere, Coulomb, Farad, Watt, Weber) a uznal i Siemensovu jednotku 

odporu (Ohm), kterou však zvětšilo pět setin, aby souhlasila s těmito 

1--------------------! 30 Tamtéž, s. 29 - 30. 
t 31 V některých pramenech, zvláště v rukopisech Křižíkových pamětí, je psán jako Schaffer. ! 32 M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšných podnikatelů, Praha, rok neuveden, s. 19. 

! 
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absolutními čili mechanick)lmi jednotkami. Teprve pak bylo možné 

elektřinu přesně měřit. 

2.1.2 První elektrotechnické časopisy, knihy a 

spolky 

První časopisy se začaly o bjevovat v zahraničí, byly však užitečné i 

pro zdejší elektrotechnické zájemce. V Německu to byl Zeitschrift fiir 

angewandte Elektrizitatslehre, jehož zakladatelem byl dr. Filip Carl. 33 

Roku 1883 ho převzal F. Uppenborn pod názvem Centralblatt fur 

Elektrotechnik. Roku 1889 splynul s berlínským Elektrotechnische 

Z e i t s c h r i ft, k t e r Ý z are d a k c e K. E. Zet s che vyd á val již od r o k u 1 8 8 O 

německý elektrotechnický spolek. Vídeňský elektrotechnický spolek 

začal hned po svém ustavení v roce 1883 vydávat Zeitschrift fur 

Elektrotechnik (později pod názvem ElektrizitCit und Magnetismus) pod 

redakcí Josefa Kareise. 34 Ve Francii vycházel v Paříži od roku 1879 

časopis La Lumiere électrique, Journal uiversal d'Électricité, jehož 

hlavním vedoucím byl hrabě du Moncel, výborný znalec elektrotechniky a 

člen akademie. 

K prvním knihám, z nichž Křižík a jiní studovali elektrotechniku, 

patří např. obsáhlý SpIS Dr. Julia Duba "Die Anwendung des 

Elekromagnetismus mil besonderen Berucksichtigung der neueren 

Telegraphie" (první vydání již 1863). Dále spis milánského profesora 

Rinalda Ferriniho "Technologie der ElektrizitCit und des Magnetismus" -

vyšel 1879 v německém překladě. Do bré knihy vycházely v 

elektrotechnické knihovně, kterou od 1880 vydávalo Hartlebenovo 

nakladatelství v Lipsku. 35 

33 Profesor na vojenské bavorské akademii. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 
1, kart. 2. 
34 Začínal jako telegrafilí oficiál v Praze, příbuzný francouzského továrníka Freunda de Champs. Viz tamtéž, 
inv. Č. I, kart. 2. 
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To však byla všechno zahraniční produkce. K prvním česk)lm spisům 

patří studie Dr. Š. Doubravy, mj. Křižíkova poradce v továrně, z 

osmdesátých let 19. století "Nauka o elektl~ině" (1882) a ,,0 elekthně" 

(1887). Roku 1882 začal v nakladatelství F. Šimáčka vydávat profesor 

Zenger, Křižíkův učitel z techniky v Praze, a jeho asistent František 

Čecháč "Fysiku pokusnou a výkonnou", která byla původně rozvržena na 

šest dílů a pátý díl, který už nevyšel, měl být o magnetismu a elektřině. 

První vědecká práce v češtině vyšla roku 1901 a pojednávala o výpočtu 

asynchronních motorů vícefázových, ale jejím autorem byl Švýcar 

J. Fischer- Hinnen (tehd ej ší šéfinženýr Křižíka). Byla psaná německy a 

J.Sedlák, obchodní ředitel firmy Křižík, ji - ač neodborník - přeložil do 

češtiny. Vyšla ve Zprávách Spolku architektů a inženýrů roku 1901 a pak 

i ve zvláštní brožuře. 

První elektrotechnický spolek v Čechách založili roku 1884 dělníci 

(z velké části z Křižíkovy továrny), hlavním organizátorem byl Václav V. 

Osvald, tehdy Křižíkův dílovedoucí. Spolek dostal název Klub mechaniků 

a Křižík byl od počátku jeho podporovatelem. Roku 1886 se při něm 

utvořila skupina elektromontérů a za přispění profesorů Strouhala a 

Zengera pořádala na technice i na univerzitě veřejné přednášky. Téhož 

roku začal tento spolek vydávat list" Český mechanik" do něhož psali 

první elektrotechničtí inženýři jako Zenger, Strouhal, Domalíp, Brož, 

Felix, Novák a samozřejmě Křižík. Asi po deseti letech se tento list stal 

soukromým majetkem předsedy Klubu mechaniků Vorlíčka, po jehož 

smrti (kolem roku 1906) zanikl. 

Inženýři měli od roku 1865 jediné středisko ve Spolku českých 

architektů a inženýrů v Čechách, který byl až do roku 1882 utrakvistický 

a spolkový časopis byl vydáván česky i německy. Již 1869 z něj odešla 

velká část německých členů a založila Deutscher polytechnischer Verein, 

ale až roku 1883 byl spolek (po naléhání Ing. Vojáčka, Staňka a 

Materny) přeměněn v ryze český a i časopis vydával jen česky. K 

35 Tamtéž. 
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týdenním schůzkám se scházela zprvu jen hrstka lidí, vešli se kolem stolu 

v jediném pokoji hotelu de Saxe. Z profesorů techniky však mezi ně 

chodili jen Petrlík a Zenger. 

Roku 1899 se na trhu objevil časopis" Český strojník", vydávaný 

redakcí a nákladem Karla Procházky. Již ve druhém ročníku byl rozšířen 

a pojmenován "ČeskJJ strojník a elektrotechnik". Později přešel do 

majetku Spolku českých matematiků a redakci převzal Ing. Jindra. 

Spolek českých elektrotechniků v Praze byl založen až v 

devadesátých letech 19. století. Stalo se tak především z podnětu 

profesora Domalípa. Po roce 1918 se ze spolku stal Elektrotechnický 

svaz československý36. Ten roku 1923 odkoupil od inženýra Horkého 

první český čistě elektrotechnický časopis a oficiální orgán Spolku 

českých elektrotechniků, týdeník Elektrotechnický obzor, který byl 

vydáván od roku 1910 inženýry Horkým a Macháčkem (jenž byl majitelem 

elektrotechnické školy).37 

V neposlední řadě je třeba zmínit zásluhy České matice technické, 

založené roku 1895 z podnětu inženýra Mareše. 

2.2 Kaufmannova továrna 

Ve svých jednad vaceti letech zanechal Křižík studia a prakticky ze 

dne na den přijal místo technického vedoucího u firmy Markuse 

Kaufmanna. Tento bohatý obchodník vlastnil několik domů v Praze, byl 

zde přísedícím obchodního soudu a ve vlivných funkcích působili i jeho 

čtyři synové. Využil rozmachu železnic a roku 1867 začal vyrábět 

36 Blíže o něm bude pojednáno v kapitole o spolkové činnosti. 
37 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. l, kart. 2. 
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telegrafické přístroje, čímž rozšířil svůj tkalcovský podnik a 

elektromechanické dílny a založil tak první speciální produkci telegrafů u 

nás. 

Konečně měl Křižík možnost důkladněji se seznámit s oborem, 

který ho tolik zajímal. Tehdy byl státní telegraf zaveden jen ve velkých 

městech a v celých Čechách bylo jenom pět technicky vzdělaných 

úředníků (v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích a Liberci), 

kteří stavěli telegrafní vedení a kontrolovali je. Šéfem telegrafního 

ředitelství v Praze byl inženýr Langer. Nejvyšší správa telegrafů sídlila 

ve Vídni pod ministerstvem obchodu a po technické stránce ji vedl dvorní 

rada Millitzer. 

Křižík byl pověřen vedením dílen, zkoušením vyrobených přístrojů, 

kontrolou a podepisováním výplatních listin. V té době, kolem roku 

1868, zde pracovalo na 60 dělníků. Křižík byl jmenován technickým 

ředitelem. Obchodní stránku vedl účetní Mendl, poradcem dílny byl Adolf 

Pozděna, oficiál státního telegrafního úřadu. 38 

Elektrická železniční návěstidla dodaná Kaufmannovou dílnou pro 

státní dráhu se ale ukázala jako nedokonalá, bylo potřeba je vylepšit. 

Když se na uherské Východní dráze v Sedmihradsku neosvědčil třicetiletý 

Němec Dimmer, povolal tam Kaufmann Františka Křižíka s úkolem 

okamžitě propustit Dimmera ze služby (po příjezdu ho nalezl v místním 

hostinci) a nastoupit na jeho místo jako ředitel. A brzy se přesvědčilo 

správnosti svého rozhodnutí. Kaufmannův nový zaměstnanec zjistil vady 

telegrafních přístrojů s bateriemi dodanými pro tuto dráhu: galvanické 

články, tehdy plněné roztokem modré skalice, byly vyschlé. S mechaniky 

uvedl všechny přístroje do provozu. 

Překvapující Křižíkův přestup k tzv. Severní Ferdinandově dráze 

v roce 1870 nám objasňuje Kaufmannův dopis, ve kterém mu píše, že je 

38 



\ 

I 
1 
I 

I 
I 
t 

stál)/n1i, neoprávněnými stížnostmi dráhy na kvalitu přístrojů znechucen 

natolik, že zanechává podnikání v tomto oboru (později závod opravdu 

sp oj il s víd dí sk o u firmo u Teiri ch a Leo p o Id er, čímž vznik I Vš eo be cný 

ústav pro stavbu telegrafů s pobočkou i v Praze, a svůj podíl odprodal 

vedoucímu filiálky Amlerovi). Bylo to Kaufmannovo velmi prozíravé 

doporučení, neboť Severní dráha odebírala jeho přístroje a on tam chtěl 

mít své příznivce. 39 V Sedmihradsku měl Křižík od Kaufmanna za úkol 

s tar a t s e o v Ý s t a v bu tel e g r a fu n a voj e n s k y důl e žit é tam ě j š í žel e z nic i . 40 

3 Služba II dráhy 

3.1 Severní Ferdinandova dráha 

Ještě před návratem ze Sedmihradska si tedy Křižík podal žádost k 

severní dráze a po dokončení tamější práce byl vídeňským dekretem č. 

4762 z 30.srpna 1870 rovnou přidělen jako telegrafní úředník na dráhu 

císaře Ferdinanda do Brna 4I
, přesněji jako "prozatímní dozorce 

zvo nko vých signálů 3. třídy". 42 N ej prve mu byla za pů s o bišt ě přidělena 

Olomouc, kde s ním bydlel ing.Leo, přednosta topíren v Olomouci. Po 

půl roce byl přeložen do Brna (zde vystřídal postupně tři byty), kde měl 

na starosti tratě B řecla v- B 1'110 - N ezamyslice, 

N ezamy s lice- Pro st ěj o v- O 10 mo uc- Š t ern berg. 43 

38 M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšn)Ích podnikatelů, Praha, rok neuveden, s. 19. 
39 1. KOTTAS, František Křižík, Praha 1987, s. 39. 

Přerov-Olomouc a 

4°Nemohlo se jednat o zařízení telefonní, jak se často uvádí, protože ta zde v té době nebyla používána. 
41 Opisy korespondence Křižíkovi ohledě nástupu k dráze, služebního místa, přestupů apod. se nacházejí v 
Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv.č. 2, kart. 2. 
42 Tamtéž, inv. Č. 1, kart. I. 
43 Tamtéž, inv. Č. I, kart. J. 
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Křižík se však s podú]-ednickým místem nechtěl spokojit. Aby se 

stal úředníkem, k tomu potřeboval přípravnou železniční školu, tzv. 

Pflanzschule. Byl přijat do seznamu návštěvníků přípravky, tzv. elévů, 

ale musel dlouho čekat, až se ve škole uvolní místo. Ostatně v Brně za 

něj stejně neměli náhradu, takže by absolvování kurzu bylo dost složité. 

Přemíra práce v Brně a nedostatek času na absolvování úřednického 

kurzu byly zkrátka hlavními důvody jeho odchodu roku 1872 a přijetí 

n o v é ho ú ř e dni c k é ho mís t a nad ráz e Mor a v s k o s I e z s k é . 44 

3.2 Pavlínka 

Ještě v Brně Křižík napsal Pavlíně Štulíkové, dceři mlynáře 

v Dolech u Luže, kterou poznal před dvěma lety jako student v Praze při 

tanečních hodinách mistra Linka. V té době už si v Praze našel rodiny, 

které mu platily za kondice více peněz, a mohl si tedy zaplatit kurzy. 

Často spolu tančívali a po skončení hodiny Křižík doprovázel ji a její 

přítelkyni Nekvindovou do domu U Šíchů nedaleko Štítkovských mlýnů 

na Štvanici. Šestnáctiletá Pavlínka se tehdy v Praze učila šít šaty. Paní 

bytná se s Františkem dávala často do rozhovoru:" Jestlipak víte, že 

Nekv;ndová se vám posmívá, jaké nosíte obleky - boty vám prý čvachtají 

a ondy jste je měl roztrhané. Zato slečna Pavlína, ta se vás nějak 

zastává. ,,45 V této souvislosti stojí za zmínku historka s najatou loďkou, 

na níž se mladý Křižík projížděl poblíž Šíchova domu. Při pohledu na 

Pavlínku stojící na pavlači zapomněl na proud ze mlýna a spadl do vody. 

Plavcem nebyl, ale přesto se mu podařilo zachránit se. Že pak rád využil 

příležitosti osušit se u Šíchů, to není třeba zdůrazňovat. .. 

V odpovědi na jeho dopis byl pozván na návštěvu do Dolu. 

Štulíkovým se pětadvacetiletý inženýr z Brna zalíbil a při druhé nebo 

třetí návštěvě byla sjednána svatba na 7.11. 1871 v Luži na Chlumečku. 

44 1. KOTTAS, František KNžík, Praha 1987, s. 40. 
45 M. PROCHÁZKO V Á-PREISSOV Á - E. SOUKENKO V Á, Dvě ženy ze života českého Edisona, Praha 1938, 
s.36-37. 
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Pavlína, podobně jako kdysi Křižíkova matka, dostala malé věno, které 

na nI zbylo - pouhé čtyři tisíce zlatých. Pavlínina výbava obsahovala 

převážně nábytek, mezi ním např. práci truhláře Benoniho z Chrudimi 

(otce zpěváka Benoniho). Okolí se ovšem domnívalo, že to byla bohatá 

nevěsta, protože starší sestra Anna obdržela dvacet tisíc zlatých. 46 

Že ani jeden svého rozhodnutí nelitoval, o tom svědčí i Křižíkovo 

vyjádření: "Získal jsem vzornou ženu, jak)!ch je málo. ,,47 Pavlína se díky 

svému muži setkávala s významnými osobnostmi. Prostřednictvím paní 

Červinkové-Riegrové se stala místostarostkou spolku "Záštita", který 

vznikl v devadesátých letech, aby poskytoval ubytování a péči studujícím 

dívkám z chudších rodin. Angažovala se hlavně při zakládání spolku, tj. 

při výstavbě spolkového domu. 

Manželství, ze kterého vzešlo šest dětí 48 , trvalo až do Pavlíniny 

smrti 7. května 1923. 49 

Z rodného a křestního listu Pavlíny Štulíkové (z křestních 

matrik v Luži, kniha: VIII, list: 244): 

datum narození 25.1.1853 

nústo narozelú Doly Č. 12 

otec Jan Štulík, mlynář 

matka Terezie Raplová, dcera revú'lúka 

porodlú asistentka Alžběta Novotná z Dolů Č. 31 

46 Tamtéž, s. 40. 
47 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 52. 
48 Tamtéž, s. 76. Dcera Anna (1876 - 1960) se vdala za JUDr. Gustava Schmause, syna stejnojmenného notáře 
a Marie rozené Matouškové, a měli syna Gustava (1902 - 1979). Korespondence Anny s manželem a se svou 
matkou Pavlínou a rodinné fotografie jsou uloženy v Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847 -1941, 
kart. 25, 26 a 27. Z dalších dětí jmenujme Růženu, provdanou Trolčovou (1875 - 1925) a ing. Jana Křižíka, 
který v době války uchovával otcovu rozsáhlou pozůstalost v zámku ve Stádleci do doby, než byla předána do 
archivu NTM. 
49 M. PROCHÁZKOV Á-PREISSOV Á - E. SOUKENKOV Á, Dvě ženy ze života českého Edisona, Praha 1938, 
s.54. 
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Pramen: SOA v Praze, Sbírka František Kl~ižík, Ing. Dr. Techn. h. c., 

Praha, 1800 - 1853, inv. Č. 2, kart. 1. Pod slejn)Jl11 inventárním číslem 

jsou uloženy i kFestnÍ lisly Pavlínčin)!ch rodičů a prarodičů. 

3.3 Moravskoslezská dráha 

Mladí manželé se, jak už bylo naznačeno výše, roku 1872 

odstěhovali do Krnova, kde se Křižík stal na rok železničním úředníkem 

(u železnice ale zůstal dalších třináct let). Přešel sem i náměstek 

přednosty stanice v Brně Haluska. Ten znal Křižíka z předchozí služby a 

nabídl mu místo referenta pro službu telegrafní a návěstní. Později se 

Křižík dozvěděl, že na jeho místo byl už přijat jiný úředník jménem 

Salinger, který byl teď Křižíkovým podřízeným. 

Dr á h a 50 zde byl a j e š t ě ves t a v b ě a p r á v ě s e z a čín a los m o nt á ž í 

signálních, návěstních a telegrafních zařízení. Dodavatelem byla vídeňská 

firma. Její majitel Béla Egger, původním povoláním optik, často 

přijížděl, aby na stavbu dohlédl osobně. Tušil, že modernizace železnic je 

obchodně nadějná. Proto se často obracel na Křižíka se žádostí, aby mu 

sestrojil nový typ vzdálenostního návěstidla s elektrickým ovládáním. 

Křižík vyhověl a zkonstruoval zařízení s návěstním terčem 

poháněným závažím (na pľlnClpU kukačkových hodin). Novinkou 

konstrukce bylo, že při docházejícím závaží se rozezněl v budově 

obsluhy zvonek a zněl tak dlouho, dokud zřízenec k návěstidlu nešel a 

znovu je nenatáhl. Strojvedoucí tak mohl být informován, že návěstidlo 

zrovna nefunguje. Návěstidlo se navíc před úplným pozbytím hybné síly 

přestavělo do polohy: "Stůj!" Toto zdokonalení zajišťovalo mnohem 

50 O podmínkách přepravy na dráze (osob, věcí, zvířat atd.) dobře informuje kniha vydaná Moravskoslezskou 
dráhou s názvem Anhang ZUl' Diel1stvorschrifi uber die Mal1ipu/atiol1 ul1d Verrechnul1g beim Personen- u. 
Sachel1tral1sport, Wien 1872. Nachází se v Archivu NIM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 48. 
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větší bezpečnost než dosavadní přístroje a Je považováno za první známé 

technické řešení Františka Křižíka. 51 

Rychle následovaly další objevy a Křižík se dostával do podvědomí 

odborné veřejnosti. Při jedné návštěvě se mu Béla Egger svěřil, že 

ř e d i tel s tví P I z e ň s k o - b řez e n s kéž e I e z nic e 52 ob jed n a 10 jeh o pří str oje pro 

úsek Plzeň - Plasy a Žatec - Obrnice. Zvláště, když sdělil, že u této 

dráhy ještě nemají referenta pro elektrická zařízení, považoval Křižík 

tyto info rmace za pokyn o sud u. Jeho ženě se ve zcela německém Krnově 

ani po roce po bytu nezalíbilo a toužila vrátit se do Čech. Zajel tedy do 

Prahy za ředitelem ing. Karlem Hladíkem 53 a za několik dní dostal od c. 

k. priv. železnice dekret datovaný 7. 7. 1873, jímž byl přijat za 

definitivního inženýra - asistenta. V Krnově dal výpověď a v srpnu se 

přestěhovali do Plzně. Zde už se zdrželi déle ... 

4 Pobyt V Plzni 

4.1 Proměny města 

Důsledkem průmyslové revoluce změnilo mnoho měst v habsburské 

monarchii svou tvář a stejně tomu bylo i v případě Plzně. Z města, 

v němž ještě na začátku 19. století převládalo zemědělství, se postupně 

vyvíjelo jedno z průmyslových center, které v padesátých a ještě více 

v šedesátých letech 19. století předstihlo svým prudkým vývojem všechna 

ostatní česká města. Velkou zásluhu na tom mělo především vybudování 

511. KOTTAS, František Khiík, Praha 1987, s. 41. 
52 Viz Archiv Generálního ředitelství českých drah v Plzni, fond bohužel není zpracován. 
53 V letech 1879-92 byl Hladík předsedou Spolku architektů a inženýrů v Čechách. Viz 1. KOTTAS, František 
Khiík, s. 42. 
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železniční sítě během let 1861 - 1876. Díky Křižíkovi zde byla zavedena 

tra m v aj o vád o p r a va. 

V Plzni a jejím okolí vyrůstaly nové továrny. Např. roku 1859 se 

Plzeň mohla chlubit prvním továrním komínem u nás, a to v Hýrově 

parním velkomlýně. O tři roky později následovala Pilzova strojírna, 

roku 1867 strojírna bratří Belaniů, pak Taussigova chemická továrna, 

Popperova lihová rafinerie, kovovýroba Ferrone v Božkově aj., mezi nimi 

i papírna Piette a spol. 54 Všem menším podnikům dominovaly Škodovy 

závod y 55, na jejichž představitele Emila Škodu se Křižík při pobytu v 

Plzni obrátil s návrhem na širší spolupráci a byl odmítnut, a samozřejmě 

pivovary - Měšťanský pivovar (Prazdroj) a První plzeňský akciový 

pivovar (Gambrinus). 

V posledním desetiletí 19. století a na počátku 20. století se Plzeň 

stávala velkoměstem. Ale jak už to tak bývá, všechno má své klady a 

zápory: Kvůli stavbě velkých veřejných budov byly zbourány cenné 

historické objekty - měšťanské domy nebo všechny čtyři kašny na 

náměstí, které byly zlikvidovány kvůli zprovoznění nového vodovodu a 

ztratily tak sice praktický, ne však historický význam. 56 

4.2 Další úspěchy na dráze 

U plzeňsko-březenské dráhy žádal Křižík plat o sto zlatých vyšší, 

než měl v Krnově (sedm set zlatých), ale nakonec dostal dokonce devět 

54 D. BECHNÝ - D. BRAUN OV Á, V. BYSTRICKÝ aj., Historie a současnost podnikání na Plzeilsku, 
Žehušice 2002, s. 31 - 32. 

55 Jejich předchůdcem byla pobočka železáren hraběte Waldsteina ve Starém Plzenci-Sedleci, založená roku 
1859. Podrobně o tomto podniku viz F. JANÁČEK, Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny 
ve Škodovce 1859 - 1918. PlzeJ''í 1990. 
56 H. HLUŠIČKOVÁ a kol., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 111., Praha 2003, s. 67-
68. 
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set zlat)/ch a plat se mu neustále zvyšoval. 57 Hned na počátku této kariéry 

zaznamenal Křižík úspěch, když se na požádání vyjádřil k přístrojům 

soustavy Sickert - Lohsier, které se neosvědčovaly. Byl povýšen na 

telegrafního kontrolora s ročním platem až tisíc dvě stě zlatých a s 

dalšími příplatky. Začala se stavět další železnice z Plzně do Železné 

Rudy, která je známá svým tunelem pod Špičákem. Lemovaly ji Křižíkovy 

přístroje, ale to mu nestačilo. Zkoušel to znovu se zvonkovými signály, 

které se v Rakousku pořád ještě napájely proudem z galvanických článků. 

Ale např. v Německu, které zásobovala berlínská firma Siemens, dávno 

nahradili elektrický proud o mnoho levnějším indukčním proudem 

z magnetoinduktorů. To ale přísný signalizační řád v Rakousku 

nedovolil, a tak začal Křižík přemýšlet o tom, jak spojit magnetoinduktor 

i galvanický článek. 58 

4.3 Světová výstava v Paříži 

Od začátku května do konce října roku 1878 se v Paříži konala 

světová výstava. Plzeňsko - březenská dráha na ni spolu s inspektorem 

Reichertem poslala právě Křižíka. Byl to jeho první výlet za hranice 

rakouského státu. Cestoval tam s centrálním ředitelem Jičínským a jeho 

ženou. Krátce poté, co se ubytovali v hotelu, vyrazili na večerní 

prohlídku města. Křižík vzpomíná na příhodu, jak najednou uslyšeli 

známo u česko u píseň "Š ly panenky silnicí" přeloženo II do franco uzštiny, 

což je rozveselilo a potěšilo. 59 I později Křižík patřičně využíval toho, že 

jako zaměstnanec drah má nárok na bezplatné jízdy i za hranicemi 

R a k o u s k a - U her s k a, a ne v y n ech a I ž á dno u důl e žit o u v Ý s t a v u . 60 

57 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941,inv. č. 1, kart. l. 
58 Dozvíme se o tom i z článku ing. Ludvíka Kolfůrsta v Elektrotechnische Zeitschr((t 1880., viz 1. KOTTAS, 
František Khžík, s. 43. 
59 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. I, kart. I. 
60 Následovala další světová výstava v Paříži roku 1881, elektrická výstava v Mnichově roku 1882 a ještě jako 
úředník dráhy stihl navštívit elektrickou výstavu ve Vídni roku 1883. Viz tamtéž, inv. Č. 3, kart. 32. 
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Na "Exposition Universelle", která měla jako každá výstava ve 

Francii politický podtext, a sice propagovat republikánský stát, se počet 

vystavovatelů vyšplhal na 52 835. Výstavní novinky, jako např. 

zimotvorný stroj (lednička), ventilace výstavního paláce, megafon a 

samozřejmě elektrické světlo, zde během šesti měsíců shlédlo celkem 16 

032 725 návštěvníků. 61 K politizaci přispělo i Německo, které se odmítlo 

zúčastnit akce na francouzské půdě. S odmítavým postojem Němců, i 

když samozřejmě z jiných důvodů, se později setkala i Jubilejní výstava v 

Praze ... 

V Paříži viděl Křižík poprvé svítit obloukovou lampu - ruský 

elektrotechnik Jabločkov zavedl vyrobenou elektřinu do několika svých 

lamp. Uhlíky v lampách se rozžhavily, mezi jejich špičkami přeskočil 

elektrický oblouk a vyšlehl proud ostrého, bílého světla. Nevýhodou 

Jabločkovy svíčky bylo, že lampu nešlo zhasnout a znovu rozsvítit, 

musela vyhořet celá najednou. Když se pak Křižík po měsíci vrátil domů, 

dál se svíčkou zabýval s cílem ji zdokonalit. Svou lampu dal ještě v roce 

1878 v Rakousku patentovat, ale nikdy této konstrukce nevyužil, protože 

ne měl d y n a m o, s i I n Ý zd roj e I e k t r i c k é hop r o u d u. 62 Aby I a top o zdě j i op ě t 

Paříž, kde Křižík uvedl svoji obloukovou lampu do světa. 

H I a v n í v Ý s t a v n í bud o vou (a m o m e n tál n ě n e j vět š í bud o vou F ran c i e ) 63 

zde byl Průmyslový palác na Martově poli navržený architektem 

Léopoldem Hardym. Konstruktérské práce měl za úkol inženýr Gustave 

Eiffel. Ihned po skončení výstavy byla tato honosná budova zbourána -

zde se opět nabízí srovnání s pozdější naší Jubilejní výstavou, kde se 

také projevily snahy o zničení výstavních prostor, ale nakonec byla část i 

díky Křižíkově snaze zachována a stojí dodnes. Na místě zbořeného 

61 Údaje převzaty z knihy 1. HALADA - M. HLAVAČKA, Světové v)ístavy, Praha 2000, s. 73-81. 
62 Na Paříž Křižík vzpomínal ve své přednášce pro Český rozhlas dne 17.11.1934 v 19:15 hod. (přenosem 
z bytu v Korunovační ul. 103 v Praze). Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. I, 
kart. 1. 
63 1. HALADA - M. HLA VAČKA, Světové v)ístavy, Praha 2000, s. 76. 
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paláce v Paříži postavil Eiffel roku 1889 při příležitosti další světové 

výstavy svoji slavnou věž. 

V Paříži se Křižík setkal s bratrem Vojty Náprstka a s dalšími 

uvědomělými Čechy ve sklepní místnosti v Palais Royal, jejíž majitelem 

byl p r a ž s k Ý o b č a n M a k o v s ký. 64 

4.4 Nástup obloukových lamp u nás 

Moderními obloukovkami bylo nahrazeno původní osvětlení 

olejovými, petrolejovými a plynovými lampami, jež se používaly od konce 

18. a v první polovině 19. století. Od 40. let 19. století, kdy začaly 

o bloukovky vznikat, se neustále řešila vzdálenost jejich uhlíkových 

elektrod. Ta zajišťovala, aby lampa svítila co nejdéle. Přes veškeré snahy 

však svítivost nepřesáhla do bu pěti hodin. 65 U nás se toto zařízení 

u pIa t nilo d o roku 187 O vlastně jen jedno u 66, k dalšímu p o kro ku v bádání 

přispěl až František Křižík. 67 

Osvětlení nejen obloukovkami u nás však prováděly více 

zahraniční firmy. Z českých to byly především Křižík, Waldek a Wagner 

aj. Lampy našly největší uplatnění v osvětlení průmyslových podniků, 

dále divadel, škol, úřadů a výstavních prostor. Od roku 1881 svítily 

o bloukovky dodané Křižíkem ve Stýblově knihkupectví na Václavském 

náměstí, v Heinzově hodinářství na Staroměstském náměstí a jinde. 

64 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941,inv. č. I, kart. 1. 
65M. C. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k vývoji elektrotechnických oborů. Praha 1999, s. 40. 
66 Romuald Božek sestrojil roku 1853 pro divadelní představení galvanické slunce. Viz C. M. EFMERTOVÁ, 
Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie k v)ívoji 
elektrotechnick)ích oborů. Praha 1999, s. 40. 
67 Kromě lGižíka se úpravami zabýval např. bývalý telegrafilÍ úředník Karel Schmidt, František Klostermann 
(žijící v Paříži), Štěpán Doubrava, Josef Donát aj. Viz tamtéž, s. 40. 
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Běžnými se staly už počátkem 20. století, až byly roku 1921 ve veřejném 

o s vět lení na hr azeny žáro v k ami plněnými netečným plynem. 68 

4.5 Piettova papírna 

Za plzeňského pobytu navázal Křižík důležité kontakty. V kavárně 

Waldekova hotelu (nyní Slovan) se scházela společnost, mezi níž patřil i 

Francouz Ludvík Piette (1851 - 1918), majitel plzeňské papírny. Tuto 

veřejnou obchodní společnost se sídlem v Praze založil jeho otec Prosper 

Piette (1806 - 1872), v Plzni byla výroba zahájena až po jeho smrti, 

v roce 1879. Ludvík vedl plzeňskou papírnu po technické stránce, 

zatímco jeho bratr Julius Piette (1845 - 1911) měl na starosti obchodní 

z á lež i t o s ti. 69 

Piettové koupili plzeňskou papírnu roku 1878 od konsorcia 

složeného zejména z profesorů pražské techniky (Tischler, Zítek, Blažek, 

Pacold, Zenger nebo cukrovarnický vynálece Ing. Hugo Jelínek), jež ji 

pět let vlastnilo ve snaze učinit z ní opravdu první českou papírnu. 

Podniklo proto rozsáhlé investice až 900 000 zlatých a zvolilo ředitele 

papírny R. Kubíka, avšak úspěch se stále nedostavoval. Piettové v době 

koupě už vlastnili papírny ve Svobodě nad Úpou a v Praze - Bubenči. V 

Podbabě měli tapetárnu. 

Po prodeji prošla papírna rekonstrukcí, provedenou Piettovým 

synem Ludvíkem, aby se v ní mohl vyrábět jemný papír na cigarety a 

barevný papír na umělé květiny. 

68 Tamtéž, s. 41. Srovnej F. HOUDEK - 1. TŮMA, Objevy a vynálezy tisíciletí, Praha 2002, s. 189 a dále. 
69 SOA v Plzni, úvodní text inventáře Č. 398 - P. Piette, váejná obchodní společnost v Praze, závod PlzeJ'l, 
1870-1911. 
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Ludvík Piette si stěžoval na nedostatečné osvětlení při noční 

práci, kdy se svítilo plynem dodávaným z vlastní závodní plynárny, což 

znemožňovalo rozeznávat přesné odstíny na výrobu barevného papíru. 

K ř i ž í k mu por a d i l, aby v pap í r n ě z a v e dle 1 e k t r i c k é o s vět 1 e n í. 70 D o hod 1 i se 

a Piette poslal Křižíkovi písemnou objednávku v němčině s datem 6. 

listopadu 1878: 

"Pan inžen)ír KNžek, zde. - Ve smyslu našeho včerejšího rozhovoru 

jsem ochoten opatřiti si elektromagnetický stroj včetně lampy 

k osvětlování zdejšího strojně papírenského lokálu v případě Vaší 

garancie, že světlo bude stejně uspokojivé jako plynové a že uhlíky 

nebudou stát více než 10 kr za hodinu. Dále nesmí instalace přijít na víc 

1200 zl." 71 

Toto byla první elektrotechnická zakázka nesouvisející s provozem 

dráhy. Křižík navrhl nový druh po dstatně zdoko nalených o blo ukových 

lamp se samočinnou regulací vzdálenosti uhlíků, takže světelný tok 

zůstával stále stejný a rovnoměrný. Pro tyto účely Křižík objednal 

zařízení od norimberské firmy Schuckert a od společnosti Siemens. 

Instalaci provedl začátkem roku 1879. Piette byl spokojen a žádal 

instalaci ještě alespoň jedné lampy, aby měl dokonalé osvětlení i v 

rozích výrobního sálu. Žádná další však bez dokonalé regulace nešla na 

dodaný stroj připojit. Proto Křižíkovi Piette navrhl, že mu dá k dispozici 

vlastní elektrické zařízení v papírně. 

P o k u s y s e z a poj e ním are g u 1 a c í oblou k o v k Y 72 Z a Č a 1 Křiž í k pro vád ě t 

ve volném čase v dílně na dráze. Tamní prostředí mu však nevyhovovalo, 

v pro S 111 Cl l' o k u 1 8 8 1 Sl pro top l' o na jal v pří zem í tří P o s c hod' o v é h o 

hostince (orientační číslo 6), stojícího na rohu ulice "U Zvonu" a 

70 K elektrickému osvětlení v papírně viz vzpomínky F. Křižíka v Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 
1847 - 1941, inv. č. I, kart. I. 

71 V. BÁRTA, "Plzei7ská lampa" Františka Khžíka, in: Minulostí západočeského kraje Vl., 1968, s. 78. 
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dnešních Křižíkových sadů, dvě místnosti a zařídil si tam první českou 

elektrotechnickou pokusnou laboratoř i dílnu. Elektrickou energii pro 

zkoušení lamp odebíral z továrny na hospodářské stroje firmy Josef Klotz 

v sousední Poděbradově ulici. Do Klotzozovy strojovny postavil Křižík 

Schuckertovo dynamo, poháněné Klotzovým parním strojem, a vyrobená 

energIe se vedla přes několik dvorů, zahrad a přes ulici do dílny U 

Zvonu. Podívejme se teď na historii budovy, v níž vznikala oblouková 

lampa. 

4.6 Dům U Zvonu 

V roce 1783 byl po více než čtyřech staletích zrušen kostel u 

mlýnského náhonu při špitále Máří Magdaleny i s přilehlým hřbitovem. 

Na jeho místě postavil zvonař Josef Perner dům "U Zlatého zvonu", kde 

kro mě zvo nařské dílny sídlila i známá ho spo da a trafika. S tavba do stala 

orientační číslo 2. V polovině 19. století s ní utvořily blok dva 

tříposchoďové činžovní domy zřízené purkmistrem Františkem Wankou a 

d o s tal y o r i e n ta ční čís 1 a 4 a 6. Pam ě t n í des k a 73 z r. 1 93 6 byl a umí stě n a na 

viditelnější dům s číslem orientačním 2. Stejný rok dostaly přilehlé sady 

název "Křižíkovy". Mlýnský náhon byl zrušen po první světové válce. 

Po válečném bombardování v prosinci r. 1944 byl dům, "U Zlatého 

zvonu", na rozdíl od dvou přilehlých (s orientačními čísly 4 a 6) téměř 

srovnán se zemÍ. Pamětní deska ale zůstala neporušena a při stém výročí 

72 Nedokonalá regulace lamp byla obecným problémem. Měla za následek nekvalitní osvětlení, protože 
k jednomu dynamu jako zdroji elektrického proudu šla zapojit jen jedna lampa. Bylo-Ii jich více, blikaly a 
pohasínaly. Viz 1. KOTTAS, František Khžík, Praha 1987, s. 57 - 58. 
73 Na sjezdu Elektrotechnického svazu v Plzni ve dnech 16.-19.5.1936 Křižík v proslovu děkuje za právě 
prokázanou poctu, tj. zasazení pamětní desky na domě, kde konstruoval obloukovku, a pojmenování této ulice 
jeho jménem. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 -1941,inv. Č. 5, kart. l. 
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narození F. Křižíka r. 1947 byla přesunuta s jeho bustou do Křižíkových 

sadů, kde se nachází dodnes. 

Historie domu U Zvonu se uzavřela 31. srpna 2002, kdy byl po 

ničivých povodních odstřelen. O měsíc později byla o této stavbě 

uspořádána výstava v sídle Státního památkového ústavu v Prešovské 

ulici v Plzni. Vernisáž zahájil ředitel Karel Drhovský symbolicky přesně 

v do bě, kdy se dům zřítil k zemi, tedy v devět hodin a dvacet tři minut. 

K vidění byly histo rické materiály a fo to grafie, do plněné po sudky st at iků 

z posledních dní existence objektu. 

4.7 "Plzeňská lampa" 

Ve volném čase pomáhali Křižíkovi dva mechanikové od dráhy, 

Macek a Kohout, kteří na železnici udržovali telegrafní přístroje, Křižík 

se stále nevzd á val defini t i vy u dr áhy, ale jeho záj em s e už přeso uval 

jl11am. V posledních dvou letech u dráhy řešil situaci neplacenou 

dovolenou. Praktické zkoušky s lampami prováděl v Piettově papírně. 

Piette jeho práci podporoval a Křižík mu za to byl vděčný. Z tohoto 

důvodu dal lampu, kterou sestrojil, patentovat pod jménem "Piette _ 

Křižík", Nikdy toho nemusel litovat, protože Piettovy zahraniční styky 

prospívaly k rozšíření vynálezu i za hranicemi rakouské říše, 

Patent na obloukovku nazývanou "Plzeňská lampa" nebo "la lampa 

de Pilzen" byl žádaný ve všech státech Evropy (ve Francii např. Fabius 

Henrion v Nancy), v Anglii i v koloniích (" The Pilsen - Joel and General 

Electric Light Company") a v Americe. Německá firma Siemens a Halske 

však tvrdila, že její zaměstnanec provedl stejnou úpravu, a patent si 

Uni.\'iťr:r.ihi '~(IHI(bo/a v Praze 
rg(,;:H;'"·; .:!<:ii f~lkiJltíl (2) 

Klteť!:l~ ~f>RlVťllýC>l 'i~d )í1:";i,l!m~·;.11 o ~iíiaiv!iko .ilci, 
Pf~ha I, n~m. J. bl~,.i,\:. !l638 51 



nárokovala. V soudním sporu nakonec zvítězil Křižík, jemuž byl udělen 

pat e n t 74 čís I o 1 6297 ze dne 1 5. dub n a 1 882 s e z pět n o u p I a t n o stí 

od 7. dubna 1880. 75Za dobu trvání patentu vyrobil Křižík pro Rakousko 

asi 3 000 lamp, Schuckert, jemuž Křižík patent prodal, se sídlem 

v Norimberku pro Německo a Rusko 55 000 lamp, zatímco výroba 

v Anglii a ve Francii činila odhadem 150 000 lamp. Schuckert také dodal 

výro bek na mezinárodní elektrotechnickou výstavu v Paříži, kde 

Křižíkovy obloukovky společně s Edisonovými žárovkami osvětlovaly 

hlavní schodiště výstavního paláce a kde byly oceněny prvním místem. 

Křižík tak přivezl jedinou zlatou medaili, kterou Rakousko - Uhersko 

t e h d y v Pař í ž i z í s k a I o . 76 

Po tomto významném úspěchu Křižík přestěhoval ľ. 1883, po 

opuštění služby u dráhy, dílnu U Zvonu do přízemí obytné budovy 

zrušeného cukrovaru v Cukrovarnické ulici. Nacházel se na levém břehu 

Radbuzy naproti Piettově papírně, odkud bral Křižík do dílny elektrickou 

energii. Zaměstnával zde již šest až sedm dělníků, mezi nimi i bratry 

Heřmánkovy, zámečníky vyučené u Bruje v Plzni. Ti se s Křižíkem pak 

dokonce přestěhovali do Prahy. 77 

4.8 Rodinný a veřejný život v Plzni 

Křižíkovi bydleli nejprve v nádražní budově (vedle přednosty 

stanice Vambery), kde se JIm narodil první syn Bernard. Pak se 

74 Tištěná verze tohoto patentu viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 6, kart. 7. 
75 M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšných podnikatelů, Praha, rok neuveden, s. 21. Srovnej C. M. EFMERTOVÁ, 
Elektrotechnika v česk)Jch zemích a v Ceskoslovensku do poloviny 20. století. Studie k v)ívoji 
elektrotechnick)Jch oborů, Praha 1999, s. 40. 
76 M. C. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v česk)ích zemích a v (';eskoslovensku do poloviny 20. století. Studie 
k v)ívoji e1ektrotechnick)!ch oborů, Praha 1999, s. 41. 
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přestěhovali do domu pana Tichého, kde byl Křižíkovým sousedem jeho 

dobrý přítel a železniční inženýr Novák. Ten později upozornil Křižíka v 

otázce elektrizace plzeňského nádraží na to, že jeho nabídka je zbytečně 

n í z k á. 78 D a I š í 1 ř i d ě tip ř i šly n a s vět v d o měn ě m e c k é h o s t a v i tel e S tel z I a 79, 

nedaleko Měšťanské besedy. 

V Měšťanské besedě Křižík pořádal popularizační přednášky. Jejím 

členem se stal záhy po příchodu do Plzně a některé přednášky 

navštěvoval I po přestěhování se do Prahy. V besedě se seznámil mj. se 

starostou Pecháčkem, advokátem Václavem Petákem (později starostou), 

advokáty Josefem Kroftou a Josefem Šmídem, bratry Kodly80, s 

knihtiskařem I gnácem S chie blem, okresním tajemníkem S ch warzem, 

profesorem plzeňského reálného gymnázia Jahnem, advokátem Hruškou a 

s dalšími. Z tohoto výčtu je patrné, že už tehdy Křížík dobře zapadl mezi 

tamější elitu. 

Kromě toho se jako člen různých tehdy zakládaných spolků 

zúčastňoval i jejich společenského života. V Literárním spolku např. už 

r. 1877 referovalo experimentech s telefonem, vynalezeném teprve před 

rokem Grahamem Bellem v USA, o rok později o Edisonovu mikrofonu. 

Čestným členem Spolku techniků v Plzni a okolí byl Křižík jmenován 

30.ledna 1892. 81 Neangažoval se však jen v organizacích technického 

rázu - Ludvík Piette ho přivedl ke svobodnému zednářství a do svého 

kroužku Harmonie, jenž založil. Zde se ještě scházeli např. továrník 

Dubský z Vilémova, maj itel kao linových závodů v Třemo šné Oberreit, 

o bchodník s obilím Orenstein aj. 82 

77 Starší z nich Josef Heřmánek se stal správcem smíchovské elektrárny a měl řeč při odhalení pamětní desky v 
Plzni roku 1936 jako nejstarší dosud žijíCÍ pamětník začátků Františka Křižíka. Viz Archiv NTM, fond 237, 
František Křižík, 1847 - 1941,inv. č. I, kart. 2. 
78 Ale Křižík nakonec stejně prodělal asi 60 000 zlatých, protože Novákův telegram se k němu dostal příliš 
pozdě. Viz tamtéž. 
79 Postavil mj. německé divadlo v Plzni. Viz tamtéž. 
80 jeden byl cukrářem a druhý vlastnil lihovar na Jíkalce, kde v létě na zahradě hrávala společnost kuželky. Viz 
tamtéž. 
81 Tamtéž, inv. č. 2, kart. 2. 
82 Křižíkovy vzpomínky, viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941. 
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V té do bě žila v Plzni i Křižíkova matka, která měla své vlastní 

bydlení, ale spolu s jedinou služebnou pomáhala Pavlíně Křižíkové 

s domácností. Když bylo pěkné počasí, odstěhovala se Pavlína s dětmi 

na Lochotín, odkud ty nejstarší navštěvovaly obecnou školu v Plzni. Na 

Lochotíně prodělal Bernard spálu a ostatní tři děti se nakazily při 

ep id emii ne št o vic. Jen díky vý bo mému do kto ru Š e 10 vi děti přežily. 83 

Křižík instaloval například slavnostní osvětlení v plzeňském divadle 

a na náměstí v srpnu roku 1881, při oslavě císařových narozenin. Při té 

příležitosti vynálezce poprvé veřejně předvedl světlo z obloukové lampy, 

čímž vzbudil všeobecné pozdvižení a zajistil si popularitu: "Myslím, že 

mne znali všichni tehdejší Plzeňáci, ba skoro i každé dítě v Plzni." 

Nicméně ne vždy byl tak úspěšný: Byl například pozván do Plas na 

jednání s knížetem Metternichem ohledně elektrického osvětlení pro 

t aměj š í záme cké di vadlo, ale z instalace nakonec sešlo. 84 

První trvalé o světlení o bloukovkami instaloval Křižík v Praze v 

roce 1882 ve Stýblově knihkupectví na Václavském náměstí a na 

Staroměstském náměstí v krámě hodináře Hainze. 85 

Křižík začínal chápat, že Plzeň ještě není připravena pro praktické 

použití elektřiny. Také ho trápilo, že mu přednášky v Besedě vynesly jen 

hubený zisk, spočívající v trvalém osvětlení nakládací rampy městského 

pivovaru (dodal čtyři lampy se Schuckertovým dynamem) a později dolu 

Pankrác v Nýřanech (šest lamp s dynamem od stejného dodavatele). 

Město Plzeň mělo totiž dlouholetou smlouvu s plynárenskou společností, 

která se stala překážkou pro zavedení veřejného elektrického osvětlení. 

S neúspěchem se setkal u Emila Škody, který odmítl instalaci 

elektrického světla do svých závodů. Škoda nabídku nepřijal zřejmě pro 

83 M. PREISSOV Á - E. SOUKENKOV Á, Dvě ženy ze života českého Edisona, s. 41-42. 
84 Archiv NTM, fond 237, František KJižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 2. 
85 v v, 

F. KRIZIK, Paměti, Praha 1952, s. 79. 
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své zaujetí vlastními ocelářskými a zbrojařskými plány, mohlo to být ale i 

z finančních důvodů. S pokusy s elektřinou se zkrátka teprve začínalo a 

on nechtěl nic riskovat. Křižík proto začal uvažovat o přesídlení do 

Prahy. 

4.9 Úspěchy i neúspěchy 

Dvě vady má však Křižík přece, a to vady velmi podstatné: není 

"obchodníkem (( a je příliš skromnJ) - jedním slovem: je Čech. 

JAN NERUDA 86 

Ještě za svého plzeňského pobytu roku 1881 však Křižík prozíravě 

zareagoval na zprávu, že vyhořelo Národní divadlo - jednak příspěvkem 

do sbírky na stavbu nového, jednak zařízením elektrického osvětlení 

staveniště v letech 1882 - 1883, aby se mohlo pracovat i v noci. Přání 

osvětlit toto divadlo se mu nesplnilo, i když se chtěl zříci všech 

honorářů: Na konkurz se přihlásil pouze Křižík a firma Bruckner, Ro ss & 

Cons.
87 

Tuto vídeňskou společnost, která už v minulosti osvětlovala 

prozatímní divadlo v Brně, zastupoval v Praze továrník Rezek. Ale i 

Křižík měl zkušenosti - už čtrnáct let se zabýval elektřinou a na 

e I e k t rot ech nic k é v Ý s t a v ě ve V í dni ho fi r m a Den k & Com p. po ž á d a I a o 

zařízení elektrického osvětlení divadla pro svou tamější expozici. Ale 

člen Družstva Národního divadla inženýr Karel Krost 88 přijel za Křižíkem 

až do Plzně a přemlouval ho, aby se s firmou Bruckner spojil. Toto 

Křižík rázně odmítl, nicméně nechal se přesvědčit k cestě do Prahy na 

86 D. MAYER, Pohledy do minulosti elektrotechniky, s. 336. 
87 Consorten [pozn. aut.] 

55 



další jednání. Když však dorazil, čekal tam marně na schůzku s 

družst vem. Proto nabídku definitivně stáhl a zakázka připadla 

Brucknerovi. To bylo pro mladého podnikatele první velké zklamání a 

vždy si to vysvětloval tím, že družstvo chtělo spolupracovat od začátku 

Jen s Brucknerovou firmou a chtělo jen využít Křižíkova dobrého jména. 89 

Přibližně ve stejnou dobu zřídil slavnostní osvětlení Hradčanského 

náměstí u příležitosti návštěvy korunního prInce Rudolfa s chotí 

Štěpánkou. Na poslední chvíli ale přišla zpráva, ve které se zakazovalo 

elektrické světlo použít. Lze si to vykládat různým způsobem. Úřadům se 

nemusel zamlouvat český původ vynálezce, ale je dost možné, že zákaz 

nařídili jen z bezpečnostních důvodů, jak také oficiálně uvedly. At' už to 

bylo jakkoliv, Křižík během jediné noci přenesl osvětlení do Hybernské 

ulice, která se tak na několik dní stala první elektricky osvětlenou ulicí 

pražského centra. 90 

Františka Křižíka příliš tísnil v jeho pokusech úřad na dráze. Práce 

přibývalo a mimo úřední čas již nestačil. Proto se v roce 1883 rozhodl 

jako podnikatel osamostatnit a místa li dráhy se vzdal. O rok později 

opustil řadu dobrých přátel a s rodinou se přestěhoval z Plzně, kde se za 

jedenáct let stal všeobecně známým a oblíbeným a kde se mu narodily 

čtyři ze šesti dětí (tři dcery a syn)9J, do Jindřišské ulice v Praze. 

88 později ředitel městské plynárny v Praze. Viz Archiv NTM, fond 237, František KJižík, 1847 - 1941, inv. č. 
1, kart. I. 
89 Tamtéž. Srovnej s F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 90 - 92. 
90 V. GUTWIRTH, PNk/ad Františka Khžíka, Brno 1941, s. 50. 
91 " , 

F. KRIZI K, Paměti, Praha 1952, s. 76. 
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5 Na vlastních nohou 

5.1 Podmínky pro podnikání v českých 

zemích 

5.1.1 Elektrotechnika 

Se stupňujícím se zájmem o elektrotechniku, pozorovaným od druhé 

poloviny 19. století, se rozšiřoval i výzkum v tomto odvětví. Následné 

uvedení poznatků do praxe se setkávalo s úspěchem a podnítilo tak vznik 

prvních elektrotechnických firem. Celé Rakousko-Uhersko bylo v té době 

záso bováno elektrotechnickým zbožím několika velkých firem, které měly 

svá sídla ve Vídni a v Budapešti. Byl to především Siemens a Halske, a. 

s., pobočný závod ve Vídni, nebo podnik Vereinigte Telegraphen- und 

Telephonfabrik, Czejja Nissl. Čeští podnikatelé tedy museli postupovat 

tak, aby uspěli v této konkurenci. 

První dílny v českých zemích začaly vznikat v šedesátých letech 19. 

století. Svoji výrobu koncentrovali na jednoduché součásti (tlačítka, 

zvonky, regulátory apod.), u nichž prováděli i instalace. Od velkých 

zahraničních firem pak nakupovali složitější části, z nichž už pak sami 

sestavovali různá telefonní, telegrafní a další zařízení. Jednalo se tedy o 

závislé a částečně samostatné podnikání. Takto postupoval např. i 

Markus Kaufmann, u kterého Křižík získal první zaměstnání. 

Roku 1883, tedy ve stejném roce, ve kterém se Křižík osamostatnil 

jako podnikatel, došlo k částečnému omezení liberálních principů v této 

oblasti. Stalo se tak na základě tzv. řemeslnické novely živnostenského 
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v 'd 9~ ra u , podle níž měla být znovu povinně zřizována živnostenská 

společenstva (už bez velkých podnikatelů), v případě obchodníků tedy 

o bchodní grémia. Tyto organIzace pracovaly ve prospěch určitých 

živností a hájily zájmy členů. 

5.1.2 Strojírenství 

K rozvoJI podnikání v tomto odvětví došlo v druhé polovině 19. 

století, kdy se strojírenské firmy osamostatnily od textilní výroby, se 

kterou byly do té doby spojovány, a od šedesátých let už byly schopné 

dodávat stroje i pro jiná průmyslová odvětví (cukrovarnictví, železnice 

atd.). Vedle Němce Františka Ringhoffera v Praze byl jedním z prvních 

Čechů Vincenc Daněk, který se usadil v Karlíně. V této době se zároveň 

jednotlivé podniky začaly sdružovat v akciové společnosti. 

ledním z prvních takových příkladů bylo v sedmdesátých letech 

spojení Breitfelda a Daňka (1872), jež po dalších dílčích fúzích 93 

vyvrcholilo v roce 1928 vznikem firmy Českomoravská-Kolben-Daněk. 

Podobně vznikaly i další koncerny - Českomoravská, Ruston, První 

brněnská nebo Škodovy závody. K tomuto trendu nejen ve strojírenství 

přispěl jednak tvrdý daňový systém v Rakousku- Uhersku a jednak 

ko nkurence o sta tních firem, která byla na ko nc i 19. sto letí neú pro sná. 

Zárovdí docházelo k zániku menších podniků. 

Skutečný charakter strojírenské výroby získala stavba strojů a 

zařízení až v novém Kolbenově závodě na Vysočanech (založen 1896). 

Kolben od počátku prosazoval vícefázové elektrické přístroje na střídavý 

92 Liberální živnostenský řád ministra 8rucka z roku 1859. Nařizoval sice už tebdy vedení nucených svazů 
jakožto náhradu za zrušené cechy, ale díky aktivitám německých liberálů, kteří se stavěli proti společenství 
s továrníky, se tak dělo jen výjimečně. 
93 Roku 1921 došlo ke sloučení První českomoravské strojírny a Kolbenky. Viz M. C. EFMERTOVÁ, České 
země JI letech 1848 - 1918, Praha 1998, s.188-189. 
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pro u d, k t e r Ý byl v hod n)1 pro pro jek t o v á 11 í vel k Ý cha v Ý k o n 11 )' c h str oj ů. 94 

S ním se v 90. letech dostal do ostrého sporu Křižík, kter)1 naopak 

prosazoval proud stejnosměrný i pro elektľické dráhy a prováděl v tomto 

osvětu formou přednášek apod. Nakonec však musel ustoupit a střídavý 

p ľ o udp o u ž i I již r o k u 1 9 1 O. 95 

Na začátku 20. století se projevila krize v odbytu, pľoto roku 1906 

uzavřely kartel čtyři největší pražské strojírny - Daňek, Ringhoffeľ, 

Českomoravská a Ruston. V pozdějších letech probíhaly dohody na širším 

základu, např. se Škodovými závody.96 

5.1.3 Patenty 

Úspěšnější než jako podnikatel byl však Křižík na poli vynálezů 97 , 

přičemž měl svá práva a povinnosti. V devadesátých letech 19. století 

spolupracoval s inženÝľem L.Vojáčkem, který Pľovozoval "český a 

mezinárodní patentovaný ústav a technická zastoupení nejnovějších 

patentovaných vynálezů". Informoval Křižíka o situaci v zahraničí, např. 

komu byl který patent zrovna udělen, a poslal mu zároveň jeho popis, 

aby byl Křižík "v obraze". Dále vynálezci podával účty na zadávání 

pat e nt ů a pod. 98 

Proto se Křižíka bezpľostředně týkal patentní zákon č. 30/1897 Ř. 

Z.99, vydaný dne 11. listo p ad u ro k u 1897, kteľÝ měl chľ áni t pů vo dce před 

zneužíváním jeho "duševního majetku". Znění zákona bylo předem 

diskutováno i ve Spolku inženýrů a architektů, kde měl v březnu ľoku 

94F. JÍLEK: Studie o technice v českých zemích 1848 - 1918, ll. díl, Praha 1984, s. 442. 
95M. C. EFMERTOVÁ: Ceské země v letech 1848 - 1918, Praha 1998, s.173. Srovnej s F. KŘIŽÍK, Paměti, 
Praha 1952, s. 151 - 155. 
96 F. JÍLEK: Studie o technice v česk)ích zemích 1848 - 1918, II. díl, Praha 1984, s. 464. 
97 Seznam patentů Křižíkových závodů viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 3, 
kart. 2. 
98 Tamtéž, inv. Č. I, kart. 6. 
99 Říšského zákoníku [pozn. aut.]. 
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1894 inženýr Vojáček přednášku na toto téma. Poukázal na některé vady 

návrhu zákona. 

Spolek zvolil patentovou komisi s předsedou Zengerem, která 

dostala za úkol vypracovat pamětní spis a doručit ho poslanci říšské rady 

Kaftanovi. Komise považovala za dobré připojit se ke patentnímu 

společenství dosavadních 17 států, ve kterých by platila pro vynálezce 

jeho priorita v zahraničí po dobu 6 měsíců (v zámoří 7 měsíců). Ani ve 

světě toto privilegium nebylo zadarmo, nicméně Spolku architektů a 

inženýrů se zdál poplatek nesrovnatelně vyšší než jinde a navrhla proto 

jeho snížení. Spolek se dále vyjádřil k jednotlivým paragrafům návrhu 

zákona, přičemž samozřejmě požadoval vesměs lehčí podmínky pro 

techniky - např. že v obsazení prezidenta a náměstka patentového úřadu 

by měli být zastoupeni spravedlivě vždy 1 technik a 1 právník, a ne oba 

právnící, jak bylo navrhováno. Patentnímu agentovi by měl podle spolku 

k prokázání stačit nejen diplom, ale i tzv. státní zkoušky (které na 

technice stačily k absolvování, takže diplomové zkoušky se skládaly jen 

výjimečně) a měl vlastnit průkaz s osvědčením, že alespoň dva roky 

pracoval v oboru, tj. u patentního úřadu nebo kanceláře. Zároveň komise 

vyjádřila praktické a i z dnešního pohledu moderní stanovisko, a sice aby 

českým technikům byla uznávána vysvědčení tuzemských technických 

v k I' I . v , 1 100 S o 1 v za Ual11Cl a naopa (, 

Zákon z roku 1897 byl později měněn zákony č. 268/1908 (zrušen 

zákonem č. 26/1933), č. 305/1919, Č. 604/1919, Č. 252/1922 ač. 

26/1933 Sb. z. a n. lol 

100 Pamětní spis ve příčině návrhu zákona o patentech a vzorkách užitných, čís.jed. 236, 4.6.1894. In: Zprávy 
spolku inžen)írů a architektů v království českém, 1894, ročník XXVIII, Praha 1894, s.102-107. 
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5.2 Továrna v Karlíně 

Práce v Praze započala v lednu 1884. Křižík měl zamluvenou starou 

budovu v Karlíně ve "staré DaI1kovce", kde Sl zařídil kancelář a 

laboratoř.
102 

Zaměstnával sedm dělníků a tři úředníky. Jako poradce 

do cházel do zá vo d u dr. Do u bra va a ing. Čecháč. Výro bním pro gramem 

byly opět obloukové lampy, ale brzy i první dynama vlastní konstrukce. 

Křižík se pokoušel o výrobu žárovek, ale na potřebné stroje mu 

nezbývaly investice. Zato zahájil jako první v Čechách výrobu ozdobných 

lustrů, které měly pomáhat zvyšování zájmu o instalaci elektrického 

světla. 

První větší práce se naskytla při přestavbě restauračních místností 

a společenského sálu na Žofíně v letech 1885 - 1886. Veřejnost se mohla 

seznámit s impozantním elektrickým osvětlením - hlavní lustr nesl 250 

žárovek a dva další po více než stovce. Vybudoval zde i vysoce moderní 

elektrárnu se čtyřmi dynamy, provozovatelem byly obecní plynárny. 

Osvětlením žižkovských hlavních tříd začal světelný obkličovací 

manévr hlavního města. Elektrárna na Žižkově (1889) byla první veřejnou 

městskou elektrárnou v Čechách a druhou v tehdejším Rakousku (první 

veřejná e lektr árna byla zřízena ro ku 1887 v S alzbur ku) 103. Dva ro ky ji 

obsluhovali Křižíkovi zřízenci a dozor za obec měl Ing. Bayer. Pak byl 

dlouho správcem Ing.Dr. Emil Navrátil, pozdější profesor české techniky 

v Praze. Parní kotle a stroje dodal Breitfeld-Daněk, vše ostatní i 

instalaci provedla firma Křižík. 

101 Sbírky zákonů a nařízení [pozn. aut. J. Viz F. VIT ÁČEK: Ceskoslovensk)J patentní zákon, Praha 1933. 
102 V SOA v Praze najdeme Křižíkův dopis "slavnému c.k. obchodnímu soudu" ze dne 20.4.1891. Oznamuje 
v něm, že si zřídil v Praze v domě č. p. 1005-11 pobočn)' závod své firmy, který bude skladem k prodeji výrobků 
továrny v Karlíně (ta stála na Žižkově třídě 9). Viz SOA v Praze, Krajský soud obchodní Praha, Rg A IX 70, 2 
kart. 1079. 
lOl F. KŘlŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 83. 
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Na podzim roku 1888 zařídil František Křižík elektrické osvětlení v 

samotném Karlíně (ulice, školy, obecní úřadovny a některé hostince) a 

pak i elektrárnu pro dodávání proudu. Už čtyři roky předtím měl ale 

Karlín osvětlení elektřinou na náměstí před kostelem 

dodáván ze závodní elektrárny v DaI'ikově strojírně. 

- proud byl 

Ve vnitřní Praze došlo k elektrickému osvětlení ulic až roku 1894, 

nejdříve na Václavském náměstí. Opět se tak stalo zásluhou Křižíkovy 

firmy, až na to, že s to u to prací se opo zdila, proto že v červenci 1894 

vyhořela továrna v Karlíně. Nedodržení termínu bylo podnětem k ostré 

diskusi mezi dvěma předními pražskými deníky: mladočeskými Národními 

listy a Hlasem národa, který byl stejně jako Křižík orientován 

staročesky. Druhý jmenovaný deník se také Křižíka zastal, což zdůvodnil 

tím, že Křižíkova nabídka byla levnější než další kandidát na osvětlení, 

firma Bartelmus v Brně. 104 

Potřebu intenzivního osvětlování začala pociťovat i armáda, pro 

kterou Křižík vyrobil několik světlometelných souprav. IOS Zakázky rostly 

a malá Daňkovka už Křižíkovi nestačila. Roku 1890 přestěhoval výrobu 

do nedaleké Fišlovky, což byla původně Fischlova olejna, a počet 

zaměstnaných dělníků dosáhl sto padesáti. 

104 ArchivNTM, fond 237, František Křižík, 1847 -1941, inv. Č. 1, kart. 2. 
105 v v, 

F. KRlZIK, Paměti, Praha 1952, s. 89. 
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Křižíkova továrna v Praze - Karlíně - některé instalace v Plzni: 

'o) 
I ~ 
o O) I o 2 a '0' o ;>. ...!><:: 

I...; I...; ;:i ;>. ~ ro I...; ...... 
Zákazník q ...... 

...!><:: o o o; o tll ...... ::o a ;>. O) o I...; 

.-< 'ro 
Cl .-< 

~ a o ro 'N O) ..--< 

Obch. a živnost. komora \ 1 100 

Plzni 

Vodárna města Plzně 1 3 30 

Lihovar A. Popper 1 70 

Mlýn Weiner, Kussi & 1 1 60 

Zukermalm 

Papírna Ftirth & Gellert 1 40 

Emil Škoda, továrna na st 5 15 110 800 

Dílny c.k. státní dráhy v P 1 40 15 250 

Strojírna 1. K. Rudolf 1 

Tiskárna 1. R. Port 1 

Tiskárna 1. Vonásek 1 1 50 

Pramen: KŘIŽÍK, F.: Elektrotechnická továrna Praha - Karlín. Tiskem 

"Politiky" v Praze, nedatováno. 

Z tabulky instalací v Plzni je patrné, že nejvíce se prodávaly 

žárovky. O obloukové lampy měl zájem především Emil Škoda do své 

továrny. Křižík zásoboval i tamější Obchodní a živnostenskou komoru, 

což je vzhledem k jeho odborným zájmům pochopitelné. Později byl 
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zvolen jejím čestným členem. Ale nevyhýbal se instalacím a111 v jiných 

organizacích a továrnách. 

V roce 1894 Fišlovku Křižík zcela opustil, protože před dvěma lety 

v Karlíně na Královské třídě zakoupil realitu č.p.135 od cukrovarníka 

R i e d I a z R i e den st e i nu. D a I z a ni 1 3 O O O O z I a t Ý ch. 106 V pří zem í ne cha I 

Křižík postavit kanceláře, v prvním patře byt pro rodinu, která dříve 

bydlela ve vile u Meisnerů vedle Daňkovky.l07 Stavbu a dohled nad 

přestavbou skladišť v obytné prostory i nad zřízením nových továrních 

míst no st í měl záj em převzít architekt Bohumil Š t ěr ba. 108 P o do končení 

továrny v domě č.p. 131 požádal Křižík v červenci roku 1894 okresní 

hejtmanství, aby mu povolilo osvobození od daně na dvanáct let ode dne 

užívacího po vo lení. 109 

Na hlavní budovu IlO navazovala slévárna, lustrovna, kabelovna, 

niklovna a velké skladiště. S rodinou žila i Křižíkova 91letá matka. Ještě 

téhož roku, 29. července 1894, ale padlo moderní pracoviště za oběť 

požáru. Škoda byla vyčíslena na 40 000 zlatých, ale pojišťovna vyplatila 

náhradu jen 20 000 zlatých. Přesto Křižík svých 150 dělníků a 24 

úředníků nepropustil. Po třech měsících se sice už znovu pracovalo, ale 

velká finanční ztráta znamenala počátek neustále napjaté ekonomické 

situace. III Dne 1. září 1894 oznámil Křižík stavebnímu úřadu zamýšlené 

změny při rekonstrukci továrny následkem požáru. Na budovy byl 

pojištěn u městské pojišťovny v Praze, na stroje s vnitřním zařízením u 

společnosti "Lipský proti ohni pojišťující ústav", a to od roku 1891. 

Když o tři roky později továrna přešla do nových místností a rozšířila se, 

106 Osnova (nedatovaný rukopis) a návrh smlouvy na provedení obecní elektrárny v Karlíně, kdy karlínská obec 
byla zastupována starostou Janem Topinkou a závod v Karlíně Křižíkem, je uložena v Archivu NTM, fond 
237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 78, kart. 36. 
107 " , 

F. KRlZIK, Paměti, Praha 1952, s. 139. 
108 Oferta na stavbu domu, Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 78,11.1.1893, kart. 
36. 
109Tamtéž, inv. Č. 78,27.7.1894, kart. 36. 
110 Byla 35 111 dlouhá, 15m široká a 20 m vysoká. Viz M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšn))ch podnikatelů, Praha, 
rok neuveden, s. 23. 
1 11M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšn))ch podnikatelů, Praha, rok neuveden, s. 24. Též F. KŘIŽíK, Paměti, Praha 
1952, s. 142. 
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zvýšil pojištění ze 75 000 zlat)!ch na 114 000 zlatých. Nepojistil bohužel 

kovy, z kterých byly zhotoveny stroje a které nemohly shořet. Toho 

pojišťovna využila a nabídla mu nepřiměřeně nízkou náhradu, kterou 

Křižík samozřejmě odmítal přijmout. 112 Naopak velmi spokojený byl 

s prací odvedenou hasiči, kteří rychle zasáhli, a zamýšlel je odměnit. 113 

Z továrního řádu pro dělníky v Křižíkově závodě vyčteme, koho a 

za jakých podmínek podnikatel zaměstnával. Tak například každý nově 

přijatý dělník byl povinen složit ve správní úřadovně svou pracovní 

knížku a zárove11 se zavázat podpisem. Přijímáni byli muži, ženy od 

osmnácti let a učedníci, ti až od šestnácti let a navíc museli prokázat, že 

"vyhověli školní povinnosti". Za denní mzdu pracovali všichni bez 

rozdílu. Pracovní doba, kterou mohl vlastník závodu podle potřeby 

prodloužit, se stanovila od sedmi ráno do šesti večer, s přestávkou vždy 

ráno od devíti do čtvrt na deset, na oběd od dvanácti do jedné a 

odpoledne opět čtvrt hodiny od čtyř. Odpočinek měl být rozdělen, aby 

měla přestávku vždy jen polovina dělníků. 114 

V listopadu 1885 Křižíkovi Živnostenská banka pro Čechy a 

Moravu povolila úvěr v běžném účtu do výše 20 000 zlatých proti 

pojištění na domě č. 218 v Krouně a na usedlosti č. 72 i s tamějšími 

pozemky, které vlastnil. Úvěr by vyčerpával svými akcepty o d manželky. 

V podmínkách stálo: 

"J. OtevPeme vám běžný účet, na kter)í můžete skládati Vy, jakož i 

tPetí od Vás poukázané osoby - a vybírati sobě dle potPeby částky až do 

v)íše otev7~eného úvěru, potahmo jevícího se salda v prospěch Váš na 

účtě Vašem, na účtě tomto počítali bychom ze salda v náš prospěch 6% a 

112 Křižíkův rukopis "K otázce pojišťovací", Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 
78,1894, kart. 36. 
113 Tamtéž, kart. 36. 
114 Tovární řád pro dělníky v elektrotechnickém závodě Fr. Křižík, nedatovaný rukopis. Tamtéž, inv. č. 78, 
kart. 36. 
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ve Váš 4%, provize 1/8 % z větší strany účtu. "liS Výpisy účtu měl Křižík 

dostávat čtvrtletně a byl povinen je bance do dvou týdnů schválit nebo 

s připomínkami vrátit. 

Od roku 1895 se provoz slibně rozvíjel. Velkým oborem bylo 

zařizování elektráren. První ve vodárně na Karlově, která sloužila 

k osvětlování Václavského náměstí. Několik dní před požárem svého 

závodu přijal objednávku městského úřadu v Žižkově na dodávku a 

montáž přístrojů na nové rozváděcí desce v tamější elektrárně. 116 Občas 

se stalo, že se dodávka zpozdila: Tak se Křižík ohrazoval proti tvrzení 

ředitelství městské spořitelny v Praze, že nedodal do spořitelny předměty 

pro její novou budovu. Navíc druhá strana podle něj nedodržovala 

ustanovení smlouvy - mistr z lustrárny zjistil, že ještě není možné 

zavěsit osvětlovací tělesa, protože v místnostech dosud neskončily 

stavební úpravy. 117 Dnes můžeme jen spekulovat, kdo měl vlastně pravdu. 

Pokud ale městská spořitelna sama nedodržovala dohodnuté podmínky, 

těžko mohla očekávat seriózní práci. 

Následovalo zařizování elektráren v dalších městech Plzni, 

Karlíně, Prostějově, Pardubicích, Horažďovicích, Klatovech, Vysokém 

Mýtě, Ostravě, Hořicích, Hradci Králové, Poličce, Chotěboři, Skutči, 

České Třebové, Hořovicích, Litovli, Všenorech atd. Družstevní 

elektrárny pro zemědělské potřeby fungovaly např. v Čachrově, 

Bezděko vě, Lo šanech, V ěko ších, S ánech a Janovicích. Mimo území 

dnešního českého státu to byl např. Travnik v Bosně (z roku 1907), 

Sisak a Petrinji v Chorvatsku a elektrárna v Podgórze v Haliči. 118 To vše 

dokazuje, že počáteční vcelku pochopitelná nedůvěra k elektřině začínala 

být překonávána. A Křižík toho hodlal patřičně využít. 

115Tamtéž, inv. Č. 78,24.11.1885. 
116 Tamtéž, inv. č. 78, 21.7.1894. 
117 Tamtéž, inv. č. 78, 22.5.1894. 
118 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 142 -143. 
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5.2.1 Každodenní provoz 

Nejen s organizačními průtahy, ale i s podvodníky se musela firma 

potýkat a vše si pečlivě ověřovat. Ve fondu Obchodní a živnostenské 

komory v Praze najdeme dopis z Elektrotechnického závodu F. Křižík, 

Praha - Karlín, datovaný 16.4.1904 a adresovaný komoře: "Slavná 

Obchodní a živnostenská komoro v Praze. Na tomto místě zařídil se jako 

samostatný instalateur elektrotechnických zařízení jak))si p. Kašpárek, 

kter)!ž byl na krátk)! čas monterem u elektr. podniků, odkudž byl pro 

nespůsobilost propuštěn, pak u fy Veselý na Havlíčkově nám., dále u 

Mosela, elektrotechn. Závod a u Hofmana na Smíchově. Kromě toho byl 

pr)! též u bří Briinnerů ve službách a jak slyším obdržel pr)! koncesi od 

místodržitelství k instalacím elektrotechnick)!l11. Dovoluji si zdvořile 

žádati za laskavou zprávu o tom, má-li skutečně koncesi, jakou, ohlásil

li živnost zde a jakou a dále prosím o recherche o jeho karakteru, 

qualifikaci a úvěruhodnosti i o vzdělání předběžném. "JJ9 Samozřejmě, že 

komora ve své evidenci žádného Kašpárka - instalatéra ve svých zápisech 

za poslední tři roky nenalezla. Uvedla pouze jakéhosi Jana Václava 

K a š pár k a , ž i v n o s t n í k a se" s k 1 a dem 1 i b o c k é s o d o v k y". 120 Ten top ř í k 1 a d 

dokazuj e, že spo lu práce s o bcho dními a živno stenskými ko mo rami byla 

pro podniky užitečná a pomáhala k dobrému fungování závodů. 

Křižíkovi, jakožto osobě veřejně známé a vážené, také poměrně 

často chodily žádosti různých osob nebo institucí o dobročinné 

příspěvky. Škola v Otinovsi u Prostějova, respektive obecní 

představenstvo místní školní rady, ho prosila o sebemenší dárek, který 

"by rozmnožil fyzikální pot,~eby pro školu ". V dopise rada vylíčila 

svízelnou situaci - plánují rozšíření z dvoutřídky na čtyřtřídku, ale chybí 

119 SOA v Praze, Obchodní a živnostenská komora v Praze, sign. VIII2 H-Z, inv.č. 1486, rok 1904, č.j. 10202, 
kart. 363. 
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JIm peníze, velkostatek jim také nepomůže, protože platí vysoké daně. 

Navíc obec" leží na vysočině drahanské, části to česko-moravského 

pO/1Oh, v krajině ne úrodné stude né, kde vět šina obyvat e fstva se je n 

tkalcovstvím živí a rolníci I k y. v, ,,17/ ZV'd . to i o ZlVOrl ... - a ost Je z počátku 

července roku 1894. Na konci tohoto měsíce Křižíkův závod stihl požár, 

který si vynutil velké výdaje, byla proto ještě dobře načasována. Zda 

Křižík příspěvek poslal, se z archivních pramenů nedovídáme. Nicméně 

často posílal finanční obnosy jak různým institucím, tak do rodné 

Plánice. Považoval to za svou občanskou povinnost. 

o zaměstnancích bychom našli další přího d u s poněkud 

překvapivým závěľem. V této souvislosti však udělám malou turistickou 

odbočku: Dr. Vľatislav Čeľnýl22 požádal Křižíka, zda by vzal do učení ve 

své továrně několik Černohorců. Ti pokládali provozování řemesla za 

něco nedůstojného, raději byli dobrými bojovníky. Avšak černohorský 

kníže Nikola je chtěl přinutit k řemeslné obživě. Křižík vyhověl a tři 

zaměstnal (dva v mechanické dílně a jednoho v nástrojářské). Pracovník 

z nástrojářské dílny se ale nepohodl se svým mistľem, který se neuctivě 

vyjádřilo černohorském knížeti. Byl proto přeložen do vozovny libeňské 

elektrické dráhy, kde pak něko lik let opravoval tramvaje a pak se vrátil 

zpět do Černé Hory. A jaké bylo Křižíkovo překvapení, když se s ním 

v Černé Hoře setkal na zájezdě koncem dubna roku 1900, kde byl 

s Klubem českých turistů pod vedením městského rady Pasovského. 

V turistické skupině jela i Křižíkova dcera Anna a procestovali 

mnoho míst - Dubrovník, Kotoľ, Bosnu, dnešní Slovinsko i Sarajevo, 

odkud dojeli dráhou do Travníku, kde za několik let Křižík postavil 

elektrárnu. "Tehdá začínaly pFicházet do módy pohlednice a dámy z naší 

120 Tamtéž. 
121 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 78, 3.7.1894, kart. 36. 
122 Dr. V. Černý propagoval sblížení slovanských národů, byl jakýmsi dobrovolným konzulem v Černé Hoře. I 
Křižíka trápila nevraživost mezi jednotlivými národy. Na tuto příhodu vzpomíná v pamětech tamtéž, inv. č. I, 
kart. I. 
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v)ípravy se v,\:ude nejdhve sháněly po pohlednicích. ,,123 V Cetinji se k nim 

přihlásil býval)! Křižíkův dělník a daroval jeho dceři doma vyro benou 

kabelu. Další člen skupiny, nakladatel Otto, dostal při audienci u knížete 

komturský kříž řádu Dani10va za Naučný slovník a jiné knihy, které 

knížeti předem zaslal. Program výpravy byl tedy více než pestrý. 

Ale takovéto hromadné cestování v té době ještě nebylo l1lC 

běžného. Křižíkovi se však jako členovi turistického klubu (legitimaci 

vlastnil ještě roku 1910) 124 naskytla příležitost podívat se do 

I vzdáleněj ších kraj ů. Po chopitelně se po díval za hranice služebně, např. 

na výstavu do Paříže, ale to byly cesty přece jen jiného rázu. Ale vraťme 

se do továrny. 

A jaký byl Křižík nadřízený? Profesor Vladimír List, který 

v Křižíkově firmě v Karlíně pracoval od dubna roku 1902, na něho 

vzpomíná ve svých Pamětech. Přestože mu ve stejné do bě byla nabídnuta 

další dvě místa u cizích firem, z nichž jedno bylo finančně i profesně 

srovnatelné, přijal nabídku Křižíka. Tento čin dokládá prestiž 

karlínského závodu, ve kterém Křižík Lista " ... přímo nikdy 

nekontroloval, výkresů si nevšímal, zato však den jako den, dopoledne i 

odpoledne, procházel dílnami, kouře siln)) doutník, a velmi často 

s dělníky rozmlouval. ,,125 Kontrolovat Lista ostatně ani nemohl, vždyt' o 

teorii a výpočtech měl podle něj jen velmi povrchní vědomosti. A svými 

I rozhovory s dělníky byl známý, měl k nim blízko díky svému chudému 
, 
! původu, na který nikdy nezapomínal. Sám se o nich vyjádřil, že na 

dělníky měl od začátku celkem štěstí. 126 

123 Vzpomínky F.Křižíka, tamtéž, inv. Č. 1, kart. 1. 
124 Tamtéž, inv. č. 3, kart. 2. 
125 V. LIST, Paměti, Ostrava 1992, s. 88. 
126 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 2. 
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5.2.2 Účetnictví podniku 

Nahlédněme teď do účetnictví podniku. Umožní nám to Zpráva o 

bilanci a továrně pana Fr. Křižíka v Karlíně za rok 1897, vydaná 

4.6.1898 na základě účetních knih vedených v závodě. Vzhledem ke 

způsobu zavedeného účtování nejprve stručné informace k jednotlivým 

položkám: Účet základní k 1.1.1897 činil 653.999.39 zl.127 A vyvíjel se 

následo vně: 

Výpis ze zprávy o bilanci továrny v Karlíně: 

Rok (stav k 1.1.) Obnos (zl.) Čistý zisk (zl.) 

1893 245.854.97 1.131.64 

1894 254.362.26 20.096.77 

1895 289.720.75 106.941.72 

1896 506.442.33 122.234.94 

Pramen: Zpráva o bilanci a továrně pana Fr. Kl~ižíka v Karlíně 

z 4.6.1898. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, 

inv. Č. 1, kart. 8. 

Čistý zisk tedy během čtyř let neuvěřitelně vzrostl. Od roku 1893 

do následujícího roku se zvýšil dvacetkrát, další rok suma z roku 1894 

na r o s t I a víc e než pět krá t , a to n a v z d o r y po žár u ve fi r mě. O d r o k u 1 8 9 5 

sice zisk tak strmě nenarůstal, ale zůstával nadále vysoký. 

Zpráva o bilanci pokračuje výčtem dalších druhů účtů. Tak 

například zůstatek na separátním účtu Pavlíny Křižíkové byl 1591.94 

127 Zlatých 
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zlatých. Pokračuje se účty hypotekárnÍmi, účty akceptů, věřitelů, k nimž 

je odkaz na zvláštní seznamy, atd. 

Z odhadů cen je vhodné upozornit na Elektrické dráhy na Letné, 

kde suma činila 74.500.90 zlatých a kde opravy na této dráze za rok 

1897 stály 5881.14 zlatých. 

Za účelem výroby byly zavedeny tzv. knihy dílen, v nichž každý 

výrobek má své číslo. Dále se v prvním sloupci uvádí materiál (v cenách 

vnitřních, jednotných) a v druhém sloupci mzdy dělníkům za tuto výrobu. 

Připadl-li v době, než byl výrobek dohotoven, konec roku a inventura, 

sečetly se oba sloupce a na obnos mzdy se připočetlo 150% na režii 

(pouze v lustrovně 200%). Součet účtu dílen dal obnos 91.252.32 

zlatých. 128 

Podle knih bylo ve sledovaném roce nakoupeno zboží celkem za 

314.419.66 zlatých a jeho jednotná cena obnášela 353.733.65 zlatých. 

Vrchní účetní První českomoravské továrny na stroje v Praze Josef 

Macháček ale do zprávy poznamenal následující: JJ ... vzdor však krátkosti 

času, který nám byl k prohlédnutí a posouzení inventáře poskytnut, 

zjistili jsme, že některé předměty v inventuře uvedené jsou, dle našeho 

náhledu, pNliš vysoko ceněny, a připojujeme seznam, kde uvádíme ceny 

inventární, vedle toho cenu námi odhadnutou a v sloupci druhém 

rozdíl. ,<129 Je mo žné, že ne d o statek, na který Macháček u po zo rnil, byl 

záměrný - podniky někdy bilance určené pro zveřejnění mírně upravily ve 

svůj prospěch, pouze tzv. tužkové bilance, prováděné pro vnitřní potřeby 

společnosti, odpovídaly nejvíce skutečnosti. Není však na místě 

o b viň o vat Kř ižíko vu firmu z něč eho, co není pro kázáno. 

Přehmaty mohly nastat i V1110U změn ve vyhláškách, podle kterých 

se účtování řídilo. Například osvětlovací tělesa byla v inventuře 

128 Zpráva o bilanci. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 8 
129 Zpráva o bilanci tamtéž. 
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vyhodnocena obnosem 11.233.28 zlat)lch. Ceny v inventuře jsou tzv. 

kalkulační, tj. cena materiálu (za ceny vnitřní) vyplacené mzdy a 200% 

přirážka k těmto mzdám. Ve zprávě se dočteme: "Snad následkem této 

značné 200 % přirážky, která teprve v posledním roce zavedena byla 

(dříve J 50 %), stalo se, že v inventul~e jsou některé ceny kalkulační 

vyHi, nežli ceny prodejní v tištěném ceníku firmy K,~ižíkovy uvedené. « 130 

Kromě toho Sl Křižík jako podnikatel kupodivu nevedl příliš 

úspěšně. Jeho stále nové a nové nápady sice výrobky zdokonalovaly, ale 

tím se samozřejmě zvyšovala jejich cena. Proslulý vynálezce se nechtěl 

zdržo vat s velko výro bo u a dá val předno st malým zakázkám, aby mohl 

pružněji reagovat na poptávku, Nicméně, tržba podniku tak neměla 

možnost se aspoň na čas stabilizovat. Svůj závod sice spojil s továrnou 

Chaudoir v Podmoklech, ale situace se tak spíš zhoršila, 

5.2.3 Jednání o sloučení s Kolbenem 

Křižík odmítal i rady ing. Emila Kolbena l31
, že by měl společnost 

zakcionizovat, V roce 1904 došlo k jednání o spojení obou závodů, 

Kolben navrhoval: "Tato společnost provede se tak, že Elektrická a. s. 

dr. Kolben a spol. ve Vysočanech koupí od pana F. Křižíka, jakožto 

130 Z' b'l . T ov' v 1 k 8 prava o JancI. amtez, mv. c. , art. . 
DI Tento elektrotechnický podnikatel studoval strojnictví a elektrotechniku na německé pražské technice. Po 
jednoroční elektrotechnické praxi v Čechách mu zemský výbor udělil Gerstnerovo dvouroční cestovní 
stipendium. Kolben ho využil k cestám po elektrotechnických závodech v Evropě a od roku 1887 pobýval pět 
let v USA, kde se stal šéfinženýrem u T.A.Edisona. Ten mu na úvod řekl: "Budeme dobr)ími nep,;áteli." Po 
návratu z Ameriky založil roku 1896 s Bohumilem Bondym a dalšími společníky komanditní společnost 

Kolben a spol., elektrotechnická továrna v Praze - Vysočanech. Roku 1898 byla firma zakcionizována. Po 
nezdařených sloučeních se roku 1921 spojila s Českomoravskou továrnou na stroje (vznikla tak Českomoravská 
- Kolben, a. s. Praha) a roku 1927 se utvořil spojením s Dm'íkovými závody velký koncern Českomoravská -
Kolben - Daněk, a. s. (ČKD), jemuž konkurovaly jen Škodovy závody. V březnu 1939 musel kvůli svému 
židovskému původu rezignovat a všechny funkce předat Jaroslavu Preissovi, který byl od r. 1920 ve správní 
radě firmy jako zástupce Živnobanky a pak předsedou správní rady ČKD. Kolben zemřel jako osmdesátiletý 
3.7.1943, krátce po deportaci do tábora v Terezíně. Jeho pozůstalost se nachází v Židovském muzeu v Praze. 
Viz C. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v českJích zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k v)ívoji elektrotechnických oborů. Praha 1999, s. 63 - 66. 
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vlastníka firmy F. Khžík, závod tento čp. 131 v Karlině za cenu takto 

ujednanou ... " (konkrétní sumy nejsou uvedeny) '" "Souhrn těchto cen 

tvoFiti bude kupní cenu, od které odpočítají se dluhy hypothezainí a na 

nedohotovené práce neb instalace objednavateli složené obnosy. Na 

zbytek zaplaceno bude korun 600 000 (šestkrát sto tisíc) o 1500 akciích 

El. a. s. dr. Kolben a zbytek kupní ceny vyplacen bude v hotovosti dle 

dojednání. "l32 Křižík si měl ponechat veškeré dlužníky a věřitele své 

firmy k vypořádánÍ. Obchodní knihy se měly na určitý termín uzavřít a 

veškerá práva a povinnosti měly připadnout na Kolbenovu finTIu. Křižík 

byl pOVll1en mu za náhradu předat nedokončené obchody. Elektrická a.s. 

dr. Kolben a spol. se zavázala, že Křižíka kooptuje a na nejbližší valné 

1 dVl' d "d 133 1ľoma e zvo 1 o spravl11 ra y. 

Křižíkovu finTIu v těchto jednáních zastupoval jeho přítel a 

o b c hod ní ř e d i tel ] a n Sed 1 á k. 134 Dne 8 . 3 . 1 9 04 pro běh 1 oje d n á n í 

s předsedou Kolbenky K. Dimmerem mladším. Křižík viděl výhody 

spojení především v tom, že by konkurenční firmy omezily nebo úplně 

vyloučily dodávky v Čechách, na Moravě a vůbec ve slovanských zemích. 

Sliboval si od toho velké zakázky, ať už mělo jít o elektrické dráhy, 

využití vodních sil či osvětlení měst. Obě strany se dohodly, že k odhadu 

nepotřebují znalce. Křižíkovi se ale zdála příliš nízká přirážka režie 

(13 0%), vzhled em ke stálým praCÍm na velkých proj ektech, ze kterých 

teprve po letech vyplynou skutečné objednávky a obchody. Zároveň 

připustil, že patenty může společnost převzít. Pokud by na ně ale 

prioritní právo nechtěla, může s nimi Křižík naložit podle svého. Dále 

požadoval, aby v názvu zůstalo Křižíkovo jméno a aby se jeho úředníci 

ponechali v nynějším stavu nejméně půl roku. Sám Sedlák k tomu dodal, 

že je ochoten ze spojených závodů vystoupit. 135 

132 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 -1941, inv. č. I, kart. 8. 
133 Tamtéž. 

134 JUC Jan Sedlák byl komerčním ředitelem Křižíkova závodu v letech 1892 - 1905. Viz F. KŘ1ŽÍK, Paměti, 
Praha 1952, s. 146. 
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Další jednání se uskutečnilo v červenci stejného roku a předsedal 

mu K. Dimmer. Ze strany Kolbenovy firmy byli kromě Kolbena přítomni 

ještě Felcman, Mařík a Kohout, Křižíka zastupoval J. Sedlák. Z velmi 

podrobného zápisu se dozvídáme, že jednání začalo ve čtyři hodiny a 

skončilo v půl sedmé. Sedlák trval na tom, že reality jsou oceněny moc 

nízko (600 000 korun), vždyť půjčka na hypotéku činí 500 000 korun. 

Chtěl, aby se zboží na skladě ocenilo 831 162 korunami a po vyloučení 

např. automobilu (2 700 korun) by se částka snížila na 805 271.24 korun 

(jak dokládá tabulka níže). To však druhá strana nechtěla přijmout. 

Cena zboží na skladě Křižíkovy firmy, požadovaná J. Sedlákem: 

Název Cena (v korunách) 

Sklad 218 060 

Polohotové zboží 39 231 

Hotové zboží 344 051 

Osvětlovací tělesa 20 330 

Starý materiál 3 673 

Náčiní 107 

Předměty v kalkulaci 87 058 

Věci na stavbách 102 307 

Zapůjčené předměty 6 813 

Zboží koupené 9 532 

Úhrnem: 831 162 

Pramen: NedaIOvan)! iJ1veI11ál~. Viz Archiv NTM, fond 237, František 

KI~ižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, karl.8. 

135 Rukopis zápisu o poradě v příčině spojení obou firem dne 8.3.1904. Viz Archiv NTM, fond 237, František 
Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 8. 
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Dimmer navrhl, že chce-li si Křižík podržet vedlejší dům čp. 366 a 

vyrábět zde lustry, je to dle jeho názoru možné. Strojní zařízení by ale 

převzal Kolben, Křižík by měl jen budovu. Nato mu Felcman oponoval, 

že místnosti tam jsou na V)lrO bu lustrů zbytečně velké a že by se to 

nevyplatilo. Mařík nakonec přednesl, aby Křižík na základě inventury 

z j i s t i I cen u r e a I i t a n a vrh 1 ji jim. 136 K d o ho d ě n a k o ne c st e j ně ne d ošl o, 

protože Kolbenka cenila Křižíkův závod příliš nízko. Jednání se 

opakovala ještě v roce 1908, poslední se uskutečnila roku 1919 opět bez 

výsledku. 137 Zjednodušeně řečeno, Křižík nechtěl prodělat a Kolben 

ustoupit. Kdyby však Křižík tušil, co mu koncem války přinese 

zakcionizování Pražskou úvěrní bankou, možná by byl na dohodu 

nakonec kýv1... 

5.3 Válečná léta a výroba 

S věto vá válka o becně neznamenala pro Křižíkův závo d závažněj ší 

potíže, protože instalací velektrotechnickém oboru bylo dost. 

K válečným účelům ovšem zabavili měď a olovo a akumulátory ve 

Vysokém Mýtě. Z duplikátu nákladního listu vystaveného pro 

"Metal1zentrale-Aktiengesellschaft in Wien" v Kolíně dne 28. července 

1915 a jehož odesílatelem byl Křižík, je zřejmé, že k rekvizici kovů 

v jeho závodě docházelo. 138 Přesto mu ústřední rekviziční komise kovů 

úsporných roku 1917 sdělila, že z elektrického zařízení podniku ve 

Vysokém Mýtě nebyly dosud pro válečné účely odvedeny žádné kovy, 

anebo jen nepatrné množství, jež neodpovídá rozsahu elektrárny. Komise 

136 Zápis zjednání z 20.7.1904. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart.8. 
137 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 150. 
138 Korespondence s Metallzentrale viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 78, 
28.7.1915, kaľ1. 36. 
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Křižíka vyzvala, aby se s elektrárnou dohodlo možnosti získání dalších 

kOVŮ. 139 

Elektrická centrální stanice ve Vysokém Mýtě Křižíkovi v červnu 

1918 napsala: " ... obdrželi jsme od Melallzenlrály z Vídně dne 16. 1. m. 

tiskopisy ohledně přihlášení mědi a rozvodné sítě na základě 

ministerského nařízení ze dne 24. května 1917 číslo 233 .. , v přihlášce 

jest nutno uvésti množství kovů pro válečné účely odvedených .. , ,,140 Dále 

píší, že seznam do ústřední kanceláře zaslali, ale nic neodvedou dříve, 

než bude přidělen náhradní materiál za výměnu mědi. Také Spolek 

českých elektrotechniků v Praze podal v této záležitosti žádost na 

ministerstvo, aby byl elektrárnám ponechán nejnutnější rozvodný měděný 

materiál, vzhledem k nemožnému opatření náhrady. Rekvizice nebyly ve 

společnostech pochopitelně nic oblíbeného a snažily se jim všemožně 

vyhýbat, jak je vidět ze závěru zprávy: " ... a prosil bych, aby p. cheJ 

svým vlivem na příslušných místech v uvedené záležitosti laskavě 

intervenoval. ,,141 

Z přihlášky elektrického vedení vypracované ve Vysokém Mýtě 

v polovině roku 1918 mj. zjistíme největšÍ zakázky. Z tabulky je patrná 

podpora města, které jakožto největší odběratel dávalo příklad menším 

firmám ve Vysokém Mýtě. 

139 Dopis Křižíka v Karlíně elektrárně ve Vysokém Mýtě. Tamtéž, inv. č. 80,3.9.1917, kart. 36. 
140 Přihlášku museli podat všichni držitelé elektrických zařízení o silném proudu, v jejichž zařízení je vestavěno 
více než 50 kg mědi. Zpráva elektrické centrální stanice ve Vysokém Mýtě Křižíkovi. Tamtéž, inv. č. 80, 
18.6.1918, kart. 36. 
141 Tamtéž. 
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NejvětšÍ odběratelé elektrického vedení ve Vysokém Mýtě: 

Jméno a adresa Druh provozu Roční Nejvělš 

odběr zatíženi 

(kWh) (kWh) 

Město Vysoké Mýto Veřejné osvětlení města, úřadů, 

s úřady a městské budovy nemocnic a budov 

51 369 43,5 

J.D.C. Josef Tomášek Továrna na zpracování ovoce 

5442 17,8 

Cihelna u nádraží cihelna 

4307 16,4 

Pramen: Přihláška elektrického vedení, Vysoké Mýto, 30.6.1918. Archiv 

NTM, fond 237, František Kl~ižík, 1847 - 1941, inv. Č. 80, kart. 36. 

Také zjistíme, jaké množství materiálu bylo dosud odvedeno na 

válečné účely. Komisi pro přejímání kovů v Praze byla poskytnuta měď, 

k vojenským účelům odebrala firma TUDOR olovo a olověný kal. 
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Kovy odvedené Křižíkovou firmou na válečné účely: 

Datum Komu poskytnuto Množství a druh materiálu 

Na stavbu pozorovací 

25.5. stanice v Pardubicích 415,8 kg elektrolyt. mědi 

1915 

komisi pro přejú11ání 

6.6. kovů v Praze 56,2 kg elektrolyt. mědi 

1915 

komisi pro přejú11ání kovů v Praze 

6.12. 12,2 kg elektrolyt. mědi 

1915 

Místní nákupně kovů Fr. Charváta 

syna nást. pro ústřednu 

21.2. pro 6,3 kg elektrolyt. mědi 

1916 kovy ve Vídni 

22.2. Místní nákupně kovů Fr. Charváta 

1916 syna nást. pro ústřednu 11,5 kg mosazi 

pro kovy ve Vídni 9,78 kg mědi 

18.8. Firmě TUDOR k vojenským 

1916 rekvizičnÍm účelům 3 300 kg olova 

1 328 kg olověného kalu 

19.2. 

1917 Firmě TUDOR 182 kg olova 

Pramen: Archiv NT},!, fond 237, František KPižik, 1847 - 1941, inv. č. 

80,3.9.1917, karI. 36. 
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V roce 1916 podal Křižík na prezidium Obchodní a živnostenské 

komory v Praze seznam dodávek svého závodu pro válečné hospodářství. 
Podle něj zatím dodal: 

100 000 granátů různého typu 

300 elektrických zařízení pro různé vojenské účely 

různé rekonstrukce elektrických zařízení k získání válečných kovů 

stavby v nemocnicích, vystěhovaleckých táborech atd. 

Seznam pokračoval podporami poskytnutými závodem: 

podpora úředníků narukovaných a jejich rodinám (32 000 K) 

drahotní podpory úředníkům (22 000 K) 

podpory dělníkům (16 000 K) 

dobročinné účely, úřad pro válečnou péči, zemská úřadovna pro 

království české vdovského a sirotčího fondu, okresní válečná úřadovna 
pomocná v Karlíně atd. (10 000 K) 

Kromě toho závod dosud zakoupil pro dělnictvo potraviny za 60 000 

K d I . 'v, 142 a pro a Je za Sl1lzene ceny. 

Skoro by se zdálo, že Křižíkův závod se nezaobíral ničím jiným než 

podporováním válečných účelů. Přesto okresní hejtmanství v Karlíně 

Křižíka 26. listopadu 1917 upozornilo na to, že jako osoba zproštěná 

vojenské povinnosti by měl více podporovat tyto účely a měl by se upsat 

na VII. válečnou půjčku. 143 Na to se 6. prosince místodržitelskému radovi 

dostalo odpovědi. Křižík mu v ní sděluje, že jeho syn Jan, toho času 

dobrovolník u Olomouce, přispěl na tuto půjčku 10000 korunami u 

České průmyslové banky a 5 000 u Anglorakouské banky. Následuje 

142 Zpráva Křižíka na prezidium Obchodní a živnostenské komory v Praze. Tamtéž, inv. č. 80,3.10.1916, kart. 
36. 
143Tamtéž. 
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V)I čet s um, k t e r éro d i n a K ř i ž í k o va u žup s a I a, cel k e m 4 1 O O O O k o run. 144 To 

snad bylo pro hejtmanství zadostiučiněním. Vždyt' je třeba mít na paměti, 

že Křižík se v samém závěru války v panské sněmovně vyslovil pro pád 

monarchie, aby mohla být nastolena demokracie a státní samostatnost. 

DaI10vá přiznání na rok 1914 a 1915 Křižíkovi sepisoval zemský 

advokát JUDr. Leopold Katz.
145 

Ten mu v březnu 1914 v souvislosti 

s převzetím závodů v Karlíně a v Kolíně Pražskou úvěrní bankou sdělil, 

že se mu její výpočet domnělých ztrát v roce 1913 nezdá správný.146 I 

později přetrvávala v Křižíkovi vůči Pražské úvěrní bance nedůvěra, 

k níž se přidalo navíc rozčarování. 

v 

5.4 Ceskomoravské elektrotechnické 
závody 

Firma nezadržitelně spěla k akcionování. Za války, jakkoliv podnik 

výrazněji nevyčerpala, přece jen došlo k útlumu výroby. Banky v té době 

poskytovaly úvěry pouze na zbrojní výrobu, a té se Křižík bránil. Roku 

1917 se proto majoritním vlastníkem závodu, který měl přes tisíc 

zaměstnanců, stala Pražská úvěrová banka. Žádost o zřízení byla podána 

v květnu 1917 na místodržitelství v Praze těmito oso bami: Křižíkem, 

jeho manželkou Pavlínou (jako spolumajitelkou realit, v nichž se firma 

provozuje) a JUDr. Antonínem Schauerem, který zastupoval Pražskou 

úvěrní banku.
147 

Nemovitosti podniků byly k nelibosti Křižíka podle kupní 

smlouvy oceněny nízko, na 691 586 korun, strojní zařízení na 631 440 

korun, celkem tedy na 1 323 026 korun. Z toho pohledávky bank a 

záložny činily 892 226 korun. Zbývající částka (430 800 K) byla 

144 Tamtéž. 

145 Tamtéž, inv. č. 78, 11.7.1914 a 22.10.1915, kart. 36. 
146 Tamtéž, inv. č. 79,24.3.1914, kart. 36. 
147 Tamtéž, inv. č. 2, kart.3. 
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Křižíkovi a jeho ženě vyplacena v 1077 akciích po 400 korunách.
148 

Ta 

v témže roce ustavila Českomoravské elektrotechnické závody F. Khžíka 

a.s. Výroba se rozšířila o konstrukce a stavbu elektrických strojů, 

měřicích přístrojů a ostatních elektrotechnických pomůcek. 

Na ustavující se valné hromadě a.s. v Karlíně dne 4.1.1918, 

konající se v půl čtvrté odpoledne v závodních místnostech v Karlíně, 

bylo na pořadu jednání: ustanovit akciovou společnost, zvolit sedm členů 

správní rady, 4 účetní revIzory a jejich 2 náhradníky.149 Koncesionáři 

"Českomoravských elektrotechnických závodů Fr. Křižík, a.s. Praha -

Karlín", tedy Křižík s manželkou a Pražská úvěrní banka, stvrdili, že 

akciový kapitál per 5 000 000 K byl úvěrní bance skutečně splacen. 

V návrhu smlouvy o přínos stálo: Křižík s chotí vnáší do nové a.s. 

tovární reality v Karlíně, jež jsou z poloviny připsány jemu a z poloviny 

Pavlíně Křižíkové. Jednalo se o karlínské domy čp. 131 a 366 v Karlíně 

za prejImací cenu 691 586 K 05 h a dále o veškeré strojní zařízení za 

přejímací cenu 631 440 K. 150 Porovnáme-li ceny s odhady provedenými 

pro nako nec neusk u t ečněné slo učení s Ko lbeno vo u firmo u, nabízí se 

otázka, zda tehdy Křižík přece jen nezaváhal. Na druhou stranu je třeba 

ocenit jeho pevnou vůli, se kterou trval na svých podmínkách. Že z nich 

nakonec po letech slevil, bylo způsobeno celkovou situací v tehdejší 

monarchii a nepříznivými oko lno stmi. 

Díky prozíravosti Pavlíny Křižíkové byly z akcionizování vyloučeny 

podniky, které se tehdy vyvíjely, jako např. elektrárna ve Vysokém Mýtě. 

Předpokládaly se u nich totiž ztráty v souvislosti s pozdějším zavedením 

provozu. Tamější elektrárna i elektrárna v Travniku ale později rozhodně 

148 KJižík s manželkou dostali zaplaceno v akciích nového závodu, které bývají, někdy z výhradního práva 
banky, zpočátku neprodejné. 
149 Pozvání na valnou hromadu obdrželi mj.: M. Blecha, architekt a předseda P.ú.k. v Praze, Dr. Hanuš Karlík, 
majitel cukrovaru a místopředseda P.ú.k. v Praze, Leo Peterka, majitel domu a člen správní rady P.Ú.k. v Praze, 
Dr. Ladislav Radimský, velkostatkář v Kolíně, JUDr. Antonín Schauer, advokát a člen správní rady P.Ú.k. 
v Praze, ing. K. Latzelsen, velkoprůmyslník a člen správni rady P.ú.k. v Praze, Robert Mandelík, majitel 
velkostatku a cukrovaru v Radboři u Kolína. Viz Archiv NTM, , fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. 
č. 82, kart. 36. 
150 Tamtéž. 
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neprodělávaly a představovaly pro poněkud zklamaného podnikatele 

hlavní část příjmů. J5J 

V roce 1919 převzal Křižík podíly společnosti Bergmannovy závody 

elektrotechnické, a. s. v Podmoklech. A v roce 1922 získal všechny 

akcie Chaudoirových kovodělných podniků, a. s. v Podmoklech. Vznikla 

tak nová firma Křižík-Chaudoir, a. s. v Praze. Program výroby se 

nezměnil. Pracovalo se hlavně v pražských továrnách v Karlíně a Libni, 

ale firma uzavřela smlouvy i s jinými závody. Jednalo se především o 

Kovodělnou společnost s ručením omezeným v Modřicích u Brna, 

Pražskou akumulátorku, a. s., a Kabel Polski v Bydgoszczi. 152 

v 

6 Elektrifikace v Cech ách 

6.1 Rozvoj elektrifikace II nás 

České země se významně zapojily do uplatnění elektřiny nejen 

v evropském, ale v celosvětovém měřítku. Největší zásluhy JSou 

Pľ1plsovány především konstruktérům turbín (Viktor Kaplan, Jan 

Z von í č e k , Aur e I S t o d o I a) 153 a e I e k t rot ech n i k ů m - pod n i k a tel ů m. V Ý s led k ů 

by se ned o sáhlo bez st o vek techniků a k valifik o vaného dělnického 
personálu. 

151 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha J 952, s. 225 - 226. 

152c. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v česk;ích zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k v)Jvoji elektrotechnick)Jch oborů, Praha J 999, s. 63. 

153 H. HLUŠIČKOVÁ a koL, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku J, Praha 2002, s. 69. 
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Zaváděním elektrického osvětlení od 80. let 19. století znamenalo 

první rozsáhlejší využití elektrické energie u nás. Značného využití se jí 

dostalo také v dopravě, především v městské. 

Vůbec první trať elektrické dráhy v Čechách vybudoval právě 

Křižík na výstavě roku 1891, kde se jezdilo z Letné do Královské obory. 

Provoz zahájily vozy otevřeného typu, ale o dva roky později už jezdily 

vozy uzavřené. Vynálezce elektrická dráha zaujala už na průmyslové 

výstavě v Berlíně, kterou navštívil v roce 1879. Do svých pamětí si 

zapsal: "Studuje bedlivě všechny pozdější pokusy, dospěl jsem na 

základě studií k poznání a p,~esvědčení, že elektrická trakce pro dráhy 

vůbec a jmenovitě pro dráhy městské dokonale se hodí, a že proto také 

není daleko doba, kdy alespoň ve směru poslednějšímu na celé čáře 

prorazí a zvítězí, a záhy vytlačí všechny ty dosavadní, modernímu 

rychlému vývinu velkých měst nikterak už nestačící a nevyhovující 

tramvaje parní a hlavně koňské, což poslednější platilo hlavně o Praze 

s její pomalou koňskou tramvají Otletovou. 154 Křižík byl tedy v tomto 

směru optimistou a sny se mu opravdu podařilo realizovat. Ostatně 

elektrická doprava ve větších městech je i dnes důkazem, že se ve svém 

přesvědčení nemýlil. 

První tratí na Letné byl učiněn zdařilý pokus, který se stal 

předzvěstí brzkého zavedení a průpravou k novodobé vymoženosti. Už 

roku 1895 vznikla elektrická malodráha v Teplicích - Šanově a roku 

1897 byla elektrická trať zavedena v Liberci. 

154 P. FOJTÍK - F. PROŠEK, 100 let pražsk.J!ch elektrických drah, Muzeum hl. m. Prahy 1991 s. 4. 
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6.2 Elektrická dráha v Praze 

Nejprve několik slov k tomu, jak se lidé přepravovali několik 

desetiletí před tím, než začali využívat elektrické dráhy. Od roku 1829 

jezdily v Praze tzv. omnibusy - dostavníky tažené koňmi. Průkopníkem 

omnibusů byl povozník Jakub Chocenský, ale tento druh dopravy střídavě 

zanikal a zase vznikal. Za datum vzniku městské hromadné dopravy 

v Praze je proto považováno 23. září 1875, kdy byla zahájena pravidelná 

koněspřežná dráha vedená po kolejích, lidově nazývaná "koňka". První 

linka vedla od rozestavěného Národního divadla do Karlína. Síť pak 

v letech 1883 - 1885 dobudoval belgický podnikatel Eduard Otlet. Pro 

úplnost dodejme, že na Vltavě byla roku 1865 zavedena plavba osobními 

'1 155 pan1l (y. 

Poslední květnový den roku 1891 byla uvedena do provozu pozemní 

lanová dráha na Letnou, poháněná však ještě vodní převahou. První 

zkušební jízda elektrickou tramvají s dvaceti osml cestujícími se 

uskutečnila nedlouho poté v době Jubilejní výstavy, v sobotu 18. 

července 1891 v devět hodin dopoledne. 156 Řidičem prvního vozu byl 

Alois Fiala. Cesta z jednoho konce na druhý trvala čtyři a půl minuty a 

vedla Oveneckou ulicí, přes pozemek dnešního Národního technického 

muzea až k horním vratům Královské Obory. V Letenských sadech se 

tehdy nacházela staniční budova, čekárna i vozovna zároveň, o kousek 

dál byla postavena strojovna elektrické stanice. Celá trasa navazovala na 

letenskou lanovou dráhu, vybudovanou také při příležitosti výstavy. 

V roce 1893 dosáhla délky 1,4 km. Cestující se přepravovali ve dvou 

otevřených vozech, z nichž jeden pocházel od norimberské firmy 

Schuckert a druhý z Ringhofferovy továrny na Smíchově. Ovšem 

155 L. KYSELA, Průvodce muzeem pražské hromadné dopravy, Praha, nedatováno, s. 4 - 7. 
156 Není bez zajímavosti, že první nehoda elektrické tramvaje se stala už pět dní před zahájením běžného 
provozu. Kůi1 pekaře Jana Vyhnala, který tudy jel s povozem, se tramvaje lekl a strhl vůz na koleje. Křižík 
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postupem času zájem opadl a dráha začala prodělávat. Částečně za to 

mohla i zvolená trasa, určená hlavně Je propagaci. Proto byla v provozu 

jen do 15. srpna 1900. 

Křižík však v Praze nebyl jediným, kdo budoval městskou dráhu. 

Další soukromou elektrickou linku v Praze provozoval košířský starosta 

Matěj Hlaváček, a to z Anděla na Klamovku. 157Dne 1. září roku 1897 

navíc vznikly státní Elektrické podniky královského hlavního města 

Prahy, které tentýž měsíc zahájily provoz na trati Praha - Žižkov -

Králo vské Vinohrad y. 

Křižík se dlouho pokoušel prosadit zavedení elektrické tramvaje do 

vnitřní Prahy. Nakonec se ale podařilo vykoupit od Ottletovy společnosti 

koňskou tramvaj a mohlo se začít s elektrizací. Poslední jízda s koňmi se 

konala po sedmi letech, 12. května 1905. Od tohoto roku jezdily 

tramvaje dokonce 1 na Karlově mostě. Křižík pro to vypracoval zvláštní 

návrh, ale kvůli drahé údržbě se od tohoto o tři roky později upustilo. 

Mluvilo se také o nebezpečí, které mostu způsobovaly otřesy při 

přepravě. 

I tehdej ší samostatné město Královské Vinohrady mělo 

v devadesátých letech zájem o elektrickou dráhu a požádalo o pomoc 

Křižíka. Podmínkou však bylo, že projekt nebude jeho soukromým 

majetkem. Vynálezce přesto vyhověl a předal Vinohradům zdarma své 

návrhy. Okružní dráha spolu se Žižkovem pak vytvořila základ elektrické 

sítě. 158 

nabídl pekařovi 20 zlatých odškodného. Viz P. FOJTíK - F. PRO ŠEK, 100 let pražsk]ích elektrick)ích drah, s. 
14. 
157 H. HLUŠIČKOVÁ a koL, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1, Praha 2002, s. 41. 
158 H. HLUŠIČKOVÁ a koL, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1, Praha 2002, s. 41. 
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6.2.1 Vznik "Elektrické drobné dráhy Praha 

Libel) - Vysočany" 

Min i st e r s t vo žel e z nic u děl il o K ř i ž í k o v i r. 1 895 k o n c e s i 159 na 6 O let 

a již 19. března 1896 byl zahájen provoz z Karlína do Libně, což bylo 

významným mezníkem v historii dopravy v Praze. Ve smyslu propagace 

zřídil Křižík tuto dráhu vlastním nákladem. Později byla prodloužena až 

do Vysočan a směrem ke středu Prahy až na Florenc. V roce 1900 zřídil 

Křižík akciovou společnost "Elektrická drobná dráha Praha - Libeň -

Vyso čany", kter á měla více než 7,5 kilo metru tl' a tí a tři linky. 160 Za do bu 

své existence stihla přepravit asi 19 milionů osob. Na valné hromadě 

konané 28. června 1906 byl do správní rady společnosti zvolen Gustav 

Schmaus, Křižíkův příbuzný a tehdy tovární ředitel v Karlíně. 161 

Roku 1907 tuto dráhu odkoupily už zmiňované pražské Elektrické 

podniky. Jejich správní rada se už na schůzi 8. srpna 1906 usnesla, aby 

byl Křižík požádán podat nabídku na koupi dráhy i s příslušenstvím. 

Firma F. Křižík předložila radě královského hlavního města Prahy 

smlouvu trhovou o prodeji obci Pražské za sumu 2 200 000 korun. 

Zároveň předložila usnesení Zemského soudu v Praze a kvitanci pokladny 

Zemské banky o zaplacení. V hlavní městské pokladně bylo 16. srpna 

1907 složeno 2 000 akcií elektrické drobné dráhy (po 400 korunách). 

Dne 31. července 1907 svolilo ministerstvo železnic k podepsání trhové 

smlouvy, což se stalo 27. srpna 1907. Tím elektrické podniky dokončily 

svůj monopol nad tramvajovou dopravou v Praze. 162 

159 Postupní listina, živnostenská koncese, povolení ke zřízení provozovny aj. viz SOA v Praze, František 
KJ'ižík, elektrotechnický závod Praha-Karlín, 1868 - 1922. 
160 Denní výkazy o vozbě a příjmech el. dráhy Praha - LibeI'l - Vysočany pro období 2. - 31.8.1900 jsou 
uloženy v Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 2, kart. 8. 
16lTamtéž, inv. č. 78, 8.4.1919, kart.36. 
162 Dopis rady král. hl. m. Prahy a starostova náměstka Křižíkovi z 19.8.1907. Tamtéž, inv. č. 1, čj. 11516, 
kart. 3. 
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6.2.2 Likvidace firmy "Elektrická drobná 

dráha Praha - Libeň - Vysočany" 

JUDr. Leopold Katz našel roku 1919 v o bchodním rejstříku 

po s lední zápis firmy z 12. května 190 9 (poj edná vá o výše zmiňo vaném 

zvolení G. Schmause). Samotná společnost však ještě vymazána nebyla. 163 

Advokát Antonín Schauer v roce 1924 Českomoravským 

elektrotechnickým závodům sdělil, že 31.1. 1925 vyprší lhůta, do kdy má 

být tato firma vymazána z obchodního rejstříku. Bylo proto třeba svolat 

valnou hromadu. Otázka ovšem byla, kdo likvidaci provede. Provoz drah 

sice 7. července 1907 převzala pražská obec, ale akcie společnosti 

nekoupila, jen u ní byly uloženy jako záruka. Není tudíž akcionářkou, ani 

nepřevzala povinnost ve smlouvě k likvidaci. Bude ji tedy muset provést 

Křižík, respekt i ve Česko mo ra vské elektro technické zá vo dy. 164 

Veškeré akcie (2 000 ks) společnosti Elektrická drobná dráha byly 

u Pražské úvěrní banky zničeny dne 26. září 1922. Křižík byl povll1en 

předložit likvidační bilanci k berní správě v Praze 2, ovšem A. Schauer 

ho o ni musel opakovaně žádat. Nakonec mu ji dodal, ale s chybou ve 

výpočtu (hodnota za akcie se lišila, místo 706 000 korun mělo být 

uvedeno 708 000 korun).165 

163 Tamtéž, inv. č. 78, 8.4.1919, kart.36. 
164 Dopis A. Schauera Českomoravským elektrotechnickým závodům ze dne 22.4.1924. Tamtéž, inv. č. 2, 
kart.3. 
165 Tamtéž, inv. č. 2, kart.3. 
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6.3 Tramvaj e v Plzni 

Po stavbě elektrických drah v Praze zřídil Křižík v roce 1899 

hlavní a vedlejší elektrickou centrálu v Plzni a vystavěl celou městskou 

tr amvaj o vo u síť. 166 K za ved ení to ho t o druhu do pra vy beze spo ru po mo hl 

zdejší rozmach průmyslu, zvláště Škodových závodů. Do Plzně se 

stěhovaly celé rodiny a pro ně vznikala nová výstavba v předměstských 

čtvrtích (např. Petrohrad, Slovany). Roku 1896 proto město dostalo 

koncesi na výstavbu a pro vo zo vání elektrických drah. Největší část 

dodávky zadala městská rada firmě František Křižík (především tratě, 

napájení, elektrárna a elektrická část vozů), dále společnostem Emil 

Škoda (parní kotle v elektrárně) a Václav Brožík (mechanická část 

vozů). Plzeň se tak stala pátým městem s elektrickou tramvají na území 

dnešní České republiky (po Praze 1891, Teplicích 1895, Liberci 1897 a 

Olomouci 1899). 

První zkušební jízda se uskutečnila 20. dubna 1899. Dne 29. června 

1899 byl slavnostně zahájen provoz s cestujícími na třech jednokolejných 

tratích, které povolilo ministerstvo železnic: Bory - Lochotín (trať A), 

Skvrňany Mikulášské náměstí (trať B) a Náměstí plynárna 

Doudlevce(trať C).167 I když první den poznamenala malá nehoda na 

náměstí, kde vykolejil vůz číslo 7, rozvíjela se doprava velmi slibně. 

Využívána byla hlavně v létě a o nedělích, kdy celé rodiny jezdily na 

výlety do parku na Lochotíně a na Borech. Jízdné bylo odstupňováno 

podle vzdálenosti, jakou si cestující zvolili. Prvním druhem jízdenek byl 

tzv. malý lístek za 16 haléřů, který sloužil pro delší vzdálenosti. Tarif 

pro děti do 14 let a pro studenty činil 6 a 12 haléřů. Mimo to platily i 

předplatní časové lístky - roční (60 korun), čtvrtletní (15 korun) a 

166 Původní Křižíkovy plány sítě elektrick)'ch drah a další materiály týkající se tramvajové dopravy v Plzni jsou 
dnes součástí fondu v AM Plzně, Plzellské městské dopravní podniky, a.s. (Dopravní podniky města Plzně, 
Elektrické podniky města Plzně), 1893 - 1999. 
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měsíční (6 korun). Vidíme tedy, že systém se od dnešní doby téměř 

nelišil. Přesto musel být provoz dotován z veřejných prostředků. 

Roku 1900 byla zřízena odbočka k nádraží. Roku 1925 došlo, 

patrně i kvůli rychle se zvyšujícímu v b IJ68 poctu o yvate a rozšíření 

automobilů, k reorganizaci dopravy a linky dostaly čísla: 1 Bory -

Nepomucká třída, 2 Skvrilany - Nádraží, 3 Lochotín - Plovárna. J69 

Tramvaje jezdily zpočátku v letní době od 6.30 do 21.30 (v neděli 

a ve svátek až do 22 hodin), v zimním období jednotně od 7.00 do 21.00. 

Přestup byl umožněn na náměstí, kde se všechny tři linky křížily. 

Nejpomalejší lince Č. 3 Náměstí - Plynárna se posměšně říkalo "Kréta" a 

i služba na ní byla považována za trest. Nejvyšší provozní rychlost byla 

12 kmih. Vozovna a parní elektrárna byla umístěna v Cukrovarské ulici, 

v běžném provozu jezdilo 18 vozů (z celkového počtu 20). Za první rok 

bylo přepraveno na 800 000 cestujících a do roku 1909 se toto číslo 

zvýšilo v porovnání s následujícími lety jen mírně (na dva miliony), 

zatímco roku 1919 to bylo už osm milionů. J70 

o úspěchu tohoto typu dopravy v Plzni svědčí i fakt, že už rok po 

zahájení provozu se vozový park rozšířil o dalších pět kusů a čtyři 

vlečné vozy. Nákupy pokračovaly, roce 1933 bylo v Plzni již 55 vozů, 

z toho 45 motorových a 10 vlečných. J7J Tramvaje zde jezdí dodnes. 

167 Schéma plzeI'íské tramvajové sítě s postupným rozšiřováním tratí je znázorněno v příloze této práce. 
168 Plze!í se rychle rozrůstala: Roku 1900 měla 68 070 obyvatel, roku 1919 čítala 87 000 obyvatel a o deset let 
později už 114 704, zatímco do roku 1949 počet vzrostl jen na 121 835 obyvatel. Viz 100 let městské hromadné 
dopravy v Plzni, Plze!í 1999, s.12. 
169 H. I-ILUŠlČKOV Á a kol., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku lIl., Praha 2003, s. 81. 
170 100 let městské hromadné dopravy v Plzni, Plze!í 1999, s.16. 
17ITamtéž, s. 15. 
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6.4 Další elektrifikace 

Křižík osvětlil v Plzni Měšťanskou besedu a v srpnu 1881 

s velkým ohlasem jeviště plzeiíského divadla. V letech 1885 - 1886 

zajistil jedním tisícem žárovek osvětlení Žofína. 172 

Prvním městem v Čechách a pravděpodobně i v celém bývalém 

Rakousku, jež mělo veřejné osvětlení náměstí a ulic, byl Jindřichův 

Hradec. 173 Dne 14. března 1887 se tam v sedm hodin večer rozsvítilo 

sedmnáct elektrických žárovek. Proud JIm dodávalo dynamo ze 

zámeckého pIvovaru Černínů z Chudenic. Město mělo osvětlení 

žárovkami v o bchodech a soukromých bytech zásluhou ředitele 

černínského panství Dr. Karla Jičínského, který dal počátkem roku 1887 

v pivovaře zřídit elektrárničku pro osvětlení zámku. Protože však o 

elektřinu byl velký zájem, došlo později ke zřízení větší elektrárny v 

bývalém panském mlýně. Byla poháněna vodní silou z rybníka Vajgaru. 174 

Ale když se Vajgar při výlovu musel vypustit, nemohla elektrárna 

pracovat a město bylo bez světla. Proto velkostatek výlov urychloval a 

prováděl jej v létě a v týdnu, kdy byl úplněk. Roku 1912 si město 

Jindřichův Hradec zařídilo vlastní elektrárnu s Dieslovými motory. 

V červnu roku 1887 následoval Písek, kde se však brzy objevily 

problémy, protože dodávka elektřiny závisela na množství vody v Otavě. 

Dokonce se tam prý zpívalo: "Ta písecká elektrika, ta nesvítí, ta jen 

bliká.,,175 Ve vnitřní Praze se elektrické osvětlení instalovalo až v roce 

1894, a to na Václavském náměstí. 

172 M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšných podnikatelzi, Praha, rok neuveden, s. 24. 
173 Srovnej V. GUTWIRTH: PNklad Františka Khiíka, Praha 1941, s. 62. 
174 Ale celá akce byla doprovázena zbytečnými průtahy s úřady: pražské místodržitelství kolaudační komisi 
odřeklo a elaborát o elektrárně poslalo ministerstvu obchodu do Vídně - proti elektrárně totiž vystoupila 
poštovní správa, že uliční elektrické vedení bude rušit telegrafilÍ provoz. Proto velkostatek na vlastní náklady 
požádalo konání zkušební komise a přesvědčil ji, že telegrafy tím rušeny nebudou. Viz Archiv NTM, fond 237, 
František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 1, kart.2. 
175 1. ANDREJS, Světlonoš, s. 84. 
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Křižík byl také první, a do dnešní doby takřka jediný, kdo se 

v pražsk)!ch ulicích projížděl v elektromobilu vlastní konstrukce - jen tím 

dokázal, jak všestranné může b)!t použití elektřiny. Sám k tomu dodal: 

"Do spodku jsem namontoval elektrick)) motor a baterii a jezdil jsem 

s lím 40 km bez nabije ní. Byl to pěkn)) automobil a měl jen malou vadu, 

trochu těžší baterii. Měla pět metráků. A víte, že jsem s ní jezdil i 

příkrou Nerudovou ulicí na Hradčanech? (( 176A vzápětí vyvrátil 

domněnku, že by tam snad sjížděl jen z kopce ... Jeho nadšení pro věc 

bylo obdivuhodné. 

Pro městskou dopravu ve Vídni sestavil Křižík elektrickou 

lokomotivu a na své vlastní náklady ji zde vyzkoušel. Přestože měl 

k dispozici nejhorší úsek dráhy se stálým stoupáním, dosáhl rychlosti až 

55 kilometrů za hodinu. 

z v lastních pro středk ů financo val ro ku 1899 cvičné jízdy na trati 

Praha - Dobříš, i tam ale zůstalo jen u pokusů. 177 

6.4.1 Dráha Tábor - Bechyně 

Elektrifikace pro bíhala i na železnici, kde byla nejprve zkoušena na 

malých lokálních dráhách. Křižík v tomto duchu roku 1893 navrhl 

elektrický pohon na místní dráze vedoucí přes Vyšší Brod, ale 

ministerstvo o bchodu tento návrh zamítlo. Situace se zlepšila až se 

zemským zákonem z prosince roku 1892 o podporování železnic nižšího 

řádu. Sem spadal i projekt na původně parní dráhu v Bechyni, vytvořený 

tamějším družstvem a předložený roku 1896 sněmu. Družstvo se po 

jednání s Janem Sedlákem o dva roky později rozhodlo pro elektrický 

pohon, který byl levnější než pohon parní. 

176 M. HRDLIČKA, Khžíkův rodn)í kraj ll. s. 29. 
177 M. ČENSKÝ, Zkušenosti úspěšn)ích podnikatelů, Praha, rok neuveden, s. 26. 
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Sám Křižík se o tomto řešení vyjádřil roku 1897 na přednášce 

Spolku inžen)'rů a architektů v Praze takto: " Vadou našich lokálních 

drah jest, že nemajíce někdy dosti dopravy ani zboží, ani osob, a jsouce 

(udfž nuceny šeNiti na nákladech provozovacfch, zhdka vlaky vypraviti 

mohou. Jedou-li pak na takové trati denně jeden nebo dva vlaky v 

každém směru, má to za následek okolnost neplíznivou, a sice, že 

připojeni na hlavní dráhy jest obtížno a obecenstvo jest nuceno čekati 

celé hodiny na stanicích, takže raději použzje povozů než místni dráhy. 

Této vadě nelze parnimi lokomotivami snadno odpomoci, poněvadž by 

provozovaci výlohy vzrostly do takové výše, že by výtěžek sotva stačil na 

úrok a umol~eni a dráhy staly by se pasivními. Dá se však odpomoci 

pohonem elektrickým, jehož výlohy zahzovaci a provozovaci nejsou tak 

značné, neboť každ)! vůz motorový jest sám lokomotivou a má tolik 

výkonnosti a adhese, že může nahraditi provoz parní. ( ... ) ,,178 Uváděl i 

další výhody elektrického pohonu: Vagony by se mohly vyrábět s nižší 

hmotností, tedy do většího stoupání. Navíc by se z nich nekouřilo, takže 

tunely by se nemusely tolik čistit a ubylo by i požárů ... 

V roce 1902 se konečně započalo se stavbou pod vedením J. 

Kubíčka. Křižík dodal elektrické zařízení pro vagony (od firmy 

Ringhoffer) a pro trať. Pravidelná doprava zde po různých zkouškách 

byla zahájena 21. června roku 1903. Podle prvního jízdního řádu trvala 

cesta z Tábora do Bechyně zhruba hodinu a čtvrt a zastávky měla ještě v 

obcích Horky u Tábora, Slapy, Malšice, Čenkov, Třebelice, Všechlapy, 

S mo leč, S ud o měř i ce a B ežero vice. 179 Oso bní vo zy měly odd ě lení I I. třídy 

pro 10 osob a III.třídy pro 30 osob. Zatížený vlak dosáhl v rovině 

30km/hod, v maximálním stoupání 15km/hod. A tato první plně 

elek trifiko vaná že lezniční t ľ ať v Rako u sko -Uher sk u se o svědčila 

výborně. Za druhou polovinu roku 1903 bylo přepraveno přes 30 000 

o s o b s fi n a n ční m pře byt k e m 9 3 O 3 k o r u 11. V r o cel 9 O 4 t o už bylo pře s 5 O 

178 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv.č. 1,30.4.1897, kart.2. 
179Tamtéž, kart.20. 
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000 cestujících a přebytek se zvýšil na ] 5 000 korun. Samozřejmě zde 

byl použit stejnosměrný proud, jehož byl Křižík vytrvalým stoupencem. 180 

Město Tábor se navíc s Křižíkem dohodlo na dalším využití 

elektrárny, a sice na provedení elektrického osvětlení obce, protože na 

dráze se v noci nejezdilo. 181 Křižík byl tímto krajem natolik okouzlen, že 

si v Bechyni postavil vilu. 

6.4.2 Křižíkova účast na stavbě vodárny v 
Káraném 

Nevyhovující kvalita pitné vody, která tak byla po staletí zdrojem 

nemocí a epidemií, si díky rozvoji hygieny vyžádala stavbu první moderní 

vodárny v obci Káraný. Tato tzv. Společná vodárna l82 začala s oficiální 

distribucí pitné vody v roce 1914. Tomuto datu však předcházela 

několikaletá složitá jednání o stavbě, první svého druhu u nás. Správní 

rada v čele s bývalým pražským starostou Čeňkem Gregorem se roku 

1909 rozhodla dát zakázku na veškeré strojní a elektrické zařízení 

Českomoravské továrně na stroje v Praze, ale určité speciální části byly 

dodány i jinými firmami
l83

, Křižíkovu nevyjímaje - ta dostala zakázku na 

rozvaděče, transformátory a na motorické a osvětlovací zařízení v hlavní 

s t a nic i. I 84 

180 Tamtéž, inv. Č. 1, kart. 2. 

181 Viz firemní tisk Křižíkových závodů Elektrick)í pohonl1a železnicích. Místní dráha z Tábora do Bechyně. 
Praha 1903. Tamtéž, inv. Č. 5, kaJ·U8. 

182 Pro tehdy samostatné obce Prahu, Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov, na základě zemského 
zákona z roku 1899. Viz 1. lÁSEK, Klenot města. Historick)í V)ívoj pražského vodárenství, Praha 1997, s. 92 a 
dále. 

183 Např. rošty pod kotle obstaral závod 1. V. Machovský, motory v načerpacích stanicích a jejich elektrické 
osvětlení A. Duda, dálkové vedení a telefony Elektrotechnická a.s., dříve Kolben a spo!. Na žádost 
Českomoravské továrny nechyběly ani velké strojírenské společnosti Breitfeld, Daněk a spo!., F. Ringhoffer a 
další. Viz A. OPATRNÝ, Vodárna hlavního města Prahy v Káraném, Praha 1927, s. 33. 
184 Technické zprávy, plány motorů, alternátorů, rozvaděčů a transformátorů z roku 1909 se nacházejí v 
Archivu a. s. Pražské vodovody a kanalizace, fond Společná vodárna, sign. G2a - 308, kart. 33. 
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o několik let později už Křižík v Káraném tak úspěšn)' nebyl. Při 

osvětlování ubytoven pro dělníky dostala přednost elektrotechnická firma 

Prokopec Laznička, sídlící taktéž v Karlíně. Technické oddělení 

vodárny v Káraném při stavebním úřadě hlavního města Prahy napsalo v 

červnu 1924 Křižíkovi; "Podepsaná kancelál Vám navrací v pNloze Vaši 

ctěnou nabídku ze dne 22.11.1923 na zahzeni elektrického osvětleni 

dvou dělnick)ích dvojdomků pli vodárně v Káraným a pli tom Vám 

" 185 oznamuje zdvohle, že provedeni této práce nebylo Vám zadáno. 

Důvod tohoto rozhodnutí zatím není známý, lze Jen předpokládat, že 

vítězná firma byla pro úřad finančně výhodnější. 

6.5 Elektrizace v Rakousku 

Na jarním zasedání státní železniční rady v roce 1910, kterému 

před sedal Křižík, se projednávaly ho spo dář ské a finanční otázky 

související se zavedením elektrické trakce. Poradní sbor se sešel 26. 

ledna. Člen komitétu Dr. Exner navrhl požádat ministerstvo železnic, aby 

byl v parlament u konečně projednán zákon o elektrizaci drah. Křižík 

spolu s dalšími členy souhlasil, ale chtěl práce rozšířit na elektrizaci celé 

rakouské železniční sítě. V rozsáhlé debatě pak promluvili např. Dr. 

Ellenbogen, Dr. Rudel (sekční šéf ministerstva železnic), plukovník Lobl 

(zástupce říšského ministerstva války), Dr. Licht (sekční šéf ministerstva 

fi n a n c í), Dr. A I t e r ( t aj e m n í k min i s t e r s t v a o rb y) a d a I š í. J 86 

Nakonec došlo k dohodě: ministerstvo železnic se vyzývá, aby: 

185 Viz Archiv a. s. Pražské vodovody a kanalizace, fond Pražské vodárny, sign. H-352, 11.6.1924, kart. 41. Ve 
stejném kartonu se nacházejí rozpočty, vyúčtování aj. t)/kající se firmy Prokopec - Laznička. 
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1) rozšířilo přípravné práce pro zavedení el. trakce na celou železniční 

síť a aby bylo použito nejen vodních, ale i tepelných centrál (hlavně 

po blíž přírodních zdrojů paliv) 

2) zahájilo s ministerst vem financí práce na trati Terst - Opčina, na 

trati Arlbergské a na trati Stainach - lrdning - Attnang - Puchheim 

3) bralo zřetel na opatření levných motorických sil a na soukromé 

podnikání 

4) bralo při vypisování prací ohled na všechny technicky osvědčené a 

výkonné firmy, a a by upředno sUío valo tuzemské 

5) konečně předložilo elektrizační zákon nejbližšímu parlamentnímu 

. d ' ,187 proJe nal11 

Za celých třicet let zřídily Křižíkovy závody úplné elektrické 

instalace v Rakousku i mimo Rakousko asi v tomto počtu: 

112 městských centrál a instalací obecních, 

13 elektrických drah, 

16 výstav, 

15 nádraží, 

156 různých ústavů a veřejných budov, 

40 velkostatků a zámků, 

77 c ukro varů a rafinerií, 

31 pivovarů, 

7 lihovarů, 

16 dřevních pil, 

52 mlýnů, 

16 továren na papír a celulózu, 

41 tkalcoven a přádelen, 

34 železných hutí a dolů, 

24 továren chemických, 

186 Zpráva o jednání a usnesení poradn ího sboru o hospodářských a finančních otázkách souvisejících se 
zavedením el. trakce z 26.1.1910. Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 4, kart. 9. 
187 Tamtéž, inv. Č. 4, kart. 9. 

95 



67 strojíren, 
j8S 195 různých jiných závodů 

Křižíkův závod rozšiřoval svou výrobu na stále nová odvětví 

elektrotechniky. Osvětlil řadu budov, např. Pražský hrad, Městskou 

pražskou spořitelnu, Zemskou banku, uměleckoprůmyslové muzeum, 

Obecní dům, vilu dr. Kramáře na Krymu, arcibiskupský palác 

v Olomouci, hotel v Mariánských Lázních, královský palác v Sofii a 

další. 

6.6 Státní elektrárenská rada 

Křižík byl členem Státní elektrárenské rady, kde zastupoval 

elektrotechnický průmysl. Tato organizace byla založena v roce 1919 

podle zákona 438/1919 Sb. z. a n. 189 při ministerstvu veřejných prací. 

Měla zajistit potřeby soustavné elektrizace, podporované státem. Zákon 

znamenal dvojkolejnost správy elektrárenských podniků, protože 

všeužitečné podniky podléhaly ministerstvu veřejných prací, soukromé 

však ministerstvu obchodu, průmyslu a živností. K realizaci zákona bylo 

přistoupeno až počátkem dvacátých let. 

Podle jednacího řádu předsedal jejím schůzím samotný ministr 

veřejných prací, případně jeho zástupce. Zahajoval a řídil a ukončoval 

jednání a prováděl hlasování. K platnému usnesení pléna a výborů musela 

být přítomna alespoň třetina všech členů. Pokud se někdo bez písemné 

omluvy třikrát po sobě nezúčastnil, mohl být ministrem zbaven členství. 

Předseda dále dbal na řádný zápis jednání a rozhodovalo jeho vytištění 

nebo uveřejnění. Na ustavující schůzi 12. července 1920 proběhly volby 

d o st álého, finančního a t e chnick ého výbo ru a do tř íčlenných výbo rů. 

188 V. LEV, Práce vítězí, Praha 1947, s. 98-99. 
189 Sbírky zákonů a nařízení [pozn. auL]. 
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Kromě Křižíka se členy staly další osobnosti z řad průmyslníků, 

továrníků, zástupců odborových sdružení nebo poslanci národního 

shromážděnÍ. Za všechny je možné jmenovat stavebního radu a ředitele 

pražských elektrických podniků Václava Běšínského (přítomen za svaz 

československých měst), Emila Kolbena (za průmysl), profesora české 

techniky v Brně Vladimíra Lista nebo vrchního ředitele zemské banky 

v P raze Em i I a R o o se, k t e r Ý zd e za st up o val o k r e sní s a m o správu. 190 

V období první republiky se soustavná elektrizace začala rozbíhat 

tak, že ministerstvo veřejných prací ve své zprávě z konce roku 1927 

konstatovalo její příznivý rozvoj. Ve dvacátých letech se elektrická 

energie stala hlavní hnací silou průmyslu v Československu, zaměstnanců 

v tomto odvětví přibývalo. Dále se uplatnila v zemědělství, v dopravě jen 

částečně. V pravidelném provozu byly už od roku 1926 všechny 

hydroelektrárny vybudované státem nebo státem společně se zemskými 

výbory, od konce roku 1927 i hydro centrála na Labi u Přelouče. Přesto u 

nás byla spot ře ba ve sro vnání s některými státy nepatrná. 191 E lektrifikace 

za Křižíkova života nicméně dokončena nebyla, vinou především toho, že 

neprobíhala na celém území republiky. Bylo to dáno nedostatkem levného 

dlouhodobého úvěru a ekonomickými výkyvy. K završení elektrizace 

d ošl o a ž vše des á t Ý chl e tec h 2 O. s tol e tí.l 92 

190 Dalšími členy byli např.: Antonín Čuřík, poslanec Národního shromáždění, Jan Hampl, elektromontér firmy 
Kolben (ve Státní elektrárenské radě zastupoval dělnictvo), Josef Hoffi113nn, starosta Gremia elektrotechniků, 
Viktor Hucl z Obchodní a živnostenské komory v Chebu, Josef Křížek, předseda Svazu elektrotechnických 
živností, Viktor Machytka, ředitel továrny Českomoravská - Kolben a předseda Elektrotechnického svazu 
československého, František Mašín, rolník, Ferdinand Prášek, poslanec Národního shromáždění, František 
Samek,vedoucí sekretář Obchodní a živnostenské komory v Praze. Další jména viz Archiv NTM, fond 237, 
František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 7, kart. 9, 
191 V Československu činila spotřeba 82 kWh na jednoho obyvatele, zatímco v Německu to bylo 220 kWh a ve 
Švýcarsku (zde bez chemického průmyslu, drah a exportu energie) dokonce 530 kWh. Údaje převzaty z 
Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, 1.12,1927, inv. Č, 8, kart. 9. 
192 C. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v česk)Jch zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k v)Jvoji elektrotechnick)Jch oborů, Praha 1999, s, 139. 
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6.7 Kolik stála elektřina? 

Klesající ceny elektřiny v průběhu let 1926 - 1934: 

Rok 1926 1927 1931 1932 1933 1934 

Sv ě t I o 4.70 3.94 3.60 3.30 3.20 3.15 

Kč 

Pohon 2.94 2.45 2.12 1. 90 1. 8 5 1. 80 

Kč 

Pramen: Zpráva o soustavné elektrizaci předložená Státní elektrárenské 

radě, Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 1, 

25.6.1935, kart. 9. 

Tyto hodnoty byly vypočítané z průměru nejvyšších cen za světlo a • 
motory. Jak je patrné z tabulky výše, ceny se snižovaly každým rokem. 

Údaje je však pro větší komplexnost nutné neposuzovat samostatně, 

nýbrž s dalšími položkami. Porovnejme tedy teď ještě výdaje průměrné 

rodiny za elektřinu s vydáními za ostatní životní potřeby: 
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Podíl elektřiny a jiných položek z celkových v~Tdajů rodiny v 

roce 1934 v procentech: 

Položka Podíl v % 

Elektřina 1 

Sociální pojištění u zemědělce > 1 

Výdaje za tabák > 1 

Pivo 1 

Cukr (při spotřebě 30 kg rOČIH 4,8 

obyvatele) 

Topivo 6 - 7 

Daně 8 - 12 

Nájem z bytu 9 - 1 1 

Obuv, prádlo, šaty 10 - 13 

Výživa 37 - 48 

Pramen: PNloha Elektrotechnického obzoru "Elektis", č. 5, roč. 

Vll /1934. ArchivNTM, fond 237, František Kl~ižík, 1847 - 1941, inv. Č. 

3, kart. 16. 

Elektřina tedy představovala v porovnání s logicky nejvyššími 

výdaji za potraviny, ošacení nebo nájem téměř zanedbatelnou položku. 

Nebylo to tedy něco, co by si v roce 1934 mohl dovolit jen málokdo. 
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Srovnání cen elektřiny a jin)/ch položek v roce 1914 a 1934: 

Položka Kolikrát se zvýšila cena 

oproti roku 1914 

Uhlí 9,62 krát 

Pivo 9,59 

Tabák 7,79 

Petro lej 7,08 

Mouka, chléb, maso, tuky, vejce, 6,43 

cukr, sůl. .. 

Pšenice 5,43 

Kůže vydělávaná 5,26 

Textil 5,16 

Elektřina 4,74 

Kůže surová 4,28 

Dříví 4,09 

Pramen: Cenová zpráva Státního úřadu statistického z 

března 1934. In: Příloha Elektrotechnického obzoru /IElektis ll
, č. 5, roč. 

VII /1 93 4. A r chi v NT M, fo n d 23 7 , Fr a n tiš e k K ř i ž í k, 1 84 7 - 1 941, i n v. č. 

3, kart. 16. 

Průměrná cena elektřiny v roce 1914 byla přibližně 65 haléřů za 1 

kWh, zatímco o dvacet let později stála 3 Kč, byla tedy 4,74 krát dražší. 

V tabulce vidíme porovnání s inflací jiných potřeb, jejichž cena vzrostla 

mnohem rapidněji, zejména u uhlí, piva a tabákových výrobků. Nutno 

ještě dodat, že nejvyšší spotřeba elektřiny, a sice 95 kWh ročně na jeden 

byt, byla roku 1934 nejvyšší v Praze. 
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, 
7 U silí o využití vodních toků 

7.1 Obecná charakteristika situace 

Úpravy vodních toků měly od počátku velký význam pro 

obchodování a byly upravovány zákonem. Do 18. století byla lodní 

plavba na řekách u nás jen příležitostná a uplatňovala se především 

voroplavba. Větší zásahy ve smyslu regulace řek se začaly provádět až na 

konci 19. století v souvislosti s rozvojem obchodu. První projekt z roku 

1894 se týkal splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Prahy a do 

Mělníka. Od roku 1897 proto byla v činnosti zvláštní komise pro 

kanalizování Vltavy a Labe, která měla budováním jezů zajistit, aby se 

mohlo na řekách přeplavovat i v do bách sucha. Komise pokračovala 

v práci i v do bě první světo vé války. 

V roce 1901 byl ve Vídni vydán tzv. říšský vodocestný zákon, na jehož základě mohlo 

být vybudováno 1600 km vodních cest v českých zemích. 193 Ale rakouská vláda tímto ve 

skutečnosti chtěla dosálmout něčeho jiného - výstavby železnice v Alpách - a vodocestný 

zákon vydala jen výměnou za souhlas s tímto projektem. Když už byla stavba železnice jistá, 

přestala vláda o regulaci řek jednat. S tím se ale česká odborná veřejnost nemohla smířit. 

7.2 Křižík a jedná ní v Průmyslové radě 

Křižík počátkem roku 1904 na schůzi průmyslové rady (přesný 

název byl Průmyslová a hospodářská rada, sekce pro průmysl, živnosti a 

193 H. HLUŠIČKOVÁ a kol., Technické památky v Cechách, na Moravě a ve Slezsku l., Praha 200 I, s. 303. 
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o bchod) navrhl, že by se měl po vzoru Švýcarska založit ústřední katastr 

vodních sil. Vedlo by to k jednotnému, racionálnímu vodnímu 

hospodářst ví, kde by hlavní slovo měl stát. Katastr by bylo možné 

vyrobit ze sice nedokonalých a neúplných, přesto však použitelných, 

sbírek vodních map a knih. Jejich existenci politickým úřadům nařizova! 

už výnos c.k. ministerstva orby z 20.9.1872. Křižík zároveň upozornil na 

to, že říšský zákon z 30.5.1869, říšský zákoník Č. 93 ani zemský zákon o 

užívání, řízení a bezpečnostním opatření vod jejich účelné využití 

nepodporují, ba spíše brzdí. Taktéž výnos c.k. ministerstva orby 

z 10.3.1899 znamenal pro podřízené úřady zásadní omezení při 

propůjčování vodních práv, zvláště pro elektrárny. Starý zákon zkrátka 

nestačil, nehledě na to, že doba pokročila a pokrok si žádá novou 

1 e g i s I a t i v u. ] 94 

Křižík viděl výhodu i v přenosu pohonné síly přímo do bytů dělníků 

a řemeslníků: " ... otec rodiny nemusil by každého dne opouštěti svůj 

domov, výchova dětí děla by se pod dozorem obou rodičů, vydání na 

domácnost by se značně snížila ... ,,]95 Odvolával se přitom opět na 

Švýcarsko a Ameriku. 

Návrh rozebíral ve svém referátu další člen průmyslové rady Julius 

Singer dne 28.3.1904. Jak se o něm Křižík vyjádřil, to byla" voda na můj 

111/))11 ,,196. Byl tedy zvolen spolureferentem, ale ne všechny návrhy mu byly 

přijaty. 

Výbor ke Křižíkovu návrhu doporučil, aby byla vypsána 

architektonická soutěž na nejvhodnější jezové konstrukce, které by 

nejlépe spl1'1ova!y podmínky pro zužitkování vodních sil a které by mohly 

zůstat po stavené i v zimě. Tak se také stalo - ředitelství pro stavbu 

194 Zpráva člena F. Křižíka o užití vodních sil při nových alpských drahách a při nutných vodních stavbách u 
příležitosti regulace řek vůbec. Český překlad zprávy z němčiny z 9.2.1904 je v Archivu NTM, fond 237, 
František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 2, kart. 9. 
195 Tamtéž, inv. Č. 2, kart. 9. 
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vodních cest společně s komisemi pro úpravu řek v Čechách a v Haliči 

soutěž v červenci roku 1906 vypsalo a došlo celkem třicet dva projektů. 

Počátkem roku byly oceněny tři návrhy. 197 A byly inspirací i v zahraničí, 

jak si Křižík ve vzpomínkách zaznamenal: "Na kanalisované Vltavě, na 

stFedním, jakož i dolním Labi do§lo k zhzenf velkého počtu moderních 

jezů, vesměs založených na my§lenkách dotyčné soutěže a studovaných 

mnoha cizozemskými inžen)Jry. Zvlá§tě američtf odborníci studovali tato 

zaNzenf na mistě a stát New York vystavěl šest velkých jezů na kanále 

Feky Ohio, která spojuje Velká jezera s oceánem, podle jezu 

, k I 'Vl v M' v. • ({ 198 postavenemu na ana isovane tave u Zre}OV1C. 

7.2.1 Kanalizování Labe mezi Hradcem 

Králové a Mělníkem 

Tento projekt podporoval Středolabský komitét. Požádal nejprve o 

dobrozdání Spolek českých architektů a inženýrů v království českém a 

zahájil šetření v těchto hlavních bodech: je-li využívání Labe z pohledu 

hydrotechnického a kanalizačního vůbec možné, kolik energie by bylo 

možné takto získat a jakým způsobem a bude-li cena této energIe 

konkurenceschopná. Když bylo zjištěno, že Labe disponuje dostatkem 

vody a není ani jiných překážek, vypracovali pro komitét inženýři K. 

Rosa a J. Vejdělek, profesoři c.k. státní průmyslové školy na Smíchově, 

návrh projektu využití vodních sil na kanalizovaném středním Labi. 

Komitét se současně obrátil na Františka Křižíka, považovaného za 

jed no ho z ne j vět š í c hod bor n í k ů v t é t o věc i, a by t e nt o p roj e k t pro s a d i 1. 199 

To však nebyl jednoduchý úkol a průtahy se splavňováním této řeky 

196Tamtéž, inv. Č. I, kart. I. Rukopis Singerova návrhu je uložen tamtéž, inv. Č. 2, kart. 9. Srovnej F. KŘlŽÍK, 
Paměti, Praha 1952, s. 199 - 200. 

197 Překlad referátu ministerského rady a předsedy kanizační komise ing. Mrázka ve vodohospodářské radě z r. 
1907. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 3, kart. 9. Srovnej F. KŘIŽÍK, 
Paměti, Praha 1952, s. 20 I - 202. 
198 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 203. 

199 Projekt využití vodních sil od K. Rosy a 1. Vejdělka, Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 _ 1941, 
kart. 20. 
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mohly později vyvolat asocIace s rožšiřováním vodovodu v Káraném, kdy 

s e zem ě děl c i o b á val i, že by při šli o s pod n í vod u . 200 

Na zasedání rakouské průmyslové rady v prosinci roku 1904 Křižík 

tedy předložil zprávu o otázce zužitkování vodních sil v Čechách (dosud 

se jednalo jen o oblasti v obvodu alpských železnic), konkrétně o využití 

Labe na úseku od Hradce Králové k Mělníku. Při splavňování řeky ale 

narážel na samé potíže, ať už se jednalo o výkupy mlýnů nebo o neochotu 

měst. Už roku 1903 se Křižík podivoval agrárníkům, že vůči projektu 

zaujímají odmítavé stanovisko: " ... strana agrárni tak usilovně se bráni 

proti splavněni a kanalizování řek, a přece, jestliže někdo bude míti 

hned pozitivní zisk z vykonaných prací, jsou to jedině agrárníci ... ,,20J 

7.2.2 Laterální kanál v Hoříně 

Kanalizační práce pro bíhaly i na úseku Praha - Mělník, kde bylo 

využito řeky Vltavy. Křižík se využitkováním vodní síly na laterálním 

kanále hořínsko-vraňanském zabýval od roku 1900 a podával dobrozdání 

K o m i s i pro k a 11 a 1 i z o v á ní řek V lt a v y a La b e v Č ech ách. 202 Dr u ž s t vo obcí 

11a pravém břehu Vlt avy 203 si od Křižíka nechalo vypracovat projekt, 

který byl v květnu 1905 předložen místodržitelství. Bylo v něm uvedeno, 

že vltavskou vodu lze využít, ale nebude přitom strádat vorová a lodní 

doprava. Elektřina má sloužit v první řadě vleku lodí na kanále zdarma a 

pak má sloužit v rozlehlém okolí k osvětlení, pohonu motorů v 

hospodářství, maloprůmyslu a snad velkoprůmyslu, bude-li síly 

dostatek. 2
0

4 Roku 1906 místodržitelství odpovědělo, že dle zákona o 

200 V. GUTWIRTH, Příklad Františka Khiíka, s. 142. 
201 V. GUTWIRTH, Příklad Františka Khiíka, s. 142-144. 
202 Např. dopis Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách z 12.února 1903, ve kterém komise 
děkuje KJižíkovi za jeho dobrozdání z ledna 1903, týkajícího se celkového uspořádání elektrického zařízení při 
plavidlech v Hoříně, které Komise vezme v úvahu. Viz Archiv NTM, fond 237, František IGižík, 1847 - 1941, 
kart. 3. 
203 Jednalo se o společenstvo obcí Vel trusy, Všestudy, Dušníky, Jedibaby, Křivousy, Vojkovice, Bukoly a 
Hostín. Družstvo původně zamýšlelo využít zdýmadla ve Vral'íanech a postavit tam elektrárnu k hospodářským 
účelům. Místodržitelsví ale výboru družstva doporučilo Hořín s tím, že tam má voda větší sílu. Viz tamtéž. 
204Tam též. 
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vodním právu z roku 1870 ustavuje místní šetření znalci na den 

25.dubna 1906. K činnosti komise se Křižík o měsíc později vyjádřil na 

místodržitelství: Potěšilo ho, že komise schválila napouštět kanál i v 

zimním období, což byla velká výhoda Hořína. Ale zároveň projektanti 

uznali, že při ledové tříšti se bude kanál muset uzavřít, vycházeje přitom 

ze zkušeností podobných elektráren v zahraničí (Švýcarsko, Německo). 

Elektrárna by snad mohla občas pracovat i pod stavem vody, nejen při 

pře byt k u, což bys e j i stě pro jev i Ion a jej í pro s per i tě. 205 

Křižík tehdy spolu s Družstvem prováděl rozsáhlou propagační 

činnost rozšiřováním brožur, přednášek a propagačních výstav, což 

vyžadovalo nemalé náklady. Např. v Lužci nad Vltavou uspořádal 

výstavku, která přibližovala použití elektrických motorů v hospodářské 

praxi (mlácení, řezání slámy a dříví, šrotování) i v domácnosti (vaření, 

svícení aj.). 

První stavby skončily již v roce 1907 a na pobočním kanále v 

Hoříně tak vzniklo zdymadlo, které se s téměř devítimetrovým spádem 

zařadilo mezi nejvyšší v Evropě a dosud je nejvyšším plavebním stupněm 

mezi Praho u a Mělníkem. Vynesením c. k. ministerstva o bcho d u 206 po 

dohodě s ministerstvy vnitra, orby, financí a železnic bylo prohlášeno, že 

zřízení elektrického pohonu na kanále lze přenechat firmě Křižík. 207 Z 

počtu zainteresovaných ministerstev je dobře patrné, o jak komplikovaný 

podnik se jednalo. Rozpočet na stavbu centrály dodali bratři V.a P. 

K a v a Jí r o v é, ar chi t e k t i a s t a v i tel é v P r a ze. 208 

Ještě podrobněji několik slov k financování celého podniku: Byla 

zřízeno společenstvo obcí v podobné formě, jaká se uplatnila ve 

společenstvu pražských obcí s předměstími, když byla zřizována tzv. 

205 Tamtéž. 

206Yynesení č. 40907 z 15.března 1908 o využitkování spádu zdýmadla vrai'íansko-hořínského. Tamtéž, inv. č. 
2, kart. 3. 
207 Y. LIST, Y. SÝKORA, Strojní a elektrické zaN:ení plavidel v HoNně. In: Zvláštní otisk Technického 
obzoru, Praha 1908. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 20. 
208 Rozpočet se nachází v Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847- 1941, inv. č. 3, kart. 8. 

105 



Společná vodárna. Akciová společnost přicházela v úvahu až v poslední 

řadě, protože se jednalo o nekomerční, obecně prospěšn)'1 podnik. Avšak 

finan c o vání zp o ma 1 o val rezervo vaný přístup obecních a mě stských 

zastupitelstev, způsobený nejednoznačným postojem vlády k celému 

projektu. Vhledem k o becně užitečné povaze podniku zde stanovil 

advokát Petr Nesý v dubnu roku 1908 tzv. povolovací dobu výjimečně na 

sedmdesát pět let (stavba ale musela být hotová do tří let), pak mělo vše 

připadnout bezplatně státu. Prvních deset let zde neměla být vybírána 

vo dní činže. 

Roku 1910 družstvo projekt zcela přenechalo Křižíkovi, protože 

elektrárna měla být zřízena dle nákladných projektů A. Martínka, což si 

dr u ž s t vou žne m ohlo d o voli t. 209 

7.3 Zřizování vodních elektráren 

Křižík se touto otázkou dlouhodobě zabýval. Díky elektrárnám se 

mohla vodní energie přeměňovat v elektrickou, využívanou k osvětlení, 

což bylo velmi výhodné. Podle této myšlenky se poprvé uskutečnilo 

v letech 1887 1888 osvětlení v Jindřichově Hradci, roku 1888 

V Písku.
2lD 

Nebyl by to ale Křižík, kdyby se spokojil Jen s tím. Pomocí 

vodních sil chtěl dosáhnout elektrizace celé země ... 

Stavbu vodních elektráren z veřejných prostředků podpořil až zákon 

o s o u s t a v n é e 1 e k t r i fi k a c i z r o k u 1 9 1 9. 211 Fin a n ce z ů s tal y ale i 11 ad á 1 e 

nejpalčivějším problémem. Hlavní příjmy plynuly elektrárnám z průmyslu 

a živností, ale zřízení i provoz elektráren tvořily velmi nákladné položky 

209 Tamtéž, kart. 3. 
2101. KOTT AS, František Khžík, Praha 1987, s. 64. 
2l1Yládní návrh zákona viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847- 1941, inv. Č. 6, kart. 9. 
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a zisk se nedostavil okamžitě, což platilo zejména pro elektrizaci 

chudého venkova. Proto věnovalo ministerstvo zemědělství v letech 1927 

- 1931 ročně 10 000 000 Kč na vybudování sítí 212 (toto se dělo částečně 

již v roce 1926). 

V této situaci se elektrárny nemohly obejít bez pojištění. Na výběr 

bylo pojištění požární proti škodám na strojích a strojním zařízení, 

pojištění povinného ručení nebo pojištění chomážní (tj. pojištění 

přerušené výroby - např. po dobu rekonstrukce elektrárny pojišťovna 

platila mzdy dělníkům, daně, nemocenské, úrazové a penzijní pojištění 

atd.).213 

Hlavním zdrojem energIe pro všeužitečné podnik y 214 byly ještě v 

druhé polovině dvacátých let 20. století hlavně parní elektrárny tepelné, 

protože vodní síly nebyly dosud vybudovány všude a také využití 

odpadové energie bylo dosud málo rozšířeno. 215 

7.3.1 Elektrárna ve Vysokém Mýtě 

Roku 1908 postavil elektrárnu ve Vysokém Mýtě, kterou spravoval 

podstatně déle než tu o čtyři roky mladší v Kolíně, a sice až do druhé 

světové války.216 Po vzniknu Československé republiky, když klesla 

koruna asi na 10haléřů, rozpomněla se o bec na své smluvní právo výkupu 

elektrárny a prohlásila, že ji přejímá za obnos, který se vypočítá z 

212 Dle zákona z 1.7.1926 Č. 139 Sbírky zákonů a nařízenÍ. Viz 1. TOMÁNEK: Soustavná elektrizace ve 
státním rozpočtu. In: V. PTÁČEK: Elektrotechnická ročenka Elektrotechnického svazu československého 
1927, Praha 1927, s. 79-81. 
213 J.JUGL, Několik stručn)ích poznámek o pojWění elektráren a el.zaNzení. In: V. PTÁČEK, Elektrotechnická 
ročenka Elektrotechnického svazu československého 1927, Praha 1927, s. 40-41. 
214Založeny jako a.s. nebo s 1'.0., a to s účastí činitelů veřejných i soukromých, přičemž činitelé veřejní vlastnili 
min. 60% celkového kapitálu, jen výjimečně byla jejich účasl menší. Stát býval zúčastněn 15-20% - potřebné 
částky byly zařazovány do rozpočtu ministerstva veřejných prací, jenž mělo na starosti soustavnou elektrizaci. 
Viz 1. TOMÁNEK, Soustavná elektrizace ve státním rozpoč/u. In: Y. PTÁČEK, Elektrotechnická ročenka 
Elektrotechnického svazu československého 1927, Praha J 927, s. 79-81. 
215 Tamtéž. 
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původního nákladu zmenšeného o 2 % za šestý a každý další rok jejího 

provozu. Křižík se ale bránil tím, že elektrárnu přece kdysi postavil bez 

veškerých o bětí ze strany Vysokého Mýta. Došlo proto k soudnímu 

sporu 217
, který Křižík sice vyhrál, ale až v poslední instanci - soud uznal, 

že před koupí by musela b)'t koruna k její před válečné ceně 

valorizována. 218 

Ředitelem elektrárny ve Vysokém Mýtě byl od jejího založení Ing. 

Křeček, po jehož smrti v prosinci roku 1935 ho prozatímně nahradil 

Josef Šeda. 219 

7.3.2 Elektrárna v Kolíně 

V roce 1911 Křižík se část výro by rozhodl přenést do Kolína, kde 

nechal na místě bývalého lihovaru postavit parní elektrárnu. Dohodl se s 

místními mlynáři dr. Radimským a Ing. Formánkem, že jim bude dodávat 

elektřinu ze své nové centrály. Smlouvy na odběr elektřiny uzavřel i s 

okolními obcemi (např. s Nymburkem, Sadskou, Žiželicemi, Čáslaví 

aj.).220 Rozpočty dodal tentýž rok kolínský stavitel Jan Sklenář. Jednalo 

se o zřízení slévárny, postavení bytů ze skladiště lihu v továrně, 

postavení základu točny na vagony a další stavební práce. Do Kolína 

občas zajížděl Gustav Schmaus, aby zkontroloval tamější situaci a 

informovalo tom svého tchána Křižíka: "Drah)) tatínku, po rozmluvě s 

maminkou zajel jsem dnes ráno do Kolína, abych pl~ehlédl zdejší práce, 

dohlédl na personál a podal ti tímto zprávu. V elektrárně instalují naši 

lidé světlo, kterého jest nejv))še potFeba. Čekáme na transformátor, 

kter)) jest již avisován. Jakmile dojde tedy, bude s emoci s osvětlením 

strojovny a kotelny počíti. Do kotelny dnes dopravili pl~ihNvač a zítra 

ho budou zvedati na kotel. Otvory do strojovny se provísorně zakryjí. Se 

216 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 145. Srovnej tamtéž, s, 166. 
217 Blíže o tomto sporu viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 36 a 49. 
218 Tamtéž, inv, Č, 1, kart. 2. 
219 Dopis J.Šedy z Vysokého Mýta Křižíkovi. Viz tamtéž, inv, Č, 86,26,2.1935, kart. 36, 
220 Mapové schéma s obcemi připojenými na elektrárnu v Kolíně se nachází tamtéž, inv. č. 3, kart. 8. 
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r , 

strojem běží se do sedmi hodin, dosud jen pro Feldmanna. (. .. J Navštívil 

jsem Feldmanna, který jak se zdá po předložení účtu bude chtěl nám 

dělat obtíže, že jsme pr)) ho instalací světla zdrželi. To se ostatně dalo 

očekávati. My jsme tam hotovi, až na vícepráce a pl~ipojení rozvaděče v 

druhém poschodí, což se bude moci udělati až v neděli. (. .. J S vedením 

směrem ku nemocnice jsou naši lidé hotovi a má se v pátek nebo v 

sobotu začíti s dodávkou proudu do části sítě. Snad nejdéle do t))dne 

bude celá síť hotova, ač se to hká již měsíc. Já se chci zítra opět 

podívati do Malína, večer pak se vrátím do Prahy. V sobotu bych se pak 

eventuelně zase sem podíval. (. . .) Ruku líbá Tvůj vděčný syn Gustav 

Schmaus. ,,221 

Dodávky proudu měly být zahájeny koncem roku 1912. Návrh na 

účetnictví továrny a elektrárny v Kolíně z prosll1ce roku 1912 nám 

nejprve osvětluje vnitřní chod továrny: Knihování se mělo zavést 

odděleně tak, aby bylo možno rozpoznat rozdíl továrny v Kolíně od 

centrálního závodu. K tomu bylo nutné pořídit knihy obchodní: hlavní 

knihu, pokladniční knihu, prima-notu a knihu účtů vydaných. Kromě toho 

se měly vést zápisy pomocné, jako zásobník zboží, seznam došlého zboží 

či koupě za účelem došlých účtů, kalkulace listiny i různých čísel práce v 

dílně, příslušné zanášky materiálu, mzdy atd. Veškeré účty za prodanou 

listinu se měly vystavovat na blanketech o bjednaných speciálně pro 

slévárnu a pak zasílat do centrálního závodu k zaknihování, takže 

centrální závod sám si měl vést saldokonto s evidencí o dlužnících. Totéž 

platilo o účtech došlých, z nichž menší měly být placeny jako dosud v 

Kolíně a větŠÍ jako dosud v centrálním závodě. V hlavní knize měla být 

založena provozovací konta tak, aby byl zvlášť vidět výsledek slévárny i 

to vámy. 

Co se týkalo účetnictví elektrárny, na zápisech a provozních 

knihách pracoval pan Hocker. Účty za instalace měly být zasílány do 

Karlína a knihovány jako dosud v centrálním závodě. Vše se po 

221Tamtéž, inv. Č. 78, 6.12.1911, kart. 36. 
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projednání detailní manipulace s pány Schmidem, Hockerem a Hurtem 

doporučovalo tedy vést na místě, s výjimkou saldokont, která měla být 

evidována v centrálním závodě. m 

Elektrárna v Kolíně měla b)/t spolu s elektrárnou v Poděbradech 

prvním krokem k soustavné elektrizaci Polabí, ale z velkoryse pojatého 

záměru nakonec sešlo. 

Poděbradskou vodní sílu si Křižík pronajal koncem roku 1913 za 24 

000 K. Dne 13. února 1914 se zavázal ke "značným obětem", když mu 

byla schválena smlouva o dodávce proudu městu Poděbradům.223 

Začátkem roku 1916 ale tamější vodní sílu získal Svaz středo labských 

okresů, který se hájil obecnými zájmy proti zájmům soukromého 

podnikatele. Za těchto podmínek byl Křižík nucen prodat svazu i 

elektr árn u v Ko líně, co ž Pražská úvěrní banka j en uvítala. 224 Tehdy už 

běžela jednání o zakcionizování Křižíkových závodů ... 225 

7.4 Snahy o sjednocení vodohospodářské 
. organIzace 

Součástí panské sněmovny byla národohospodářská komise. Ta 

o bdr žel a zprávu o usnesení r ako uského vo do cestného sjezd u, jenž se 

konal 20. a 21. července 1917 ve Vídni. Stálo v ní, že v zemi je několik 

vzorně vystavěných vodních cest (na kanalisované Vltavě, moderní jezy 

na středním a dolním Labi) a jedno z největších zdýmadel Evropy -

v Hoříně u Mělníka - jímž byl překonán spád devět metrů a které funguje 

222 Návrh na účetnictví v Kolíně (nepodepsaný). Tamtéž, inv. č. 3,10.12.1912, kart. 8. 
2'3 v v, •• 

•. F. KRIZIK, Pametl, Praha 1952, s. 210. 
224Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 79, 14.2.1916, kart. 36. 
225 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 210. 
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převážně na elektrický pohon. Přesto nIc z toho nevedlo k "vývoji čilé 

plavby", spíše naopak: i v kruzích nakloněných používání vodních cest se 

ukázala nelibost až opozice. Příčiny byly spatřovány ve špatné tarifní 

politice železnic a lodních společností a v nedostačující výzbroji 

tuzemských vodních cest. 

Rakouský vodocestný sjezd se dále shodl, že do budoucna chybí 

jednotná organizace vo doho spo dářských úřad ů a jedno d uchý způso b 

jednání. Jeho neuvěřitelnou složitost ilustruje snad nejlépe to, že každá 

kapka vody tekoucí Labem náleží na své cestě Čechami do osmi (!) 

kompetencí, protože o ní rozhoduje těchto osm úřadů: místodržitelství, 

země (zemská správa), zemědělská rada, vodocestné ředitelství 

v ministerstvu obchodu, komise pro kanalizování Vltavy a Labe, zemská 

komise pro regulaci řek, sekce pro hrazení bystřin a konečně inspektorát 

pro vnitro zemní plavbu. Z nich každý pochopitelně zastupuje v první 

řadě své vlastní zájmy. V této souvislosti bylo na sjezdu upozorněno, že 

Spolek inženýrů a architektů v Království českém poukázal na tyto 

poměry už roku 1912 v pamětním spise, kde navrhl utvoření jednotné 

zemské vodohospodářské komise. Její zřízení by nevyžadovalo zákonného 

usnesení, nevznikly by tudíž žádné větší peněžní náklady. Toto podání 

však zůstalo dosud, po pěti letech, nepovšimnuto. 226 

Zajímavý Je Křižíkův názor, že Je lepší větší počet menších 

elektráren než několik gigantů, protože porucha či zničení velké 

elektrárny by způsobilo značné ztráty. Tím odsuzoval monopol a 

přikláněl se k privatizaci: "Jsem pl~esvědčen, že opravdové soustavné 

elektrisace by se lépe dosáhlo menšimi soukromými elektrárnami beze 

všech privilegii a úlev. Bylo by to k prospěchu státni správy, protože 

tyto soukromé podniky by musely dostát všem daňov)lm povinnostem a 

mělo by to v)I/1Odu pro konsumenty, protože by kupovali proud 

levněji. ,,227 

226 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 5, kart. 9. 
')17 v v, • 

-- F. KRlZIK, Paměti, Praha 1952, s. 207. 
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8 Křižíkova role v samosprávě 

8.1 Úvod k vývoji samosprávy v českých 

zemích 

Převratné změny v revolučním roce 1848 měly za následek také 

zrušení poddanství. Zánikem patrimoniálních úřadů bylo třeba přenést do 

té do by jimi vykonávanou správu na jiné úřady. Nakonec byla svěřena 

státním politickým úřadům. Řídit tak rozsáhlé správní záležitosti pro ně 

však bylo finančně příliš zatěžující. Část úkolů byla proto předána 

samo tným o bčanům a realizovala se v orgánech strukturovaných po do bně 

jako ve státní správě. Tím byla zavedena dvoukolejnost správy, tj. vedle 

stá tních úřadů existo valy samo správné orgány. 

Jednalo se o samosprávu korporační neboli komunální. Samospráva 

politická, což znamenalo, že vedle státních úředníků z povolání by 

zasedali občané, fakticky neexistovala. Výborným znalcem a 

organizátorem samosprávy byl např. Bohuš Rieger, Jiří Pražák či Albín 

Bráf, v Plzni pak František Schwarz nebo politik a národohospodář Karel 

Mattuš. 228 

vývoj samosprávy se dělí na dvě zásadní období. První etapa začíná 

revolučním rokem 1848 a pokračuje do vydání únorové ústavy roku 1861, 

druhá obsahuje léta 1862 - 1918: 

228 Šedesát lel československé samosprávy. Vydáno péčí Svazu českých okresů a Svazu československých měst 
v Československé republice v jubilejním roce 1925, s. 20-21. 
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8.1 .1 Období 1848 - 1862 

Hlavní body samosprávy obsahoval už návrh kroměřížské ústavy a 

zůstaly v další, březnové ústavě. Tzv. Stadionovým prozatímním 

obecním zřízením z března roku 1849 se základem svobodného státu stala 

svobodná obec. V zákoně se hovořilo o obcích místních, okresních a 

krajských, ale v platnost vstoupily pouze předpisy o obcích místních 

(základem se stal hlavně josefínský katastľ). pľoběhly do nich však jen 

první volby, protože období neoabsolutismu znamenalo zásah do nedávno 

vzniklých samosprávných orgánů. Důležitou změnu přinesl říjnový diplom 

a únorová ústava z ľoku 1861. 

Tyto nejnižší samosprávné instance měly podle obecního zřízení 

dvojí působnost: přirozenou (tj. vlastní záležitosti) a přenesenou (tj. 

záležitosti, jejichž vykonávání bylo přikázáno státem). 

8.1.2 Období 1862 - 1918 

V březnu následujícího roku byl vydán ľámcový říšský obecní 

zákon. Navazoval na Stadionovo obecní zřízení a platil až do konce 

monaľchie. Ani on se netýkal statutárních měst. 

Vedle místních o bcí měly být fakultativně zřízeny o bce okresní a 

krajské a nad nimi obec zemská. Nejvyšší obcí měl být stát. Konečným 

výsledkem bylo, že se obce dostaly pod dvojí dohled, a sice pod dozor 

vyšších obcí a na druhé straně státu. 

Tento zákon v úplnosti nemohl platit bez prováděcích zemských 

zákonů - pro Slezsko roku 1863, pľO MOľavu a Čechy o ľok později. V 
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Obecní příslušníci si volili obecní zastupitelstvo - tzv. obecní 

starší. V každé obci působil obecní výbor (neměl výkonnou moc), který 

si volil obecní představenst vo. Od poloviny šedesátých let se volilo 

podle tzv. censové soustavy, tedy podle daní, v kombinaci se soustavou 

kapacitní (největší poplatníci, kterých bylo nejméně, volili třetinu 

výboru, stejně jako mnohem větší počet nejmenších poplatníků). 

Prozatímní zřízení se nevztahovalo na tzv. statutární města, která 

se řídila vlastními předpisy (statuty). 

Roku 1864 došlo v Čechách k zavedení samosprávy okresní, která 

byla fakultativní, a byly zde proto zavedeny analogické orgány, tedy 

okresní zastupitelstva, která si volila okresní výbory. Na Moravě a ve 

Slezsku byly zákony přijaty, ale nikdy neplatily. Náhradou se jim staly 

okresní silniční výbory a starostenské sbory. 

K realizaci krajské samosprávy nedošlo, proto nad okresními 

zastupitelstvy stály jako nejvyšší instance zemské výbory. Předcházely 

JIm stavovské zemské výbory, které navzdory březnové ústavě 

pokračovaly až do roku 1861. Tehdy vznikly na základě únorové ústavy, 

respektive zemských ústav, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nové 

zemské výbory. V Čechách byla tato zemská samospráva zlikvidována 

roku 1913 tzv. anenskými patenty. 

Činnost českého zemského výboru byla roku 1896 rozšířena o obor 

zvelebení malých živností. Podporoval řemeslnou výrobu a vzdělávání 

živnostníků. Jeho poradním orgánem byla od roku 1899 zemská komise 

živnostenská, v níž zasedali průmyslníci a která výboru podávala návrhy 

a dobrozdání. Komise byla roku 1920 reorganizována v zemskou 
li t živnostenskou radu pro Čechy i se správními kompetencemi za účelem 
f: 
~ 1 povznesení malých živností. 
, 
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Výkonnými orgány zemského v)lboru byly v této záležitosti 

zavedeny ústavy pro zvelebování živností neboli obchodní a živnostenské 

komory. Povznesení průmyslu měla za cíl i umělecko-průmyslová muzea v 

Praze, Plzni, Českých Budějovicích a jinde. 229 

8.1.3 Období první republiky 

Tato etapa Je charakteristická postupným omezováním územní 

samosprávy státem. Dne 29. února 1920 byla vydána nová ústava 

Československé republiky. Kromě ní byl téhož dne přijat zákon o 

zřízení župních a okre sních úřadů. Cílem bylo unifiko va t a sj edno tit 

i, správu na celém území republiky, tedy odstranit dosavadní dvoukolejnost 

a správu celkově "odrakouštit". Zrušením zemských zřízení mělo dojít 

k její decentralizaci. V župních a okresních obvodech sice měly působit 

samosprávné orgány, ale předsedal jim úředník dosazený státem. 

Župní zákon nakonec začal platit pouze na Slovensku (od roku 

1923), v Čechách fungovaly zemské a okresní správy politické. Na 

Podkarpatské Rusi existovaly úřady župní a pod nimi služnovské. 

Dosáhlo se tedy opačného výsledku, totiž správního trialismu. 

Novela župního zákona z roku 1927 už platila v celém 

Československu. Na Slovensku opět zavedla zemské zřízenÍ. Samospráva 

byla převzata z roku 1920, Jen se přizpůsobila novým zemským 

podmínkám. Stát do ní přitom opět významně zasahoval v zemské i 

okresní rovině. Správní systém sice byl sjednocen, nikoliv však právní 

řád. 

229 Šedesát let československé sa171o~právy. Vydáno péčí Svazu českých okresů a Svazu československých měst 
v Československé republice v jubilejním roce J 925, s. 82. 
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V samosprávě působil Křižík jako člen okresního zastupitelstva 

v K a rl í n ě v dob ě s tar o s t o v á n í P a v Jí č k a a Stá r k a . 230 Ji n a k měl, v zhl e dem 

ke svému oboru, nezastupitelnou úlohu v samosprávě zájmové, především 

v obchodních a živnostenských komorách. 

8.2 Křižíkovo působení v obchodní a 

živnostenské komoře v Praze 

8.2.1 vývoj a hlavní funkce obchodních a 

živnostenských komor 

Kořeny institucí tohoto typu sahají až do druhé poloviny 17. 

století. Ve Francii měly tyto hospodářské komory hájit zájmy obchodníků 

místo zrušených cechů. Vznikaly nejprve ve francouzských přístavních 

městech, ale během napoleonských válek byla instituce komor přemístěna 

do Německa a do rakouských provincií v severní Itálii. 

Oproti tomu v rakouských zemích se komory začaly zřizovat až 

později, přestože jejich funkce mohla být plně využita už za kancléře 

Metternicha. Vždyť hlavním úkolem komor bylo informovat Vídeň o 

hospodářské situaci v jednotlivých regionech monarchie, což by politice 

absolutismu vyhovovalo. Tzv. první fáze průmyslové revoluce, o které 

byla zmínka výše, zásadně měnila hospodářský charakter monarchie. 

Města se stále více industrializovala a zařizovaly se v nich první 

průmyslové podniky a potřeba těchto organizací rostla. 

230 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 48. 
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Teprve dne 15. prosll1ce 1848 bylo v Rakousku vydáno tzv. Zatímní 

u s t a n o ven í o zří z e n í o b c hod 11 í c h k o 111 o r Č . 2 7 II 8 4 9 ř. Z. 231 Pod len ě h o 

byla však zřízena pouze komora ve Vídni. Proto bylo toto ustanovení 

ještě téhož roku 18. března zrušeno a 26. března nahrazeno novým, tzv. 

Zatímním zákonem Č. 122 ř. z. o zřízení obchodních a živnostenských 

komor. Na základě této normy byla monarchie rozdělena na obvody 

šedesáti komor, z toho v rakouských zemích jich bylo dvacet šest. 232 A co 

se od nich očekávalo? Byly zřízeny ke sdružování obchodníků, 

živnostníků a průmyslníků, aby podporovaly jejich činnost. Dále měly 

sloužit jako informační zdroj pro podnikatele pořádáním přednášek, 

výstav apod., zprostředkovávat jim zahraniční kontakty a starat se o 

vzdělávání budoucích obchodníků. Za tímto účelem při nich působily 

různé ústavy a zařízení, např. škola pro zlatníky a klenotníky. Brzy po 

založení hrály komory pro stát důležitou roli v národním hospodářství, 

které se stále více liberalizovalo a ústřední orgány nad ním nechtěly 

ztratit kontrolu ani vliv. Ke svobodě podnikání přispěl i živnostenský řád 

zroku 1859. 

Obchodní a živnostenské komoľy podléhaly přímo svému zřizovateli 

- ministerstvu obchodu. V Čechách vznikly komory v Praze, Libeľci (po 

neúspěšných snahách zřídit komoru v Hľadci Králové spadala pod 

Liberec, v němž měla ovšem komora německou převahu, i oblast 

východních Čech), dále v Chebu, Plzni a Českých Budějovicích. Na 

Moravě působily komoľy v Bľně a Olomouci, ve Slezsku v Opavě. Jemu 

podávaly každý ľok zpľávy o stavu živností a obchodu a jednou za pět let 

ho infoľmovaly o celkovém stavu náľodního hospodářství ve svém 

obvodu. Také mu podávaly, bud' na výzvu vlády nebo z vlastní iniciativy, 

dobrozdání o návľzích zákonů a nařízení, pořádaly dotazníkové akce a 

vydávaly statistické zpľávy v ľámci svého obvodu, spravovaly penzijní 

fondy, aľchivy vzorků a známek, zřizovaly kromě vzdělávacích 

231 Říšského zákoníku [pozn.auL]. 
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odborných institucí i spořitelny a banky, průmyslová muzea. Svůj vliv 

uplatnily i při výběru přísedících u obchodních soudů a fungovaly jako 

rozhodčí úřad některých obchodních sporů. 

Únorovou ústavou roku 1861 byla komorám svěřena kromě důležité 

poradní úlohy i politická funkce, potvrzená reorganizačním zákonem 29. 

června roku 1868 (č. 85/] 868 ř. Z.)233: staly se z nich samosprávné 

instituce a od roku 1873 byly oprávněné vysílat poslance do říšské rady a 

1 , v 734 na zems ce snemy.-

A jaká byla vnitřní organizace jednotlivých komor? Každá měla 

nejméně 16 a nejvíce 48 tzv. skutečných členů, které si volili ve svém 

obvodu všichni průmyslníci, obchodníci a živnostníci. Volební období 

trvalo šest let, ale po třech letech polovina tzv. skutečných členů 

odstoupila a byli zvoleni noví členové. Voliči dávali svůj hlas na základě 

vo le bního censu, po dmíněného výší odváděné výdělko vé daně. Komora si 

pak zvolila předsedu (prezidenta) a místopředsedu (viceprezidenta), 

které musel schválit ministr obchodu. Těžiště působnosti komor se dělilo 

pod dva odbory - živnostenský a obchodní - ale vyžadovala-li to situace, 

mohl být zřízen i odbor horní. 

Roku 1919 zvolila Křižíka svým dopisujícím členem obchodní a 

živnostenská komora v Plzni. Pražská obchodní a živnostenská komora, 

v níž Křižík mnoho let působil i jako člen rozhodčího soudu, měla velkou 

zásluhu mj. na budování železnic v Čechách, na úsilí o splavnění a 

regulaci Vltavy a Labe a na pořádání tzv. jubilejní výstavy roku 1891. 

m 1. KOPEČKOVÁ, Obchodní a živnostenská komora v Plzni. In: Západočesk)í historick)í sborník 1/1995, s. 
120. Srovnej D. BECHNÝ -D. BRAUNOVÁ - V. BYSTRICKÝ aj., Historie a současnost podnikání na 
Plzeiísku, Žehušice 2002, s. 50. 
233 Tento zákon byl ještě novelizován zákonem 30.6.1901 (č. 103/1901 ř. z.), který platil až do zrušení komor 
roku 1948. 1. KOPEČKOVÁ, Obchodní a živnostenská komora v Plzni. In: Západočeský historický sborník 
1/1995,s.120. 
234 2.4.1873 - tzv. dubnová ústava, císař schválil zákon o přímých volbách do říšské rady. Byl prosazován už 
roku 1867, ale tehdy byly přímé volby povoleny jen výjimečně. 
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9 Veřejná činnost 

9.1 Spolky a Křižík 

9.1.1 Obecný vývoj 

Odborné spolky začaly v habsburské monarchii vznikat od poloviny 

19. století jako důsledek rozvíjejících se vědeckých oborů. Kromě toho 

poskytovaly Čechům vhodný prostředek, jak upozornit na své národní 

úspěchy. Vznik spolků podporovaly kromě samotných zakladatelů také 

zemské instituce, např. obchodní a živnostenské komory, a to především 

finančně. Vhodné podmínky připravila spolkům i prosincová ústava 

z 1'0 ku 1867, která po vo 10 vala svo bodné spo Ičo vání a shromažd'o vání. 

Své zkušenosti meZI sebou potřebovali konzultovat také 

elektrotechnici. Díky spolkům si mohli lépe vyměňovat poznatky, pořádat 

besedy, přednášky a výstavy a publikovat ve svých časopisech. Mezi 

nejdůležitější periodika patřily Zprávy českých inženýrů a architektů 

(vycházely od roku 1866), vydávané Spolkem inženýrů a architektů 

v Království českém se sídlem v Praze, nebo týdeník Technický obzor 

(od 1893). Jmenovaný Spolek inženýrů a architektů byl prvním 

technickým sdružením v českých zemích a své výsadní postavení si 

podržel i po vzniku nových odborných spolků. Výrazně se v něm 

sdružovali právě elektrotechnici, když ještě neměli vlastní spolky. V čele 

stál prezident (později předseda), jímž byl mimo jiné Křižíkův profesor 

z české techniky Karel Václav Zenger (v letech 1874 - 1877), a ve 

funkčním období 1888 1891 právě František Křižík. 235 Za jeho 

předsednictví už měl spolek jen české členy - roku 1883 se totiž Němci 

235 C. M. EFMERTOVÁ, Elektrotechnika v česk)!ch zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie 
k v)!voji elektrotechnickjÍch oborů, Praha 1999, s. 92. 
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definitivně odtrhli. Po předsedovi následovala funkce místopředsedy a 

předsednictvo, jež bylo ústředním orgánem spolku. 

Z dalších elek t ro techni ck )IC h spolků 
. . 
Jmenujme Spolek českých 

inženýrů (od roku 1811), jenž se pod tímto názvem spojil roku 1920 se 

Spolkem inženýrů a architektů. 

9.1.2 Elektrotechnický svaz československý 

Nedlouho po vzniku samostatného Československa vznikla 

orgal11zace, která významně pomáhala v prosazování soustavné 

elektrizace. Byl to Elektrotechnický svaz česko slovenský. Ustavující 

sjezd se konal na přelomu května a června roku 1919 a zúčastnilo se ho 

kromě dalších zástupců 62 členů původního Spolku českých 

elektrotechniků. Ústředí měl svaz v Praze a brzy zřídil pobočky v Brně, 

Plzni (zde byl ve dvacátých letech předsedou Ing. V. Hykeš, ředitel 

Škodových závodů)236, Moravské Ostravě, Hradci Králové a v Bratislavě, 

měl i vlastní knihovnu, vedl statistiky elektrotechnického průmyslu, 

zajišťoval poradenskou činno st apod. Vydával periodikum 

Elektrotechnický obzor, který odkoupil od původních majitelů v roce 

1923. 

Od roku 1926 vydával svaz ročenku, ve které uveřejI10val nové 

předpisy a normy, adresy elektrotechnických oddělení státních a 

zemských úřadů, přehled patentů udělených a zaniklých, seznam nových 

elektrotechnických zákonů, adresář elektrizovaných obcí a nejrůznější 

vl' k ,'237 C an 'y a zpravy. 

236 Mj. se zde dozvíme, že Křižík byl členem výboru, předsedou elektrárenské skupiny V. List aj. Viz V. 
PTÁČEK: Elektrotechnická ročenka Elektrotechnického svazu československého 1927. Nákladem ESČ, Praha 
1927. 
m Např. zpráva o osmdesátinách Františka Křižíka s jeho medailonkem osobnosti viz tamtéž, s. 92. 
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Svaz se dělil na skupinu elektrárenskou a skupinu elektrotechniků. 

V prvně jmenované zasedaly oso by nebo právní korporace, které 

elektrickou energll distribuovaly za poplatek nebo provozovaly 

elektrické dráhy. Druhá skupina, jak už název napovídá, zahrnovala 

samotné elektrotechniky, elektrotechnické závody a další příznivce a 

přátele tohoto o boru. Členové se dělili na řádné, přispívající, zakládající 

a čestné a od toho se také odvíjela minimální výše pravidelných 

peněžitých příspěvků odváděných svazu. Každý člen měl povinnost zaslat 

do svazového archivu alespoň jeden výtisk publikací určených pro 

veřejnost (výroční zprávy apod.). 

A jak byla organizována správa svazu? Hlavními orgány byl sjezd, 

schůze členstva, představenstvo, výbor skupin, schůze členstva skupin, 

kontrolní komise a smírčí soudy. Nyní blíže k jejich činnosti, která byla 

vymezena svazovými statuty: Sjezd byl nejvyšší výkonnou mocí svazu. 

S chvalo val ro zpo čet, vo lil před sta venstvo, výbory skupin aj., stanovil 

zápisné a členské příspěvky, mohl měnit stanovy, jmenovat čestné členy 

apod. V čele stál předseda. Další součástí byla schůze členstva, která 

všechna svá usnesení musela předkládat pl~edstavenstvu. To se skládalo z 

předsedy, dvou předsedů skupin s jejich dvěma náměstky, dále z dvanácti 

členů a jejich šesti náhradníků. Scházelo se minimálně čtyřikrát do roka. 

Mezi jeho dalčí činnosti patřila především administrativní správa svazu 

(přijímání a vylučování členů apod.). Na výročním sjezdu se volil výbor 

skupin, složený ze šesti členů volených na dva roky a tří náhradníků. 

Výbor, jehož členem byl jeden čas mj. i Křižík 238 , se měl starat o celkový 

rozkvět skupiny. Každý měsíc nebo dle potřeby také svolával schůze 

členstva skupin. Důležitá byla kontrolní komise, z jejíchž čtyř členů 

nesměl být žádný členem představenst va ani výboru, a která zkoumala 

dodržování stanov, vedení knih, pokladnu, knihovnu a účty. K řešení 

sporů mezi členy zde byly k dispozici smírčí soudy, z nichž Sl každá 

238 Tamtéž. 
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strana zvolila dva zástupce v čele s předsedou. Proti jeho nálezu nebylo 

od vo lání. 

Významnou složkou svazu byla publikační činnost. Úměrně rozvoJI 

elektrotechniky neustále vzrůstal počet úrazů způsobených elektřinou, 

svaz tedy vydal sedm osvětových plakátů V češtině, slovenštině a 

němčině, kterých bylo dáno do o běhu přes 23 000 kusů (do škol aj.) a 

veřejností byly přijaty velice příznivě. 239 

9.1.3 Další spolky 

František Křižík se angažoval v pětadvaceti spolcích rozličného 

charakteru
24o

, nebo Je alespoň podporoval peněžitými dary, často 

nečekané výše (přispíval do Spolku pro dostavění chrámu sv. Víta 

v Praze, do Sokola, spolku Komenského, Vincentium aj.) Byl 

zakládajícím členem dvou spolků, a to České matice technické a Spolku 

če ských žurnalistů 241. Čestným členem ho zvo lili v pět i spo lcích, mj. 

v Literárně - uměleckém klubu v Plzni, ve Sboru granátníků c.k. pražské 

městské gardy, kde měl hodnost čestného setníka, nebo ve Spolku 

českých inženýru a architektů (dříve Spolek inženýrů a architektů 

v království Českém). Právě v posledním ze jmenovaných byl Křižík 

nejobsáhleji činný, řadu let v něm působil jako člen představenstva a 

předseda. 

Pů so bil jako protek to r d vo u spo lků: Pražského spo lečenského 

klubu a Klubu mechaniků, optiků a elektrotechniků v Praze. 

239 Tamtéž. 

240 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, J 847 - J 94 J, kart. 48. 
241 Viz dopis místopředsedy Šuberta. Viz tamtéž, inv. Č. 3, kart. 3. 
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Kromč toho byl členem patentního úřadu, městského zastupitelstva 

v Karlínč a dalších odborných a kulturních spolků. Někdy si však i 

samotný Křižík musel přiznat, že si na sebe naložil příliš mnoho 

odpovědnosti. Tak například rezignoval na místo člena okresního výboru, 

který to vzal na vědomí na své schůzi 10. října 1909. 242 Později odmítal 

funkce kvůli vysokému věku: roku 1932 se zřekl dalšího prodloužení 

činnosti u patentního soudu, kam ho prezident republiky poprvé jmenoval 

na pětileté období 1922 - 1927. A že se Křižík jako technický poradce 

osvědčil, dokládá jeho znovuzvolení v roce 1927. 243 

o Křižíkově činnosti v pražské Obchodní a živnostenské komoře 

bylo již řečeno v předchozí kapitole. Plzeňská komora ho zvolila čestným 

č len e m , st e j n ě u čin i I a Mě š ť a n s k á b e sed a v P I z n i v r o cel 9 3 8 . 244 

Aktivní byl zhruba v deseti spolcích, např. v Elektrotechnickém 

svazu československém, Družstvu N áro dního divadla, ale 

v mezinárodních zahraničních organizacích v Paříži, Bruselu a Vídni. 

242 Dokládá to dopis okresního starosty tamtéž. 
243 Tamtéž. 

244 AM Plzně, Křižík František, 1880 - 1938, 17.6.1938, inv. Č. 29543, sign. 314/83. 
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V)'bčr z Křižíkov)'ch člcnsk)'ch legitimací a období, ve kterém 

platily: 

Honební lístek 1906 

Klub českých turistů v Praze 1910 

Lázdíská legitimace, Mannheim 1912 

Český spolek pro komorní hudbu 1912-1932 

Casino de Monte Carlo 1913 - 1914 

Společnost musea království Českého 1917-1918 

Spolek pro zřízení ortopedického pa" 1918 

dětského v Praze 

Předplatné v Národním divadle 1918 - 1919 

MístlÚ organizace české národIÚ demo1 1919 

Pěvecký spolek Slavoj v Karlíně 1919 - 1922 

Společnost Národlúho musea 1922 - 1926 

Politický klub české národní demokrac' 1927 -1938 

Lázeňská legitimace, Poděbrady 1929 

Zemský spolek pro léčbu a výchovu 111 1930 - 1939 

v Praze 

V šeo becná zednářská liga 1931 

Sbor pro zřízelú druhého Národního ď 1931 - 1932 

v Praze 

České srdce 1932 

Společnost Aloise Jiráska 1932 

Komenský 1933-1940 

Autoklub 1934 

Pramen: Archiv NTM, fond 237, František KI~ižík, 1847 - 1941, inv. Č. 

3, karI. 2. 
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9.2 Politická činnost Křižíka jako 

prostředek ke zlepšení národního 

hospodářství 

Křižíkova politická činnost byla čistě národohospodářského rázu. 

Jmenování doživotním členem panské sněmovny vídeňské říšské rady 

roku 1905 ho uvedlo do bližšího kontaktu s politikou, kde pak svým 

odborným rozhledem přispěl k řešení ho spo dářských otázek. 245 

V mo narchii by I členem minimálně še stnáct i246 a v Česko slo venské 

r e p ubl i c e š e s t i 24
7 od b orný c hra d a k o m i s í . Jed n á n í c h se p i I n ě ú č a s tni 1 a 

přispíval vlastními podněty a referáty k osnovám zákonů. 

Hlásil se ke staročechům, jimž byl věrný až do splynutí této kdysi 

nejsilnější strany s mladočechy v Národní demokracii. Vlastní politika ho 

však nelákala, jeho práce v ní měla výhradně odborný a hospodářský 

charakter. 

Nejpolitičtějším Křižíkovým činem byla pravděpodobně jeho účast 

na prohlášení české delegace ve schůzi panské sněmovny 21. října 1918. 

Ve formě rezoluce připravené zvláštním komitétem, jehož byl Křižík 

členem, zde byla z tribuny panské sněmovny přednesena jednomyslná vůle 

po st átní samo sta tno sti. 248 

245 Členy jmenoval samotný císař. AM Plzně, Dr. Ing. Křižík František, Ischl 16.8.1905, inv. č. 29498, sign. 
314/38. 
246 Průmyslová rada, státní železniční rada, celní rada, železniční komise panské sněmovny, 
národohospodářská komise panské sněmovny, vodocestná rada, ústřední komise pro záležitosti živnostenského 
školství, zvláštní komise panské sněmovny pro předběžné projednání zákona o technickém pokusnictví, pak 
zákona o elektrárenství a sociálním pojištění, poradního sboru pro technický úřad pokusný atd. Viz Archiv 
NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 48. 
247 Československá rada železniční, státní elektrárenská rada, česká zemská elektrárenská rada, poradní sbor 
pro otázky hospodářské, zemská divadelní komise, patentní soud. 
248Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 48. 
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9.3 Výstavnictví 

9.3.1 Důležitost propagace 

Křižík si dobře uvědomoval, že chce-li vyrábět elektrická zařízení, 

musí udělat kus propagační práce. Každá příležitost se mu zdála 

významná k tomu, aby obeslal výstavy svým zařízením. Za vůbec první 

doložené využití elektřiny v zemědělství se považuje tzv. "konkurenční 

mlácení o bilí" v Kroměříži, kde vzbudila obdiv mlátička poháněná 

tichým, vý k o nným a finančně ne nák lad ným e lekt ro mo t o r e m. 249 

Speciální výstavy elektrotechnické začaly slavnou pařížskou 

výstavou v roce 1881, kdy Křižík ještě bydlel v Plzni. O rok později 

zazářila Křižíkova lampa v Mnichově, příští rok na světové výstavě ve 

Vídni. Tehdy se sad Práter stal místem, kde stál první dynamoelektrický 

stroj. Ze všech tří událostí si Křižík odnesl první místo. Císař mu 

věnoval rytířský kříž řádu Františka Josefa.
250 

9.3.2 Historie českého výstavnictví 

Vůbec první výstava tohoto druhu v celé Evropě se konala roku 

1791 v Praze na počest korunovace Leopolda II. českým králem. Na sto 

padesát účastníků tehdy vystavovalo v Klementinu. Na počest právě této 

udá los t i byl a v Ý s t a var o k u 1 89 1 poj m e n o v á n a "j u b i I e j ní" . A I e 

~ nepřed bíhejme ... 

249 J. KOTT AS, František Khiík, Praha 1987, s. 68. 
250 AM Plzně, Křižík František, 1880 - 1938, Č. inv. 29 483 - 29 553, sign. 314/23 - 314/93. 
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Další výstava se v Čechách uskutečnila až téměř za čtyřicet let, 

přesněji v roce 1828. Stalo se tak především zásluhou Karla hraběte 

Chotka, nejvyššího purkrabího a předsedy českého zemského gubernia. 

Za místo pro událost byl vybrán palác hraběte Ledeboura na Malé 

Straně. 251 

Tehdy se spustila, v porovnání s předchozími lety, doslova lavina 

dalších výstav. V pořadí třetí se konala hned o rok později a účastnilo se 

jí už dvě stě padesát sedm přihlášených. Následovaly výstavy roku 1831 

a 1836, ale žádná věhlasem nepředčila úplně první. Nepodařilo se to ani 

té z r o k u 1 8 7 2 . 252 

V počátku osmdesátých let se Jednota ku povzbuzení průmyslu 

v Čechách rozhodla, že ke svému padesátému výročí vzniku uspořádá 

zemskou výstavu, nicméně její snahy byly bezvýsledné.
253 

Není proto divu, že živnostníci a průmyslníci chtěli tento stav co 

nejdřív napravit. Vždyt' vystavovat své výrobky znamenalo reprezentaci a 

šance na jejich lepší odbyt, což si všichni dobře uvědomovali. Neméně 

významný byl i didaktický úkol výstavy, na které jednotliví účastníci 

mohli porovnat svá díla s těmi konkurenčními. A nesmíme zapomínat ani 

na "ducha národa", který se celou událostí posilňoval a přispíval 

k národní hrdosti. Že se tím vším naskytla Praze příležitost zviditelnit se 

a přilákat masy lidí z širokého okolí, což jí mohlo jen prospět, to ani 

není třeba dodávat. 

251 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 1, kart. 9. 
252 Tamtéž. 
253 Tamtéž. 

127 



9.3.3 Jubilejní výstava roku 1891 

" V)JSfava musí b)Jf, výstava bude. " 

FRANTIŠEK KŘIŽÍK254 

Přípravy 

Nejprve bylo potřeba zřídit výstavní budovu, o níž začala jednat 

Obchodní a živnostenská komora v Praze. 255 Jejím prezidentem byl v té 

době Bohumil Bondy, zárovel1 člen finančního výboru ustanoveného pro 

výstavu, a sekretářem Dr. A. Haasz. Jako vhodné místo se jevila 

Stromovka. Celkový náklad na stavbu se odhadoval přibližně na 475 000 

zlatých, což by se vrátilo na vstupném, takže žádné finanční riziko to 

neznamenalo. 

Tato žádost komory z října 1887 adresovaná vysokému sněmu však 

nebyla vyslyšena. Jen český zemský výbor vyzval komoru, aby do ankety 

pro zřízení zemské výstavní budovy vyslala delegáta, načež byl v září 

1888 jmenován V. Nekvasi1. 256 Proto podal Křižík na všeobecné řádné 

schůzi komory, konané 25.10.1889, návrh na opětovnou žádost pro 

zřízení trvalého výstavního místa. Zdůvodňoval ho tím, že nyní, když je 

sněm v novém složení, mohl by návrh přijmout. 257 Mezitím (v září) se 

stal hrabě Thun českým místodržitelem a sám se zajímal, jak pokračují 

práce. Hraběte Zedtwitze poslal se vzkazem, že prý Němci chystají 

v Liberci svou vlastní výstavu a žádají o subvenci. Thun požadoval, aby 

se organizátoři Jubilejní výstavy co nejrychleji rozhodli, zda chtějí 

254 M. HRDLIČKA, Khžíkův rodn)í kraj ll., s. 23. 
255 Zřízení dokládá čtyřicetistránkový Pamětní spis Č. 4360 z 26.1 0.1887 podaný Obchodní a živnostenskou 
komorou v Praze sněmu království českého. Ke spisu byl vypracován polohopisný plán navrhovaného 
výstaviště. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847- 1941, inv. Č. 1, kart. 9. 
256 Všeobecná řádná schůze OŽK z 27.9.1888. Viz tamtéž. 
257 Tamtéž. 
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v)lstavu skutečně pořádat. V tom případě by totiž subvenci Němcům 

neudělil. Protože sněm o zaslaném pamětním SpISU stále nejednal, byl 

svolán širší komitét, který se 10. listopadu 1889 usnesl, že výstava bude 

roku 1891 a dostane název "jubilejní".258 

Tím vlastně iniciativní jednání ze strany pražské obchodní komory 

skončilo a dalších záležitostí ve věci výstavy se ujaly speciálně 

vytvořené orgány, jak bude uvedeno níže. Neznamenalo to však, že by se 

komora přestala úplně angažovat. 

Když se podařilo pro výstavu, alespoň na přechodnou dobu, získat i 

Němce, konala se 8. března 1890 manifestační schůze za účasti více než 

dvou set oso b, jíž předsedal kníže Schwarzenberg. Na radnici na 

Staroměstském náměstí byl přijat program, organizace a rozpočet a 

proběhly volby do jednotlivých výborů. 259 Od začátku bylo nicméně jasné, 

že Němci považují výstavu za politickou věc a jejich konečné odmítnutí 

by mohlo výstavu i znemožnit. Naštěstí se tak ani po jejich vystoupení 

nestalo. 

První příspěvek, který výstavní výbor o bdržel, přišel od 

místodržitele hr. Thuna. Za jeho 500 zlatých se zařídila kancelář na rohu 

Václavského náměstí a Mariánské ulice (dnešní Opletalova). Výkonný 

výbor v pamětním spise požadoval, aby sněm zřídil budovy pro výstavu 

vlastním nákladem. Nakonec se ale musel spokojit s částkou 100 000 

zlatých. V lednu 1890 byla subvence definitivně odhlasována (čekalo se 

na v)'sledky jednání Čechů s Němci ve Vídni, proto nezasedalo plénum, 

ale jen rozpočtový výbor sněmu). 260 

Tato výstava, nazvaná na počest stoletého výročí první evropské 

průmyslové výstavy, přinesla Křižíkovi skutečnou popularitu. Jak je 

258 F. KŘIŽÍK, Paměti, Praha 1952, s. 115 -116. 
259 Tamtéž, s. 117. 
260 Tamtéž, s. 116. 
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patrno, Křižík se stal jedním z hlavních iniciátorů Jubilejní výstavy, na 

samotné akci místopředseda I v)l\\:onnému a předsedal stavebnímu 

výboru. 261 Výstavu však provázely velké přípravy. Už v prosinci roku 

1888 ho kníže Karel Schwarzenberg, Bohumil Bondy, hrabě František 

Thun aj. zvolili na poradě náměstkem přípravného komitétu pro Jubilejní 

výsta vu. 262 Ten po d al žádo st na O bcho d ní a ži vno stensko u ko moru, aby 

po d po ři la výstavu s vo u zášt it o u. 263 Bylo mu vyho věno a k o mo ra věno vala 

na výstavu 10 000 zlatých. Zárover1 si na mimořádné schůzi zvolila 

permanentní výstavní komisi s prezidentem Šeborem, místopředsedou 

Řivnáčem, prozatímním předsedou Sedlákem aj.264 Komisi však provázely 

četné personální změny: po rezignaci Josefa Sobotky byl zvolen 

Falkowicz, který ovšem volbu odmítl s tím, že z 29 hlasů jich získal jen 

19, což ho dostatečně neopravr1uje k funkci. 265 V červenci roku 1890 byl 

z a č len a k o m i s e k o o P t o v á n J. B u n zel. 266 

Zároveň probíhaly práce na zorganizování tzv. místních komitétů. 

Zvlášť chvályhodnou činnost rozvíjel chrudimský, kolínský, slanský a 

mělnický. Do léta 1890 byly zřízeny ještě komitéty v Berouně, Čáslavi, 

Hořovicích, Kutné Hoře, Chotěboři, Litomyšli, Německém Brodě, 

Pardubicích, Poděbradech, Poličce a Příbrami. Obchodní a živnostenská 

komora přitom nabádala ke zřízení dalších. 267 

N eméně důležitým úko lem bylo zaj istit výstavní vitríny. Komora 

vyčlenila sumu 3 000 zlatých na skříně, které měly být zdarma zapůjčeny 

nemajetným živnostníkům a které plánovala po výstavě trvale odkázat 

Umělecko-průmyslovému muzeu. Ovšem v listopadu 1890 se sešlo už 68 

žádo stí živno stník ů o pro půj čení, kterým dle dobro zdání muselo být 

261 SOA v Praze, Obchodní a živnostenská komora v Praze, 1850 - 1949, kart. 205. 
262 Tamtéž. 
263 Zpráva o všeobecné řádné schůzi OŽK z 28.1.1890, kterou četl referent Dr. Fořt. Viz Archiv NTM, fond 
237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 1, kart. 9. 
264 Zpráva o všeobecné mimořádné schůzi OŽK z 19.2.1890. Viz tamtéž. 
265 Zpráva o všeobecné řádné schůzi OŽK z 28.4.1890, kterou za nemocného Dr. Fořta četl Dr. F. Čuhel. Viz 
tamtéž. 
266 Zpráva a všeobecné řádné schůzi OŽK z 2.7.1890, předčítá opět Dr. Fořt. Viz tamtéž. 
267 Tamtéž. 
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vyhověno, a 3 000 zlat)'ch přestalo stačit. Jak referoval Dr. Fořt, ohled 

v rozpočtu musí být brán i na žadatele, kteří chtějí pouze příspěvek na 

umístění (tzv. místné). Objevily se návrhy, aby se tedy na vitríny použilo 

jen 2 000 zlat)/ch. 268 A tak se také stalo. Objednány byly u Heřmana 

Bittnera na Žižkově. Bittner dodal několik typů svého zboží, převažovaly 

vitríny menších velikostí. 

Výstavní vitríny od Heřmana Bittnera: 

Typ Počet Cena za kus (zl.) Cena celkem (zl.) 

Velké vitrú1y 250 

volné 2 500 

Malé vitrú1y 

volné 4 170 680 

VitľÚ1Y pultové 

volné 4 110 440 

VitľÚ1Y nástělmé 

volné 4 105 420 

Úhrnem: 2040 

Pramen: Archiv NTM, fond 237, František KI~ižik, 1847 - 1941, inv. Č. 1, 

kart. 9. 

Jak je zřejmé, částka 2 000 zlatých byla překľočena. Po vyplacení 

místného a podpoľ se mělo zbylých 80 zlatých použít na dodatečné 

úpravy, jako např. přelakování vitrín. Objednávka se ľozdělila 

268 Zpráva a všeobecné řádné schůzi OŽl( z 28.11.1890, předčítá Dr. Fořt. Viz tamtéž. 
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nejrůznějším zájemcům, z nichž převažovali obuvníci a krejčí. Tři kusy se 

zatím pro neúčast vystavovatelů nepoužily. 

Seznam žadatelů, kterým bylo vyhověno v žádosti o vitríny: 

Žadatel Typ vitríny 

Společenstvo pražských krejčí Velká 

Ženský výrobní spolek Velká 

Jan Seifert, krejčí Nástělmá 

Bedřich Suss Nástěnná 

František Dršata, obuvník, Kolín Nástěnná 

V. Brandner, obuvmK, Mýto Nástělmá 

Gremium zlatníků v Praze Malá volná 

Julius Friedrich a Václav Šťastný, Praha Malá volná 

Kioupa,nožrr, Chrudlin Malá volná 

V. Čermák, nožrr, Beroun Pultová 

Mlad a Bohuslav, knihaři, Praha Pultová 

Pramen: Zpráva o všeobecné l~ád1'1é schůzi OŽK z 3.7.1891. Viz Archiv 

NT M, fo rl d 2 3 7, Fr a n ti šek K I~ i ž í k, 1 84 7 --: 1 94 1, i 1'1 v. č. 1, k art. 9. 

Křižík byl vlastně jediný, kdo měl zkušenosti z jiných světových 

výstav. Její přípravy nebyly jednoduché, zdržení způsobila i povodeň r. 

1890. Křižík vzpomíná: "Když jsme v pledvečer otevlení v))stavy 

odcházeli z výstaviště, byl zde plímo zoufal)) 1'1epol~ádek, všude plno 

beden a balicího materiálu, cesty rozježděné a 1'1eschůdné.NevěFili jsme, 

že druhý den bude možno v))stavu důstojně zahájit. Ale pánové, kleN 

zalizovali v)Jstaviště, pracovali celou noc. Měli k ruce množství dělníků 

a pli elektrickém osvětlení odvážely se odpadky a smetí, rozvážel se 
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písek a as/a/ní hmoty k úpravě cest a ráno bylo v)lstaviš/ě v nejlepším 

v 'dk ,,269 pora u ... 

Rok před otevřením výstavy stoupala Křižíkova hvězda prudce 

vzhůru. Ale téhož roku mu zemřely rychle za sebou jeho dvě děti, 

dvanáctiletá Pavlína a sedmnáctiletý Bernard. 

Správní organizace výstavy 

Vlastním podnikatelem, tj. právnickou osobou, byl generální výbor, 

který si za sebe zvolil výbor výkonný. Ten pak utvořil odborové orgány 

pro speciální agendy: stavební, finanční, instalační, dopravní a redakční. 

Generální výbor se skládal ze zástupců zemědělské rady, 

obchodních komor, odborných korporací a průmyslových odvětví, dále 

z fyzických či právnických oso b, které přispěly částkou nejméně pět set 

zlatých. Nakonec měl tento v)lbor pět set osmdesát pět členů, jimž 

předsedal nejprve kníže Karel Schwarzenberg (do března 1890), po něm 

nastoupil hrabě Bedřich Karel Kinský. 

V)íkonný v)lbor fungoval jako zástupce vůči úřadům a třetím 

osobám. Disponoval rozsáhlou výstavní kanceláří, která byla prováděcím 

orgánem řízeným jedním členem výboru, a sice Janem Sedlákem. Jejím 

ú k o lem bylo o b s tar á vat ú čet n í a fi n a 11 ční s I u ž by. V I i s top a dul 8 9 O s e 

počet členů v tomto výboru snížil poté, co z něho vystoupili Němci. 

Přesedou se stal hrabě Kari Max Jedwitz a místopředsedou, jak už bylo 

zmiňováno výše, František Křižík. Výkonný výbor o výstavě vydal 

269 V. GUTWIRTH, Příklad Františka Křižíka, s. 79-80. Srovnej Naše Jubilejní výstava v Praze 1891. 
Vzpomínky Ing. Dr. Františka Křižíka, Praha 1933. 
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ro zsáhlo u publikaci, tzv. Hlavní katalog, obsahující např. seznam 

vystavovatelů i plán výstaviště. Knihu redigoval JUDr. Josef Fořt 

Křižík ale nepůsobil jen v něm, byl zároveň předsedou jednoho 

z dalších orgánů, ut vořených výkonným výborem, a to v)Jboru 

stavebnfho. Jak už jeho název napovídá, prováděl stavební dozor v čele 

s ll1g. Jaroslavem Grogerem 270
, jemuž vypomáhal Leopold Šmilauer 

(pozdější ředitel státních drah v Praze) a Karel Špaček (později profesor 

české vysoké školy technické v Praze). Místopředsedou byl zvolen vrchní 

stavební rada Schneiner. Práce měl tento výbor víc než dost, protože do 

stavební kanceláře přišlo mnoho přihlášek vystavovatelů, musely se tudíž 

několikrát zvětšovat stavební budovy. 

Dále byl Křižík členem instalačního výboru. Ten měl v čele 

s předsedou ing. Richardem Jahnem za úkol roztřídit výstavní předměty 

do skupin, jichž bylo nakonec dvacet sedm, a následně je vhodně umístit. 

Výhody členství dokázal Křižík využít, když se rozhodovalo o místu pro 

světelnou fontánu, jak bude uvedeno níže. Zároveň měli členové dbát na 

to, aby byla zastoupena všechna výrobní odvětví. 

To vše si samozřejmě žádalo velké finanční obnosy. Bylo proto 

nutné zřídit orgán, který by se o tyto záležitosti staľal a mělo nich 

přehled. Tuto funkci plnil finanční výbor s předsedou Bohumilem 

Bondym. Mezi členy výbo ru figurovala jména jako Dľ. Kaľel Mattuš, 

vrchní ředitel Zemské banky, která poskytovala po dobu stavby a 

provo zu velmi výho dné zálo hy, nebo předseda Živno stenské banky K. 

Dimmer. 

V neposlední řadě došlo ke zřízení dopravního výboru, kteľý se 

staral o dopravu, zajišťoval účast návštěvníků, ale pořádal i zábavy, 

270 Pozdější stavební ředitel města Prahy. Viz Archiv NTM, fond 237, František IGižík, 1847 - 1941, inv. Č. 2, 
kart. I. 
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slavnosti a nejrůznější spolkové schůze. Předsedal mu velkoobchodník 

losef Wohanka. 

Protože jubilejní výstava byla 1111mo jiné významnou příležitostí 

k pro p ag ac i výro bk ů a firem, by I o d ů leži té , aby by I zřízen orgán, který 

by zařizoval osvětu mezI obyvatelstvem, vydávání letáků, plakátů, 

vyhlášek, tiskopisů apod. Velký úspěch zaznamenal např. katalog 

výstavy, jenž vznikal pod vedením Dr. Josefa Fořta (pozdější ministr 

obchodu). To vše bylo v kompetencích redakčního výboru, v němž se 

sešli redaktoři všech českých politických deníků v Praze 

nejrozšířenějších o brázkových časopisů. Nakladatel Jan Otto byl zvolen 

předsedou. 271 

Výstavu podpořila i šlechta, např. hrabě František Thun, a další 

do brovolníci, kteří asi ve třiceti českých městech zakládali tzv. místní 

stavební výbory. Kromě toho zřídily obchodní komory ještě několik 

kraj inských výbo rů. 272 

Otevření a ohlasy 

Pro veřejnost se brány výstavy po dlouhých přípravách otevřely od 

15. května do 18. října 1891. K rekordní návštěvnosti 2 432 000 lidí 

přispěl i tisk svými každodenními články a zprávami o přípravných 

pracích a průběhu výstavy. Všichni průmyslníci a podnikatelé Sl 

uvědomovali její důležitost, celá akce významně přispívala k povzbuzení 

českého národního sebevědomí. Křižík kromě své expozice s dynamy, 

271 Údaje o jednotlivých výborech viz tamtéž. 
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400 žárovkami a 220 obloukovkami provedl elektrické osvětlení celé 

v)/stavy. Od 24. července jezdila z Letné dolů do Královské obory první 

pražská elektrická tramvaj. m 

Největšího obdivu se však dostávalo Křižíkově světelné fontáně. 

Z projevu inženýra Leopolda Šmilauera je zřejmé, že její umístění bylo, 

podobně jako celá organizace výstavy, dobře promyšlené. Křižík přispěl 

k tomu, aby jeho atrakce půso bila co nejvelkolepějším dojmem: 

"Světelná fontána byla původně projektována před průmyslovým 

palácem. Na naléhání p. Ing. Křižíka byla však přeložena velmi výhodně 

na svah za průmyslovým palácem, kde vyvýšena nad dolní plošinou 

mohla býti pohodlně přehlédnuta obecenstvem shromážděným na této 

veliké dolní plošině, po stranách restauračními podniky osazené. 

Uspol~ádánÍ osvětlení fontánových vodních proudů podle myšlének p. 

Ing. Křižíka bylo mnohem efektivnější než u cizích vzorů . ... Voda tedy 

jenom obíhala a byla vyměňována až po větším zkalení. ,,274 Tímto 

úsporným systémem dosáhla spotřeba vody pro fontánu za celou dobu 

konání výstavy 510m3
, což bylo podle ing. Šmilauera vskutku nepatrné 

množstvÍ. Ještě dodal, že elektrická instalace zařízení proběhla pod 

d ' . J 'Z I ' 1 ns ve l1lm ll1g. ara mna e ene 10.- Světlo fontány vytvářelo působivý 

barevný vodotrysk. Zbarvení světla se dosahovalo různobarevnými skly 

upevněnými v železném rámu, který se otáčel nad lampami. Fontána 

chrlila 250 litrů vody za sekundu a stříkala do výšky 25 metrů. 

Elektrickou energii dodávala dvě dynama. A když skončila barevná hra 

fontány, začala produkce Křižíkova obřího světlometu, která umožňovala 

"viděti totiž v nočním temnu skutečné světelné paprsky, jakoby 

v mohutný svazek těsně spjaté, vysoko ve vzduchu semo tamo jako vlnivá 

vlasatice zmítané, a místo, na něž vrženy byly, tak ostle osvětlující, že i 

zdaleka jako za dne bylo vidifelno".276 Od těch dob bylo jméno slavného 

272 Tamtéž. 
273 Tamtéž. 
274 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. č. 2, kart. I. 
275 Tamtéž. 
276 M. HLAVAČKA, Jubi/ejnív)ís/ava 1891, Praha 1991, s. 63. 
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I 

elektrotechnika spjato se vzpomínkami na dny pražské Jubilejní 

, 277 
vystavy. 

Na půdě výstavy se Křižík znovu setkal s tehdy čtyřiatřicetiletým 

Škodou a znovu navrhl spojení závodů. K dohodě bohužel nedošlo a 

elektrovýroba zakotvila ve Škodových závodech až daleko později. 

Výstava se ovšem neobešla bez drobných organizačních omylů. Tak 

se např. z dopisu Jana Krále na adresu výboru zemské jubilejní výstavy 

dozvídáme, že při sepisování seznamů dělníků odměňovaných za práci na 

výstavě došlo k chybám: "Osměluji se tímto uvésti sl. 278 výboru zemské 

jubilejní výstavy na vědomostí, že jména některých spolupracovníků jsou 

omylem nesprávně ve seznamu vyznamenan)Jch uvedena. Prosím tudíž sl. 

výbor zemské jubilejní výstavy, by neobtěžoval sobě, jména dle 

uvedeného seznamu 279 na vyznamenáních spraviti, a tím přání veškerých 

kollegů vyplniti. Doufaje, že upozornění toto dojde žádoucího oslyšení, 

poroučím se v oddané úctě za veškeré dělnictvo z elektrotechnického 

závodu p. Františka Křižíka v Karlíně. ,,280 

Jaký dojem udělala výstava na tehdejší českou společnost, o tom 

svědčí celá řada uměleckých děl. Od veršů J. Vrchlického a J. Kvapila 

přes "Jubilejní pochod" Karla Komzáka, dokonce "Křižíkův pochod" Jana 

Procházky, až po Svatopluka Čecha, který nechal hlavního hrdinu ve 

"Výletech pana Broučka" podniknout cestu i na výstavu. Hezky o výstavě 

psaly Národní listy, naopak periodika Bohemia a Tagblatt přicházela 

často s výtkami a kritikou. Spolky Umělecká beseda a Hlahol uspořádaly 

pět vydařených výstavních koncertů. Císař výstavou však příliš nadšen 

nebyl. Svědčí o tom i to, že svůj plánovaný příjezd do Prahy odložil 

z července až na září. Podívat se přišel 26., 27. a 30. září a zvýšil tak 

277 Rukopisy a strojopisy Křižíkových projevů k výročí výstavy jsou uloženy v Archivu NTM, fond 237, 
František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 2, kart. 1. 
278 slovutnému [pozn.aut.] 
279 Seznam jmen je uveden na konci dopisu. 
280 SOA v Praze, Obchodní a živnostenská komora v Praze, J 850 - 1949, kart. 205. 
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v těchto dnech návštěvnost. 2BI 
O situaci v Praze se ale zajímal - Taaffe 

mu musel předkládat relace hr. Thuna, které císař nezřídka glosoval 

poznámkami na okraji zprávy.282 

Křižík nakonec velmi ocenil účast hraběte Thuna na výstavě, 

přestože zpočátku k němu měl drobné výhrady, jako např. na schůzi 

komory 28. listopadu 1888. Tehdy byla hlavním tématem jednání účast 

Němců na výstavě. Vesměs převládal názor, že bez nich by výstava 

nebyla vůbec možná, což zvlášť razantně prosazoval hrabě Thun. Křižík 

si o tom zapsal: " Však jsme s Nekvasilem hned litovali, proč jsme Thuna 

zvali na schůzi; mysleli jsme, že nám bude radit a pomáhat a on zatím 

kvůli Němcům v)/stavu kazí! ,,283 Zato po výstavě pro něho pochvalami 

skutečně nešetřil, jak dokládají jeho paměti: "Vzpomínaje těch, kdož se 

zasloužili o naši jubilejní v)/stavu, musím na čelném místě uvésti hraběte 

Františka Thuna, muže vzácného charakteru, který - ač vychováním 

Němec a císařštější než sám císař - byl přesto dobrým českým 

vlastencem a naší výstavě prokázal službu největší a nejcennější. O tom, 

jak horlivě a přesvědčivě pracoval pro zdar výstavy, jak energicky hájil 

výstavu a český lid proti kruhům německým a jednostranně 

inforl11ovan)/m kruhům vládním, neměli jsme tenkrát dostatečných 

vědomostí,,284. Následně se odvolává na fakt, že teprve po uveřejnění 

Thunovy služební korespondence s ministerským předsedou Taaffem je 

možné udělat si správný úsudek o Thunových zásluhách pro výstavu. 

Shrnuje to dokonce větou: "Jsem pl~esvědčen, že bez Thuna by naší 

v Ý s t a vy ne bylo" 285. 

Po stránce finanční byla výstava neméně úspěšná. Původně 

plánovaný náklad 300 000 zlatých se postupem času neuvěřitelně zvýšil 

281 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 2, kart. I. O plánované osmidenní cestě 
císaře do Čech informuje mj. dopis místodržitele hraběte Thuna ministerskému předsedovi hraběti Taaffeovi 
z 28.5.1891, viz tamtéž. 
"82 v v, •• 

- F. KRIZI K, Pametl, Praha 1952, s. 124. 
283 Tamtéž, s. 115. 
284 Tamtéž, s. 131 - 132. 
285 Tamtéž, s. 132. 
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na 1 132 000 zlat)lch, jak bylo předneseno Bondym na rozhodující valné 

hromadě 9. března 1890. Přesto skončila v)lstava přebytkem, takže 

garanční úpisy mohly být všem zapisovatelům vráceny. 

Finanční úspěch celé akce umožnil mImo jiné vydat nákladnou 

dvousvazkovou publikaci o výstavě s názvem "Sto let práce",286 a to i v 

německém překladu. Měl to být jakýsi další důkaz, že české úsilí o účast 

německých krajanů na výstavě bylo míněno vážně a bez nějakých 

politických úmyslů. Náklady spojené s vydáním činily 120 000 zlatých, 

přesto zbylo ještě 25 000 zlatých, které byly předány pražské obchodní 

komoře jako příspěvek k pořádání dalších výstav. Přišel vhod roku 1908, 

kdy se připravovala jubilejní výstava pražského komorního obvodu.287 

Celá událo st tak významně přispěla k osvětlení po litických, 

ekonomických poměrů v českých zemích a posílila národní sebevědomí 

Čechů. Výstavy, které následovaly v dalších letech, to dokládají. 

9.4 Další veřejná činnost 

Křižík ji považoval za svou o bčanskou povinnost, někdy se jí 

věno val na úkor práce v továrně. Hojnost funkcí vyplynula z jeho 

členství v Obchodních a živnostenských komorách. Ta pražská ho za 

odměnu poctila svým nejvyšším vyznamenáním, zlatou komorní medailí. 

Řadu let byl soudcem - laikem u obchodního soudu v Praze a soudním 

znalcem pro elektrotechniku. Když byl roku 1905 spolu s Dr. Bráfem, 

Dr. Gebauerem a Myslbekem zvolen doživotním členem panské sněmovny, 

stal se jediným českým průmyslníkem z občanského stavu v této funkci. 

Ve Vídni často potřebovali jeho odborné rady, což zapříčinilo, že mu byl 

udělen rytířský řád železné koruny III. třídy a komturský řád Františka 

Josefa s hvězdou. 

286 Tamtéž, s. 137 - 138. 
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Důsledkem bylo, že Křižík přispíval svými články do časopisů, 

vystupoval jako slavnostní řečník při různých oslavách a výročích a dával 

přednášky, které byly s nástupem rozhlasu vysílány nejširší veřejnosti. 

Ochotně odpovídal na dopisy svých "obdivovatelů" a zasílal jim své 

podobizny s podpisem, tak jako např. žákům měšt'anské školy 

v Doubravce nebo žákyním druhé třídy měšt'anské dívčí školy 

v Bavorově. 288 
Jako člověk, který se vypracoval z chudých poměrů, byl 

pro děti vzorem a motivací. 

Jako člen kuratoria komorního Ústavu ku podpoře průmyslu a 

Umělecko-průmyslového muzea a kuratoria Ústavu pro zvelebování 

živností měl velký vliv na vybudování těchto ústavů. Zčásti jeho 

zásluho u bylo po staveno U mělecko -průmyslové muzeum, jeho ž činno st 

v listopadu roku 1900 zahájil svým proslovem. 

Nejvyšším rozhodnutím císaře z 23.10.1906 byla schválena volba 

Křižíka řádným členem Národohospodářského ústavu při České akademii 

věd a umění. Zde byl několik let předsedou Průmyslového odboru ústavu 

a technické komise pro nadaci Wiehlovu, dále byl členem smírčího 

soudu.
289 

Jednání se účastnil opět až do posledních dnů života. 

Počátkem roku 1933 byla rozšířena Národní rada (založená už 

dříve s převážně ochrannými úkoly), aby mimo jiné bděla nad demokracií 

ve veřejné správě a sledovala kulturní, hospodářské a sociální potřeby 

národa v této nelehké době, a aby vyvíjela ochrannou a informační 

činnost. Dále bděla nad tím, aby byl poměr cizího a našeho kapitálu 

287 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, kart. 2, inv.č. 2. 
288 Dívky si při hodině četly z knihy Práce vítězí a dojal je vynálezcův příběh. Inspirovalo je to k napsání 
dopisu Khžíkovi, ve kterém žádaly jeho podobiznu s podpisem. Křižík v odpovědi z 30.11.1939 napsal jejich 
učiteli Slepičkovi, že je mile překvapen, a poslal do školy svůj portrét od prof. Švabinského. Neopomenul 
přitom dívky nabádat k práci. Ty si obraz pověsily ve třídě. Viz Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 
- 1941, kart. 48. 
289 Tamtéž. 
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vyrovnán v prospěch Československa. Křižík byl zvolen členem 

ústředního sboru. 29o 

9.4.1 "Věřím, že věda sblíží lidi i národy" 

Z předchozích kapitol zřetelně vyplývá vliv této osobnosti na 

veřejnost. Jakou mělo jeho slovo váhu i na sklonku vynálezcova života a 

zároveň nedlouho před začátkem druhé světové války, dokládá 

rozhlasový projev, který Křižík přednesl právě na Štědrý den roku 1937, 

a ve kterém Křižík oslovuje profesora Einsteina: 

"Profesore Einsteine! 

Jsem vskutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky 

přímo promluviti pozdravná slova k Vám, představiteli moderní vědy 

světové. Jsme si tak vzdáleni a přece tak blízcí. Naše věda a technika 

zkrátily světové vzdálenosti. 

Za devadesát let svého života jsem poznal obrovský rozvoj dnešní vědy. 

Stál jsem u jeho počátků a pamatuji živě ještě počátky Edisonovy. 

Opravňuje mne to, abych věFi! v další šťastnou budoucnost lidstva. 

VěNm, že věda sblíží lidi i národy. Lidstvo pochopí nakonec, že je si 

povinno vzájemnou úctou a láskou. Jsou to tato slova opravdové víry v 

porozumění a mír mezi lidmi dobré vůle, která chci dnes Nci Vám, 

velkému vědci a mysliteli. 

Lieber Professor Einstein - lch wiinsche lhnen zum Neuen Jahre viel 

Gliick und Gesundheit. Tragen Sie mil lhrer Arbeil auch weiterhin ZUl' 

For der u 11 g der W i s s e 11 s cha ft u 11 d der Ve r s t ti 11 di g u n g a II e r Vol ker, a II e r 

Mel1schel1 gutel1 Willel1s bei! 

Buďte zdráv! ,,291 

290 Tamtéž. 

291 Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv.č. 5, kart. 1. K dispozici je zde více proslovů ve 
strojopisech, které se vždy v drobnostech liší. Smysl však zůstává stejný. Srovnej také s 1. ANDREJS, 
Světlonoš, Praha 1957, s. 90. 
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Kromě Křižíka měl tehdy projev Karel Čapek a dva další vědci, O. 

Matoušek a V. Lesný. Projev, který na posluchače v nejistém 

předválečném čase velmi zapůsobil, svědčí dobře o vynálezcově 

otpimistickém životním postoji. Lze tu najít určitou analogii: Tak jak 

dříve při přednáškách nabádal posluchače techniky k vytrvalosti a úctě 

ke vědě, vybízel nyní širokou veřejnost prostřednictvím rozhlasu. 

10 Zednářství 

10.1 Organizace lóží a základní terminologie 

Nad kameniky svými, když kvádry tesali, 

kdys Šalomoun král stanul a řek: "Až přijde čas, 

chci byste česnek, chléb a vino zchystali, 

u stupňů trůnu budem slavit hodokvas. 

Pak nesmí nikdo z bratN že nepřijde mi řic. 

A přijde jako zednář, nic méně a nic vic.,,292 

Pokusím se zde alespoI1 načrtnout složitou strukturu, některé 

zásady, rituály a řády platné v zednářských spolcích, které existují 

dodnes. Do zednářských lóží byli přijímáni jedinci ekonomicky dobře 

zajištění, s čímž souvisí, že byli většinou již středního věku. Člen sám se 

mohl nechat poznat jako zednář, nesměl však v žádném případě prozradit 

jména ostatních "bratrů", jak se v lóži navzájem oslovovali. Měl také 

možnost se afiliovat, tj. přestoupit z jedné lóže do jiné, přijala-li ho. 

292 Začátek básně Noční hodokvas od Rudyarda Kiplinga, kterou přeložil Zdeněk Gintl, člen Národní veliké 
lóže československé. Básel'í byla vydána jako soukromý tisk pro ostatní bratry lóže při příležitosti Gintlovo 
úmrtí roku 1936. Uložena je v Archivu NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941. 
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i, 
II 

!I 

II 

Zednářská terminologie je velmi složitá a u nás navíc neustálená. 

Jednotlivé lóže příslušejí své centrále, tzv. orientu. Místnost, v níž se 

zednáři shromažďují, se nazývá chrám. Hledající, tj. zájemce o členství, 

musí být nejprve rituálně iniciován (tj. přijat). Poté se z něj stane tzv. 

neofyt, tedy nováček řádu. Pokud je do lóže přijímán syn nějakého člena, 

jak tomu bylo i v případě Křižíků, je nazýván luftonem. A mohli bychom 

pokračovat, ale zmíním se již jen o základních stupních, které tvořily 

hierarchii lóže: 1. učeň, 2. tovaryš, 3. mistr, 4. tajný mistr, 18. rytíř růže 

a kříže, 30. velký vyvolený rytíř Kadoš, 33. svrchovaný velký generální 

inspektor. 

\II 

10.2 Rády a předpisy 

Lóže JSou sdruženy pod řídící orgán, tzv. Velikou Lóži (Velký 

Orient). Z Domácího řádu 293 Národní Veliké lóže Československé (dále 

jen NVLČs.) z roku 1937 lze vyčíst zajímavé údaje. Např. pokud se 

některá lóže rozhodla vystoupit ze svazku NVLČs., byla povinna vrátit 

zakládací listinu. K platnosti každé listiny byl nutný podpis Velkého 

Mistra, což byla nejvyšší funkce, nebo jeho náměstků, spolu s Velkým 

Tajemníkem (např. mistrovské listy, diplomy a zakládací listiny). Některé 

listiny mohl podepisovat Tajemník samostatně, ale jen se souhlasem 

Mistra. 

Dalším orgánem byla Veliká Rada, jejíž členové (z co možná 

největšího počtu lóží) podle potřeby rozhodovali např. o zednářských 

kresbách jednotlivých lóží. Pro určité správní záležitosti Rada 

ustanovovala zvláštní komise v čele s předsedou, zejména komisi 

konstituční (vypracovávala různé předpisy), rituálovou (pečovala o 

výzdo bu chrámů, úpravu mistrovských listů, čestných diplomů apod.), 

organizační (zejména opravovala nepravdivé zprávy šířené o zednářství a 

propaguje ho), dobročinnou (akcí tohoto charakteru se měly účastnit 

293 Tento řád prováděl a vykládal články tzv. Konstituce a byl schválen Valným shromážděním této lóže. 
Nachází se tamtéž. 
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všechny lóže), tiskovou (vydávala zednářské časopisy a publikace a 

schvalovala přednášky o zednářstvÍ, které pořádal i Křižík), zahraniční 

(starala se o zájezdy bratrů do ciziny a vítala členy ze zahraničí) a 

hospodářskou radu (starala se o budovu a pozemek lóží). Rozhodovalo se 

prostou většinou přítomných. Veliký Tajemník vedl zvláštní knihu se 

zápisy o schůzích a vedla se i matrika opatřená pečetí NVLČs. Dalšími 

funkcemi byl např. Veliký Řečník, Veliký Samaritán (staral se o 

dobročinnost) nebo Veliký Knihovník a Veliký Archivář. Ten kromě péče 

o archivní materiál rozšiřoval muzejní sbírky, a to jak z darů, tak jejich 

zakupováním na starožitných aukcích. Po zasvěcení Hledajícího se údaje 

o něm zapečetily a uložily v archivu lóže nejméně na dobu tří let, poté 

by ly zničeny. 294 

Veřejné hlasování probíhalo na Valném shromážděnÍ. Bylo 

pamatováno i na školení členů - v sídle NVLČs. byly jednou ročně 

konány instrukční kurzy, zahrnující např. kapitoly z dějin zednářstva, a 

které byly povinné u UČňŮ. 295 

Veliký Mistr byl svrchovanou osobou i co se týká soudnictví. Bylo 

vykonáváno jak jednotlivými Lóžovými soudy, tak jim nad řazeným 

Soudem Veliké Lóže (v ní byli zastoupeni mistři všech lóží), jejichž 

členem nemohl být Veliký Mistr ani jeho náměstkové. Za nedodržení 

zednářských povinností mohla být členovi udělena důtka nebo mohl být 

vyloučen. Každý soud měl senát - Lóžový soud pětičlenný a Soud Veliké 

Lóže měl pět členů. Při hlasování rozhodovala nadpoloviční většina, jen 

pro vyloučení z řádu bylo potřeba většiny čtyřpětinové. Kromě toho 

existovaly ještě pětičlenné rozhodčí soudy. I zde rozhodovala 

nad po 10 viční většina. 296 

294 Domovní řád Národní Veliké Lóže československé, viz tamtéž. 
295 Národní Veliká Lóže československá vydávala tzv. Pořad prací, kde byly uvedeny přednášky a akce 
jednotlivých lóží. Pro prosinec 1936 a leden následujícího roku viz tamtéž. 
296 Tamtéž. 
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Křižík se na jedné ze svých přednášek svérázně vyjádřil o rituálu 

přijímání nových členů do lóže: "Ph přijímání musí každý člen pNsahat 

na Bibli, tuto pNsahu podepsat svou vlastní krví, musí dodat vlastní 

podobiznu, která se pověsí v lóži. Když se někdo proviní proti l~ádu, této 

podobizně oči propíchnou, což má za následek že tento člen hned unde, 

jinak ale jsou to vesměs hodni lidé. ,,297 

Lóže si vydávaly i své časopisy, např. Svobodný zednář, ilustrovaný 

Alfonsem Muchou a vedený Rudolfem Vonkou a později od roku 1933 

Antonínem Hartlem. Celá jména pisatelů se běžně neuváděla, uveřejněna 

byla poprvé v Plzni, čímž byla odhalena část zednářské tajemnosti. 298 

Od roku 1926 mezi zednáře nesměli katoličtí lidovci ani komunisté 

a ve třicátých letech ani členové fašistických organizací. V říjnu roku 

1938 se lóže dobrovolně rozešly a měly proto povinnost podle příkazu 

ministra vnitra odevzdat seznam jmění s údaji, co se s majetkem má stát. 

Často ho darovali nejrůznějším sociálním ústavům, jako např. německá 

lóže Ludwig Piett"e, dobročinným ústavům apod. Značná část putovala i 

na péči o Čechy odsunuté po Mnichovské dohodě z pohraničí. Během 

války mno zí zednáři emigrovali, jako např. pro fesor pomo cných věd 

historických Vladimír Klecanda, který se tak stal Velikým mistrem 

Národní Velké lóže československé v exilu. 

Relativně bohatá lóže Sibi et posteris, zaniklá 13.října 1938, 

věnovala své jmění 20 000 Kč chovancům Hlávkových studentských 

kolejí na založení jednoho až dvou trvalých míst pro řádně studující 

chlapce české národnosti, a to na fakultě strojní nebo elektrotechnické. 

Toto místo pak mělo být nazváno "Místo Doktora Františka Křižíka". 299 

297 Tamtéž. 

298 Objevovaly se i spisy protizednářské, jako např. dílo Rudolfa Vrby s názvem "Záhada světovlády" - zde se 
např. mohli členové o sobě dočíst, že zednář Rašín byl zavražděn, protože lóže nad ním vyhlásila ortel smrti. 
Toto znovu potvrzuje jistou záhadnost zednářství a snad i určité obavy nezainteresované veřejnosti. Předním 
protizednářskýni žurnalistou byl Jan Rys-Rozsévač, člen organizace Vlajka a autor díla "Židozednářství . Metla 
světa." Viz 1. ČECHUROVÁ, Čeští svobodní zednáh ve XX. stoleti, Praha 2002. 
299 Tamtéž, s. 339 a dále. 
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Po druhé světové válce došlo k obnovení lóží v říjnu roku 1947, ale 

v dubnu roku 1951 opět zanikly. Činnost znovu zahájily až po roce 1989 

a fungují dodnes. 

10.3 Svobodný zednář Křižík 

Křižík se z chudých poměrů vypracoval mezi určitou společenskou 

elitu. Proto se za svého pobytu v Plzni setkal i s fenoménem svobodného 

zednářství. Být zednářem znamenalo společenskou prestiž a jakousi 

výlučnost. V celé zednářské organizaci panovala přesná hierarchie, 

rituály a odborná terminologie. Pro Plzeň byla v době, kdy do zednářství 

přichází Křižík, příznačná spolupráce mezi Čechy a Němci, pokračující i 

v období první republiky. Ve městě existoval spolek Harmonie, který se 

hlásil k tradici lóže vzniklé už roku 1773 v Litoměřicích, jež následně 

půso bila v Plzni a Klatovech. Později zde vznikla německá lóže Ludwig 

Piette (legálně ustavená až na počátku dvacátých let 20. století) a česká 

s názvem Josef Dobrovský. 300 

Spolu s Piettem se František Křižík stal výraznou osobností 

zdejšího zednářství. Navíc byl vzhledem k svému věku pravděpodobně 

nejdéle žijícím českým zednářem. Členem byl od roku 1881, přežil tudíž 

několik generací. Kromě plzeňského Piettova kroužku Harmonie 

doporučil Piette Křižíka do vídeľiské lóže Humanitas. Spolkovým 

zákonem z roku 1867 bylo zednářství v Zalitavsku legalizováno, nicméně 

v Předlitavsku nebylo nikdy výslovně povoleno (ani zakázáno). Členové 

se však raději scházeli na uherské půdě, aby neporušovali rakouské 

zákony, a sice v Neudorflu na Litavě a také v Prešpurku (dnes 

Bratislava). Když se pokusili přesunout do Vídně, policie jim tam činnost 

300 Tamtéž, s. 57 a dále. 
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zakázala. Mistrem lóže byl v době Křižíkova přijímání knihkupec Ludwig 

P ra et o ri u s a taj emníkem Warmho lz. 301 

Když se Křižík přestěhoval do Prahy, skončil v české lóži 

s lat inským názvem Si bi et po steris. 302 Pro st o ry Křižíko vých zá vo d ů 

v Divišově ulici na Smíchově byly posledním stanovištěm pro setkávání 

členů této lóže před vypuknutím druhé světové války. O vybavení se 

zasloužili hlavně členové lóže Riesinger, zároveň generální ředitel firmy 

Křižík - Chaudoir, a architekt Ladislav Machoň. 303 Celkem bohatá lóže 

Sibi et posteris zanikla 13. října 1938. Část svého majetku, 20 000 

korun, věnovala chovancům Hlávkových studentských kolejí na založení 

"jednoho až dvou trvalých míst" pro řádně studující chlapce české 

národnosti, a to na fakultě strojní nebo elektrotechnické. Lóže vyslovila 

přání, aby místo bylo nazváno "Místo Dra. Františka Křižíka". 304 

Další Křižíkova výjimečnost kromě jeho dlouholetého členství 

spočívala v tom, že k zednářství přivedl i svého syna, zetě a vnuka (do 

lóží Komenský a pak do Sibi et posteris), což v českém zednářství 

ne j spí š ne m á ob dob y . 305 

30lArchiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941. 
302 Seznam členů této lóže pro rok 1932 se nachází v archivu NTM. Vyčteme z něj, že Křižík se v lóži setkával 
např. s Alfonsem Muchou (se kterým si také dopisoval), Alexandrem Zeyerem, Aloisem Procházkou, Juliusem 
Řivnáčem aj. a samozřejmě se svým synem Janem Křižíkem. Viz tamtéž. 
303 1. ČECHUROVÁ, Ceští svobodní zednáh ve XX. století, Praha 2002, s. 198. 
304 Pokud se spolky rozpustily dobrovolně, musely podle příkazu ministerstva vnitra odevzdat seznam jmění, 
který většinou obsahoval pokyny, co se má s majetkem dál stát, a oznámit zprávu o zániku v Úředním listě 
republiky Československé. Viz Tamtéž, s. 338 - 340. 
305 Tamtéž, s. 57 a dále. 
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11 Prestiže a ocenění 

v 

11.1 Rády a vyznamenání 

Za svou práci a vynálezy býval Křižík často odměňován. Ve stáří se 

mohl chlubit mnohými oceněními a řády. Už roku 1892 mu císař František 

Josef I. udělil Řád železné koruny. Listinou z Ischlu ze 16. srpna 1905 

ho pak jmenoval doživotním členem panské sněmovny a o rok později mu 

pro střednictvím Českého vyso kého učení technického udělil ho dno st 

čestného doktora nauk technických. Diplomu čestného členství se mu 

v r o cel 93 8 d o s tal o od Mě š ť a n s k é b e sed y v P I z ni. 306 

11.1.1 Cena Hanuše Karlíka 

Významného ocenění zásluh, ceny Hanuše Karlíka, se Křižíkovi 

dostalo 23. března 1927 v Kounicově paláci v Praze na slavnostním 

shromáždění svolaném kuratoriem Národohospodářského ústavu při 

České akademii věd a umění. Do něj jmenovaly vždy po jednom zástupci 

Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce, Ústřední svaz 

československých průmyslníků, dva zástupce Ústřední spolek 

československého průmyslu cukrovarnického. Členy byli ještě předseda a 

generální tajemník Národohospodářského ústavu. Návrhy na udělení ceny 

dávaly jednak korporace zastoupené v kuratoriu, jednak všechny 

obchodní a živnostenské komory a zemědělské rady v republice. 

Kuratorium na schůzi 7. února 1927 jednomyslně rozhodlo, aby jedna 

306 Řád železné koruny viz AM Plzně, Křižík František, 1880 - 1938, , sign. 314/41, inv. Č. 29501. Dokument 
k panské sněmovně se nachází tamtéž, sign. 314/38, inv. Č. 29 498, udělení titulu viz sign. 314/40, inv. Č. 
29500. A konečně ke členství v Měšťanské besedě: sign. 314/83, č. j. 29543. V tomto archivu se nachází řada 
dalších diplomů a ocenění. 
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z dvou cen nedávno zesnuléh0 307 Dr.Hanuše Karlíka byla přidělena právě 

Křižíkovi, druhá Augustinu Novákovi (vrchnímu řediteli Národní banky 

čes k o s loven s k é a s p o I u t v ů rci čes k o s loven s k é měn y ) . 308 K a rl í k byl p r v ní, 

kdo zavedl v cukrovarnickém průmyslu už roku 1884 elektrické 

osvětlení, jež mu tehdy na jeho objednávku do cukrovaru v Nymburce 

i n s t a lov a I K ř i ž í k. 309 

Tato cena se předávala poprvé - založena SIce byla ústředními 

cukro varnickými 
. . 

orgal1lZaCemI v roce 1925, vden 75. Karlíkových 

narozenin, ale roku 1926 nebyla udělena. To byl také důvod, proč nyní 

kuratorium vybralo dva kandidáty. udělování se stanovilo na den 

Karlíkových narozenin. V ceně byl pro každého obnos 80 000 Kč, na 

které Národ oho spo dář ský ústav po slal Křižíkovi šek Zemské banky. 310 

Cukrovarnické organizace cenu při založení dotovaly jedním a tři čtvrtě 

milionem Kč a ve stanovách uvedly, že roční výnos jmění bude 

každoročně udělován tomu, kdo se zaslouží o národní hospodářství. 311 

Na slavnostním udělování byli přítomni zástupci různých úřadů, 

korporací apod., členové Karlíkovy rodiny a vyznamenaných 312 a 

samozřejmě členové Národohospodářského ústavu - z nich mj. JUDr. 

Josef Fořt, ing. Václav Hess a ing. Josef Jareš. 3J3 

307 Zemřel 10.1. I 927. Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 194 I, inv. č. 84, kart. 36. 
308 Tamtéž, inv. č. 84, rok 1927, čj. 14, kart. 36. 
309 Proslov F. Křižíka při odhalení pamětní desky v Rokycanech. Viz tamtéž, inv. č. 84, kart. 36. 
310 Dopis Národohospodářského ústavu Křižíkovi z 22.3. 1927, č.j. 387. Viz tamtéž, inv. č. 84, rok 1927, čj. 
387, kart. 36. 
311 Článek z neurčených novin z března 1927. Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941, inv. Č. 
84, kart. 36. 
312 Z Křižíkovy rodiny: Maxa Schmausová, 1. Troltschová, Dr. Gustav Schmaus, Anna Schmausová -
Křižíková, ing. Jan Křižík a Maši Bártová. Tamtéž. 
313 Z mnoha dalších přítomných v pořadí, ve kterém byli uvedeni, např. Dr. Jindřich Říha (min. rada, za 
kancelář prezidenta republiky), Dr. Rudolf Matoušek (min. rada, za ministerstvo obchodu), Dr. 1. Pazderka, 
(sekční šéf, za ministerstvo zemědělství), Dr. Matouš Malbohan (sekční šéf, za ministerstvo školství), Arnošt 
Holoubek (za radu hl. 111. Prahy), Dr. Vilém Pospíšil (guvernér Národní banky československé), Karel Kučera 
(náměstek vrchního ředitele Národní banky čs.), ing. Jan A. Šimáček a Dr. Zdenko Fafl (za obchodní komoru), 
Dr. Jaroslav Preiss (vrchní ředitel Živnobanky, za svaz čs. průmyslníků), ing. Heřman Cr on a Dr. Antonín 
Kot'átko (za Ústřední spolek čs. průmyslu cukrovarnického), ing. Josef Dlouhý (sekční šéf, za Technické 
muzeum československé), Prof. Ing. Fr. Hasa (za Masarykovu akademii práce), ing. Rudolf Sládeček (min. 
rada, za Českou matici technickou), ing. Kutina (za Spolek čs. inženýrů). Tamtéž. 
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Událost se neobešla bez pozornosti novinářů. Za Národní politiku 

se jí zúčastnil Dr. Ladislav Navrátil, za Lidové noviny Dr. Kolařík, za 

redakci Nové Práce přišel ing. Žižka. 314 

To vše znamenalo pro Křižíka velkou poctu a jakési zadostiučinění 

elektrotechnickému průmyslu, na který se často zapomínalo před jinými 

obory, přestože šlo o tak důležité odvětví hospodářství. 315 

11.1.2 Oslavy devadesátin v Plánici 

Dne 20. července 1937 proběhly v Plánici, rodném městě F. 

Křižíka, oslavy v souvislosti s jeho už devadesátými narozeninami. Při té 

příležitosti po něm byly pojmenovány místní školy a byla založena nadace 

pro plánického vysoko ško láka - elektrotechnika. Následovaly o slavy na 

náměstí, kde měl proslov starosta F. Hinz. Kvůli špatnému počasí se 

pokračovalo v sokolovně. 

Program byl následující: 

1. Hudební úvod ( Mozart: Kouzelná flétna) 

2. Proslov delegáta správní rady 

3. Odhalení pamětní desky 

4. Proslovy 

5. Případné volné proslovy 

6. Hudební závěr ( Mozart: Malá noční hudba )316 

Za Karlovu univerzitu a Českou akademii měl proslov J. M. MUDr. 

Karel Weigner, za vysoké školy technické a Českou matici technickou 

314Tamtéž .. 
315 Písemná blahopřání k udělení ceny lGižíkovi zaslal mj. Spolek československých inženýrů, spoluoceněný 
Augustin Novák nebo Ústřední spolek československého průmyslu cukrovarnického. Tamtéž, inv. č. 143, kart. 
41. 
316 SOA v Praze, Sbírka František lGižík, Ing. Dr. Techn. h. C., Praha, 1759 - 1958, inv. Č. 15, kart. 3. 
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prorektor Ing. Dr. Novák, za město Plzdi Luděk Pik, za obchodní a 

živnostenskou komoru její předseda František Pechman aj. Dnes se 

v Plánici nachází muzeum Františka Křižíka. 

11.2 Pohřeb 

" Člověk musí si svůj osud tvořit sám a pokud může, má si vždycky 

svůj život zpNje mn tl. T,~e ba ma li čkosl mi, ale vždycky zpříje mnit ... " 

FRANTIŠEK KŘIŽÍK 31 ? 

František Křižík, zakladatel českého elektrotechnického průmyslu, 

zemřel ve středu odpoledne, dne 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora, 

uprostřed své rodiny. Bylo mu téměř 94 let a ještě tři dny před svou 

smrtí údajně diktoval opravy jednoho ze svých patentů. Jako první 

osobnost naší techniky byl pohřben 27. ledna ve tři hodiny odpoledne na 

vyšehradském Slavíně, kam byl přenesen z chrámu sv. Petra a Pavla. 318 

Přítomni byli zastupitelé úřadů, primátor města Prahy Dr. Alois 

Říha, členové České akademie věd a umění v čele s Dr. Šustou a další. 

Někteří dělníci měli odznak s miniaturní obloukovou lampou. 

317 V. GUTWIRTH, PNklad Františka Khžíka, s. 163. 

318 Kondolence viz SOA v Praze, Sbírka František Křižík, Ing. Dr. Techn. h. c., Praha, 1759 - 1958, inv. Č. 18, 
kart. 3. 
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Závěr 

v 

Síře Křižíkova působení 

" ... byl jsem vždy stNdmý, nikdy jsem neholdoval truňku, nikdy 

v životě jsem neměl opičku a vždycky jsem byl nejraději do deseti 

doma ... " 

FRANTIŠEK KŘIŽÍK319 

V Křižíkovi se neustále střetával vynálezce s podnikatelem Ca 

naopak). Ačkoliv chtěl, aby jeho firma prosperovala, neubránil se 

neustálým technickým novinkám, které s sebou přinášejí vždy určité 

riziko neúspěchu. Šlo mu především o osvětu - přesvědčit veřejnost, že 

technika přináší pokrok. Však také některé zakázky přijímal pouze z 

tohoto důvodu, i když pro něj byly finančně nevýhodné, aby mohl 

vyzkoušet své vynálezy v praxI. Nenechal se ale v žádném případě 

využívat a měl svou hrdost, která se projevila například při konkurzu na 

osvětlování Národního divadla, kde zřejmě doplatil na svůj český původ. 

Snad proto neměl rád srovnání s Edisonem, přestože měli oba 

stejné začátky. Stejně jako Edison se František Křižík narodil v roce 

1847, stejně se vypracoval ze skromných začátků. Avšak zde podobnost 

končí. Oproti Edisonovi, který byl podporován bohatými americkými 

kruhy a propagaci mu ochotně zajišťoval tamější tisk, pracoval Křižík ve 

skromnějších podmínkách. 

319 Tamtéž, s. 163. 
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Křižík pocházel z majetkově slabých poměrů. Bylo velké štěstí, že 

jeho talent nezůstal nepovšimnut a že ho mohl, za podpory rodičů a 

později vlastní rodiny, dále rozvíjet. Vypracoval se do postavení vážené 

a veřejně uznávané osobnosti a nakonec se situace obrátila - byl to 

Kř ižík, ko ho lid é nebo různé organizace žádali o finanční přísp ěvky a 

podpory. Zaměstnával mnoho dělníků, přesto se snažil, aby mu nebyli 

vzdáleni, protože si živě pamatoval na své začátky, které rozhodně 

nebyly lehké. Je až s podivem, že zůstal stále na zemi a nepřevládl v něm 

pocit vlastní důležitosti nad další tvůrčí prací. Stále zdůrazňoval, že nic 

není zadarmo, a povzbuzoval mladší generace, aby se nebály překážek a 

braly je jako výzvy pro další práci. 

Byla to oblouková lampa, patentovaná ve všech větších státech, 

která předznamenala Křižíkovu další činnost. V Plzni, kde lampu 

vynalezl, se brzy po svém příchodu stal známým a váženým. Navázal zde 

důležité kontakty a známosti nejen s majitelem papírny Prosperem 

Piettem, který ho v instalacích o bloukovek podporoval. Zde zažil 

vynálezce první větší úspěchy, ale i prohry. Když pak vynálezce zjistil, 

že zde už dál nemůže plně rozvinout své schopnosti a rozhodl se 

přestěhovat do Prahy, jen nerad Plzeň opouštěl. 

V elektrotechnice se Křižík stal skutečně průkopníkem, který, 

jakkoliv to bude znít jako fráze, v mnoha ohledech předstihl svou dobu. 

Zdokonalil zabezpečovací zařízení na železnici a postavil první 

elektrárny v Rakousku-Uhersku. Jeho myšlenka úplné elektrifikace drah 

měla velký národohospodářský význam. Slavná fontána předvedená na 

jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 byla zlatým hřebem Křižíkovy 

činnosti. Zdroje elektřiny ostatně studoval až do vysokého stáří. 

Křižík byl členem mnoha spolků nejrůznějšího druhu. Bylo to 

přirozeným důsledkem jeho aktivit, ale také díky jeho povaze, která mu 

přikazovala co nejvíce se ve svém postavení angažovat a půso bit na 

veřejnost. Nebyl by to Křižík, kdyby do organizací, kterých nebyl přímo 
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členem, alespoň finančně nepřispíval. Dobře si uvědomoval, jak důležité 

pro odbyt výrobků je nepodceňovat osvětu veřejnosti. Toto přesvědčení 

dokázal svou činností na přípravách a průběhu velké národní události -

Jubilejní výstavy roku 1891. 

Na její organizaci se podílela pro české národní hospodářství 

velice důležitá obchodní a živnostenská komora v Praze. Křižík byl jeden 

čas jejím místopředsedou, jeho dobrozdání a referáty o živnostenských 

otázkách a návrzích zákonů a nařízení se vyznačovaly vynikajícími 

odbornými znalostmi a nestranností. 

Jako podnikatel Sl sIce nevedl tak úspěšně, ale svým zaměstnancům 

se snažil vytvářet co nejlepší pracovní podmínky. Jistě to souviselo 

s tím, že nikdy nezapomněl na své skromné začátky v Kaufmannově dílně, 

kde se poprvé setkal s podnikáním. Vytrvale odmítal nabídky na sloučení 

firmy s Kolbenem. Když koncem války přistoupil na zakcionizování 

společnosti, provedl již jeho závod velké množství instalací v celé zemi. 

Křižíkův odkaz 

Zde Sl dovolím znovu citovat Křižíkův vzkaz příteli Albertovi 

Einsteinovi: "Za devadesát let svého života jsem poznal obrovský rozvoj 

dnešní vědy. Opravňuje mne to k víle ve šťastnou budoucnost lidstva. ,,320 

Bohužel, alespoň pro nejbližší roky se mýlil, a tak se jeho pohřeb stal 

jakýmsi manifestem v těžké době nacistické okupace. 

Tato práce má za cíl přiblížit nejvýznamnější momenty Františka 

Křižíka, ať už jde o jeho osobní život, neoddělitelně spjatý s 

tím profesním, nebo o samotné Křižíkovo dílo. Dnes není pochyb o tom, 

že tato osobnost přispěla svými invencemi, pevnou vůlí a neúnavnou 

320 Archiv NTM, foncl 237, František Kři7ík, 1847 - 1941, inv. Č. 5, kart. I. 
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činností značnou měrou k rozvoji elektrotechnického průmyslu a 

národního hospodářství vůbec. 

František Křižík se nesmazatelně zap sal do historie 

elektrotechniky, podnikání a nepřímo i do současného stylu života, který 

se už bez elektřiny neobejde. Úctu tomuto úspěšnému vynálezci a méně 

skvělému, o to ale houževnatějšímu podnikateli, prokazovali i jeho 

současníci. Roku 1935 se dokonce dočkal otevření "Křižíkovy stezky" 

z N epomuku do Plánice. Jeho památku do dnes připomínaj í zá vo dy 

nazvané jeho jménem i mnoho ulic nebo míst v českých městech. 

Křižíkovy sady v Plzni, kde je možno najít pamětní desku, jsou jedním 

z mnoha příkladů. 

Díky svým nápadům a aktivitě se zařadil mezi přední postavy dějin 

19. a 20. století a ovlivnil tak nejen domácí průmysl. Jeho vynálezy se 

staly běžnou součástí stylu života a leckdy si už ani neuvědomujeme, jak 

moc nám ulehčují život. Elektřina, tramvajová doprava, osvětlení. .. Snad 

i moje práce přispěje k osvětlení některých míst z činnosti této jedinečné 

oso bno sti. 

155 



Prameny a literatura 

Archivní prameny: 

Archiv NTM, fond 237, František Křižík, 1847 - 1941. 

AM Plzně, fond Křižík František, 1880 - 1938, sign. 314/23 - 314/93, 

1l1V. č. 29 483 - 29 553. 

AM Plzně, fond Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (Dopravní 

podniky města Plzně, Elektrické podniky města Plzně), 1893 - 1999. 

AM Plzně, přírůstkové číslo 2224 (spisy týkající se zahájení tramvajové 

dopravy, nezpracováno). 

APVK, fond Pražské vodárny. 

APVK, fond Společná vodárna. 

SOA v Plzni, Obchodní a živnostenská komora Plzeň, I B, č. knihy 28, 

1868 - 1895. 

SOA v Plzni, Inventář P. Piette, veřejná obchodní společnost v Praze, 

závod Plzeň, 1870 - 1911. 

SOA v Praze, Elektrotechnické závody Křižík, n.p. Praha Smíchov, 1945 

- 1958. 

SOA v Praze, František Křižík, elektrotechnický závod Praha - Karlín, 

1868-1922. 

156 



SOA v Praze, Sbírka František Křižík, Ing. Dr. Techn. h. c., Praha, 1759 

- 1958, kart. 1-3. 

S OA v Praze, Kraj ský soud o bcho dní Praha, slgn. B VII - 3 O, kart. 1 718, 

1 71 9. 

Tamtéž, slgn. Rg A IX 70, 2 kart. 1079. 

SOkA Klatovy, fond Měšťanská škola v Plánici (nezpracován). 

SOkA Klatovy, školní kronika Plánice, 1892 - 1933, č. 236. 

Národní archiv v Praze, Zemský úřad Praha - oddělení technicko-správní, 

stavebních úprav, strojní a požární oddělení, 1911 - 1948, kart. 18. 

Prameny vydané tiskem: 

Křižík, F.: Paměti, Technicko - vědecké vydavatelství, Praha 1952. 

List, V: Paměti, Český elektrotechnický svaz, Ostrava 1992. 

Vitáček, F.: Československý patentní zákon, Nákladem Právnického 

knihkupectví a nakladatelství V.Linhart, Praha 1933. 

Do bová periodika: 

Elektrotechnický obzor 1923 - 1941. 

Elektrotechnische Zeitschrift 1936 - 1941 

Technické listy 1890 - 1891 

Technický obzor 1895 - 1941 

[57 



Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure 1888 - 1914. 

Zprávy spolku inžen)'rů a architektů v království českém 1894 - 1901 

Internetové stránky: 

http:// en. wikiped ia. o r g/wiki/Fr an t išek_Křižík 

http:// c s. wikipedia. o r g/wiki/Fr antišek_ Křižík 

http://www.mestobechyne.cz/praktickeinformace/o so bno sti 

http://www.planice.cz 

http://info.plzen-city. cz 

http://www.cvut.cz/foto banka/o so bno sticvut 



Literatura: 

Ambrosius, G.: Der Staat als Unternehmer. Offentliche Wirtschaft und 

Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, 

Gottingen 1984. 

Andrejs, J.: Světlonoš, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1957. 

Anhang zur Dienstvorschrift uber die Manipulation und Verrechnung 

beim Personen- u. Sachentransport, Wien 1872. 

Augusta, P. - Brokl, J. - Honzáková, M. aJ.: Kdo byl kdo v našich 

dějinách do roku 1918, Libri, Praha 1983. 

Bárta, V.: "Plzeňská lampa" Františka Křižíka, 111: Minulostí 

západočeského kraje VI., 1968, s. 71-98. 

Bárta, V.: Výstava František Křižík a Plzeňsko, Krajské muzeum v Plzni, 

Plzeň 1957. 

B echný, D. - Brauno vá, D., Bystrický, V. aJ.: Historie a současno st 

podnikání na Plzeňsku, Městské knihy s.r.o., Žehušice 2002. 

Bělohlávek, M.: Archív města Plzně, Západočeské nakladatelství v Plzni, 

Plzeň 1987. 

Beran, L. - Valchářová, V. (ed.): Pražský industriál. Technické stavby a 

průmyslová architektura Prahy. Výzkumné centrum průmyslového 

dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města 

Prahy, Praha 2005. 

Bílek, J.: Přestavba elektrické dráhy Tábor - Bechyně. Praha 1939. 

159 



Breník, J. - Fojtík, P. - Hojer, P. aj.: 100 let městské hromadné dopravy 

v Plzni, Nakladatelství dopravy a turistiky, Plzeň 1999. 

Čechurová, J.: Čeští svobodní zednáři ve XX. Století, Libri, Praha 2002. 

Čepelák, V. - Bělohlávek, M. - Kovář, J. aj.: Dějiny Plzně II. (1788 -

1918), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň 1967. 

Čenský, M.: Zkušenosti úspěšných podnikatelů, Utrin, Prah~, rok 

neuveden. 

Engliš, K.: Vybrané kapitoly z národního hospodářství, Státní 

nakladatelství, Praha 1925. 

Efmertová, M. C.: České země v letech 1848 - 1918. Libri, Praha 1998. 

Efmertová, M. C.: Elektrotechnika v českých zemích a v Československu 

do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů. Libri, 

Praha 1999. 

Elektrický pohon na železnicích. Místní dráha z Tábora do Bechyně. 

Nákladem Elektrotechnického závodu F. Křižík v Praze - Karlíně. Praha 

1903. 

Fojtík, P. - Pro šek, F.: 100 let pražských elektrických drah, Muzeum hl. 

m. Prahy, 1991. 

Fořt, J.:Všeobecná zemská výstava 1891 v Praze. Hlavní katalog. 

Nákladem výkonného výboru, Praha 1891. 

Gruber, ].: O komorách o bchodních a živnostenských, Praha 1904. 

160 



Gutwirth, V.: Lidé a technika, Masarykova akademie práce, Praha 1947. 

Gutwirth, V.: Příklad Františka Křižíka, nákladem F. Borového, Brno 

1941. 

Gutwirth, V.: Z dětství naší elektrotechniky, Státní vydavatelství 

technické literatury, n.p., Praha 1953. 

Halada, J., Hla vačka, M.: Světové výstavy, Libri, Praha 2 O 00. 

Hlavačka, M.: Jubilejní výstava 1891, TECHKOM, Praha 1991. 

Hlaváč, M. M.: Tvůrci českého zázraku, APS Agency Praha spol. s.1".o., 

Praha 2000. 

Hledíková, Z. - Janák, J.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, 

Praha 1989. 

Hlušičková, H. a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku I. - III., Libri, Praha 2002 - 2003. 

Horská - Vrbová, P.: Český průmysl a tzv. druhá průmyslová revoluce, 

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1965. 

Horská - Vrbová, P.: Kapitalistická industrializace a středoevropská 

společnost, Academia, Praha 1970. 

Hospodářská politika čs. průmyslu v letech 1918 - 1938. Ústřední svaz 

čs. průmyslníků v roce 1937. Nákladem vlastním, nedatováno. 

Houdek, F. - Tůma, J.: Objevy a vynálezy tisíciletí, Nakladatelství 

Lidové noviny, Praha 2002. 

161 



Hrdlička, M.: Křižíkův rodný kraj I.,II., nákladem vlastním, Klatovy, rok 

neuveden. 

Chylík, J.: Plzeňský průmysl, nákladem vlastním, Plzeň 1914. 

Janáček, F.: Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny 

ve Škodovce 1859 - 1918. Novinář, Plzeň 1990. 

Jásek, J. : Klenot města. Historický vývoj pražského 

vodárenstvLNakladatelství VR - Atelier, Praha 1997 

J eška, F.: Průmysl v o bvo duO bchodní a živno stenské komory v Plzni, 

nákladem Obchodní a živnostenské komory, Plzeň 1922. 

Jílek, F.: Studie o technice v českých zemích 1848 - 1918, I. a II. díl. 

Národní technické muzeum v Praze, Praha 1983 a 1984. 

Jílek, F.: Zrození velkých vynálezů, Práce, Praha 1988. 

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri, Praha 1993. 

Kocka, J.: Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel 

Siemens 1847 - 1914. Zim Verhaltnis von Kapitalismus und Btirokratie in 

der deutschen Industrialisierung. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1969. 

Kopečková, J.: Obchodní a živnostenská komora v Plzni, In: 

Západočeský historický sborník 1/1995, s. 119 - 135. 

Kottas, J.: František Křižík, Horizont, Praha 1987. 

162 



Královec, J.: Obchodní a živnostenská komora v Plzni 1850 - 1906. 

Přehled vývoje hospodářských poměrů v obvodu komorním a činnosti 

komory po čas jejího trvánÍ. Tiskem J. Císaře v Plzni, Plzeň 1906. 

Křižík, F.: Elektrotechnická továrna Praha - Karlín. Tiskem "Politiky" 

v Praze, nedatováno. 

Kysela, L: Průvodce muzeem pražské hromadné dopravy, Polygrafia 

Praha, nedatováno. 

Elektromotory v pivovarstvÍ. Fr. Křižík, elektrotechnická továrna 

v Karlíně. Tiskem "Politiky" v Praze. Praha 1909. 

Elektřina ve službách zemědělství. Fr. Křižík, elektrotechnická továrna 

v Karlíně. Tiskem Pražské akciové tiskárny v Praze, Praha 1914. 

Kubů, E. Pátek, J.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti 

Česko slo venska mezi světovými válkami, Karo linum, Praha 2000. 

Láník, J. - Mandelík, R.: Historie a současno st podnikání v Praze I. a II. 

díl, Městské knihy s.r.o., Žehušice 2003. 

Lev, V.: Práce vítězí, Komenium, Praha 1947. 

Mayer, D.: Pohledy do minulosti elektrotechniky, Kopp, České 

Budějovice 1999. 

Mendl, B.: Český průmysl před sto lety a počátky průmyslové jednoty, 

tiskem Dra Eduarda Grégra a syna, Praha 1934. 

Mlynařík, F. - Mottl, R.: 15 let elektrických podniků města Plzně 

v republice československé, Plzdí. 1934. 

1 "' , 

11.1.) 



Naše Jubilejní výstava v Praze 1891. Vzpomínky Ing. Dr. Františka 

Křižíka. Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, Praha 1933. 

Opatrný, A.: Vodárna hlavního města Prahy v Káraném. Nákladem 

Vodáren hlavního města Prahy, Praha 1927. 

Petrů, V. - Němcová, L. - Kubale, J.: Plánice - město Křižíkovo, 

Nakladatelství Dr. Radovan Rebstock, Sušice 1997. 

Povondra, V.: Instituce o bchodních a živnostenských komor, Brno 1904. 

Procházková-Preissová, M., Soukenková, E.: Dvě ženy ze života českého 

Edisona, Společnost Československého Červeného kříže, Praha 1938. 

Ptáček, V.: Elektrotechnická ročenka Elektrotechnického svazu 

česko slovenského 1927. Nákladem ESČ, Praha 1927. 

Řežáb, J. - Fiala, J. - Fořt, S. aj.: 75 let městské hromadné dopravy 

v Plzni, dopravní podniky města Plzně, Plzeň 1974. 

S o uček, L.: Kdo byl kdo 1., Albatro s, Praha 198 O. 

Šedesát let československé samosprávy. Vydáno péčí Svazu českých 

okresů a Svazu československých měst v Československé republice 

v jubilejním roce 1925. 

Tlapa, J.: František Křižík a zabezpečení železnic, Hewer, s.r.o., Praha 

2002. 

Třicet let činnosti elektrických podniků města Plzně 1899 - 1929, Plzeň 

1929. 

U r h a ll, O.: Č ~ s k á s 1J o leč n o sll 84 8- 1 9 1 8, S vo bod a, P r a h a 1 9 82. 

164 



Urban, O.: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české 

společnosti v 19. století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003. 

Veselý, 1.: Křižíkova o bloukovka, Archiv pro dějiny průmyslu, o bchodu a 

techniky, Práce, Praha 1942. 

Voigt, F.: Verkehr. Die Entwicklung des Verkehrssystems lIlI. Duncker 

& Humblot, Berlin 1965. 

Ziegler, D.: GroBbtirger und Unternehmer. Die deutsche Wirtschaftselite 

lm 20. lahrhundert. In: Btirgertum. Beitrage zur europaischen 

Gesellschaftsgeschichte 17, Gottingen 2000. 

50 let dopravních podniků statutárního města Plzně, komunální podnik, 

Plzeň 1949. 



Seznam zkratek 

AM Plzně 

ESČ 

NA 

NTM 

APVK 

SOA 

SOkA 

Archiv města Plzně 

Elektrotechnický svaz československý 

Národní archiv 

Národní technické muzeum 

Podnikový archiv a. s. Pražské vodovody a 

kanalizace 

Státní oblastní archiv 

Státní okresní archiv 



Přílohy 

167 



1847 

1867 

1868 

1870 

1871 

1872 

1873 

1878 

1879 

1881 

Nejdůležitější životopisná data 

8. července se narodil v Plánici 

zapisuje se na pražskou teclmiku 

získává místo u Markuse Kaufmanna 

nastupuje na podúřednické místo na tzv. Severní Ferdinandově dráze 

(Olomouc, Brno) 

7.11. svatba s Pavlínou Štulíkovou 

přechází k Moravskoslezské dráze (Krnov) 

přechází do služeb Plzel'ísko - březenské dráhy do Plzně 

v Paříži poprvé zažívá atmosféru výstav 

zřizuje dílnu v Plzni v domě U Zvonu; navrhuje zdokonalenou 

obloukovou lampu 

Piette ho přivádí ke svobodnému zednářství 



1881 

1881 

1882 

1883 

1884 

1887 

1890 

1891 

1892 

1894 

1896 

1899 

získává zlatou medaili na elektrotechnické výstavě v Paříži 

neúspěch v konkurzu na osvětlování Národního divadla 

instaluje první trvalé osvětlení v knihkupectví na Václavském náměstí 

a v hodinářství na Staroměstském náměstí v Praze 

osamostatňuje se jako podnikatel - opouští místo u dráhy, 

dílnu U Zvonu rozšiřuje a stěhuje do Cukrovarnické ulice 

stěhuje se do Prahy, kde zřizuje vlastní továrnu v Karlíně ve staré 

Daňkovce 

dodává veřejné osvětlení pro Jindřichův Hradec 

jeho firma čítá kolem stopadesáti zaměstnanců, výroba se stěhuje do 

nedaleké Fišlovky 

Jubilejní výstava; uvádí do provozu první elektrickou tramvaj v Praze 

císař mu uděluje řád železné koruny 

kupuje prostory na továrnu od cukrovarníka Riedla; továrna vyhořela 

zahájení provozu tramvajové dráhy z Karlína do Lib n ě 

první praktické zkoušky s elektrickou vozbou na železnici; uvádí do 

provozu tramvajové linky v Plzni 

2 



1900 

1903 

1905 

1906 

1906 

1907 

1908 

1911 

1913 

1917 

1922 

1923 

1927 

1937 

zřizuje Elektrickou drobnou dráhu Praha - LibeJ'í - Vysočany, a.s. 

otevření první elektrifikované železnice na trati Tábor - Bechyně 

doživotním členem panské sněmovny 

jmenován čestným doktorem nauk technických na technice v Praze 

řádným členem Národohospodářského ústavu při České akademii věd 

a umění 

dráhu Praha - Libeň - Vysočany kupují Elektrické podniky a završují 

tak svůj monopol nad pražskou dopravou 

staví elektrárnu ve Vysokém Mýtě 

zřizuje parní elektrárnu v Kolíně 

zasazuje se o využití vodních sil v Čechách 

vznik Českomoravských elektrotechnických závodů, a.s. 

vzniká společnost Křižík-Chaudoir v Podmoklech 

umírá Pavlína Křižíková 

je mu udělena cena Hanuše Karlíka 

20.7. oslava devadesátin v Plánici 

3 



1937 24. I 2. projev v rozhlase adresovaný Einsteinovi a světové veřejnosti 

1941 umírá 22. ledna ve Stádleci u Tábora; pohřben na Slavíně 

4 
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Radnice a Křižíkův rodný domek v Plánici 
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Křižíkův rukopis 



Křižíkova pracovna a ložnice 
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Oblouková lampa - tiskem vydaný patent. Křižíkův portrét. Popis obloukové lampy. 



LUSTR VE FOYERU MĚSTSKÉHO DIVRDLR V PLZNI. 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni - osvětlení 
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Expozice na výstavě. Ústřední budova Jubilejní výstavy. 
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Škola F. Křižíka v Plánici. Křižíkův osohní elektromobil z roku 1901 
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Dráha Tábor - Bechyně: Konečná stanice v Bechyni. Elektrárna v Táboře. 
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Jízdní řád pro dráhu Tábor" Bechyně z června 1903 
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Obr. 1. Pohled na dolní ohhwí plavidel s elektrickou centrálou. 

Laterální kanál v Hoříně 





Křižík ve svém bytě na Letné s Ing. Jarešem. Křižík na Francouzské riviéře 
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Motorový vůz č. 18, který 29.6.1899 zahájil provoz elektrické dráhy v Plzni. Tramvajová síť. 



Letní vozy koňské tramvaje z roku 1886, výrobce Ringhoffer 



Modely vozů z Muzea městské hromadné dopravy v Praze 



Elektrický motorový vůz z roku 1900, výrobci Ringhoffer a Křižík 



Elektrický motorový vůz z roku 1908, výrobci Ringhoffer a Křižík. Jeden z nejstarších a 
nejprecizněji provedených modelů II nás, vyrobený neznámými pracovníky údržby 

Elektrických podniků kolem roku 1935. 



Křižík roku 1936 na skalách v okolí Radyně u Plzně. Motorový vůz dodaný fmnou 
Ringhoffer na Smíchově. 



Car! Friedrich von Siemens s Františkem Křižíkem roku 1934 
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Projev do rozhlasu o Vánocích roku 1937 - zleva stojící ředitel rozhlasu O. Matoušek, 
K.Čapek a V. Lesný. Oslava Křižíkových devadesátin. 



Resumé 

Franti š ek Křižík (8.7 . 1847 Plánice u Klatov - 22 . 1 . 1941 Stádlec u Tábora) , 

č estný doktor nauk technických , b y l slavný český elektrotechnik , vynálezce a 

podnikatel. Po studiích na pražské technice získal první místo a zkušenosti v dílně 

u Markuse Kau f manna . Poté působil u tzv . Severní Ferdinandovy , pozděj i u 

Moravskoslezské a nakonec PlzeJ'ísko - březenské dráhy . V roce 1871 se oženil s 

Pavlínou Štulíkovou (1853 - 1923) , s e kterou měl šest dětí. 

Roku 1879 si zřídil v Plzni v domě U Zvonu vlastní dílnu, kde prováděl pokusy 

se zdokonalováním obloukové lampy. Později se významně podílel na rozvoji 

tamější tramvajové sítě. Roku 1883 se osamostatnil jako podnikatel, definitivně 

opustil místo u dráhy a o rok později se přes t ěhoval do Prahy , kde zřídil továrnu v 

Karlíně. Skutečně slavným se Křižík stal na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891. 

Při té příležitosti uvedl do provozu první elektrickou tramvaj . Později zřídil 

elektrickou dráhu Praha - Libeň Vysočany, kterou roku 1907 odkoupily 

Elektrické podniky . Roku 1903 otevřel první elektrifikovanou železnici u nás, a to 

na trase Tábor - Bechyně. 

Na počátku 20 . století se zasazovalo využití vodních sil v Čechách a zřizoval 

elektrárny, např . v Kolíně a Vysokém Mýtě . Roku 1917 se majoritním vlastníkem 

Křižíkových závodů stala Pražská úvěrní banka , která v témže roce ustavila 

Českomoravské elektrotechnické závody F . Křižíka , a . s. 

Za své dílo získal řadu ocenění a v y znamenání , např. Řád železné koruny, cenu 

Hanuše Karlíka aj . Roku 1905 císař Křižíka jmenoval doživotním členem panské 

sněmovny. Kromě toho byl členem mnoha různých spolků, což někdy plynulo z 

jeho funkcí, jindy z prestižního postavení, které si za svůj život vybudoval. 

Uvědomoval si důležitost propagace a pořádal popularizační přednášky. Jeho podíl 

na rozvoji české elektrotechniky je nesporný . 



Résumé 

Franti še k Kři ž ík (8.7 . 1847 Pl á nice b y Klatovy - 22 . 1 . 1941 Stádlec by Tábor), 

honorar y doctor of technical sciences , was famous czech electrician , inventor and 

industrialist. After his studies at Pra g ue Technical University he got his first 

occupation and experiences in the Markus Kaufmann's workshop . Afterwards he 

worked at the so-called Northern Ferdinanďs, later at Moravia-Silesian and 

finally at Pilsen- Březnice railway. He married Pavlína Štulíková (1853 - 1923) in 

1871. They had six children . 

ln 1879 he established his own workshop in the house U Zvonu in Pilsen, where 

he did experiments with improving of the arclamps . Later he participated ln 

development of the local tram system. In 1883 he became independent as an 

industrialist , left his work at the railway and a year later he moved to Prague , 

where he established his own factory in Karlín . The Jubilee exhibition ln 1891 

brought him the rea! popularity. He showed there his first electrical tram. Later 

he founded the Prague - Libeň - Vysočany rai!way, which was bought by Electrical 

company in 1907 . He opened the first electrica! railway in our countries, it led 

from Tábor to Bechyně. 

At the beginning of the 20 . century he put through the utilizing of water powers 

in Bohemia and he founded power plants , e . g . in Kolín and Vysoké Mýto. Prague 

Credit Bank became a majority owner of Křižík's company in 1917, which was 

renamed to the Czech-Moravian Electrotechnical Establishments of F . Křižík , 

stock company , in the same year. 

He won a lot of prices and awards for his work , e.g. Order of Iron Crown , Hanuš 

Karlík's Price etc . Křižík was appointed by the emperor to the lifelong 

membership of the House of Lords in 1905. Apart from this, he was member of 

many different cJubs - sometimes it was because of his role, sometimes because of 

his status that he built during his life . He realised the importance of propagation 

and he gaye lectures. His participation in the development of the Czech 

electrotechnics is indisputable . 


