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Při přípravě podkladů pro výstavu mě
nejvíce zaujalo toto velmi zajímavé, ale 

málo zpracované téma

Většina prezentovaných materiálů je 
z archivních fondů JČMF v Archivu 

AV ČR (děkuji!)



Koupě tiskárny
• 1919 – získává Jednota „koncesi knihtiskárenskou“ a kupuje Štorkánovu 

tiskárnu na Žižkově
• 1920 – začíná provozovat také knihkupectví
• 1933 – sloučením s tiskárnou Spolku čs. horních a hutních inženýrů (v Libni) 

vzniká tiskárna Prometheus – specializuje se na náročné odborné texty

Prometheus - 64 pracovníků: 15 ručních a 8 strojních 
sazečů, 2 korektory, 6 strojmistrů, 4 knihaře, 23 osob 
pomoc. personálu, ředitele, účetního a 6 úředníků.



Vydavatelská činnost



Výroba učebních pomůcek a přístrojů
• 20. léta (?) – zřizuje při knihkupectví Oddělení pro opatřování učeb. pomůcek
• 1925 (?) navazuje spolupráci s dílnou Františka Kmenta
• 1935 - kupuje dílnu F. Kmenta a zakládá společnost „FYSMA, výroba vědeckých 

a učebních přístrojů, spol. s r.o., Praha“
• 1937 – rozšiřuje výrobu o pomůcky z celuloidu koupí fy Dvořák a Unger

Z prospektů fy Kment:
Rotační vývěva 
vyčerpává rtg. lampu

Pokus s pomalými elektrickými kmity předvedený s 
využitím Kmentova souboru pro pokusy s el. vlnami



FYSMA Společnost FYSMA zpočátku vedli „prof. dr. A. Žáček, prof. dr. A. Wangler a prof. dr. 
M. A. Valouch. ... [první dva jmenovaní po krátké době kvůli zaneprázdnění odstoupili 
a nahradili je F. Boček a D. Ilkovič] Od 1. 12. 1935 se ujal obchodního vedení
společnosti ing. RNDr. V. Michal, býv. asistent FU techn. a úředník společnosti pro 
obchod rtg. potřebami.“
Podílníky společnosti se stali kromě Jednoty [ta měla 90 %] F. Boček, L. Červenka, 
J. Hrdlička, M. Kössler, V. Ryšavý, B. Slavík, M. Šmok, S. Teplý, M. A. Valouch, F. 
Veselý, F. Vyčichlo, A. Wangler, A. Žáček.
Ve Fysmě pracovalo asi 20 lidí (z toho 17 ve výrobě)

Ukázka sortimentu. Nové pomůcky pro školní rok 1936/37:
- soubor přístrojů k osvětlení podstaty letu 
- soubor přístrojů k pokusům s fotobuňkou (dle Wanglera)
- demonstrační oscilograf podle dr. Michala
- universální přístroj pro stavové zákony plynů
- variační solenoid
- hysteresigraf
- přístroj k určení momentu setrvačnosti různých (dle Bočka)
- demonstrační model rotační vývěvy olejové
- zdokonalené konstrukce některých přístrojů, na př. rozkladný 
transformátor, Lippichův padostroj, Torricelliovu trubici, nové
demonstrační stativy a jiné



FYSMA – pravítka a celuloidové pomůcky



Sídla Jednoty
• 1926 – zakoupila JČMF vlastní dům v Hopfenštokově ulici 9 (dnešní

Navrátilova ul., Praha 2)
• 1930 – výbor přijal nabídku pojišťovny Sekuritas a vyměnil tento dům za 

nemovitost v Žitné ul. 25 - stěhování proběhlo v roce 1932
• 1937 – 1938 – výstavba dvorního traktu budovy v Žitné



Stavba budovy v Žitné 25
Stavební práce provedl Ing. Fr. Troníček, podnikatel staveb v Praze 





Ředitel JČMF v době hospodářského rozkvětu
• Miloslav Valouch (1878-1952)
Funkce ředitele znamenala nejvyšší exekutivní
funkci v Jednotě. Ředitel se staral o chod a hospo-
daření. Dr. M. Valouch byl ve funkci od roku 1915 
do své smrti v roce 1952

Finanční údaje za správní rok 1937/38: 
- celkový obrat 11 645 665 Kč
- příjem z členských příspěvků 57 525 Kč
- zisk za publikace a přístroje asi 358 000 Kč
> 2 miliony byly vydány za nemovitost 
-dotace knihovny asi 4 000 Kč
-dotace Časopisu asi 60 000 Kč. 
Stav zákl. jmění k 30. 6. 1938 byl 116 600 
Kč fond pro podporu věd. bádání 66 434 Kč. 



Činnost za protektorátu
• 1939 – v dubnu zemřel předseda Fr. Nachtikal, nahrazen Milošem Kösslerem
• 1941 – od května bylo zakázáno vydávání Časopisu, Rozhledy vycházely dále
• 1942 – knihovna uložená ve Státním geofyzik. ústavu (Ke Karlovu 3) se musela 

přestěhovat do Žitné 25. 
• 1943 – zakázáno provozování knihkupectví
• 1944 – v lednu zatčen předseda Fr. Záviška, zastupoval jej Stanislav Petíra
• tiskárna a vydavatelství pokračovaly v činnosti – od r. 1940 vydávána edice 

Cesta k vědění. Koncem války tajně tištěny učebnice „do zásoby“.



Zastavení koncese 
knihkupecké ze 
dne 21. 4. 1943



Atentát na Heydricha pod okny tiskárny
• Atentát 27. května 1942 byl proveden pár kroků od tiskárny Prometheus. Ředitel Karel 

Wick byl kvůli tomu vyšetřován (údajně byl z budovy tiskárny proveden snímek 
poškozeného automobilu publikovaný v zahraničním tisku).



FYSMA za války
• 1942 – Jednota prodala polovinu Fysmy
• ing. Dohnálkovi, který jí potom řídil
• 1946 – Jednota prodala i zbytek Fysmy ing. Dohnálkovi

a ponechala si pouze výrobu celuloidových pomůcek
FYSMA totiž nikdy příliš neprosperovala (spíše prodělávala) a po začátku války problém 
s odbytem (a nedostatkem materiálu) narostl.
Podíl na válečné výrobě byl zřejmě nevyhnutelný – při neprokázání vytížení stroje mohla 
jiná firma vyžádat jeho převzetí – to se Fysmě v jednom (nejméně) případě stalo.
Podnikatel Dohnálek se údajně snažil „optimalizovat“ zisk. Za JČMF byl jednatelem M.A. 
Valouch, který měl s Dohnálkem spory.

Zpráva ing. Dohnálka z konce r. 1942: „V uplynulém období byla Fysma
zaměstnána převážně vyřizováním vojenských zakázek. Kromě toho 
prováděla rovněž některé menší práce pro průmyslové podniky a ze 
skladu odprodávala školám své výrobky... V období od 1. 7. do 30. 10 
podíl za vojenské dodávky 73,5 %, za dodávky civilní 21 %, na školy 
připadalo 5,5 % [...] Naše dílna musela se podobně jako jiné zařaditi do 
výroby válečně důležité.“



Vývoj po únoru 1948
• 1948 - Na vyzvání Ústředního akčního výboru Národní fronty se ustavil akční výbor Jednoty: 

Vyčichlo, Jarník, Kořínek, Valouch ml. a Zelinka a prověřil členy výboru. Při revisi členů byl 
členství zbaven 1 člen. (členstvo bylo asi 2000)

• 1948 – tiskárna Prometheus byla znárodněna protože „jak svým zařízením, tak i počtem 
zaměstnanců splňovala ustanovení zákona.“ (specializace na vědecké texty byla dále 
využívána)

• 1949 – navázání „spolupráce“ s podnikem Koh-i-noor, který pak „přebírá“ zbylou výrobu 
pomůcek z celuloidu.

• 1950 - 4. číslem 75. ročníku končí vydávání Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky
(jako „následníci“ vznikají (roku 1951) 4 časopisy: Časopis pro pěstování matematiky, 
Czechoslovak Mathematical Journal, Czechoslovak Journal of Physics a Československý 
časopis pro fyziku).

• 1951 – pod tlakem „okolností“ rozhoduje valná schůze Jednoty o „darování“ domu a 
knihovny vznikající Čs. akademii věd.

• JČMF se má stát jednou z učených společností přidružených k Akademii věd, ale vyjasnění
situace se táhne mnoho let (org. řád schválen až 14. 10. 1955), takže v až do roku 1956 
Jednota prakticky nefunguje.



Dopis A. Žáčka z 10. 3. 1948, 
kde oznamuje vysoupení z 
JČMF



Převod celuloidové výroby do Koh-i-nooru

Předané zařízení a zásoby za 335 000 Kč
měly být spláceny v deseti ročních splátkách.



Zamítnutí žádosti  
o oprávnění
vydávat 
neperiodické
publikace



Znárodnění /darování domu s knihovnou



Mimořádná valná schůze 11. 4. 1951
– schválení darování

Podařilo se 
zachovat účel 

využití majetku.

Šlo udělat více?




