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Občasník Metánovského muzea – Kabinetu profesora Hrona pro poučení i zábavu

Vychází dle potřeb Kabinetu profesora Hrona, laskavostí obcí Častrov a Metánov, s podporou grantu Kraje Vysočina a úsilím Osvětového 
spolku Jakuba Hrona (OSJH). Ničení se zapovídá. Ke stažení na www.osjh.cz/muzeum. Nepodepsané příspěvky se neuveřejňují, 

rukopisy nevracejí. Za nové informace o profesoru Jakubu Hronovi Vás odměníme.
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Jakub Hron přišel na svět jako šestý, nejmladší syn 
sedláka v Metánově na Českomoravské vrchovině 
dne 4. června 1840. O jeho dětství nemáme 
žádných určitých zpráv. Jako nejmladší měl 
malé šance vystudovat. Až v šestnácti letech 
začal navštěvovat gymnázium v Českých 
Budějovicích. Pro svéráznou povahu 
a věkový rozdíl oproti spolužákům měl ne-
shody s tamějšími pedagogy a poslední dva 
roky dostudoval na gymnáziu v Jindřichově 
Hradci, kde v pětadvaceti letech složil 
zkoušku z dospělosti. Při volbě povolání 
následoval nejstaršího bratra Tomáše 
a vydal se na učitelskou dráhu. Na filo-
zofické fakultě Karlo-Ferdinandovy uni-
verzity se začal věnovat studiu matematiky 
a fyziky. Na poslední semestry studia se stal 
posluchačem Vídeňské univerzity. V roce 
1870 získal aprobaci pro výuku matema-
tiky a fyziky pro nižší gymnázia a stal se na 
dlouhá léta suplentem. 

Ze studenta profesorem
Pedagogickou kariéru zahájil půlročním 

působením na německém gymnáziu v Opavě. 
Další půlroční učitelskou štací se stalo české 
gymnázium v Jindřichově Hradci. Třetí 
a poslední pedagogickou zastávkou bylo od 
roku 1871 gymnázium v Hradci Králové. 
V roce 1873 si rozšířil aprobaci na celá gym-
názia. V profesní dráze mu nadřízení příliš 
nepřáli. Přestože si v roce 1876 Jakub Hron 
rozšířil kvalifikaci státní zkouškou z filo-
zofické propedeutiky, zůstává po dvanáct 
let suplentem. Marně shání místo na jiném 
ústavu a nepomáhají žádosti vlastní ani 
přímluvy bratra Tomáše, profesora gym-
názia v Soběslavi. Učitelem byl jmenován až 
v roce 1883 a teprve o další tři roky později 
profesorem. Hronovo podivínství bylo 
příčinou žádosti ředitele hradeckého gym-
názia o předčasné penzionování, k němuž 
došlo v roce 1897. Z dob působení v Hrad-
ci Králové se zachovala řada Hronových 
postřehů ve vlastním deníku a profesorských note-
sech. Víme, že se tam cítil opuštěn a marně čekal 

na osudovou lásku, zřejmě i proto, že se výhodným 
sňatkem chtěl finančně zabezpečit. Chronicky neu-

spokojivá finanční situace nezabránila Hronovi 
několikráte opustit nejen Hradec, ale i mocnářství. 

Roku 1873 navštívil Světovou výstavu ve Vídni. 
V roce 1889 se vydal na Světovou výstavu do Paříže, 

která v něm zanechala hluboké dojmy. Jako 
jeden z prvních Čechů vystoupil na nově 
zbudovanou Eiffelovu věž a zkontroloval 
také etalon metru a kilogramu. V roce 1891 
navštívil Zemskou jubilejní výstavu v Praze 
a na Národopisné výstavě v roce 1895 vy-
stavoval své buňáty, ruťáty a lazuto. Během 
svého hradeckého působení vydal profe-
sor Hron svá první díla vědecká i básnická. 
Po předčasném penzionování zůstává ještě 
nějaký čas v Hradci a pokračuje ve své bohaté 
publikační činnosti. Vypuštěním balonu ve 
tvaru slona se v roce 1901 loučí s Hradcem 
natrvalo.

Z profesora studentem na dalších devět let
Od roku 1901 se profesor Hron stal na pět 

let posluchačem lékařské fakulty. Studium 
bral velmi vážně, dosáhl prvního rigoróza 
a ani zde ho neopustily inovátorské touhy. Za 
zmínku stojí jeho vynálezy narkózy hudbou, 
pitevního dmuchadla a dodnes používané 
pitevní čepice. Traduje se, že kvůli obavám 
profesorského sboru o prestiž lékařské 
vědy a životy pacientů neprospěl Hron 
u druhého rigoróza z patologické anatomie 
u profesora Hlavy. Neúspěchu na medicíně 
profesor Hron velmi litoval. Hned na pod-
zim téhož roku (1906) se v šestašedesáti 
letech zapsal na práva, která ovšem nestu-
doval zdaleka tak horlivě jako medicínu. 
Stal se nicméně členem právnického spolku 
Všehrd. Opět začal publikovat, zejména 
jazykovědné a filozofické práce. V roce 
svého definitivního návratu do Metánova 
publikuje Libomudravnu (1910). Ve svérázně 
zařízeném pokoji, dříve tanečním sále 
hostince, strávil profesor Hron poslední 
léta svého života. Společníkem mu zde byla 
údajně kostra z dob lékařských studií. Hron 
zemřel na následky nachlazení 29. dubna 
1921. Poslední cesta z Metánova na hřbitov 

do nedalekého Častrova vedla alejí, kterou profe-
sor nechal vysázet.

Krátký jest blábol,

dlouhý jest žal,

dříve rozumně zápol

a nerozum s beder svých sval.

Sval blábol a nerozum,

s rozumem svým se dorozum.

ŽIJBA JAKUBA HRONA 

Glossa:

KUBŮV CHRÁM
Možná Vás při překročení prahu Metánovského muzea – Kabinetu profesora Hrona napadne: „Proč má mít 

Hron muzeum?“ Možná vstoupíte s předsudky, že Vás čeká nudná přehlídka fotografií, kopií rozličných dokumentů 
a prapodivných modelů hranatin. Oprostěte se od předsudků a zkuste se ponořit do prazvláštního světa člověka, 
který tu je přítomen svým duchem. 

Z rodiny venkovského sedláka vzešel člověk velkolepého formátu. Univerzitní studium matematiky, fyziky, as-
tronomie a filozofie dokázal vlastní pílí rozvinout do netušené šíře. Lehkou rukou psal básně stejně jako statě 
o geometrii, fyzice, astronomii nebo filozofický spis, v jehož podtitulu se hlásí k Aristotelovi. Na svět Hron 
přivedl bezpočet vynálezů, od pošetilých bot k bezpečnému průchodu bahnem a loužemi přes praktické lazuto 
ke zdolávání telegrafních sloupů či buňát, ze kterého se vám inkoust po stole nikdy nerozlije, až k Verneovské 
bezkolejné lokomotivě. Systematická duše matematika ho donutila vnést pořádky i do jazykovědy a chemického 
názvosloví.

Jistě, byl to podivín a mnohé jeho činy nám dnes připadají úsměvné. Jenže kdo z nás či z těch, které známe, 
zanechal po sobě stopu tak hlubokou? Žádný z Hronových vynálezů, objevů, novotvarů či básní se sice nestal 
průlomovým a neplní stránky učebnic, ale Jakubu Hronovi přesto náleží úcta i obdiv. 

Musaion byl původně prostor – chrám, kde se lidé věnovali vědě a umění. Kolem Kuby Hrona Metánovského 
se múz točilo bezpočet, a proto si Kuba chrámek zaslouží.
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Osvětový spolek Jakuba Hrona byl založen v lis-
topadu 1990 na akademické půdě 1. lékařské fakulty 
Karlovy Univerzity. Registrován byl v dubnu 1991.

Ze stanov:
„… OSJH se hlásí k pozapomenutému jménu českého 

vědce Jakuba Hrona (1840 – 1921). Klade si za cíl ne-
jen uvést v povědomí širší veřejnosti Hronovo dílo, ale 
též šířit myšlenky a morální hodnoty, o něž se toto dílo 
opírá. OSJH se považuje za spolek založený na idejích 
tolerance, spolupráce a lidskosti. Chce přispívat 
veřejnému prospěchu kulturně-osvětovou činností, 
podporou každého opravdového tvůrčího zaujetí, 
oživováním nejlepších tradic českého společenského 
života a v neposlední řadě zvelebováním životního 
prostředí našich měst a obcí…“

Z činnosti:
• Dvě knižní burzy (1991)
• Zavěšení ptačí budky v pražské Stromovce (1991)
• Patronace nad Orlími plesy od roku 1991
• Divadelní sekce OSJH – od roku 1991. U příležitosti 

Orlích plesů premiéra divadelních představení (činohra, 
opera, muzikál, balet, pantomima), účast na festivalech 
dramatického umění. 

• Odhalení pamětní desky profesora Hrona na budově 
školy v Metánově v r.1995

• Pořádání turnajů v kroketu a pétanque
• Fotbalové mužstvo Jará Čutba – přátelské zápasy s 1. FC 

Martinice
• Zařazení hesla Jakub Hron do Všeobecné encyklope-

die Universum, díl 3., F – H, Euromedia Group k. s. 
– Odeon, Praha 2000

• Slavnosti vaření piva – Károvského běžáku
• Ve spolupráci s obcí Častrov otevření Metánovského 

muzea – Kabinetu profesora Hrona (2007)

OSJH a Hronovo rodiště
První výlet do Častrova a Metánova podnikl Osvětový 

spolek Jakuba Hrona v roce 1991. V té době měl něco 
málo přes deset členů, kteří se rozhodli uctít Hronovu 

památku přímo u jeho hrobu při příležitosti 70. výročí 
libomudrunova úmrtí. Celá akce začínala pochodem 
z Kamenice nad Lipou přes Lhotu do Častrova. Ke spolku 
se přidala skupinka častrovských, metánovských a kame-
nických nadšenců v čele s tehdejším častrovským sta-
rostou, panem Miroslavem Houškou. Na častrovském 
hřbitově u hrobu profesora Hrona proběhl krátký pietní 
obřad. Dále účastníci pokračovali po silnici do Metánova, 
kde se v budově bývalého hostince setkali s místními oby-
vateli, z nichž zejména metánovský kronikář pan Zeman 
jim velmi imponoval svými znalostmi metánovské his-

torie, nejen té, která se bezprostředně týkala Jakuba 
Hrona. Výlet končil druhý den pamětihodnou návštěvou 
Jindřichova Hradce, završenou slavnostním obědem 
v hotelu Zlatá Husa.

V roce 1995 se spolek vydal do Častrova a Metánova 
znovu, aby u příležitosti 155. výročí Hronova narození 
instaloval na budově metánovské školy pamětní desku. 

S Metánovskými a Častrovskými se členové spolku 
tentokrát sešli před školou, kde starosta Častrova Miroslav 
Houška a předseda OSJH Tomáš Tyll přednesli projevy, 
doplněné Hronovou básní v podání pana Zemana. Ve 
škole se pak nad připraveným občerstvením rozpoutala 
živá debata o Hronovi.

V létě roku 1998 podniklo několik členů OSJH 
kontrolní cestu (spojenou s houbařskou výpravou) 
z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici do Metánova 
a posléze Častrova. Členové spolku se v Metánově setkali 
s panem Zemanem, ověřili si, že deska je na svém místě, 
a pokračovali k Hronovu hrobu do Častrova. Před des-
kou se nezapomněli vyfotografovat (foto).

Další setkání členů OSJH s obyvateli Metánova 
a Častrova proběhlo v roce 2001 u příležitosti 80. výročí 
Hronova úmrtí. Po pěším výletu z Kamenice nad Lipou 
následovala chvilka rozjímání nad Hronovým hrobem 
v Častrově a pak už posezení v někdejší Hronově 
chalupě, kde místní připravili improvizovanou restau-
raci. Pan Zeman z pozice kronikáře dával k lepšímu 
historky o Hronovi a spolek se pochlubil svou činností, 
mimo jiné úspěchy své Divadelní sekce.

Roku 2005 se stal ve vztazích mezi OSJH a oběma ob-
cemi doslova milníkem. Členové spolku tradiční výlet do 
obou obcí zahájili opět v Kamenici nad Lipou. Vzhledem 
ke špatnému počasí se tentokrát jednalo o výlet auto-
mobilový. Po tradičním pietním aktu u Hronova hrobu, 
kde se ke spolku připojil starosta Častrova ing. Jan Fuxa, 
následovalo První Hronovské sympozium v častrovské 
restauraci. Jindřich Jůzl promluvil na téma Hronova 

ulice v Praze, Vladimír Chmela ukázal, že si rozumí 
s kosáty, ruťáty i buňátem a Jan Flemr vyzdvihl některé 
Hronovy jazykové novoty v úpravě nejen zákonité. Po 
sympoziu následovala bouřlivá několikahodinová dis-
kuse, během níž představil ing. Fuxa nápad otevřít 
Hronovi v čerstvě zrekonstruované budově metánovské 
školy muzeum. Vzhledem k tomu, že se spolek podob-
nou myšlenkou už dříve zabýval, byli jeho členové návr-
hem nadšeni. Celá diskuse se pak soustředila na téma 
muzea. Hojnost závěrů z této diskuse a příslib přičinlivé 
spolupráce stvrdili členové spolku společně se starostou 
v častrovské kuželně.

Na druhý den se členové OSJH vydali na první obhlíd-
ku místnosti v metánovské škole – budoucího Kabinetu 
profesora Hrona. Právě tady začala klíčit velmi hrubá 
představa o podobě budoucího muzea, která po dvou 
letech diskusí (někdy i poměrně bouřlivých), návštěv 
archívů a muzeí a hlavně bádání a shánění všeho druhu 
vykrystalizovala do současného tvaru. Nutno zdůraznit, 
že muzeum by nevzniklo bez výrazné finanční injekce 
od kraje Vysočina. V roce 2006 obec Častrov podala 
dvě žádosti o grant z Fondu Vysočiny – jeden grant 
spolufinancuje muzeum, druhý pomáhá na svět knize 
prof. Vladimíra Boreckého Legenda o Hronu. Na obou 
žádostech se podílel také OSJH.

„Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.“ (Deschamps)

OSVĚTOVÝ SPOLEK JAKUBA HRONA

Profil:

VLADIMÍR BORECKÝ
* 6. 12. 1941 Praha
Maturoval v r. 1959 na JSŠ v Praze 7 (bývalé 

La Guardiovo gymnázium). Na FF UK studoval filo-
zofii a psychologii (1965–70; PhDr. 1971) a externě 
jednooborovou psychologii (1971–75; promoce 
1977). V r. 1982 získal atestaci z klinické psychologie 
na Institutu dalšího vzdělávání lékařů a farmaceutů 
(ILF). V l. 1985–89 byl externím aspirantem 
Psychologického ústavu ČSAV v Praze; CSc. 1990. 
V l. 1959–62 měl dělnická povolání a absolvoval vojen-
skou službu, 1962–70 byl hasičem v Útvaru požární 
ochrany v Praze. V období 1970–90 působil jako 
klinický psycholog postupně na ILF, v Thomayerově 
nemocnici a na Okresním ústavu národního zdraví 
v Praze 4. Od r. 1991 působí na katedře kulturologie 
FF UK. V roce 2007 byl jmenován profesorem.

Od své disertace „Bachelardova psychoanalý-
za epistemologického pole“, obhájené u prof. 
Jana Patočky (1971), se orientuje na otázky 
imaginace a hermeneutiky oneirických, sakrálních 
a uměleckých symbolů. V rámci své psychologické 
praxe rozšiřuje problematiku o oblast hry (techniky 
univerza, psychodrama, kartomancie) a komiky 
(tribalismus, klubismus, přístolní společnosti). 
Zvláštní pozornost věnuje ludismům (edice mašíblů, 
J. Hron, V. Svoboda Plumlovský, Jan Lukeš). 
Zaměřuje se též na filozofické kořeny české psycho-
terapie (Amerling, Šimsa, Bezděk, Forster, Stuchlík, 
Brouk). Filozoficky vychází z fenomenologie a z ar-
chetypální psychologie C. G. Junga. Orientoval se 
na francouzskou školu figurálního strukturalismu, 
navazující na Bachelardovu fenomenologii imagi-
nace (Gilbert Durand).
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Hronovy ženy
„Profesor Hron byl ve společenském životě vážný. 

O ženy se téměř nestaral,“ píše Tomáš Zapletal ve své 
knize Profesor Jakub Hron Metánovský, sepisovatel, li-
bomudrun, výslužník. Podle deníkových zápisků, které 
cituje v knize Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby 
Vladimír Borecký, však Hron o ženy v určitých obdo-
bích života jevil živý zájem. V době pobytu v Hrad-
ci Králové se dokonce pokoušel o jistou Kateřinu. 
V zápiscích z roku 1875 se dozvídáme nejprve: „Jsem 
pořáde svobodným, ač bych se rád oženil,“ poté: „Včera 
v neděli jsem byl v Hořicích za holkou,“ a konečně 20. 
června roku 1875 Hron píše: „Včera jsem měl krásný 
den. Byl jsem od 2-6 hodin u p. Přibyla, zámečníka, kde 
jsem poznal hezké děvče: Kateřinu Krejcárek. Hovořili 
jsme spolu a slíbili jsme si, že jeden budeme mysliti na 
druhého.“ O čtrnáct dní později se metánovský Romeo 
odhodlává k činu: „Dnes jsem psal do Libonic o nevěstu 
Kateřinu p. pí. Přibylové.“ Hron na Kateřinu jistě mys-
lel intenzivně – 23. července dodává následující postřeh: 

„Spíš-li po prvé, jakož i po druhé a vícekráte se ženou, 
tak vždycky počkej, až ona sama začne. Pak máš pravý 
požitek.“ Věren svému slibu vzpomínal na Kateřinu 
ještě více než rok poté, jenže dost možná prováhal 
příhodnou chvíli. 16. 10. 1875 se svému deníku svěřuje: 

„Zítra je císařské posvícení. Pozvali mne do Libonic, než 
ale pršelo mnoho. Zůstal jsem doma a studuji filosofii.“

Když Hron seznal, že manželství mu nejspíš 
zůstane zapovězeno, pustil se do neúnavného boje 
s prostopášností. Ze zápisků z Hronovy návštěvy Paříže 
se dozvídáme, že „chlípa v nečas, na nesprávném místě 
na cestách je chorobnou“. Skutky lidské jsou plné 
špatnot spojených s pohlavní nestřídmostí. Přesto však 
Hron příslušnice něžného pohlaví nepřehlížel, byť jeho 
přístup k ženám a jejich vnadům i sexualitě obecně lze 
popsat nejspíše jako vědecký: „Lid jest vyvinutý, zdravý, 
silný, hlavně ženské statné, silné, vyvinutá ňadra,“ zap-
sal si po příjezdu do Paříže roku 1889. A ve Skutcích pak 
zaznamenává následující: „Mladá žena vnadama hrud-
níma jsouc vyznamenána, hruď svou pěstuje, každý 
den omyje čistou vodou, dělá domácí prostocviky... Na 
ňadrech zdravé matky vyrůstá zdravý národ.“ K exkursu 
do antropologie, estetiky a hygieny pak snad sluší dodat 
Hronův zápis z doby studií mediciny: „Výtok z pochvy 
léčen zásypem: bílá hlinka – je přístroj – skleněná hruška 

– rozprašovač – na tři špičky nože – vstup vzducha do 
pochvy zamezen onou hruškou, těsně vtlačenou – prach 
nevyplachován nechán tři dny, pak povlak bílý odloup-
nut – a pochva vypláchnuta a) odvarem heřmánkovým, 
b) nebo... roztokem sodovým. Za pět dnů možno zase 
naprášiti – hlinkou jsou bacilly obaleny – rušeny... Med. 
listy, 26/04 909.“  Proč právě této problematice věnoval 
ve věku 69 let téměř celou stránku deníku není ovšem 
známo.

Já miluju krásnou ženu,
s ní chci žít za každou cenu:

z činů lásky vzchází slasť,
život s ženou slastí část.

Hronův jídelní lístek
Při slavnostních příležitostech, jako bylo předčasné 

penzionování či předčasné ukončení studia ve výslužbě, 
pořádal Jakub Hron hostiny sestavené podle vlast-
ního jídelního lístku. Podávaly se pokrmy jako vývara 
(polévka), hovadina s omokem česenu (hovězí maso 
s česnekovou omáčkou), kokrhec výmiška (kapoun – vy-
kastrovaný kohout) či svinstvo jablečné (závin). Pil se 
černec (černá káva).

Hronovo oblečení
Oblečení Jakuba Hrona bylo vskutku výstřední 

a budilo zájem i posměch spoluobčanů. 
Na hlavě nosil zvláštní zašpičatělý klobouk čili 

pohlavní pokrytec pokřtěný jménem hronoid, tvaru 
polo kardinálského a polo lográku. Šišatý klobouk byl 
nahoře opatřen ventilem a svým tvarem měl omezovat 
působení atmosférického tlaku na hlavu nositelovu. 
Dřevěnou formu pro jeho výrobu si vyrobil Hron sám. 
V některých dnech nahradila tento klobouk čepice mu-
hatka, sedící na hlavě jako ovčí rožky.

Velice nápadné byly Hronovy veliké, tzv. blátoměrné 
boty tvaru nepálené cihly. Výšku jejich korkem naplněné 
podrážky stanovil Hron podle průměrné výšky bláta 
v Hradci Králové, později pak v Praze. Boty byly tedy 
stejně široké vpředu i vzadu, aby prsty měly dosti místa. 

„Není noha pro botu, ale bota pro nohu,“ říkával Jakub 
Hron kritikům své obuvi. 

Jak jsi jednou choroben,
tak jsi navždy choroben.
Jak jsi jednou rozumen,

Dobrýms chrupem ozuben.
Jak tvým druhem kořala,

sprostota tě pojala.

VZDĚLANEC
Každý rok jednu novotu vymyslet – vzdělanec. 

K.H.M. 1897
Všestrannost Hronovy tvorby se jasně odráží 

v množství a spektru vynálezů, které za celý život 
vytvořil. Hron usiloval o sestavení létacích a hybných 
strojů, ale ze svého skrovného platu nebyl schopen 
financovat náročnou výrobu svých vynálezů. Podporu 
pro své objevy se mu nedařilo sehnat ani u veřejnosti, 
a tak jediným vynálezem tohoto typu, který se mu 
alespoň zčásti podařilo realizovat, byl slonový balón, 
k jehož vypuštění došlo v r. 1901 v Hradci Králové. 
Hron se řídil vytyčeným krédem „Každý rok jednu 
novotu vymyslet – vzdělanec“, a tak v jeho zápisnících 
nacházíme množství poznámek a náčrtků k drobným 
vynálezům. Jedná se zčásti o důmyslná zdokonalení exis-
tujících přístrojů, zčásti o zcela nové objevy. U některých 
vynálezů je jejich účel bohužel dosti nejasný. Hron 
vynikal snahou o reformu oděvů, sám důsledně nosil 
klobouk hronoid i čepici muhatku, avšak utvrzoval tím 
jen své okolí o svém podivínství. 

Vrcholem jeho objevitelské vášně se stal buňát, 
kalamář nezkotitelný, nejlepšinatý, peťulatý, platonický, 
trojatě sebesamařídivý, inkoustolepšivý, pohodlnatý. 
Tento jediný vynález se svého času dočkal zájmu široké 
veřejnosti a ačkoli dnes víme pouze o třech exemplářích 
(z nichž jeden můžete spatřit v Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové), doufáme, že desítky dalších jsou 
dodnes uchovávány jak ve školách, tak i v domácnostech 
předvídavých šťastlivců.

Ryba – loď  (1868)
Prvním dochovaným pokusem o vynález je náčrtek 

ponorky – dubové a železné lodi, která ve vodě jezdí jako 
ryba, do dálky, dolů, nahoru. Ponorka se měla potápět 
do hloubky pomocí napouštění vody do příslušných 
konců ryby. Pro snazší vynořování měla být opatřena 
nafouknutým měchýřem, který by ji táhl nahoru. Byla 
dimenzována pro 4 osoby. Okna ze skla by umožňovala 
přítomným osobám studium podvodního světa. Po 
spotřebování kyslíku by se loď jednoduše vynořila a okny 
by se doplnil čerstvý vzduch. Hron neviděl potřebu 
v ponorce topit, neboť dle jeho propočtů jsou ve vodě 
vždy nejméně 4°C a v hloubi ještě tepleji.

Letoun (1868)
Kombinace potřebných vlastností ryby a ptáka dala 

vznik dalšímu vynálezu – letounu. To dokládá  náčrtek 
stroje sestrojeného na principu využití síly ocasu ryby, 
který se pohybuje nalevo a napravo, a síly ocasu ptáka, 
který se pohybuje nahoru a dolů.

Bezkolejný vozohyb (1871)
První vynález, který si Hron nechal patentovat. Stroj 

určený pro pohyb na silnici, který si údajně sám před sebe 
položil kolej, popojel, zdvihl kolej za sebou zanechanou 
a znovu ji položil před sebe. Roku 1871 zaslal Hron návrh 
vynálezu do vídeňského Úřadu privilegií a privilegium 
zřejmě obdržel. Vynález se dostal do stadia modelu, ale 
Hron nesehnal žádnou strojařskou firmu, která by měla 
o výrobu bezkolejného vozohybu zájem.

Postrkovadlo (1873)
Náčrtek postrkovadla opěravého pro lokomotivu.

Mlunovod (1883)
Blíže nepopsaný náčrtek mlunovodu (mluno 

– elektřina).

Dutý drát – telefon (1883)
Zdokonalení telefonu na základě domněnky, že mlu-

no (elektřina) se v prázdnu šíří bez odporu a tudíž rych-
leji nežli v mědi.

Zdržovadlo (1883)
Přístroj na vytahování předmětů do výšky za pomoci 

vláken a drátěných prutů.

Svítilna mlunová (1883)
Svítilna do ruky, opatřená pružným pérem. Po 

natažení měla svítit alespoň 2 minuty.

Zesilovač tónů (1883)
Prosté konstatování, že resonátorem nad píšťalou lze 

zesilovati tóny u píšťal varhan.

Pánimo (1886)
Náčrtek barevného skleněného zařízení s pozlaceným 

vrchem zřejmě pro farmaceutické potřeby. Stroj je na-
zván Europa pro odlišení od  obdobného amerického 
zařízení. Pánimo (Europa) se skládá z hubátka, trupce, 
nádrže a medoduti. 

Mísa kruhová (1886)
Vynález řeší hyby vln odražených na míse kruhové. 

Položena-li mísa s vodou na prkno, otřeseno-li prkno, 
jdou zprvu vlny velikého kruhu k menšímu až ku středu, 
ze středu pak zase ku kraji a pak jest klid. Alternativami 
jsou mísy výkluznicové a příhodnicové.

Úprava fekálií do krychlí (1886)
Zachycená myšlenka na úpravu výkalů – fekálií do 

krychlí a uložení do sudů z vypálené hlíny dost velkých, 
aby nesmrděly a 10 let vydržely ležet.

Ladička (1886)
Vzniká zavěšením celé oktávy tyčí ladiček na tyč. 

Jednou ranou ladičky rozezní se pak celé hudidlo. 
Inspirací k tomuto vynálezu bylo Hronovi náhodné 
zjištění, že pokud klepne na deštník, rozezní se všechny 
pruty.

Hra s kulemi (1889)
Společenská hra pro hochy a děvčata. Jádro hry 

tvoří 13 kulí (suchých, hlazených, tvrdých a co možno 
pružných), které jsou umístěny v duté, kruhovitě zah-
nuté rouře. Otvor A je na  jednom konci rozšířen, takže 
v ústí jsou 3 kule. Otvor B je ve velikosti kule. Jeden 
hoch (děvče) drží nádobu s kulemi na tyči, druhý hoch 
stojí u otvoru B a chytá vyražené kule. Třetí hoch vhodí 
kuli č. 14 do otvoru A. Strefí-li střední kuli č. 1, vyskočí 
z opačného konce kule č. 13. Pokud ji druhý hoch chytí, 
hra podařena. Padne-li kule č. 14 na jinou kuli než na 
č. 1, pak kule č. 13 nevyletí, hod nezdařen a jde jiný 
hoch házeti. Později Hron hru zdokonalil vyšší rourou 
a pružným pérem.

Vodotryskotoč (1891)
Systém vodních trysek, které zřejmě odrazem vody 

vytvářejí kruhový pohyb celé aparatury.

Buňát (1891)
Druhý vynález, který se Hronovi podařilo patento-

vat, je buňát čili kalamář nezkotitelný. Fyzikální prin-
cip buňátu vychází z působení atmosférického tlaku 
na kapaliny. Buňát se skládá ze dvou spojených nádob 

– zásobníku (zkráceného tlakoměru) a námočky (spodní 
nádoby). Obě nádoby jsou spojeny stokou. Zásobník se 
zcela naplní inkoustem, aby byl odtud vytlačen vzduch. 
V námočce vystoupí inkoust jen po určitou úroveň. Při 
spotřebovávání inkoustu vytváří se v zásobníku vzdu-
choprázdno a v námočce se udržuje stále stejná hladina 
inkoustu. Inkoust tak nikdy nepřeteče přes okraj 
námočky. Na spodní straně buňátu je vyrobena vy-
vstálina, kolem níž se usazuje starý, hustší, kalný inkoust 
a zabraňuje tak pronikání nečistot zpět do zásobníku. 
Hrdlo buňátu je možné přikrýt krůvkou a ochránit tak 
inkoust před prachem. Stále stejná hladina inkoustu 
v námočce chrání pero před přeplněním a zabraňuje tak 
tvorbě kaněk. Díky svému tvaru je buňát nezkotitelný.

Pojmenování kalamáře dodnes zůstává záhadou. 
V Hronových poznámkách se vysvětlení názvu nedo-
chovalo, a tak se dnes jen můžeme dohadovat, že kořen 
slova -buň- ukazuje souvislost mezi buňátem a buňkou 

– životadárnými hranatinami.
Při tvorbě ideální podoby buňátu hledal Hron 

nejdříve inspiraci v živočišné říši a uvažoval o tvaru 
svého oblíbeného slona, nosorožce, želvy či baziliška.  
Zabýval se i myšlenkou na podobu lidského srdce, na-
konec se v něm však ozval matematik a fyzik se sla-
bostí pro hranatiny a preferoval čistě  geometrický tvar. 
Vytvořil tak pětiúhelný dvanáctistěn. „Plato vložil svět 
do dvanáctistěna, člověk vložil buňát – myšlenku do 
pětudvánstěna. Budiž buňát dvánstěn s připojenou spo-
jitou nádobkou (námočkou, růvonorem),“ cituje Hrona 
Vladimír Borecký v knize Zrcadlo obzvláštního (Z našich 
mašíblů). Jako nejvhodnější materiál pro výrobu buňátu 
zvolil sklo, ale sám podotýkal, že je možné vyrábět buňát 
i z porcelánu či plechu. 

V roce 1892 podal Hron na vídeňský Úřad privilegií 
žádost o patent nově sestaveného kalamáře. Rozsáhlá 
reklamní kampaň na prodej buňátu byla však v té době 
již v pohybu. Na dobových letácích můžeme vidět dva 
typy buňátu – jednoduchého sámsebeřídivého a trojatě 
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sámsebeřídivého (polohou stěn, silou tíhovou a vzdu-
chotlakem). Na Lidopisnou výstavu v Praze v roce 1895 
zaslal Hron dokonce čtyři druhy buňátu. Hron prodával 
svůj vynález jak v Hradci Králové, tak v Jindřichově 
Hradci. Ve svých letácích zpočátku skromně vyzdvihoval 
pouze 17 dobrých vlastností buňátu, ale opojen dokona-
lostí svého kalamáře a  skutečností, že se mu podařilo 
vynález ze svých skrovných finančních prostředků re-
alizovat, připojoval stále nové dobroty a výhody buňátu. 
Sto sepsaných dobrých vlastností buňáta nejlepšinatého, 
peťulatého, platonického, trojatě sebesamařídivého, 
inkoustolepšivého, pohodlnatého muselo přesvědčit 
širokou veřejnost o nezbytnosti vlastnit tento převratný 
vynález.  Kalamář  se prodával po zlatce za kus a stal se 
ve své době ozdobou mnoha středních škol. A to i přes 
Hronovo upozornění na nepříjemnou jednostrannost 
buňátu: Kdo nemá v hlavě, tomu z buňátu nevleje se do 
hlavy, nýbrž jenom do pera.

Ležel křemen v zemi, skále,
v lesklých hráních neviděn.

Šlapala jej noha stále.
Poklad zemský necítěn.

Přišel poutník, prohlíd skály,
ohněm přelil skálu v sklo.

Radostí mu oči plály.
Za krásou skla dobro šlo.

Ulil ze skla dutý buňát,
který chová barvivo.

Zbarvil písmo jako runát – 
Značky: z písma stavivo.

Buňáte, těš, dávaj barvu,
řaď se k lidským potřebám,

chovej barvu jako šťávu!
Objev tvůj já kolébám.

Jako skála poklad chová,
tak v člověku skutek dlí,
oheň skálu ve sklo ková,

v skutcích lidských rozum bdí.

Buňát vezmi, s ním se spřátel,
bude ti vždy veselo.

Bude z tebe všeho znatel,
čeho se ti zachtělo.

Vzduchada (1894)
Druh ornitoptéry – létadla s kývavými nosnými 

plochami. Hron se tak po letech znovu inspiroval le-
tem ptáků a vytvořil nákres vzduchady, kterou dovedl 
k dokonalosti připojením pérových nohou. Ty měly za-
jistit stlačitelnost až o půl metru a tím i změkčit přistání 
stroje. Hronovy výpočty uvádějí i sílu přístroje noseb-
nou a vládebnou za tichého vzducha. V euforii z vynále-
zu složil  Hron na vzduchadu oslavnou báseň. Nemaje 
dosti finančních prostředků, psal prosbu o finanční pod-
poru příteli do Paříže. Avšak stejně jako u bezkolejného 
vozohybu ke konstrukci létadla nedošlo.

Vzduchada
Poletím, kde jest orla říš,

vysoká, širá nebes výš:
kde mocný orel krouží,
kam oko bystré touží,
sám projdu celou blíž.

Letím za skřivanem, orlem, supem,
hledět budu se všemi a lítat sám

ve vlhkém i horkém, 
chladném, suchém

vzduchu kmitat, plovat, houpat,
kolíbat a jezdit, dlíti, přebývat.

Lazuto (1895)
Dvě vazadla, připínadla kovová, konopná, jimiž 

možno vylézti na strom kolmý, na tyč. Zřejmě šlo 
o roztažitelné ozubené půlměsíce, které používají 
opraváři telegrafního vedení. Za cenu 15 zlatých bylo 
lazuto prodáváno na Lidopisné (Národopisné) výstavě 
v Praze v roce 1895. 

Spalba ohňová (1897)
Jedná se o jakési zdokonalení tavební pece – spalování 

uhlíka – pomocí zahnutých trubek. Úpelná dokonalá 
spalba ohňová je docílitelná rourkami zahnutými.

Jasný plamen kostíku (1897)
Zjištění, že křída promáčená kostíkem (fosforem) – 

roubík takový, do plamene svítí jasně. Stačí roubík tenký 
jako vlas.

Slonový balón (1901)
Vypuštěním slonového balónu vyvrcholila Hronova 

snaha o vytvoření létacího stroje. I tentokrát se inspiro-
val v říši zvířat a vytvořil balón ve tvaru slona. Originalita 
této koncepce nespočívá pouze v neobyčejném tvaru 
balónu, ale i v umístění koše aviatika – tj. stejně jako 
u živých zvířat na hřbetě slona. Stejně jako u vzduchady 
řešil Hron způsob přistání, v tomto případě měkce na 
všechny čtyři slonovy nohy. Slonový balón byl vypuštěn 
r. 1891 v Hradci Králové a celá akce je opředena legen-
dami. Nejpravděpodobněji vypadá verze, že šlo o první 
experiment s menší částí slonového balónu, kterým 
chtěl Hron získat finanční podporu veřejnosti pro 
výrobu druhé, podstatné části. Balón o rozměru cca 5 x 
10 m a váze 85 kg byl naplněn v městské plynárně 160 m³ 
svítiplynu a vyzvedl zátěž až 30 kg. Bohužel však při ne-
opatrném trhnutí za jednu z ovládacích šňůr praskl šev 
na sloním hřbetě. K dalšímu pokusu o vypuštění balónu 
již nedošlo, a tak tento převratný vynález, stejně jako ty 
předchozí, zůstal nedokončen.

Pitevní čepice (1906)
Čepice, kterých se dnes běžně užívá. V Hronově 

podání měla však čepice olbřímí rozměry, zářezem byla 
rozdělena na dvě polokoule.

Pitevní dmuchadlo (1906)
Gumový balónek, do něhož Hron vložil zapálený 

doutník nejhorší ráže. Stisknutím balónku dýmal 
a vytvářel libopach. Tento svůj vynález uplatnil při stu-
diu medicíny, když v pitevně vyháněl smrad smradem. 
Obcházel mrtvoly s dmuchadlem v ruce a prohlašoval: 

„Nekouřím, a přece kouřím.“

Kulstínměr
Kulstínměr (sféroskiometr) – přístroj, jehož pomocí 

Hron prováděl měření vzdálenosti planet. Jednalo se 
o hranatou tyč 1,5 m dlouhou, na centimetry a milimetry 
rozdělenou, kolem osy točivou. Na hořejším konci byla na 
tenké jehle postavena pozlacená kule o průměru 1 cm, na 
dolním konci čistá bílá deska posuvná nahoru a dolů. Stín 
kule byl porovnáván se stínem zaměřeného tělesa na ob-
loze. K zaměření kulstínměru bylo potřeba  vysokých žerdí, 
sloupů a věží. Podrobný popis přístroje i způsobu měření 
najdeme v Nové určbě odlehlot oběžnicových ode Sluna 
s přípojkami.  Hron tak mohl na základě svých měření 
v r. 1896 poopravit Koperníka: „Dle Koperníkových 
výpočtů jest Sluno od Zemuny asi jeden milion mil a dle 
stínových určeb 8 milionů.“ Pro své měření hledal v roce 
1889 podporu u pražských hvězdářů, našel však jen sko-
rem obdiv, úštěp, pochybu i nevěru.

Helikoptéra
Další z létacích strojů – složitější koncepce draka 

z nosných ploch sestavených do několika oboustranně 
otevřených krychlí. Model helikoptéry Hron předváděl 
studentům na gymnáziu, nicméně let skončil zřícením 
stroje.

Hronoid
Klobouk sestrojený na základě zkoumání působení at-

mosférického tlaku na lidskou lebku. Klobouk byl vyroben 
na základě odlitku vlastní hlavy. Hodně vysoký, tuhý, do 
kuželovité špičky, aby se na něm nedržela dešťová voda 
a tlak ovzduší na jeho střechu byl co nejmenší. Údajně 
byl opatřen i ventily rušícími tíhu atmosférického tlaku 
na hlavu a okapem na odvod dešťové vody. Hronoid si 
Hron velice oblíbil a velice často ho nosil. 

Muhatka
Na základě složitých výpočtů si nechal Hron vyro-

bit i čepici muhatku. Vycházel přitom ze snahy chránit 
inteligentní obsah lebky – mozek, nadaný muhou 
(odvozeno od slovesa moci – mohu – může – tj. duchovní 
potence mozku spojená s vůlí).

Boty
Boty blátoměrné si nechal Hron vyrobit na míru.  

Boty tvaru cihly s uťatými špičkami, stejně široké jak 
vzadu, tak vepředu – to aby prsty měly dostatek místa 
s patřičným množstvím centimetrů krychlových vzduchu 

– měly podešev vyplněnou korkem. Výšku podešví Hron 

vypočetl na základě průměrné roční výšky bláta v daném 
kraji. Hron způsobil rozruch, když se v blátoměrných 
botách zúčastnil pohřbu F. L. Riegra v Praze.

Kopyta
Sestrojená kopyta pro výrobu blátoměrných bot 

respektovala přesné proporce individuálně pro každou 
nohu. 

Bačkory
Chránítka, jakési bedýnky z tvrdého dřeva, jichž 

Hron používal, aby nenastydl na nohy, když pracoval 
u stolu.

Nábytek
Hronovy seslíky, na nichž můžete spočinout 

v Metánovském muzeu – Kabinetu profesora Hrona, 
jsou modely odvozené z náčrtku, který si přičinil do 
svého deníku v roce 1898. Seslíků je pět – nohchráň, 
spůdchráň, hlavchráň, zádchráň a tělchráň (pojmeno-
vané jsou podle toho, kterou část těla „chrání“, a v mu-
zeu najdete první dva). Na protější stránce deníku je 
pak patrně nákres hovníku, totiž pohovky. Není jisté, že 
právě na hovníku Hron odpočíval v Metánově, když se 
definitivně vrátil do rodné vsi co výslužník a neúspěšný 
bažák. Dochovaly se však zprávy o tom, že si v posteli 
hlavu podkládal hoblovaným polenem.

Seslíky a hovník nebyly jediným Hronovým 
pokusem o návrhářství v oblasti nábytku. Ve svém 
metánovském příbytku usedal do kenije, tedy bedny 
o rozměru 2,8 x 1 x 1 metr, pobité plechem, kterou bylo 
lze vytáhnout ke stropu, kde byla vyšší teplota – a tedy 
útulněji – než ve zbytku místnosti. Podle svědectví 
paní Marie Malínkové, Hronovy prapraneteře, se tato 
bedna dochovala až do 60. let 20. století, kdy padla 
za oběť požáru. Bedně v rodině říkali khéna a uklá-
dali do ní obilí. Jakub Hron prý v ní v létě sedával 
venku, přičemž ji stavěl nastojato a do bedny si dával 
židli. Na půdě v domě č.p. 15 podle paní Malínkové 
zůstaly po Hronovi také boty se seseknutou špičkou, 
ale i ony shořely. (Paní Malínková rovněž vypráví, že 
právě její maminka – manželka Antonína Hrona, která 
metánovskému výslužníkovi nosila ráno k snídani bílou 
kávu, našla Jakuba Hrona jednoho dne ráno v posteli 
zesnulého.) 

Pravidelné hranatiny – ruťáty
Studiu pravidelných hranatin se Jakub Hron věnoval 

v posledních letech svého učitelského působení v Hrad-
ci Králové. Výsledky nakonec vydaly na dvě publikace: 
Objev a popis nových pravidelných hranatin (1895) a Objev 
a popis dvojpravidelných hranatin (1897).

Lze předpokládat, že ke studiu hranatin přivedl Jakuba 
Hrona svět pravidelných mnohostěnů. Ten mu byl jako 
učiteli matematiky pochopitelně blízký. Jedno z těchto 
těles – pravidelný dvanáctistěn – zvolil nakonec i pro po-
dobu svého nejúspěšnějšího vynálezu, nepřekotitelného 
kalamáře buňátu. Navíc nejobvyklejší z pravidelných 
mnohostěnů – krychle – je také současně nejjednodušším 
ruťátem a tvoří tak jakousi spojku mezi světy pravidel-
ných mnohostěnů a pravidelných hranatin.

Je ale potřeba hned na počátku zdůraznit, že 
žádné geometrické těleso nelze vynalézt, neb všechna 
již v platónském smyslu existují od počátku stvoření 
a naším úkolem může být toliko objevit je, tedy odkrýt 
nános nevědomí, jenž zakrývá jejich existenci. 

Pojem ruty
Základem pro pochopení hronových ruťátů je po-

jem ruty. Slovo ruta je odvozené z pojmu rutiti, zru-
titi, tedy převrátit. Ruta vzniká převrácením poloviny 
obdélníku či kosodélníku. Vhodnou polovinu přitom 
vymezíme jednou úhlopříčkou a osou rutění je pak osa 
této úhlopříčky. Tento proces dokumentují následující 
dva obrázky.

Obrázek 1 – obdélník před zrutěním jedné poloviny
Obrázek 2 – Výsledná ruta
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Čtenáři znalému Thaletových kružnic zajisté netřeba 

připomínat, že takovéto rutě je možné opsat kružnici se 
středem v úhlopříčce, která rozdělila původní obdélník. 
Vzhledem k pravým úhlům, typickým pro tento útvar, 
nazývejme jej rutou kolomou. Ruta vzniklá z kosodélníku 
je tedy rutou kosatou a opsat ji lze již ne kružnicí, nýbrž 
elipsou. Zvláštním případem jsou ruty vzniklé ze čtverce, 
respektive kosočtverce. Zde zrutění dle osy nezmění nijak 
tvar původního objektu, jenž je již sám rutou.

Co mohlo profesora Hrona vést ke studiu zrovna ta-
kových objektů? Možnou odpověď naznačuje obrázek 
3. Právě tvar ruty byl od nepaměti užíván pro draky 
pouštěné lidmi k obveselení v podzimních větrech.

Obrázek 3: Pouštění draků na rytině z 18. století

Ruťáty
Ruťátem se rozumí prostorové těleso složené z rut. 

V terminologii profesora Hrona se jedná o hranatiny 
omezené rutami. Pravidelným ruťátem je takový ruťát, 
u něhož jsou všechny povrchové ruty shodné. Při 
prvotním pohledu mohou ruťáty připomínat dva jeh-
lany, přiložené k sobě základnou. Jakub Hron popisuje 
u ruťátu vniternou osu a dvě točny, severnou a jižnou. 
Plášť ruťátu mohli bychom pro názornost rozdělit na dvě 
zcela shodné části, horní a dolní (nebo, chcete-li, sever-
nou a jižnou). Z toho je zřejmé, že počet stěn každého 
ruťátu jest sudý (viz obrázek 4).

Kolomáty
Pojmem kolomát označuje Jakub Hron ruťát ses-

tavený z kolomých rut. Z předchozího odstavce a této 
definice hned vysvitne první a nejjednodušší kolomát. 
Ano, je jím právě krychle, kolomát sestavený ze šesti 
čtverců (tedy čtvercových rut). To nás také přivádí 
k myšlence, že veškeré kolomáty lze vlastně chápat jako 
jakési rozvinutí pojmu krychle. Na obrázku 4 vidíte 
kolomát osmirutý, jenž je krychli nejbližší.
Obrázek 4 – Čtyřrutý kolomát

Při takto položené definici vyvstávají ovšem před ba-
datelem naléhavé otázky: Kolik je možných kolomátů 
a je vůbec možno sestavit z rut kolomát jiný než krychli 
tak, aby na sebe jednotlivé hrany dokonale nasedaly? 
A pokud ano, kolik potom existuje různých kolomátů 
s daným počtem rut?

Pro získání odpovědi na tyto otázky se musíme 
ponořit do trigonometrických výpočtů.

Budiž nejmenší úhel v rutě nazván 
úhlem ξ a N budiž číslo větší či rovno 
třem. Najděte k tomuto číslu N takový 
úhel ξ, aby bylo možno sestavit z 2xN 
příslušných rut uzavřené prostorové 

těleso. 
Výsledný vzorec pro ξ je následující:

ξ = 2*Arccos(√(Sin(Π/2-Π/N)))
Úhel ξ zde počítáme v radiánech. Pokud 
jde o poměr hran výchozího obdélníka, 
dostáváme se ke vzorci: P = Arctg(ξ/2)

Jakmile jsme dospěli k těmto závěrům, získáváme 
odpověď na všechny naše otázky:

Ke každému N > 2 existuje právě jeden kolomát o počtu 
rut 2N. Existuje tedy právě jeden kolomý šestirut (krychle), 
právě jeden kolomý osmirut (na obrázku 4) atd.

Pro prvních několik N vycházejí tyto dva údaje 
následovně:

N ξ (°) Poměr stran
3 90 1 : 1
4 65,53 1 : 1,55
5 51,83 1 : 2,06
6 42,94 1 : 2,54

Z tabulky plyne, že ruty nutné k sestavení kolomátů 
se s přibývajícím číslem N zašpičaťují, neboli že příslušné 
obdélníky se protahují. Neznamená to ale, že by se jak-
koli protahovaly i samotné ruťáty. Všem kolomátům je 
totiž možné opsat kouli. Jedná se tedy o tvary pravidel-
né co do poměru šířky a výšky. S přibývajícím počtem 
použitých rut (číslem N) se potom podoba kolomátu 
blíží tvaru dvou kuželů přiložených k sobě základnou. 
Tyto kužely ovšem jsou opět pravidelné v tom smyslu, že 
výška a průměr jejich základen rovny jsou. Viz obr. 5.

Obrázek 5 – Kolomý mnohorut

Pro naši expozici zvolili jsme dva kolomáty: osmirut, 
který je nejjednodušším typem kolomátu (pomineme-li 
ovšem krychli, kterou každý zná), a dále osmnáctirut 
jako ukázku hranatiny, jež není symetrická podle svislé 
roviny.

Kosáty
Kosáty jsou, jak už jejich název napovídá, ruťáty 

složené z kosorut. Jejich možný tvar tak není omezen 
jako u kolomátů. Kosáty už nemusí být opsatelné koulí, 
nýbrž elipsou. Tvar kosátu tak může být placatý (disko-
vý) či protáhlý jako ozdoby na vánoční stromek (na tyto 
si Jakub Hron obzvlášť potrpěl).

Pro kosáty tedy neplatí ani to, že pro jeden konkrétní 
počet rut (N) existuje pouze jeden kosát. Naopak – vhod-
nou kombinací poměru stran výchozího čtyřúhelníka 
a úhlu kosatosti lze určit neomezené množství různých 
kosátů s daným počtem rut. Zjednodušeně řečeno, zko-
sení dožene odchylky od tvaru kolomého, způsobené 
protažením výchozích čtyřúhelníků.

Pro metánovskou expozici padla volba na tři zá-
stupce rodiny kosátů, kteří demonstrují rozmanitost 
jejich tvarů. Jeden z nich má tvar diskový, druhý pro-
táhlý a třetí ještě protáhlejší. 

Vliv Hronových hranatin na pozdější 
umělecký vývoj

Prakticky zaměřený čtenář mohl by se snad tá-
zat: K čemu slouží takové útvary, jichž v životě našem 
zapotřebí není? V odpověď mohli bychom poukázat 
na krásu světa ve smyslu platónských idejí, jež ukazuje 

se v podobě nejčistší právě v matematických objek-
tech. Krása hranatin nezůstala však utajena ani nastu-
pující umělecké generaci. Je jistě příznačné, že právě 
v české kotlině, jako jediné evropské zemi, pronikl nový, 
umělecký směr, kubismus, nejen do malířství, ale také 
do oblasti architektury, nábytku a designu drobných 
užitných předmětů. Vždyť díla Janákova, Gočárova, 
Hofmannova či Chocholova nám přímo vnucují svou 
spřízněnost s ušlechtilými tvary hronových ruťátů (viz 
obrázek 6). Nejsme zatím bohužel schopni prokázat přímý 
Hronův vliv na uvedené tvůrce, mimo jakoukoli pochyb-
nost však zůstává pozice Jakuba Hrona jako průkopníka 
a vizionáře, génia, který předběhl dobu. Je až vzrušující 
pomyslet, že právě v Hradci Králové – městě, ve kterém 
vznikaly první náčrty kosátů a kolomátů – stojí dnes 
celé čtvrti navržené nejvýznamnějším českým kubistou 
Josefem Gočárem. A že další dnes již světově proslulé ar-
chitektonické realizace hranatin najdeme v Praze, městě, 
které Jakub Hron poctil svou přítomností v letech kvasu 
počínajícího dvacátého století. Jako by se duch myšlenek 
Jakuba Hrona usadil v místech jeho působení a ovlivňoval 
jak budoucí tvůrce, tak i představitele uvedených obcí.

Obrázek 6 – Váza navržená architektem Vlastislavem 
Hofmannem

Hranatiny v naší expozici
Podle starých zápisů vyráběl Jakub Hron modely 

svých hranatin z papundeklu či dřeva. I my jsme zvolili 
papundekl jako materiál dostupný a tvárný. Barvu po-
vrchu jsme však přizpůsobili tak, aby se hranatiny dobře 
vyjímaly na převládajícím pozadí (stropě).

ZPYTÁK BAŽÁKEM
Hronovi žáci

Jakubu Hronovi za jeho působení na královéhra-
deckém gymnáziu prošla rukama řada žáků, z nichž se 
později staly významné osobnosti. Na stejném ústavu 
mimochodem studoval i Karel Čapek, jehož Hron ob-
daroval svým vynálezem – buňátem. Ve škole se však 
setkat nemohli, protože Hron gymnázium opustil roku 
1897, kdy bylo Čapkovi pouhých sedm let. Mezi jeho stu-
denty však patřil Alois Rašín, první československý mi-
nistr financí, který zahynul rukou atentátníka, komu-
nisty Šoupala, roku 1923. Z Hronova učitelského notesu 
je patrné, že ani budoucí ministr neměl u přísného zpy-
táka Hrona na růžích ustláno, jak ukazuje dvojka 
z matematiky. Dalšími významnými studenty byli třeba 
profesor Albert Pražák, literární historik, který v květnu 
1945 předsedal České národní radě, Otakar Srdínko, 
ministr školství a národní osvěty ve druhé Švehlově 
vládě (1925-1926), nebo hudební skladatel Karel Moor, 
autor devíti oper a také operety Pan profesor v pekle (sou-
vislost s Hronem nepotvrzena).

Narkóza hudbou
  Je všeobecně známým faktem, že profesor Hron se 

po předčasném penzionování vrhl na studium medicíny. 
Traduje se, že byl velmi zaníceným bažákem (lat. studi-
are – prahnouti, bažiti). Velmi ho proto mrzelo, když 
slovutný anatom profesor Hlava předčasně ukončil jeho 
studia u druhého rigoróza. 

Z nepřeberné řady objevů a vynálezů tři mají přímý 
vztah k medicíně. Dva z nich nejsou ku prospěchu 
pacientům – pitevní čepice a pitevní dmuchadlo. U třetí- 
ho z nich je tomu jinak.

Narkóza (dnes správněji anestézie) hudbou není 
fikcí, stejně jako tišení bolesti hudbou (analgézie). 
Klasická audioanalgézie a audioanestézie využívá pos-
lech šumu složeného z různofrekvenčních zvuků, které 
připomínají šum zurčící vody. Jejich dnešní klinický 
význam není velký, jsou využívány v porodnictví nebo 
zubním lékařství. Krom citovaného „šumu“ je možné 
poslouchat relaxační hudbu nebo hudbu dle vlastního 
vkusu. Technika je používaná i jako doplněk systémově 
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podávaných léků tišících bolest či nervových blokád.
O tom, jak si to profesor Hron představoval, můžeme 
jen spekulovat, dnešní podoba této techniky je spojena 
s použitím přehrávačů a sluchátek. Možná se tedy při 
dalším zkoumání Hronova odkazu dočkáme překvapení 
například v podobě jeho přínosu k rozvoji audiovizuál-
ní techniky. 

Příhoda s inspektorem a s dobrým koncem
V roce 1885 přijel na inspekci gymnázia v Hradci 

Králové zemský školní inspektor. Jak bylo zvykem, 
shromáždili se všichni profesoři ve sborovně, aby je 
mohl ředitel představit, zvlášť definitivní profesoři 
a zvlášť suplenti. Jakub Hron nečekal, až bude 
představen, ale sám vystoupil z řady a představil se sám: 

„Jakub Hron, nejstarší náměstník v království Českém.“ 
Inspektor hleděl chvíli překvapeně na Hrona, potom, 
chtěje ovládnout situaci, řekl s úsměvem: „To jste tedy 
měl dost času i příležitosti připraviti se náležitě ke své-
mu důležitému úřadu.“ Nato opáčil Jakub Hron uctivě: 

„Ráčil jste se, vysoce slovutný pane zemský pozorováku, 
také tak dlouho připravovati na svůj neméně důležitý 
úřad?“ Nedlouho po inspekci dostal Hron jmenovací 
dekret, jímž byl jmenován definitivním profesorem. 
Snad mu k tomu tenkrát dopomohlo i jeho smělé vys-
toupení.

Příhoda s inspektorem, tentokrát s neblahým 
koncem

Méně štěstí stálo při profesoru Hronovi při jiném 
setkání se zemským školním inspektorem. V roce 1997 
byl předsedou maturitní komise na královéhradeckém 
gymnasiu obávaný zemský školní inspektor Kostmích. 
Vysoký, přihrblý, se šedivým plnovousem a studený-
ma očima za tlustými skly. S ničím nebyl spokojen 
a ustavičně někomu něco vytýkal svým hlubokým, 
hučivým hlasem. Působilo mu potěšení, když mohl 
maturanta ztrémovat a potom potopit. Hron byl toho 
názoru, že školní inspektor (školpozorovák) je při 
maturitě proto, aby pozoroval, zatímco zkoušení je věcí 
zkoušejícího profesora (zpytáka). Když potom začal 
Kostmích klást jednomu kandidátovi otázky, tu Hron 
rozhořčeně povstal, prohlásil: „Když žáky zkouší pan 
pozorovák, nemusí tady býti zpyták,“ a šel pryč. Jen 
s námahou ho přiměli, aby se vrátil ke zkoušce. Po 
maturitě byla konference, na níž Kostmích hodnotil jed-
notlivé profesory. Pozastavil se při tom nad některými 
Hronovými zvláštnostmi. Nakonec se otázal, má-li kdo 
z přítomných nějaké přání. Povstal jen profesor Hron 
a vážně řekl: „Přáli bychom si, abychom byli všichni 
tak moudří a chytří, jako pan císařský královský zem-
ský školpozorovák.“ Nastalo zděšení, ostatní profesoři 
zbledli. Kostmích zrudl a odešel beze slova. Krátce 
nato byl Jakub Hron předčasně penzionován.

Kdo chce prázdně blafat,
chce-li, může hafat.

Zasednutí na žáka
Knihkupec pan Jiří Tolman vzpomínal na Jakuba 

Hrona s jistou hořkostí, neboť u něj již prvního dne 
upadl v nemilost: „Přišel do třídy poprvé profesor 
Hron, krokem vážným, kabát maje od lokte nastaven ze-
lenou látkou. Úbor přepodivný, smáli se všichni, já pak 
poněkud snad více, a jsa v první lavici, stal jsem se terčem 
jeho pozornosti. Hned jsem byl zapsán při obrovském 
jeho hněvu do třídní knihy a dostal nádavkem tituly: 
Křovák, prkno, Hotentot nemá pojem, atd. Čtyři léta 
prof. Hron na tuto episodu nezapomněl a musel jsem 
notně studovat, abych aspoň onu dobrou dostal.“

Historka s jedenatřiceti osly
Jindy však projevil Jakub Hron smysl pro hu-

mor. Podle vyprávění kdysi zkoušel fyziku. Studenti, 
jichž bylo toho dne třicet, však neuměli zhola nic. 
Rozhněvaný Hron zvolal: „Kolik oslů je dneska v téhle 
třídě?“ – „Prosím, jednatřicet,“ odpověděl pohotový 
student. „Třicet,“ opravil ho profesor. „Jedenatřicet,“ 
trval na svém žák. I popadl ho Hron za límec a vykázal 
ze třídy. Ale hned nato strčil drzý kluk hlavu do třídy 
a vykřikl. „Teď je jich tu jen třicet.“ Studenti se dali do 
smíchu a Hron se smál s nimi.

Historka s metrem
Z Hronových profesorských let traduje se následující 

historka: Jakub Hron v hodině fyziky ukazoval žákům 
skládací metr se slovy „toto je metr“. Jakýsi zvídavý stu-
dent osmělil se otázat pana profesora: „A je ten metr 
opravdu metr?“ Nato se Jakub Hron zasmušil a odkráčel 
beze slova z učebny. Ještě téhož dne odjel do Paříže, aby 

si vynutil přístup k platiniridiovému prototypu metru 
uloženému v Sèvres. Po návratu sdělil triumfálně užaslým 
studentům, že „metr je metr“!

Hronův slovník
Jakub Hron byl zvyklý nazývat věci vlastními jmény. 

Student byl proň bažák, neb baží zajisté po vědění. 
Profesory (a tedy i sám sebe) nazýval zpytáky, anžto zpy-
tují znalosti bažáků. Inspektoři byly u něj „pozorováci“ 
(z latinského inspicere – pozorovat). Po příchodu do 
Prahy se Jakub Hron setkal s určitým neporozuměním, 
když dle svého zvyku nazval policejního adjunkta 
Bienerta „souchňapákem“.

Zkouška u profesora Hlavy
Jako student medicíny ztroskotal Jakub Hron při 

druhém rigorózu z patologie u profesora Hlavy. Ten 
při zkoušce údajně pravil: „Nevěděl jste, bohužel, nic 
z toho, nač jsem se Vás ptal.“ Nato Hron pohotově 
odvětil: „Pane zpytáku, Vy jste se mne také neptal na 
to, co vím!“

Zhnilých koutů puchlý smrad,
ze smradů jest hlupců hrad.

LIBOMUDRUN
Podnikatel Jakub Hron Metánovský?

Osobnost Jakuba Hrona Metánovského inspirovala 
řadu odborníků, žurnalistů a dalších zájemců. Novinové 
a časopisecké články a zprávy byly většinou věnovány 
jeho úsměvným či zvláštním vynálezům a netradičním 
novotvarům. Jak to však bylo s Hronovou finanční 
situací a jeho aktivitami, které směřovaly k uvedení jeho 
vynálezů a studií v širší známost, případně také k návrat-
nosti investic do vynálezů vložených?

Hronův život středoškolského pedagoga, filozofa, 
vynálezce a spisovatele je prodchnut marnou touhou 
po uznání, odpovídajícím společenském postavení 
a finančním ohodnocení. Jeho rodina se finančně 
vyčerpala již za jeho studií. Hron si tehdy nechal vystavit 
v rodném Metánově list chudoby, který jej osvobozoval 
od placení kolejného, a půjčil si od mlynáře Svobody 
několik set zlatých. Když jej mlynář, který se sám ocitl 
ve finančních potížích, upomínal o splacení dluhu, tlu-
mil Hron jeho netrpělivost slovy: „Buďte trpěliv, neboť 
život jest boj – i já žiju v úpadku a sice již dlouholetém, 
kterýž jest horší nežli Váš odbytý, a rád bych tento můj 
úpadek ukončil. Snad již nebudu tak dlouho odstrkován 
a pak se co nejrychleji s Vámi vyrovnám.“ Dosažený pro-
fesorský plat vylepšil Hronovu finanční situaci. Splatil 
dluh, rea-lizoval finančně náročné vynálezy a pokusy 
a představil výsledky své vědecké práce veřejnosti. 
V těchto intencích se musel zapojit do procesu „výroby 
a obchodu“, v jistém slova smyslu se z něj stal „podnika-
tel“. Vynalezl, patentoval, zadal do výroby a prodával 
kalamář buňát a vydával vlastním nákladem své spisy. 
K tomu byl motivován svou potřebou prosadit svá 
vědecká bádání a nucen nedostatkem nakladatelů, 
kteří by věřili ve finanční prospěšnost takové inves-
tice. Své první dílo vydal Hron vlastním nákladem 
v 54 letech. Jednalo se o Tři záhady měřicko-početné 
rozřešené ku popisu přírodojevů obecných. Od té doby vy-
dával až do konce století vlastním nákladem každý rok 
jeden spis, v roce 1895 dokonce dva. Soubor těchto 
sedmi spisů představuje výsledky jeho bádání z oblasti 
přírodních věd. Další díla vydal v letech 1907 – 1920. 
Část se týkala studia slovních kořenů, na jejichž základě 
tvořil po celý svůj život slovní novotvary. Od roku 1910 
do roku 1920 vycházel v několika dílech spis z oblasti 
filozofické propedeutiky Libomudravna. A jak se tato díla 
prodávala? Díky dochovaným výkazům knihkupectví 
Karla Mikoty, kterému svěřil Hron prodej svých spisů, 
je možné získat představu o počtu prodaných kusů 
jednotlivých titulů. Za sedm let se prodalo celkem 28 
výtisků Důležitosti kořenů, 38 výtisků Libomudravny I/1, 
20 výtisků Libomudravny I/2 a  15 výtisků Libomudravny II. 
Hodnota celého skladu Hronových knih uložených 
u Mikoty v roce 1916 byla 1232 zlatých 52 krejcarů. 
Výdaje za vydání jednoho spisu tvořily mnohdy více než 
50 procent Hronova celoročního odpočivného. Vložené 
investice se nevracely, protože více než dvě třetiny nák-
ladu jeho děl, která se prodávala s provizí kolem 35 pro-
cent, zůstávaly podle výkazů na skladě.

V oblasti Hronových vynálezů byl jediným paten-
tovaným, prodávaným a užívaným vynálezem buňát, 
kalamář se stejnou, samořiditelnou námočkou čili 
vnorem. Buňát se začal prodávat v roce 1892. Prodával 

jej sám Hron, knihkupec Landfras v Jindřichově Hradci 
a Pospíšil v Hradci Králové. V roce 1895 se s ním Hron 
zúčastnil pražské výstavy a získal zde ocenění v té době 
již patentovaného vynálezu. Přesto ani na prodeji buňátu 
nezbohatl. Vzpomínka ze sborovny reálky v Novém 
Městě na Moravě jako by byla příznačná pro jeho snahy: 

„Ředitel Leander Čech jej neváhal kolegiálně objednat. 
Stál zlatník i s dopravou. Nu a jednoho krásného dne 
polehl buňát nezkotitelný na svou tvář, z námočky odka-
pávala poslední schnoucí krůpěj šťávy, když jsme vpadli 
do sborovny, a jinkoust ze zásobníku se rozléval jako 
moře po konferenčním stole... Byl to buňát nejlepšinát 
větší druh. Do toho se vešly tři čtvrti litru jinkoustu…“.

Podle zápisů v Hronových denících a zápisnících 
je patrné, že Hron o svém způsobu myšlení a přístupu 
k životu nepochyboval a jeho myšlenky a vynálezy jej 
uspokojovaly. Nestěžoval si na finanční neúspěch svých 

„podnikatelských“ aktivit – snad ani úspěch nečekal. 
Zůstal nepochopený a nezapomenutý.

Štěpánka Běhalová
(Autorka je vedoucí knihovny Muzea Jindřichohradecka 

a Hronova prapraprapraneteř.)

VÝSLUŽNÍK
Jakub Hron a ptactvo nebeské

Jednou z mnoha oblastí, na něž upřel svou pozor-
nost Jakub Hron, byla příroda a z ní potom ponejvíce 
ptactvo nebeské. Pestré barvy ptačích per a tóny ptačích 
hlasů podněcovaly myslitelovu obrazotvornost. Toužil 
zachytit jejich malebnost a zvukomalebnost, nalézaje 
přitom barvy i v tónech ptačích písní. Hledal jejich 
hláskové vyjádření a srovnával je se zvuky neživých 
předmětů. (Brabec křičel „čav čav čav víz“, klíč zato zní 

„íz, zíz“).

Jakub Hron byl vášnivým čtenářem Brehmova Života 
zvířat. Ve volných chvílích si ho dokonce vlastnoručně 
opisoval. Jako pravověrný písmák snažil se opsat vzhled 
živočichů slovy. Zacházel přitom do nebývalých detailů. 
Zde je například popis barev peří Orlíka Kejklíře: 

První letky ruční jsou… tmavočerné
Poslední letky ruční jsou… šedavě hnědé

Na praporu vnitřním… 
bílé s černým okrajem

Krovky letek ručních jsou… černy
Letky ramenní jsou… hnědočerveny 

s hnědou obrubou
Svrchní krovky křídelní jsou… 

temně hnědy
Spodní krovky křídelní jsou… bílé

Snaha o vyjádření barevné rozmanitosti vedla pro-
fesora Hrona k vytváření soupisů různých odstínů 
jednotlivých barev jako stavebních kamenů pro popisy 
živočišných druhů. Odstíny hnědé rozepsal si například 
takto: „Hnědoplavý, hnědý jak káva, hnědošedá břidlice, 
hnědočervený, hnědé maso, hnědý jako olej, hnědý jako 
ořech, hnědý jak země, hnědý roh, hnědi horské, hnědi 
mořské, hnědě olivový do zelena.“

Ve své touze po dokonalosti a úplnosti se však ne-
spokojil s pouhým studiem písemných materiálů. 
Vyrážel do přírody, aby zde vyslechl pěvecké výkony jed-
notlivých příslušníků ptačí říše. Tak například špačka 
zachytil dne 7. 6. 1878 takto: Crřrřři, crrřřři, čři, ijúh 
(hlásku júh prodloužil a zvýšil), ivli, fjuvli, ivli, fivli, vijíť 
(hlásku jíť prodloužil a zvýšil).

Kohout naproti tomu předvedl Jakubu Hronovi 
dne 6. 6. 1878 tyto zvuky: Kokrhy ýrhrrr, kokrhy ýrhrrr 
(hlásku hy protáhl a hlasem na druhé polovičce do výšky 
vstoupil, hlásku hrr za to sláběji provedl).

Hron na vejminku
Po návratu do rodného kraje procházel se Jakub Hron 

rád po kraji, zastavoval se s pocestnými, dělníky, sedláky 
v poli a s cestáři na silnicích, hovořil s nimi a vyptával se 
jich na různé příhody a přírodní jevy. Co považoval za 
důležité, zaznamenával si do zápisníku. Pokud někoho 
zdržel při práci, chtěl mu zaplatit.

Kuželek jsou zvyky ladné,
když jich na hod devět padne.

Méně ladná jesti skula,
kudy kula marně plula.
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Metánov 
První zmínka o Metánovu se vztahuje k roku 1489. 

Dominantou návsi je kaple Nanebevzetí Panny Marie 
(vystavěna r. 1902), jež nahradila původní kapličku 
zbořenou v roce 1870 při stavbě školy. Metánovská škola 
byla otevřena v r. 1897. Při vstupu do nedávno vkusně 
zrekonstruované budovy se nalézá pamětní deska 
upomínající na profesora Jakuba Hrona, významného 
rodáka. Naproti škole stojí Hronův rodný dům, v jehož 
dispozici lze rozeznat někdejší hospodu. Největší 
rozmach prožívala obec před velkou válkou. Historicky 
nejvyššího počtu obyvatel (407) dosáhla v roce 1910. 
Metánov měl tehdy kolem 60 stavení a dvě hospody. Do 
války narukovalo od roku 1914 z Metánova 64 mužů, 
z nichž 18 se už nevrátilo domů. V roce 1952 byl v dříve 
lidnaté obci kvůli nedostatku žactva zastaven provoz 
školy. Posledním ze šesti metánovských učitelů byl ob-
líbený František Míka. Dnes žije v Metánově kolem 120 

stálých obyvatel. Metánov (49˚18´ severní šířky a 15˚10´ 
východní délky) leží v n.v. 615 m. Východo-západním 
směrem prochází Metánovem mezinárodní cyklostezka 
spojující Kamenici nad Lipou s Počátky. Pojedeme-li 
zhruba dva kilometry po této cestě směrem na Kamenici, 
najdeme příhodné místo ke koupání v Panském rybníce. 
V opačném směru protíná cyklostezka u obce Jakubín 
zelenou turistickou značku, která vede z Božejova přes 
Častrov do Žirovnice. Pro cyklistu je ovšem 
výhodnější paralelně vedoucí silnice. Asi 
po dvou kilometrech směrem od Metánova 
míjí tato silnice místa, kde stávala ves 
Straňanské Dvorce, zaniklá patrně roku 
1425 po tažení husitů krajem. Vydáme-li 
se z Metánova opačným směrem, na sever, 
dostaneme se do blízkého Častrova cestou, 
kterou kdysi Jakub Hron nechal osázet 
třešněmi a která nesla jméno Hronovka.

 

Metánov, ves v Čechách, hejtm. Pelhřimov, 
okr. Kamenice nad Lipou, fara a pošta 
Častrov; 49 domů, 389 ob. českých.

Ottův slovník naučný, 1890

Častrov 
Obec vznikla na přelomu 13. a 14. sto-

letí, původně se však oproti dnešní poloze 
nacházela více na severozápad. Do dnešních 
dnů se bohužel nedochovala ani středověká 
tvrz, ani zámek, zbořený v roce 1861. Obci 

dominuje překrásný kostel, upravený v barokním slohu 
roku 1722. Jeho gotické jádro však pochází již z poloviny 
14. století. V kostele proběhl roku 2004 archeologický 
výzkum, jenž odhalil stopy původního zdiva při obvodu 
hlavní lodi. Na věži kostela je čtvero hodin, nezvykle 
umístěných přímo ve věžní báni. Páté hodiny na těle ko-
stela jsou sluneční. Na levé straně pod kostelním kůrem 
je vyryta značka blesku připomínající tragickou událost, 
kdy do budovy plné lidí udeřil 8. března 1878 blesk 
a zabil čtyři osoby a desítky dalších zranil (viz “Svědectví 
z kroniky perkářské o tragedii v častrovském kostele”). 
V době největšího rozmachu kraje – na přelomu 19. a 20. 
století – žilo v Častrově přes 750 obyvatel ve více než 100 
domech. Do první světové války narukovalo 175 mužů, 
z nichž 29 padlo. Památník připomínající padlé se na-
chází ve středu obce. Počet obyvatel Častrova od velké 
války klesal, dnes tu žije přes 330 stálých obyvatel, ale 
počet stavení se zvýšil na 145. Kromě mateřské a základ-
ní školy funguje v obci knihovna, pošta, kulturní dům, 
kuželna, ordinace praktického lékaře i dětská poradna. 
Častrovští provozují vlastní ochotnický spolek, sportovní 
klub, a mají sbor dobrovolných hasičů. V roce 2001 
byl Častrov vyhlášen obcí Vysočiny. Mimo zvlášť popi-
sovaný Metánov patří pod správu Častrova ještě dříve sa-
mostatné obce Jakubín, Pelec, Ctiboř a Perky. Ctiboř je 
ves s dávnou historií, připomíná se již k roku 1233. Na 
území obce se dříve nacházelo až 40 rybníků, z nichž do 
dnešní doby přetrvalo patnáct. V Jakubíně, který míval 

nejen vlastní školu, ale též kampeličku či divadelní 
spolek, byl nalezen skutečný poklad – depot mincí, které 
dokládají existenci obce již kolem roku 1426. Dříve bo-
hatá ves Pelec více než jiné utrpěla vylidňováním venk-
ova: od roku 1890, kdy zde žilo 257 obyvatel, se počet 
peleckých snížil na pětatřicet. Nejmenší obcí náležející 
pod správu Častrova jsou Perky se šesti stálými obyvateli. 
Dva kilometry severně od Častrova leží malebná polosamo-
ta Drážďany, založená roku 1750 Fr. Karlem Adlerem 
jako sklářská huť. V samotném Častrově je moderně 
upravený penzion, vyhlášený svou pohostinností. 

Častrov, farní ves a allod. statek v Čechách, hejtm. Pelhřimov, 
okr. Kamenice nad Lipou (10 km východně); má 94 domů, 
784 ob. českých (1880), kostel sv. Mikuláše již r. 1350 
připomínaný, má 3tř. školu, poštu, 2 mlýny, dvůr s ovčínem. 
Obyvatelé zaměstnávají se zemědělstvím a drobnou výrobou 
zboží perleťového, hlavně knoflíků. Nejstarší podací právo 
v Častrově měl r. 1362 Čeněk z Kamenice...

Ottův slovník naučný, 1892

Kamenice nad Lipou 
Regionální centrum s bohatou historií. Veřejnosti 

přístupný zámek stojící na místě původního hradu ze 
13. století. V zámku městské muzeum se stálou expozicí 
a příležitostnými výstavami. U autobusového nádraží 
se nachází nejmladší synagoga na území ČR (postavena 
v r. 1938), severovýchodně od města je židovský hřbitov 
z roku 1803. V Kamenici je vzhledem k Metánovu 
a Častrovu nejbližší stanice úzkorozchodné dráhy 
Jindřichův Hradec – Obrataň. Úzkokolejka byla 
zprovozněna v roce 1906 a z Jindřichova Hradce dál 
pokračuje až do Nové Bystřice. Nabízí jedinečné ro-
mantické zážitky, zejména pokud nespěcháte. V Kamenici 
žije dnes kolem 4.200 stálých obyvatel. Je zde možné 
doplnit zásoby v obchodech a občerstvit se v některé 
z restaurací. 

Počátky 
Ve středu města renesanční a barokní měšťanské domy. 

Kostel sv. Jana Křtitele byl založen patrně již začátkem 13. 
století. Rodiště českého básníka Otokara 
Březiny (pamětní síň). Městské muzeum 
nabízí zhruba hodinovou prohlídku 
s průvodcem. Při silnici k Jihlávce pamětní 
kámen ze 17. století, severně od města 
chráněná alej lip, kaštanů a jasanů.

 Štítné
Rodiště Tomáše ze Štítného, zakla-

datele české reformace. Středověká tvrz 
zanikla v šestnáctém století. Dochovaný 
barokní špýchar.

Žirovnice 
Zámek stojící na místě původního 

hradu má 118 komnat a sálů. Kaple a tzv. 
Zelená světnice skrývají cenné nástěnné 
malby z období přelomu vrcholné gotiky 
a renesance. Městské muzeum nabízí re-
gionální expozici a představuje slavnou 
místní tradici výroby knoflíků, jež se datu-
je až do r. 1864. 

TIPY PRO POUTNÍKY

Josef Dvořák, očitý svědek: 
Roku 1878 byla zima ku konci února a počátkem 

března velmi mírná, oteplilo se, půda rozmrzla. Dne 
4., 5. a 6. března bylo obzvláště teplo. Ze 7. na 8. března 
mnoho sněhu napadlo a hned rozpoušť byla, divoké 
mraky se táhly od západu a nevěstily nic dobrého. 
8. března 1878 v první postní pátek po mši svaté se věřící 
jali vykonávat pobožnost křížové cesty. Hned u prvního 
zastavení se začalo stmívat, takže bylo v kostele úplně 
šero. Venku se sypal sníh ve velkých chomáčích a v tom, 
„Ó, hrůza“, zablesklo se a mohutná rána hromu zatřásla 
budovou chrámovou. Prvních několik vteřin zůstalo 
v kostele hrobové ticho, nikdo si nedovedl vysvětlit, co 
se vlastně stalo. Pak však někdo vykřikl: „Uhodilo!“. Co 
následovalo potom, není možné popsat. Vše s velkým 
šumotem a tajemným hovorem hrnulo se nejbližší cestou 

k východům. Já zároveň s jinými hleděli jsme se dostati 
z kůru a právě přestupujíc přepažení, které dělí zvonici 
od kůru, zablesklo se mi náramně do očí a v té vteřině 
druhá děsivá rána hromu otřásla kostelem. Moje pravá 
ruka mi bezvládně klesla, měl jsem pocit, že mi byla po 
rameno uražena. Když jsem se poněkud vzpamatoval, 
bylo na kůru již poloprázdno, kdo zůstal živ utekl, ranění 
a mrtví leželi po schodech. Hned na prvním schodu leželi 
dva mrtví, byl to Jan Knot a mladý čeledín z Vratišova, 
sloužící v Častrově na statku. Raněný Trkola byl níže na 
schodech. Antonín Šesták seděl v lavici vedle varhan a byl 
nepochybně prvním bleskem těžce popálen. Kde seděli 
nebo stáli oba Kosové z Metánova nevím, když jsem vyběhl 
z kostela ven, oba již leželi mrtvi na hřbitově (kolem kos-
tela). Lidé pobíhali sem a tam, nastal veliký zmatek. Po 
první hromové ráně se vše hrnulo ke schodům z kůru, 

čímž byly tyto ucpány. František Fuxa, syn pasáka v pan-
ském dvoře, se přehoupl přes zábradlí kůru a svezl se po 
sloupu do lodi kostela. Dveře chrámové však byly náva-
lem rovněž ucpány, takže nikdo nemohl ven. Raněných 
bylo mnoho, nejvíce zraněni byli Šesták a Františka 
Eisnerová z Častrova, kteří zanedlouho zemřeli. Knot 
měl do spánku dírku jako od špendlíku. Já byl raněn 
do palce u pravé ruky, na níž mi naskočil puchýř jako 
lískový ořech, pak do zad. Na pravé straně v oděvu byla 
dírka pramalá, na těle však popálenina jako čtyřtkrejcar. 
Všechny zraněné ošetřoval povolaný lékař z Počátek, 
MUDr. Novák. Celkem bylo zraněno a zasaženo 
46 lidí, z toho 4 byli zabiti na místě, devět lidí bylo silně 
popálených a 33 částečně. Na věčnou paměť této událos-
ti je na levé straně pod kůrem zakreslen náčrtek blesku 
a datum této smutné události.

SVĚDECTVÍ Z KRONIKY PERKÁŘSKÉ O TRAGEDII V ČASTROVSKÉM KOSTELE
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Po Hronově smrti se objevilo několik nekrologů z per 
slavných autorů. Snad nejznámější je od spisovatele 
Karla Čapka:

V Metánově zemřel „výslužník“, bývalý profesor a po všech 
českých vlastech známý podivín Jakub Hron. Byl to svým 
způsobem Don Quijote devatenáctého století, „století vědy“, jak 
se říkalo. Byl původně matematik, ale jeho posvátný racionalis-
mus, jeho vědecká mánie dala mu ochutnat vynálezeckých rozkoší 
všech nauk. Vynalezl kalamář a klobouk vypočítávaný podle 
atmosférického tlaku, vynalezl „muhatku“ a „lazuto“, konstruoval 
novou češtinu jako Pohl, putoval ze Stagiry do Metánova po 
stopách Aristotelových, psal o hranatinách, o čujbě prostora, 
o astronomii, o všem možném. Když byl pro své podivínství dán 
do penze, studoval, ač již starý pán, práva a medicínu stejně 
neúnavně ve svém dobrodužném životě jako španělský rytíř de 
la Mancha. Věda byla jeho Dulcineou, jíž sloužil. Nikdy mu ne-
bylo souzeno poznat, že není vždy princeznou, ale také děvečkou. 
Žil v klamu, který je ostatně typický pro „století vědy“: že vědou 
a rozumem lze říditi práci a potřeby lidské, řeč, praktický život, 
vše. Jenže tento staletý klam u něho nabyl přepjatých rysů, kari-
katury, a stal se podívanou pro smích. My však, kteří se smějeme 
podivínům, obyčejně zapomínáme, že v jejich šílenství bývá něco 
hrozně a vážně typického.

Oslavnou báseň o Hronovi zase napsal T. R. Field, 
který ve své poezii pokračoval v Hronových šlépějích. 
Jeho básně jako by zněly ozvěnou Ba za maru nebo Žab 
na jaře. Píseň o Hronu představuje jedinečně vtipný, 
organický nekrolog:

Pan profesor Jakub Hron
nosil boty
do roboty

velikánské jako hrom.
Kdejaký když pročet donát,

dal si udělati hronát,
klobouk, který ke zvonu
podobnou měl fazónu.

Vůbec, k vynálezům Hron
tíhl jako Edison!

Knížek napsal jenom pár,
není to však suchopár.

Mělký člověk dneška sice lůj by

koupil spíše nežli výtisk Čujby,
my jsme ale byli jiná generace,

do vědy „hr!“ stejně jako do legrace,
obzvláště když on,
libomudrun Hron,

běhal třídou jako srnka
a my zas, jak zlatá

lapali jsme jeho slova
denně čerstvá z Metánova.
Také nebýt jeho Myselby,

z každého z nás jistě osel by
dneska byl. On dbal však na své žáky,

jako moudrý zpyták na bažáky.
Jednou nám však nepřišel ten starý dobrák,

navždy odejít mu kázal pozorovák.
Zarmoucen šel, avšak na Vikárce,

v šeru katedrály,
opět se mu v srdci věčně mladém

struny rozehrály.
Plzeňské mu míti za zlé nebylo by hezké,

neboť si ho lízl rád jen z lásky k věci české.
Proto v národě mu sluší první místo vždy a čest,

však svou číši hořkosti již dopil a – LAZUTO JEST!
Když je večer pozorno a slyšno,
rozhoupá se svatovítský zvon;

nad zmlklou si Prahou vede pyšno,
že mu jeho srdce dal – sám Hron.

Daruješ-li však své srdce, nezbude ti nežli smutný skon.
A tak musil umřít také on,

pro svět příliš dobrý, příliš moudrý Jakub Hron.
Duší jeho milou
holubičkou bílou,

ozdobil Pán nebes zářící svůj trón.
Dorokotala má plunka

píseň o Hronu.
Poslední jí praskla strunka,

již je bez tónu.
Zlaté časy našich chlaďur, překoceny dávno leží nice,
jen ten buňát nezkotitelný sám zůstal – na technice!

Ve 30. letech 20. století se Hronem zabývali především 
dva jeho krajané – Karel Juda, redaktor Národních listů, 
spisovatel a také autor prapůvodní myšlenky na zřízení 

Hronova muzea v Metánově, a Tomáš Zapletal, přednosta 
poštovního úřadu v Počátkách a místní kronikář, který 
v roce 1937 vydal vlastním nákladem knihu Profesor Jakub 
Hron Metánovský, sepisovatel, libomudrun, výslužník, z níž 
čerpá mimo jiné metánovská kronika. Nejdůslednějším 
Hronovým životopiscem je však Vladimír Borecký, který 
Hronovi věnoval zatím dvě samostatné knihy. V roce 1995 
vydala pražská Paseka publikaci Nedorozumění s rozumem 
aneb Konba žijby, uspořádanou právě docentem Boreckým, 
který tu cituje Hronovy zápisky z profesorských notesů 
i zápisníčků, uvádí Hronovy básně, demonstruje Hronovy 
exkursy do stereometrie, hvězdovědy, filozofie i jazykovědy 
a přidává i obšírný Hronův životopis. U příležitosti otevření 
Metánovského muzea – Kabinetu profesora Hrona pak vy-
chází druhá Boreckého kniha, Legenda o Hronu, kterou díky 
grantu z Fondu Vysočiny vydává nakladatelství Gutenberg 
ve spolupráci s Osvětovým spolkem Jakuba Hrona.

Nekrologem nejznamenitějším je však bezesporu 
Jára Cimrman, neexistující český génius. Trvalo dlouho, 
než jeden z představitelů Divadla Járy Cimrmana, 
režisér Ladislav Smoljak při natáčení dokumentu České 
televize o Janu Eskymo Welzlovi přiznal, že Jakub Hron 
byl jedním z Cimrmanových předobrazů. „Český van-
drovník Alois Bér, svérázný Václav Plumlovský, profe-
sor Hron,“ vypočítal Smoljak osobnosti, které sloužily 
jako model pro Cimrmana (a posléze do výběru zařadil 
i Jana Welzla). Tomu, kdo se s Hronovým dílem 

– a koneckonců i životem – seznámí důkladněji, však 
příbuznost s Cimrmanem musí být zřejmá. Hronův od-
kaz přežívá zejména v úvodních, přednáškových částech 
představení Divadla Járy Cimrmana. Jeden příklad za 
všechny: Hron si v roce 1886 do svého deníku pozna-
menal: „Klepl jsem na deštník a zavzněly všechny pruty. 
Zavěšme celou oktávu tyčí – ladiček na týč a bude jednou 
ranou ladičky zníti hudidlo.“ Podle cimrmanovské fabu-
lace přednášené před hrou Cimrman v říši hudby si malý 
Jára Cimrman, „sotva odrostlý matčinu prsu“, tloukl 
klacíkem do blatníků a pružin kočárku melodii písně 

„Žebráci z Vídně žijí tak bídně“. Tato fiktivní příhoda 
Hronův náhodný objev evokuje velmi výmluvně. Dlužno 
ovšem ocenit, že pomník, který Cimrmanovo divadlo 
staví Hronovi, je velmi vkusný, z ušlechtilého a trvanli-
vého materiálu.
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