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vyvolává pohyb a uspořádávání homoimeroi, nazývá Anaxagoras nús, doslova 
„rozum“. Filozofové diskutují o tom, jaké povahy je tento Anaxagorův nús, zda 
je to něco ideálního, „rozum přírody“, nebo spíše nějaká materiální síla nebo 
energie.

Anaxagoras napsal, jako skoro každý řecký filozof, obsáhlý spis „O přírodě“, 
z něhož se ale zachovaly jen zlomky. Vyjádřil v něm své názory na různé pří-
rodní jevy. Zemi považoval za velkou plochou desku vznášející se ve vzduchu, 
Slunce, Měsíc a hvězdy za rozžhavené kameny uchvácené otáčením éteru. 
Podle Anaxagora má Měsíc ráz Země, jsou na něm roviny, rokliny a příbytky. 
Naše smyslové poznání je nedokonalé a klamné, o jeho pravdivosti musí na-
konec rozhodnout rozum. Není divu, že Anaxagorovy názory se zdály jeho 
athénským spoluobčanům málo bohabojné.

Pythagorejci

K ionským filozofům, žákům Thaleta a Anaximandra, můžeme řadit i PYTHA-
GORA (asi 580–500 př. n. l.) z ostrova Samu. Samos byl jedním z nejbohatších 
řeckých států, měl obchodní flotilu sta lodí, podporoval pěstování věd a umění. 
Za Pythagorova mládí byl Samos pod vládou aristokratické strany a Pythagorův 
otec byl rytcem kamene na dvoře vládce Polykrata. Pythagoras se celý život po-
liticky angažoval na straně aristokratické a po lidovém povstání na Samu musel 

z ostrova uprchnout. Navštívil Egypt, 
Babylonii a Krétu a nakonec zakotvil 
v Krotonu v jižní Itálii.

Založil tam školu, vlastně jakousi 
sektu, která čítala na 600 žáků, a dal 
průchod svým výstřednostem. Jako 
muž vysoké postavy a důstojného 
vzezření nosil dlouhý lněný šat bílé 
barvy, přednášel zásadně v noci a jeho 
výroky byly přijímány s posvátnou 
úctou. Sekta se řídila přísnými pra-
vidly. Její členové se vzdávali svého 
jmění, nosili stejný oděv, měli přesně 
stanoven denní rozvrh s časem vy-
hrazeným pro sebezpytování, čtení 
básní, hudbu a gymnastiku. Byli ve-
getariáni (nejedli však fazole), jejich 
hlavním jídlem byl chléb, med a voda. 

Pythagoras ze Samu
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Regiomontanus pořídil kritický latinský překlad Almagestu, zjednodušil a upřes-
nil astronomické výpočty pohybů planet a na základě nových, vlastních pozoro-
vání vydal „Efemeridy“, tedy hvězdářskou ročenku s údaji pro léta 1475–1506, 
období, kdy vrcholily objevné námořní plavby. Publikoval pojednání o kometě 
(z roku 1472), kalendáře a trigonometrické tabulky a k jejich šíření využil již vyná-
lezu knihtisku, který sám dále zdokonalil. Regiomontanovy astronomické tabulky 
používali mořeplavci Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama i Amerigo Vespucci. 
Regiomontanus se ještě přidržoval Ptolemaiova modelu a využil jeho možností 
v maximální možné míře. Zároveň však o něm začal pochybovat.

Po staletích stagnace v průběhu 15. století v Evropě prudce vzrostl zájem o astronomii. 
Přispěli k tomu i dva čeští učenci, KŘIŠŤAN z PRACHATIC (před 1370–1439) a JAN ONDŘE-
JŮV zvaný ŠINDEL (asi 1370–1458), ideový tvůrce pražského orloje. Oba působili na pražské 
univerzitě v době, která předcházela husitským válkám, patřili k přátelům Jana Husa a hlásili 
se k utrakvismu, i když odmítali výstřelky husitských radikálů. Oba dva zastávali ve své době 
i úřad rektora univerzity. Křišťan z Prachatic, astronom, matematik a lékař, vydal knihu o ast-
rolábu, měřicím přístroji umožňujícím určovat okamžitou polohu hvězd na obloze, která vy-
cházela i později v Evropě pod jménem jiných autorů, protože Křišťan jako „kacíř“ z husitské 
země byl pro církevní kruhy nežádoucím. Také Jan Ondřejův je autorem řady spisů o kon-
strukci astronomických přístrojů a je zřejmě prvním astronomem, který konal v Praze vlastní 
pozorování. Za husitských nepokojů se odebral na čas do Vídně, kde učil na gymnáziu, a pak 
jako lékař do Norimberka. Ve Vídni mohl ovlivnit i tradici astronomické školy Purbachovy.

Pražský orloj jako encyklopedie středověké astronomie
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Galileo

„A přece se pohybuje!“

Vraťme se ke kořenům vědecké revoluce a počátkům experimentální fy-
ziky. Na tomto počátku stojí Galileo Galilei. Jestliže jeho předchůdci prováděli 
ojedinělé pokusy a dobírali se dílčích poznatků, Galileo postavil fyziku na nový 
základ, vytvořil experimentální metodu jako způsob ověřování fyzikálních zá-
konů. Po dlouhých staletích konečně vyvrátil mylné představy, které měly svůj 
původ v aristotelizmu a vytvořil kinematiku pozemských pohybů. Zavedl též 
používání dalekohledu v astronomii a dokázal ze získaných výsledků vyvodit da-
lekosáhlé závěry. Stephen Hawking o něm prohlásil: „Galileo měl jako jedinec na 
zrození moderní vědy snad největší vliv“.4)

GALILEO GALILEI (1564–1642) se na-
rodil v toskánském městě Pise, pro-
slulém svou nakloněnou zvonicí. Jeho 
otec Vincenzo byl učitelem hudby, 
skladatelem a hudebním teoretikem,
autorem knihy o antické a soudobé 
hudbě. Prováděl experimenty se zvuky
 tónů vydávaných strunami a zkoumal 
jejich harmonii; o jeho práce se poz-
ději zajímal i Johannes Kepler. Galileo-
vi předkové patřili k předním rodům 
ve Florencii; rodina však postupně 
zchudla a jeho otec si musel přivy-
dělávat obchodem se suknem a hed-
vábím. Přál si proto, aby jeho nejstar-
ší syn (Galileo měl ještě dvě mladší 
sestry a bratra) vystudoval medicínu 
a zvolil si hmotně zajištěnou kariéru 
lékaře. Snažil se dát synovi do vínku 
co nejlepší vzdělání.

Malý Galileo byl vyučován doma a u příbuzných, pak byl poslán do školy 
v kamaldulském klášteře v „Deštivém údolí“ Vallombrose u Florencie. Kláš-
terní život se mu tak zalíbil, že chtěl vstoupit do mnišského řádu. Otec měl stále 
na mysli jeho lékařskou dráhu, a tak syna odvedl z kláštera a v roce 1581 ho 
dal zapsat ke studiu medicíny na univerzitě v Pise. Galilea však medicína vůbec 
nelákala, zato se nadchl pro matematiku a fyziku. Přispěl k tomu i rodinný pří-

4) Hawking S.: Stručná historie času. Viz Literatura.

Galileo Galilei, 
zakladatel experimentální fyziky
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Na počátku svého profesorského působení v Cambridgi byl Newton zaujat 
optikou. Po celé mládí sbíral a konstruoval optické přístroje, brousil čočky a zr-
cadla a snažil se odstraňovat jejich optické vady. Podobně jako Descartes se do-
mníval, že sférickou vadu čoček (kdy lámavá kulová plocha zobrazuje bod jako 
malou plošku, tedy neostře) by bylo možno odstranit použitím čoček jiného 
než sférického tvaru, které je ovšem nesnadno vybrousit. Newton však objevil 
možná ještě závažnější vadu čočkových dalekohledů, tzv. chromatickou, kdy se 
obrysy předmětů zobrazují zbarveně. Mylně se domníval, že tuto vadu čočko-
vých dalekohledů odstranit nelze (jeho omyl později vyvrátil Euler; je ovšem 
třeba různě kombinovat spojné a rozptylné čočky), a to ho vedlo ke konstrukci 
nového typu dalekohledu.

Jeho zrcadlový dalekohled (reflektor) se výborně osvědčil v astronomii 
a je dodnes mnohostranně využíván. Myšlenka zrcadlového dalekohledu sice 
napadla už některé optiky a matematiky předtím (nápad publikoval např. New-
tonův současník matematik James Gregory ve spise „Optica promota“ z r. 1663), 
ale teprve Newton sestrojil první použitelný reflektor, našel vhodné slitiny 
k jeho pokrytí (měď, arsen, cín) a technologii výroby. Zdokonalený exemplář 
svého dalekohledu poslal na ukázku králi Karlu II., ten ho předal Královské spo-
lečnosti a všichni včetně krále byli nadšeni. 11. ledna 1672 se Newton stal čle-
nem Společnosti.

Studium chromatické vady přivedlo Newtona na myšlenku, že barvy ne-
jsou vlastnosti předmětů, ale že jsou obsaženy v bílém světle. Uvažoval o tom 
ostatně už Grimaldi ve svém spise z r. 1665. Newton se vrátil ke svým pokusům 
z woolsthorpského období s rozkladem světla skleněným hranolem do spek-
tra (tento termín náleží jemu), přesvědčil se o tom, že se barevné paprsky liší 
lámavostí a že je možno z nich opět složit bílé světlo. Pokusil se tak proniknout 
k podstatě světla a svou teorii předložil Královské společnosti. V roce 1672 
vychází v časopise Philosophical Transactions příspěvek „Nová teorie světla 
a barev“ („New Theory about Light and Coulours“), první Newtonova tištěná 
práce vůbec. Newton v ní vyložil svou teorii složeného světla, výsledky svých 
experimentů, ale také teorii barev duhy. Říká se, že Descartes duhu vypočítal 
a Newton ji obarvil.

Newton se pustil do výzkumu optických jevů s nadšením, byla to ostatně 
láska celého jeho mládí. Reakce na jeho práci ho ovšem zaskočila a zatvrdila. 
Jeho teorii světla odmítl sekretář Společnosti Hooke, který se ostatně sám 
dlouho zabýval výzkumem světelných jevů, ovšem bezúspěšně. Přesto však 
obvinil Newtona z plagiátorství. Newtonovu práci odmítli i někteří významní 
vědci, jako Huygens, který zřejmě Newtonovým vývodům docela neporozu-
měl, a řada méně významných, ale vlivných kritiků. Newtonovi bylo silně proti 
mysli začít své výsledky obhajovat ve veřejné diskuzi proti těm, kdo byli buď zau-
jatí, nebo nedostatečně jeho myšlenky pochopili. Odmítl proto dále své optické 
práce publikovat a od této chvíle se datuje jeho skryté či zjevné nepřátelství vůči 
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tona z roku 1936 za použití citlivých detektorů napětí a tzv. kvazistatické me-
tody ukázaly, že Coulombův zákon platí přinejmenším s přesností 2 · 10–7 pro-
cent.33) Coulombovo jméno bylo zvěčněno v názvu fyzikální jednotky velikosti 
elektrického náboje coulomb.

Volta

Cesty vědy jsou často křivolaké. Na sklonku 18. století byly v podstatě známy 
všechny zákonitosti elektrostatiky, a pokud se náboj dostával do pohybu, pro-
jevovalo se to buď nabíjením těles, nejčastěji leidenských láhví třecí elektrikou 
prostřednictvím vodičů, nebo vybíjením těchto nabitých těles za vzniku jiskry. 
Šlo tedy o krátkodobé procesy spojené se zvukovými a světelnými efekty, které 
byly výstižně charakterizovány jako „elektrický konflikt“. Je pozoruhodné, že 
už tehdy existovala povědomost o tom, že tyto krátkodobé výboje mohou mít 
i magnetické účinky.

Aby nauka o elektřině a magnetizmu pokročila dále, musel být objeven ně-
jaký nový, dosud neznámý jev buď na základě teoretické předpovědi nebo pro-
stě náhodou. Náhodné objevy v rozhodujících chvílích fyziku často inspirovaly 
a otevíraly jí nové cesty. Přitom někdy šlo o pozorování ve zcela jiných oblas-
tech vědy, nejčastěji biologie, astrono-
mie nebo technické praxe. Podmínkou 
bylo, aby si náhodného nového jevu 
někdo všiml, a často to byl odborník 
jiného oboru, který nebyl zatížen stá-
vajícím fyzikálním myšlením.

Takovým náhodným objevitelem 
nového jevu se stal italský lékař, chi-
rurg a porodník, LUIGI GALVANI (1737 
až 1798). Původně se chtěl věnovat 
teologii, pak se dal po otcově příkladu 
na lékařskou dráhu a získal si značný 
věhlas. V roce 1762 byl jmenován pro-
fesorem anatomie a medicíny na uni-
verzitě v Bologni a osvědčil se i jako 
vynikající pedagog. V roce 1780 při ex-
perimentování před větší společností 

33) Plimpton S. J., Lawton W. E. , Phys. Rev 50 
(1936) 1 066.

 Luigi Galvani, známý svým pokusem 
s žabími stehýnky
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mítl i nabízené povýšení do šlechtického stavu. V posledních letech života, kdy 
vyčerpání opět poznamenalo jeho zdraví a jeho duševní síly ochably, přijal na na-
léhání přátel nabídku královny Viktorie, která mu dala do užívání dům v parku 
královského zámku Hampton Courtu. Tam Faraday i zemřel. Je pochován na lon-
dýnském hřbitově v Highgate, pamětní desku má ve Westminsterském opatství, 
nedaleko Newtonova hrobu. Faraday byl velkým romantikem přírody, kam se 
často uchyloval studovat rostliny a nerosty. Ve volném čase, kterého mu moc 
nezbývalo, hrával na flétnu. Bývá srovnáván se svým učitelem Davym a současníci 
o nich říkají, že Davy měl v očích jiskry, ale Faraday měl v očích žár.

Maxwell

„War es ein Gott, der diese Zeilen schrieb!“, „Byl to snad Bůh, kdo napsal tyto 
řádky!“ (Ludwig Boltzmann o Maxwellových rovnicích 1893, parafráze Goet-
hova Fausta)

JAMES CLERK MAXWELL (1831–1879) se narodil ve skotské metropoli Edin-
burghu shodou okolností v témž roce, kdy Faraday objevil elektromagnetickou 
indukci. Edinburgh jako středisko vzdělanosti byl tenkrát nazýván „Athénami 
severu“, i pro své klasicistní stavby ze světle šedého kamene. Maxwellův otec 
se jmenoval Clerk; jméno Maxwell si 
připojil teprve později, když sňatkem 
získal malou dědičnou usedlost Mid-
dlebie a Glanlair v jižním Skotsku, která 
původně patřila manželčině rodu Max-
wellů. Tam také malý Maxwell vyrůstal. 
Otec, nepříliš úspěšný právník a vyná-
lezce, cestovatel a podivín, vychovával 
svého syna s láskou. Nechal pro něj šít 
obleky výstředního střihu na způsob 
antické tógy, takže byl chlapec pro 
smích svým vrstevníkům. Také mu ale 
koupil dalekohled a vzbudil v něm zá-
jem o astronomii. Matku, která měla 
spíš zájmy umělecké a hudební, chla-
pec brzy ztratil; zemřela na rakovinu. 
V deseti letech přišel Maxwell na elitní 
edinburghskou akademii (gymnázium) 
a pak na univerzitu.

 James Clerk Maxwell, 
„Newton elektromagnetizmu“
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Vypracoval také teorii skinefektu spočívajícího v tom, že vysokofrekvenční 
proudy protékají v tenké vrstvě na povrchu vodičů, předpověděl existenci 
vodivé vrstvy v ionosféře, od níž se mohou odrážet elektromagnetické vlny, 
a dokonce předpověděl i objev Čerenkovova jevu, záření, které vydává elek-
tron pohybující se nadsvětelnou rychlostí v látkovém prostředí. Přes vědecké 
úspěchy a pocty, kterých se mu dostalo, nebyl závěr Heavisidova života šťastný. 
Upadl do téměř úplné hluchoty a trpěl symptomem pronásledování. Jeho zá-
sluhou získaly Maxwellovy rovnice i podivuhodnou symetrii a matematickou 
krásu, které se fyzikové dodnes nestačí obdivovat.

Elektromagnetické vlny

Za nejvýznamnějšího anglického a snad i světového fyzika byl ve své době 
považován WILLIAM THOMSON (1824–1907), o něco starší vrstevník Maxwel-
lův a přítel jeho rodiny. Anglie jako nejprůmyslovější země světa prožívala v té 
době své slavné viktoriánské období, rozšiřovala svou koloniální říši a pyšnila se 
svými úspěchy ve vědě a technice.

Thomsonova rodina pocházela ze Skotska, ale přestěhovala se do Belfa-
stu v severním Irsku, kde se také William narodil. Měli sedm dětí a matka jim 
zemřela, když bylo Williamovi šest let. Otec se pak brzy se svými dětmi pře-
stěhoval do Glasgowa, kde získal mís-
to profesora matematiky na univerzi-
tě. Jeho syn William začal jako osmile-
tý (!) navštěvovat univerzitní přednášky 
z matematiky a v deseti byl už zapsán 
jako řádný student univerzity. Ve dva-
nácti běžně četl francouzsky a německy, 
překládal z latiny a řečtiny. Před ukon-
čením studia v Glasgowě přešel Thom-
son do Cambridge, kde publikoval řa-
du vynikajících matematických prací 
týkajících se teorie a vedení tepla, tva-
ru povrchu rotující kapaliny, teorie po-
tenciálů. Navrhl také metodu elektro-
statického zobrazení, podle níž lze 
elektrické pole nábojů v blízkosti vo-
dičů popsat zavedením myšlených zr-
cadlově umístěných nábojů opačného 
znamení.

William Thomson, 
koryfej britské fyziky
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přeskočit z jedné takové trajektorie na druhou a vyzářit nebo pohltit kvantum 
elektromagnetického záření podle Planckova vztahu mezi energií a kmitočtem. 
Takové východisko teorie se zdá být pouhým konstatováním a může vyvolat 
zklamání. Bohr ale také určil podmínky, které musí dovolené trajektorie spl-
ňovat, a ukázal, že jejich energie a moment hybnosti musí být násobkem ur-
čitých kvantových hodnot daných celými tzv. kvantovými čísly. Atom se může 
nacházet jen na určitých energetických hladinách. Bohr začal atomy kvantovat 
a do fyziky opět vstoupila pythagorejská a keplerovská „malá celá čísla“. Vypo-
čítané kmitočty spektrálních čar vodíku, rozměry atomu a jeho ionizační ener-
gie přesně souhlasily s výsledky experimentů.

Z Manchesteru se Bohr s manželkou vrátil do Kodaně jako lektor na univer-
zitě, ale protože se mu nepodařilo získat odpovídající místo, přijal Rutherfordo-
vou nabídku a první dva roky války strávil opět v Manchesteru, kde přednášel 
a pokračoval ve svých teoretických výzkumech. Teprve v roce 1916 získal pro-
fesorské místo na kodaňské univerzitě. Od té doby jeho mezinárodní vědecký 
věhlas rostl a v Dánsku se mu dostávalo stále více poct. V roce 1917 se Bohr 
stal členem dánské Akademie věd a později jejím prezidentem. V roce 1920 
vybudoval z prostředků Carlsbergovy nadace Ústav teoretické fyziky, poz-
ději nazvaný Ústav Nielse Bohra, který se stal mezinárodně proslulým místem 
setkávání a působení mladých nadaných teoretiků, ale také útočištěm fyziků 
ohrožených ve svých zemích z politických nebo rasových důvodů. Za svou teo-
rii atomové struktury získal Bohr v r. 1922 Nobelovu cenu. V r. 1926 ho zvolila 
svým členem londýnská Královská společnost a postupně ji následovalo 20 vě-
deckých akademií na celém světě. Byl po něm pojmenován transuranový prvek 
s atomovým číslem 107 bohrium.

Bohrovu teorii dále rozvinul a zobecnil vynikající matematik ARNOLD SOM-
MERFELD (1868–1951). Sommerfeld pocházel z Královce, působil v Göttingenu, 

Bohr a Planck, atomy a kvanta Bohr při práci
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Kvantová mechanika

Otázku stavby atomových obalů prvků 
a tím i chemických struktur a vůbec stavby 
látek našeho světa objasnil až mladý švýcar-
ský fyzik WOLFGANG PAULI (1900–1958).
V r. 1925 zformuloval tzv. vylučovací prin-
cip, podle něhož v atomu nemohou exis-
tovat dva elektrony ve stejném kvantovém 
stavu určeném čtyřmi kvantovými čísly (vedle 
tří Bohrových kvantových čísel ještě čtvrté 
číslo spinové, které může nabývat jen dvou 
hodnot ±½). Tento strukturotvorný princip 
spolu s podmínkou, že v atomech v základ-
ním kvantovém stavu se elektrony snaží 
zaplňovat vždy hladiny s nejnižší energií, 
jednoznačně vysvětluje celou periodickou 
soustavu prvků. Přitom k tomuto vysvětlení 
není zapotřebí žádná představa o klasických 

eliptických trajektoriích elektronů. Pauli se však také proslavil tím, že předpo-
věděl existenci nové elementární částice, neutrina, a „zachránil“ tak platnost 
zákona zachování energie při radioaktivním rozpadu beta. Přispěl k vytvo-
ření kvantové elektrodynamiky, k teorii jaderných sil a symetrie elementár-
ních částic. Byl však především znám jako neúnavný a neúprosný kritik, který 
hladce pronikal do podstaty fyzikálních problémů, a mnoho fyziků mu, možná 
s obavami, posílalo své práce na posouzení. Nazývali ho „svědomím fyziky“.

Wolfgang Pauli patří svým způsoben mezi legendární postavy moderní fy-
ziky. Kořeny jeho rodu sahají do židovské Prahy, kde jeho pradědeček a děde-
ček provozovali vydavatelství a knihkupectví judaik. Nosili tehdy příjmení Pas-
cheles. Pauliho otec vystudoval v Praze medicínu, přestěhoval se s rodinou do 
Vídně, přestoupil ke křesťanství a změnil si příjmení na Pauli. Oženil se s Bert-
hou Schützovou a ve Vídni se jim brzy narodil syn Wolfgang. Může být zajímavé, 
že za kmotra mu byl Ernst Mach. Pauli studoval teoretickou fyziku v Mnichově 
u Sommerfelda, pak působil jako asistent v Göttingenu u Maxe Borna a po ně-
jakou dobu v ústavu Nielse Bohra v Kodani. V létech 1924–1928 byl docentem 
a pak profesorem v Hamburku a nakonec zakotvil na slavné polytechnice v Cu-
rychu. Několikrát vyjížděl do Spojených států, kde na Princetonské univerzitě 
spolupracoval s Einsteinem a kde také strávil v emigraci léta 2. světové války. 
Za objev svého vylučovacího principu dostal r. 1945 Nobelovu cenu. R. 1953 se 
stal členem londýnské Královské společnosti.

Jeho osobní a rodinný život mu přinesl četná zklamání, byl naplněn obavami 
o osud vědy a lidstva ve stínu nacistické hrozby a usiloval o otevřenost a spolu-

Svědomí fyziky 
Wolfgang Pauli
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Projekt Apollo

Velmi záhy po prvních družicích Země začaly kosmické rakety směřovat 
k sousednímu a nejbližšímu vesmírnému tělesu – k Měsíci. První sondou, která 
se do blízkosti Měsíce dostala, byla sovětská Luna 1, která měla na jeho povrch 
dopadnout. Avšak měla o něco větší rychlost a 4. 1. 1959 proletěla kolem Mě-
síce ve vzdálenosti 6700 km a poté přešla na heliocentrickou dráhu jako první 
„umělá planetka“. Téhož roku konstrukčně podobná sonda dopadla nekont-
rolovatelně na povrch Měsíce a dopravila tam emblémy SSSR. Triáda úspěchů 
byla dokončena sondou Luna 3, která Měsíc hladce oblétla a při návratu k Zemi 
vyslala několik záběrů jeho odvrácené strany, kterou – jak známo – ze Země 
nevidíme. Další série sond usilovala o přistání na povrchu, které by přístroje 

 Snímek odvrácené strany Měsíce sestavený na základě 10 000 fotografií
pořízených americkou sondou Clementine v 90. letech 20. století
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