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Vzpomínka na da Vinciho české chemie
Letos je tomu právě sto let co Alexandr SommerBatěk vydal ke čtvrtému sjezdu českých přírodozpytců
propagační leták burcující k reformě chemického názvosloví. Co to bylo za sílu, která jej pudila k této iniciativě? Sám v souvislosti se stavem názvosloví na počátku
století vzpomíná: „Nemohl jsem dobře pochopiti, že lidé
tak velcí jako Brauner tento nepořádek trpí a že jej snesou“1. Jaký nepořádek měl na mysli? Kupříkladu oxid
o vzorci NO se psal jako kysličník dusičitý, kdežto kysličník uhličitý měl vzorec CO2 (NO2 byl přitom kysličník dusičelý). Neshody tyto působily obzvláště myslícím začátečníkům značné obtíže2 a Batěk tak navrhl reformu v Listech
chemických už v roce 1900 (cit.3). Ale až v roce 1908 se
mu podařilo přimět Spolek českých chemiků k vytvoření
názvoslovné komise a poté, co o něco později nalezl spojence v Emilu Votočkovi, byla oprava chemického názvosloví (platná s menšími změnami do dneška) přijata
v roce 1918 (cit.4). Buldočí vytrvalost, tak charakteristická
pro tohoto muže, slavila úspěch a jeho jméno je i po 100
letech občas zmiňováno při výuce chemie.
Chemické názvosloví ale nebyla jediná oblast, v níž
Sommer-Batěk, nadán až cimrmanovskými kvalitami, zanechal svou stopu. Ne vždy úspěšně, ne vždy pochopen. Podejme − jistě neúplný − přehled Batěkových aktivit.
Odborně Batěk inklinoval k fyzikální chemii. Spolu
s Bohuslavem Braunerem zpřesnil atomovou hmotnost
ceru, v laboratoři prvního českého docenta fyzikální chemie Dr. Šulce vypracoval metodu dělení lanthanoidů oxidem siřičitým a studoval použití elektrometru
v acidimetrii. U Ramsaye v Londýně studoval karbidy fosforu a jako profesor průmyslové školy v Plzni se pokusil
vyrobit přístroj na zkapalňování kyslíku. Zde také dle svého přesvědčení dokázal, že difúze neprobíhá spojitě, ale ve
vlnách – a tudíž neplatí Fickovy zákony5. První také informoval českou společnost přelomu století o ztužení helia
Kammerlingem-Onnesem. Napsal populárně pojatou sbírku pokusů „Prostonárodní chemie pokusná s výkladem
theoretickým“, „Dějiny alchymie“ či „Přehled chemické
technologie“. Chemii učil na průmyslových školách
v Praze a v Plzni a působil také jako soudní znalec.
Nezůstal ale zdaleka jen u chemie. Pokusil se
o vynález ozometru, přístroje na měření vůní. Zavedl rebarboru na Plzeňsko. Zreformoval systém evidence osobního majetku válečných zajatců v táboře ve Feldbachu.
Konal úspěšné pokusy s rychlením růstu ředkvičky elektrickým proudem (bohužel, proud urychlil zejména růst
listů, zatímco hlízy zůstaly zakrslé). Zaváděl do českých
zemí skauting, Ligu lesní moudrosti, YMCU a Armádu
spásy, propagoval theosofii. Napsal popularizující spisy
o radioaktivitě, odpadních vodách, zdravotnictví, prostituci a alkoholismu. Věnoval se okultismu, spiritismu a tajným naukám a bojoval proti atomové teorii6. Na naléhání
duchů nabídl princi Ahmed Fuad Pašovi své služby na
nově zřízené univerzitě v Káhiře (ten ovšem nikdy neodpo-

Obr. 1. A.S.B (vlevo) spolu s Alfredem Nikodémem; fotografie
z roku 1927 reprodukována z Encyklopedie pro milovníky Švejka, Academia, Praha 1998.

věděl). Přeložil do esperanta „Poučení o životě pohlavním“ a spolu se svým otcem i celou řadu českých národních písní. Vytvořil (neúplnou) mapu prachovských skal.
Vynalezl pratelný poklop na potraviny. Na protialkoholním
sjezdu předal 904 členů Abstinentní rodiny do péče Abstinentního svazu a byl zvolen do jeho předsednictva. Byl
zakladatelem Ligy nekuřáků a funkcionářem Vegetářského
spolku. Vydával Ilustrované přednášky, Zájmy všelidské či
Snahy všelidské. Byl pacifista, Sokol, volnomyšlenkář,
otužilec a Machista (tj. příznivec Arnošta Macha, nikoliv
však machista, naopak také feminista). Učil Angličany
rozlišovat Čechy a Maďarsko7. Propagoval správné dýchání a žvýkání. Na základě pokusů s pomalými reakcemi
vytvořil formologii, vědu o tvoření útvarů těla živého. Zavedl pojem hypočáry a hypoplochy a zákon uplatňovací.
Propagoval kočovné vyučování pro široké obyvatelstvo
(přednášel kupř. pro lakýrníky, vojáky, cikány či kovodělníky). Sám šel příkladem a hrdě se vyrovnával s nezájmem
některých posluchačů (kupř. lakýrníků, vojáků, cikánů či
kovodělníků). V rámci svého kočovného vzdělávání přednášel slovenským pasákům ovcí esperanto, dělníkům
v Podbrezové harmonickou gymnastiku, cikánům na taneční zábavě přednášel o správném dýchání (tzv. fletcherování) a vojákům hrál loutkové divadlo o pohlavní zdrženlivosti. Po světové válce přednášel v průměru každý den
víceméně náhodnému publiku na Staroměstském náměstí
o mravní obrodě národa. Silou své vůle se naučil na
hrazdě provádět sklopku. Napsal román „Ocelové paže“.
Propagoval nitrobakterin a vynalezl vodičku proti pocení
nohou, která se ovšem neujala. Založil eubiotiku čili dobrožilství, nauku o harmonickém životě. Neúspěšně žádal
o konzulát na Sicílii a o vyslání do afrických kolonií. Propagoval patentní hřeben „Petterson“, který vyvracel mylnou
představu, že plešatění je dědictvím otců. Vynalezl „trhák“,
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kovi“. Ze vzpomínek vyplývá, že při jejich výchově používal i
neortodoxních metod, jako jsou klecová, resp. síťová lůžka.
Na závěr několik životopisných údajů. Alexandr Sommer-Batěk se narodil 15. června 1874 v Prádle na Nepomucku. Studoval pražské akademické gymnázium, kde mu
profesorem byl mimo jiné dr. Jiří Guth, první předseda Českého olympijského výboru a pozdější ceremoniář prezidenta
Masaryka. Na Univerzitě Karlově se pak věnoval chemii, za
odborného vedení prof. Bohuslava Braunera. Jeho vztah
k Braunerovi byl ale ambivalentní: Brauner byl nejvýznamnějším oponentem jeho názvoslovné reformy a bicyklu, který
Brauner Baťkovi prodal, upadlo brzy po zakoupení šlapátko1. V roce 1899 byl Baťkovi udělen doktorát filozofie za
práci o zpřesněném stanovení atomové hmotnosti ceru. Poté
odjíždí jako rakousko-uherský stipendista na stáž k objeviteli
vzácných plynů Williamu Ramsayovi.
Po návratu je ale konfrontován s nutností nalézt přiměřený zdroj obživy a stává se prefektem ve Strakově akademii,
později profesorem na gymnáziu v Jičíně, profesorem průmyslové školy v Plzni a od roku 1912 působí jako profesor
průmyslové školy v Praze. Minimálně čtyřikrát se snažil
o započetí kariéry univerzitní, dvakrát se ucházel o venia
docendi pro chemii na Univerzitě Karlově, jedenkráte na
brněnské technice a po válce se chtěl habilitovat z etiky.
Pokaždé neúspěšně, mimo jiné Braunerovým přičiněním.
O co méně se mu daří v akademickém světě, o to usilovněji
se vrhá do popularizace vědy a osvěty. Umírá 6. dubna 1944
v Praze. Jeho úmrtí zaznamenal denní tisk12, ale
v Chemických listech nekrolog tohoto chemika nevyšel. Snad
tomu tak bylo pro naléhavější úkoly doby těsně před koncem
války. Přihlédneme-li ale k blízkému vztahu mezi Batěkem
a Chemickými listy po dobu delší čtyřiceti let, je to politováníhodné zanedbání. Napravujeme to alespoň nyní touto
vzpomínkou…
Petr Slavíček

Obr. 2. Leták A.S.B. propagující neoglyfy, písmo světové

knihu s postranními perforacemi, takže bylo možné strany
odtrhávat a nalepovat si je na nábytek a jiná vhodná místa.
Propagoval půst ( maximálně dvě jídla denně) a nesolení.
Napsal Mravouku přirozenou, Výzkum tajemna a mnoho
stovek dalších knih − v Národní knihovně je zaznamenáno
271 děl tohoto autora. Zkonstruoval stan ve tvaru chaloupky, impregnovaný vlastní kompozicí kaseinovou. Je autorem
neoglyfů, univerzálního písma světového8. Kromě základní
učebnice tohoto písma napsal také „Neoglyfy dětem“,
„Neoglyfy mládeži“ a vydával časopis Pasigrafie. Vydával
také pohlednice z Břevnova. Svým Zpravodajem z Kéžbybylu
stál u počátků české sci-fi literatury. V číslech 3-7/1926
dokonce otiskl verneovku Tajuplný ostrov, upravenou pro
české loutkové divadlo, včetně Kašpárka9.
Výše uvedené informace o životě a díle Baťkově jsem
čerpal především z jeho podivuhodného životopisu „Jak jsem
padesát let žil a pracoval“. Autor si zjevně vedl příkladně
deník, takže důležitost událostí není filtrována autorovou
pamětí. Literární forma pamětí je tak možná nechtěně docela
moderní. Není divu, že takto všestranná osobnost se stala tím,
co bychom dnes nazvali celebritou. Můžeme se s ním setkat
v Haškově Švejkovi, kdy každý, kdo poslouchal feldkuráta
Katze v depresi musel být přesvědčen, že chodí na přednášky
dr. Batěka „Vypovězme válku na život a na smrt démonu
alkoholu, jenž nám vraždí muže nejlepší“ a že čte jeho „Sto
jisker ethických“10. Dle Wikipedie je Sommer-Batěk také
parodován ve Váchalově Krvavém románu. Zcela zapomenut
není ani dnes, svými neoglyfy se kvalifikoval do extraligy
českých mašíblů (zkratka MAgor, ŠÍlenec, BLbec)11.
Mohl takto zaměstnaný muž mít čas na rodinu? Kupodivu ano, měl manželku, tři děti a rodina mu byla po celý
život oporou. Své děti naučil Morseově abecedě, včetně signalizace praporky. Toto pak s dětmi předváděl veřejnosti na
ukázkovém skautském táboře na Císařském ostrově. Děti mu
také vozili na Staroměstské náměstí káru s mravoučnými
publikacemi a pomáhali mu hrát loutkové divadlo v rámci
kočovného vyučování. Když mu abonenti neplatili, posílal
jim obrázek svých dětí s poznámkou „prosím, zaplaťte tatín-
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