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Anotace 

Předložená práce pojednává o historickém vývoji využití vodních kol a turbín a také o 

postupné elektrifikaci královského města Písek. V první části lze nalézt historii využití 

vodní síly v různých oborech lidské činnosti. Přiblížíte si mlynářské řemeslo a život na 

mlýně. Následně je zde popsána postupná elektrifikace českých měst, která vedla k větší 

modernizaci a bezpečí na ulicích.  Další kapitola popisuje život a dílo technika a vynálezce 

Františka Křižíka a historii zřízení prvního stálého osvětlení v Čechách, konkrétně ve 

městě Písek. Nejobsáhlejší část práce je zaměřena na popis historického vývoje samotné 

realizace osvětlení v Písku. Poslední část práce pojednává o současném využití jména 

Františka Křižíka v cestovním ruchu města Písek. Závěr práce je zaměřen na možné 

zlepšení propagace Františka Křižíka a také zdůraznění toho, že první stálé elektrické 

osvětlení v českých zemích bylo právě v Písku.  

Klíčová slova: město Písek, František Křižík, elektrifikace, městská vodní elektrárna, 

oblouková lampa 

Summary 

The present work deals with the historical development of the use of water wheels to 

turbines and also about the gradual electrification of the royal town Písek. The first section 

covers the history of the use of water power in the various fields of human activity. You 

will find the miller's trade and life on the mill. Consequently, there is described a gradual 

electrification of Czech cities, which led to a much greater modernization, safety on the 

streets. The next chapter describes the life and work of engineer and inventor František 

Křižík a history of the establishment of the first permanent lighting in Bohemia, 

particularly in the city Písek. The main part of the work is focused on the description of the 

historical development of the actual implementation of lighting in the city Písek. The last 

part of the work deals with the use of the name František Křižík in tourism of the city 

Písek. The conclusion is focused on possible improvements promotion František Křižík 

and emphasizing that the first permanent electric lighting in the Czech lands was just in the 

city Písek. 

Keywords: city Písek, František Křižík, electrification, city water plant, arc lamp 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je ukázat na příkladu města Písek jakým nezadržitelným 

technickým pokrokem pro celé lidstvo byl vynález elektrické energie. Ukázat na 

pracovitosti, píli a technických dovednostech člověka, že přírodu si lidé uměli podmanit 

k vlastnímu prospěchu, přitom respektovat její jedinečnost a čistotu a sami sobě zajistit 

lepší kulturu bydlení ve městě, bezpečnost a svým umem a chytrostí využít zdroje vody 

jako levného výrobce elektrické energie.  

Že to nebyla cesta jednoduchá ani krátká ilustrují jednotlivé kapitoly popisující postupné 

zkrocení síly vody od starého Egypta, přes antické Řecko a hlavně pochopení síly vody pro 

usnadnění těžké hornické práce, tak detailně popsané středověkým lékařem Georgiem 

Agricolou.  Město Písek, známé z historie i blízkou těžbou zlata na řece Otavě, bylo v  naší 

vlasti průkopníkem technického rozvoje. Nebálo se přejít na cestě k hezčímu bydlení ve 

městě, od smolných loučí k elektrifikaci veřejného osvětlení a přeskočit etapu veřejného 

osvětlení města pomocí plynofikace.  

Profesionální přístup Františka Křižíka při výstavbě osvětlení města Písek s pomocí 

elektrické energie, hlavně také jednoduchost a spolehlivost výsledků jeho pracovní činnosti 

získaly u občanů města Písek důvěru v tento druh osvětlení. Umožnili tak Františku 

Křižíkovi dále pracovat při rozšiřování elektrifikace města s využitím Podskalského mlýna. 

Svým zápalem pro dobrou věc se občané města Písek spolu s Františkem Křižíkem 

přičinili ve využívání síly vody jako neodlučitelného spojence člověka při jeho cestě za 

technickým poznáváním až do dnešní doby.   

Žádná cesta za poznáním, ani technický pokrok sloužící lidstvu není jednoduchý. Jak 

složité to měla elektrická energie a jak nelehké překážky musel překonávat František 

Křižík při naplňování svých cílů je popsáno v závěrečných kapitolách.  Ale o to, že konec 

dobrý, vše dobré, nemusí snad nikdo pochybovat a dílo Františka Křižíka nás a naše 

potomky bude dále doprovázet naším životem a sloužit nejen v zemích českých, ale na 

celém světě a uznání, které se mu dostávalo již za jeho života, jsou toho důkazem a naším 

poděkováním, ke kterému se i já svou skromnou bakalářskou prací připojuji.  e 
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2 Energie vody – historie využití 

2.1 Počátky vodní síly 

Energie vody je bezpochyby nejstarší využívanou energií, kterou lidstvo zná. Jelikož se 

voda v různých podobách vyskytuje a vyskytovala všude na světě, bylo jen otázkou času, 

než její potenciál využijí lidé, kteří jí dokážou přeměnit na mechanickou práci a následně jí 

využijí ke zlepšení, zjednodušení a modernizaci svého života (Anděl 2005). 

Dlouhá historie využívání vodní síly se patrně datuje již od třetího tisíciletí před naším 

letopočtem, kdy bylo ve starém Egyptě vynalezeno vodní kolo. Vodní kolo tudíž lze 

považovat za první nástroj, který lidstvu dopomohl k využití vodní energie. Odtud se 

využívání vodního kola dále šířilo do Asie. Zde bylo jeho nejčastějším užitím, čerpání 

vody do závlahových kanálu (Anděl 2005). Zpočátku bylo poháněno lidskou silou, později 

zvířaty a v posledních staletích před naším letopočtem, pomocí vodní síly (Křivanová, 

Štěpán 2000). Další důležitou součástí vodního kola bylo ozubené soukolí. Jeho sestavení 

se připisuje Archimédovi (287 – 212 př. n. l.). Sloužilo na převod vodní síly z hřídele. 

Ozubené soukolí je až do dnešní doby důležitým mechanismem mlýnských převodů 

(Anděl 2005). 

První zmínka o využívání vodních mlýnů pochází ze zprávy Římských vojáků, kteří se 

s ním setkali při dobývání Malé Asie, v prvním století před naším letopočtem. Konkrétně 

v jimi dobyté rezidenci krále Mithridata (120 - 63 př. n. l.). Pro vodní mlýny z Malé Asie je 

typické, že vodní kolo mělo na svislé hřídeli horizontálně osázené vodní kolo s lopatkami 

ve tvaru lžic. Tyto antické řecké vodní mlýny se dále šířily na východ, na Balkán a 

západně pak do Španělska, Irska a díky Vikingům se dostaly až do Skandinávie. Namísto 

toho, pro římské vodní mlýny bylo typické, že vodní kolo bylo vertikální a umístěné na 

vodorovné hřídeli (Křivanová, Štěpán 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Rotační mlýnek [12]. 
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I přes dobrou informovanost obyvatelstva o technickém pokroku využití mechanické práce 

pomocí vodní síly, nebyly vodní mlýny nijak zvlášť rozšířeny. Náklady spojené s jejich 

výstavbou byly vysoké, a využívala se práce levnější, a to otrocká síla. Proto se například 

mouka stále mlela na ručních žernovech, ve formě kamenných rotačních mlýnků (obr. č. 1) 

(Křivanová, Štěpán 2000). 

2.2 Počátky vodní energie v Čechách 

Podoby vodních mlýnů, tak jak byly v předchozí kapitole popsány, se dostaly přes 

jihozápadní Evropu až na naše území. Zde první zmínky o vodních mlýnech pocházejí 

z 11. století. Až do 13. století byla převážná část vodních mlýnů ve vlastnictví šlechty a 

církve. Nacházely se pouze u břehů větších řek a s kolem na spodní vodu (obr. č. 3) (Anděl 

2005). 

S postupným rozmachem mlynářského řemesla se vodní mlýny stávaly neodmyslitelnou 

součástí každých měst. Mlýny se již nenacházely pouze na březích velkých řek, ale i u 

menších říček a potoků. Využívaly se jak v zemědělství, na mletí obilí, tak i jako hamry či 

valchy. S rozšiřováním vodních mlýnů se začaly využívat i vodní kola na svrchní vodu 

(obr. č. 2). Jednak k tomu byl přizpůsoben terén a zároveň bylo dosaženo většího výkonu. 

Podpora výstavby vodních mlýnů byla i ze strany panovníka, šlechty i církve. Ti výstavbu i 

financovali z důvodu jistých finančních příjmů. Ve 13. století zavedli a uplatňovali tzv. 

mlýnský přímus. Ten vlastníkovi mlýna zaručoval výsadu mletí a s tím byla spojena i 

finanční odměna. Což bezpochyby patří mezi další důvody tak velkého rozmachu 

mlynářského řemesla a k výrobě velkého množství rozmanitých druhů a typů vodních 

mlýnů. Těch bylo na našem území obrovské množství a jejich využívání a zaměření bylo 

velmi rozmanité (Anděl 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Kolo na svrchní vodu [1]. Obr. č. 3: Kolo na spodní vodu [1]. 
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2.2.1 Využití vodní síly a vodních zařízení v různých 

oborech lidské činnosti 

O důležitosti a významu vodní síly a zařízení sestavených za účelem využití vodní síly 

svědčí fakt, že ve své době byla nepostradatelná a využívala se v takřka každém výrobním 

odvětví. Usnadňovala a zrychlovala lidem práci. Příklady použití vodní síly v praxi byly 

následující:  

Zpracováno podle Křivanové a Štěpána 2000 a Georgie Agricoly 2001: 

Potravinářství  

Olejny - nejrozšířenější olejny u nás využívaly k drcení olejnatých semen mechanické 

stoupy, které byly poháněny vodním kolem. Jiné olejny využívaly vodní síly nejen 

k drcení, ale i lisování oleje.  

Škrobárny, sušárny, cukrovary – využití žentourů k pohonu na krouhání brambor. 

Čokoládovny, pekařství, řeznictví – pohánění výrobních strojů vodním a žentourovým   

pohonem. 
 

Zemědělství 

Před zavedením tovární výroby se k pohánění různých zemědělských strojů využívaly 

žentoury. Ty se zřizovaly pod podlahou ve stodolách, které byly postaveny ve svazích. 

Mezi další zemědělské stroje poháněné vodní silou patří mlátičky a máselnice. 

 

Dřevařství 

Pily – nejrozšířenějším typem pily byla tzv. jednuška, která byla poháněna vodním kolem. 

Na Moravě byla známá pila valaška, ta měla malé vodní kolo, to bylo poháněno vodu a 

dodávalo tak potřebné otáčky. 

Tříslovny – zařízení, které pomocí vodní síly sloužily k drcení smrkové a dubové kůry 

v koželužnách. 

Prachové mlýny – mlýny využívající se k mletí pilin a jiných surovin potřebných k výrobě 

střelného prachu.  
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Textilní výroba 

Soukenické valchy – soukenické valchy se stavěly již od 13. století hned vedle mlýnů. 

Poháněny byly vodní silou. 
 

Sklářství a keramika 

Sklářské stupníky – důležitými surovinami pro výrobu skla byl křemičitý písek a vápenec. 

Potřebný písek z křemene se zahříval v pecích a následně se zchlazoval ve vodě, aby 

rozpraskal. Porušený křemen se pak drtil a proséval ve stupníku.  

Brusírny skla – i některé brusírny skel vznikaly přestavbou vodních pil. Vodní kola zde 

poháněla brusírnu skel, ale i korálů. 
 

Zařízení pro těžbu rud a hutnictví  

Od poloviny 14. století bylo vodní kolo běžným pohonem používaným v báňské technice. 

Vodní nebo také žentourový pohon se používal k obsluze těžních rumpálů, pump, ve 

větrání, stoupách a mlecích kamenech na úpravu rud, měchů hutí a hamrů. Že byla vodní 

síla v tomto oboru nepostradatelná, dokládá údaj, že ještě v roce 1853 byly stroje 

v rudných dolech z 93,9% poháněny vodní silou a 1,6% obstarávala síla zvířecí 

(Křivanová, Štěpán 2000). Při těžbě rud z velké hloubky se pracovníci neustále potýkali 

s problémem podzemní vody, kterou bylo nutné stále odčerpávat čerpadly. Jejich pohyb 

zajišťovaly žentoury, ve většině případů to ale byla vodní kola. Nesloužila pouze 

k odčerpávání vody, ale i k těžení rud. Důmyslných zařízení sestavených k využití vodní 

síly bylo v hornictví spousta. Například četkový těžní stroj (obr. č. 4). Hlavní částí byla 

roura, která vedla ze šachty, byl na ní umístěn řetěz a na něm připevněny četky. Voda, 

která roztáčela vodní kolo, dala do pohybu řetěz s četkami a ty pak procházely rourou, ze 

šachty nabíraly vodu a vylévaly jí na povrch do potoka (Agricola 2001). 
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Papírenství 

Papírenství je jedním z oborů, které využívalo jak šikovnosti sekerníků, tak pomoci 

vodní síly. Pro vybavení papíren se stavěly typické stroje, které byly poháněny vodou. 

Například vodní a převodová kola, svislé a kladivové stoupy, používané k rozmělňování 

hadrů.   

2.2.2 Dělení mlýnů 

Tak jak se využívala vodní síla ke zlepšení lidské práce, využívaly se různé druhy mlýnů. 

Jejich stavba, konstrukce a velikost se lišila podle jejich určení a zaměření na určitý druh 

výrobní činnosti. Podle Marka Anděla 2005 existují tyto druhy mlýnů: 

Obr. č. 4: Četkový těžní stroj. A: kolo, B: hřídel, C: čepy, D: ložiska, E: 

buben, F: železné skoby, G: vedoucí řetěz, H: břevno, I: četky, K: roury, 

L: potoční žlab (Agricola 2001) 
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 Moučné mlýny – tyto mlýny byly bezpochyby nejrozšířenějšími. Tak velké 

rozšíření je dáno všudypřítomnou zemědělskou výrobou. Mlýny byly stavěny ve 

většině případů u každé vesnice a tímto byl vyřešen problém s dopravou zrn do 

velkých vzdáleností.  

 Krupní mlýny (holendry) – mlýn sloužící k výrobě krup. Ta se zajišťovala ve 

stoupách pomocí tlouků.   

 Jahelné mlýny – mlýny sloužící k olupování zrn prosa a pohanky. Ne všude se 

jim říkalo stejně. Například na Moravě je nazývali mlýny kašními.  

 Cukerné mlýny – mlýny zpracovávající cukrovou řepu.  

 Pilní mlýny  - vodní pily na zpracovávání dřeva.  

 Tříselné mlýny -  k drcení smrkové kůry. 

 Hamerní mlýny – hamerní mlýny se stavěly převážně v blízkostech hutí, kde 

zpracovávaly železo. Jejich práce byla velmi důležitá. S pomocí hamerních mlýnů 

se získávalo technicky upotřebitelné kujné železo. Vybavení takového hamru se 

skládalo z výhně, měchů, kovadliny, svěráků, kladiva, sekáče, útinky, zápustky, 

kleští a hlavně z vodou poháněných bucharů.  

 Valchovní mlýny (valchy) – využívaly se v soukenictví pro zplsťování sukna. 

Pracovní prostory byly velmi primitivní a stísněné. Práce zde byla těžká a ne moc 

příjemná. Pracovníci se museli potýkat s velkým hlukem, studenou vodou na 

jedné straně a žárem a kouřem na straně druhé. Navíc museli vdechovat páru a 

zápach z vroucí moči, která byla součástí výrobního procesu. Sloužila na 

odmašťování sukna. 

 Rudné mlýny – jak je již z názvu patrné, jedná se o mlýny, které sloužily k drcení 

vytěžených nerostů. Známé jsou například zlatorudné mlýny na řece Olešnici u 

Zlatých hor. 

 Čerpací mlýny – tyto mlýny se používaly pro odčerpávání vody. Sloužily jako 

jakési vodní pumpy. Využívaly se například v dolech. 

 Lodní mlýny – mlýn, který byl i s mlýnicí ponášen na voním toku mezi dvěma 

loděmi (obr. č. 5). 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Lodní mlýn (Křivanová, Štěpán 2000). 
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2.2.3 Mlynářské řemeslo 

Mlynářské řemeslo bylo velmi váženým a náročným řemeslem. Mlynář musel být zručným 

řemeslníkem, který se o mlýn nejen dobře stará a obhospodařuje ho, ale musel umět celý 

mlýn i postavit. V tehdejší době, s dostupným nářadím, to nebylo nic jednoduchého. 

Výstavba mlýnů a budov na březích vodních toků byla velmi náročná. Podloží bylo 

nestabilní, a proto se muselo pracně vyztužovat a zpevňovat desítkami až stovkami pilotů 

z dubů. Mlynář musel mít znalosti z hydrologie, znát technologii přesného opracování 

dřeva a umět připravit mlýnské kameny (Anděl 2005). 

V novověku se však začíná objevovat nové řemeslo – sekerníci. S přibývajícími novými 

mlýny, ale i s nutností opravovat ty staré, bylo zapotřebí šikovných řemeslníků, kteří 

s touto problematikou uměli pomoci. Toto řemeslo se však neomezovalo pouze na mlýny, 

ale stavěli a rekonstruovali stavby i v jiných odvětvích (Anděl 2005). 

Mlynář byl ve své době velice uznávanou osobou. Ne všichni mlynáři měli mlýn ve svém 

osobním vlastnictví. Většina z nich měla mlýny a mlýnice pouze pronajaté (Křivanová, 

Štěpán 2000). Tudíž museli vlastníkovi mlýna odvádět peněžní dávky, část meliva, mouku. 

Mezi jejich další povinnosti patřilo například krmení vepřů a jiného zvířectva, chov holubů 

atd. (Anděl 2005). 

Velikost mlýna, důležitost mlynáře a jeho postavení mezi dalšími mlynáři se odráželo 

v jeho pojmenování. Proto se o něm pak hovořilo jako o:  

 Velkovodském mlýnu; 

 Malovodském mlýnu; 

 Potočníkovi; 

 Žabaři (mlýn pouze na malém potůčku); 

 Žabaři na nebeském (mlýn na potůčku, kde tekla voda pouze po dešti); 

 Drcálník (mlýn na malém potůčku pod pramenem vody). 

Mezi další možné dělení, patřilo dělení mlynářů, a to podle jejich majetkových poměrů a 

podle toho, zda měli mlýn v osobním vlastnictví, či pronajatý (Křivanová, Štěpán 2000). 

Dělení bylo následující:  

 Mlynáři náchlební – nevlastnili svůj mlýn, byli pouze najímáni na určitou dobu za 

pevný plat. 

 Mlynáři nájemní – z výnosu mlýna pobírali určitý díl platu a stejným dílem museli 

platit provozní náklady mlýna. Nájemné se mlýn od mlýna lišilo.  

 Mlynáři úroční – mlýn odkoupili pomocí kauce. Dobrým příkladem úročního 

mlynáře je Martin Hanzal. Ten odkoupil Podskalský mlýn v Písku za 2 850 zlatých. 
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K mlýnu patřila stoupa, jahelka (k výrobě jáhel, loupáním prosa), pila, pole a ostrov 

nad jezem. Martin Hanzal musel navíc městu platit ročně 96 zlatých, vykrmit pro 

město dva vepře a odvést 130 strychů1 žita.  

 Mlynář hospodařící na vlastních mlýnech – mlynář si mlýn vlastnoručně postavil 

nebo vykoupil. Mlynář vlastnící svůj mlýn byl oproštěn od určitých povinností a 

odvodů, jako bylo například placení nájemného panovníkovi, či odchov vepřů 

(Křivanová, Štěpán 2000). 

2.2.4 Sdružování mlynářů 

Všechna řemesla v té době podléhala různým regulím vydaných panovníkem, a mlynářské 

řemeslo nebylo výjimkou.  Mezi důležité regule pro toto řemeslo patřilo využívání vody, 

aby nedocházelo k omezování jiných mlynářů (Křivanová, Štěpán 2000). 

V květnu roku 1340 vznikl sbor místopřísežných mlynářů pro města pražská, kteří měli 

oprávnění k technickému dohledu nad mlýny. Zvoleni byli 4 zástupci konšelů, 4 měšťani a 

4 přísedící mlynáři. Jejich úkolem byl dohled nad vodním právem. Dalším vzniklým 

dohledem byl sbor zemských místopřísežných mlynářů. Jejich dohled byl spíše technický. 

Měli za úkol vyměřování vodních toků, určování parametrů mlýnských jezů a vorových 

propustí, posuzovali technický stav vodních děl a mlýnů. Jejich povinností bylo 

přidělování vodních cejchů a také rozhodovali při sporech mezi mlynáři v oblasti vodního 

práva. Důležitým úkolem bylo vydávání tzv. „prob“, což byly předpisy, kolik a v jaké 

kvalitě musí mlynář semlít z dodaného obilí, a které měly znesnadnit šizení panovníka 

(Křivanová, Štěpán 2000). 

Od 14. století začíná snaha mlynářů sdružovat se do profesních organizací. V 15. století 

vzniká první mlynářský cech. A to s cechem pražských pekařů a později perníkářů. Zcela 

samostatné cechy vznikaly až od poloviny 16. století. Například cech kouřimský (1561), 

kolínský (1571), kutnohorský (1585), táborský (1601) (Křivanová, Štěpán 2000). 

V čele cechu stál cechmistr, ten byl volen na jeden rok. Každý cech obsahoval pravidla 

týkající se mistrů a učedníků, měr obilí, výši poplatků. Všichni řemeslníci, kteří byli 

v cechu, měli své povinnosti a pravidla, které se museli dodržovat. Každý cech, měl také 

své symboly – cechovní truhlice, pokladnice, pečeti, praporce, pohřební štíty (obr. č. 6). 

Úkolem cechů nebyla pouze kontrola dodržování pravidel a povinností. Důležitou funkcí 

byla archivace údajů o učednicích a mistrech, evidence knih, dohled nad vykonáním 

tovaryšské a mistrovské zkoušky a také kontrola cechovních příspěvků (Křivanová, Štěpán 

2000). 

                                                 

1 Strych – stará česká plošná míra. Většinou totožná s 93,6 litrů.  
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2.2.5 Život mlynářů 

Život na mlýně byl velmi fyzicky náročný. Vstávalo se v brzkých ranních hodinách, aby se 

stihlo obhospodařit vše, co bylo zrovna potřeba. K mlýnu příslušelo hospodářství se 

zvířaty, o které muselo být postaráno. Teprve poté byl čas na snídani mlynáře a ostatních 

obyvatel mlýna. Snídaně byla vcelku jednoduchá. Nejčastěji se snídal chléb s kávou nebo 

mléko. Na oběd byla obyčejně bohatá polévka a jen občas maso, či buchty. I když se může 

zdát, že na mlýně převažovala pouze moučná strava, ani o zeleninu a samozřejmě ryby a 

raky nebyla nouze (Anděl 2005). 

Práce na mlýně probíhala celý rok. V létě se věnovali pracím na polích a hlavně se stále 

muselo udržovat celé strojní zařízení a vodní dílo. Nesměla se opomenout péče o jez, 

vyčistit náhon, opravit polámané česlice, nebo vyměnit polámané lopatky vodních kol. 

Nejvíce práce začalo hned po dožínkách. Mlýn pak pracoval od září až do prosince 

nepřetržitě celé dny. Ani v obdobích sucha, kdy se čekalo, až se voda v potocích zvedne, se 

nezahálelo. Musely se vyřídit obchodní záležitosti, objednávala se mouka, nebo se 

rozdělovala další práce (Anděl 2005). 

2.2.6 Obyvatelé mlýna 

Na mlýně nepracoval pouze mlynář. Počet zaměstnanců mlýna závisel na jeho velikosti a 

také na jeho bohatství. Chudší mlynářství obhospodařoval pouze mlynář, nebo mu 

vypomohla jeho žena, či potomek. Práci v bohatých mlýnech zastávalo více zaměstnanců 

tzv. „mlynářská chasa“. Ta byla podle Křivanové a Štěpána 2000 složena z:  

 Prášek – prášek byl mlynářský učeň. Jeho učení probíhalo od čtrnácti let, dva až 

tři roky. Prášek se učil mlynářskému řemeslu a všemu co s tím souviselo. Ometat 

Obr. č. 6: Ukázky mlynářských cechů (Křivanová, Štěpán 2000). 
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moučný prach, býval k ruce paní mlynářce, štípal dříví, nosil vodu. Po vyučení ho 

čekala tovaryšská zkouška.  

 Tovaryš – poté, co prášek úspěšně složil tovaryšskou zkoušku, se z něho stal 

tovaryš. Vydal se do světa na zkušenou. Chodil od mlýna k mlýnu a pracoval za 

nestálý plat.  

 Mládek – mládek byl tovaryš, který byl vyučený mlynářskému řemeslu. Stárkovi 

se zodpovídal za správnou kvalitu mouky a chod mlýnice. Musel být velmi 

šikovný a zvládat i opravy na mlýnském zařízení.  

 Stárek – stárek byl starší, již vyučený mlynář. Měl na starost provoz mlýna a 

obchodní záležitosti. To zahrnovalo přijímání obilí od mlečů a vydávání mouky. 

Stát se mistrem nebylo jen tak. Stárek musel vykonat zkoušku z mletí a taky ze 

stavby mlýna. A prokázat, že je světa znalý. Tato dřina se mu však vyplatila. Ve 

mlýně měl vysoké postavení. Ostatní „chasa“ mu vykala a v některých mlýnech 

stárek jedl odděleně spolu s mlynářem. 

 Otec – vyučený mlynář, který byl zároveň vlastníkem mlýna, popřípadě jeho 

nájemcem. Mlynář byl velmi vzdělaný muž. Měl znalosti z mechaniky, 

strojírenství, hydrologie, chemie. Samozřejmostí bylo, že musel umět „pracovat 

rukama“. Ovládal zednické práce, musel být šikovný zemědělec, stolař, tesař, 

zámečník a šikovný obchodník. V obci, kde žil, byl velmi váženou osobou, ať už 

to bylo jeho postavením, šikovností, moudrostí, nebo bohatstvím. Často se z nich 

stávali soudci nebo starostové.  

 Mlynářka – hlavním úkolem mlynářky, nebo také „panímámy“ byla starost o chod 

domácnosti a celého hospodářství. Často se stávalo, že po úmrtí mlynáře, se 

mlynářka provdala za stárka, nebo jiného šikovného muže z chasy, který převzal 

mlynářské povinnosti.  

 Krajánek – krajánci bývali velmi oblíbenými společníky obyvatel mlýna. Chodili 

od mlýna k mlýnu a pracovali v něm. U chasy bývali velmi oblíbení pro své 

historky, které zažili na svých cestách a strašidelné pohádky, které vyprávěli 

dětem žijícím ve mlýně. Pěknou tradicí bývalo, že po příchodu do nového mlýna 

se krajánci hlásili mlynáři slovy: „mlynářský pomocník hlásí o fedruňk“ nebo: 

„mlynářský cestující prosí o odpočinutí“. Krajánek se po příchodu do mlýna 

prokazoval výučním listem nebo také vandrovanými knížkami (obr. č. 7). Po 

odchodu jim do nich mlynář zapsal, jakou práci v mlýně vykonali, jak dlouho tam 

pracovali a jak byli odměněni za práci. 
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2.3 Vodní turbíny 

Vodní kola se nepoužívala věčně. S nárůstem požadavků na silnější a kvalitnější stroje 

bylo jen otázkou času, kdy dojde k jeho sestrojení. Tím strojem se staly vodní turbíny 

(Anděl 2005). Ty slouží k výrobě elektřiny a jsou dalším moderním následovníkem 

vodního kola. Vodní turbína je rotační vodní motor, ve kterém dochází k přeměně vodní 

energie na mechanickou energii, pomocí rotující hřídele. Lidský vývoj, rozmach výrobních 

továren a sním spojené i zvětšující se požadavky na rostoucí potřebu mechanické energie 

donutily člověka k využití hydrauliky. Ta byla vynalezena v 18. století (Bednář 1989). 

První použitelnou turbínu sestavil francouzský inženýr Fourneyron v roce 1827. Své 

využití našla v přádelnách, tkalcovnách, sklárnách a železárnách. Její nevýhodou však byla 

složitost, komplikovaná regulace a velká citlivost na nečistoty (Kratochvíl 1956). 

Podle předlohy Fourneyronovi turbíny vznikají další různé typy turbín. Například 

Jonvalova a Girardova turbína. Jedná se o přetlakové axiální turbíny s rozvaděčem. 

Nejdéle využívanou a nejrozšířenější turbínou se však stala Francisova turbína. Autorem 

turbíny je britský technik James Bicheno Francis. Její velkou výhodou je velký rozsah 

použití na různých spádech a její vysoký výkon. Ani čeští technici však nezůstali pozadu. 

Na šikovnost českých mlynářů navázal v roce 1912 Viktor Kaplan sestrojením svého 

Obr. č. 7: Tovaryšský výuční list z roku 1939 

(Křivanová, Štěpán 2000). 
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výkonného vodního motoru. Jeho vodní turbína zcela předčila dosud používanou 

Francisovou turbínu. Její stavbu přizpůsobil českým poměrům. Tedy účinnost na malých 

spádech s různými průtoky vody. Její síla byla 800 otáček za minutu. V roce 1913 si svou 

turbínu nechal patentovat. První instalace proběhla 26. 3. 1919 v dolnorakouské přádelně 

ve Velmu a byl to velký úspěch. Její účinnost byla až 86%. V Čechách byla instalována 

poprvé v roce 1921 v Poděbradech. Kaplanova turbína se dostala do celého světa. A 

pokračuje v dobré tradici českého mlynářského řemesla (Kratochvíl 1956). Důkazem toho, 

že Československá republika byla, co se vodní energie týče na velice dobré úrovni, svědčí i 

soupis všech vodních děl z roku 1934 (tab. č. 1) (Anděl 2005). 

 

Tab. č. 1: Počet vodních motorů v českých mlýnech z roku 1934 (Anděl 2005). 

Typ turbíny 
Počet 

Francisova turbína                                 4 397 ks 

Kaplanova turbína 
                                                                     47 ks 

Bánkiho turbína                                                                      55 ks 

Girardova turbína 
                                                                   256 ks 

Ostatní turbíny                                                                    205 ks 

Vodní kola                                                               11 972 ks 
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3 Elektrifikace českých měst 

3.1 Historie využívání osvětlení 

Počátky osvětlování a využití světla pro usnadnění každodenních povinností nalezneme již 

v pravěku, kdy si ho v podobě ohně podmanili pravěcí lidé. Otevřený oheň byl velkým 

pomocníkem také lidem ve středověku, kdy jim sloužil k přípravě stravy, poskytoval teplo 

a světlo při práci venku i v jejich obydlích. Po ohni se k osvětlování používala smolná 

louč. Tu lidé používali celá tisíciletí, než začali využívat olejové kahánky, olejové a 

voskové svíčky. Od 17. století se pak ve velkých městech u domů objevují železné pánve, 

do kterých se vkládaly zapálené smolné louče. V 18. století již ulice osvětlují olejové 

lucerny, které jsou v druhé polovině 19. století nahrazeny petrolejovými [9]. 

3.2 Plynové osvětlení 

S rozvojem průmyslu v 19. století a s přibývajícím počtem obyvatel ve městech se výrazně 

pozvedla úroveň lidského života. Jednou z věcí, které přispěly k hezčímu a bezpečnějšímu 

životu ve městech, bylo zavedení veřejného osvětlení. K osvětlování se tehdy používal 

svítiplyn (obr. č. 8). Jeho rozsvěcování a zhasínání ve vztyčených plynových lampách měl 

na starosti lampář, ten je obsluhoval dlouhou tyčí. Plynové osvětlení bylo oblíbené a 

postupně osvítilo všechna větší evropská města [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Plynové lucerny [10]. 
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3.3 Elektrické osvětlení 

O vlastnostech a využití elektřiny se zajímalo mnoho vědců již v 16. století, avšak 

nedostatek technických zařízení nedovoloval její praktické využití (Horská-Vrbová 1961). 

Využití elektrického osvětlení v českých zemích odstartoval František Křižík sestrojením 

obloukové lampy. Křižík se při sestrojování inspiroval Jabločkovou obloukovou lampou. 

Tu poprvé viděl na světové výstavě v Paříži roku 1878 (Křižík 1952). František Křižík 

odstranil drobné nedostatky, pozměnil konstrukci a navrhl nový způsob regulace. V roce 

1881 získala tato vylepšená oblouková lampa zlatou medaili na mezinárodní 

elektrotechnické výstavě v Paříži. Křižíkova obloukovka měla spolu s Edisonovou 

žárovkou velký úspěch a oblibu u spotřebitelů. Díky těmto dvěma vynálezcům se začalo 

elektrické osvětlení na přelomu 70. a 80. let 19. století hojně využívat ve veřejných 

budovách a průmyslových závodech (Horská-Vrbová 1961). Prvními průmyslovými 

závody využívající elektrické osvětlení byly cukrovary. V roce 1884 instaloval František 

Křižík elektrické obloukovky i žárovky v cukrovarech v Poděbradech a Nymburku (Křižík 

1952). Dalšími průmyslovými podniky využívajícími elektrické osvětlení byly papírny, 

tkalcovny a také strojírny Breitfeld, Daněk a spol. Po průmyslových podnicích se začalo 

elektrické osvětlení uplatňovat ve veřejných místnostech, prostorách a ulicích. Například 

representační budova pražské obce na Žofíně, Staroměstská radnice, Stavovské divadlo 

v Praze, pouliční osvětlení na Žižkově a v Písku, Škodova strojírna a Měšťanský pivovar 

v Plzni, Pražská železářská společnost na Kladně, uhelné doly v Moravské Ostravě 

(Horská-Vrbová 1961). Prvním městem, kde bylo zřízeno trvalé elektrické osvětlení, byl 

Písek a po něm následovalo město Jindřichův Hradec. Po osvětlení těchto dvou měst se 

svého osvětlení dočkali i Poděbrady, Prostějov, Nový Bydžov, Plzeň, Pardubice, 

Horažďovice a Tábor (Křižík 1952). Roku 1889 dokončil stavbu první veřejné elektrárny 

pražského obvodu, obecní elektrárnu na Žižkově, zařízenou na stejnosměrný proud 

(Horská-Vrbová 1961).  

Postupem času pronikla elektrifikace do zemědělství. Začaly se zřizovat zemědělské 

elektrárny. První v roce 1898 v Perninku u Jáchymova, druhá v Čachrově u Klatov a 

dodávala proud k osvětlování a pohonu zemědělských strojů (Křižík 1952).   

František Křižík a jeho elektrotechnický závod stál za mnohým zřízením elektrifikace, 

avšak nebyl jediný. Osvětlení v Německém divadle v Praze uskutečnila firma Siemens a 

Halske. Elektrické osvětlení Ringhofferovy smíchovské vagonky provedla firma Brückner, 

Ross a spol. Za instalací elektrického osvětlení Rustonovy libeňské strojírny stojí firmy 

Siemens a Halske, dále Ganz a spol. a František Křižík (Horská-Vrbová 1961).  

Další výraznou osobou po Františku Křižíkovi, která stála za rozmachem elektrotechniky u 

nás, byl Emil Kolben (obr. č. 9). Roku 1896 se vrátil z Ameriky zpět do Čech. V Americe 
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pracoval v Edisonově továrně a získal tak spoustu cenných zkušeností. Jako své hlavní 

působiště, kde chtěl prodat své nabyté znalosti, si vybral Prahu. V roce 1896 zřídil ve 

Vysočanech elektrotechnickou továrnu. Na rozdíl od Františka Křižíka Emil Kolben 

propagoval střídavý proud. První továrna na střídavý proud byla vybudována 

v Mariánských lázních, budapešťskou firmou Ganz roku 1889 a o dva roky později druhá 

v Karlových Varech. První úspěch Emil Kolben se svým střídavý proudem zaznamenal, 

když vyhrál zakázku na výstavbu Holešovické továrny v Praze. Pražská ústřední elektrárna 

měla výkon 2500 kW, zřízena na třífázový proud o napětí 3000 voltů. Do provozu byla 

uvedena v letech 1899 – 1900 (Horská-Vrbová 1961). 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Výstavbu a budování prvních elektráren v českých zemích neměli na svědomí pouze české 

závody, ale i zahraniční. Například v letech 1889 – 1891 postavil budapešťský závod Ganz 

a spol. elektrárnu na střídavý proud v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Dále 

elektrárnu v Moravské Ostravě (1896 – 1897), elektrárnu ve Vejprtech s slezském Bílsku. 

Další zahraniční závod Siemens a Halske dostavil v roce 1898 elektrárny v Aši, 

Mikšovicích, Varnsdorftu, na dole Amalia III. v duchcovské uhelné oblasti a na dole 

Albrecht v Karviné. Stále se však stavěly i elektrárny na stejnosměrný proud. Firma 

Siemens a Halske v devadesátých letech budovala elektrárnu ve Znojmě a Trutnově 

(Horská-Vrbová 1961). 

Zakázky na vybudování elektráren v Praze a  okolí získávaly především české firmy a 

podniky. V ostatních oblastech, elektrárny zřizovali zahraniční firmy. Důvodem bylo, že 

kromě elektráren pro osvětlování měst, se budovaly elektrárny na osvětlování uhelných 

Obr. č. 9: Emil Kolben [11]. 
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dolů a textilního průmyslu, kde byla převaha německých podnikatelů s německým 

kapitálem. Proto se v roce 1902 vyskytovalo nejvíce elektráren na Liberecku a Chebsku, 

kde se soustřeďovala textilní výroba a uhelné doly (Horská-Vrbová 1961). Vysoký počet 

elektráren v těchto dvou městech je znázorněn v tabulce č. 2.  

       Tab. č. 2: Počet elektráren ve vybraných městech  

        (Horská-Vrbová 1961). 

Město Počet elektráren 

Praha 12 

Liberec 31 

Cheb 14 

Plzeň 5 

České Budějovice 3 

Brno 8 

Olomouc 9 

Opava 8 

 

Postupná elektrifikace začala ve městech, ale postupně se šířila i na venkov, do vesnic a 

obcí. Vekou zásluhu na tom mělo především zemědělství, kde se elektřina využívala pro 

obsluhu zemědělských strojů a jiné těžké techniky. Velkou zásluhu na tom měl František 

Křižík, který propagoval používání elektrické mlátičky. Především pak František Křižík 

upozorňoval na použití vodní síly v družstevních mlýnech k výrobě elektrického proudu, 

který oživoval řezačky, šrotovníky, kruhové pily, obecní vodovod a večer osvětloval celou 

obec (Horská-Vrbová 1961).   
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4 František Křižík a elektrifikace města Písku 

4.1 Život Františka Křižíka 

František Křižík (obr. č. 10) byl významným českým vynálezcem a elektrotechnikem, 

který měl velký podíl na rozvoji nejen české, ale i světové techniky [2]. 

František Křižík se narodil 8. července 1847. Jeho rodištěm a místem, kde podle svých 

slov prožil nejšťastnější roky svého života, bylo malé pošumavské městečko Plánice u 

Klatov. Za své bezstarostné dětství vděčí hlavně svým rodičům. Nechyběl na žádné 

vesnické zábavě, s kamarády si hrával v okolních lesích a potocích, v zimě bruslil na 

zamrzlém plánickém rybníce. Ministroval v kostele, kde si za mši vydělal krejcar. Velmi 

rád chodil se svou matkou na poutě (Křižík 1952). 

Otec byl velmi šikovný švec, který zvládl uživit celou rodinu. I maminka byla velmi 

snaživá a podnikavá. František Křižík ve svých pamětech vzpomíná, jak tehdy maminka 

chodila každý den ráno do dvě hodiny vzdálených Klatov. Zde nakoupila nůši rohlíků a tu 

pak doma v Plánici prodávala. Jelikož tehdy v Plánici nebyl pekař, poptávka byla veliká 

(Křižík 1952). 

Rodičům také záleželo na jeho vzdělání. V šesti letech začal chodit do obecné školy 

v Plánici. Zde vychodil tři třídy a přestoupil na hlavní školu v Klatovech, s ním se zde 

přestěhovala i maminka a otec. Vychodil zde dva ročníky a ve studiích pokračoval v Praze. 

Jeho rodiče zůstali v Klatovech. V Praze se zapsal do třetí třídy německé nižší reálky na 

Malé Straně. Živil se zde doučováním dětí majetnějších lidí, až se stal zcela nezávislým na 

svých rodičích (Křižík 1952). 

Podle slov Křižíka se elektrotechnikem stal čirou náhodou. V jeho oblíbeném hostinci „Na 

Kuchynce“ v Praze, ho oslovil pan Holub. Nabídl mu místo u pana Kaufmanna, majitele 

mechanické dílny, v níž se vyráběly signálové a telegrafní přístroje pro železnice (Křižík 

1952). 

Zde začala jeho bohatá kariéra. Nastoupil do dílny s 50 – 60 dělníky, kde pracoval jako 

vedoucí dílny, byl pověřen zkoušením vyrobených přístrojů, kontroloval a podepisoval 

výplatní listiny (Křižík 1952). Jeho dalším počinem byla výstavba telegrafu na železnici 

v Sedmihradsku a sestrojení nového typu vzdálenostního návěstidla2 s elektrickým 

ovládáním [2]. To již sice existovalo, ale Křižík ho významně vylepšil. Návěstidlo doplnil 

                                                 

2 Návěstidlo – železniční technické zařízení, předávající vizuální cestou informace strojvedoucímu pro další 

jízdu. 
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o bezpečnostní prvek, který včas upozorňoval na úplné zastavení hybné síly a tehdy se 

návěstidlo přestavělo do polohy Stůj! (Kottas 1987).  

Ve svých 26 letech byl již finančně zajištěn, měl slušné postavení a možnost kariérního 

postupu, proto se rozhodl oženit. V roce 1872 se oženil s Pavlínou Štulíkovou, se kterou 

měl 6 dětí (Křižík 1952). 

4.2 Dílo Františka Křižíka 

4.2.1 Oblouková lampa 

Významným vynálezem bylo sestrojení obloukové lampy v roce 1880. Pří jejím sestrojení 

se inspiroval na pařížské Světové výstavě. Veřejnosti ji představuje o rok později opět na 

pařížské Světové výstavě a získává za ní zlatou medaili. Pro České země si Křižík patent 

obloukové lampy ponechává, avšak pro zahraničí jej prodává. Peníze z prodeje investuje 

do výstavby své první továrny v Karlíně [2]. 

Se svými obloukovými lampami měl velký úspěch a osvětlování jimi bylo velmi žádané. 

Prvními lampami, které sestavil, osvětlil nádvoří plzeňského Měšťanského pivovaru, 

později také kamenouhelný důl Pankrác v Nýřanech a plzeňské nádraží. Další osvětlování 

probíhalo v Praze. Zde se zasloužil o osvětlení Hybernské ulice, roku 1882 zřídil trvalé 

osvětlení v Stýblově knihkupectví na Václavském náměstí, další v hodinářství pana Hainze 

na Staroměstském náměstí. V únoru roku 1883 provedl pokusné osvětlení Staroměstského 

náměstí, avšak hodnotící komise trvalé osvětlení obloukovými lampami zavrhla. Díky 

Křižíkovým obloukovkám se rozsvítilo mnoho továren, obchodů, cukrovarů, prádelen, 

papíren a kanceláří. Ze svého plzeňského závodu dodával obloukovky i do Vídně. Zde jako 

první osvětlil Ronachrovy kavárny a restaurace, brzy poté rozsvítil francouzské 

velvyslanectví a také telegrafní úřad u vídeňské burzy (Křižík 1952).  

Zúčastnil se výběrového řízení o osvětlení Národního divadla. Do výběrového řízení se 

kromě Křižíka přihlásila i německá firma Brückner, Ross & Cons. V prvotních jednáních 

vyšlo najevo, že výběrová komise žádala, aby František Křižík propůjčil osvětlení pouze 

své jméno. Samotnou instalaci měla provést německá firma. Křižík pochopil, že k jeho 

práci nemají důvěru a zároveň nechtějí práci zadat firmě z Německa a nabídku odmítl. 

Brzy po instalaci osvětlení německou firmou Brückner, Ross & Cons. se objevily vážné 

poruchy a tak nakonec Křižíkova firma převzala na celých 30 let dohled nad osvětlením 

Národního divadla (Křižík 1952).  
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4.2.3 Elektrické tramvaje 

V roce 1879 se na průmyslové výstavě v Berlíně inspiroval elektrickou dráhou. Tehdy 

začalo jeho snaha o výstavbu dráhy i u nás. Především v Praze, kde stále sloužila pomalá 

koňská Otteletova tramvaj. V roce 1891 při konání jubilejní průmyslové výstavy v Praze, 

se rozhodl pro výstavbu a ukázku dopravy elektrickou tramvají. Trasa vedla z Letné 

k letohrádku v Královské oboře. Tento odlišný způsob dopravy se však neuchytil, provoz 

trati byl ztrátový a tak byl ukončen její provoz. O rok později přišla nabídka na zřízení 

elektrické tramvaje. Trasa vedla z ulice na Florenci přes Palackého třídu v Karlíně až do 

Libně k Českomoravské strojírně a do Vysočan. Elektrická tramvaj si brzy našla velkou 

oblibu a trasa byla rozšířena skoro po celé Praze.  O oblibě nového druhu přepravy svědčí 

následující graf, který znázorňuje počet cestujících elektrickou tramvají v Praze (Křižík 

1952). 

 

4.2.4 Elektrické železnice 

Výstavba elektrických tramvají nebyla jedinou Křižíkovou aktivitou v dopravních 

prostředcích. Svou snahu o vylepšení dopravy soustředil i na výstavbu elektrických 

železnic. Roku 1899 obdržel od rakouského ministerstva železnic svolení, aby na vlastní 
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Graf č. 1: Počet cestujících elektrickou tramvají v Praze 1896 – 1897 (Křižík 1952).  
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náklady provedl zkušební výstavbu elektrické železnice na trase Praha – Dobříš (Křižík 

1952). 

Díky Křižíkově šikovnosti a snaze o využívání elektrické energie v dopravě se roku 1902 

začalo s výstavbou první elektrické železnice v bývalém Rakousku. Trasa vedla z Tábora 

do Bechyně. Později se trasa rozšířila o město Týnec nad Vltavou (Křižík 1952). 

4.2.5 Elektrické automobily 

O praktickém využití elektřiny v automobilech prokázal Křižík v roce 1895. Tehdy sestavil 

své první elektrické auto. Elektromotor byl zavěšen u zadní osy, akumulátorová baterie 

byla umístěna ve skříni v zadní části vozu. Automobil se řídil ruční pákou a motor byl 

spouštěn šlapací pákou. Při druhém sestavování auta Křižík motor umístil doprostřed 

podvozku, motor i brzda byla řízena pedály. Druhý vůz měl i volant. Křižíkův vůz měl 

v Praze evidenční číslo 3. Číslo 1 měl místodržitel, s číslem 2 jezdil smíchovský 

Ringhoffer. Posledním typem vozu byl benzino – elektrický vůz, poháněný benzínovým 

motorem firmy Laurin & Klement. Své vozy František Křižík aktivně využíval k cestám po 

Praze, ale i k dlouhým trasám za město. V roce 1935 byl Křižík jmenován čestným členem 

Autoklubu Československé republiky (Křižík 1952).  

4.3 Konec aktivní činnosti v podnicích 

Bohužel se začátkem první světové války začaly v Křižíkových továrnách velké finanční 

problémy. Ekonomika se začala orientovat na válečnou výrobu a města i obce neměli 

finanční prostředky na další elektrifikaci. Dalším problémem, který Křižíkovi nastal, byl 

jeho vysoký finanční úvěr u Rakouské státní banky. Ta totiž poskytnutý úvěr vymáhala 

rychle zpět, aby měla volný kapitál na výhodné válečné investice. Tak roku 1917 dochází 

k zakcionalizování jeho podniku. Podnik má přes tisíc zaměstnanců a Křižík již na takový 

obrovský počet zaměstnanců nestačí. Uchyluje se do ústraní, kde však nepřestává s dalším 

sebevzdělávání a vynalézáním. Studuje zahraniční časopisy a různé publikace, ve své 

domácí laboratoři pracuje na modelech regulátorů a rozhlasových tlampačů. Svůj čas rád 

tráví čilými diskuzemi s profesory, vědci a průmyslníky. Dále se zajímá o vývoj 

elektrotechniky (Kottas 1987).  

František Křižík bezesporu patřil mezi nejvýznamnější světové vynálezce. Za svůj život 

získal mnoho titulů a poct. Vytvořil takové množství technických zařízení a vynálezů, 

které nevytvořili ani daleko větší a finančně silnější podniky jako například firma Novák & 

Jahn, Brückner Ross & Cons, firma Siemens (Kottas 1987). 



Adéla Molnáriová : Od vodního kola k turbíně – elektrifikace královského města Písek 

2014   28 

František Křižík nebyl podnikatel, který svými činy sledoval co nejvyšší výdělek a profit. 

Byl to člověk, který chtěl dokázat, že co dovedou v mnohem větších světových městech, 

zvládnou vykonat i Češi. Své nápady a myšlenky proměňoval ve skutečnost s cílem 

pomoci lidem k lepšímu a pokrokovějšímu životu. Mnohokrát se proto stalo, že přijímal 

objednávky, na kterých velmi prodělal. Například při elektrifikaci Taurského tunelu 

(Rakousko) prodělal 60 000 korun (Křižík 1952). 

František Křižík zemřel 22. 1941 ve Stádlci u svého syna v jižních Čechách. 27. ledna 

1941 je jako první z českých techniků uložen na čestném hřbitově vyšehradského Slavína 

(Kottas 1987). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.4 Město Písek v době zřízení elektrického osvětlení 

Město Písek v době zřízení svého prvního elektrického osvětlení a také jako vůbec prvního 

nepřetržitého osvětlení v Čechách, bylo spíše rekreačním městem. Písek ležel v Českém 

království a byl součástí Rakousko-Uherské monarchie, v jejímž čele stál František Josef I. 

Ve městě, které mělo dvě předměstí a přilehlé osady žilo 10 500 obyvatel. Písek nepatřil 

mezi velká průmyslová města. Z průmyslových továren se zde nacházely dvě pletárny, 

továrna na obuv a klobouky, dále továrna na lepenku, pivovar, cukrovar, továrna na výrobu 

zápalek, několik mlýnů a cihelen (Prášek 1995). 

V roce 1887 bylo město sídlem okresního hejtmanství, krajského a okresního soudu, 

krajské věznice, státního návladnictví, notářství, berního úřadu i inspektorátu. Přítomnost 

těchto důležitých institucí a s nimi spojená i přítomnost důležitých osob vedla k myšlence 

zřízení elektrického osvětlení města a povýšení ho na vyšší a modernější úroveň (Prášek 

1995). 

Obr. č. 10: František Křižík 1891 (Křižík 1952). 



Adéla Molnáriová : Od vodního kola k turbíně – elektrifikace královského města Písek 

2014   29 

4.5 Podskalský mlýn 

Historie počátku elektrifikace města Písku sahá až k  Podskalskému mlýnu na řece Otavě 

v Písku. První zprávy o tomto mlýně pocházejí již z roku 1511, kdy ho král Vladislav 

Jagellonský daroval i s valchovnou městu Písek. Hlavním účelem mlýna bylo dostat vodu 

do města a hlavně do hradu (Mergl 1998). 

Majitelů mlýna bylo více a po určité časové období se různě měnili. Prvním majitelem byl 

Don Martin Huert. Ze záznamů vyplývá, že jeho povinností bylo platit městu 100 strychů 

žita ročního nájmu a povinnost vykrmit obci dva vepře. V objektu mlýna se nacházel 

stupník a pila. Sloupa sloužila k roztloukání a drcení obilí na výrobu šrotu a krup, nebo 

také drcení kůry pro výrobu třísla do koželužen. Dalším z majitelů byl Martin Hanzal. Ten 

mlýn získal v roce 1771 dne 23. května za 2 850 zlatých. Martin Hanzal měl mlýn pouze 

v pronájmu a z toho vyplývali povinnosti, které musel plnit vůči městu. Ročně obci platil 

nájemné 96 zlatých a musel vykrmit dva vepře. V jeho držení byl Podskalský mlýn sedm 

let. Poté se zde až do roku 1873 vystřídalo devět různých majitelů. Pak přešel mlýn do 

vlastnictví obce (Mergl 1998). 

Informace o vzhledu Podskalského mlýna, jeho využití a podobu máme z půdorysného 

výkresu na tuhém papíře. Ten se dochoval z let 1866 – 1879 a nyní je vystaven 

v Prácheňském muzeu v Písku (obr. č. 11). Z nákresu vyplývá, že obě dvě budovy – mlýn i 

vodárna, byly zděné. Přízemí mlýna bylo orientováno na sever a zúžené, vytvářelo tak 

průchod do uličky mezi mlýnem a hradbami.  Na mlýně se točilo pět kol na spodní vodu, 

umístěné střídavě za sebou ve dvou žlabech. Mlýnice byla vertikálně rozdělena na dvě 

podlaží. V prvním, spodním podlaží se nacházely hřídele s palečnými koly a náhony 

vřeten. V horní části mlýnice bylo mlecí zařízení. U ostrůvku bylo ve žlabech umístěné 

šesté a sedmé kolo. Jedno kolo se nacházelo ve vodárně a sloužilo k čerpání vody. Druhé 

kolo zase pohánělo pilu, která byla postavena nad vodou, před oběma zděnými budovami. 

Stála na dřevěných pilotech (Mergl 1998). 

První, více techničtější využití mlýna přichází roku 1836, kdy se stará valchovna, která 

byla součástí Podskalského mlýna, předělala na vodárnu k čerpání říční vody do městských 

kašen. Bylo k tomu zapotřebí čerpadla o třech válcích. To nechali sestavit mechanikem 

stavovské polytechniky v Praze, panem Josefem Božkem. Mezi další využitý mlýna nebo 

částí, které k mlýnu patří, je ostrov nad Podskalským mlýnem. V roce 1858 ho obec 

odkoupila od mlynáře za 300 zlatých a nechala zde postavit střelnici s restaurací, kde se 

smí čepovat pouze písecké pivo. Dále zde nechali zřídit lázně a plovárnu (Mergl 1998). 
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4.6 Další písecké mlýny 

Podskalský mlýn nebyl v Písku samozřejmě jediným mlýnem. I když z hlediska pozdějších 

let a elektrifikace města měl nejvyšší důležitost. Podle pana Augusta Sedláčka, bylo 

v Písku celkem šest mlýnů. Na protějším svahu od Podskalského mlýna, na řece Otavě stál 

mlýn, jehož jméno se nedochovalo. V 16. století byl zcela zničen povodní. Proto v roce 

1774 na jeho místě obec nechala zřídit drátovnu a stoupovnu na drcení kůry pro výrobu 

třísla. V roce 1810 dostal do vlastnictví drátovnu Dominik Piksa a nechal ji opět předělat 

na mlýn. Od té doby se mu říkalo Drátovský nebo také Piksův (Mergl 1998). 

Další mlýn stával na předměstí Sv. Václava. Nazýval se Svatováclavský. Roku 1835 se 

rozšířil o valchovnu. Po změně majitele v roce 1879 zde zřídili továrnu na slámový balicí 

papír a lepenku. Na řece Otavě, v 16. století, stávala tzv. šlejferna. Ta ovšem v 18. století 

zanikla a místo ní byl postaven hamr. Po sto letech své existence s příchodem 

modernějších technologií zde písecká obec postavila vodárnu (Mergl 1998). 

Dále po cestě dolů po proudu řeky Otavy, se nacházel Cafourkův, dříve též Prostřední 

mlýn. Za ním se nacházely dvě šlejferny. Tu dolní získal roku 1551 Matěj Beránek, který 

zde postavil mlýn, nazývající se Dolejší. Později se mu říkalo také Kavkovský nebo na 

Pětníku. Roku 1620 došlo v mlýně ke zničujícímu požáru. V 18. století se ho noví majitelé 

rozhodli vyzvednout a opravit. Poté se mu říkalo Nový, nebo také po nových majitelích 

Majerův (Mergl 1998). 

Obr. č. 11: Půdorysný nákres Podskalského mlýna a vodárny s pilou (Mergl 1998). 

 



Adéla Molnáriová : Od vodního kola k turbíně – elektrifikace královského města Písek 

2014   31 

Mezi další známé písecké mlýny patří Kropáčovský mlýn. Ten stával na Pražském 

předměstí, nad mlýnem Na Pětníku (Mergl 1998). 

Poslední mlýn stával na Brložnickém potoce. Na počátku 19. století ho koupil Karel 

Kellner, pozdější písecký purkmistr. A ten nechal mlýn přestavět na lázně (Mergl 1998). 

 

4.7 Počátky elektrického osvětlení města Písku 

Za velký pokrok v osvětlovací technice v českých zemích lze považovat objev plynových 

svítilen z 18. století.  Od začátku 19. století se začaly plynové lampy osvětlovat jak 

soukromé, tak i veřejné objekty. Postupně byly do provozu uváděny plynárny. Poprvé 

v roce 1817 v Brně a v roce 1847 následovalo zprovoznění plynárny v Karlíně, na níž bylo 

připojeno 200 pouličních lamp, které osvětlovaly centrum Prahy. Od té doby bylo až do 

roku 1870 uvedeno do provozu 24 plynáren v různých městech českých zemích (Mergl 

1998). 

Vzrůstající počet obyvatel, vznik nových druhů zaměstnání, nutnost pracovat až do noci a 

přítomnost důležitých osob a státních úřadů byly důvody, proč se město Písek rozhodlo pro 

modernizaci a pokrok v osvětlovací technice.  

Roku 1872 zastupitelé města odhlasovaly částku 25 tisíc zlatých na výstavbu své vlastní 

plynárny a plynového osvětlení města. K výstavbě ale nikdy nedošlo. 18. března roku 1887 

se objevil v místním časopise Otavan článek mladého elektrotechnika Ladislava Fiedlera, 

který zde navrhoval místo „čadících“ lamp zřídit elektrické osvětlení, které by využívalo 

vodní sílu řeky Otavy (Kolář 2012).  Tak se do cesty plynárně postavila silná konkurence 

v podobě elektrického osvětlení. Ani po opakovaných nabídkách smíchovského 

podnikatele Friedricha, nebo také nabídky plynárenské společnosti v Augsburgu nepřiměly 

písecké městské zastupitelstvo k výstavbě (Mergl 1998). 

Hlavním vynálezcem a propagátorem elektrického osvětlení by František Křižík.  Ten se 

do povědomí zapsal již několika úspěšnými osvětleními měst, jako například osvětlení 

města Jindřichův Hradec, ale i soukromých objektů (Kolář 2012). Tato skutečnost oslovila 

i písecké obecní zastupitelstvo, které začalo mít zájem o elektřinu. Tak roku 1887 

kontaktoval starosta Písku Alois Pakeš Františka Křižíka s žádostí o elektrifikaci města. 

Zanedlouho se František Křižík osobně vydal do Písku, aby si město prohlédl a vytvořil 

plány na jeho osvětlení. Obyvatelům se myšlenka elektrického osvětlení velmi líbila. 

Svědčí o tom spousta novinových článků, kteří tomuto tématu věnují značnou pozornost. 

Například dne 11. června 1887 vychází v píseckých novinách Otavan článek o návštěvě 

věhlasného elektrotechnika pana Františka Křižíka. Noviny zde zmiňují jeho návštěvu, 

během které navrhne projekt na elektrické osvětlení města. Ve článku je přesné znění 
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návrhu smlouvy uzavřené mezi městem Písek a panem Františkem Křižíkem (obr. č. 13) 

(Mergl 1998). 

Pro lepší představu píseckých obyvatel o fungování elektrického osvětlení, František 

Křižík na své vlastní náklady osvětlil v Písku velké náměstí, širokou ulici, malé náměstí a 

ulici Florianskou (obr. č. 12). První rozsvícení František Křižík provedl 19., 20. a 21. 

června 1887 při příležitosti vzácné návštěvy českobudějovického biskupa Martina Říhy, 

který ve městě vysvětil děkanský chrám a nové budovy hospodářské školy a vyšší reálky 

(Otavan 1887). 

 

 

Obr. č. 12: Instalovaná oblouková lampa, osvětlující Písek v roce 1887  

(Sbírka archivu Prácheňského muzea 1887). 
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Obr. č. 13: Novinový článek zmiňující návrh smlouvy mezi městem a 

Františkem Křižíkem (Otavan 1887, upraveno). 
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Ve smlouvě dále stojí následující tabulka, znázorňující spotřebu jednotlivých lamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva mezi městem Písek a Františkem Křižíkem obsahuje povinnosti oprav a údržby o 

osvětlení. Dále vyplácení měsíčního poplatku za spotřebovaný proud, základní taxu za 

namontování žárovek a obloukových lamp. Pan František Křižík se ve smlouvě zavazuje 

za dodávku dostatečného množství elektrické energie (Otavan 1887). 

Z uvedeného ceníku vyplývá, že elektrická energie byla s porovnáním plynového osvětlení 

levnější a výhodnější. Nehledě na vyšší bezpečnost (Otavan 1887). 

Navržená smlouva končí povzbudivými a optimistickými slovy: 

„Jsme si jisti, že slavné naše obecní zastupitelství po uvážení všech výhod 

elektrického osvětlení smlouvu s p. Křižíkem bohdá v brzku uzavře a že do roka město naše 

se bude honositi skvělým světlem elektrickým, prvé mezi městy milé naší vlasti“ (Otavan 

1887). 

 

 

Obr. č. 14: Spotřeba energie jednotlivých lamp (Otavan 1887). 

 

Obr. č. 15: Ceník lamp obsažený ve smlouvě o elektrifikaci města Písek (Otavan 

1887). 
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4.8 Realizace osvětlení 

Zkušební osvětlení města, pro lepší představu a dobrou ukázku zastupitelům i obyvatelům 

města, neprobíhalo přesně podle časového plánu. Instalace se z technických důvodů 

protáhla, proto k prvnímu rozsvícení došlo až 23. června 1887 ve 21:30 hodin (Mergl 

1998). 

První elektrárna, která byla pouze provizorní, byla složena z parní lokomotivy, která 

poháněla dynamo zapůjčené Františkem Křižíkem (obr. č. 16). Zařízení se nacházelo na 

dvoře občanských škol na Malém náměstí č. p. 77. Po rozsvícení obloukových lamp 

zavládlo mezi občany nadšení a osvětlení si získalo velkou oblibu. Proto se městské 

zastupitelstvo obrátilo na Františka Křižíka, aby provizorní osvětlení nechal zapojené až do 

doby, než dojde k další domluvě a k podepsání smlouvy (Mergl 1998). 

František Křižík nic nenamítal a obratem dne 29. června 1887 v dopise zastupitelům 

odpověděl, že zařízení ve městě ponechá bez jakýchkoliv požadavků a poplatků (obr. č. 

17). Jedinou podmínkou bylo, že město musí platit výlohy za dělníka, který je nezbytný 

pro obsluhu zařízení, za uhlíky a hybnou sílu (Mergl 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojenost, profesionální a rychlé jednání ze strany Františka Křižíka vedlo k tomu, že 

hned následující den 30. června 1887 se zastupitelstvo definitivně rozhodlo pro elektrické 

Obr. č. 16:  Křižíkovo dynamo (Sbírka Prácheňského muzea 1887). 
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osvětlení města. K již pěti instalovaným obloukovým lampám přibyly další tři lampy. A to 

u mostu, na začátku Táborské a Budějovické ulice. Tak bylo skoro celé město osvětleno. 

Rozhodlo se, že místo parní lokomotivy bude k pohonu dynama (obr. č. 16) využívána 

vodní energie z Podskalského mlýna a kolo tak bude v noci pohánět osvětlovací dynamo 

(Mergl 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17: Faksimilie dopisu F. Křižíka starostovi města Písek 

 (Sbírka Prácheňského muzea 1887). 
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4.9 Elektrárna v Podskalském mlýně 

Ještě téhož roku 1887 se tedy po rozhodnutí zastupitelů dynamo přemístilo do prostor 

Podskalského mlýna, kde bylo poháněno jedním z vodních kol a napájelo 8 obloukových 

lamp osvětlujících město. Významným člověkem se stal pan Jan Hála (obr. č. 18), který se 

po zaškolení v Křižíkově pražském závodě stal prvním správcem písecké elektrárny, kde 

setrval dlouhých 33 let. Mezi další jeho pomocníky a zaměstnance mlýna patřili zámečník 

a bývalý mlynářský pracovník. Jejich prací bylo dohlížet na chod elektrárny přes noc. 

Starost o městské osvětlení se staral jeden obecní sluha, jehož úkolem bylo během dne 

vyměňovat uhořelé uhlíky v obloukových lampách a čistit všechna elektrická osvětlovací 

tělesa. Dále měl za povinnost rozsvěcovat staré petrolejové svítilny, v případě, že z důvodu 

malé nebo velké vody nebyla elektrárna schopna pracovat (Mergl 1998). 

Dynamo umístěné v Podskalském mlýně však bylo zatím pouze provizorní a sloužilo 

k osvětlení 8 obloukových lamp. Avšak ze smlouvy mezi městem Písek a Františkem 

Křižíkem vyplývalo, že ve městě mělo být nainstalováno celkem 22 obloukových lamp a 

100 žárovek. 30 venkovních a 70 vnitřních. Na takovéto množství lamp by byl pohon 

jednoho dynama nedostačující a neumožňovala to ani kapacita Podskalského mlýna. 

Rekonstrukce a modernizace mlýnského zařízení byla nevyhnutelná.  Pět dosavadních 

vodních kol bylo nahrazeno velkým vodním kolem Sagebienovy soustavy o průměru 8 

metrů se 40 lopatkami, které byly 4 metry široké a 1,4 metry hluboké. Původní jedno 

dynamo bylo rozšířeno o další dva dynamoelektrické stroje (Mergl 1998). 

Podle Křižíkova návrhu realizace osvětlení bylo rozděleno do tří okruhů, z čehož každé 

napájelo jedno dynamo. V prvním okruhu bylo zapojeno celkem 12 obloukových lamp 

určených na osvětlení města po celou noc. Dalších 12 obloukových lamp zapojených ve 

druhém okruhu, sloužily na osvětlení pouze do 22:30 hod. Třetí okruh, obsahoval 71 

žárovek pro veřejné osvětlení (Prášek 1995). 

Obloukové lampy byly na proud 8A, o příkonu cca 440W a všechny lampy byly zapojeny 

sériově. Potřebné napětí dynam pro napájení obloukových lamp bylo cca 720V. Napětí 

dynama pro žárovky bylo cca 117V a způsob zapojení byl jako dnes paralelně mezi vodiče. 

Kolaudace píseckého osvětlení proběhla úspěšně dne 9. května 1890 (Mergl 1998). 
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4.10 Rekonstrukce elektrárny na počátku 20. století 

 Z důvodu stále se zvyšující spotřebě elektrické energie a častým záplavám, které 

elektrárnu omezovaly, muselo dojít roku 1901 k rekonstrukci a další modernizaci 

elektrárny. Stará dřevěná vodní kola a i Sagebienovo vodní kolo bylo nahrazeno dvěma 

novými vertikálními Francisovými turbínami (Prášek 2001). Na ochranu před povodněmi 

byla úroveň podlahy vyvýšena násypem. Každá z turbíny, které jsou dodnes v provozu má 

oběžné kolo s průměrem 2,1 metrů a 32 lopatkami. Výkon turbín je 37 kW, což je zhruba 

2,5 krát vyšší výkon než u Sagebienova kola. Celý komplex dostal jednotný vzhled, 

budovy byly opatřeny stupňovými štíty a městským znakem (obr. č. 19) (Mergl 1998). 

Obr. č. 18: Jan Hála. První správce 

písecké elektrárny (Mergl 1998). 
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4.11 Přechod ze stejnosměrného na střídavý proud 

Na počátku 20. století, s další poptávkou po elektrické energii však přestal výkon písecké 

elektrárny stačit. Začalo se projevovat opotřebování zařízení v elektrárně a s tím i spojené 

náklady na opravy (Mergl 1998). Z těchto důvodů došli městští zastupitelé k rozhodnutí 

odebírat elektrickou energii od Jihočeských elektráren, akciové společnosti v Českých 

Budějovicích (Prášek 2001). 

Tato přeměna však také byla velmi nákladná. Muselo dojít k přebudování stávající 

stejnosměrné síti na síť střídavou. Dále se musel vybudovat nový rozvod a muselo dojít 

k výměně elektroměrů u odběratelů. Všechna tato transformace probíhala od roku 1922 do 

roku 1926 (Mergl 1998). 

Obr. č. 19: Písecká elektrárna po rekonstrukci v roce 1901 (Sbírka Prácheňského muzea 1901). 
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Po přestavbě však poptávka u odběratelů značně poklesla. Tento pokles byl způsoben 

z důvodu lidské nedůvěry v nové technologie a také s očekáváním vyšších výdajů. V roce 

1928 se však úbytek vyrovnal, dokonce došlo i ke zvýšení odběratelů. Změny ve výši 

odběratelů jsou znázorněny v grafu č. 2 (Mergl 1998). 

4.12 Další vývoj elektrárny 

Od 1. ledna roku 1946 byla elektrárna v rámci poválečného znárodňování připojena 

k národnímu podniku Jihočeské elektrárny se sídlem v Českých Budějovicích. V roce 1951 

byla na místě bývalého Cafourkova mlýna v Kollárově ulici v Písku postavena nová 

elektrárna Písek II s vyšším výkonem a modernějšími stroji. Stará elektrárna však sloužila 

ještě dalších 100 let, než byla pro zchátralost uzavřena a již sloužila pouze jako skladiště 

(Mergl 1998).  Po roce 1989 byla elektrárna znova navrácena městu Písek a došlo 

k celkové rekonstrukci jak objektu, tak i zařízení (Prášek 2001). 

Pro zachování jedinečnosti této elektrárny se roku 1991 sešla komise, která jednoznačně 

rozhodla, že celý objekt spolu s technickým vybavením musí být restaurován a proto je 

písecká elektrárna od 1. dubna 1994 opět v provozu. Během restaurování se dbalo na to, 

aby byl zachován původní vzhled z roku 1901. A proto byla zachována strojovna turbín i 

obě Francisovy turbíny, které jsou stále v provozu. Pouze otáčky turbín jsou řízeny 

moderními servomechanizmy. Elektrárna královského města Písek byla prohlášena za 

technickou památku (Mergl 1998). 
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Graf  č. 2: Vývoj počtu odběratelů elektrické energie v Písku. Upraveno podle: Mergl 1998. 
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Dnes dodává do městské sítě energii průměrně 800 – 100 kWh. Prostory dnes neslouží 

pouze pro pracovní účely výroby elektrické energie. Při příležitosti 110. výročí rozsvícení 

první žárovky v Písku zde bylo otevřeno muzeum historie píseckého osvětlování, část je 

věnována Františku Křižíkovi, jsou zde vystaveny Křižíkovy dynama, rozvodné desky a 

výstava je doplněna spoustou zajímavých fotografii. Autorem expozic je Ing. Architekt 

Vladimír Bouček (Prášek 2001).  

Písecká městská elektrárna, která byla první veřejnou městskou elektrárnou v Čechách a 

dnes patří mezi významné technické památky, je neodlučitelnou dominantou města Písek, 

spolu s kamenným mostem přes řeku Otavu a hradem tvoří zajímavý komplex ukázky 

vývoje elektrického osvětlení města (obr. č. 20) (Mergl 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20: Městská vodní elektrárna v Písku 2013 (Molnáriová 2013). 
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5. Využití jména Křižík v cestovním ruchu města 

Písek 

Přestože se Křižík neodmyslitelně zapsal do historie města Písek, bohužel není nijak zvlášť 

propagován. Ve městě nenalezneme žádnou ulici pojmenovanou po tomto světovém 

technikovi a není mu zde postavena ani žádná socha. Světlou výjimkou je Prácheňské 

muzeum, právě s expozicí věnovanou zavádění elektrického osvětlení a městská vodní 

elektrárna. 

5.1 Současné využití a propagace jména František 

Křižík 

5.1.1 Prácheňské muzeum 

Prácheňské muzeum se nachází v rozlehlých prostorách Královského hradu města Písek 

(obr. č. 21). Hrad byl postaven v 2. polovině 13. století pro českého krále Přemysla 

Otakara II. Návštěva Prácheňského muzea je velkým zážitkem. Má rozsáhlé a poutavé 

expozice věnované od časů pravěku, dobu slovanskou, až po historické počátky hradu a 

počátky vzniku samotného města. Z dalších expozic jsou zde k vidění Dějiny regionu, 

Chráněná krajinná území, Kulturní tradice Písecka, nebo nová expozice s názvem Písecký 

venkov 19. století a galerie s obrazy českých panovníků. Za zhlédnutí jistě stojí i přízemní 

prostory, ve kterých nalezneme obrovská akvária s různými druhy ryb a ukázkami 

rybářského řemesla. Nachází se zde i rozsáhlá regionální knihovna a studovna. Za větší 

pozornost zcela určitě stojí expozice Nerostného bohatství, která návštěvníky seznamuje 

s geologií a mineralogií Písecka. K vidění jsou proslulé písecké pegmatity, písecké 

vltavíny a další obrovské množství mineralogických a petrografických zástupců. Vzorky, 

které se již do expozice nevešly, jsou uloženy v muzejním depozitáři. A zaznamenány v 

online katalogu Prácheňského muzea. Katalog v současné době obsahuje 1 142 

mineralogických a petrografických vzorků ze 195 lokalit a celkem 1 602 fotografií [3]. 

O jedinečnosti a kulturním významu Prácheňského muzea svědčí i fakt, že v roce 1996 

získalo cenu „Evropské muzeum roku“. Od roku 1984 je považováno za nejúspěšnější 

muzeum Jihočeského kraje (Prášek 2001). 
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Zajímavou expozici o elektrifikaci Písku naleznete v části nazvané Dějiny regionu. 

V expozici je k vidění oblouková lampa sestavená Františkem Křižíkem, dále elektroměr 

z Podskalské elektrárny a rozvodná deska k regulaci proudu instalovaná v Podskalské 

elektrárně v roce 1988 (obr. č. 22). Expozice je doplněna o dobové fotografie Křižíka, 

fotografie Písecké elektrárny v Podskalí a snímek pořízený v Písku při instalaci osvětlení 

na Velkém náměstí.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22: Rozvodná deska Františka Křižíka (Molnáriová 2013). 

Obr. č. 21: Prácheňské muzeum v Písku 2013 (Molnáriová 2013). 
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Tab. č. 1: Provozní doba Prácheňského muzea [3]. 

Provozní doba Prácheňského muzea 

březen – září říjen - prosinec 

pondělí  zavřeno pondělí zavřeno 

úterý - neděle 9:00 – 18:00 hod Úterý - neděle 9:00 – 17:00 hod 

 

                            Tab. č. 2. Ceník vstupného do Prácheňského muzea [3]. 

Ceník vstupného do Prácheňského muzea 

Vstup Cena 

Děti, studenti, důchodci 20,-  

Dospělí  40,- 

Turistické fotografování 20,- 

 

5.1.2 Městská vodní elektrárna 

Druhým místem, které se věnuje zmínce a propagaci Františka Křižíka a elektrifikaci Písku 

v rámci cestovního ruchu je městská vodní elektrárna. V přízemních prostorách elektrárny 

bylo zřízeno neveliké muzeum. Prohlídka začíná u samotných počátků osvětlovacích 

technik a přístrojů používaných různě ve světě.  

Dále jsou již expozice věnovány hlavně osvětlování města Písku a Františku Křižíkovi. 

K vidění jsou originální Křižíkova dynama, ukázky jeho obloukových lamp i s nákresy, 

uhlíky, které se vkládaly do obloukových lamp, spousta dobových fotografií, jak 

samotného Křižíka, tak i fotografie z období zavádění elektrifikace města, dále mapy 

z roku 1889 znázorňující výskyt obloukový lamp, ukázka typického oblečení výběrčího za 

dodávky elektrického proudu a smlouvy mezi Křižíkem a zastupiteli města o zřízení 

osvětlení.  Jsou zde různé přístroje vyrobené Křižíkovými závody, například rozvaděčový 

ampérmetr z 19. století. Velice krásná je ukázka parní lokomotivy z roku 1887, která 

poháněla dynamo a následně tak dodávala proud několika obloukovým lampám ve městě 

(obr. č. 23).  

V muzea se nachází i muzejní obchůdek, ve kterém si lze koupit různé suvenýry a 

upomínkové předměty například pohlednice, zápalky, přívěsky a různé brožury. Muzeum 

navíc nabízí své průvodcovské služby a to nejen po Městské vodní elektrárně, ale po všech 
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zajímavých historických místech v Písku. Na celé muzeum a všechny expozice pak seshora 

shlíží figurína Františka Křižíka v životní velikosti.  

V rámci cestovního ruchu má právě městská vodní elektrárna zcela určitě největší podíl na 

propagaci Křižíka a elektrifikaci města. Bohužel si nevede žádné statistické přehledy o 

návštěvnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4: Provozní doba městské vodní elektrárny [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba městské vodní elektrárny 

1. 4. – 30. 6.  Otevřeno každý den od 9:00 – 16:00 hod. Sobota do 18:00 hod. 

1. 7. – 31. 8  Otevřeno každý den od 9:00 – 18:00 hod. 

1. 9. – 31. 10 Otevřeno každý den od 9:00 – 16:00. Sobota do 18:00 hod. 

1. 11. – 31. 11 Otevřeno pouze o víkendech a svátcích. Od 9:00 – 16.00 hod. 

Obr. č. 23: Parní lokomotiva (Molnáriová 2013). 
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Tab. č. 5: Vstupné do městské vodní elektrárny [4]. 

 

5.1.3 Kulturní akce  

Za další možnou propagaci Františka Křižíka lze považovat pořádání akce, kterou město 

Písek uskutečňuje každý rok, a to akci nazvanou Cipískoviště. Probíhá již od roku 2007 na 

nábřeží řeky Otavy, v blízkosti kamenného mostu a považuje se za událost, při níž dochází 

k otevření Písecké letní sezóny. Akce je velmi úspěšná a mediálně propagována, každý rok 

se ji zúčastní přes tisíc návštěvníků. Jednotlivé ročníky se od sebe liší tématickým 

zaměřením, kdy jsou na nábřeží postaveny sochy z písku. Tak například rok 2011 byl ve 

znamení rodu Rožmberků a rok 2012 ve znamení Písek – město filmu 2012 a proto mohli 

návštěvníci obdivovat sochy inspirované filmovými náměty. Sochy z písku však nejsou 

jediným turistickým lákadlem, je zde spousta dalších doprovodných programů, jako 

například plovoucí jeviště, závody na dračích lodích, různé výstavy, ale i sportovní akce, 

jako soutěže v plážovém volejbale a minigolfu [5]. 

V rámci pořádání Cipískoviště pořádá městská vodní elektrárna dny otevřených dveří, svou 

běžnou otevírací dobu prodlužují až do noci a vždy zaznamenávají několikanásobný počet 

návštěvníků [5]. 

Námětem Cipískoviště 2013 byly významné historické osobnosti Písku. Proto zde 

nechyběla ani socha Františka Křižíka (obr. č. 24). Kvůli vytrvalým dešťům a zvednuté 

hladině řeky Otavy však sochy nevydržely a rozpadly se, výjimku tvořila právě socha 

Františka Křižíka, která i přes nepřízeň počasí zůstala jako jediná stát [5]. 

 

Ceník vstupů do městské vodní elektrárny 

Vstup Specifikace Cena 

Obyčejné vstupné Bez uplatňovatelných slev 50,- /osoba 

Rodinné vstupné 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let 40,- /osoba 

Senioři Osoby starší 65 let 40,- /osoba 

Školní skupiny Základní a střední školy nad 40 osob 40,- /osoba 

Děti do 6 let Mateřské školky apod.  25,- /dítě 

Prohlídka mimo provozní 

dobu 

Netýká se předem objednaných skupin + 100% k ceně vstupného 

Fotografování/filmování Neprofesionální 45,- + zdarma sada 

pohlednic 

Fotografování/filmování Profesionální se stativem  120,-  
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Co se týče dalšího využití jména František Křižík v cestovním ruchu města Písek, jeho 

počin a jméno je podle paní inženýrky Edity Kučerové, která má na starosti cestovní ruch 

města, zmiňováno na propagačních letácích, které jsou vydávány městem.  

5.2 Návrhy řešení lepší propagace Františka Křižíka 

v Písku 

1) Vytvoření interaktivních a informačních tabulí v ulicích prvního osvětlení 

Prvním návrhem lepší propagace a lepší informovanosti o zřízení prvního stálého 

elektrického osvětlení v Písku je zřízení zajímavých informačních tabulí. Tabule budou 

umístěny v ulicích a na náměstích, které byly jako první v Písku elektricky osvětleny (obr. 

č. 25).  Konkrétně se jedná o Velké náměstí, Malé náměstí (dnes Alšovo náměstí), ulice 

Široká (dnes Jungmannova), ulice Florianská (dnes Heydukova), ulice Táborská (dnes 

Nerudova), Budějovická ulice (dnes část zůstala Budějovická, část změněna na 

Chelčického) a začátek kamenného mostu (obr. č. 26). 

Interaktivní tabule budou obsahovat jak informace a fotografie o životě Františka Křižíka, 

tak i podrobnou historii o osvětlování města, doplněné fotografiemi znázorňující instalaci 

světelných lamp.  

2) Vytvoření prohlídkových tras ulicemi prvního osvětlení 

Pro zájemce, kterým interaktivní tabule nestačí, budou k dispozici průvodcovské služby. 

Tato služba bude předem na objednávku. Zájemci budou především z řad škol, ale i větší 

Obr. č. 24: Socha F. Křižíka z písku  

(Klempa 2013). 
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turistické skupiny. Trasa bude začínat v městské vodní elektrárně, která bude součástí 

prohlídky a dále povede ulicemi prvního elektrického osvětlení.  

 

 

 

 

 

   

            

            

            

            

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

Obr. č. 35: Výřez mapy Písku v roce 1896. Měřítko 1:9000 (Prášek 1995, upraveno). 

Obr. č. 26: Výřez mapy Písku v roce 2014. Měřítko: 1:200 [6]. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s308KCZC-O9Q-M&tbnid=l2l2kPS-8nTmMM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-north-arrow-orienteering-1.html&ei=wDhBU7rpC4mw7Qbh6YHIBw&psig=AFQjCNGXbtyy63-FoWXSHfcfZ3gK8jKEVQ&ust=1396869696243731
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s308KCZC-O9Q-M&tbnid=l2l2kPS-8nTmMM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-north-arrow-orienteering-1.html&ei=wDhBU7rpC4mw7Qbh6YHIBw&psig=AFQjCNGXbtyy63-FoWXSHfcfZ3gK8jKEVQ&ust=1396869696243731
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3) Viditelnější ukazatele k městské vodní elektrárně 

Přestože je městská vodní elektrárna v Písku největším propagátorem a připomínkou 

Františka Křižíka a prvního stálého elektrického osvětlení v Písku, potencionálním 

návštěvníkům o sobě dává vědět velmi málo. Samotná elektrárna je umístěna u řeky Otavy, 

kousek od kamenného mostu, avšak vchod do ní je „zapadlý“ a nevýrazný. Proto 3. 

návrhem je více informačním ukazatelů směru, které návštěvníkům pomohou snáze nalézt 

cestu k elektrárně. Popřípadě na městskou vodní elektrárnu upozornit a nalákat ty 

návštěvníky, kteří do Písku nezavítali z úmyslem jí navštívit.  

4) Prodej pohlednic, turistických známek a mincí s Františkem Křižíkem 

I když písecké informační centrum návštěvníky ve svých propagačních letácích 

upozorňuje, že město Písek bylo prvním českým městem se stálým elektrickým 

osvětlením, chybí zde připomenutí Františka Křižíka. Čtvrtým návrhem je prodej 

turistickým známek, mincí a pohledů, které by připomínali jeho osobu spojenou s městem 

Písek.  

František Křižík je vydán na turistické známce číslo 1355, připomíná ho však jeho rodná 

Plánice (obr. č. 27) [7]. 

 

 

 

 

 

 

5) Společnost Františka Křižíka 

V roce 2002 vzniklo občanské sdružení Společnost Františka Křižíka. Toto uskupení 

nadšenců techniky, učitelů a pracovníků technických muzeí, ale i lidé obdivující tohoto 

technika si dali za cíl propagovat jeho práci a dílo. Pořádat přednášky a výstavy [8]. Podle 

slov jednoho ze zakladatelů pana Jana Hozáka, mělo jít o úzkou spolupráci mezi městy 

Plánice, Klatovy, Písek, Jindřichův Hradec, Plzeň, Bechyně a Tábor. Bohužel tato 

spolupráce byla deklarována jen na zakládací schůzi a v dalších měsících a letech zanikla.  

Další propagací by tak bylo obnovení, nebo založení skupiny nadšenců, kteří by v prvotní 

myšlence občanského sdružení Společnosti Františka Křižíka pokračovali.   

Obr. č. 27: Turistická známka s 

Františkem Křižíkem [7]. 
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6. Závěr 

Smyslem a cílem bakalářské práce bylo vystihnout jednoduchou formou historii města 

Písek v její etapě elektrifikace veřejného osvětlení města. Současně poukázat na příhodné 

spojení podnikatelského ducha vtěsnaného do technického umu pana Františka Křižíka 

s elánem a nebojácným nadšením zastupitelstva a občanů královského města Písek 

zanícených do podpory využití vody řeky Otavy protékající jejich městem pro učinění 

rozhodnutí, které na tehdejší dobu nebylo určitě jednoduché. Ukázalo se natolik správné a 

zdravé, že slouží k dobrému účelu ještě v dnešní době. 

Práce popisuje ne zrovna lehký vývoj a charakter technických složitostí mlýnů, čerpadel, 

vodních turbín, přeměn stejnosměrného proudu na střídavý až po uznání a možná i málo 

doceněné poděkování Františku Křižíkovi. 

Mým velkým přáním je, aby tato bakalářská práce byla pro každého dalšího čtenáře natolik 

inspirativní, že jej přiměje k návštěvě a zhlédnutí písecké městské vodní elektrárny či 

prácheňského muzea co by zástupce ukázky šikovného technického umu českého národa. 

Tato práce by nevznikla za podpory členů vedení prácheňského muzea královského města 

Písek, především pak pana Jiřího Práška, jenž mi umožnil nad běžný rámec prohlídek 

zhlédnout expozice a dokumenty, které s jeho vysvětlením a přičiněním osvětlily řadu 

technických problémů, jež tuto práci pomohly zjednodušit a tak i zatraktivnit. Dále pak za 

podpory ředitele městské vodní elektrárny v Písku, pana Marka Anděla, který ke vzniku 

práce přispěl cennými materiály a fotografiemi.  

Tato práce může vykonávat jak informativní charakter pro ty, kteří se zajímají o techniku a 

památky, tak i pro nadšené cestovatele, kterým může být tato práce dobrou inspirací k 

navštívení dalšího zajímavého místa.  
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