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Z podnûtu sociálního pracovníka
Petra Novotného byli na jednu
z pfiedná‰ek pozváni b˘valí ãlenové
Spoleãnosti pro identitu mûfiící tech-
niky – SPRIMT, ktefií v letech 1997 –
2007 vybudovali v Muzeu Blansko
stálou expozici elektrické mûfiící
techniky. Ing. Jaroslav ·ejnoha
a Miroslav Starycha v SENIOR cent-
ru 11. 12. 2013 pfiedná‰eli o Ing.
Erichu Rouãkovi, v˘znamném mo-
ravském techniku, prÛmyslníku a vy-
nálezci. Text, doplnûn˘ také projekcí
rÛzn˘ch dokladÛ a zábûrÛ z pÛvod-
ních Rouãkov˘ch dílen, zhlédlo ko-
lem 25-ti posluchaãÛ. 

Ing. Erich Rouãka mûl nev‰ední
tvÛrãí nadání. Stovky vynálezÛ uplat-
nil v elektrotechnice, strojírenství
a hutnictví. 30. listopadu 1911 uvedl
do provozu první stfiedoevropskou to-
várnu na v˘robu elektrick˘ch mûfií-
cích pfiístrojÛ a regulaãních soustav.
V roce 1934 blanenskou elektrotech-
nickou  továrnu prodal podnikateli
Robertu Sochorovi a od roku 1929
zaãal v Brnû-Slatinû budovat dal‰í

prÛmyslov˘ komplex s kotlárenskou,
slévárenskou  a hutnickou v˘robou.
Oba uvedené prÛmyslové obory do-
sáhly, zejména v pováleãném období,
neobyãejného rozmachu. V uplynu-
lém století poskytly pracovní pfiíleÏi-
tosti pro tisíce zamûstnancÛ. ZároveÀ
pfiíznivû ovlivnily technick˘ rozvoj,
a to nejen v místní oblasti.

Následujícím prÛkopnick˘m a per-
spektivním projektem byly na zaãát-
ku dvacát˘ch let minulého století
Rouãkovy automatické regulátory
pro vysokotlaké parní kotle, které se-
stavil po zku‰enostech získan˘ch za
studijního pobytu v USA. Kromû pa-
tentového úfiadu ve Washingtonu nav-
‰tívil fiadu koncernÛ, které se zab˘va-
ly automatizaãními metodami v prÛ-
myslu. Setkal se také s T. A.
Edisonem v jeho laboratofiích.
Rouãkovy automatické regulátory
vysokotlak˘ch parních kotlÛ nazval
se souhlasem Karla âapka E. R.
Robot, podle spisovatelova dramatu
R.U.R.  Regulátory byly instalovány
ve v‰ech na‰ich tepeln˘ch centrálách

a slouÏily také v zahraniãí. Pfiiná‰ely
v˘znamné úspory paliva a zamezova-
ly rovnûÏ nadmûrnému úletu ‰kodli-
vin do ovzdu‰í. 

Zanedlouho patentoval Rouãka no-
vou koncepci kotlÛ pro ústfiední vytá-
pûní budov hnûd˘m uhlím. Ve velko-
mûstech nebylo spalování uvedeného
uhlí dovoleno pro nadmûrné zneãi‰Èo-
vání okolního ovzdu‰í. Rouãkovy
kotle mûly dokonalou soustavu, ta 
umoÏÀovala mnohem lépe vyuÏívat
i ménû hodnotná paliva. Proto mohly
b˘t pouÏívány napfi. v Praze, kde jimi
byly vybaveny desítky nemocniã-
ních, prÛmyslov˘ch, vládních a spo-
leãensk˘ch budov. Mimo v˘robu kot-
lÛ a slévárenské v˘roby zavedl v pod-
niku nové metody metalurgické, 
napfi. maloobjemovou v˘robu speci-
álních ocelolitin z recyklovaného Ïe-
lezného odpadu. 

Rouãkovo neustálé pfietûÏování ba-
datelskou prací vedlo aÏ do tûÏkého
vyãerpání psychického i fyzického.
KdyÏ nenalezl fie‰ení u tehdej‰ích od-
borníkÛ, zaãal se uvedenou proble-
matikou zab˘vat sám. Po pfiekonání

krizového zdravotního stavu se stala
metodika racionální v˘Ïivy spolu
s gerontologií a geriatrií jeho celoÏi-
votní zálibou. V brnûné vile si pofiídil
také fyziologickou laboratofi, kde roz-
sáhle experimentoval na pokusn˘ch
krysách. Dosáhl rovnûÏ pfiedpokláda-
ného osobního cíle: byl neobyãejnû
produktivní a doÏil se témûfi stoletého
vûku. 

Po znárodnûní slatinského podniku
v roce 1948 nemohl Rouãka provozo-
vat ani samostatné v˘vojové praco-
vi‰tû, i kdyÏ chtûl pozitivní v˘sledky
sv˘ch prací pfiedávat státu. Jako dÛ-
chodce s neobyãejnû malou mûsíãní
penzí 360 Kã získal pozdûji místo ex-
ternisty v brnûnské poboãce V̆ zkum-
ného ústavu energetického. Zde se
vûnoval v˘voji automatické regulace
vysokotlak˘ch parních kotlÛ s prá‰-
kov˘mi ohni‰ti. Odvedl opût perfekt-
ní práci, uvedené mechanizmy se 
osvûdãily napfi. ve zku‰ebním provo-
zu na kotli v brnûnské teplárnû.
Oponenti v‰ak z opatrnosti dávali
pfiednost automatikám zahraniãním.
Jejich produkty, pouÏívající vzducho-
technické prvky v‰ak byly nespoleh-
livé a poruchové. Mimoto byly tehdy
podle tzv. delimitaãních programÛ
v rámci RVHP pfievedeny do DDR.
Tím bylo Rouãkovo dlouholeté úsilí
zcela zmafieno. Z tohoto dÛvodu do-
‰lo k osudovému rozhodnutí  a to, Ïe
ode‰el do emigrace v SRN, kde je‰tû
nûkolik rokÛ pracoval jako technik ve
firmû AEG. Na sklonku Ïivota se tr-
vale usadil v Ezelsdorfu na
Norimbersku. Zde pokraãoval v me-
dicínsk˘ch studiích a experimentech
v oblasti gerontologie a geriatrie
a o sv˘ch poznatcích pfiedná‰el v pen-
zionech pro seniory. Publikoval je
rovnûÏ v tisku, napfi. v broÏufie „ Hilfe
für Hederttausende” (Pomoc pro sta-
tisíce) apod. 

Pozn. Text byl konzultován s auto-
rem pfiedná‰ky v blanenském SENIOR
centru.

stam  
Foto: archiv M. Starychy

Mûsto Blansko vybudovalo na v˘chodním návr‰í exkluzivní penzion pro seniory. Kromû pfiíkladné péãe o klien-
ty jsou zde provozovány rozliãné aktivity zájmové a v˘ukové. Patfií k nim napfi. tzv. Univerzita tfietího vûku.

Univerzita tfietího vûku v blanenském SENIOR centru

Pfiedná‰ka o Ing. Erichu Rouãkovi

Ing. Erich Rouãka (*1888 - †1986).
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