
Historie Babočkova posteru (CHISA 1987) 
 

 

Všechno začalo tím, že Karel Aim našel ve vestibulu ústavu na podlaze částečně vyplněný formulář 

přihlášky na CHISU. Byla na něm jen adresa a podpis Jiřího Šmída (alias Babočky). Okamžitě ho 

napadlo tu přihlášku doplnit a dát mi ji jako další příspěvek (shromažďoval jsem totiž všechny 

přihlášky k elektronickému zpracování). 

 

Vzhledem k tomu, že Babočka se zabýval sypkými hmotami, bylo nasnadě, že příspěvek se musí 

týkat "particulate solids". A proto vymyslel následující název: 

"Experimental method for determining internal friction coefficients during granular flow under 

cyclic load and its application to the development of a new particulate solid for highly accurate 

sandglass" 

 
Pikantní je fakt, že málokdo ví, že sandglass znamená "přesýpací hodiny" (detailně v příloze). 

 

K. Aim nadto vypracoval podrobný abstrakt, který byl povinnou přílohou přihlášky.  

V původním souhrnu byl sice jako autor uveden J. Šmíd, později jsme to změnili na J. Shmied and 

J. Neuobstgarten (= J. Novosad, coby školitel); nakonec však zbyla jen přezdívka 

J. Babochka (detailně opět v příloze) 

 
V té podobě (se souhlasem chairmana T. Míška) jsem příspěvek zařadil do 2nd Circular – 

Preliminary program a posléze i do Final Programu jako George Babochka z Inst. Chronol. Proc. 



Fundam., Dryvalley (=Suchdol), Niger. (Ve full textu je ovšem jako autorova země uvedena North 

Saharia) 

 
 

Tím měla celá akce skončit. Nicméně se k ní přidal Milan Rylek, který s pomocí Ondry Weina 

vypracoval první verzi "full textu" doprovázenou černobílými xeroxy přístroje, matematického 

aparátu, schematu a vzorků (viz pdf příloha). V současném dokumentu jsem vlastnoručně usklářené 

přesýpací hodiny (údajně zapůjčené Náprstkovým muzeem) vyfotil v barvě, jakož i ostatní ilustrace 

jsou barevné. Ty ilustrace pochází z posteru, který byl skutečně prezentovaný v posterové sekci. 

 

Ani jsme netušili, že celou záležitost dovedeme až do úplného konce. Opravdu to tak bylo. Poster 

jsme namalovali ručně (PowerPoint neexistoval) texty nazvětšovali, reálné přesýpací hodiny 

připevnili na vývěsku, stejně tak i oznámení, že se nejedná o obyčejný poster, ale o tzv. "permanent 

poster", vystavený po celou dobu kongresu. 

 

Nejlepší zážitek byl ovšem okamžik, kdy Babočka s nějakými Japonci došel ke "svému" posteru a 

aniž by pojal jakékoliv podezření, vysvětloval jim některé důležité aspekty příspěvku. My jsme byli 

schovaní za nějakými nejbližšími vývěskami a smíchem jsme se stěží udrželi na nohou. M. Rylek u 

posteru také mluvil s jedním Švédem, který se chechtal na celé kolo, a který jako jeden z mála 

pochopil, oč se jedná. Ten říkal, že mluví i za své kolegy, a že jen my jsme schopní takovou 

ptákovinu vymyslet. 

 

Po skončené CHISE jsem poster včetně skleněných hodin plněných štěrkem z hromádky u ústavu 

uložil se svém archivu. Na památku vše sepisuji, protože by byla škoda, aby to zapadlo. 

 

Ivan Wichterle (2018) 
 

 

 

 

Poznámky pod čarou: 

1. Šmídovi se říkalo Babočka, protože stejně jako detektiv Babočka byl strašně zvědavý, takže jeho 

spolupracovníci před ním všechno uklízeli a schovávali. 

2. O akci věděl i prof. E. Hála, protože jsem mu to s radostí vysvětlil jako svému šéfovi. 

3. Babočka se přes Polytechnu v osmdesátých létech ucházel o místo v Nigerii. Ztroskotalo na tom, že nebyl 

ženatý, a tak ho tam nechtěli pustit. 
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