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Čeští vynálezci světu - Bleskosvod
“Významní představitelé technické a vědecké inteligence patří, či alespoň by měli patřit, vedle inteligence kulturní vždy a všude
k národním pokladům dané země.“ Možná ani nevíte, které všechny známé i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří
žili a tvořili, nebo se alespoň narodili v Českých zemích. Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy
nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů.
Vtéto rubrice vám budeme postupně přinášet informace o jednotlivých objevech, vynálezech, vědcích a vynálezcích. A tímto
rozšiřovat povědomí o významných počinech českých, moravských a slovenských mozků v oblasti vědy a techniky.

Dnes, kdy slouží k ochraně budov před zásahem blesku
po celém světě, nám připadá jako banální
samozřejmost. Ovšem v době jeho vzniku tomu tak
rozhodně nebylo.

pochopení a vzbuzoval u místních lidí obavy. Nakonec
byl 10. března 1760 stržen rozezlenými obyvateli
Přímětic, kteří bleskosvodu přičítali vinu za převládající
sucho.

Stál za ním Václav Divíšek, známější jako Prokop
Diviš (narozen 21. srpna 1698 v Helvíkovicích u
Žamberka), který se věnoval myšlence na sestrojení
zařízení, jež by odebíralo z bouřkových mraků
nakumulovaný elektrický náboj.

Divišův bleskosvod.
O rok později však Diviš umístil další bleskosvod na
věž přímětického kostela. Dále se Prokop Diviš zabýval
léčbou pomocí elektřiny a sestrojil také elektrický
strunný nástroj “Zlatý Diviš“ (Denis d’or), který byl
napájen z leidenských lahví. Přístroj dokázal napodobit
různé hudební nástroje a údajně i lidský hlas.
Prokop Diviš
Roku 1754 pak sestrojil první uzemněný bleskosvod na
světě, který byl vztyčen 15. června 1754 na zahradě v
Příměticích u Znojma. Vynález ovšem nenašel zprvu

Bohužel se roku 1777 nástroj ztratil při převozu do
Vídně. Vynálezce Prokop Diviš zemřel 21. prosince
1765 v Příměticích.
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