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Zanedlouho, p¯esnÏ 28. b¯ezna, si p¯ipomeneme
150. v˝roËÌ zaloûenÌ nejstaröÌ dosud p˘sobÌcÌ uËenÈ spoleËnosti u n·s. Toho dne se totiû v roce 1862
konala ustavujÌcÌ sch˘ze Spolku pro volnÈ p¯edn·öky z mathematiky a fysiky, z nÏhoû se postupem Ëasu vyvinula dneönÌ Jednota Ëesk˝ch matematik˘ a fyzik˘, pat¯ÌcÌ mezi nejstaröÌ profesnÌ organizace sdruûujÌcÌ matematiky a fyziky na svÏtÏ.
U jejÌho zrodu st·lo nÏkolik student˘, kte¯Ì si vytkli
za cÌl zlepöov·nÌ v˝uky fyziky a matematiky na ökol·ch vöech ˙rovnÌ a typ˘ a podporu a rozvoj tÏchto
vÏd. BÏhem kr·tkÈ doby se poËet Ëlen˘ Jednoty
zv˝öil na sedm desÌtek a v roce 1870 zaËala vyd·vat Zpr·vy Jednoty Ëesk˝ch matematik˘ a fyzik˘,
z nichû o 2 roky pozdÏji vznikl Ëasopis vÏnovan˝
matematice a fyzice (»asopis pro pÏstov·nÌ matematiky a fysiky), podle nÏkter˝ch pramen˘ prvnÌ
matematick˝ Ëasopis v RakouskoñUhersku. Od roku 1873 Jednota vyd·vala uËebnice a vÏdeckÈ monografie. P˘sobila i mimo Prahu a dalöÌ velk· mÏsta ñ v roce 1875 jmenovala ¯adu st¯edoökolsk˝ch
profesor˘ sv˝mi mÌstnÌmi jednateli. O ˙spÏönosti
jejÌ Ëinnosti svÏdËÌ mimo jinÈ n·klad p¯Ìlohy Ëasopisu, urËenÈ st¯edoökolsk˝m student˘m: v roce
1892 dos·hl 1.200 v˝tisk˘!
EdiËnÌ Ëinnost Jednoty se d·le rozvinula po vzniku »eskoslovenska. V roce 1919 koupila tisk·rnu
a z¯Ìdila nakladatelstvÌ a knihkupectvÌ a na dvÏ desÌtky let se stala prakticky jedin˝m kvalifikovan˝m vydavatelem uËebnic, odborn˝ch
knih a Ëasopis˘ s matematickoñfyzik·lnÌ tematikou. V tÈ
dobÏ p˘sobÌ v »ech·ch a na
MoravÏ, od roku 1929 i na Slovensku. Jako jin· obËansk·
sdruûenÌ i Jednotu postihly restrikce za protektor·tu; v roce
1941 bylo zastaveno vyd·v·nÌ
Ëasopisu a byla silnÏ omezena
jejÌ Ëinnost.
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Obrat nastal v roce 1945, kdy po osvobozenÌ byla
Jednota obnovena ñ mÏla tehdy
bezm·la t¯i a p˘l tisÌce Ëlen˘. V roce
1949 jÌ vöak nov˝ reûim zn·rodnil
majetek a zbavil ji samostatnosti.
Byla zaËlenÏna do novÏ vzniklÈ »s.
akademie vÏd jako jejÌ uËen· spoleËnost. S tÌm jistÏ souvisel i dramatick˝ pokles poËtu Ëlen˘, v roce
1956 jich bylo jen nÏco p¯es 550. P¯esto si svÈ mÌsto v odborn˝ch kruzÌch udrûela a v polovinÏ pades·t˝ch let zaËala vyd·vat odborn˝ Ëasopis. Na p¯elomu 50. a 60. let se podÌlÌ na zav·dÏnÌ Fyzik·lnÌch
olympi·d, kterÈ mnozÌ pamatujeme ze ökolnÌch let.
Ke stÈmu v˝roËÌ zaloûenÌ po¯·d· Jednota jubilejnÌ
sjezd a vych·zÌ k nÏmu i dvojice poötovnÌch zn·mek (Pof. 1236 a 1239).

O Ëtvrt stoletÌ pozdÏji, v roce 1987, slavÌ Jednota
125. v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ, k nÏmuû vyöla
t¯Ìzn·mkovÈ emise (Pof. 2801ñ3).

Po roce 1989 se Jednota ne˙spÏönÏ pokouöela zÌskat zpÏt sv˘j p˘vodnÌ majetek. Po z·niku spoleËnÈho st·tu se dÏlÌ na Ëeskou a slovenskou
Ë·st, kterÈ nad·le spolupracujÌ. V roce 2000 se
podÌlejÌ na akcÌch ke SvÏtovÈmu roku matematiky,
k nÏmuû vych·zÌ poötovnÌ
zn·mka (Pof. 260).
NynÌ m· J»MF podle ˙daj˘ z jejÌho webu dva a p˘l
tisÌce Ëlen˘ a k nadch·zejÌcÌmu jubileu chyst· ¯adu
akcÌ. »·st z nich je p¯Ìstupn˝ch
i ve¯ejnosti, bliûöÌ informace z·jemci naleznou na www.jcmf.cz.
Autorem v˝tvarnÈho n·vrhu
souËasnÈ emise je Pavel Hrach.
Obraz zn·mky i kresebnÈ v˝zdoby FDC tvo¯Ì kompozice matematick˝ch a fyzik·lnÌch symbol˘.
Rytinu pro FDC provedl Jaroslav
TvrdoÚ. Pro kresbu razÌtka dne
vyd·nÌ byl pouûit symbol p¯ipomÌnajÌcÌ 150. v˝roËÌ J»MF a jejÌ
logo.
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