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Dopis Prof. Dr. Ing. Jaroslava Boučka předsedovi oddílu golfu TJ Lokomotiva 

Brno Ing. Oto Mikšovi - namísto “Úvodu” k jím později sepsané stati:  

ZAČÁTKY A VÝVOJ ORGANIZOVANÉHO GOLFU V BRNĚ DO R.1947 

_______________________________________________________________________ 

 

Praha,7.2.l975 

 

Milý Oto, 

 

30.l. jsem byl na VTA a pokoušel jsem se zavolat k Vám, abych ohlásil svou 

nenadálou návštěvu. Vzhledem k stupidním poměrům na VTA jsem ovšem spojení 

nedostal a tak jsem musel provést přímý přepad. Znovu se Tvé milé paní za to 

omlouvám. 

Chtěl jsem si s Tebou pohovořit jednak o Tvých a Standových golfových plánech 

na rok 75, jednak Ti říct, že už sháním materiál k historii golfu v Brně, o 

nějž jsi mne žádal. Asi tak do konce února Ti svůj výpotek pošlu. Je to 

neočekávaná fuška, protože všechny spisy GCB byly zničeny za války1 a nechci-

li presentovat smyšlenky, tak musím hledat objektivní stopy a data po všech 

koutech. Pomohla mi i Olina Dominiková, která má album fotek z TOSKY s 

přesnými daty. 

A tak jsem zjistil, že historický první drajv byl odpálen v Brně Zdeňkem 

Přikrylem 8.5.1932 na execíráku a pak následovalo přípravné období golfu v 

TOSCE včetně výroby holí PMB, které se protáhlo až do roku 1935, kdy byla 

rozpumpována propagační akce k zřízení golf klubu. K toskáncům přibyli 

Machovi, Novák, Tachovský a Dvořák, ale uplynul rok, než došlo k ustavující 

schůzi GCB 19.10.1936. A tak jsem na rozpacích o datu jubilea, asi to není 

ani rok 1972, ani 1936, ale právě letošek, protože v r.l935 padlo rozhodnutí 

o organizování golfového sportu v Brně. Podle mne je to správné i proto, že k 

němu došlo z popudu toskánců, kteří ale bohužel, jak asi víš, do nového klubu 

nevstoupili. Vyčetli mi tenkrát, že jsem golf prodal židům a tak do 

brněnského klubu jsem z toskánců přešel sám jediný. Moc mne to tenkrát 

mrzelo, ale akce se už nedala jinak usměrnit. 

Pak následovaly 2 roky rozkvětu golfového sportu, bohužel zaraženého okupací. 

Prakticky už bylo téměř rozhodnuto o stavbě hřiště na Kamenném vrchu, válka 

však všechno zvrátila. Jak pak golf odumíral až k roku 1948, vylíčím ve svém 

rozboru, z něhož vyplynou i všechny souvislosti až po obnovení golfu 

Lokomotivou2 za Tvého předsednictví. V tom povídání bude jistě mnoho mezer a 

možná i nepřesností, vynasnažím se však, abych podal co nejobjektivnější 

obraz o všem, co o golfu v Brně vím. Bude z toho asi napřed koncept, o kterém 

bychom si mohli pohovořit při některém setkání. 

Tvůj a Standův program na tento rok beru na vědomí a přizpůsobím své pobyty v 

KV Vám. Předpokládám, že se utkáme ještě před Pohárem Vysočiny, bude-li 

příznivé počasí. Od 12.-18.4. budu v Hannoveru, ale pak jsem k dispozici. 

 

Moc se na jaro těším a Tebe Tvou milou paní zdravím. 
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Začátky a vývoj organizovaného golfu v Brně do r.1947 

 

 

V druhé polovině dvacátých let vznikl z iniciativy několika mladých 

inženýrů, absolventů České vysoké školy technické v Brně tenisový 

kroužek, který si před budovou techniky na Veveří ulici vybudoval 

vlastními silami tenisové hřiště. Skupina si počínala velmi aktivně, 

střetávala se pravidelně s tenisovými kroužky ostatních brněnských 

vysokých škol a zajížděla k propagačním tenisovým utkáním do mnoha 

moravských měst, kde se příjezd tenistů z Brna stával zpravidla 

pozoruhodnou společenskou událostí. V Brně pořádala skupina společenské 

večírky s programem, jejž si členové sami sestavovali a v němž též 

vystupovali. Po stránce spolkové se skupina přidružila ke Spolku 

absolventů brněnská techniky, v němž vytvořila samostatný tenisový 

oddíl. Začátkem května 1932 přišel předseda oddílu Ing. Zdeněk Přikryl 

s myšlenkou rozšířit činnost oddílu o další sport - golf. Přivezl při 

příležitosti služební cesty z  Prahy od Lüftnera malou sadu 

golfových holí starého typu, plátěný vak, míče a příručku o hraní 

golfu. A tak byl 8.5.1932 na vojenském cvičišti v Brně - Králově Poli 

odpálen Ing. Přikrylem první drajv, při němž měl hráč u svých nohou 

položenu příručku o golfu, otevřenou na příslušné stránce. 

 

Hole, s kterými se v Brně začalo hrát, měly ještě dřevěné násady. O 

jejich starobylosti svědčily i názvy na nich - driver, spoon, cleeck, 

mashie, niblick a putter. S jednou sadou holí nebylo ovšem možno 

zahájit kolektivní pěstování golfu. Proto podnikaví brněnští inženýři 

Přikryl, Mikš a Bouček pomysleli na svépomocnou výrobu holí podle získaných 

vzorů. Ocelové hlavy želez dali odlít v brněnské zbrojovce z temperované 

litiny . U jednoho soukromého modeláře dali vyrobit jasanové násady holí a 

bukové hlavy driverů. Opracování hlav želez, zatmelení násad a ovinutí 

držadel obstaral Ing. Bouček v dílně fyzikálního ústavu techniky. Vaky 

4



 

 

 

5



ušil dle návrhu hráčů brněnský sedlář a tak mohli být vybaveni zájemci o 

hru velmi levnými sadami golfové výzbroje. Bylo vyrobeno kolem patnácti 

sad, označených znakem výrobců P-M-B /Přikryl, Mikš, Bouček/. Z této 

výroby se zachovalo několik holí, s nimiž hrají někteří brněnští hráči 

dodnes. 

 

Golf se začal trénovat a pravidelně hrát na bývalém vojenském 

cvičišti v Brně - Králově Poli. Nyní je v těch místech vybudováno 

sídliště Lesná. Na samém okraji cvičiště se nachází nouzová kolonie 

domků zvaná “Šanghaj”. Z šanghajské mládeže byli rekrutováni první 

“caddies” brněnských golfistů. Hrávalo se pravidelně v sobotu odpoledne 

a neděli dopoledne. S brněnskou posádkovou správou byla sjednána dohoda 

o používání cvičiště za minimální uznávací poplatek. K pravidelným 

hráčům tohoto prvého období brněnské golfu náleželi zejména Ing. Zdeněk 

Přikryl s chotí Drahou, bratři Ing. Jaroslav a Ing. Ota Mikšové, Ing. 

J. Bouček, Ing. Zaorálek, sourozenci Majka a Alois Ždímalovi a 

posluchačky mediciny Olga Svobodová a Luba Linhartová. Styl hry byl 

zcela samorostlý, s hrou se pospíchalo, jako by záleželo na čase, za 

který se míč dopraví z odraziště do jamky. Také rozmístění jamek a drah 

na cvičišti bylo zcela neodborné.  

 

Hráči brzy poznali, že se s takovou nikdy nezmocní umění golfu a 

proto se vypravila skupina pěti hráčů koncem jara 1933 do Píšťan, aby 

se seznámila s řádným hřištěm a způsobem hry. Podrobili se tam tréningu 

u tamního trenéra Jana Wolfa. Návštěvy Píšťan a spolupráce s trenérem 

Wolfem se pak staly páteří rozvoje golfového sportu v Brně. 

 

Na vojenském cvičišti bylo postupně improvizováno 6 drah s 

odrazišti a pískovými “greeny”. Hrávalo se ještě podle pravidla 

“stymie”. Sčítací lístek z té doby uvádí délky drah, bogey i par 

hřiště. První mistrovství Brna v golfu se hrálo na podzim 1934. 
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Hole značky „P-M-B“ Cleek & Putter po O. Mikšovi (ze sbírky Ing. I. Pavlíka) 
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Klubovými mistry byli J. Bouček a D. Přikrylová.  

 

Na začátek r.1935 připravil oddíl velkou propagační akci golfu v 

Brně. Byl vydán propagační leták navržený architektem Františkem 

Kalivodou a 30.dubna uspořádán večer golfu v zrcadlovém sále hotelu 

Passage. Pozvánka vybízela k zhlédnutí ukázek hry na cvičišti při 

příležitosti zahájení sezóny 4.května 1935. Výsledek akce byl dobrý, k 

brněnským golfistům přistoupili MUDr. Gustav Mach s chotí Olgou, MUDr. 

Vladimír Novák s chotí MUDr. Jarmilou Novákovou, Ing.arch. Antonín 

Dvořák s chotí Marianou, Ing. Karel Tachovský a student gymnázia Axel 

Steiner. V témže roce zavítal jednoho dne na brněnská hřiště Američan 

Ross Thompson, starý přítel čsl. golfu, který pak při každém 

následujícím pobytu v ČSR neopomenul se setkat se svými brněnskými 

přáteli. Tak poznali Brňané, co to je vrcholný golf té doby. Navázán 

též styk s Ing. J. Charvátem, pozdějším projektantem hřiště v 

Klánovicích a naším předním expertem v otázkách stavby golfových hřišť. 

24.10.1935 byl uspořádán společenský večer na ukončení turnaje a 

druhého mistrovství /mistry Brna se stali opět Ing. Bouček a D. 

Přikrylová/. Do Brna pozván trenér Wolf na týdenní kurs hry. 

 

Rok 1936 se stal rokem přípravy založení samostatného Golf Clubu 

Brno. Ustavující valná homada se konala po ukončení sezony 19.10.19363. 

Do klubu se přihlásila řada představitelů Českého společenského života, 

univerzitní profesoři, lékaři, právníci, inženýři v počtu asi 25 osob. 

Dále též někteří brněnští průmyslníci židovského původu, hlásící se 

tehdy k německému Brnu, asi 15 osob. Přesný seznam se nedochoval. 

Písemnosti klubu byly zničeny za náletů na Brno. Zvrat v členské 

základně přiměl část členů golfového oddílu Spolku absolventů techniky, 

že se distancovali od další součinnosti s novým klubem a pěstovali svou 

zálibu v golfu mimo rámec GCB. První předsednictvo GCB mělo toto 

složení: předseda Prof.MUDr. Vladimír Novák, místopředseda Fridrich 
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Rohrer, jednatel Doc.Ing. Jaroslav Bouček, hospodář Herbert Gottlieb, 

kapitán MUDr. Gustav Mach. Členové výboru Ing.arch. Antonín Dvořák, 

JUDr. Alois Pražák, řed. Sigfried Blumenthal4. 

 

Hlavní starostí předsednictva nového golf klubu v letech 1937-38 

bylo nalézt pozemek pro výstavbu řádného golfového hřiště. Jako nadějné 

se jevily zejména dva pozemky a to na Kamenném vrchu a na vrchu 

“Strážná” v Lelekovicích u Brna. Začátkem r.1938 prošel návrh na 

pronájem Kamenného vrchu městskou radou, bohužel nedošlo ke konečnému 

přiřknutí, ježto nebylo možno dosáhnout uvolnění části pozemku ze 

soukromého vlastnictví. Také přiřknutí druhého pozemku na Strážném 

vrchu bylo přislíbeno v červnu 1938, avšak blížící se politická krize 

zabránila i této realizaci. Byla též uvažována část obory na brněnské 

přehradě. Všechny pozemky shlédl Ing. J. Charvát5 a projevil ochotu 

vypracovat konečný projekt hřiště. 

 

Po sportovní stránce se v letech 1937-38 rozvinula bohatá sportovní 

činnost zásluhou iniciativy kapitána klubu Dr. Macha a jednatele Ing. 

Boučka. Byly uspořádány četné skupinové zájezdy do Píšťan s účastí na 

tamnějších golfových turnajích6. Po otevření pražského hřiště v 

Klánovicích došlo i k sportovním stykům s GC Praha. Trenér Wolf byl 

pravidelně zván v době mimo lázeňskou sezonu do Brna a vedl též zimní 

golfovou školu, uspořádanou v jednom z výstavních pavilonů brněnského 

výstaviště. Při jednom ze svých pobytů pomohl trenér Wolf přestavět 

brněnské provizorium na 9 jamek a určit správné „bogey“ hřiště. Paní 

Olga Machová se vypracovala v nejtalentovanější hráčku klubu. V r.1938 

se zúčastnila dámského mezinárodního mistrovství ČSR v Klánovicích a 

umístila se na velmi čestném třetím místě. Tento úspěch opakovala i v 

r.1939 opět v Klánovicích. V r.1947 hrála na dámském mistrovství ČSR v 

Mariánských Lázních a obhájila ve velmi silné konkurenci páté místo. 

Také na III. Mezinárodním amatérském mistrovství pánů v Mariánských 
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Společnost na brněnském hřišti v r. 1935 (nahoře) a na turnaji v Klánovicích v r. 1940 (dole),  

zleva: Doc Ing..J. Bouček, sekretář GCP Ing. J. Charvát, Ing.arch. A. Dvořák a MUDr. M. Dvořák 
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Lázních se velmi čestně uved i brněnský E. Gottlieb tím, že vzdoroval 

nejlepšímu čs. hráči Hano Tonderovi prohrou teprve na 16.jamce. Ze 

zvláštních výkonů je třeba uvést Ing. Tachovského “hole in one” 

21.7.1938 v Píšťanech na jamce č.2 /132 yardů/ a v následujícím zimním 

období podobný úspěch Ing. Boučka na jamce č.5 v Brně /190 m na zmrzlém 

terénu/. Z pobytů brněnských hráčů na zahraničních hřištích je vhodné 

uvést golf manželů Machových na Brionech, na Bledu a ve vídeňském klubu 

v oboře v Lainzu. 

 

Konec roku 1938 byl poznamenán Mnichovem, pak přišla okupace 

Československa a druhá světová válka. Členská základna GCB se následkem 

politických událostí rozpadla. Řadě členů se podařilo uniknout do 

zahraničí, avšak mnozí zaplatili svými životy v koncentračních 

táborech. Mezi obětmi nacismu byli: Ing. Antonín Podrábský z tenisového 

a golfového oddílu Spolku absolventů techniky, z členů golf klubu pak 

MUDr. Václav Šilhan, JUDr. Richard Bäumel, manželé Fuhrmannovi a řed. 

Blumenthal7. 

 

Vojenské cvičiště zaplavily hordy SA a okupační vojsko. Spojení s 

Píšťany bylo přerušeno. Zbylá skupina českých golfistů zůstala odkázána 

na pohostinství pražského golf klubu v Klánovicích. V letech 1939-40 

došlo tam k řadě meziklubových utkání s GC Praha, golf klubem Třemšín a 

golf klubem Líšnice. Brno reprezentovali tito hráči: manželé Machovi, 

manželé Novákovi, Ing. Dvořák a Ing. Tachovský. Aby bylo možno alespoň 

cvičit golfové údery, zařídil Ing. Dvořák v jednom ze svých domů ve 

sklepních místnostech pokojový golf. Hrálo se z kokosové rohože do 

rozměrné sítě s vyznačenými směry úderů. Později byl v místnosti 

postaven cvičný automat “Spotlight Golf” získaný od Golf klubu Třemšín. 

Zde se scházeli zpočátku pravidelně, ale později po r.1940 už jen 

sporadicky, zbylí členové brněnského klubu. Zde se též pokračovalo v 

náboru nových hráčů, takže v říjnu 1945, po osvobození Rudou Armádou 
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měl klub už zase 38 členů8. 

 

Na jaře 1945 byl golf v Brně oživen na dobu dvou let9. Zbylí 

členově klubu přešli do Sokola Brno l, kde vytvořili golfový oddíl. Na 

něj byl též převeden majetek GCB. Manželé Machovi, Novákovi, Dvořákovi 

a Prof. Bouček zůstali golfu věrni i po zániku golfového oddílu Sokola 

Brno 1. Od r.1947 zajížděli na nově zřízené golfové hřiště ve 

Svratce10, které vybudoval podnikavý svratecký výtvarník Chocholáč. 

Projektantem hřiště byl Ing. Charvát. 

 

 

Prof.Dr.Ing. Jaroslav  B o u č e k , 

18. února 1980 

 

 
 

                                                           
1
 Při náletu na Brno dne 20.11.1944 byly mj. zcela zničeny I kanceláře GCB – viz Příloha č.1, str.1; 

 
2
 Odkaz na založení golfového oddílu při TJ Lokomotiva Ingstav Brno v r. 1967; 

 
3
 Na VI. Valné hromadě Golfového svazu ČSR (19.12.1936) byl GCB přijat za v pořadí již sedmého člena svazu, ve výboru pro něj 

byla “rezervována” funkce pokladníka; 
 

4
 Dalšími členy výboru byli Alfred Stiassny a Ing. Slávka Vuletič-Donátová. Cleny čestného výboru byli: Dr. Richard Baumel, Ing. 

Antonín Hodl, brig.gen. Eduard Kadlec, gen.kons. Augustin Low-Beer, brit. vice-kons. Valter Neumark, Dr. Felix Redlich, Viktor 
Stoupal, Prof.MUDr. Václav Šilhan a Dr.tech. Armin Weiner; 
 
5
 Blíže o Charvátových plánech nerealizovaných hřišť viz A. Halada “Hřiště, která se nezrodila”, Golf Digest, ročník 2015, č. 11 

listopad, s. 42-47; 
 
6
 Blíže o atmosféře I aktivitách viz P.Sedlák & J.C.Novák: “Piešťany – golfová křižovatka střední Evropy”, in ForGolf, 06/2011; 

 
7
 Podrobněji o válečném období viz Příloha č.1; 

 
8
 Dle jiných dokumentů GCB (“Zprávy akčního výboru pro valnou hromadu Českomoravského golfového svazu”) bylo v 09/1945 

evidováno 23 členů “kteří zaslali svá prohlášení o národní spolehlivosti” – viz Příloha č.1, str.2; 
 
9
 V období 1945-1947 byl J. Bouček členem výborů Golfového svazu ČSR, 2.6.1947 byl zvolen I. náměstkem předsedy svazu; 

 
10

 Původně “Golf klub umělců – 17”, později jako odbor Sokola ve Svratce, aktivní do cca 1955, od r. 1967 dle dohody s 
vlastníkem (n.p. Žďárské strojírny, později ŽĎAS,a.s.) užívané TJ Lokomotiva Ingstav Brno, později Golf Clubem Brno 1936, kol. r. 
1999-2000 na čas Par Golf Clubem, později už výhradně Golf Clubem Svratka 1932. Podrobně o historii hřiště, založeného po r. 
1941 A. Chocholáčem - viz J.C.Novák & P.Sedlák: “Svratka a Golf klub umělců – 17”, in FofGolf, 07/2011; 
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Příloha č.1 
  
“Zpráva GCB” z 10.9.1945 (zdroj: Archiv tělesné výchovy a sportu. Národní 

muzeum. Fond Zdeněk F. Klán. Inv.č.96, NAD č.65) 
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Příloha č.2 –  
               
“Dopis předsedovi…” (zdroj: Archiv P.Sedláka) – viz úvod této stati. 
 

Příloha č.3 –  

Fotografie v textu (zdroj: Archivy autora, I.Pavlíka, V.Boučka a P.Sedláka). 
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Příloha č.4 
 
AUTOROVO CURRICULUM VITAE  
 
 

 
Prof. Ing. Dr.  

Jaroslav  B O U Č E K 
 
(8. 3. 1903, Vídeň - 2. 7. 1985, Praha) 
 
 

 
 

 
Jaroslav Bouček se narodil 

v metropoli Rakousko-Uherska jako třetí, 
nejmladší dítě do rodiny finančního 
úředníka. Rodiče pocházeli z východních 
Čech, otec Václav z Nového Hradiště u 
Pardubic a matka Jana, roz. Kudrnová 
z Kutné Hory. Ve Vídni rodina žila do roku 
1915, kdy se přestěhovala do Hodonína 
k bratrovi pí. Boučkové, který zde měl 
strojírenskou továrnu a zemědělský statek. 
Václav Bouček převzal ekonomické vedení 
švagrova podniku. 

Obecnou školu vychodil ve Vídni, 
reálné gymnázium v Hodoníně a v Brně, 
kde v roce 1921 maturoval. Vysokoškolské 
studium absolvoval v l. 1921-26 v Brně na 
Vysoké škole technické, elektrotechnické 
fakultě, obor strojní a elektrotechnické 
inženýrství. Zde také po ukončení studia 
působil jako asistent u prof. V. Nováka, 
v roce 1931 obhájil doktorát technických 
věd a v roce 1935 byl jmenován 
docentem. Téhož roku vydal s V. Novákem 
souhrnnou publikaci o fotografických 
postupech „Praktická fotografie“ a 
zároveň převzal vedení senzitometrické 
laboratoře VUT Brno. Postupně se více a 
více věnoval vědním oborům souvisejícím 
s fotografickým obrazem a fotografickou 
technikou obecně. Senzitometrie (přesné 
exponování fotografického materiálu) se 
stala jeho celoživotním zájmem.  

Postupně rozšířil své působení i na 
Masarykovu univerzitu, kde přednášel o 
fotografii historických dokumentů. 
Společně s E. Hrbkem inicioval vznik oboru 
umělecká a reklamní fotografie na Veřejné 
škole uměleckých řemesel v Brně.  
Jako člen a později i předseda Klubu 
fotoamatérů v Brně organizoval kurzy pro 
fotografy, výstavy, přednášky a poznávací 
výměnné zájezdy mezi jednotlivými kluby 
v ČSR. Na výstavách presentoval své 
vlastní fotografie, které zároveň využíval k 
vědeckým výzkumům vlastností negativu a 
pozitivu.  

V roce 1933 se stal jedním ze 
zakladatelů Československé (dnes: České) 
společnosti pro vědeckou kinematografii, 
kde je dodnes uváděn jako jeden ze čtyř 
čestných členů. V rámci společnosti 
organizoval na Masarykově univerzitě a na 
VUT filmové projekce – např. promítání 
avantgardních snímků S. Ejzenštejna, V. 
Pudovkina, A. Dovženka a D. Vertova, 
které probíhalo pod policejním dohledem. 
Od r. 1936 spolupracoval s reklamním 
oddělením Baťových závodů ve Zlíně, kde 
se významně podílel na řešení problémů 
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barevného fotografického procesu. V roce 
1939 se stal smluvním odborným 
poradcem Baťových závodů, kde spolu 
s Františkem Pilátem sestrojil náš první 
senzitometr. Po zavření vysokých škol za 
okupace pracoval krátce ve Veřejné škole 
uměleckých řemesel v Brně, ovšem již od 
roku 1943 přešel na plný úvazek do 
Českomoravské společnosti pro úzký film 
ve Zlíně, kam se z Brna i přestěhoval a 
zůstal tam až do konce II. světové války.  

Po celou dobu pokračoval ve 
zdokonalování kontroly laboratorního 
vyvolávacího filmového procesu. 
Z válečného období pochází jeho patent 
senzitometrického klínu a další technická 
vylepšení. Významně se podílel na 
postupné modernizaci zlínských filmových 
laboratoří, které se ve své době staly 
jedněmi z nejlépe vybavených v celé 
východní Evropě.  

Na VUT Brno se vrátil již na podzim 
1945, v následujícím roce byl jmenován 
mimořádným profesorem, v období 1949-
51 zde působil jako řádný profesor. 
V únoru 1948 se oženil se Zdenkou 
Jarošovou a postupně se jim narodili tři 
synové - Vladimír, Jaroslav a Zdeněk. 
Rodina zpočátku bydlela v Uherském 
Hradišti, poté ve dvou podnájmech v Brně 
a od roku 1954 v Praze.  
 Již ve zlínských ateliérech se podílel 
na tvorbě plánů poválečné reorganizace 
československé kinematografie - a v rámci 
toho i na přípravách založení filmové 
vysoké školy - společně s A. M. Brousilem, 
E. Klosem a K. Plickou. Toto úsilí bylo 
korunováno v roce 1946 zřízením Filmové 
fakulty na Akademii múzických umění 
v Praze. Od počátku existence FAMU zde 
aktivně pracoval - nejprve v souběhu 
s pedagogickou činností na VUT v Brně, 
velmi brzy se však soustředil již jen na 
pražskou FAMU. Po celé období svého 
působení zde zastával funkci vedoucího 
katedry filmové a televizní techniky. 

V letech 1954-1958 byl po jedno funkční 
období děkanem fakulty.   

I po odchodu do důchodu v roce 
1973 nadále působil ve svém oboru, 
zejména v rámci Výzkumného ústavu 
zvukové, obrazové a reprodukční techniky 
v Praze (VUZORT), zřízeného v roce 1953. 
Od založení ústavu byl jednou z jeho 
klíčových a respektovaných osobností i 
přes to, že nebyl zaměstnancem, nýbrž jen 
externím spolupracovníkem. Zde dále 
zdokonaloval senzitometrickou techniku a 
získal řadu dalších dílčích patentů. Ve 
spolupráci s ředitelem ústavu Ing. M. 
Jahodou se mu podařilo vybudovat 
moderní senzitometrické pracoviště, za 
což v r. 1963 obdržel vyznamenání Za 
zásluhy o výstavbu a krátce poté byl za 
vědecký přínos v daném oboru jmenován 
čestným členem mezinárodní asociace 
filmových techniků UNIATEC. 
 Od přelomu 60. a 70. let se více 
zaměřoval na reprodukční techniku. 
Z pověření Mezinárodní reprografické 
rady, jejímž byl viceprezidentem, se 
významně podílel na organizaci V. 
reprografického kongresu v Praze v roce 
1979. Působil v mnoha domácích i 
mezinárodních filmových společnostech - 
např. v Ústavu reprografických technik 
v Londýně, byl členem poradního kruhu 
Československého filmového ústavu, dále 
ve Filmovém technickém sboru (FITES), ve 
Společnosti amerických filmových a 
televizních inženýrů (SMPTE) a dalších. 
 
  

 
 
 
 
 
/Podle archivních dokumentů a informací 
získaných rozhovorem s autorovým synem 
Ing. Vladimírem Boučkem zpracoval editor 
této publikace v březnu 2016/ 
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