
DalŠí téměř zapomenutou clsobností 5Í]o.,ielloLl

s RoŽmitálemje ldarel Daniel Cangloff, 11louhol*tý

lesm ístr na tam ním arcibi s{< upsl<ém rlelkostat k i-t.

Ve l'olném čase r,\.nrvsle,l celcu i'acju růzrrých
přístrcljů. UŽ za svého života bv] nezýván čes-
kÝrn Aichiryiéclenl. Ces]lJinr i pi"esto, Že jcho otec
pocházel z Alsasl<a a matl.:a z Eavorska' },]arociii

se v Praze. kde také absoir''oval .jednoroční kurz
při tarnní pLr]ytechnice. Přesto se tento technicjiv
naclaný mladíi< r"ozhocll pro lesnické por.oiání.

Roku ]830 se s dobrÝm prospěchenr poclroLiil ies-
nické zkoušce a otldrŽel rlýuČní iist" PrvnÍm půso-
bištěnr se mu o rolr pozdšji sťal právě RoŽmitá],
kde nastoupil dr'aadrlacetiletý Ganglofť jako písař
lesního úřadu. Učarovár-i nlístnÍn-ri ie sy o tcm roku
1870 v pamětní knize Štěrbinskélro re-i,írrr píše:

Vzpomínám s opravdovým potěšením mohutných porostťi, kte ré zdobity zejména
lesní oddělení PrúseÍ< a Ikbylí hÍavu, kctyž jsemv roce 1831 vstoupit do sluŽby na
roŽmítalské pcnství. Lidskau rukou neporuŠentí přírod'a se tu představovalavelko-
lepostí vzrtisttt a mocně ptisobila na človělra. od,dělení Frtisek.." bývalo rozlehlott
lotLl<ou, ležící tehdy v pralese 20()- ctž 300tetém, který se rozprastíral na ptoše větší
neŽ ila jiter (57,5 ha)" Tento prales se t(ihl od Třemšína a I{řemete da štěrbinského
polesí přes I{obylí hlavu a navazoval zt\e na krásný porost zvaftý Dtouhci leč.
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V rěsné hlízkosti Gtttt;1lo.f.|ot'tl křiŽe stojí tato
TřetnŠínská l:otLtla z poltlviny, 1q. 'stolctí. Půy()dně
;noŽlltí kttpit:, 1:li'lzději utu|rlll ťi |esnicktí bouda.



Není divu, Že mladého Gangloffa brdské lesv uchvátily. Vžclyť někteříveiikáni měIi
v průměru téměř dva metry (podobně jako SvatohorskÝ club) a bylijen o deset metrů
niŽší neŽ Petřínská rozhleclna.

Nenáročná písařská funkce umoŽňovala pilnému mIadíkovi ve voinem Čase dále
studovat. Postupně skládal jednu zkouŠku za druhou. S výbornÝm prospěchem tak
v roce 1837 získal titul lesního inženýra. Jeho brclské opo1ení však netrvalo cllouho.
Po dvou letech byl přeloŽen na jiné působiŠtě. Natrvalo se do RoŽmi tá|u vrát|| aŽ
roku 1864. To uŽ mu bylo pětapadesát. Přesto byl stáIe plný energie. Tento třemŠín-
ský pobyt se tak stal vrcholem -ieho oclborného Života: arcibiskupské lesil proměnil
ve vzorně vedený podnik, na kterÝ sejezclili dír'at lesníci z celých Čech. A spatřili tu
něco dosud nevídaného: roŽmitá]ské lesy protínala šachovnicová síť rozdělovacích
průseků' která čIenila jednotlivá lesní oddělení. A důsleclek? Žádnépolomy, zdravý
les i lor'ná zvěř. Také potoky dostalv nová kor;,ta, allv mohly sváclět vodu do Že1ezáŤ-
ských závodů.

Při tom vŠem si přemýšlivý GangloffjeŠtě naŠel čas na své vvnálezy' které usnacl-
nily a urychlilil lidem práci. A nebylo jich málo. V roce i838 sestrojil pro usnadnění
taxačních prací (zjiŠťování parametrů lesních porostů) dendronretr, kterym mohl
změřit průměr Stromu v libovolné l,ýšce. V roce 1856 zkonstruovaI přístroj na měření
ploch (planimetr) na mapových podkladech pro lesní hospoclářské plány. V1,uŽii v něm
principu postupné přeměn1, sloŽitých mnohoúhelníků v trojúhelníky. Později plani-
metr ještě vylepšil a upravil pro metrickou Soustavu, která byla v Rakousku-Uhersku

vangloffova kttpesní buzola kombínovanú se slttnečnínti hoclintlni (tlvnitř chybí stř'e!ka)

:&



Zavedena roku 187ó' Toto.jeho s.''ětr:vě unikátní řeše ní násieclně vyuŽili daiŠÍ konstrui<-
tét.i planinletrů. V roce l856 zísLaj patent na stroj pio 1rýrcibu šinrjelů (tzl.. šinclelka),
i<teré se tehdv pouŽívaly.iako clřevěná střešní kr1'tina misto clnes pouŽívaných tašek.
Stroj měl pozdqi vellrý úspěch, bvl na různých výstaváclr (Praha, Vídeň - střibrná
nredaile)' Na mezinárodní prům1,'sloyf yýsf 3y! l' be lgickór-n Namuru b1,l dolicnce oce.
něn zlatou rrredailí" Šinclelka sestáVala c několilra okruŽních pil a rotaČního hobjíku.
Výroba šindelů byia zřízena nedaiekcr hráze rvbníka {-}bžera (mezi Starýnr licžrnitá.
lem a VěŠínem) r' blíz|iostí dne s již neerístující vvsoké pece, V době nejr,ětšího rozma-
chlt se tu ročně vyrábělo aŽ milion kr-rsů Šindelů rcČně" BohuŽel r.še, l,četně stroiníh{.r
zaŤÍz.ení, zničil požár r, roce 1922' DalŠím jelro r,vnále zem byl pr:ístro.j" lrterý umoŽňo.
val převod délek měřených po svalru pásnrem na clélku voclorotlnou (1860). Přístroj
pracoval v rozsahu 1,8 18 m. Následujícími třemi vvnálezy se opčt r,rátil k rlýrobkům
ze dřer,a. Roku 1876 tO b)rl stro.j 13"1,ýrobu zápaliioilÝch dřívek. Jeho h]avní částí bylo
vodorovně se otáčejíci kolo (karusel) s noŽi a hoblíčkl,po ob1,odě. Na obr,od ]<o]a se
také zakiáclalil Špalíčky dřeva. Hotorlá zápalkor,á clřívka a oclpad padaiy odděleně do
zásobníků. Při clese ti otáČkách za nrinutu clor,ecll zhoiorlit t,.íce neŽ miiion zápa]kovÝch

Zde, asi 3,5 ktn jihoztípacÍně otl |ltttí pod.!.řentšínatn
ktíysi stá:vaI dvě stě let starý hll. V roce l8ó9 pcd ním
nechttl Gangloff tta žultll,ént potlsttt\,Ci pŮstayit tť|1to
litinot,y. kříŽ,

.."**ée*..**'.

(} dn glo.fftit, |-Lrob nú stdro roŽmit(il s kent h r.Llí tovč



dřivekza hodinu! o rok později vymyslel na podobném principu stroj na výrobu tuŽ.kových dřívek a stroj na výrobu dřevěných floků do bot (asi 1,s cm d]ouhá dřívka,kterými se podobně jako hřebíky připevňovaly podeŠve bot). A takto by se mohlo dálepokračovat. Je politováníh odné, žev archivu Národního technického muzea;eŠtě postu ]etech neni zpracována Gangloffova pozůstalos t, mezi jinými i s dvanácti patent-ními listinami.


