
Technický a vědecký pokrok 

Ve druhé polovině 19. století vznikla celá řada převratných vynálezů. 

Doprava 

Zatím byl nejdokonalejším strojem parní stroj. Hodil se jen na velké dopravní prostředky (lokomotiva, 

parník), kde mohly být dostatečné zásoby uhlí a vody.  

Vědci se snažili najít jiný pohon. Novým vynálezem byl spalovací motor, využíval jako palivo benzín 

nebo naftu. První automobil vypadal jako kočár, dosahoval rychlosti jen 20 km za hodinu, ale rychle 

se zdokonaloval. Trochu později vznikl motocykl. 

Spalovací motor umožnil konstruktérům odpoutat se od země, začaly se objevovat ( místo  balónů ) 

první  řiditelné  vzducholodě a kolem roku 1900 i první letadla. V těch prvních letci-vynálezci 

riskovali život. V roce 1910 již letadlo dokázalo uletět 100 km, letadla byla poháněna vrtulí. V této 

době lidé sestrojili první ponorky. 

Elektrická energie 

Ve druhé polovině 19. století se lidé naučili elektrickou energii více vyrábět a více využívat. Vyráběly ji 

parní nebo vodní turbíny, aby poháněly stroje v továrnách nebo tramvaje. Elektr. energie se stále více 

začala používat ke svícení a pro pohon nových přístrojů: šicí stroje, sporáky, ledničky, pračky. 

Komunikace 

Znalost elektrické energie vedl k vynálezu mikrofonu a telefonu ( volalo se přes ústřednu ). Na 

principu telefonu se začaly fungovat přenosy z divadel a koncertů. 

Zaznamenávání obrazu a zvuku 

Fonograf  –   zaznamenával a přehrával zvuky, předchůdce gramofonu. Do té doby existovala jen 

živá hudba a teď si mohli lidé přehrát oblíbenou skladbu nebo písničku. 

V 80. letech 19. století byl vynalezen film a první fotoaparát. První filmové představení bylo v Paříži 
1895, film byl němý. 
 

Další objevy 
 
Lékařství  - narkotické účinky některých plynů, operace v celkové narkóze, rentgenové paprsky, 
Vznikl nový obor mikrobiologie. 
Kolem roku 1900 se objevily první umělé hmoty. 
 
 
Prostuduj text a písemně odpověz na otázky: 
 

1. Které vynálezy vznikly díky spalovacímu motoru ? 
2. K čemu se používala elektrická energie ? 
3. Které vynálezy vznikly pro komunikaci ? 
4. Co je to fonograf ? 
5. Které znáš objevy v lékařství ? 
6. Kdy a kde se hrál první film ? 


