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V tomto roce uplyne 200 let od narození profe-
sora pražské techniky Carla Josepha Napoleona
Ballinga (v literatuře později Karl Napoleon Balling),
vynikajícího představitele chemie a chemické techno-
logie, pedagoga, který vychoval řadu generací odbor-
níků pro různá odvětví včetně sladařství a pivovarství.
Tato vědecká osobnost světového formátu byla nazý-
vána velmistrem zymotechniky v Evropě (obr. 1) [1,
2, 3].

Rod Ballingů pocházel zřejmě z Anglie [4]. Bližší
zprávy jsou o jeho dědovi Kašparu Ballingovi, který
byl německé národnosti a pracoval jako stavební in-
ženýr ve Würzburgu v Německu. Na konci 18. století
byl Kašpar Balling povolán do Čech, aby tu stavěl cí-
sařské silnice. Byl zaměstnán u knížecí rodiny Rotten-
hanů jako „ingenieur et architectus a Rottenhan“. Na
svou dobu výjimečná knížecí rodina Rottenhanů vlast-
nila panství v severozápadních Čechách na Chomu-
tovsku. Tehdejší majitel panství J. F. Rottenhan zastá-
val významné funkce v Rakousko-Uherské říši, ale
především se věnoval svým průmyslovým podnikům
[3].

Otec profesora Ballinga Michael Balling (1776 až
1848) pracoval celý život v oboru hutnictví [3, 4, 5].

This year, it will be 200 years since the birth of a
professor of the Prague Polytechnic (Pražská Tech-
nika) Carl Joseph Napoleon Balling (in literature la-
ter on Karl Napoleon Balling), an outstanding repre-
sentative of chemistry and chemical technology and a
pedagogue, who taught generations of professionals
for various fields including malting and brewing. This
scientific figure of global scale was referred to as the
Master of zymotechnique in Europe (Fig. 1) [1, 2, 3].

The Ballings family probably originated in England
[4]. More detailed information is known about his
grandfather, Kašpar Balling, who was of German na-
tionality and worked as a construction engineer in
Wurzburg, Germany. At the end of the eighteenth cen-
tury, Kašpar Balling was called upon to build imperial
roads in Bohemia. He worked for a princely family cal-
led the Rottenhans as „ingenieur et architectus a Rot-
tenhan“. The Rottenhans family was quite remarkable
for that time and owned a domain in the northwest Bo-
hemia in the Chomutov region. That time’s current ow-
ner of the domain, J. F. Rottenhan, held an important
position in the Austro-Hungarian Empire, but most of
all, he focused on his industrial corporations [3].

Professor Balling’s father, Michael Balling

Obr. 1 / Fig. 1 Prof. Carl Jo-
seph Napoleon Balling
(1805–1868)
(Archiv autorky podle
F. Chodounského 1891 /
Archive of author accor-
ding to F. Chodounský )

Obr. 2 / Fig. 2 Gabrielina Huť v Červeném Hrádku na Chomutovsku
/ Gabriela’s Iron-mill in Červený Hrádek in Chomutov’s region (Archiv
Oblastního muzea v Chomutově / Archive of Regional museum in
Chomutov)

Obr. 3 / Fig. 3 Klabavské železárny v roce 1880 / Iron-works in Kla-
bava in 1880 (Archiv Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech /
Archive of Dr. Bohuslav Horak’s Museum in Rokycany)

Obr. 4 / Fig. 4 Radnice města Rokycan
z roku 1890, v jejíž blízkosti bydlel C. J. N.
Balling s rodinou v době svých gymnasij-
ních studií / Townhall in Rokycany in 1890.
C.J.N. with his family lived not far from this
town in time period of his high school
study. (Archiv Muzea Dr. Bohuslava Ho-
ráka v Rokycanech / Archive of Dr. Bohu-
slav Horak’s Museum in Rokycany)

V hutnické historické literatuře je uváděn jako
jeden z největších železářských odborníků
19. století. Poměrně velmi mladý se stal kon-
trolorem a později šichtmistrem v Gabrielině
Huti v Červeném Hrádku na Chomutovsku
(obr. 2), která patřila rodině Rottenhanů. Na
počátku svého působení v této huti se oženil
s Annou Röslerovou, dcerou guberniálního
rady v Praze, a měl s ní pět dětí – tři syny
a dvě dcery [3].V roce 1814 byl přijat za šicht-
mistra v rokycanských železných hutích
v Klabavě (obr. 3), které od svého vzniku pat-
řily městu Rokycany (obr. 4).V roce 1815 byl
vybrán do čela po napoleonských válkách re-
organizované správy železáren na panství
Zbiroh-Točník-Králův Dvůr jako vrchní šich-
tovní ředitel se sídlem na Zbirožském zámku.
Zde působil až do odchodu do penze v roce
1828 [3, 4].

Carl Joseph Napoleon se narodil Mi-
chaelu a Anně Ballingovým v Gabrielině Huti
21. dubna 1805 jako třetí dítě.

Mladému Karlovi i sourozencům zřejmě
poměrně zámožní rodiče umožnili soukro-
mou výuku. Karel jako externista skládal

(1776–1848), worked in the metallurgy in-
dustry his entire life [3, 4, 5]. According to the
historical literature on metallurgy, he was
considered one of the biggest experts in his
field in the nineteenth century. At a rather
young age, he became a controller and later
the shift manager v Gabriela’s Iron-mill loca-
ted in Červený Hrádek in Chomutov region
(Fig. 2), which was owned by the Rottenhans.
In the beginning of his career in this iron-mill
he married Anna Roslerová, a daughter of a
gubernial counselor in Prague. They had 5
children – three sons and two daughters [3].
In the year 1814, he was hired as the shift
manager in the Rokycany Iron-works in Kla-
bava (Fig. 3).The iron-works belonged to the
city of Rokycany (Fig. 4) since their estab-
lishment. In 1815, due to a corporate re-
structure in the administration of iron-works
at the Zbiroh-Točník-Kralův Dvůr domain,
caused by the end of the Napolean Wars, he
was chosen as the head shift director at the
headquarters located at the Zbiroh castle.He
worked there until he retired in the year 1828
[3, 4].
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zkoušky na gymnáziu v Plzni. Gymnaziální studia ukončil v roce
1820. Bylo mu pouze 15 let, když nastoupil na pražský poly-
technický ústav (Königliche böhmische ständische Lehranstalt zu
Prag – Královské české učiliště v Praze). To svědčí o jeho velkém
nadání a také o jeho praktických znalostech z hutnického prostředí.
Gymnázium nebylo považováno vzhledem k výhradní orientaci této
školy na klasické jazyky a kulturu jako vhodné pro přípravu na tech-
niku. Reálné gymnázium v té době ještě neexistovalo, a pro studia
na technice byla dávána přednost adeptům, kteří absolvovali něko-
likaletou praxi v průmyslu.Karel měl v té době bohaté poznatky o hut-
nictví, které získal od svého otce, a kromě toho rodina od jeho dět-
ství bydlela prakticky přímo v huti, nebo v její blízkosti, a mladý Karel
se neustále pohyboval v tomto provozu.

Karel Balling studoval na technice tři roky a úspěšně složil
zkoušky ze všech hlavních předmětů. Jeho učiteli byly významné
osobnosti techniky. Matematiku a mechaniku přednášel první ředi-
tel polytechniky F. J. Gerstner (1756–1838), přírodopis F. Max Zippe
(1791–1863) a chemii J. Steimann (1779–1833). Jména těchto hlav-
ních učitelů Karla Ballinga svědčí o tom, že se připravoval na půso-
bení v hutnickém průmyslu.Proto také navštěvoval i přednášky z hor-
ního práva na právnické univerzitě. Po studiích podnikl v roce 1823
cestu po hutích a dolech v Čechách, aby poznal tento obor v praxi.
V tomtéž roce nastoupil do služeb císařských železáren na Zbi-
rožském panství, kde byl jeho otec ředitelem. V roce 1824 odešel
na pražskou polytechniku a zasvětil svůj život vědě a výuce vy-
sokoškolských odborníků [2, 6, 7].

Bratři Karla Ballinga rovněž vystudovali polytechniku v Praze.Bratr
Josef působil jako ředitel dolů a hutí na panství knížete Metternicha
v Plasích, Bedřich ve stejném oboru na panství knížete Schwarzen-
berka v Českém Krumlově. Také sestrám Maxmiliáně a Rosalii se
dostalo mimořádného vzdělání a obě se provdaly za dobře situo-
vané Čechy [3, 4].

Profesor Balling se celý život hlásil k německé národnosti. Ale ani
v dobách zostřených národnostních rozporů po roce 1860 neměl vy-
loženě nepřátelský vztah k českému národu. Setkával se pracovně
s českými vlastenci jako byl historik prof. Palacký, vědec a básník
prof. Šafařík či básník Erben. Velice si vážil práce českých pivovar-
níků a úzce s nimi spolupracoval. Na sklonku svého života, snad
i ovlivněn chorobou a agresivními německými členy profesorského
sboru, učinil některá nacionalisticky zaměřená rozhodnutí proti čes-
kým profesorům. Nezměnilo to však jeho sympatizující a tolerantní
postoj k českým studentům a k českému národu.Tím se výrazně od-
lišoval od většiny německých profesorů pražské techniky. Ballingova
rodina pomalu splynula s českým etnikem a ve třetí generaci se zcela
počeštila. Jeho syn Karel M. Balling (1835–1896) vystudoval poly-
techniku v Praze a báňskou akademii v Příbrami. Stal se význam-
ným metalurgickým odborníkem a profesorem na příbramské aka-
demii. Dcera se vdala za Ballingova asistenta, pozdějšího prof.
Antonína Bělohoubka. Jeden z vnuků, Karel Balling (1889-1972),
studoval chemii, ale následně se věnoval hudbě. Byl zakladatelem
známého politického kabaretu Červená sedma v Praze a ředitelem
Ochranného sdružení autorského. Druhý z vnuků byl vynikající český
malíř [8].

Pedagogickou činnost zahájil Karel Napoleon Balling v roce
1824, kdy nastoupil na Pražský polytechnický ústav jako zatimní ad-
junkt na katedře prof. J. Steimanna. Prof. Steimann poznal velké na-
dání mladého Ballinga a vyvolil si ho za svého asistenta. Po dvou le-
tech se Balling stal definitivním adjunktem [1, 2, 3, 6]. 16. 7. 1835
byl na základě vítězství v konkurzním řízení mezi třemi adepty [6]
jmenován profesorem všeobecné a technické chemie na Praž-
ském polytechnickém ústavu.

Pražská technika byla založena v roce 1707 a chemie se zde za-
čala vyučovat již v roce 1803 [6, 9, 10]. Od školního roku 1817/1818
se výuka chemie rozšířila na dva roky. Chemický obor se dostal na
první místo. Katedra chemie vedená prof. Steimannem zahájila
v roce 1818 i samostatné přednášky ze sladařství a pivovarství,
následně octárenství, lihovarství a drožďárenství, které byly jedny
z prvých tohoto druhu ve světě [2, 6].

Po smrti prof. Steimanna v roce 1833 se Balling stal jeho ná-
stupcem. Přednášel týdně pět hodin v prvním ročníku všeobecnou
a teoretickou chemii. V zimním semestru seznamoval posluchače
s obecnou problematikou chemie, s jednoduchými látkami a jejich
reakcemi, se způsoby získávání kovů včetně jejich výskytu v přírodě
čili s hutnickou chemií. V letním semestru přednášel o solích a or-
ganických látkách a současně osvětloval přirozené procesy zuhel-
ňování, spalování, hnití a tlení.V druhém ročníku zajišťoval přednášky
z tzv. technické chemie, které měly sedm větších kapitol: agrikulturní

Carl Joseph Napoleon was born in the Gariela’s Iron-mill on the
21st of April 1805. He was Michael and Anna Balling’s third child.

As the young Karl’s and his siblings’ parents were probably quite
prosperous, he was given private education. Karl as an external stu-
dent did his exams at a grammar school in Pilsen. He finished his
high school education in 1820. He was only 15 years old when
he entered the Prague Polytechnic. That shows his great talent
and practical knowledge from the metallurgical environment. The
grammar school was not considered a good preparation for a career
in technology, because it focused on languages and cultural studies.
A real technical high school did not exist at the time, so if students
wanted to pursue an education in technology, the ones with a long
experience in the industry would have an advantage. Karl had a lot
of knowledge about metallurgy, which he acquired from his father
and besides that, his family lived practically in an iron-mill or very
close to it and Karl was always around observing the work.

Karel Balling studied at the Polytechnic for three years and
successfully passed his exams in all the main subjects. His teachers
were important figures in technology. F. J. Gerstner (1756–1838), the
Polytechnic’s first director, lectured Mathematics and Mechanics,
F. Max Zippe (1791–1863) natural history and J. Steimann
(1779–1833) chemistry. The names of Karl Balling’s main teachers
show that he was preparing to work in the metallurgy industry. That
is also why he attended lectures on mining law at a law university.
After his studies in 1823, he went on a trip around iron-mills and mi-
nes in Bohemia to familiarize himself with this field’s day-to-day work.
In the same year, he started working at the imperial iron-works
in the Zbiroh domain, where his father was the director. In 1824,
he left and went to teach at the Prague Polytechnic and dedi-
cated his life to science and the education of university pro-
fessionals [2, 6, 7].

Karl Balling’s brothers also studied at the Prague Polytechnic. His
brother Josef worked as the director of mines and iron-works at
prince Metternich’s domain in Plasy, Bedřich worked in the same fi-
eld at prince Schwarzenberk’s domain in Český Krumlov. Karl’s sis-
ters Maxmiliána and Rosalie got an outstanding education as well
and they both married highly situated Czechs [3, 4].

Professor Balling considered himself a German all his life. Howe-
ver, even after the year 1860 when the two nations’ conflict escala-
ted, he did not feel negatively towards the Czech nation. As a part
of his job, he had been meeting with some Czech patriots like his-
torian professor Palacký, scientist and poet professor Šafařík or poet
Erben. He valued the work of Czech brewmasters and cooperated
with them closely. At the end of his life, maybe influenced by his di-
sease and some aggressive German professors, he made some na-
tionalistically focused decisions against Czech professors. However,
that did not change his sympathizing and tolerant approach to Czech
students and the Czech nation. That made him different than most
of the German professors at the Prague Polytechnic. The Balling fa-
mily slowly merged with Czech ethnicity and by the third generation
it was completely Czech. Balling’s son, Karel M. Balling (1835-1896)
studied at the Prague Polytechnic and the Mining Academy in Příb-
ram. He became an important metallurgic expert and a professor at
the Mining Academy. Karl’s daughter married his assistant, later pro-
fessor, Antonín Bělohoubek. One of Karl’s grandchildren, Karel Bal-
ling (1889-1972), studied chemistry, but he ended up doing music.
He was the founder of a well-known political cabaret Červená Sedma
(Seven of Hearts) in Prague and the director of Authors’ Copyright
Union. Another grandson was a famous Czech painter [8].

Karel Napoleon Balling started teaching in the year 1824,
when he started working at the Prague Polytechnic as a temporary
adjutant at professor’s J. Steimann’s department. Professor Stei-
mann saw young Balling’s talent and chose him to be his assistant.
Two years later, Balling became the permanent adjutant [1, 2, 3, 6].
On the 16th of July 1835 he won a selection process and was na-
med the professor of general and technical chemistry at the
Prague Polytechnic.

The Prague Polytechnic was founded in the year 1707 and che-
mistry was first taught there in 1803 [6, 9, 10]. Since the school year
1817/1818, chemistry was extended into a two-year study. The che-
mistry department became the number one. In 1818, the de-
partment, lead by professor Steimann, started separate lectu-
res on malting and brewing, following also vinegar, spirit and yeast
production. These kinds of lectures were one of the first of a kind in
the world [6, 2].

After professor Steimann’s death in 1833, Balling became his
successor. He gave lectures on general and theoretical chemistry
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chemii, kvasnou chemii, výrobu hliněného páleného zboží a skla,
barvířství, hutnictví, výrobu potaše, sody, skalice, kamence apod.
Přednášky byly zaměřeny na teoretickou i praktickou stránku výrob
a byly doprovázeny četnými pokusy [3].

Od roku 1844 usiloval prof. Balling o zavedení přednášek z ana-
lytické chemie (prubířství), které považoval za nezbytné pro doplnění
znalostí z technické chemie. V roce 1844 bylo povoleno konat před-
nášky pro studenty, kteří již absolvovali kurz všeobecné chemie,
v roce 1849 byla analytická chemie zavedena jako mimořádný před-
mět a v roce 1850 jako předmět řádný. V zimním semestru se před-
nášela pět hodin týdně kvalitativní a kvantitativní chemie podle nej-
modernějších učebnic Rosea Fresenia. V letním semestru proběhlo
třicet hodin cvičení. Od roku 1853/54 pak bylo třicet hodin cvičení
v obou semestrech. V mladším věku prof. Balling neustále doplňo-
val své přednášky podle nejnovějších poznatků, i když základní
osnovy byly stejné. V té době byl svým žákům i dobrým patronem
jejich životní dráhy a nadaným pomáhal získávat výhodná místa.
V pozdním věku zřejmě vzhledem k své uremické chorobě již nevě-
noval novým poznatkům pozornost, četl přednášky ze starých záz-
namů a asistent, jeho pozdější nástupce prof. F. Štolba (1839–1910),
psal na tabuli příslušné vzorce a rovnice.

Prof. Balling působil i v administrativě polytechniky, kde po
určitou dobu vedl účetnictví a spravoval knihovnu, která měla v roce
1865 již 10 000 svazků, z toho 1111 chemických [3, 6].

V roce 1848 byl prof. Balling navržen na funkci ředitele polytech-
niky. Komise však vybrala Dr. J. Lambeho, profesora zemědělství,
který byl nejstarším členem pedagogického sboru a tehdy jediným
členem Císařské akademie věd ve Vídni.Od té doby byly vztahy mezi
oběma profesory odměřené a negativně ovlivnily i prosazování ně-
kterých Ballingových námětů pro inovaci výuky, což školu poškozo-
valo.

V letech 1862-1863 vypracoval Balling s profesory Kořistkou
a Skuhrovským novou organizaci pro dvojjazyčnou výuku v češ-
tině a v němčině a přizpůsobení narůstajícím požadavkům průmyslu
[2, 3, 6]. Vypracovaný statut byl schválen a polytechnika takto vyu-
čovala od školního roku 1864/65. Prvním rektorem „dvojjazyčné –
utrakvistické školy“ byl český profesor K. Kořistka. Podle statutu se
měly národnosti rektorů střídat, a tak byl z německých profesorů pro
školní rok 1865/66 zvolen rektorem K. N. Balling. Byla to velice ne-
klidná doba v Českém království, a nelze se ani divit, že jeho jed-
nání vůči české části polytechniky nebylo vždy příznivé. Za dané po-
litické situace nebyla dvojjazyčná technická škola životaschopná
a v roce 1869 došlo k rozdělení na český a německý Polytech-
nický ústav království Českého. V té době již prof. Balling ne-
mohl vykonávat vzhledem k své chorobě náročnou pedagogic-
kou práci. Stále však z kabinetu sledoval činnost svých asistentů.
17. března 1868 náhle zemřel v Praze ve věku nedožitých 63 let.
Výuka sladařství a pivovarství, kvasných výrob a potravinářství
obecně se následně koncentrovala na české technice, která byla
v roce 1875 zestátněna pod názvem Český polytechnický ústav
v Praze. Působila zde řada významných osobností, v počátcích žáků
prof. Ballinga, jako prof V. Šafařík (teoretické chemické disciplíny),
prof. F. Štolba (zymotechnika), prof. A. Bělohoubek, Ballingův zeť
(sladařství, pivovarství, agrochemie, zbožíznalství) aj.

Stejně jako pedagogická práce byla i vědecká a publikační čin-
nost prof. Ballinga velmi bohatá a různorodá. V počátcích jeho vě-
decké práce vznikaly v laboratoři (obr. 5) nedostatečně vybavené

to the first year students five hours a week. In the winter semester,
he familiarized the students with general concept of chemistry, with
simple substances and their reactions, with methods on obtaining
metals including their distribution in nature in other words with the
metallurgical chemistry. During the summer semester, he lectured
on salts and organic substances as well as the natural processes of
carbonization, burning, rotting and decomposing. With the second
year students he focused on technical chemistry, which was divided
into seven main units: agricultural chemistry, fermenting chemistry,
manufacture of ceramic and glass goods, colourants, metallurgy, and
potash, soda, vitriol and alum production. The lectures focused on
theoretical and practical aspects of the production and they were
accompanied by various experiments [3].

Since the year 1844, professor Balling insisted that lectures on
analytical chemistry, which he believed were essential for the com-
plete knowledge of technical chemistry, should be implemented.
From 1844, students that had already passed the general chemistry
course were allowed to take the analytical chemistry course. In 1849,
it became a special course with fewer privileges and in 1850, it was
accepted as a regular course. During the winter semester, qualita-
tive and quantitative chemistry was taught following R. Fresenius’s
modern textbooks. In the summer semester, thirty hours of Labora-
tory Applications took place. Starting as of the school year
1853/1854, the thirty hours of Laboratory Applications were in both
semesters. When professor Balling was younger he was constantly
adding to his lectures as new discoveries were made, although the
curriculums remained roughly the same. At that time, he was a great
patron of the students’ future possibilities and he helped the talen-
ted ones acquire good positions. When he got older he no longer
paid attention to new discoveries, he read the lectures from old text-
books and his assistant and then successor, professor F. Štolba
(1839-1910), wrote the appropriate formulas and equations on the
board. This was probably due to his uraemic disease.

Professor Balling also worked in the Prague Polytechnic ad-
ministration. For a certain period of time, he was in charge of the
financing and the library. It had the great amount of 10,000 books in
1865, 1,111 of which were on chemistry [3, 6].

In 1848, he was nominated for the selection process for the di-
rector of the Prague Polytechnic. However, the committee chose Dr.
J. Lambe, a professor of agriculture, who was the oldest pedagogue
and at that time the only member of the Imperial Academy of Sci-
ences in Vienna. Since then, the relationship between the two pro-
fessors was reticent. That negatively influenced the consideration
that was given to Balling’s ideas for the innovation of the education,
which was hurting the school.

In the years 1862–1863, Balling, along with professors Ko-
řistka and Skuhrovský outlined how the school should be or-
ganized to efficiently educate in Czech and German and suit the
needs of the growing industry [2, 3, 6]. The statutes were accepted
and the Prague Polytechnic followed them as of the school year
1864/1865. The first rector of the school was a Czech professor K.
Kořistka. According to the statues, the nationality of the rectors
should alternate each year, so K. N. Balling was selected from all
the German professors to be the rector for the school year
1865/1866. It was not a peaceful period for the Czech Kingdom, so
it is not too surprising that he did not always act positively towards
the Czech half of the Polytechnic. Given the political situation, it was
not possible to have a bilingual technical school any longer. In the
year 1869, the school was divided into the Czech and German
Polytechnic. By that time, professor Balling was unable to work
as a pedagogue because of his disease. Nevertheless, he wat-
ched his assistants from his office. He suddenly died on the 17th
of March 1868 in Prague at the age of 62. The education of malting
and brewing, fermenting productions and food-processing in gene-
ral was taught at the Prague Polytechnic, which was nationalized in
1875. Many famous figures taught there, at the beginning it was Bal-
ling’s students like professor V. Šafařík (theoretical chemical scien-
ces), professor F. Štolba (zymotechnique), or professor A. Bělohou-
bek, Balling’s son-in-law (malting, brewing, agro chemistry, and
quality control).

Just like Balling’s pedagogic work, his publications and scien-
tific studies were very rich in variety. At first, his scientific studies
originated in insufficient laboratories (Fig. 5) lacking staff and in-
struments [7]. Even so, he was achieving outstanding results and
was frequently asked for analyses, expertise and technical help.That
is why in 1855 the Czech Patriotic Society requested the foundation
of an Agricultural station, which would belong under and be spon-

Obr. 5 / Fig. 5 Pivovarská laboratoř z doby Prof. Ballinga / The bre-
wing laboratory from Prof. Balling’s era (Archiv Pivovarského musea
v Plzni / Archive of the Brewery Museum in Pils)

KP_130_135  20.4.2005  14:09  Stránka 132



KVASNÝ PRŮMYSL 133
roč. 51 / 2005 – číslo 4

pracovníky i přístroji [7]. Protože však dosahoval výborných výsledků
a byl stále více žádán o rozbory, expertizy a technickou pomoc, po-
žádala v roce 1855 Vlastenecká společnost česká o zřízení tzv. Ag-
rikulturní stanice při pražské technice na její naklad. Stanice měla
pracovat pod vedením prof. Ballinga. Zemským výborem byl tento
návrh schválen. Stanice prováděla rozbory a později řešila i tech-
nologické otázky. Pracovaly zde pozdější velké osobnosti technické
chemie jako A. Bělohoubek, K. Kruis a jiní.

V mladším věku se Balling věnoval především hutnictví že-
leza [3]. Zabýval se zlepšováním konstrukce pecí a s tím souvisejí-
cími teoretickými otázkami tavebního procesu. Navrhl snížení, po-
případě úplné zrušení sedla pece a ponechání pouze horní části
vysoké pece, protože zjistil, že má nepříznivý vliv na průběh tavby,
především spotřebu paliva [11]. Potvrdil, že lepší ekonomiku vyka-
zují pece vysoké než nízké. Dále se zabýval podmínkami optimál-
ního procesu spalování uhlí [12], tavby kovů obecně [13] a výhřev-
ností českého hnědého a černého uhlí [14]. V dalších publikacích
soustředil své poznatky o českém železářství [15, 16].

Druhým odvětvím, k jehož rozvoji přispěla Ballingova vědecká
a technická činnost, bylo cukrovarnictví. Jako první na světě na-
vrhl využití chloridu vápenatého k čiření cukrovarnických šťáv [17].
Toto prvenství mu však pozdější němečtí autoři nepřiznali a uváděli
jako autora námětu Michaelise [3]. Pro praxi bylo rovněž významné
dílo pojednávající o technologii výroby cukru. Balling zavedl do cuk-
rovarnictví některé veličiny a pojmy, např. kvocient čistoty – poměr
mezi obsahem cukrů a necukrů ve šťávách [18]. Napsal rovněž roz-
sáhlé studie o hustotě cukernatých roztoků [19]. Zdokonalil husto-
měr pro stanovení cukernatosti – Ballingův tzv. cukroměr (obr. 6)
se záhy rozšířil do cukrovarnického oboru na celém světě [20, 21].
Nahradil zdlouhavé stanovení cukernatosti řepy, založené na zkva-
šení vylisované šťávy, vydestilování vzniklého ethanolu a jeho změ-
ření lihoměrem.Vztah mezi Ballingovými stupni a měrnou hmotností
roztoků je vyčíslen v Ballingově tabulce. Používání Ballingova cuk-
roměru stanovujícího tzv. zdánlivou sušinu se u nás udrželo v cuk-
rovarnictví až do zavedení jednotek SI [3].

Ballingův sacharometr byl pou-
žíván i v pivovarství [22, 23, 24, 25,
26] a umožnil vybírat daně nejen
za množství, ale od roku 1852 i za
tzv.sladkost piva [2].Výsledky v pi-
vovarství však byly značně ovliv-
něny složením pivovarských roz-
toků, které obsahují velké
množství necukrů. Necukry pů-
sobí na hustotu roztoků jinak než
cukry. Chyba stanovení byla tím
větší, čím více extrakt mladiny či
piva obsahoval necukrů. Proto
bylo v pivovarství sacharometrické
stanovení extraktu respektive hus-
toty pivovarských roztoků později
několikrát modifikováno.

Prof. Balling se rovněž zabýval
zpracováním odpadu cukrovar-
nické výroby, tj. melasy. Doporučil
ji k výrobě lihu. Podle jeho návrhu
byly pak zřizovány u cukrovarů li-
hovary a vinopalny [3].

Největší vědecké uznání v ce-
losvětovém měřítku získaly Bal-
lingovy práce z oboru kvasné
chemie. Těm zasvětil nejpro-
duktivnější období svého ži-
vota. Byl prvním badatelem, který
vypracoval teoretický základ vý-
roby sladu, piva, lihu, droždí, vína
a octa. Za jedinou možnost dokonalého zvládnutí kvasných výrob
považoval nutnost poznání vlastností látek, které vstupují do pro-
cesu, reakcí, které mezi nimi probíhají, kvantitativních vztahů v těchto
reakcích a jejich řízení. V dané době to byly názory zcela revoluční,
zvláště u vědeckých kapacit, které bádaly na problémech bez zá-
jmu o uplatnění v praxi.

Původně Balling považoval za příčinu kvašení působení vzduchu
na rostlinné látky po odumření rostliny, kdy přestala působit vitální
síla tvořící organické sloučeniny. Byla to teorie uváděná Liebigem,
kterého si velmi vážil. Následně se přiklonil k poznatkům Louise Pas-
teura a jednoznačně připsal kvašení činnosti mikroorganismů [3].

sored by the Prague Polytechnic. Professor Balling would be in
charge of this station. The State Board approved this proposal. The
station did analyses and later worked on technological problems. A.
Bělohoubek, K. Kruis and others who later became well-known fi-
gures in technical chemistry worked there.

At a moderately young age, Balling’s focus was mostly me-
tallurgy [3]. He spent time designing a better furnace and therefore
considered some theoretical aspects of the melting process. He sug-
gested the furnace settle should be lowered or completely removed
and only the top part of the furnace would remain. He found that the
settle has an unhelpful influence on the process, especially the fuel
consumption [11]. He confirmed that high furnaces as opposed to
low ones are more efficient. Also, he dealt with the conditions for an
optimal process of combusting coal [12], metal melting in general
[13], and the fuel efficiency of Czech brown and black coal [14]. In
other publications, he targeted his studies at the Czech ironmonger.
[15, 16].

The second field which Balling’s scientific and technical re-
search contributed to was sugar production. He was the first one
in the world to ever suggest using calcium chloride to clarify sugar
juices [17]. Unfortunately, some German authors did not accept his
primacy and stated that Michealis was the inventor [3]. For the ma-
nufacturers, his study on the technology of the sugar production was
equally important. Balling introduced some quantities and terms. For
instance, the purity quotient, that is, the ratio of the sugars and non-
sugars contained in the juices [18]. In addition, he wrote broad stu-
dies on the density of sugary liquids [19]. He improved the hydro-
meter for determining the sugar content. Balling’s so-called
saccharimeter (Fig. 6) suddenly spread into the sugar production
industry all over the world [20, 21]. It replaced the slow way of de-
termining the sugar content of sugar-beet, which required fermen-
ting of extracted juices, distilling the newly-formed ethanol and then
measuring that with an alcoholmeter. The relationship between Bal-
ling’s degrees and density of liquids is represented in the Balling’s
Table. The usage of Balling’s saccharimeter determining apparent
dry mass had lasted in the sugar production industry all over the
country until the establishment of the SI units [3].

Balling’s saccharimeter was used in brewing too [22, 23, 24, 25,
26] and it allowed the collection of taxes according to not only the
amount, but since 1852, the„ sweetness“ of beer as well [2]. Howe-
ver, the results in brewing were greatly inaccurate due to the con-
tent of brewing liquids, which contain large amounts of non-sugars.
Non-sugars affect density differently than sugars.The higher the non-
sugar contents of a hopped wort or beer extract, the higher the in-
accuracy. That is why the methods of measuring extracts and/or the
density of brewing liquids with a saccharimeter were modified se-
veral times in brewing.

Professor Balling also thought about processing the sugar pro-
duction byproducts, which is molasses. He recommended it should
be used for ethanol production. Following his suggestion, distilleries
and still rooms were built near sugar factories [3].

The biggest global praise Balling got was for his work in the
fermenting chemistry. He dedicated most of his life to that work.
He was the first to investigate and figure out the theoretical essen-
tials of the production of malt, beer, spirits, yeast, wine and vinegar.
To him, the only way to master fermenting processes was to get to
know the characteristics of all the substances that enter the process,
the reactions that take place, and the quantitative relationships bet-
ween these reactions and how to control them. At that time, these
were revolutionary ideas, especially for some scientific researchers,
who would theorize about issues yet not plan on applying their fin-
dings in real life.

At first, Balling thought the cause of fermentation was the air ac-
ting on dead plant organic matter after the vital power of the orga-
nic compound stopped working. It was Liebig’s theory and Balling
respected him greatly. Later on, he changed his mind and leaned
more towards Louis Pasteur’s theory and acknowledged that micro-
organisms are the cause [3].

Balling was constantly conducting experiments and calculating the
substance balance from the total equation of ethanol fermentation.
Based on his investigations, he deducted the theory of attenuation
and made clear the difference between the terms apparent and real
degree of fermentation. The foundation for his theory is the drop in
density of fermenting sugar liquids to a certain level and determi-
ning the ratio of the sugar content (extract) before the fermentation
and the amount of ethanol, carbon dioxide and yeast after the fer-
mentation.The apparent attenuation is defined as the difference bet-

Obr. 6 / Fig. 6 Ballingův sa-
charometr / Balling’s sac-
charimeter (Archiv Pivovar-
ského musea v Plzni /
Archive of the Brewery Mu-
seum in Pils)
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Balling prováděl neustálé pokusy a vypočítával látkovou bilanci ze
sumární rovnice lihového kvašení. Na základě svých šetření odvo-
dil nauku o attenuaci a vymezil význam termínu zdánlivé a sku-
tečné prokvašení. Základem jeho teorie attenuace je úbytek měrné
hmotnosti kvasících cukerných roztoku k určité hranici a zjišťování
poměru mezi obsahem cukru (extraktu) před kvašením a množstvím
ethanolu, oxidu uhličitého a kvasnic po kvašení. Zdánlivá attenuace
byla stanovena jako rozdíl mezi extraktem mladiny a zdánlivým ex-
traktem piva stanoveným sacharometrem, skutečná attenuace jako
rozdíl mezi koncentrací mladiny a skutečným extraktem piva stano-
veným po odpaření ethanolu z piva a doplnění na původní hmotnost
vodou.

Pro pivovarství mělo nesmírný význam odvození tzv. Ballin-
gových vzorců pro výpočet koncentrace extraktu původní mla-
diny, ze které bylo pivo vyrobeno, dříve nazývané stupňovitostí
piva, pomocí stanovených hodnot skutečného extraktu a alkoholu
v hotovém pivu (velký Ballingův vzorec), nebo pomocí zdánlivého
a skutečného extraktu piva a attenuačních koeficientů, které Balling
zpracoval do tabulek (malý Ballingův vzorec).Tyto vzorce se dodnes
používají po celém světě a jsou i základem moderní aplikace auto-
matických analýz a propočtů.

Své vědecké, výzkumné i praktické poznatky z fermentační
problematiky soustředil ve svém nejrozsáhlejším třísvazkovem
díle „Die Gärungschemie wissenschaftlich begründet und in ih-
rer Anwendung auf die Bierbrauerei, Hefeerzeugung, Wein-
herstellung und Essigfabrikation praktisch dargestellt“ [27] (obr.
7, 8). Toto dílo, které vyšlo ve třech vydáních, bylo vysoce hodno-
ceno jako zdroj základního poznání kvasných procesů především
v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Balling řešil řadu dalších problematik pivovarského procesu jak
z teoretického, tak praktického hlediska. Zkoušel úpravy mletí sladu
[28], dělal pokusy s přípravou výroby chmelového extraktu [29], pra-
coval na zlepšení metod kontroly sladu [30]. Zajímal se i o zpraco-
vání náhražek sladu, z nichž bramborový škrob považoval za dob-
rou surovinu pro výrobu piva [31]. Zajímal se i o statistické výsledky
pivovarů v Českém království [32] nebo o technologii přípravy bel-
gických piv [33].

Balling udržoval styky s pivovarskými odborníky, kteří konali
zkoušky úprav technologie piva podle jeho poznatků. Spolupracoval
např. s J. M. Scharym (1825-1881), velice pokrokovým a moderním
postupům nakloněným majitelem pivovarů v Praze. J. M. Schary mj.
založil s prof. A. Bělohoubkem, zetěm Ballinga, v roce 1868 první

ween the concentration of the original wort and the apparent extract
of the finished beer both measured with saccharimeter. The real at-
tenuation is defined as the difference between the concentration of
the original wort and the real extract of the finished beer determined
after performing alcohol evaporation and replacement of the missing
mass with water.

The derivation of Balling’s formulas was of significant value to the
brewing industry. The formulas are for the calculation of the con-
centration of the original wort, which beer is made from, the con-
centration was formerly known as the Plato degree of beer, using
determined values of the real extract and the alcohol in finished beer
(long form of Balling’s formula), or using the apparent and real ex-
tract values of finished beer and the attenuation coefficients pro-
cessed into charts by Balling (short form of Balling’s formula).These
formulas are still used today all over the world and they are the foun-
dation for the modern application of automatic analyzers and calcu-
lations.

He described all his scientific, research and practical findings
on fermentation in his most broad, three-volume publication
„Die Gärungschemie wissenschaftlich begründet und in ihrer
Anwendung auf die Bierbrauerei, Hefeerzeugung, Weinherstel-
lung und Essigfabrikation praktisch dargestellt“ [27] (Fig. 7, 8).
This work, which had three editions, was highly rated as a source of
information on fermentation processes especially in Germany, the
Great Britain and the USA.

Balling investigated a number of other factors in the brewing pro-
cess from the theoretical as well as practical point of view. He tried
to modify the malt grinding [28], conducted experiments on the pre-
paration for hops extract production [29] and worked on developing
the methods of malt quality control [30]. He was interested in the
processing of malt adjunct and, he thought potato starch could be a
good raw material for beer production [31]. He also took interest in
the statistical results from Czech breweries [32] or the technique of
beer production in Belgium [33].

Balling kept in touch with other brewing professionals who tested
his modifications to methods and suggestions in brewing. He colla-
borated with J. M. Schary (1825–1881), a very forward-thinking ow-
ner of breweries in Prague who promoted modern methods. In 1868,
J. M. Schary, along with professor A. Bělohoubek, Balling’s son-in-
law, founded the first malting school of a high school type in the
Austro-Hungarian Empire [2].

Professor Balling was not only a pedagogue and a scientist, but

Obr. 7 / Fig. 7 Titulní list Ballingova nejvýznamnějšího díla „Die
Gärungschemie“ / The title page of Balling’s most remarkable work
„Die Gärungschemie“ (Archiv autorky / Archive of author)

Obr. 8 / Fig. 8 Titulní list kapitoly o pivovarství „Die Bierbrauerei“ z díla
C. J. N. Ballinga „Die Gärugschemie“ / The title page of Chapter „Die
Bierbrauerei“ from C. J. N. Balling’s „Die Gärugschemie“ (Archiv au-
torky / Archive of author)
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sladovnickou školu středoškolského typu v Rakousko-Uhersku [2].
Prof. Balling nebyl jen pedagog a vědec, ale byl velice činnou

osobností i ve vědeckých organizacích.Dlouhá léta působil v Jed-
notě pro povznesení průmyslu, kde byl v letech 1849–1861 jed-
natelem a následně redaktorem časopisu Jednoty. Pracoval pro Ob-
chodní komisi v Čechách, pro Vlasteneckou hospodářskou
společnost zpracovával různé technické návrhy, např. stroj na vý-
robu cihel, rozbor ornic, míchání chlebové a kukuřičné mouky. Na
první světové výstavě v Londýně v roce 1851 byl předsedou ra-
kouského oddělení, na světové výstavě v Paříži roku 1855 byl čle-
nem poroty. Byl zvolen členem mnoha odborných a vědeckých spo-
lečností. V roce 1840 byl zvolen mimořádným, v roce 1849
řádným členem Královské české společnosti nauk. V roce 1848
byl zvolen dopisujícím členem císařské akademie ve Vídni. Za
svou činnost se dočkal i ocenění. Např. v roce 1848 byl vyzname-
nán „velkou zlatou medailí pro vědu a umění“, v roce 1854 mu byl
udělen rytířský řád Františka Josefa. U příležitosti světových vý-
stav byl vyznamenán anglickým princem Albertem zlatým penízem
a diplomem „for offices“ a francouzským princem Napoleonem me-
dailí a diplomem „pour recompense“ [3, 6].

Prof. K. N. Balling patří bezesporu k světově významným
osobnostem technické chemie, především kvasné chemie
a technologie. Česká chemická věda a technika, a především
průmyslová odvětví, se kterými spolupracoval, včetně pivovar-
ství mu vděčí za mnoho.

also played a very active role in research organizations. He was
a member of the Union for Growth of Industry for quite a long
time. During the years 1849–1861, he was the executive officer and
then the editor of the Union’s magazine. He worked for the Czech
Trade Committee and for the Czech Patriotic Society, from whom
he developed various technical ideas, for example a machine for
brick making, soil analyses, and mixing bread and corn flour. At the
first world fair held in London in 1851, he was the chairman of the
Austrian section. At the world fair in Paris, also in 1855, he was a
member of the jury. He was frequently selected to be a member of
various professional and scientific associations. In 1840, he was
chosen to be an external member and in 1849 a full member of
the Czech Royal Association of Sciences. In 1848, he was pic-
ked the corresponding member of the Imperial Academy of Sci-
ences in Vienna. He was rewarded for all his activities. For instance,
in 1848, he was awarded the „Great Gold Medal for Art and Sci-
ence“. Also, he was granted the Franz Joseph’s Order of Chivalry.
At the world fairs, he was awarded a gold coin and a certificate „For
Offices“ by an English prince Albert and a medal and certificate „Pour
Recompense“ by a French prince Napoleon [3, 6].

Professor K. N. Balling is undoubtedly one of the world-wi-
dely recognized figures in technical chemistry, particularly in
fermenting chemistry and technology. The Czech science and
technology of chemistry and most of all the industrial branches
he cooperated with, including brewing, significantly owe him.

Translated by Marek Mikunda
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