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Úvodní slovo 

Česká astronomická společnost (ČAS) byla založena díky úsilí hrstky 
tehdejších českých astronomů a příznivců královské vědy v posledním 
válečném roce 8. prosince 1917. Když jsme počátkem r. 2016 začali 
promýšlet akce, jež by mohly upozornit širší českou veřejnost na toto 
významné jubileum, přišli editoři sborníku „100 astronomů“ s nápadem 
rozmístit na různých místech naší vlasti 100 kešek připomínajících dávné i 
soudobé astronomy, kteří působili nebo současně působí na území 
někdejších zemí Koruny české, tak jsem si nejprve pomyslel, že to je čirá 
utopie. Vždyť jenom vybrat ty osobnosti, napsat o nich medailonky a pak 
k tomu rozmisťovat do různých úkrytů kešky v takovém počtu, to vyžaduje 
spoustu času. A kdo ho dnes má? 
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Když nyní pročítám těch sto medailonků připravených k online 
publikaci, tak před autory a jejich spolupracovníky smekám. Obdivuji také 
proslulého karikaturistu Lubomíra Vaňka, že si našel ve svém nabitém 
programu čas k nakreslení sta karikatur a ozvláštnil tak jubileum ČAS 
způsobem, který po mém soudu nemá v dějinách českých vědeckých a 
odborných společností obdobu. 

Chtěl bych ovšem zdůraznit, že výběr jednotlivých osobností byl 
ovlivněn jednak dostupností podkladů, jež zejména pro doby dávno minulé 
jsou zajisté neúplné, a také osobními preferencemi autorů, kteří nejspíš 
nepoužívali dnes poněkud přeceňovanou scientometrii při přidělování 
grantů a obhajobách akademických titulů. To však nic nemění na faktu, že 
v českých zemích astronomie odjakživa nápadně kvetla. Zasloužili se o to 
zejména astronomové působící na staroslavné Univerzitě Karlově, ale také 
jezuité, kteří v Praze vybudovali jedinečné centrum Klementina. Nelze ani 
pominout zásluhu Tadeáše Hájka z Hájku o pozvání Tychona Braheho a 
Johannesa Keplera do Prahy císařem Rudolfem II., kdy se na celé desetiletí 
stala Praha nepochybně hlavním astronomickým městem nejenom Evropy, 
ale i světa.  

Ke vzniku ČAS však přispěli také kmotr bratří Josefa a Jana Fričových 
Jan Neruda, baron Artur Kraus a nepřímo i jeden ze zakladatelů ČSR gen. 
PhDr. Milan Rastislav Štefánik, původním povoláním astronom. Právem nese 
jeho jméno Hvězdárna v Praze na Petříně, což byl nejvýznamnější 
meziválečný projekt ČAS. Zcela mimořádně se pak o prestiž ČAS v prvním 
půlstoletí její existence zasloužili prof. František Nušl, dlouholetý předseda 
ČAS a první český viceprezident Mezinárodní astronomické unie (IAU) a 
dr. Bohumil Šternberk, rovněž dlouholetý předseda ČAS a druhý český 
vicepresident IAU. 

Když teď slavíme 100. výročí ČAS v neobyčejně příznivém světle 
úspěchů soudobé české astronomie, stojí jistě za to připomenout její 
hluboké kořeny, což se autorům akce „100 astronomů“ znamenitě podařilo. 

 

Jiří Grygar 
předseda Komitétu pro oslavy 100. výročí ČAS  
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100 let České astronomické společnosti 

Česká astronomická společnost byla založena 8. prosince 1917 ve 14:00 
hodin v tehdejší posluchárně profesora pražské techniky Františka Nušla. 
Padesát příznivců astronomie založilo jednu z prvních vědeckých 
společností, která navzdory mnoha dějinným zkouškám nepřetržitě od svého 
vzniku sdružuje zájemce o astronomii a zároveň slouží široké veřejnosti jako 
zdroj ověřených vědeckých poznatků.  

Jejími řadami prošla naprostá většina významných českých astronomů 
20. století, ale i mnoho nadšených amatérů, kteří dokázali ve svém okolí 
mnohé - založit astronomický kroužek, pořádat přednášky a pozorování pro 
veřejnost, navštěvovat školy, vybudovat hvězdárnu. Společné úsilí 
zakladatelů vyústilo k nebývalému nárůstu počtu členů (přes 5000), kdy v 
poválečné době se Československá astronomická společnost stala druhou 
největší astronomickou společností v Evropě. 

V roce 1959 se profesionální astronomové rozhodli společnost uzavřít 
pro amatéry. Důvodem byla politizace vedení společnosti po nástupu 
komunistické moci v roce 1948. „Jevila se nám tehdy jako spása myšlenka, 
přičlenit ČAS k Čs. akademii věd jakožto výběrovou vědeckou společnost. 
Pohani vymizeli, ale bohužel jsme s vaničkou vylili i dítě. Síla a význam ČAS 
bývala v tom, že sdružovala všechny druhy zájemců o astronomii a 
neroztřiďovala je,“ zavzpomínal v roce 1990 prof. Miroslav Plavec. Od roku 
1990 je společnost opět otevřena všem zájemcům o astronomii. 

Rok 2017 je rokem oslav 100. výročí založení České astronomické 
společnosti. Probíhá řada výstav, seminářů, odborných setkání. Jednou z 
největších akcí co do počtu účastníků je tzv. Megaevent Vesmírná keš. 
Představuje vyvrcholení ročního publikování geokeší rozmístěných v okolí 
největší české observatoře v Ondřejově. Každá z nich je věnována jednomu z 
astronomů, kteří měli vazbu na české prostředí. A jejich krátké příběhy 
naleznete v publikaci, kterou právě držíte v rukou. 

Přeji České astronomické společnosti k jejím stým narozeninám 
všechno nejlepší. Tímto rozsáhlým projektem se snažíme splatit minimální 
dluh všem, kteří se na dobrém jménu české astronomie podíleli a podílí. 

Štěpán Kovář  
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100 astronomů 

V roce 2017 nastává 100. výročí založení České astronomické 
společnosti. Je to natolik významné výročí, že jsme si řekli "to chce vymyslet 
něco unikátně bláznivého", a tak se zrodil nápad tohoto projektu. 

V rámci geokešingu tvoří 100 keší v krajině virtuální nápis 100. ČAS 
1917. Každá keš je věnována jednomu z českých astronomů a my vám zde 
přinášíme jejich medailonky, doplněné o unikátní karikatury a odkazy na 
jednotlivé keše ve formátu QR kódu. 

Nehledejte prosím v této publikaci historickou studii. Nesmutněte, že 
zde není váš oblíbený astronom. Zajisté těchto 100 astronomů není úplným 
výčtem a v budoucnu se setkáte s jejich pokračováním. 

ptakopysk1 - Petr Bartoš  
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Alter Jiří  

13. 3. 1891 – 30. 10. 1972  
žurnalista, astronom 
 

Dr. Jiří Alter se věnoval systematickému 
fotometrickému studiu otevřených hvězdo-
kup a jejich vztahu ke galaktické soustavě. 
Zabýval se historií astronomie a hrou na 
housle. Patřil do okruhu interpretů okolo 
rakouského modernistického skladatele 
Arnolda Schönberga (1874–1951), se kterým 
ho pojilo přátelství. 

Účastnil se bojů v 1. světové válce. Byl dvakrát zraněn, jeho bratr 
během bojů zemřel. Po válce pracoval jako administrativní úředník. V letech 
1924–1928 studoval astronomii, meteorologii a geofyziku na Německé 
univerzitě v Praze. Od roku 1926 spolupracoval s hvězdárnou univerzity a 
v roce 1930 přijal místo asistenta. Prakticky však zde vykonával funkci 
ředitele až do roku 1936, kdy nastoupil prof. Erwin Freundlich (1885–1964, 
spolupracovník A. Einsteina).  

Na podzim roku 1938 Jiří Alter společně s profesorem Freundlichem 
emigrovali před nacistickým běsněním do Anglie. Alter až do konce války 
pracoval na malé observatoři Normana Lockeyera v Sidmouthu na 
jihozápadním pobřeží Anglie. Kromě vědecké práce se zapojil do projektu 
britského radaru a předpovědí počasí pro letectvo RAF.   

V roce 1945 se vrátil zpět do Prahy. Nemohl najít uplatnění 
v astronomii, psal proto různé příspěvky do novin a spolupracoval i 
s rozhlasem. Teprve až v roce 1949 nastoupil na petřínskou hvězdárnu, kde 
se podílel na opravě válkou poničeného Königova refraktoru. Prostředí mu 
však nevyhovovalo, v roce 1953 odešel do důchodu a začal se naplno 
věnovat astronomii – vydal řadu vědeckých prací. Například v roce 1958 
Katalog hvězdokup společně s V. Vanýskem a J. Ruprechtem. Živil se také 
jako překladatel. 

 V roce 1965 podruhé emigroval z Československa. Tentokrát za svým 
synem do Bejt Jicchaku v Izraeli, kde se až do své smrti 
věnoval astronomii.  
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Anděl Karel  

28. 12. 1884 – 17. 3. 1948     
astronom, kartograf, pedagog 
 

Karel Anděl byl český astronom, 
povoláním učitel. Stal se spoluzakladatelem 
České astronomické společnosti, které 
věnoval obrovské množství času a jejímž 
zájmům podřizoval zájmy osobní. Byl též 
zvolen za zahraničního člena Francouzské 
akademie věd. 

Karel Anděl byl osobností vpravdě renesanční. Kromě astronomie se 
s velkým zanícením věnoval myslivosti a rybaření, zabýval se fotografií. 
Lákaly ho hlavně experimenty s různými vývojkami a chemikáliemi pro 
fotografování astronomických objektů. Jak se můžeme dočíst z pamětí jeho 
současníků, byl i vášnivým kuchařem. 

V astronomii se Anděl soustředil zejména na pozorování a později 
kartografii Měsíce. Byl k tomu vybaven mimořádným kreslířským nadáním, 
obrovskou trpělivostí spojenou s precizní důkladností. První Andělova mapa 
o průměru 40 cm byla určena pouze k přehlednější orientaci na měsíčním 
povrchu. Stěžejním Andělovým dílem byla slavná Mappa Selenographica 
vydaná v roce 1926. 

Mapa o průměru 60 cm byla zhotovena ve dvojím provedení, jednou 
v černé barvě bez popisu, podruhé v sepiové barvě s názvoslovím. V době 
okupace začal Anděl pracovat na velkolepém souboru 13 podrobných map, 
zahrnujících celý měsíční povrch. Po mnoha letech úmorné práce, když 
dokončil 8 listů tohoto díla, však Anděl náhle zemřel. 

Deset let poté, co vyšla Mappa Selenographica, bylo jméno Karla 
Anděla zařazeno do prvního oficiálního seznamu pojmenovaných útvarů na 
Měsíci, který zpracovali pro Mezinárodní astronomickou unii M. A. Blaggová 
a Karl Müller. Andělův kráter o průměru asi 35 km leží v méně přehledném 
terénu východně od velkého kráteru Albategnius. Karel Anděl tak byl jedním 
z mála smrtelníků, který si mohl „svůj“ kráter prohlédnout dalekohledem. 
Jeho jméno nese planetka (22465) Karelanděl. 
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Andrle Pavel  

1. 9. 1936 – 28. 11. 1991  
matematik, astronom, kosmolog 
 

Pavel Andrle byl český astronom, 
výkonný editor Buletinu astronomických 
institucí (BAC)1 a autor klíčových monografií 
o nebeské mechanice. 

Přestože po prodělané obrně byl 
v dětství upoután na lůžko, dokázal se svému 
handicapu vzepřít, vystudovat Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy a po úspěšném dokončení postgraduálního studia se plně zapojit do 
aktivního vědeckého života. Nastoupil do Astronomického ústavu 
Československé akademie věd, kde se věnoval dynamice stelárních systémů 
a nebeské mechanice. 

V roli výkonného editora Buletinu připravil do tisku 23 čísel s 1750 
vědeckými články. V roce 1971 napsal monografii Základy nebeské 
mechaniky, kterou doplnil v roce 1987 další monografií Nebeská mechanika 
– analytické metody. Obě knihy zaplnily chybějící místo v česky psané 
odborné literatuře, kdy poprvé v československé historii bylo téma nebeské 
mechaniky zpracováno tak důkladně a s takovým nadhledem. 

Jeho široký odborný rozhled ho zavedl i na pole filozofie, kdy v Českém 
filozofickém magazínu publikoval řadu odborných statí o kosmologii či 
fotometrickém paradoxu.  

Aktivně se účastnil panelových diskuzí Československé astronomické 
společnosti a dlouhých 27 let působil jako jeden ze tří editorů jejího věstníku 
Kosmické rozhledy.  
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Augustin František  

24. 5. 1846 – 1. 12. 1908  
meteorolog, astronom, geograf 
 

František Augustin byl významný český, 
mezinárodně uznávaný meteorolog, astro-
nom a geograf. Stal se prvním profesorem 
klimatologie a meteorologie na Karlo-
Ferdinandově univerzitě v Praze. 

Po základní škole v Polné odmaturoval 
na jihlavském gymnáziu. V letech 1867–1870 studoval na filozofické fakultě 
vídeňské univerzity.  

Roku 1874 František Augustin promoval na vídeňské univerzitě jako 
doktor filosofie. Krátce po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na její 
českou a německou část, se v roce 1883 habilitoval na její české části pro 
obor meteorologie a klimatologie, a to na základě jeho práce Proměny a 
rozdělení tlaku vzdušného na povrchu zemském, díky čemuž získal titul 
docent. Od letního semestru tohoto roku pak začal přednášet, zprvu jednu 
hodinu týdně, od roku 1904 až 6 hodin týdně a v přednáškách vytrval až do 
své smrti.  

Založil rozsáhlou síť meteorologických stanic v Čechách, srážkoměrnou 
síť v Praze a observatoř na Petříně. V Čechách od roku 1905 byla v provozu 
přechodně fungující síť, kterou tvořilo více než 600 bouřkových stanic. Stala 
se tak nejhustší sítí stanic na světě, která umožnila poznání denního a 
ročního chodu bouřek, jejich tahu a zaznamenání četnosti výskytu krup nebo 
škod způsobených bleskem. 

Mezi jeho přednáškami ryze o meteorologii a klimatologii lze mezi léty 
1903–1908 nalézt i přednášky na téma oceánografie, hydrografie, základy 
astronomického zeměpisu nebo fyziky (především o elektřině a 
magnetismu). Současně se v tomto období stal zkušebním komisařem pro 
obor geografie. 

Publikoval v odborném tisku, byl redaktorem meteorologické části 
Ottova slovníku naučného a Zeměpisného sborníku. Zemřel v Praze, je 
pochován na vyšehradském hřbitově.  
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Ballner Antonín  

20. 2. 1900 – 6. 7. 1972  
astronom 
 

Antonín Ballner byl významný astronom, 
který stál u zrodu astronomie na Valašsku. 

Zajímal se o matematiku, fyziku a 
elektroniku, kterou vystudoval na střední 
škole v Praze. Tyto předměty pak vyučoval 
na průmyslové škole ve Vsetíně a v Rožnově 
pod Radhoštěm. Od mládí se zajímal o astronomii, které zasvětil celý svůj 
život. Zajímal se také o techniku, hudbu, filosofii a filologii.  

V roce 1926 založil pobočku ČAS ve Valašském Meziříčí. V roce 1929 si 
Antonín Ballner zakoupil malý dřevěný domeček, který Odborná škola pro 
zpracování dřeva používala jako přístřešek pro vodní čerpadlo. Domeček 
převezl na svoji zahradu, která na kopci zvaném Stínadla přímo vybízela 
k astronomickým pozorováním. Z přístřešku se tedy stala malá dřevěná 
hvězdárnička s otáčivou kopulí o průměru 3 metry a Valašské Meziříčí se tak 
dočkalo své první, byť soukromé observatoře, kterou její majitel nazýval 
„Kolňa badajna“. Později Ballner ke hvězdárně připojil malý přístavek, kde po 
dlouhá léta bydlela jeho maminka, přezdívaná „astronomická babička“. 

Na tehdejší dobu to byl čin velmi smělý, ale pod kopulí malé a skrovné 
hvězdárny rostly a formovaly se daleko smělejší plány, které se dočkaly 
realizace až po druhé světové válce. Ve své hvězdárničce prováděl 
se studenty gymnázia první astronomická pozorování.  

Kromě astronomie projevoval i hluboký zájem o vědy příbuzné, a to 
o matematiku a fyziku. Stále se v nich vzdělával a i v nich získal určitou 
proslulost. Do jeho domu často docházeli studenti z vyšších ročníků 
gymnázia, s nimiž diskutoval a konal různá měření a výpočty.  

Pro amatérskou astronomii udělal obrovský kus práce. Každý, kdo s ním 
přišel do styku, byl si vědom toho, že to byl právě Antonín Ballner, kdo 
zažehl jiskru poznání, jež se rozhořela v opravdový plamen. Za svoji 
příkladnou práci pro rozvoj astronomie na Valašsku byl v roce 1971 
vyznamenán Keplerovou medailí.  
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Bečvář Antonín  

10. 6. 1901. – 10. 1. 1965  
astronom, meteorolog 
 

Antonín Bečvář byl jedním z nejvýznam-
nějších českých astronomů 20. století, kli-
matolog, objevitel dvou komet, a především 
autor světově proslulých hvězdných atlasů.  

Narodil se ve Staré Boleslavi, navštěvoval 
gymnázium v Brandýse nad Labem (dnes 
Gymnázium J. S. Machara), kde byla na jeho počest v roce 2001 založena 
Přírodovědná společnost dr. Antonína Bečváře. Poté studoval na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát přírodních věd.  

Antonín Bečvář měl od dětství velmi podlomené zdraví, a proto na svoji 
vědeckou dráhu mohl nastoupit až ve svých více jak 30 letech. V roce 1937 
přijal místo státního klimatologa ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese. 
Bečvář po Mnichovském diktátu velmi úspěšně zapůsobil na slovenskou 
vládu a prosadil, aby výkonný reflektor o průměru 600 mm byl převezen 
ze Staré Ďaly na Skalnaté pleso, kde v letech 1941–1943 inicioval výstavbu 
nové observatoře a byl jejím prvním ředitelem (1943–1950). Stala se jedinou 
vysokohorskou observatoří v pozdějším Československu a dosud je jednou 
z nejvýše položených hvězdáren v Evropě.  

V roce 1951 byl padesátiletý světově uznávaný vědec z observatoře 
na Skalnatém plese propuštěn. Vrátil se zpět do Brandýsa nad Labem, 
opravil si hvězdárnu a započal práci na hvězdných atlasech. Po celou dobu 
svého pobytu v Tatrách se zabýval fotografováním a studiem mraků. Jeho 
usilovná a systematická práce vyústila v roce 1953 ve vydání neobyčejného 
díla – Atlasu horských mraků.  

Nejvýznamnějším dílem jsou však čtyři velké astronomické atlasy: Atlas 
Coeli Skalnaté Pleso (1948) s katalogem (1951), Atlas Eclipticalis (1958), 
Atlas Borealis (1962) a Atlas Australis (1964). Byla to nejmodernější díla 
svého druhu, která vyšla i v zahraničí. Stala se základní pomůckou hvězdáren 
na celém světě a používají se dodnes. Na jeho počest byla pojmenována 
kometa, planetka, kráter na Měsíci a hvězdárna v Mostě. 
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Beer Arthur  

28. 6. 1900 – 20. 10. 1980  
astronom, seismolog, redaktor 
 

Dr. Arthur Beer byl německý astronom. 
Narodil se v Liberci, univerzitní studia vykonal 
v Lipsku, Berlíně a Vídni a v roce 1933 odešel 
před nastupující hitlerovskou politikou do Velké 
Británie. V jeho snaze o získání pracovního místa 
v Anglii se písemně přimluvil Albert Einstein. Byl 
autorem velkého počtu vědeckých článků, 
stovek populárních příspěvků a především zakladatelem, dlouholetým 
editorem Vistas in astronomy, odborného astronomického magazínu.   

Arthur Beer obhájil disertaci v roce 1926 na téma Charakteristika 
spektroskopických dvojhvězd. Do roku 1928 pracoval jako asistent 
na univerzitní hvězdárně ve Vratislavi. Zde se zabýval planetární radiací a 
zároveň participoval na druhém hvězdném katalogu společnosti Astro-
nomische Gesellschaft. V roce 1929 přesídlil do Hamburku, kde nastoupil na 
místo astronoma pro předpověď přílivů a odlivů Německé námořní 
observatoře. Pro severoněmecký rozhlas začal připravovat pravidelnou 
relaci Zprávy o přírodě a technice. Vzhledem ke svému židovskému původu 
se nacházel ve velmi složité pozici a navíc bez jakékoliv perspektivy. V roce 
1933 zrušil rozhlas Beerovu relaci z důvodu „historických událostí, které 
vyžadují důkladnou změnu programu Německého rozhlasu.“  

Arthur Beer v roce 1934 emigroval do Anglie, kde v Cambridgi získal 
stipendium a mohl se tak opět věnovat naplno astronomii. Věnoval se studiu 
dvojhvězd. Před začátkem druhé světové války chvíli pracoval na londýnské 
observatoři Mill Hill, ale po jejím uzavření musel změnit profesi. V letech 
1941–1945 pracoval pro ministerstvo vzdušných sil jako seismolog. V roce 
1946 získal britské občanství a také pozici astronoma-pozorovatele 
na hvězdárně v Cambridgi. Zde pracoval až do roku 1967, kdy odešel 
do důchodu. Následně působil na observatoři Dominion v Kanadě a jako 
hostující profesor na univerzitě Swarthmore College v USA.  

Po Arthuru Beerovi se jmenuje planetka (1896) Beer a soukromá 
pozorovatelna Pavla Vály v Liberci (byla v provozu v letech 
1981 – 2008).  
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Bochníček Záviš  

20. 4. 1920 – 23. 2. 2002  
astronom, pedagog 
 

Záviš Bochníček byl český astronom a 
pedagog působící na Slovensku. 

Již jako šestnáctiletý student objevil 
v červnu 1936 prostým okem novu 
CP Lacertae, což byla tehdy světová událost. 
Prof. Kopal, který se právě vracel z pozorování 
úplného zatmění Slunce, vzpomínal, jak ještě 
na lodi, kam zpráva dorazila telegraficky, všichni československým 
astronomům k tomuto objevu gratulovali. Bochníček byl za svůj objev 
vyznamenán tehdejším prezidentem republiky Edvardem Benešem. 

Budoucí astronom navštěvoval již jako středoškolák Štefánikovu 
hvězdárnu na Petříně a bylo zcela přirozené, že si zvolil studium astronomie 
na PřF UK. Ta však byla v r. 1939 nacisty uzavřena a mladý student byl 
totálně nasazen v Německu, kde však měl i trochu štěstí, právě díky své 
popularitě objevitele novy. V r. 1944 se tak krátce osobně setkal s jedním 
z největších fyziků 20. století M. Planckem, který ho povzbudil k dalším 
studiím. Záviš Bochníček po válce promoval na Karlově univerzitě a kromě 
odborné práce se začal věnovat i popularizaci astronomie. S dr. Hubertem 
Sloukou vydali populární knížku Hvězdné večery, která měla ve své době 
značný ohlas. Ve vědecké práci se Bochníček zabýval zejména metodami 
určování poloh a pohybů umělých družic a kosmických sond. 

V roce 1952 byl vyslán na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde 
působil jako pedagog s vynucenou přestávkou až do roku 1985. Po odchodu 
do penze se stal zvláště v 90. letech 20. století nejpopulárnějším 
astronomem na Slovensku. Vystupoval v rozhlase, televizi i v tisku, přednášel 
po celém Slovensku a zajížděl i na semináře a akce do České republiky. 
Právem byl zvolen čestným členem České i Slovenské astronomické 
společnosti. Nadšení Bochníčka pro astronomii bylo vskutku nakažlivé a 
přivedlo ke královské vědě řadu talentovaných adeptů.  

Jeho jméno nese planetka (15053) Bochníček.   
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Böhm Joseph Georg  

27. 3. 1807 – 29. 1. 1868  
matematik, astronom 
 

Josef Jiří Böhm byl profesorem, 
ředitelem pražské hvězdárny, astronom, 
matematik a rytíř řádu Františka Josefa, 
saského Albrechtova řádu a dánského řádu 
Dannebrog. 

Böhm vystudoval na univerzitě 
v Praze a v roce 1833 odešel do Vídně, kde 
se stal asistentem tamní hvězdárny. Napsal 
významnou práci Beobachtungen von Sonneflecken und  Bestimmungen den 
Rotationselemente der Sonne. Poté pracoval na hvězdárně v Budapešti, 
působil v Salcburku a v Innsbrucku jako profesor matematiky a praktické 
geometrie.   

Do Prahy se vrátil až v roce 1852, kdy byl jmenován řádným 
profesorem praktické a teoretické astronomie a matematiky na pražské 
univerzitě. Profesura astronomie byla pevně spjata s funkcí ředitele 
klementinské hvězdárny. Bohužel Böhm nebyl tak významnou vědeckou 
osobností jako jeho předchůdce Karel Kreil. Nikterak neinovoval výuku ani 
bádání a zcela se držel programu vytyčeného svým předchůdcem. Taktéž 
omezil četnost meteorologických i geomagnetických měření a celkově za 
jeho působení na tomto postu dospěla astronomická pozorování 
klementinské hvězdárny k úpadku. 

Roku 1853 byl přijat za mimořádného člena Královské české společnosti 
nauk, ve které realizoval mnohé přednášky při její přírodovědné a 
matematické sekci. Díky svým studiím o balistice byl v roce 1862 
vyznamenán rytířským řádem Františka Josefa.  

Böhm psal různé články z oboru hvězdářství a fyziky. Jeho vynálezem je 
uranoskop, hvězdný glóbus, který usnadňoval určování polohy nebeských 
těles. V Praze se dostal ve své době do obecného povědomí především 
určením její zeměpisné šířky. Böhmovou zásluhou byla určena celá řada 
meteorologických a astronomických konstant pro Prahu. 
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Borovička Jiří  

16. 1. 1964 
astronom 
 

RNDr. Jiří Borovička, CSc., je český astronom. 
Od r. 1983 spolupracoval jako student s Astrono-
mickým ústavem ČSAV, kam o deset let později 
nastoupil na pozici vědeckého pracovníka. Zabývá 
se zejména výzkumem meziplanetární hmoty.  

Jiří Borovička vystudoval v roce 1987 astronomii a astrofyziku na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zde také v roce 1993 
obhájil kandidátskou práci na téma spektrálního záření meteorů. A to pod 
vedením předního odborníka na meteory RNDr. Zdeňka Ceplechy, DrSc. 

Tématem vědeckých prací Jiřího Borovičky je meteorická fyzika a 
astronomie, zejména obor spektroskopie meteorů. Zabývá se fyzikou 
průletu meteorů zemskou atmosférou a také strukturou a chemickým 
složením meteoroidů. Objevil nízko a vysokoteplotní složky záření meteorů, 
dále pak u dlouhotrvajících stop meteorů objevil 3 fáze vývoje záření. Ty 
mohou trvat až desítky minut. Zásadní měrou se podílel na analýze pádu 
meteoru Morávka (2000) a byl prvním autorem výpočtu dráhy a určení 
původu tzv. Čeljabinského meteoritu (2013). 

V minulosti se zabýval gama záblesky a ještě jako amatérský astronom 
proměnnými hvězdami (byl jedním z nejlepších vizuálních pozorovatelů 
proměnných hvězd). V roce 1997 obdržel medaili Učené společnosti 
v kategorii mladých vědeckých pracovníků za objevné práce z oblasti záření 
meteoroidů. V roce 2002 dostal Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje 
Akademická rada Akademie věd ČR. 

Jiří Borovička je členem Mezinárodní astronomické unie. Zde působí ve 
funkci prezidenta Komise F1 – Meteory, meteority a meziplanetární prach. 
Dále je členem Evropské astronomické společnosti. Působí také v České 
astronomické společnosti, jejímž byl v letech 1998-2001 předsedou. 

V letech 2000–2004 vedl oddělení meziplanetární hmoty Astrono-
mického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je zástupcem ředitele a od roku 2007 
předsedou Rady Astronomického ústavu.  
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Brahe Tycho  

14. 12. 1546 – 24. 10. 1601  
astronom 
 

Tycho Brahe, původním jménem Tyge 
Ottesen Brahe, byl význačný dánský astronom, 
astrolog a alchymista. Byl považován za 
nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele 
hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát 
let po vynalezení dalekohledu. 

Byl potomkem starého šlechtického rodu. Studoval v Kodani filozofii a 
rétoriku (1559–1562), poté práva v Lipsku. V roce 1565 zdědil značné jmění 
a začal se věnovat svým koníčkům – alchymii, ale především astronomii.  

Roku 1571 se po smrti otce vrátil do Dánska a získal vlastní observatoř. 
11. listopadu 1572 pozoroval výbuch supernovy SN 1572 v souhvězdí 
Kasiopeji. Poté cestoval nějaký čas po Evropě. Velkorysá nabídka dánského 
krále Frederika II., který mu nechal postavit laboratoře a observatoře 
Uranienborg a Stjerneborg na ostrově Hven, jej přiměla k návratu. Na králem 
darované ostrovní observatoři pracoval přes dvacet let. V roce 1597 se 
nepohodl s novým králem Kristiánem IV., nějaký čas cestoval po Evropě. 
Roku 1599 byl Rudolfem II. na radu Tadeáše Hájka z Hájku pozván do Prahy, 
kde působil jako císařský astrolog u dvora. Pohřben byl po smrti v roce 1601 
na pražském Starém Městě v kostele Matky Boží před Týnem 
u Staroměstského náměstí.  

Tycho Brahe vytvořil originální kosmologickou teorii. Podle něj je sice 
Země středem vesmíru, ale kolem ní obíhá jen Slunce a Měsíc. Ostatní 
planety obíhají kolem Slunce. Vytvořil tak jeden z kompromisních modelů 
mezi geocentrickou teorií Ptolemaia a teorií heliocentrickou Mikuláše 
Koperníka. 

Přesným měřením paralaxy dokázal, že komety se nacházejí vně 
měsíční dráhy. Na základě Brahových pozorování (především poloh Marsu) 
mohl o několik let později Jan Kepler formulovat své slavné zákony oběhu 
planet. Před tím se ale střetl s Tychonovými dědici a naměřená data získal až 
po zákroku císaře. Jeho jméno nese měsíční kráter Tycho a 
planetka (1677).  
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Brorsen Theodor  

29. 7. 1819 – 31. 3. 1895  
astronom 
 

Theodor Johan Christian Ambders 
Brorsen byl dánský astronom proslavený obje-
vem pěti komet, včetně ztracené periodické 
komety 5D/Brorsen a periodické komety 
23P/Brorsen-Metcalf. 

Narodil se v Nordborgu na ostrově Als 
(Jižní Jutsko) jako syn kapitána Christiana Augusta Brorsena. Dobré finanční 
podmínky mu dovolovaly studovat. Na přání matky studoval nejprve práva 
v Kielu, Berlíně, Heidelbergu a znovu v Kielu, než se v roce 1844 rozhodl 
studovat astronomii v Kielu. 

Pracoval na astronomických observatořích v Kielu, Altoně, Hamburku. 
Odmítl nabídku na práci v astronomické observatoři Rundetaarn v Kodani. 
Místo toho přijal práci v soukromé observatoři Johna Parishe v Žamberku, 
který se také zajímal o matematiku a astronomii. Investoval nemalé peníze 
do observatoře a vybavil ji velmi kvalitními přístroji z Londýna. Díky tomu 
snesla srovnání i s takovými hvězdárnami, jaké byly v Římě, Paříži nebo 
Greenwichi. Brorsen zde objevil další dvě komety, ale věnoval se pozorování 
zákrytů hvězd Měsícem, pohybům hvězd či slunečním skvrnám. Také se 
zabýval polární září a zvířetníkovým světlem, u kterého nalezl protisvit. 
Objevil kulovou hvězdokupu NGC 6539 v souhvězdí Hada a emisní mlhovinu 
Plamínek v Orionu, označovanou dnes jako NGC 2024. 

V roce 1870 (12 let po smrti Johna Parishe) se vrátil do svého rodného 
města Nordborg, které se mezitím po druhé šlesvické válce v roce 1864 stalo 
pruským. V roce 1874 se přestěhoval do domu v ulici Løjtertoft 11, kde žil do 
své smrti. 

Byl introvertní a úzkostlivé povahy. Dvakrát zrušil zásnuby a od té doby 
zůstal svobodný. Zachovala se svědectví o Brorsenově podivínském chování 
v posledních letech strávených v Nordborgu. Nestaral se o svůj oděv, nechal 
si narůst dlouhé vlasy. Když jej tlačily boty, vyřízl v těsných místech díry. 
V každou roční dobu se koupal v jezeře Oldenor, v zimě si vysekával díru 
v ledu. Jeho jméno nese planetka (3979), 2 komety a ulice v 
Nordborgu.  
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Bürgi Jobst  

28. 2. 1552 – 31. 1. 1632  
hodinář, astronom, matematik 
 

Jost (Jobst) Bürgi byl švýcarský 
matematik, astronom a vynálezce, dvorní 
hodinář císaře Rudolfa II. 

O jeho mládí není známo téměř nic. 
Protože neuměl latinsky, lze předpokládat, že 
neměl vyšší školní vzdělání. Pracoval s bratry 
Habrechtovými ve Štrasburku na druhém štrasburském orloji a tam snad 
získal i své matematické znalosti u Konráda Dasypodia. Je možné, že se 
vzdělával i v Itálii a jako tovaryš v Německu. V letech 1579–1604 byl dvorním 
astronomem a hodinářem hraběte Viléma IV. Hesensko-Kasselského 
na hvězdárně v Kasselu, jedné z prvních stálých institucí toho druhu.  

Mezi roky 1592 a 1594 navštívil poprvé Prahu, kde předal císaři 
Rudolfovi své hodiny s planetáriem jako dar hraběte Viléma. Na vyžádání 
Rudolfa II. byl v letech 1604–1631 císařským hodinářem a astronomem 
v Praze, kde v letech 1604–1612 spolupracoval s astronomem Johannem 
Keplerem a roku 1620 uveřejnil vůbec první logaritmické tabulky. 

Bürgi byl neobyčejně všestranný a originální vědec, konstruktér 
i řemeslník. Jeho zachované mechanické glóbusy, které ho nejvíce proslavily, 
vynikají dokonalým zpracováním i originální konstrukcí. To platí ještě víc pro 
jeho stolní astronomické hodiny – složité prostorové konstrukce s několika 
ciferníky. Některé hodiny a glóbusy odpovídají ještě ptolemaiovské 
astronomii, ale hodiny s vyrovnáváním slunečního času z roku 1591 
vycházejí už z koperníkovské, heliocentrické astronomie. V letech 1586 až 
1587 bylo pro Bürgiho, který neuměl latinsky, přeloženo Koperníkovo 
stěžejní dílo De revolutionibus orbium coelestium. 

Neprávem zůstalo dlouho ve stínu jeho matematické dílo. Bürgi objevil 
diferenční počet, předchůdce infinitesimálního počtu v oboru celých čísel, 
který pak používal k výpočtu matematických řad. Tak vznikly po roce 1592 
jeho (nezachované) tabulky funkce sinus, odstupňované po dvou úhlových 
sekundách a na ně patrně navázaly Bürgiho logaritmické 
tabulky.   
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Buchar Emil  

4. 8. 1901 – 20. 9. 1979  
astronom, geodet, pedagog 

 
Emil Buchar byl český astronom, geodet, 

profesor ČVUT a člen korespondent ČSAV, 
zakladatel oboru geodetická astronomie.  

Narodil se v Horní Nové Vsi, kde absolvoval 
měšťanskou školu a po ní reálku v Nové Pace. 
V roce 1926 dokončil studium astronomie na Přírodovědecké fakultě 
University Karlovy, kde v roce 1927 dosáhl doktorátu.  

V roce 1925 odcestoval do Alžíru na hvězdárnu v Bouzareah, kde 
17. listopadu objevil novou planetku mezi Marsem a Jupiterem, kterou 
na počest své maminky nazval Tynka. Po návratu do vlasti nastoupil 
do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze se zařazením měřický komisař. 

Profesor Buchar se na počátku své vědecké dráhy věnoval hlavně 
pozorování a výpočtu drah dvojhvězd a planetek. V pozdějších letech se 
zaměřil na pozorování komet a nezávisle objevil kometu 1939 III. 
Ve Vojenském zeměpisném ústavu se zabýval geodetickou astronomií, 
především určováním zeměpisných souřadnic trigonometrických bodů 
základní sítě. K měření byl používán Nušlův-Fričův cirkumzenitál, který 
Buchar významně zdokonalil. 

Po válce vyučoval na ČVUT v Praze, roku 1947 byl profesorem a rok 
poté děkanem Vysoké školy speciálních nauk ČVUT. Věnoval se různým 
aplikacím geodetické astronomie; např. r. 1957 využil prvních pozorování 
sovětského Sputniku ke zpřesnění znalosti zploštění Země.  

Profesor Buchar zastupoval naši republiku v řadě mezinárodních 
organizací. Byl členem Mezinárodní astronautické federace (IAF) a několika 
jejích komisí, členem Mezinárodní astronautické akademie, členem byra a 
exekutivního výboru COSPAR. Díky němu v roce 1960 byl národní výbor 
COSPARu vytvořen i v Československu a prof. Buchar mu předsedal 16 let.  

Je po něm pojmenována planetka (3141) Buchar a ulice v Praze 13. 
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Ceplecha Zdeněk  

27. 1. 1929 – 4. 12. 2009  
astronom 
 

Zdeněk Ceplecha byl významný český 
astronom. 

O astronomii se začal zajímat již jako 
třináctiletý kluk během studií na reálném 
gymnáziu v Praze-Michli. Pravidelně 
navštěvoval Štefánikovu hvězdárnu na Petříně 
a ve svých 15 letech byl přijat do tehdejší České astronomické společnosti, 
kde pracoval v sekcích pro pozorování Slunce a meteorů.  

První vlastní příspěvek, jenž o řád urychlil ruční výpočty (šlo o dobu 
předpočítačovou), publikoval v roce 1951 a ve stejném roce nastoupil 
do Ústředního ústavu astronomického v Ondřejově. O rok později Zdeněk 
Ceplecha promoval na Přírodovědecké fakultě UK. Zůstal věrný svému 
prvnímu pracovišti – oddělení meziplanetární hmoty – po celý život a 
postupně ho vyzvedl na současnou světovou úroveň. 

V průběhu padesátých let začal budovat národní síť pro sledování 
bolidů, jež se v průběhu dalších desetiletí rozrostla na středoevropskou síť, 
vybavenou kamerami typu rybí oko, rotujícími sektory a zčásti i spektrografy. 
Jde o nejdéle fungující bolidovou síť na světě, která navíc vyniká úrovní 
zpracování dat i archivováním snímků. Lze říci, že cena těchto dat s časem 
neustále roste, jako tomu bývá u archivního vína. 

Nepochybně nejznámějším úspěchem Ceplechova týmu byl záznam 
mimořádně jasného bolidu dne 7. dubna 1959, protože na základě 
zpracování měření se podařilo určit přibližná místa dopadu úlomků 
rozpadlého meteoritu v blízkosti Příbrami. Vzácný nález je uchováván 
v Národním muzeu. Jelikož Ceplechova metodika umožňovala rychle spočítat 
i dráhu tělesa ve sluneční soustavě, podařilo se tak poprvé na světě prokázat 
původ meteoritu v hlavním pásu planetek. Tato světová priorita rázem 
uvedla dr. Ceplechu na vrcholnou mezinárodní astronomickou scénu. 

Po Zdeňku Ceplechovi je pojmenovaná planetka (2198) Ceplecha.  
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Cernan Eugene Andrew  

14. 3. 1934 – 16. 1. 2017  
americký astronaut, poslední pozemšťan, který 
stanul na Měsíci 
 

Narodil se v Bellwood (Chicago), Illinois. 
Jeho prarodiče z otcovy strany, Štefan a Anna 
Černanovi, pocházeli z Vysoké nad Kysucou 
(Slovensko), jeho prarodiče z matčiny strany, 
František a Rozálie Cihlářovi, z Bernartic 
u Tábora a Nuzic u Bechyně (jižní Čechy). 

Po středoškolských studiích se dostal na Purdue University, kterou 
s titulem inženýra elektrotechniky ukončil roku 1956. Vojnu prožil u námoř-
nictva jako pilot na letadlových lodích na základně Miramar v Kalifornii. 
Nalétal téměř 5000 hodin na proudových letounech mnoha typů.  

Členem 3. skupiny astronautů NASA se stal v říjnu 1963. Na oběžnou 
dráhu poprvé vzlétl jako pilot Gemini 9A a stal se 3. člověkem, který 
vystoupil ve skafandru do volného prostoru.  

V Apollu 10 se zúčastnil letu k Měsíci, při němž pilotoval měsíční modul 
Snoopy až do výšky 16 km nad povrchem a provedl tak generální zkoušku 
na první přistání. Byl velitelem výpravy Apolla 17 a spolu s geologem 
H. Schmittem uskutečnil 6. přistání na Měsíci, na jehož povrchu strávil 75 h, 
z toho 22 h při 3 výstupech. Z oddílu NASA a z armády odešel v létě 1976.  

Byl 26. pozemšťanem a 15. Američanem, který se vydal do vesmíru, 
v němž strávil 23 d 14 h 16 min 22 s. Patřil mezi nejproslulejší kosmické 
veterány, byl jedním ze tří mužů, kteří dostali příležitost vydat se k Měsíci 
dvakrát. Na povrchu Měsíce stanul jako 11. člověk a byl prozatím posledním 
pozemšťanem, který Měsíc opustil. 

Na oba lety Apollo sebou vzal československou vlajku, kterou při své 
neoficiální a utajované návštěvě Československa v roce 1974 předal řediteli 
Astronomického ústavu v Ondřejově doc. Luboši Perkovi. Oficiální návštěva 
mu tehdy byla odepřena, proto požádal o novinářskou akreditaci 
na mezinárodní veletrh Incheba v Bratislavě. Od té doby navštívil vlast svých 
předků několikrát. Jeho jméno nese planetka (12790) 
Cernan.  
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David Martin Alois  

8. 12. 1757 – 22. 12. 1836  
matematik, fyzik, astronom, filozof, pedagog 
 

Alois Martin David byl německo-český 
kněz, astronom a kartograf, průkopník 
aplikované vědy. 

Vystudoval klášterní gymnázium 
v Teplé a od roku 1776 studoval filosofii, 
fyziku, matematiku a teologii na Karlově 
univerzitě v Praze. Roku 1780 vstoupil do 
řádu premonstrátů v Teplé, od roku 1783 
pokračoval ve studiu v Praze, kde byl roku 1787 vysvěcen na kněze. Roku 
1789 byl jmenován profesorem a pracoval na hvězdárně v Klementinu, 
od roku 1799 po A. Strnadovi jako její ředitel. Roku 1790 obhájil doktorát 
filosofie, od roku 1795 byl členem Královské české společnosti nauk. V letech 
1806–1831 byl jejím tajemníkem a nakonec od roku 1832 ředitelem. 

David byl jmenován královským astronomem a roku 1830 císařským 
radou. Navázal kontakty s hvězdárnami v Německu (Gotha, Mnichov, 
Benediktbeuern). Jako ředitel pražské hvězdárny se věnoval zejména 
geodézii a v letech 1801–1820 zpracoval se svými spolupracovníky novou, 
přesnější mapu Čech. Novou metodou určil přesné polohy hvězdáren 
v Praze, Drážďanech a Vratislavi, když časové rozdíly mezi nimi korigoval 
pomocí světelných signálů z pražského Petřína.  

Napsal životopis Isaaca Newtona (1783) a publikoval mnoho odborných 
článků o astronomii a topografii. 

Věnoval se také meteorologii a fenologii. Jako první na světě popsal 
způsob předpovídání počasí podle změn atmosférického tlaku. 

Řada přístrojů, které opatřil v Mnichově nebo sám zkonstruoval, je 
dnes vystavena v Klementinu. V Teplé si zřídil hvězdárnu v klášterním parku 
a na Branišovském vrchu.  
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Dittrich Arnošt  

23. 7. 1878 – 15. 12. 1959  
fyzik, astronom 
 

Arnošt Dittrich byl český fyzik a 
astronom. Vystudoval matematiku a fyziku 
na univerzitách v Praze a ve Vídni. V roce 
1920 se habilitoval na pražské univerzitě pro 
kosmickou fyziku. Pracovat započal 
na observatoři v Staré Ďale (Hurbanovo), 
kde zkoumal zemský magnetismus. V roce 
1927 se stal ředitelem této observatoře. 
Mimořádným profesorem na pražské 
univerzitě byl jmenován v roce 1934. 

Všechny publikace Arnošta Dittricha souvisí s relativistickou fyzikou, 
na niž aplikuje astronomické poznatky. Zabýval se tématy, jak použít 
neeukleidovskou geometrii v astronomii, o několik let dříve než vystoupil 
Einstein se speciální teorií relativity. Vypracoval svou relativistickou teorii 
gravitace, díky které dospěl k tématu o zemském magnetismu. Vyšel 
z předpokladu, že se gravitace nešíří nekonečnou rychlostí a dospěl 
k rovnicím, blízkým rovnicím Maxwellovým. U našich fyziků narazil na odpor, 
když vystoupil s prací O souvislosti gravitace s kosmickým magnetismem 
(1916), kde použil svého vrcholného objevu, dvou vektorové teorie 
gravitace. Fyzikům se zdálo, že tato teorie odporuje principu relativity.  
Dittrich proto ustoupil a vypracoval nový habilitační spis O zemském 
magnetismu, který byl přijat. Teprve po letech si uvědomil, že vytvořil teorii, 
která zachovává eukleidovskou geometrii a platí pro pomalé pohyby, jako 
jsou pohyby v astronomii. Einsteinova práce znamenala pro Dittricha oporu 
jednak v práci samé, jednak proti odpůrcům, kteří uvěřili jeho teoriím až 
poté, když Einsteinova práce došla uznání. 

Vedle prací z astronomie psal Dittrich také články z dějin astronomie, 
v nichž si získal jméno i za hranicemi. Díky zpracování historie astronomie, 
zvláště pak studií o astronomii Mayů, byl jmenován členem švédské 
společnosti pro dějiny astronomie. Také byl jmenován čestným členem 
České astronomické společnosti.  
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Einstein Albert  

14. 3. 1879 – 18. 4. 1955  
fyzik, pedagog 
 

Albert Einstein je jedním z největších 
fyziků všech dob, byl také významným 
filozofem a velkým humanistou.  

Studoval na střední škole v Mnichově a 
později v Curychu, kde absolvoval i vysokou 
školu. V roce 1900 získal učitelský diplom, byl 
však další dva roky bez zaměstnání, neboť neměl švýcarské občanství. 
Následně nastoupil jako referent patentového úřadu v Bernu.  

Již v průběhu studia na vysoké škole ho zaujaly nejasnosti v základech 
teorie elektromagnetického pole. Po sedmileté práci pak nalezl jejich řešení 
ve své slavné speciální teorii relativity, jejíž základy uveřejnil v roce 1905. 
A tím začal přepisovat dějiny fyziky a vědy vůbec. 

Albert Einstein vstoupil do českého prostředí v roce 1911, kdy byl 
jmenován profesorem teoretické fyziky na německé části Karlo-
Ferdinandovy univerzity v Praze. Bylo to poprvé, kdy slavný fyzik získal místo 
řádného profesora. Během pražského pobytu pracoval i na pozdější teorii 
relativity - jedné z nejznámějších vědeckých teorií 20. století. V červenci 
1912 Albert Einstein své působení v Praze uzavřel a vrátil se do Curychu.  

Československo navštívil naposledy v roce 1921, přesto jeho stopa 
v našem prostředí nezmizela. Einsteinův podpis ve vysokoškolském indexu 
již navždy zůstal dr. Bohumilu Štenberkovi, prvnímu řediteli Astronomického 
ústavu Akademie věd. V těžkých dobách před začátkem 2. světové války se 
jeho podpory dostalo dr. Arthuru Beerovi, rodákovi z Liberce, který pro svůj 
židovský původ emigroval v roce 1933 do Anglie. A v neposlední řadě se 
Albert Einstein pokusil ovlivnit československé dějiny v roce 1950, kdy 
tehdejšímu komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi poslal 
žádost o milost pro dr. Miladu Horákovou. 

Einsteinův pobyt v Praze připomínají dvě pamětní desky. První je na 
Staroměstském náměstí na domě U Bílého jednorožce, kde se měl setkat se 
spisovateli Maxem Brodem a Franzem Kafkou, druhá je 
v Lesnické ulici na Smíchově, kde Einstein bydlel.  
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Eliáš Mojmír   

1. 7. 1932 – 23. 9. 2002  
geolog, planetolog, astronom 
 

Mojmír Eliáš byl český geolog a astro-
nom. Svou odbornost zaměřil na regionální 
geologii a sedimentologii, především pak 
sedimentologii karpatského flyše. Byl žákem 
Radima Kettnera. 

Po studiu na La Guardiově reálném 
gymnáziu v Praze studoval Přírodovědeckou 
fakultu Univerzity Karlovy. Od září 1954 pracoval v Ústředním ústavu 
geologickém, později Českém ústavu geologickém jako vědecký pracovník až 
do odchodu do důchodu koncem roku 1998.  

Těžištěm jeho celoživotní práce se stal karpatský flyš a autochtonní 
formace západoevropské platformy v jeho podloží. Mimo systematická 
sedimentologická a sedimentárně petrologická studia flyšových uloženin se 
podílel i na výzkumu hlubinné stavby podloží flyše. Zpracoval zejména 
svrchnojurské uloženiny jižní Moravy, podal geologickou a mikrofaciální 
charakteristiku jurských uloženin Západních Karpat a jejich předpolí. 
Výsledky svých výzkumů publikoval v téměř dvoustovce vědeckých prací a 
ve velkém množství nepublikovaných posudků a sdělení.  

Mimo geologii se aktivně věnoval svému koníčku, který poněkud 
přerostl běžné rozměry, planetologii terestrických planet. Výsledky svých 
studií publikoval v řadě odborných článků v astronomických časopisech a 
přednesl více než stovku odborných i popularizujících přednášek 
s planetologickou tématikou. Planetologii přednášel na Katedře astronomie 
Matematicko-fyzikální fakulty UK. 

Měl však i jiné záliby. V mládí se zabýval fotografováním a filmováním. 
Při pobytu na chalupě ve Volarech se aktivně zapojil do ochrany přírody. 
Společně s místní organizací ČSOP se zasloužil o výzkum populace 
perlorodky říční.  

Na jeho počest byla pojmenována planetka (26970) Eliáš.  
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Erhart Vilém a Josef   

4. 4. 1914 – 16. 1. 1996  
optik, astronom 
 
Vilém Erhart byl optik a známý výrobce zrcadel 
a menisků. 
 
Josef Erhart byl známý optik, profesor a 
fotograf. 
 

 

Bratři Erhartové byly nadšenci, kteří v zemi, kde astronomická optika 
neměla velkou tradici, dosáhli nemalých výsledků. Unikátem bratrů byl 
především způsob výbrusu velmi klenutých menisků a výroby žebrovaných 
zrcadel pro astronomické dalekohledy a astronomické fotografické komory. 
Bratři vyrobili pro hvězdárnu na Kleti dalekohledy, které ve své době patřily 
k největším na světě.  

Roku 1943 začali stavět hvězdárnu na vlastní zahradě, 1949 daroval 
Vilém fotografickou komoru hvězdárně v Českých Budějovicích a další pak 
hvězdárně v Hradci Králové. Roku 1951 postavili elektrickou pec a tím 
započal dlouhý řetěz lisování skel pro astronomická zrcadla. Roku 1957 se 
dohodli s ředitelem budějovické hvězdárny profesorem Polesným 
o vybudování a vybavení hvězdárny na Kleti. Vybavena byla unikáty, které 
byly vyrobeny v jejich dílně. Mezi součásti významných přístrojů z jejich dílny 
patřil např. meniskus o průměru 73 cm, který byl největší na světě a 
žebrované zrcadlo o průměru 88 cm. 

Oba bratři se navzájem doplňovali po teoretické i praktické stránce a 
všechny namáhavé optické a technické práce vykonávali po celodenním 
vyčerpávajícím zaměstnání v papírnách. Jejich odměnou bylo pouze 
uspokojení nad vykonanou prací.  



S t r á n k a  | 28 

Frič Jan Ludvík  

13. 2. 1863 – 21. 1. 1897  
fyzik, průmyslový podnikatel 
 

Jan Ludvík Frič se narodil v Paříži. Byl 
synem básníka a revolucionáře Josefa 
Václava Friče. S matkou Annou, rozenou 
Kavalírovou, dcerou zakladatele sázavské 
sklárny, bratrem Janem a sestrou Boženou 
se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. Otec se 
vrátil až roku 1880. 

Se svým bratrem Josefem Janem Fričem založil v roce 1883 dílnu pro 
přesnou mechaniku, kde vyráběli velmi kvalitní optické přístroje – např. 
bareoskop pro určení hustoty cukerných šťáv nebo polarimetr pro stanovení 
cukernatosti. Přístroj sestrojili spolu s cukrovarníkem a vynálezcem Janem 
Vincencem Divišem v roce 1892, v roce 1908 pak uvedli zdokonalený model. 
Tento přístroj byl začátkem 20. století v USA přijat jako úřední normál. 
Vyráběli také geodetické přístroje – především triangulační teodolity. 
Společně se připravovali na stavbu hvězdárny.  

Zemřel v Praze 21. 1. 1897 ve věku pouhých 33 let. Po předčasné smrti 
zakoupil jeho bratr pozemek pro stavbu astronomické observatoře na vrchu 
Manda nad Ondřejovem. Na bratrovu paměť jej přejmenoval na Žalov. 

Po obou bratřích je pojmenována planetka (7849) Janjosefrič.  
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Frič Josef Jan Alexander  

12. 3. 1861 – 10. 9. 1945  
fyzik, průmyslový podnikatel 
 

Josef Jan Frič byl český průmyslník a zakla-
datel Ondřejovské hvězdárny. Byl synem básníka a 
revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou 
Annou, rozenou Kavalírovou, dcerou zakladatele 
sázavské sklárny, bratrem Janem a sestrou 
Boženou se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. 
Studoval zoologii a paleontologii. Hrál velmi dobře na housle a v roce 1938 
založil spolek amatérských hudebníků Heroldův klub, který pracuje dodnes. 
Stal se i jeho prvním předsedou. 

Se svým bratrem Janem Ludvíkem Fričem založil v roce 1883 dílnu 
pro přesnou mechaniku, kde vyráběli velmi kvalitní optické přístroje. 
Např. jejich polarimetr pro stanovení cukernatosti byl začátkem 20. století 
v USA přijat jako úřední normál. Vyráběli také geodetické přístroje – 
především triangulační teodolity.  

Po předčasné bratrově smrti v roce 1897 zakoupil pozemek na vrchu 
Manda nad Ondřejovem. Začal zde budovat hvězdárnu a využíval přitom své 
zkušenosti z výroby optických přístrojů při konstrukci unikátních 
dalekohledů. První pozorování zde uskutečnil 1. května 1906 s Františkem 
Nušlem. Hvězdy tehdy pozorovali tzv. cirkumzenitálem, což je přístroj 
sloužící především k přesnému určení okamžiku průchodu hvězdy určitým 
místem na obloze (tehdy se tímto způsobem daly nejpřesněji určit 
zeměpisné souřadnice daného místa). 

V roce 1928 daroval Ondřejovskou hvězdárnu Československému státu 
s podmínkou, že bude sloužit astronomické výuce na Karlově univerzitě. 
Jeho firma na výrobu přesných optických přístrojů však fungovala dál, přežila 
i jeho smrt v roce 1945. Nepřežila však již komunistické znárodňování, kdy 
byla v roce 1950 začleněna do národního podniku Metra a její program 
výroby optických přístrojů byl zrušen. 

Byl jmenován čestným doktorem přírodních věd Univerzity Karlovy, 
doktorem technických věd h. c. na Českém vysokém učení 
technickém.  
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Gajdušek Vilém  

16. 4. 1895 – 22. 1. 1977  
optik, středoškolský profesor chemie 

 

Vilém Gajdušek byl český astrooptik a 
tvůrce optických soustav teleskopů.  

Narodil se v Kopřivnici. Reálku vystu-
doval v Příboru a pak studoval zeměměřičství 
na Vysoké škole technické v Praze, kde později 
přešel na chemii. Po ukončení studií se stal 
profesorem chemie na ostravském reálném 
gymnáziu. 

Znalost hlavních evropských jazyků mu umožnila studium astronomické 
a optické literatury přímo z originálů, takže, jak sám často říkával, vyhnul se 
předem chybám, které už udělali jiní. To mu šetřilo čas a mohl se plně 
věnovat svému oblíbenému – zhotovování astronomické optiky.  

Zvládl teoreticky i prakticky všechny známé optické systémy a nebál se 
ani těch nejtěžších optických prací. Za svého života vybrousil několik set 
výborných zrcadel do průměru 350 mm pro dalekohledy, objektivy 
pro koronografy a optiku pro celostaty. Rovněž vybrousil 6 velkých zrcadel 
do průměru 600–650 mm. 

Vilém Gajdušek společně s Františkem Kozelským byli výrobci mnoha 
vynikajících dalekohledů pro české a slovenské hvězdárny. Např. reflektor 
o průměru 570 mm a světelnosti f/5,2 s Gajduškovým primárním zrcadlem 
se užívá na kleťské observatoři pro CCD pozorování planetek a komet 
dodnes. Svoje zkušenosti shrnuli v nevydaném díle „Technologie výroby 
amatérské astronomické optiky a mechaniky“. 

V roce 1947 obdržel od České astronomické společnosti cenu Františka 
Nušla za svoje celoživotní dílo pro astronomickou obec. 

Na jeho počest byla pojmenována planetka (3603) Gajdušek objevená 
na Kleti v roce 1981.  
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Guth Vladimír 

3. 2. 1905 – 24. 6. 1980  
astronom 
 

Prof. RNDr. Vladimír Guth, DrSc. byl 
prvním českým astronomem, který se stal 
předsedou komise Mezinárodní astronomické 
unie. 

Studoval astronomii na Přírodovědecké 
fakultě Karlovy univerzity, kde získal titul 
doktora přírodních věd (1929). V letech 1928–1950 působil na Státní 
hvězdárně v Praze a na observatoři v Ondřejově. V roce 1951 vystřídal 
Antonína Bečváře ve funkci ředitele astronomické observatoře na Skalnatém 
Plese. Později se stal prvním ředitelem Astronomického ústavu SAV. Roku 
1956 se vrátil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově, kde působil jako 
vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty. 

Hlavním oborem, kterému se Vladimír Guth věnoval, byl výzkum 
meziplanetární hmoty, především pak dynamika komet a meteorických rojů. 
Stal se světovou kapacitou v metodice a interpretaci vizuálních pozorování 
meteorů. Věnoval se však i jiným astronomickým tématům např. výpočtu 
drah komet a dynamice umělých družic. Aktivně se podílel na české účasti 
v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku (1957/58) či programu 
Interkozmos.  

V letech 1959–1962 byl prvním předsedou Slovenskej astronomickej 
spoločnosti pri SAV a od roku 1966 podpředsedou Československé komise 
Interkozmos. Výrazem mezinárodního uznání jeho výsledků bylo zvolení 
za prezidenta komise pro meteory a meteority Mezinárodní astronomické 
unie (1952–1958). 

Na památku Vladimíra Gutha byla pojmenována planetka (3419) Guth. 
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Grygar Jiří  

17. 3. 1936   
astronom, astrofyzik 
 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. je český astronom a 
astrofyzik, významný popularizátor vědy, vůdčí 
osobnost české intelektuální scény. V roce 1997 
mu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 
(UNESCO) udělila cenu Kalinga.  

Jiří Grygar v letech 1954–1957 studoval 
fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně u prof. 
Martina Černohorského a doc. Luboše Perka, se kterými ho dodnes pojí 
velké přátelství. V roce 1959 nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu UK v 
Praze, kde vystudoval obor astronomie. Následně pak pokračoval interní 
vědeckou aspiranturou na Astronomickém ústavu v Ondřejově, kam v roce 
1963 nastoupil jako vědecký pracovník. V roce 1980 odešel do Fyzikálního 
ústavu Akademie věd, kde působil v různých odděleních: Oddělení fyziky 
nízkých teplot (1980-1991), Sekce elementárních částic (1991–2000) a 
Centrum částicové fyziky (od r. 2000). 

Dr. Grygar publikoval více než 200 odborných prací, kdy předmětem 
jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota 
a astročásticová fyzika. Vedle vědecké dráhy je také neúnavným popula-
rizátorem vědy – je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha 
rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů. Od roku 1966 každý rok 
sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku 
pod názvem Žeň objevů. 

Za svoji vědeckou a popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 
2011 obdržel nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu 
Františka Nušla a o rok později pak Medaili Učené společnosti České 
republiky. Štědře honorovanou Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace v roce 2009 z důvodů soustavného poškozování zájmů a dobrého 
jména Akademie věd ČR odmítl. 

Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. 10. 
1971. Od roku 2004 je čestným předsedou České 
astronomické společnosti. 
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Gruss Gustav  

3. 8. 1854 – 22. 9. 1922  
astronom, pedagog 
 

Gustav Gruss byl vynikající český astronom 
devatenáctého století. 

Po ukončení gymnázia v Jičíně studoval na 
Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze. V roce 1877 se stal doktorem filozofie a 
o rok později dokončil vysokoškolská studia 
státní zkouškou. V letech 1878–1879 působil jako asistent geodézie a 
sférické astronomie na vídeňské technice. Od r. 1881 pracoval na 
klementinské hvězdárně. 

V roce 1892 se Gruss stal mimořádným a o pět let později řádným 
profesorem teoretické astronomie na české univerzitě a byl pověřen 
správou astronomického ústavu. Zde se Gruss zabýval, spolu se svým 
asistentem V. Láskou, především pozorováním proměnných hvězd 
s výsledky, díky nimž se astronomický ústav zařadil mezi přední observatoře 
a u nás tak začal skutečný astrofyzikální výzkum. Mezi další pozorování 
patřilo sledování komet, meteorů a další, která sloužila také k pedagogickým 
účelům. Jeho přednášky se vyznačovaly důkladnou přípravou, hlubokým 
porozuměním problémům, ale také vtipem a srozumitelností. 

Gustav Gruss se nevyhýbal ani popularizaci astronomie v časopisech. 
Nesmírné zásluhy si ale získal svou knihou „Z říše hvězd“ (1896), která se 
stala zdrojem astronomických znalostí čtenářů několika generací a vzbudila 
hlubší zájem o astronomii u nás. Byla sice, jak sám autor poznamenává, 
psána podle vzoru Newcombovy-Engelmanovy „Astronomie”, ale nese 
osobitý ráz, prozrazující hluboké znalosti odborné i historicko-kulturní. Tato 
publikace se později stala inspirací pro Českou astronomickou společnost, 
která v roce 1920 obdobně nazvala svůj astronomický časopis „Říše hvězd“. 

Jak napsal Vladimír Guth v roce 1922 v časopise Říše hvězd: „Grussova 
kniha byla i pro mne (po Flamarionově „Malé popisné astronomii“ i 
„Populární astronomii“) první vážnější astronomickou knihou, která 
prohloubila můj zájem o astronomii.“ 

Jeho jméno nese planetka (6516) Gruss.  
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Hacar Bohumil  

9. 2. 1886 – 9. 3. 1974  
matematik, astronom, pedagog 
 

Doc. PhDr. Bohumil Hacar byl český 
pedagog, astronom a matematik. Po druhé 
světové válce přednášel na univerzitě 
v Olomouci. V roce 1963 vyšla jeho učebnice 
„Úvod do obecné astronomie“. 

Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži 
studoval jeden rok na Univerzitě Karlově v Praze a dále na univerzitě ve 
Vídni. Na základě disertační práce z oboru permutačních grup byl v r. 1911 
promován na doktora filosofie.  

Po první světové válce působil jako středoškolský profesor na 
gymnáziích v Brně, v Prostějově, v Šumperku a znovu v Prostějově. Po 
obnovení Univerzity Palackého v Olomouci byl v roce 1948 povolán pro své 
vynikající vědecké i pedagogické kvality za učitele na tehdejší pedagogickou 
fakultu.  

 Vědecké práce Hacara se týkají jednak studia proměnných hvězd, 
jednak teorie vyučování astronomie. Jeho práce pojednávají o vizuálních 
pozorováních hvězd SS Geminorum, V Ursae Minoris a X Cygni, o hvězdách 
RV Tauri a Y Cygni (1929), SZ Aquilae (1932), o krátkoperiodických cefeidách 
RR Lyrae (1937) a XX Cygni (1942).  

Bohaté pedagogické zkušenosti Hacara jsou uloženy v řadě knižních 
publikací určených studentům středních i vysokých škol. 

Desítky příspěvků najde čtenář v časopisech Říše hvězd a Fyzika 
ve škole, v nichž autor srozumitelnou formou a vědecky přesně informuje 
o nejnovějších problémech soudobé astronomie. Mnoho článků se týká cílů 
a obsahu vyučování astronomie na středních školách, metod, prostředků a 
organizace vyučování a námětů pro práci astronomických kroužků.  



S t r á n k a  | 35 

Hájek Tadeáš z Hájku  

1. 10. 1525 – 1. 9. 1600  
lékař, botanik, astronom 
 

Tadeáš Hájek z Hájku byl český 
renesanční přírodovědec, astronom, 
matematik, alchymista a osobní lékař císaře 
Rudolfa II. Roku 1554 jej Ferdinand I. 
povýšil do šlechtického stavu, Maxmilián II. 
jej roku 1571 pasoval na rytíře.  

V letech 1548 až 1549 přednášel medicínu a astronomii ve Vídni, 
magistrem umění se stal roku 1551. Roku 1554 studoval medicínu v Bologni, 
poté chvíli působil v Miláně. Záhy se však vrátil do Prahy, kde na univerzitě 
přednášel matematiku a astronomii až do roku 1558. Na dvoře císaře 
Rudolfa II. působil jako ředitel alchymistických dílen v roli arbitra elegance a 
váženosti.  

Vyjma této profese se věnoval i vědecké astronomické práci, kdy v roce 
1572 vydal spis „O kometách“, ve kterém shrnul svá pozorování supernovy 
SN1572 v souhvězdí Kasiopeji. Jako první uveřejnil v tisku způsob určení 
polohy hvězd stanovením přesné doby jejich průchodu poledníkem. Tadeáš 
Hájek z Hájku byl ve vědecké korespondenci s předními evropskými učenci 
své doby a je otcem myšlenky pozvání svého přítele dánského astronoma 
Tycho Brahe do Prahy. Vstoupil také do dějin české matematiky svojí 
zahajovací univerzitní přednáškou, která vyšla tiskem pod názvem 
„De laudibus geometriae“. Jedná se o první spis českého původu, který si 
všímá minulosti matematických věd v našich zemích. Vyměřil oblast kolem 
Prahy a byl spoluautorem mapy z roku 1563, která se bohužel ztratila. 

Tadeáš Hájek z Hájku byl skutečným všestranným renesančním 
myslitelem. Mimo zmíněných vědeckých disciplín se zajímal i o výrobu piva. 
Ve svém učeném pojednání „O pivu, způsobech jeho přípravy, jeho 
podstatě, silách a účincích“ dospěl k jedné z prvních teorií oxidace. 
Nadčasově pojednává i o zdravotních účincích piva. Tato latinská publikace 
je bezesporu první publikací o pivu vydaná v Čechách a velmi 
pravděpodobně i první publikací svého druhu na světě. Jeho jméno nese 
měsíční kráter Hagecius a planetka (1995) Hajek.  
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Halaška František Ignác Kassián  

10. 7. 1780 – 12. 7. 1847  
fyzik, astronom, geograf 
 

František Ignác Kassián Halaška byl 
moravský římskokatolický kněz, piarista, 
osvícenský přírodovědec, matematik, fyzik a 
astronom.  

Během studií vstoupil v roce 1799 
do katolického vzdělávacího řádu piaristů 
Clerici regulares scholarum piarum. Svou 
kariéru začal v letech 1801 až 1803 jako učitel matematiky a fyziky 
na středních školách ve Strážnici, Mikulově a Kroměříži. V roce 1804 
byl jmenován asistentem na Teresianu ve Vídni a stal se prefektem této 
školy.  

Při svém pobytu v Brně si nechal postavit malou astronomickou 
observatoř, kterou opatřil potřebnými přístroji. V letech 1814 až 1832 
působil v Praze jako profesor fyziky na univerzitě a pro akademický rok 1832 
byl zvolen jejím rektorem. Rovněž v roce 1832 byl jmenován vládním radou 
(členem vládní komise pro vysoké školství) a z tohoto titulu řídil všechny 
filosofické ústavy, technické školy, námořní školy, hornické školy a lesnické 
akademie v celé monarchii. V roce 1823 se stal členem Královské české 
společnosti nauk. V letech 1833–1834 se stal rektorem vídeňské univerzity. 
V roce 1844 byl jmenován radním na císařském dvoře a v roce 1838 se stal 
proboštem kapituly ve Staré Boleslavi a zemským prelátem Čech. 

Halaškovy astronomické práce ukazují vynikající schopnosti 
při výpočtech, detailní znalosti jeho tehdejší astronomické literatury a 
invenci při zlepšování výpočetních metod. Za dílo „Základní poznatky 
o zatmění Slunce při oběhu Měsíce“ obdržel Dánskou záslužnou medaili.  

Jeho práce z astronomie, mechaniky, optiky, elektřiny, magnetismu a 
termiky byly v jeho době většinou jedinými vědeckými pracemi. 
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Hanuš  

asi 1414 – po 1497  
matematik, mechanik, hvězdář 
 

Mistr Hanuš, (Jan zvaný Růže) byl pražský 
staroměstský zámečník, hodinář a orlojník 
Staroměstského orloje. Vstoupil do obecného 
povědomí hlavně díky Jiráskovým Starým 
pověstem českým, podle kterých měl být 
samotným tvůrcem Staroměstského orloje. 

Dlouho byl mistr Hanuš znám pouze jako autor orloje, ale o životě 
nebylo známo nic. Teprve díky monumentálním pražským dějinám 
V. V. Tomka a bádání pražského archiváře Josefa Teige byl odhalen hodinář 
a orlojník Jan působící v 90. letech 15. století, který byl ztotožněn 
s Hanušem. 

O jeho dřívějším působení v Praze není mnoho záznamů, nicméně je 
zde uváděn jako zámečník, snad tedy byl mistrem řemesla zámečnického. 
V druhé polovině 15. století se stal pražským orlojníkem, což je doloženo 
v záznamech pro roky 1475/1476–1497.  

Za jeho působení dostal pražský orloj podobu, kterou známe dodnes. 
Máme na mysli podobu technickou, protože zvěrokruh doplnil později 
Mánes. Základ legendy, že Hanuš sestrojil orloj, spočívá v okolnosti, že se mu 
podařilo po době úpadku orloje během husitských válek stroj znovu opravit, 
zprovoznit a pravděpodobně provést i mnohá zdokonalení. Rozsah vylepšení 
pražského orloje není jistý, nicméně o Hanušově zručnosti ještě lépe svědčí 
to, že sestrojil v 90. letech orloj pro radnici v Jindřichově Hradci, za což 
dostal slušně zaplaceno. 

Měl ženu Kateřinu, s ní syna Jakuba a dceru Annu. Předpokládá se, že 
jeho učedník a nástupce, Jakub Čech z Platnéřské ulice, který se stal 
pražským orlojníkem v letech 1497–1526, mohl být totožný s Hanušovým 
synem Jakubem.  

Hanuš zemřel podle legendy v roce 1497, avšak jisté to není. 
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Heinrich Vladimír Václav  

7. 9. 1884 – 30. 5. 1965  
astronom, pedagog 
 

Vladimír Václav Heinrich byl přední 
československý astronom, univerzitní profesor a 
dlouholetý ředitel Astronomického ústavu 
Univerzity Karlovy. Vynikal především v nebeské 
mechanice, teoreticky náročném astrono-
mickém oboru. 

Mládí prožil v Příbrami, kde byl jeho otec lékařem a městským fyzikem 
(hygienik). Po studiu na místním gymnáziu pokračoval v letech 1903–1907 
studiem astronomie a matematiky na filozofické fakultě. Po studiích sbíral 
zkušenosti v zahraničí: rok 1908 strávil na observatoři ve Štrasburku, 
pokračoval v Heidelbergu a Göttingenu. Začátek 1. světové války ho zastihl 
při opětovné práci ve Štrasburku.  

Především spolupráce a přátelství s univerzitním učitelem prof. 
Gustavem Grussem byly pro Vladimíra Heinricha klíčové. Prof. Gruss ho 
podpořil v zahraničních studijních pobytech, konzultoval s ním jeho vědecké 
práce a spolupracovali společně na astronomickém ústavu, kde v roce 1916 
získal Vladimír Heinrich trvalé asistentské místo. Ve složitých podmínkách se 
věnoval studiu dvojhvězd a naplňoval vědeckou činnost ústavu. Byl za to 
v lednu 1918 odměněn zvolením za mimořádného člena Královské učené 
společnosti a 27. května 1919 jmenováním mimořádným profesorem 
astronomie. Zároveň byl uveden do funkce definitivního ředitele 
astronomického ústavu. 

Ten se v té době nacházel ve velmi neutěšeném stavu. Prof. Heinrich 
proto věnoval osobní úsilí i nemalé vlastní úspory na jeho konsolidaci. Ta se 
mu podařila a ústav pod jeho vedením začal být vědecky aktivní a úspěšný. 
Počátkem 30. let 20. století se zde poměry zhoršily. Docházelo k různým 
krádežím a poškozování inventáře, kterému prof. Heinrich nedokázal čelit. 
Situace se vyhrotila natolik, že ho profesorský sbor univerzity 21. června 
1934 z funkce odvolal. S tímto se nikdy nesmířil, bránil se soudní cestou i 
vydáním publikace na svoji obranu, do ústavu se však již nikdy nevrátil.  

Je po něm pojmenována planetka (6774) Vladheinrich. 
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Heinzel Petr  

 9. 11. 1950 
astronom 
 

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., je český 
astronom, který se zabývá studiem Slunce. 
V letech 2004–2012 byl ředitelem Astrono-
mického ústavu Akademie věd ČR. Od 2. 4. 2017 
je předsedou České astronomické společnosti. 

Petr Heinzel vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze v letech 1970–1974. Následně nastoupil 
do Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově, kde pracuje dosud. 
Před nástupem do ředitelské funkce dlouhou dobu vedl Sluneční oddělení.  

V roce 1982 obhájil kandidátskou disertaci, v roce 1993 pak disertaci 
pro získání vědecké hodnosti DrSc. V roce 2005 se habilitoval na MFF UK 
Fyzika slunečních protuberancí a o sedm let později byl zde jmenován 
profesorem pro obor astronomie a astrofyzika. 

Ve své vědecké práci se dosud věnoval výzkumu erupcí, protuberancí, 
koronálních smyček a struktuře chromosféry, přenosu záření ve hvězdných 
atmosférách v podmínkách lokální tepelné nerovnováhy. Dosáhl 
významných vědeckých výsledků v zářivé hydrodynamice, energetické 
bilanci a mechanismech ohřevu hvězdných atmosfér, jakož i ve spektrální 
diagnostice fyzikálních mechanismů v astrofyzikálním plazmatu. 

Petr Heinzel přednáší teorii hvězdných atmosfér a sluneční fyziku na 
MFF UK, Komenského univerzitě v Bratislavě a Univerzitě ve Vratislavi 
(Polsko), kde také vedl a vede řadu diplomantů a doktorských studentů. 
Působil též na univerzitě v Paříži (Orsay), observatoři v Meudonu u Paříže, 
Moskevské státní univerzitě, Ústavu Maxe Plancka pro astrofyziku v Gar-
chingu a na Univerzitě v Káhiře. Je členem Mezinárodní astronomické unie. 

V roce 2003 získal cenu Akademie věd ČR za soubor prací Analýza 
spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO. V roce 
2009 získal Zlatou medaili Vratislavské Univerzity za dlouholetou spolupráci 
a jako ocenění svých vědeckých výsledků. Je členem Mezinárodní 
astronomické unie.  
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Horský Zdeněk  

11. 3. 1929 – 8. 5. 1988  
historik, astronom 
 

PhDr. Zdeněk Horský, CSc. byl český 
astronom a historik. Vystudoval filozofii a 
hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity, ale také astronomii a matematiku 
na Fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval 
studiem historických vědeckých přístrojů.  

Středem jeho zájmu byla astronomie 16. až 17. století a díla M. 
Koperníka, J. Keplera, T. Brahe, Tadeáše Hájka z Hájku a věda rudolfinské 
epochy. Byl pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV a nezapomínal ani 
na popularizaci své práce. Často vystupoval v rozhlase i v televizi, přednášel 
na velkých fórech i na venkovských hvězdárnách. Je autorem četných 
drobných i větších prací. Mnoho jeho prací zůstalo jen v rukopisech, zemřel 
předčasně v roce 1988. Týká se to i komentovaného překladu základního 
Koperníkova díla „De revolutionibus“.  

V souvislosti se zájmem o historii vysvětlil kosmologickou symboliku 
Karlova mostu v Praze a jeho závěry jsou v tomto smyslu přijímány jako 
objektivní. Astrologie na panovnickém dvoře císaře Karla IV. měla důležitou 
pozici. V té době bylo obvyklé, že k zahajování významných staveb docházelo 
v okamžiku, kterému byly hvězdy nakloněny. Položení základního kamene 
Karlova mostu se uskutečnilo 9. července 1357 v 5:31 hodin ráno, což 
představuje řadu lichých čísel 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Astrologicky to byl také 
zajímavý okamžik, protože všechny tehdy známé planety byly nad obzorem a 
znamení Lva, heraldický symbol českých zemí a Prahy, byl v ascendentu, 
právě vycházel.  

Zdeněk Horský ukazuje pražský orloj bez bájných nánosů jako vrcholné 
dílo české gotické vědy a techniky a také jako unikátní uměleckou památku. 
Kniha „Pražský orloj“ (Panorama Praha), vyšla až krátce po jeho smrti v roce 
1988, i když byla připravena do tisku už v roce 1983. Jeho zásadní přínos byl 
v dokladování datace do roku 1410, tedy ještě do doby předhusitské. Zařadil 
jej tak mezi nejstarší evropské středověké stroje tohoto typu, jako jsou 
například orloje v Padově a ve Štrasburku. Na jeho památku 
byla pojmenována planetka (3827) Zdeněkhorský.  



S t r á n k a  | 41 

Hubený Ivan  

5. 6. 1948  
astrofyzik, pedagog 
 

Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. je přední 
český astronom pracující v USA. Zabývá se 
modely atmosfér různých druhů hvězd a 
v poslední době také studiem exoplanet.  

Narodil se v Praze v roce 1948. 
Po absolvování Akademického gymnázia 
pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK studiem astronomie a 
fyziky. V roce 1971 nastoupil jako vědecký aspirant do stelárního oddělení 
Astronomického ústavu ČSAV. O šest let později obhájil kandidátskou 
disertační práci a stal se vědeckým pracovníkem. V té době se začal zabývat 
zejména teoretickými problémy hvězdných atmosfér. Pro tuto práci vyvinul 
unikátní počítačový program (pod označením TLUSTY), který v tomto oboru 
patří k nejpoužívanějším na světě. 

Pro své politické názory a postoje byl tehdejším vedením Astrono-
mického ústavu perzekvován, rozhodl se proto pro emigraci. V roce 1986 
opustil za dramatických okolností i s rodinou komunistické Československo. 
Vzápětí získal místo v prestižní vědecké instituci Joint Institute for 
Atmospheric Research na Univerzitě v Coloradu. Od roku 1988 pak 
pokračoval na observatoři High Altitude Observatory, v letech 1990 až 2001 
v Goddardově kosmickém středisku NASA v Greenbeltu. Zde se významně 
podílel na pozorování a zpracování údajů ze spektrografů GHRS a STIS 
Hubbleova kosmického teleskopu. Od roku 2001 pracuje v Tucsonu 
v Arizoně jako vedoucí vědecký pracovník na National Optical Astronomy 
Observatory a zároveň je profesorem na katedře astronomie arizonské 
univerzity. 

Počet vědeckých článků prof. Hubeného a množství jejich citací ho 
s přehledem řadí na první místo mezi všemi českými astronomy, ať už 
působili či působí doma nebo v cizině. Největšího ohlasu se ve světové 
vědecké literatuře dočkaly jeho práce zabývající se modely atmosfér a 
přenosy záření žhavých hvězd v tepelné nerovnováze. V poslední době svoji 
pozornost zaměřil k modelování atmosfér obřích extra-
solárních planet a hnědých trpaslíků.  
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Kadavý František  

12. 11. 1896 – 6. 5. 1972  
astronom, popularizátor 
 

František Kadavý byl český astronom 
a předseda Československé astronomické 
společnosti. Byl také ředitel Lidové 
hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se 
pozorováním Slunce, planet, meteorů, 
proměnných hvězd, popularizační a 
přednáškovou činností. 

V roce 1922 byl přijat do České astronomické společnosti, ve které 
vytrval i v dobách, kdy se jiným sil nedostávalo. Účastnil se výstavby 
petřínské hvězdárny, pečoval o ni a opatroval ji v dobách okupace. Byly 
doby, kdy na jeho bedrech spočíval celý její provoz, administrace společnosti 
i večerní starost o návštěvníky. Za jeho dohledu tak vyrůstali na hvězdárně 
pracovníci, kteří později zaujali v astronomii významné postavení a rádi 
na něj vzpomínali. 

Neméně pozoruhodná je jeho činnost a vytrvalost v pozorování Slunce. 
Více než 7000 kreseb je toho dokladem. Pokud mu dobře sloužily oči, 
vykonal přes 13 000 pozorování proměnných hvězd, pozoroval meteory, 
planety a zákryty hvězd. 

Jeho popularizační činnost je úctyhodná. Vyrostla z nutnosti poskytovat 
návštěvníkům hvězdárny stále rozsáhlejší výklady v době, kdy o tuto večerní 
činnost neměl nikdo valný zájem. Během doby vyrostl ve svérázného a 
oblíbeného řečníka. Počet jeho přednášek a výkladů jde do tisíců. Uznáním 
této činnosti byl jmenován v roce 1953 ředitelem Lidové hvězdárny v Praze 
na Petříně. Dovedl kolem sebe soustředit velký počet mladých schopných 
řečníků a demonstrátorů, kteří kráčeli ve stopách svého učitele, rozšiřujíce 
témata svých přednášek. Jen díky jeho organizační schopnosti se 
přednášková činnost Lidové hvězdárny rozrostla natolik, že ve své době 
neměla nikde obdoby. Zájezdy na venkov, besedy u dalekohledů, nedělní 
odpoledne na hvězdárně, to jsou podniky, které vyrostly pod jeho 
dohledem.   
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Kaván Jiří  

3. 2. 1877 – 30. 3. 1933  
astronom, matematik 
 

Dr. Jiří Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, 
idealista, vynikající hudebník milující chrámovou hudbu. 

Vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity, aprobaci matematika-
fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém ústavu a 
od 1. listopadu 1901 zde zakotvil natrvalo jako asistent. Roku 1902 byl 
promován na doktora filosofie, ale ani po získání akademického titulu se 
nezlepšila jeho finanční situace. Jako asistent měl pravidelný příjem 
zpočátku jen 1400 zlatých, a proto vedle práce v ústavu působil v letech 
1902–1909 na střední škole. Na astronomickém ústavu se zabýval hlavně 
praktickým pozorováním, k němuž využíval osmipalcového univerzitního 
dalekohledu. Sledoval jevy v soustavě planety Jupiter, meteory, Měsíc. 
Výsledky svých pozorování slunečních skvrn zasílal profesoru Wolferovi 
do Curychu. Tato pozorování jsou svým způsobem cenná tím, že je Kaván 
konal v době, kdy tomuto odvětví astronomie byla věnována malá 
pozornost. 

O své práci i práci celého ústavu referoval do Astronomischer 
Jahresbericht a do Astronomische Nachrichten, psal články do Ottova 
naučného slovníku, uveřejnil „Úvod do sférické astronomie“. 
V astronomickém ústavu vypomáhal při cvičeních, spravoval knihovnu, 
všechny katalogy a obstarával určování času. Protože ke své práci musel 
používat numerické výpočty, během let se z něho vyvinul výborný počtář. 
Prováděl výpočty i pro hvězdárnu v Ondřejově a v závěru svého života 
sestavoval tabulky numerických funkcí a rozkladů čísel 1–256000 
na prvočinitele. Na astronomickém ústavu sice oficiálně působil až do roku 
1923, ale ve skutečnosti byl již od roku 1918 zaměstnán zcela jinou 
problematikou – přebíráním pražské hvězdárny pod správu nového státu.  

V roce 1919 odešel na Slovensko do Staré Ďaly (dnes Hurbanovo), 
na Maďary opuštěnou hvězdárnu hraběte Konkolyho. Zde pobyl devět let a 
pak se vrátil zpět do Prahy. 
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Kepler Johannes  

28. 12. 1571 – 16. 11. 1630  
astronom, astrolog, matematik 
 

Johannes Kepler byl německý matema-
tik, astrolog a astronom. Působil v Praze 
na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formu-
loval dva ze tří Keplerových zákonů. 

Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde 
byl jeho učitelem astronomie Michael 
Mästlin. V letech 1594–1600 vyučoval na střední škole ve Štýrském Hradci, 
odkud přišel do Prahy. Stal se zde asistentem Tychona Brahe a po jeho smrti 
císařským matematikem a astrologem.  

Na Braheho podnět propočítal dráhu Marsu, což bylo pravděpodobně 
impulsem, díky kterému objevil první dva ze slavných Keplerových zákonů. 
Své výsledky zveřejnil v roce 1609 v práci „Astronomia Nova“. V roce 1612 
odešel Kepler z Prahy do Lince a v roce 1626 do Ulmu. 

Ve svých pracích se zabýval astronomií, matematikou, mechanikou, 
krystalografií a astrologií. V roce 1615 vyšla jeho práce „Nova Stereometria 
Doliorum Vinariorum“, ve které počítal objemy těles, které vznikly rotací 
kuželoseček kolem osy ležící v jejich rovině. Přitom použil infinitezimálních 
metod a to znamenalo významný krok ke vzniku moderních integračních 
metod. V práci „Harmonices Mundi“ (1619) studoval problematiku 
konvexních a hvězdicovitých mnohoúhelníků a publikoval svůj třetí zákon. 

Za svůj život Kepler sestavil na 800 horoskopů, včetně svého. 
Na základě jeho výroku, že „Astronomie je moudrou matkou a astrologie 
záletnou dcerkou, která aby svou matku udržela při životě, se prodává 
každému zájemci, který chce a může zaplatit“, se dodnes traduje, že se 
astrologií zabýval pouze za účelem finančního zisku. Kepler však astrologii 
také později obhajoval, když mimo jiné napsal: „…naprosto neklamné zjištění 
– tak jisté, jak jen lze doufat, že organismy jsou podněcovány sublunárními 
konjunkcemi a aspekty planet, mě přimělo a přinutilo překonat své záporné 
stanovisko…“. Na jeho počest byla pojmenována planetka (1134), kráter na 
Měsíci i na Marsu, kosmická sonda a několik institucí 
(gymnázium, univerzita).  
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Kladivo Bohumil  

24. 6. 1888 – 8. 2. 1943  
geodet, geofyzik, astronom, pedagog 
 

Prof. PhDr. Bohumil Kladivo byl český 
geodet, geofyzik, astronom a pedagog. 

Bohumil Kladivo se narodil ve 
Křtinách u Brna, poté co byl jeho otec 
jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u 
Brna. Bohumil tam chodil do obecné školy. 
V Brně vystudoval gymnázium, po jehož 
absolvování byl přijat na Karlovu univerzitu, kde se věnoval studiu 
matematiky a fyziky. Roku 1911 složil státní zkoušku a v roce 1912 doktorát 
z filozofie.  

V červnu 1912 byl přijat jako asistent na geodetický ústav české 
techniky v Brně. Začíná se věnovat teoretické i praktické vyšší geodézii. 
V letech 1913–1914 pracoval jako stipendista v ústavu vojensko-
geografickém ve Vídni, na observatoři Plukovo, v Mezinárodním ústavu pro 
měření Země v Postupimi, na Observatoir national v Paříži a v Bureau des 
Poidset Mesures v Bréteuil v Sérvres u Paříže.  

Po návratu a po první světové válce se začal věnovat gravimetrii. V roce 
1920 se habilitoval na České vysoké škole technické v Brně na soukromého 
docenta vyšší geodézie a sférické astronomie. Roku 1921 byl jmenován 
mimořádným profesorem vyšší geodézie a sférické astronomie na VUT 
v Brně. V letním semestru roku 1922 byl pověřen konáním přednášek a 
cvičení astronomie na Přírodovědecké fakultě MU a v roce 1924 se stal 
zatímním správcem tamního astronomického ústavu.  

Jeho hlavní práce se týkají především měření tíhového zrychlení v Brně 
a v ostatních městech naší republiky.  

Pro svou činnost v Sokolu se za druhé světové války stal Němcům 
nepohodlný a je jako rukojmí vězněn na Špilberku. S podlomeným zdravím 
byl propuštěn a v roce 1943 zemřel. Je po něm pojmenována observatoř na 
Vysokém učení technickém v Brně a také jedna z brněnských ulic.  
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Kleczek Josip  

22 .2. 1923 – 5. 1. 2014  
astronom a sluneční fyzik 
 

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., byl 
český astronom, sluneční fyzik a také 
dlouholetý předseda Sluneční sekce 
Československé astronomické společnosti. 
Josip Kleczek je příkladem skromné vědecké 
osobnosti světového významu. 

Josip Kleczek se narodil v roce 1923 na území tehdejšího Království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců (tedy v pozdější Jugoslávii) ve smíšeném 
manželství. Ještě v útlém dětství se přestěhoval s matkou na Vysočinu do její 
rodné obce Štěpánov nad Svratkou, kde vychodil i základní školu. 

Vystudoval matematiku, fyziku a astronomii na Karlově univerzitě a 
po absolutoriu od roku 1949 pracoval v Astronomickém ústavu AV ČR 
v Ondřejově, kde se věnoval především sluneční fyzice. 

Tématika Slunce se prolíná veškerou rozsáhlou vědeckou i popu-
larizační činností dr. Kleczka. Výjimkou jsou snad jen vynikající publikace 
encyklopedického charakteru, kde Slunce netvoří většinovou část. 

Napsal, či se podílel na množství astronomických monografií a slovníků, 
z nich nejvýznamnějším je „Astronomical dictionary in six languages“. Díky 
tomu a také jeho poslední knize „Život se Sluncem a ve vesmíru“ se jako 
jediný stal dvojnásobným držitelem ceny Littera astronomica (v roce 2002 ji 
získal za celoživotní literární dílo v oblasti astronomie). 

Po mnoho let působil ve funkci prezidenta komise pro výuku 
astronomie při Mezinárodní astronomické unii (IAU), založil a po dobu 
dvaceti let vedl Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a IAU. 
Jak již z předchozího vyplývá, jeho pedagogická činnost zahrnovala nejen 
přednášky na Univerzitě Karlově, ale i na dalších vysokých školách 
v zahraničí.  

Známé jsou jeho strhující přednášky věnované Slunci i četné rozhlasové 
příspěvky. Jeho jméno najdeme u planetky (2781) Kleczek.  
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Klepešta Josef  

4. 6. 1895 – 12. 7. 1976  
astronom 
 

Josef Klepešta byl významným českým 
astronomem. Byl spoluzakladatelem České astro-
nomické společnosti a dlouhé roky nepostra-
datelnou osobností spolkového života. Ještě 
před založením společnosti jezdil do Pardubic za 
baronem A. Krausem, aby od něj získal cenné 
rady při tvorbě a přijetí stanov nově vznikající České astronomické 
společnosti. V letech 1926–1943 vykonával funkci jednatele společnosti, 
zasloužil se o výstavbu Štefánikovy hvězdárny a měl velký podíl na jednáních 
o koupi hlavního dalekohledu. Po r. 1945 spolupracoval s Astronomickým 
ústavem ČSAV a od poloviny r. 1965 až do své smrti pracoval na Hvězdárně a 
planetáriu hlavního města Prahy.  

Klepešta byl vášnivým fotografem noční oblohy, dokonce i fotografii 
podolské hvězdárny Fr. Fischera pořídil dlouhou expozicí za měsíčního svitu. 
Jeho emblematickou fotografií se stal snímek galaxie M31 v Andromedě 
s přeletem velmi jasného bolidu. Tato fotografie vstoupila do historie astro-
nomie a Klepešta ji po celý život nosil u sebe jako svůj osobní průkaz. 

Počátkem 20. let 20. století se nedostávalo členům ČAS astronomické 
literatury. Josef Klepešta proto přišel v roce 1925 s nápadem založení edice 
Knihovna přátel oblohy, ve které vyšla řada odborných publikací, katalogů a 
astronomických map. Klepešta edici financoval a zároveň část z prodeje 
putovala do pokladny společnosti na vydávání časopisu Říše hvězd. 
V Klepeštově edici zejména zaujaly krásný „Atlas severní oblohy“ Františka 
Schüllera, jeho druhý díl z pera Karla Nováka či mapa Měsíce od Karla 
Anděla. Všechny tyto publikace vyšly i v zahraničí. Klepešta po roce 1945 stál 
za nápadem nových hvězdných atlasů A. Bečváře, které se během krátké 
doby rozšířily do celého světa.  

Klepešta byl duší prvorepublikové České astronomické společnosti a 
člověkem, který neopouštěl své přátele.  Byl jedním z mála, kteří dojížděli za 
Bečvářem do Brandýsa nad Labem i po jeho politicky vynuceném odchodu 
z Vysokých Tater. Je po něm pojmenována planetka (3978) 
Klepešta.  
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Kohoutek Luboš  

29. 1. 1935  
astronom 
 

RNDr. Luboš Kohoutek je český 
astronom, objevitel několika komet a řady 
asteroidů. 

Už během středoškolských studií se začal 
aktivně zabývat astronomií jako jeden 
z nejmladších členů tehdejší Československé 
astronomické společnosti. Po maturitě na Gymnáziu v Brně-Husovicích 
studoval fyziku na PF MU v Brně a posléze astronomii na MFF UK v Praze. 

Jako vynikající student nastoupil ihned po promoci do interní vědecké 
aspirantury v Astronomickém ústavu ČSAV, kde se svým školitelem Lubošem 
Perkem publikovali v r. 1967 první Katalog planetárních mlhovin, který 
vzbudil velkou pozornost v celém světě a byl v minulém století vůbec 
nejcitovanějším dílem českých astronomů. Po sovětské invazi se v r. 1970 
nevrátil do vlasti z dlouhodobé stáže v Hamburku, kde získal stálé místo.  

Při své hlavní činnosti – objevování a systematické klasifikaci 
planetárních mlhovin, určování jejich vzdáleností a fyzikálních parametrů, 
objevil na širokoúhlých snímcích díky své pečlivosti a vytrvalosti 75 planetek 
a 5 komet, z nichž kometa Kohoutek 1973 E1 mu přinesla světovou 
proslulost. Nalezl ji plných 9 měsíců před průchodem přísluním a 
astronomové proto měli možnost se na tuto událost přístrojově dobře 
připravit. Byla to také první kometa zkoumaná z kosmu astronauty americké 
kosmické laboratoře Skylab.  

V dalších letech se dr. Kohoutek věnoval zejména pozorování planetár-
ních mlhovin na nových observatořích ve Španělsku (Calar Alto) a na Evrop-
ské jižní observatoři ESO v La Silla v Chile. Stal se tak prvním českým astrono-
mem, jenž měl možnost využít jedinečných pozorovacích podmínek ve vyso-
kohorské poušti Atacama na přístrojích nové generace. Díky tomu zpracoval 
stěžejní životní dílo, jímž je II. vydání Katalogu planetárních mlhovin, které 
obsahuje homogenní údaje o více než 1500 objektech tohoto typu. Toto 
monumentální dvousvazkové dílo vydal péčí Hamburské hvězdárny v r. 2001 
těsně po formálním odchodu na odpočinek.   



S t r á n k a  | 49 

Kopal Zdeněk 

4. 4. 1914 – 23. 6. 1993  
astronom, pedagog 
 

Zdeněk Kopal byl český astronom a 
astrofyzik, který však proslul i v oblasti 
numerické matematiky, balistiky a aerody-
namiky. Jeho nejdůležitější vědecké práce se 
týkají zákrytových proměnných dvojhvězd, 
výzkumu Měsíce a terestrických planet. Po 
dobu celé své vědecké kariéry působil v 
zahraničí – v USA a ve Velké Británii, avšak srdcem zůstal vlastencem. Je 
považován za nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století. 

Zdeněk Kopal se narodil v Litomyšli. Po přestěhování do Prahy se 
ve věku pouhých 15 let stal členem České astronomické společnosti. 
Na Štefánikově hvězdárně zahájil svůj výzkum proměnných hvězd a již jako 
student gymnázia publikoval odborné články v zahraničních časopisech. 

Kopal se ještě za studií na PF UK účastnil sjezdu Mezinárodní 
astronomické unie v Paříži v r. 1935, kde byl okamžitě, na základě svých již 
publikovaných prací, zvolen za jejího člena. V r. 1937 Kopal na univerzitě 
promoval a získal prestižní Denisovo stipendium, které mu umožnilo další 
studia v britském Cambridge. V r. 1938 se s manželkou vydal na Harvardovu 
observatoř v americkém Cambridge. Na lodi jej však zastihla zpráva 
o mnichovské dohodě, a tak se rozhodl setrvat v USA.  

Od r. 1948 Kopal vedl nově ustanovenou komisi pro fotometrické 
dvojhvězdy při Mezinárodní astronomické unii (IAU). Od roku 1951 vedl 
nově zřízenou katedru astronomie na univerzitě v Manchesteru a o sedm let 
později navázal spolupráci s NASA při výzkumu Měsíce.  

V roce 1967 navštívil Prahu u příležitosti XIII. sjezdu Mezinárodní astro-
nomické unie (IAU). Zúčastnil se slavnostního zprovoznění dvoumetrového 
dalekohledu v astronomické observatoři Ondřejov, o jehož výstavbu se 
zasazoval. Po sovětské invazi v roce 1968 se mu dveře do vlasti až do roku 
1989 zcela uzavřely. V roce 1991 mu město Litomyšl udělilo čestné 
občanství. Na jeho počest byla pojmenována planetka 
(2628) Kopal.   
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Kopecký Miloslav  

4. 5. 1928 – 4. 11. 2006  
astronom, astrofyzik 
 

RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc. byl 
český astronom a astrofyzik, který se 
zabýval sluneční fyzikou, zejména 
periodicitou sluneční aktivity a filozofií 
přírodních věd. 

Dětství prožil spolu s bratrem 
Vladimírem Kopeckým v rodině 
knihkupce a nakladatele Miloslava 
Kopeckého a jeho ženy Marie (rozené 
Chodorové).  

Od roku 1949 začal pracovat na astronomické observatoři v Ondřejově, 
když studium astronomie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze ukončil až v roce 1951. Téhož roku se oženil s Františkou (rozenou 
Matysovou, ovdověl v roce 1994), s níž měl dva syny (Miloslava a Luboše).  

Intenzivně se podílel na poválečné obnově astronomické observatoře 
v Ondřejově – v letech 1957 až 1970 jako zástupce vedoucího slunečního 
oddělení, 1971 až 1975 jako vedoucí slunečního oddělení Astronomického 
ústavu Československé akademie věd. V letech 1966 až 1967 byl 
na zahraniční stáži v Ústavu zemského magnetismu, ionosféry a šíření 
radiových vln Akademie věd Sovětského svazu v Irkutsku. Během stáže a 
v roce 1982 přednášel na Univerzitě v Irkutsku (SSSR).  

V roce 1977 byl zvolen za člena-korespondenta Československé 
akademie věd.  

V letech 1975 až 1990 ovlivňoval běh Astronomického ústavu ve funkci 
zástupce ředitele pro vědeckou práci. Po odchodu na odpočinek jako 
emeritní pracovník vybudoval a do konce svých dní spravoval Historický 
archiv Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.  
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Kraus Arthur  baron   

1. 8. 1854 – 21. 3. 1930  
astronom, sportovec, mecenáš 
 

Artur Kraus byl český podnikatel, popula-
rizátor astronomie, průkopník sportu a technic-
kých novinek. V Pardubicích založil první čes-
kou, veřejnosti přístupnou Lidovou hvězdárnu, 
která fungovala v letech 1912 až 1931. 
Podporoval aviatika Ing. Jana Kašpara v jeho 
průkopnické práci v oblasti letectví. 

Narodil se v rodině podnikatele a prvního pardubického poštmistra 
Josefa Krause (1810–1892). Ten později podnikal v cukrovarnictví a v roce 
1867 byl krátce starostou města Pardubic. Roku 1875 mu byl udělen čestný 
titul šlechtic (Edler von). Po smrti bratra JUDr. Alfréda Krause (1824–1909), 
místodržitele Království českého, na něj přešel i baronský titul. Byl na svůj 
šlechtický titul velmi hrdý a těžce nesl, když po vzniku Československa bylo 
užívání těchto titulů zrušeno. 

Arthur Kraus začal studovat na pardubické vyšší reálné škole, ale 
studium po dvou letech přerušil. Odjel studovat do Francie, kde se stal 
žákem významného francouzského astronoma a popularizátora vědy Camille 
Flammariona. Toto studium ho ovlivnilo na celý život. Astronomie byla jeho 
hlavní zálibou. V roce 1895 si pronajal horní patro věže pardubického zámku, 
kde si zřídil observatoř. 

V roce 1912 otevřel ve svém domě Na Staré poště čp. 62 Lidovou 
hvězdárnu, což byla první lidová hvězdárna v Čechách. Hvězdárna byla 
vybavena refraktorem Merz 160/1790, který byl vyroben firmou G. & S. 
Merz v Mnichově. Dalekohled byl umístěn na paralaktické montáži na terase 
domu. K dalšímu vybavení hvězdárny patřil Zeissův protuberanční 
spektroskop, hranolový průchodový stroj (pasážník), astronomické hodiny 
s kompenzovaným vteřinovým kyvadlem.  

Baron Arthur Kraus poskytl cenné rady při tvorbě stanov Českoslo-
venské astronomické společnosti a pravděpodobně na jeho přímluvu byly 
tyto stanovy ještě ve válečném roce 1917 přijaty. Jeho jméno nese planetka 
(7171) Athurkraus a hvězdárna v Pardubicích.  
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Křišťan z Prachatic  

asi 1366 – 5. 9. 1439  
teolog, lékař, matematik, astronom, pedagog 
 

Křišťan z Prachatic byl český astronom, 
matematik, lékař a teolog. 

Od roku 1386 studoval na Karlově uni-
verzitě v Praze, kde složil v r. 1390 zkoušky 
mistrovské. Na pražské univerzitě působil až 
do konce života, když byl několikrát zvolen 
děkanem filozofické fakulty a čtyřikrát rektorem univerzity. Od r. 1406 byl 
farářem a kazatelem u sv. Michala na Starém Městě pražském.  

Učil na univerzitě v době, kdy se díky Jeronýmovi Pražskému začaly 
objevovat spisy Johna Wycliffa, které zde výrazně formovaly smýšlení 
intelektuálů. Byl učitelem a přítelem Jana Husa, kterého podporoval v jeho 
reformátorských návrzích. 

Jako farář u sv. Michala odmítl klatbu nad Janem Husem v roce 1411 a 
dokonce později v roce 1415 za ním přijel do Kostnice jako vyslanec pražské 
univerzity z pověření Václava IV. Zde byl na popud Michala de Causis zatčen, 
na přímluvu Zikmunda Lucemburského byl propuštěn. 

Po návratu do vlasti se postavil proti radikálovi Konrádovi Waldhau-
serovi. To mu přineslo oblibu u šlechty, která sice byla kališnická, ale 
podstatu svého bytí v reformě neviděla. Na druhé straně vyhrocené 
nepřátelství radikálů ho málem stálo život, když jeho faru přepadli stoupenci 
Jana Želivského. Zemřel při morové epidemii 4. září 1439. 

Nejdůležitější část jeho díla tvoří dva astronomické spisy o astrolábu, 
„De composicione astrolabii“ a „De utilitate (usu) astrolabii“, které si získaly 
ohlas i ve světě. Velkou popularitu si získal s českými spisy o lékařství a 
herbářem. Byl považován za odborníka na léčení moru. Křišťan z Prachatic je 
autorem aritmetického spisu „Algorismus prosaycus“, jehož dobu vzniku se 
doposud nepodařilo přesně stanovit. Předpokládá se, že to bylo ve druhém 
desetiletí 15. století, tedy v době, kdy Křišťan z Prachatic napsal i své 
astronomické spisy. Na jeho památku byla pojmenována planetka (183560) 
Křišťan.  
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Křivský Ladislav  

8. 12. 1925 – 24. 4. 2007  
astronom 
 

RNDr. Ladislav Křivský, CSc. byl český 
astronom, který v dospívání prošel nelehkými 
léty druhé světové války za aktivní účasti 
v protinacistickém odboji. 

Po válce zamířil na Přírodovědeckou fakultu 
UK, kde v roce 1948 vystudoval kosmickou fyziku a meteorologii.  

Zajímal se kromě astronomie o biometeorologii, mineralogii, geologii, 
malířství a egyptologii. 

Válečné zkušenosti přesvědčily Ladislava Křivského o potřebě nového, 
spravedlivého uspořádání světa. Vstoupil tedy do komunistické strany, a 
protože to myslel opravdově, dopadla na něj po roce 1968 trestající 
normalizační ruka strany zvlášť tvrdě. Dostal se nakonec i na seznam 
Ústředního výboru KSČ osob nepřátelských státnímu režimu a z tohoto 
období pochází i jeho životní krédo: "Vlastní zkušenost: lidská blbost nezná 
hranice a je neporazitelná."  

Naštěstí i po těchto událostech mohl dál pracovat na ondřejovské 
observatoři. Jeho vědecké úsilí bylo velmi rozsáhlé.  Vytvořil na 330 prací, 
především o slunečních erupcích a jejich emisích, efektech 
v meziplanetárním prostoru a na Zemi, mezi nimiž vynikají např. „Vpády 
energetických elektronů ze Slunce do horní poloviny ozonosféry“, „Ozon a 
sluneční aktivita“, „Slunce a předčasný konec družice Telstar“, „Rádiové 
záření při pádech úlomků komety na Jupiter“.  

Ladislav Křivský často a rád přednášel na různých hvězdárnách, 
na kterých měl spoustu přátel. Miloval přírodu, chození na houby, dobré 
sýry, maďarské klobásy a dobré víno. Často tak od něj bylo slyšet: „Přivezte 
nějaké víno, já teď jedu přednášet do Bratislavy a dovezu skvělé maďarské 
klobásy. Mám tam dobrý pramen.“ A tak se často besedovalo až do ranních 
hodin. 

 Na jeho památku byla pojmenována planetka (23583) 
Křivský.    
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Kvíz Zdeněk  

4. 3. 1932 – 21. 8. 1993  
astronom, pedagog 
 

RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. byl český 
astronom a fyzik. Věnoval se výzkumu 
meteorických rojů a proměnných hvězd. 
V letech 1963–1969 byl členem redakční 
rady věstníku ČAS s názvem Kosmické 
rozhledy. 

Zdeněk Kvíz po maturitě na gymnáziu 
v Třebíči odešel na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
studovat fyziku a astronomii. Zde promoval v roku 1957. Nejprve působil 
v Astronomickém ústavu ČSAV na Ondřejově v Oddělení vysoké atmosféry 
Země. Později učil fyziku na Stavební fakultě ČVUT v Praze a rovněž na 
tehdejší pražské Univerzitě 17. listopadu.  

V roce 1969 dostal stipendium k dlouhodobému studijnímu pobytu 
na Australskou státní univerzitu v Sydney na pozvání prof. E. G. Bowena, 
s nímž již delší dobu spolupracoval na výzkumu vlivu meteorických rojů 
na dešťové srážky. 

Po skončení stipendia se rozhodl i s rodinou k trvalému pobytu 
v zahraničí. Pracoval jako lektor fyziky na pobočce Univerzity v Sydney 
v Broken Hill a současně navázal spolupráci s řadou astronomických 
pracovišť, tj. s australskou Národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou 
jižní observatoří ESO v La Silla v Chile a s hvězdárnou v Ženevě.  

Po roce 1989 začal opět pravidelně navštěvovat Československo, kde 
měl řadu kolegů a přátel. V roce 1991 však vážně onemocněl a zemřel 
v Austrálii ve věku 61 let. 

Jeho jménem byla pojmenována planetka (8137) Kvíz a Cena České 
astronomické společnosti za významnou činnost v oborech, kterými se 
Zdeněk Kvíz zabýval. 

V roce 2001 byl jmenován osobností města Třebíče in memoriam. 
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Lála Petr  

12. 10. 1942  
astronom 
 

Petr Lála je český astronom, který vyko-
nává funkci vedoucího výzkumné a servisní 
sekce Úřadu pro záležitosti kosmického 
prostoru OSN ve Vídni.  

Petr Lála projevil zájem o astronomii 
opravdu velmi brzy, když se již roku 1953, ve svých 11 letech, stal členem 
České astronomické společnosti, na doporučení tehdejších předních 
funkcionářů ČAS, především F. Kadavého, M. Plavce a B. Šternberka.  

Astronomii začal studovat na MFF UK v Praze v roce 1959, když již 
předtím byl častým návštěvníkem petřínské hvězdárny a astronomickým 
nadšencem. Po studiích zakotvil v Astronomickém ústavu Československé 
akademie věd, na observatoři v Ondřejově, kde se právě vytvářela skupina 
pro pozorování a dynamiku umělých družic Země. Petr Lála se stal její 
významnou posilou. Vzhledem k nutnosti využívat pozorování ze všech 
oblastí světa, nebyla celosvětová spolupráce v kosmickém výzkumu ani 
v dobách totality tolik omezena, což znamenalo přece jen významný faktor 
pro pozvednutí úrovně vědeckého výzkumu. Petr Lála byl zván do zahraničí 
na přednášky i na delší pracovní stáže.  

Lálovy významné výsledky se však týkají také záležitostí nikoliv přísně 
vědeckých, avšak pro vědeckou práci neméně potřebných. Jsou to 
především jeho každoroční přehledy úspěchů v kosmonautice, které jsou 
stále spolehlivým zdrojem informací o celosvětových pokrocích v tomto 
oboru. Po dlouhá desetiletí byl funkcionářem kosmonautické sekce ČAS a 
patřil též k dlouholetým členům redakční rady věstníku ČAS Kosmické 
rozhledy.  

Je také znám jak u nás, tak i ve vědecké světové komunitě svými 
organizačními schopnostmi, což mu nakonec umožnilo stát se v r. 1989 
zástupcem vedoucího odboru pro záležitosti kosmického prostoru 
při sekretariátu OSN v New Yorku.  

Na jeho počest je pojmenována planetka (26973) Lála. 
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Láska Václav   

24. 8. 1862 – 27. 7. 1943  
matematik, geofyzik, astronom, meteorolog, 
geodet, pedagog 
 

Prof. Dr. Václav Láska byl významný český 
astronom a geofyzik.  

Od šesti let navštěvoval českou školu, 
v deseti letech vstoupil do chlapeckého 
semináře v Bohosudově. Po maturitě byl v roce 
1883 přijat na německou universitu jako posluchač matematiky a fyziky. V 
roce 1884 se mu plní jeho dávný sen z dětství: nastupuje jako asistent na 
klementinskou hvězdárnu a stává se astronomem. V roce 1890 byl jmenován 
asistentem při c. k. astronomickém ústavu české university, kde jej nazývali 
„Malou encyklopedií matematických věd“. 

Za působení na univerzitní observatoři se věnoval především měření 
spekter proměnných hvězd. V teoretické činnosti se Láska zabýval hlavně 
výpočtem drah planet a komet. Pod vedením Augusta Seydlera spočítal 
dráhy Asporiny a Sapientie a v této práci pokračoval i za ředitele Gustava 
Grusse. 

Brzy po založení ústavu byli jeho pracovníci postaveni před úkol zjistit 
přesné souřadnice observatoře, jejichž znalost je nutná pro astronomickou 
práci. V. Láska, který celý život inklinoval ke geodezii, se tohoto úkolu zhostil 
na výbornou. Při proměřování lomeným pasážníkem dosáhl značně přesných 
výsledků. Postupoval Horrebow-Talcottovou metodou a s ohledem na 
variace geografických šířek dospěl k definitivnímu výsledku: 50° 6' 11,7" 
± 0,1".  

Ačkoliv Václav Láska byl vědec schopný, odborně na výši, nepodařilo se 
mu na české univerzitě zakotvit natrvalo. Místo asistenta bylo po existenční 
stránce značným provizoriem, a protože se neuvolnilo žádné místo 
profesora, Láska využil v roce 1896 nabídku univerzity ve Lvově a po několik 
let zde přednášel. Jeho další vědecká dráha se však odklonila od astronomie 
– Láska pokračoval jako geodet. 

Na památku Václava Lásky byla pojmenována planetka 
(7441) Láska.  
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Link František  

15. 8. 1906 – 28. 9. 1984  
astronom, pedagog 

 
František Link patří mezi průkopníky 

české astronomie. Za druhé světové války 
založil Početní sekci České astronomické 
společnosti, která vykonala v 
předpočítačové době velké množství 
nenahraditelné práce. Po válce se roku 1948 
stal ředitelem observatoře v Ondřejově. 
Díky Františku Linkovi byla na observatoři v Ondřejově v letech 1952–1955 
přistavěna nová budova sluneční laboratoře se třetí, východní kopulí. 

Inicioval výzkum Slunce a vztahů Slunce–Země, byl také průkopníkem 
vesmírného výzkumu. Po roce 1953 se soustředil na výzkum vysoké 
atmosféry Země často pomocí velmi nekonvenčních metod včetně 
fotometrických studií měsíčních zatmění. Link byl přesvědčen, že 
soustředění výzkumných programů do oblasti astrofyziky, geofyziky a studia 
atmosféry na observatoři v Ondřejově by mělo přinést nejcennější výsledky. 
Jeho odhad byl správný a studium vztahů mezi Sluncem a atmosférou Země, 
stejně jako výzkum průniku meteoroidů zemskou atmosférou, mu získalo 
mezinárodní uznání a vedlo k mnoha objevům. 

František Link udržoval během celé své kariéry úzké vztahy 
s francouzskými astronomy. Pracoval na observatořích v Lyonu a Pic du Midi. 
Dva roky po sovětské invazi do Československa emigroval do Paříže, kde 
aktivně působil na Observatoire de Paris až do své smrti roku 1984. 

Roku 1947 založil a stal se prvním šéfredaktorem vědeckého časopisu 
„Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia“ (BAC), který 
vycházel také v české verzi. BAC se v roce 1992 připojil k evropskému 
časopisu „Astronomy and Astrophysics“. 

Linkovy přednášky na Karlově univerzitě upoutaly mnoho studentů. 
Navrhoval témata pro jejich budoucí vědecké práce, vedl je a dohlížel 
na jejich dizertační práce. Na jeho památku byla pojmenována planetka 
(3550) Link. 
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Littrow Josef Johann  

13. 3. 1781 – 30. 9. 1840  
astronom 
 

Joseph Johann von Littrow byl 
rakouský astronom narozen v Horšovském 
Týně. 

V letech 1799–1803 vystudoval 
Karlovu univerzitu v Praze v oborech právo 
a teologie. Zároveň navštěvoval všechny 
čtyři fakulty a poznával různé vědy, ze 
kterých si zvolil matematiku a astronomii ke speciálnímu studiu. Vydělával si 
jako vychovatel ve šlechtické rodině. 

Od roku 1807 vyučoval hvězdářství na univerzitě v Krakově. V roce 
1810 založil hvězdárnu v Kazani a stal se jejím ředitelem. Tam byl také 
na univerzitě učitelem pozdějšího slavného matematika Nikolaje Ivanoviče 
Lobačevského. Roku 1816 byl jmenován spoluředitelem hvězdárny v Budíně. 

Vrcholné období jeho vědecké dráhy začalo v roce 1819 ve Vídni, kde 
se stal profesorem na univerzitě a zároveň ředitelem hvězdárny. Vynalezl 
dialytický dalekohled, který podle jeho návrhu zhotovil optik Šimon Plössl.  

Vydával odborné i popularizační práce z oboru astronomie. Jeho 
nejúspěšnější kniha „Die Wunder des Himmels“ (Zázraky nebe) vyšla 
ve Stuttgartu v roce 1834.  

Za své mezinárodně významné životní dílo byl v roce 1837 povýšen 
do šlechtického stavu, získal tedy i právo používat přídomek von Littrow. 

Vědecké práce Josefa Jana Littrowa a jeho žáka Nikolaje Ivanoviče 
Lobačevského se staly v roce 1963 předmětem konference historiků 
v Moskvě. Na počest životního díla Josefa Jana Littrowa, hvězdáře světového 
významu, byl jeden kráter na Měsíci pojmenován Taunus Littrow.  
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Mašek Bohuslav  

1. 12. 1868 – 29. 8. 1955  
astronom, spisovatel, redaktor, překladatel 
 

Narodil se v Hradci Králové do rodiny 
gymnaziálního profesora češtiny. Po přeložení 
otce na gymnázium v Jindřichově Hradci se 
Mašek seznámil se spolužákem Františkem 
Nušlem. Společně stavěli své první brýlové 
dalekohledy a prováděli astronomická 
pozorování. Sblížil je společný zájem o fyziku, 
matematiku a astronomii. V kvartě Mašek 
odchází se svým otcem do Prahy, s Nušlem se opět setkává na Filozofické 
fakultě Karlovy univerzity. V roce 1893 odchází jako suplent na reálné 
gymnázium v Praze ve Spálené ulici. Roku 1896 byl jmenován doktorem 
filozofie na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V roce 1897 se stal 
učitelem na gymnáziu v Hradci Králové a opět se potkává s Nušlem, který 
učil na reálce. V Hradci Králové konali pozorování zákrytů hvězd Měsícem i 
měření krásným lodním sextantem ze sbírky Maškova ústavu.  

Po roce 1918 prof. Mašek přešel na Státní hvězdárnu v Praze, která 
vznikla po říjnovém převratu zákonem Republiky Československé z bývalé 
c. k. pražské hvězdárny v Klementinu. Protože neměla vhodnou observatoř, 
na pozvání J. J. Friče se dostává jako místoředitel na ondřejovskou 
hvězdárnu, kde pracoval až do roku 1931, kdy odešel do výslužby. 

Maškova činnost byla opravdu všestranná. Sledoval vývoj 
radiotelegrafie od prvních pokusů Marconiho. Své pedagogické zkušenosti 
uložil do několika učebnic. Nejznámější je středoškolská učebnice fyziky, 
které je spoluautorem s profesorem Jeništou a profesorem Nachtikalem. 
Maškovy znalosti českého, ruského, anglického, francouzského a německého 
jazyka mu umožnily přeložit populární astronomii od amerického hvězdáře 
Simona Newcomba „Astronomie pro každého“. Roku 1928 přeložil 
Stratonovovu knihu o astronomii a pak také Jeansovy spisy „Vesmír kolem 
nás“, „Nové základy přírodovědy“. V letech 1923–1926 redigoval IV. až VI. 
ročník časopisu Říše hvězd a v roce 1920 založil české efemeridy, 
Hvězdářskou ročenku, kterou až do roku 1940 vedl.  
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Marci Jan Markus z Kronlandu 

13. 6. 1595 – 10. 4. 1667   
fyzik, matematik, lékař, profesor 
 

Jan Marcus Marci, česky Jan Marek 
Marci z Kronlandu byl renesanční lékař, 
fyzik a matematik, jeden z posledních 
českých polyhistorů. 

Marci studoval na gymnáziu v Lito-
myšli a poté na univerzitách v Olomouci a 
v Praze. V roce 1625 získal Marci v Praze doktorát medicíny. 

S doktorátem medicíny současně dostal místo mimořádného profesora 
na lékařské fakultě. V roce 1626 byl jmenován fysikem (lékařem) Království 
českého a roku 1630 řádným profesorem na univerzitě. V roce 1658 byl 
jmenován osobním lékařem císaře Leopolda I. a v roce 1662 rektorem 
univerzity. Vedle své profesury vykonával úspěšnou lékařskou praxi. 

Marci se proslavil svými fyzikálními objevy o rázu pružných těles a 
o lomu světla. Za tyto výsledky byl jmenován členem Královské společnosti 
nauk v Londýně. 

Marciho však zajímala i matematika, kde ho z problémů čistě 
matematických upoutala kvadratura kruhu. Té věnoval dva spisy: „De 
proportione motus figurarum rectilinearum et circuli quadratura ex motu“, 
který vyšel v Praze v roce 1648, a „Labyrinthus, in quo via ad circuli 
quadraturam pluribus modis exhibetur“, vydaného v Praze v roce 1654. 

Přívlastek z Kronlandu vznikl přesmyčkou z Landskron – Lanškroun, což 
bylo Marciho rodiště. Zvolil si jej u příležitosti získání šlechtického titulu 
za lékařské zásluhy a obranu Prahy proti Švédům v roce 1648.  

Na jeho počest byl pojmenován kráter Marci na odvrácené straně 
Měsíce, planetka (3791) Marci a jeho jméno nese Spektroskopická 
společnost Jana Marka Marci. 
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Mayer Pavel 

7. 11. 1932  
astronom 
 

RNDr. Pavel Mayer, DrSc., je český 
astronom, který se zabývá spektroskopií 
těsných dvojhvězd. Druhou oblastí jeho práce je 
konstrukce a stavba velkých hvězdářských 
dalekohledů. 

Pavel Mayer vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Celý život pak pracoval v Astronomickém ústavu 
Akademie věd ČR. Zde se také habilitoval a získal vědecké hodnosti CSc. a 
DrSc.  

Zpočátku se věnoval planetárním vlivům na Zemi a výzkumu Slunce, 
později svůj vědecký zájem přenesl k výzkumu hvězd a Galaxie. Přitom si 
všiml významu horkých hvězd třídy O a B pro určení průběhu spirálních 
ramen, a to ho přivedlo k určování jejích fyzikálních parametrů ze světelných 
křivek a spektroskopie těsných dvojhvězd. Zde lze také spatřit těžiště 
vědeckého díla dr. Mayera, který publikoval až dosud přes 130 původních 
vědeckých prací. Objevil přitom několik nových zákrytových dvojhvězd, které 
pak podrobně studoval v široké mezinárodní spolupráci také s astronomy 
amatéry. 

Jako mimořádně nadaný konstruktér astronomických přístrojů se Pavel 
Mayer hlavní měrou podílel na stavbě 0,6m reflektoru umístěného na obser-
vatoři v Ondřejově. Ten kromě dnešní fotometrie planetek sloužil dříve i 
k stanovování světelných křivek dvojhvězd. Dr. Mayer také zkonstruoval 
jeden ze spektroskopů dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově a podobně 
se podílel na vybudování 0,6m reflektoru na tehdejší československo-jugo-
slávské observatoři na Hvaru, kde je dalekohled rovněž dosud v činnosti. 

Je členem Mezinárodní astronomické unie, kde působil v redakční radě 
mezinárodního bulletinu pro zákrytové dvojhvězdy. Byl kromě doc. Perka a 
dvou exulantů jediným československým astronomem, který v roce 1992 
pozoroval na observatoři La Silla ESO v Chile. V Mezinárodním roce 
astronomie 2009 mu Česká astronomická společnost udělila Cenu Františka 
Nušla.  
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Mikulášek Zdeněk  

15. 5. 1947  
astronom, pedagog 
 

Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. je 
současný přední český astronom a astrofyzik 
žijící v Brně. Zde působí jako profesor 
astronomie na Masarykově univerzitě. Jeho 
celoživotním odborným zájmem je stelární 
astronomie – výzkum hvězd a hvězdných 
soustav. Je také aktivním klarinetistou 
v Komorní dechové harmonii.  

Astronomii se věnuje od dětství – ve 13 letech složil demonstrátorské 
zkoušky na brněnské hvězdárně a od té doby tam provázel návštěvníky. 
Po maturitě vystudoval Přírodovědeckou fakultu na brněnské univerzitě, 
kam po ukončení studia v r. 1970 nastoupil jako odborný asistent. Poté přijal 
na plný úvazek místo odborného pracovníka na brněnské hvězdárně a v této 
pozici setrval 18 let až do r. 1990. Tehdy se po pádu komunistického režimu 
ujal vedení hvězdárny a naplno rozvinul i své manažerské schopnosti. 

Během působení na brněnské observatoři nikdy nepřestal být 
ve spojení s akademickým světem. V roce 1980 obhájil v Astronomickém 
ústavu ČSAV v Ondřejově doktorskou práci na téma „Studium pekuliární 
hvězdy CQ UMa“, od roku 1995 působil na částečný úvazek na Masarykově 
univerzitě jako odborný asistent a v roce 2000 se tam stal docentem. 
Po mnoha letech opustil brněnskou hvězdárnu a přešel na univerzitu 
do Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky. Vybudoval zde oddělení 
astrofyziky, v roce 2012 byl jmenován profesorem. 

V oblasti vědy a výzkumu se prof. Zdeněk Mikulášek věnuje především 
výzkumu pekuliárních hvězd, proměnných hvězd. Zabývá se také fyzikou 
horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami a v neposlední řadě 
též astroklimatem – studiem optických vlastností zemské atmosféry.  

K popularizaci astronomie přispěl nejen svým působením na brněnské 
observatoři, ale také úspěšnými knihami. V r. 2008 obdržel od ČAS cenu 
Littera Astronomica. Je po něm pojmenována planetka 
(11124) Mikulášek.  
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Mohr Josef Mikuláš  

26. 11. 1901 – 16. 12. 1979  
astronom, pedagog 
 

Prof. RNDr. Josef Mikuláš Mohr byl český 
astronom a pedagog, zakladatel moderní 
stelární astronomie v Československu.  

Narodil se v Praze-Vršovicích, ale mládí 
prožil v Jihlavě a Telči. Svá studia začal 
na telčské státní reálce a pokračoval na Vysoké 
škole technické v Praze. Již po roce přešel 
na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a až do letního semestru 
1923 studoval matematiku, fyziku a astronomii. V letech 1923–1925 
pokračoval ve studiích na pařížské Sorbonně, kde také začal vědecky 
pracovat. Přiklonil se nejvíce k experimentální fyzice, jmenovitě 
ke spektroskopii. Podklady pro své práce získal na astrofyzikální observatoři 
v Meudonu pod vedením profesorů Perota a Deslanderse. 

Do vlasti se Mohr vrátil roku 1925, promoval z experimentální fyziky a 
astronomie na Karlově univerzitě. Chtěl se seznámit s moderními pracovními 
metodami v astronomii, odešel proto v roce 1927 pracovat jako asistent 
profesora Gonnesiata na observatoř Al Bouzareah v Alžíru.  

Výsledkem dalšího působení Mohra na observatořích v Leidenu v roce 
1930 a na Kapteynově ústavu v Groningen byla významná práce „The 
rotational space motions of the stars“. Protože ústav na Karlově univerzitě, 
jako jeho další působiště, zůstal z omylu okupantů neobsazen, Mohr zde 
nechal studenty pracovat až do roku 1942, kdy i on sám odešel na tehdejší 
Státní hvězdárnu. 

Mohr se snažil už od počátku svého působení na astronomickém 
ústavu vtisknout práci této instituce moderní charakter. V pozdějších letech, 
zvláště po roce 1945, nastala v publikační činnosti dr. Mohra přestávka, 
neboť se velmi intenzivně věnoval organizační práci na vysokých školách.  

V letech 1953–1975 působil na Karlově univerzitě v Praze, kde se 
zabýval výchovou posluchačů odborného studia astronomie a budování 
ústavu. Na jeho památku je pojmenována planetka (2971) 
Mohr.  
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Morstadt Josef  

14. 2. 1797 – 7. 8. 1869  
astronom, meteorolog, kartograf, státní úředník 
 

Josef Morstadt byl český astronom, fyzik 
a matematik, který počítal dráhy a zabýval se 
ranou meteorickou astronomií. 

Životní pouť Josefa započala v domě U 
tří mouřenínů v Kolíně. Byl společně se 17 
sourozenci synem obchodníka s vínem Josefa 
Matyáše Adama Morstadta. 

Josef tíhl od dětských let k přírodním vědám, proto začal studovat 
na pražské univerzitě nejprve astronomii pod premonstrátem Davidem a 
poté fyziku a matematiku u Halašky, správce hvězdárny na piaristickém 
gymnáziu v Panské ulici. Josef Morstadt vyučoval setníka Wilhelma von Biela 
v teoretické astronomii a upozornil ho na periodicitu komety, což mu 
zajistilo prvenství této myšlenky ještě před Schiaparellim. 

Josef Morstadt pořídil pro berlínskou akademii hvězdné mapy, mapu 
(horaII) s příslušným katalogem. Pomáhal též Halaškovi při zpracování díla 
„Elementa eclipsium“, vypočetl parabolické elementy komety IV. 1825, byl 
spolupracovníkem sbírky astronomických, fyzikálních a meteorologických 
pozorování, vydaných roku 1830.  

Létavice pokládal Josef Morstadt za kosmické meteory a prohlásil, že 
Bielova kometa bude jednou létavicemi roztržena. Rovněž se velmi zaujatě 
zabýval řešením Keplerových rovnic a přispěl k vyřešení jedné z nich. Jelikož 
však vědecká dráha nenesla finanční zisk potřebný k zaopatření rodiny, dal 
se Josef na jistější dráhu státního úředníka a posléze se stal až 
místodržitelským radou v Praze. V té době dal v Praze postavit soukromou 
observatoř, jelikož na svou milovanou astronomii nikdy nezanevřel a 
finanční situace mu to nyní více než dovolovala.  

Na jeho památku byla pojmenována planetka (19268) Morstadt.  
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Mrkos Antonín  

27. 1. 1918 – 29. 3. 1996  
astronom, meteorolog, polární badatel, optik 
 

Antonín Mrkos byl významný český 
astronom. Po maturitě na gymnáziu 
vystudoval učitelský ústav. Astronomii 
vystudoval dálkově na Přírodovědecké fakultě 
Slovenské univerzity Bratislavě.  

V letech 1946 až 1950 pracoval 
na astronomické observatoři na Skalnatém plese, později (1950–1961) 
na hvězdárně na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. Oženil se zde se 
slovenskou astronomkou Ľudmilou Pajdušákovou, ale manželství nevydrželo 
dlouhá odloučení a rozpadlo se. 

Při návštěvě hvězdárny ruskými vědci mu bylo nabídnuto, že by se 
mohl zúčastnit sovětské výpravy do Antarktidy. Toto pozvání přijal, pobyl 
tam 18 měsíců (v letech 1957–1959) a mimo jiné studoval polární záři. 
Přezimoval na stanici Mirnyj, měřil charakteristiky polární záře a 
fotoelektrické charakteristiky světla noční oblohy. Na konci roku 1958 vyrazil 
jako radista, řidič a navigátor s výzkumnou a zásobovací kolonou pro stanici 
Vostok do centra Antarktidy. 

Vzhledem k tomu, že se velmi dobře osvědčil, byl pozván ještě na další 
sovětskou výpravu (1961–1963). Podruhé se Antonín Mrkos objevil 
v Antarktidě jako vedoucí čtyřčlenné československé skupiny v 7. sovětské 
antarktické expedici. Přezimovali na stanici Novolazarevská, kde prováděli 
geofyzikální výzkum. 

Od roku 1965 pracoval na hvězdárně na Kleti. Svoji odbornou práci 
zaměřil především na pozorování malých těles sluneční soustavy, planetek a 
komet. Během svého života objevil, nebo byl spoluobjevitelem celkem 275 
planetek a 13 komet. Byl docentem na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy, kde přednášel astronomii. 

Jeho jméno nese 13 komet a planetka (1832) Mrkos.  
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Nechvíle Vincenc  

20. 3. 1890 – 5. 7. 1964  
astronom, pedagog 
 

Vincenc Nechvíle byl významný český 
astronom. 

Nechvíle začíná pracovat v astronomii 
ihned po první světové válce a je jedním 
z prvních mladých astronomů, kteří prošli 
velkou zahraniční praxí. Od počátku se velmi 
aktivně věnuje stelární astronomii, zejména v otázkách pohybu hvězd.  

Studuje v Paříži, kde získává doktorát matematiky a odtud si přiváží 
řadu desek, ze kterých proměřuje a určuje vlastní pohyby téměř 4000 hvězd. 
Mimo to se zajímá o optiku, zejména pak o problémy velkých 
astronomických objektivů. Ani zde nezůstává jen u povrchního zájmu, ale 
studuje opět v Paříži na optickém ústavu a získává diplom inženýra optiky. 

Po delším pobytu ve Francii, začíná soustavně pracovat na tehdejší 
Státní hvězdárně v Praze. Jeho výzkumný program, převážně zaměřený 
na studium vlastních pohybů hvězd, jej vede k plánům na dlouhofokální 
velký refraktor. Místo toho, aby bylo využito zkušeností a rozhledu mladého 
vědce, byla Státní hvězdárna vedena v duchu astronomie skromných 
prostředků. 

V roce 1931 se ujímá důležité experimentální pozorovatelské práce. 
V tom roce nastala příznivá oposice planetoidy Erose, čehož mělo být 
použito k výpočtu paralaxy Slunce. Díky Nechvílemu se zapsala hvězdárna 
na Petříně do dějin zkoumání paralaxy Slunce. 

V době, kdy začínal svou vědeckou dráhu, byla astrofyzika velmi 
nepřesná družka klasické astronomie. Nechvílova záliba v přesnosti a 
důkladnosti přímo vyvolávala odpor k tak „nepřesným“ astrofyzikálním 
výsledkům. Proto bylo velkým překvapením, když se nakonec ujal přednášek 
z teoretické astrofyziky. Jeho učitelská schopnost byla po několika letech 
uznána tím, že byl jmenován státním docentem astronomie a povolán zpět 
do činné služby. Na jeho počest je pojmenována planetka (2936) Nechvíle, 
objevená Antonínem Mrkosem na Kleti.  
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Novák Karel  

24. 11. 1887 – 11. 6. 1958  
astronom, úředník 
 

Karel Novák byl bankovním radou, ale 
především významným amatérským 
astronomem. O astronomii se zajímal již 
od svého dětství. Před 1. světovou válkou 
navštěvoval jako mimořádný posluchač 
astronomické přednášky na pražské univerzitě, 
avšak válka na čas zmařila jeho sny.  

V roce 1918, po návratu z válečné fronty si vybudoval na půdě domu 
ve Zborovské ulici v Praze malou hvězdárnu nazývanou jeho přáteli nebeská 
trafika, neboť bankovní rada byl labužnickým kuřákem nejrozličnějších 
dýmek. 

Zpočátku se Karel Novák věnoval studiu planet a především pozorování 
povrchu Marsu. V období let 1928–29, kdy byl Novák nucen svou observatoř 
z důvodu nadstavby domu zbourat a znovu postavit, vyhotovil 2. díl prvního 
velkého českého hvězdného atlasu severní oblohy.  

Ve své mechanické dílně se zabýval studiem a stavbou přesných 
astronomických a meteorologických přístrojů. Jeho technické nadání mu 
umožňovalo úspěšně řešit a zdokonalovat kyvadla, závěsy, kontakty a 
kompenzační zařízení astronomických hodin. Byl prvním amatérem 
v Československu, který již od roku 1920 přijímal bezdrátové časové signály.  

Karel Novák se díky své neuvěřitelné píli a erudici stal ve svém oboru 
znamenitým a uznávaným odborníkem. O svých metodách, bádáních a 
dosažených výsledcích vedl korespondenci s R. T. A. Innesem, ředitelem 
observatoře v Johannesburgu (JAR) a prof. dr. Wanachem, přednostou 
geodetického institutu v Potsdamu. Výsledky vlastních pozorování a 
experimentů uveřejňoval v časopise Sirius, Říše hvězd a v ryze vědeckém 
magazínu Astronomische Nachrichten.  

Jako významný člen České astronomické společnosti spolupracoval se 
všemi astronomickými ústavy a snad se všemi soukromými i lidovými 
hvězdárnami v Čechách. Nikoliv pro svou popularitu, ale pro 
svou lásku k astronomii.  
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Nušl František  

3. 12. 1867 – 17. 9. 1951  
astronom, optik, matematik, pedagog 
 

Prof. PhDr. František Nušl byl český 
astronom, spoluzakladatel ondřejovské 
hvězdárny a od roku 1922 předseda České 
astronomické společnosti. V této funkci se 
podílel na vybudování Štefánikovy hvězdárny 
v Praze na Petříně. 

Po gymnáziu v Jindřichově Hradci 
studoval matematiku, fyziku a astronomii na české části Karlovy univerzity 
v Praze u profesorů Strouhala a Seydlera. Jeho prostřednictvím se setkal 
s T. G. Masarykem, Janem Gebauerem a Jaroslavem Gollem, s nimiž pak také 
spolupracoval na Ottově slovníku naučném.  

Od roku 1893 učil matematiku na reálce v Hradci Králové a v Praze-
Karlíně. Seznámil se s továrníkem Josefem Janem Fričem a spolu od roku 
1898 budovali hvězdárnu v Ondřejově, jíž se stal posléze prvním ředitelem. 
Roku 1904 se habilitoval v astronomii na Karlově univerzitě, od roku 1908 
byl profesorem matematiky na ČVUT. V roce 1922 nastoupil na místo 
ředitele Státní hvězdárny v Praze. Od roku 1928 byl také profesorem 
astronomie na Univerzitě Karlově a pravidelně přednášel v rozhlase. 

Zabýval se hlavně měřením Země, času a geometrickou optikou. 
Vynalezl řadu zajímavých mechanismů a přístrojů. V roce 1903 sestrojil 
cirkumzenitál – přístroj pro určování zeměpisných souřadnic, který využíval 
vlastností rtuťového zrcadla. Tento přístroj byl postupně zdokonalován, až 
za něj dostal spolu s Fričem zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži v roce 
1937. Cirkumzenitál byl až do objevu radarového a družicového zaměřování 
nejpřesnějším mobilním přístrojem na určování zeměpisné délky. Bylo s ním 
možné určit souřadnice s přesností až 30 m.  

Mezi jeho žáky patřily dvě generace českých astronomů. Na jeho 
památku je pojmenována planetka (3424) Nušl, kráter na odvrácené straně 
Měsíce, hvězdárna v Jindřichově Hradci, ulice v Praze a cena, kterou uděluje 
ČAS za zásluhy o rozvoj astronomie v ČR.   
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Obůrka Otto  

30. 4. 1909 – 28. 12. 1982  
matematik, astronom, pedagog 
 

Prof. RNDr. Otto Obůrka, CSc. byl 
astronom, zakladatel a první ředitel brněnské 
hvězdárny, vysokoškolský profesor. 

Obůrka vystudoval gymnázium ve 
Vyškově, První vyšší průmyslovou školu 
strojnickou v Brně a Vysoké učení technické 
v Brně. Na VUT později působil jako profesor 
deskriptivní geometrie.  

Nejprve byl velmi aktivní ve Společnosti pro vybudování lidové 
hvězdárny v Brně, po dokončení stavby brněnské hvězdárny působil v letech 
1954–1976 jako její ředitel.   

Obůrka díky svým aktivitám na poli astronomie, ale především díky 
svým organizačním schopnostem působil v mnoha organizacích, jako jsou 
např.: Mezinárodní unie astronomů amatérů (viceprezident), Českoslo-
venská astronomická společnost, byl členem redakční rady časopisu Říše 
hvězd. Dlouhá léta pracoval také jako předseda Poradního sboru pro lidové 
hvězdárny při ministerstvu kultury, kde jako poradce vytvořil základní studii 
o úkolech a rozvoji našich hvězdáren. 

Již za života Obůrky byl astronomický život v Brně velmi bohatý. 
Brněnská odbočka ČAS byla vedena profesorem fyziky Aloisem Peřinou, 
výborným fotografem dr. Karlem Raušalem, dr. Otto Obůrkou, Františkem 
Šotolou, Ing. Pšíkalem a dalšími. Každý přinášel do života společnosti 
nadšení a své odborné znalosti i zájmy. Středem činnosti, vedle přenášek a 
pozorování, se stala stavba hvězdárny, která měla být vybavena refraktorem 
pro popularizační práci a novým reflektorem pro práci odbornou. Hvězdárna 
tak měla soustřeďovat odborné pracovníky i amatéry. To se také během let 
stalo a Kraví hora má dnes své pevné místo ve vědě i v popularizaci.  

Obůrkovo jméno najdeme na pamětní desce brněnské hvězdárny a 
v seznamu planetek u čísla (15870).  
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Onderlička Bedřich  

10. 5. 1923 – 25. 8. 1994  
astronom, pedagog 
 

RNDr. Bedřich Onderlička, CSc. byl český 
astronom působící v Brně. Již od svých 
středoškolských studií projevoval téměř 
renesanční šíři zájmů, zabýval se 
matematikou, fyzikou, astronomií, cizími 
jazyky, uměním a patřil i mezi přední brněnské 
šachisty čtyřicátých let.  

Vystudoval matematiku, fyziku a astronomii na Přírodovědecké fakultě 
brněnské Masarykovy univerzity, kde pak od roku 1954 pracoval jako 
odborný asistent na katedře fyziky, později teoretické fyziky a astrofyziky, od 
šedesátých let jako vedoucí oddělení astrofyziky. Byl jedním z hlavních 
organizátorů i aktivních pracovníků při výstavbě hvězdárny na Kraví hoře. 
Vlastní vědecko-výzkumná činnost není dokumentována velkým počtem 
prací, zato je vždy vysoce hodnocena pro svoji preciznost a význam. 
Odborně se zpočátku zaměřil na studium kinematiky hvězd z nejbližšího 
okolí Slunce, později se věnoval hvězdám Wolf-Rayetovým. Vypracoval jako 
jeden z prvních metodiku sledování umělých družic Země a aktivně se 
podílel na jejich pozorování.  

 Vyznačoval se širokým odborným rozhledem, který uplatňoval 
po několik desetiletí v redakční radě časopisu Bulletin of the Astronomical 
Institutes of Czechoslovakia. Byl dlouholetým koordinátorem státního plánu 
astrofyzikálního výzkumu a spoluautorem Hvězdářské ročenky. 

Nikdy nelitoval času pro studenty při konzultacích a především 
při vedení diplomových prací. Vždy dokázal studenty trpělivě vyslechnout, 
poradit jim a zejména aktivně pomoci. Vlastním příkladem pracovního 
zapálení si získal mezi studenty velkou oblibu a dovedl je nadchnout 
pro náročný obor.  

Na jeho památku byla pojmenována planetka (16817) Onderlička. 
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Oppolzer Egon  

13. 10. 1865 – 15. 6. 1907  
astrofyzik, pedagog 
  

Egon Ritter von Oppolzer byl významný 
rakouský astronom, sluneční fyzik, profesor 
univerzity v Innsbrucku a zakladatel tamní 
hvězdárny. Zabýval se studiem Slunce, astrometrií, 
fotometrií a stavbou přesných přístrojů. Řadu 
vědeckých nápadů však nedokázal z důvodu 
předčasné smrti realizovat.  

Oppolzer získal doktorát na vídeňské univerzitě v roce 1893. Potom 
krátce pracoval na námořní hvězdárně Pula na chorvatském pobřeží. 
Studoval u Hugo von Seeligera v Mnichově a v roce 1897 přesídlil do Prahy. 
Zde nastoupil na asistentské místo na klementinské hvězdárně patřící tehdy 
pod správu německé univerzity a o dva roky později se habilitoval v oboru 
astrofyziky. Následně působil několik měsíců jako dobrovolný pozorovatel 
na hvězdárně v Postupimi. V roce 1901 přijal profesorské místo na univerzitě 
v Innsbrucku. Nejprve jako mimořádný a od roku 1906 jako řádný profesor 
astronomie. 

Vědecký přínos Oppolzera lze spatřit v několika oblastech. Ve své 
disertační práci vysvětlil za použití meteorologických modelů původ 
slunečních skvrn. V Praze se zabýval problémem variace výšky zemského 
pólu a určil zeměpisnou šířku města. Toto měření následně sloužilo jako 
vzorový příklad pro celou monarchii. Při pobytu v Postupimi objevil 
krátkoperiodickou proměnlivost planetky Eros a výslednou světelnou křivku 
správně přisoudil jejímu nepravidelnému povrchu.  

V Innsbrucku z vlastních prostředků vybudoval nedaleko své vily 
v Höttingenu hvězdárnu. Financoval ji z prodeje rodinné sbírky vzácných 
obrazů. Observatoř byla ve své době nejmodernější v celém Rakousku. 
Oppolzer ji vybavil speciálním dalekohledem pro pozorování oscilace výšky 
pólu podle vlastního návrhu a dále výkonným Zeissovým reflektorem 
o průměru zrcadla 400 mm. Po jeho smrti přešla hvězdárna v r. 1909 pod 
správu univerzity a stala se tak základem pozdějšího astronomického ústavu. 
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Otavský Karel Herrmann  

14. 3. 1905 – 29. 10. 1987  
astronom, právník a konstruktér 
 

JUDr. Karel Hermann-Otavský pocházel 
z právnické rodiny a sám byl také právník. 
Proslul však především jako pozorovatel Slunce a 
mimo-řádně nadaný konstruktér optických 
přístrojů, zejména koronografů – speciálně 
upravených dalekohledů pro pozorování Slunce. 

V roce 1928 ukončil studium práv a o dva roky později byl jmenován 
v hodnosti podplukovníka soudcem vojenského soudu. Tuto práci vykonával 
s výjimkou válečných let, kdy byl přeřazen k civilnímu soudu, až do září 1948. 
Tehdy mu ministr obrany udělil velitelskou výstrahu bez možnosti odvolání, 
protože „nenašel dosti kladný poměr k lidově demokratickému zřízení“. 
Musel opustit místo soudce a stal se správcem vojenského újezdu Jince. Po 
vážném úrazu na motocyklu v roce 1950 požádal o invalidní důchod a 
31.10.1951 byl z místa správce odvolán. 

V posledním patře své černošické vily si zřídil plně vybavenou 
mechanickou dílnu a observatoř. Konstrukcí optických přístrojů se dr. 
Hermann-Otavský zabýval již během války, naplno se do práce pustil až po 
odchodu do invalidního důchodu. Na petřínské hvězdárně vedl kurzy stavby 
dalekohledů, publikoval v Říši hvězd a německém magazínu Die Sterne, 
spolupracoval s předními mechaniky a optiky tehdejší doby. Pro lidové 
hvězdárny vyrobil více než 10 koronografů. 

Byl také aktivním pozorovatelem. Zajímalo ho zejména nížinné 
pozorování slunečních protuberancí, které do té doby stálo mimo zájem 
profesionálních astronomů. Mělo se za to, že taková pozorování lze 
vykonávat pouze z observatoří ve vysokých nadmořských výškách. Za 
pomoci Šolcova filtru však získal udivující snímky slunečních protuberancí, 
ohromil svět soustavným pozorováním zelené čáry koróny mimo zatmění 
Slunce. Během Mezinárodního geofyzikálního roku v roce 1957 se 
Otavského sluneční laboratoř stala odbočkou Astronomického ústavu 
Akademie věd. Koncem 70. let pak svoji pozornost obrátil k mikrosvětu, 
který pozoroval a fotografoval.  
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Palisa Johann  

7. 12. 1848 – 2. 5. 1925  
astronom 
 

Johann Palisa byl rakouský astronom 
slezského původu, jenž vešel ve známost díky 
objevení 122 planetek a také díky vydání 
hvězdných map. 

Narodil se jako nejstarší syn obchodníkovi 
s obilím Františkovi Palisovi a jeho manželce 
Kateřině. Maturitu úspěšně složil v roce 1866 na opavském gymnáziu, kde se 
již projevily jeho matematické schopnosti. Během studií matematiky a 
astronomie na vídeňské univerzitě vypomáhal na vídeňské hvězdárně Karlu 
von Littovi a Edmundu Weisovi, kteří jej spolu s ředitelem hvězdárny 
Theodorem von Oppolzerem uznávali a obdivovali. Díky svým příznivcům se 
stal v roce 1870 asistentem vídeňské hvězdárny. O rok později nastoupil 
místo astronoma na hvězdárně ve švýcarské Ženevě, ale záhy na doporučení 
zmíněného E. Weise roku 1872 přijal místo vedoucího hvězdárny 
v chorvatské Pule.  

Stal se prvním astronomem, kterému se podařilo objevit více než 50 
planetek. Na rozdíl od jiných badatelů mu více záleželo na zajištění a 
spolehlivém určení dráhy nově nalezených nebeských těles, neboť mnoho 
z nich bylo ztraceno ještě předtím, než se podařilo zjistit parametry oběžné 
dráhy. 

Společně s Maxem Wolfem v Heidelbergu vytvořil mimo jiné první 
hvězdný atlas pro hledání a identifikaci, ale také pro potřeby astrofyziky. 
Později vznikly fotografické Wolf-Palisovy hvězdné mapy na 210 listech. 

Mezi jeho zájmy, kromě astronomie patřila i cyklistika, ve které se stal 
dokonce předsedou Klubu vídeňských mužů-jezdců.  

Jeho jméno najdeme na naučné cyklostezce na Opavsku, na pamětní 
desce na Horním náměstí v Opavě, na pamětní desce u planetária ve Vídni, 
v názvu hvězdárny a planetária v Ostravě, v seznamu planetek u čísla (914) a 
u měsíčního kráteru na přivrácené straně Měsíce. 
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Palouš Jan  

13. 10. 1949  
astronom 
 

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. je významný 
český astronom. Od ukončení studia 
astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě 
Karlovy univerzity v Praze v roce 1972 a získání 
titulu RNDr. v roce 1973 dodnes pracuje 
v Astronomickém ústavu AV ČR.  

Zabývá se především studiem dynamiky vývoje galaxií a tvorby hvězd 
spouštěné na rázových vlnách v turbulentním mezihvězdném prostředí. 
V tomto oboru publikoval v prestižních mezinárodních časopisech na 200 
původních prací, o jejichž vysoké vědecké úrovni svědčí více než 1300 ohlasů 
v mezinárodní odborné literatuře a Hirschův index rovný 21.  

Nesoustředil se však pouze na vlastní vědeckou práci, ale působí též 
jako úspěšný pedagog na MFF UK. V roce 1994 se habilitoval na docenta a 
v roce 2001 byl jmenován profesorem. Během svého plodného života 
vychoval řadu mladých vědeckých pracovníků, kteří se po jeho vzoru 
zabývají kinematikou a dynamikou galaxií, vznikem hvězd, s nemalými 
úspěchy na mezinárodním poli. Stal se tak u nás zakladatelem vlastní školy 
v tomto oboru. 

Jan Palouš byl po dvě období (1996–2004) ředitelem Astronomického 
ústavu AV ČR, v letech 2005–2013 členem Akademické rady a předsedou 
Rady pro zahraniční styky AV ČR. Jako předseda Národního organizačního 
komitétu se významně podílel na uspořádání 26. Valného zasedání 
Mezinárodní astronomické unie v Praze v roce 2006. Jeho dlouholeté snahy 
o připojení ČR k Evropské jižní observatoři (ESO) se v roce 2007 setkaly 
s úspěchem, čímž se naše vlast zařadila k astronomicky nejvyspělejším 
zemím. V současnosti je zástupcem ČR v řídícím výboru ESO. Od roku 2009 je 
místopředsedou Mezinárodní astronomické unie. Od r. 2007 je dopisujícím 
členem skotské Royal Society Edinburgh a od r. 2009 členem Učené 
společnosti ČR. 

Jeho jméno nese planetka (31109) Janpalouš.  
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Partlic Šimon ze Špicberka   

1588 – 1650  
matematik, astronom, pedagog, překladatel 
 

Šimon Partlic ze Špicberka, zvaný též 
Třešťský, byl český matematik, astronom, 
učitel, filosof a lékař. Napsal několik 
vědeckých spisů a byl vychovatelem synů 
Fridricha Falckého. 

Od roku 1610 studoval na Karlově 
univerzitě, kde se roku 1612 stal bakalářem a 
roku 1614 mistrem svobodných umění. Působil jako rektor škol v Klatovech, 
Pelhřimově nebo u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském.  

Od roku 1619 působil ve škole v Hradci Králové. Po porážce 
stavovského povstání roku 1620 odešel ze země a začal studovat 
na univerzitě v Basileji, kde roku 1621 získal doktorát z lékařství.  

V roce 1623 údajně působil jako vychovatel synů Fridricha Falckého 
nazývaného Zimní král. Jednalo se o 4 chlapce, které nejen vychovával, ale 
také vzdělával. Během působení ve vychovatelské činnosti se věnoval 
astronomii. V rámci vychovatelství neustále cestoval, zastavil se také 
ve městě Penigu, kde spatřil dvě komety, o kterých sepsal spis. Komety, 
které Partlic spatřil, byly natolik výrazné, že se jim věnovalo i několik dalších 
astronomů po Evropě, mezi nimi také Johannes Kepler. 

Roku 1625 se stal členem Akademie v holandském Leydenu. Přestoupil 
na katolickou víru, díky čemuž se později mohl opět usadit v českých zemích. 
Na konci 30. let vydával své kalendáře v Praze, což svědčí o jeho pobytu 
v Čechách. Poslední jeho dílo byl kalendář s pranostikou vydaný v Trenčíně 
k roku 1650. Kdy a kde zemřel, není známo.  

Na jeho památku je v Třešti u Jihlavy (rodiště) v  parku v ulici Na hrázi 
postavena busta.  
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Perek Luboš   

26.7.1919  
astronom, pedagog 

 
Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. je 

český astronom a emeritní vedoucí oddělení 
pro záležitost kosmického prostoru sekre-
tariátu OSN. Sehrál klíčovou úlohu při založení 
stelárního oddělení Astronomického ústavu 
AV, jehož ředitelem byl v těžkých letech 1968-1975. Byl předsedou 
Československé astronomické společnosti v letech 1989–1992 a zasloužil se 
o její transformaci po období nesvobody.  

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kterou 
dokončil z důvodu uzavření vysokých škol až po 2. světové válce. Na 
univerzitě pak zůstal jako vědecký pracovník do roku 1955, kdy přešel do 
nově vzniklého Astronomického ústavu Akademie věd. V roce 1964 přijal 
pozvání jako hostující profesor na Northwestern University, v roce 1967 byl 
zvolen generálním tajemníkem Mezinárodní astronomické unie (IAU), kde 
působil do roku 1970. V letech 1968–1970 působil ve funkci viceprezidenta 
Mezinárodní rady vědeckých unií. V roce 1975 začal pracovat v sekretariátu 
generálního tajemníka OSN pro kosmický prostor v New Yorku. V letech 
1980–1982 pak jako prezident Mezinárodní astronautické federace.  

Původně se věnoval studiu vzdáleného vesmíru – studoval galaxie, 
mlhoviny, hvězdokupy. Spolu se svým studentem Dr. Lubošem Kohoutkem 
sestavil nejúplnější katalog planetárních mlhovin. Posledních 30 let své 
aktivní vědecké kariéry pak zasvětil kosmickému právu, dálkovému 
průzkumu a úlomkům umělých kosmických těles. V polovině 70. let doc. 
Perek rozpoznal význam kosmického odpadu a vědecké veřejnosti ho 
vysvětlil jako jeden z prvních. 

Je laureátem stříbrné a zlaté medaile ČSAV, Keplerovy medaile, Koper-
níkovy medaile, Janssenovy ceny Francouzské astronomické společnosti, 
ceny Učené společnosti ČR, Nušlovy cena. Od r. 1979 nese jeho jméno 
planetka č. 2900. V r. 1999 obdržel doktorát honoris causa Masarykovy 
univerzity v Brně. Zasloužil se o stavbu největšího dalekohledu v České 
republice – tzv. ondřejovského dvoumetru, který od 6. 8. 
2012 nese jméno Luboše Perka.  
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Pešta František   

3. 3. 1905 – 13. 11. 1982  
astronom, účetní 
 

František Pešta byl český astronom, 
popularizátor a zakladatel hvězdárny v Sezi-
mově Ústí, čestný člen ČAS a držitel medailí M. 
Koperníka a J. Keplera. 

Již během studia na místním gymnáziu 
seznamoval spolužáky s noční oblohou a s poz-
dějším rektorem FAMU A. M. Brousilem pořádali přednášky a besedy po 
okolních vesnicích. Po maturitě (1924) studoval Pešta jeden rok na Obchodní 
akademii v Praze. Finanční situace mu neumožnila vysokoškolské studium 
astronomie, o něž měl velký zájem. Během pobytu v Praze docházel Pešta na 
večerní astronomické přednášky pořádané ČAS.  

Od roku 1927 pracoval Pešta ve finanční správě na Podkarpatské Rusi. 
Astronomie i zde zůstala jeho velkým koníčkem. V březnu 1928 založil ještě 
s několika nadšenci Podkarpatskou astronomickou společnost. Jeho pobyt 
na druhém konci země přerušila invaze maďarských vojsk na Slovensko a 
Ukrajinu v roce 1939.  

Jeho novým působištěm se stal Tábor, o němž věděl, že se zde nachází 
hvězdárna. Její zakladatel, profesor Štěpánek, přizval Peštu ke spolupráci. 
Po jeho odchodu do penze se Pešta stal vedoucím hvězdárny a pracoval tady 
až do roku 1959, kdy vedení převzal středoškolský profesor.  

V lednu 1961 se Pešta stal členem astronomického kroužku v Sezimově 
Ústí. Přišel sem s nápadem výstavby nové hvězdárny, která by se soustředila 
především na popularizaci astronomie. Pešta si sezimoústecký kroužek 
zamiloval natolik, že v roce 1963 nepřijal nabídku táborského výboru, aby se 
vrátil zpět jako vedoucí na táborskou hvězdárnu. 

Hvězdárna Sezimovo Ústí byla otevřena v červnu 1965. Kromě 
popularizační a pozorovatelské činnosti se Pešta velmi zajímal o meteorický 
déšť u Strkova a Plané nad Lužnicí z roku 1753. Materiály shromažďoval přes 
2 roky, své výsledky publikoval v časopise Národního muzea. Jeho jméno 
nese planetka (21682) Peštafrantišek a hvězdárna 
v Sezimově Ústí.  
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Plavec Miroslav  

7. 10. 1925 – 23. 1. 2008  
astronom, profesor 
 

Prof. RNDr. Miroslav Plavec byl jedním 
z nejvýznamnějších českých astronomů 
20. století, který se zabýval především 
studiem těsných dvojhvězd. 

Vystudoval astronomii na Univerzitě 
Karlově a na počátku své vědecké kariéry 
v Astronomickém ústavu na Ondřejově se od 
roku 1954 věnoval studiu meteorických rojů.  

Po srpnu 1968 bylo ohroženo jeho působení jako profesora astronomie 
na Univerzitě Karlově, byl znám i svými protikomunistickými postoji, a tak se 
M. Plavec s manželkou rozhodl v roce 1969 emigrovat do USA. Postupně 
procestoval celý kontinent, až získal trvalé místo jako řádný profesor 
na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (University of California, Los Angeles 
– UCLA). V letech 1975–1978 byl ředitelem zdejšího astronomického ústavu. 
Jeho manželka zde pracovala jako vedoucí programátorka. 

M. Plavec pracoval i na jiných univerzitách a observatořích – Victoria 
v Kanadě, Catania v Itálii, University of Pennsylvania, Ohio State University, 
Lick Observatory. Organizoval a řídil celou řadu mezinárodních symposií a 
kolokvií, zastával významné funkce v mezinárodních vědeckých 
společnostech. Později se zabýval studiem těsných dvojhvězd, symbiotických 
hvězd a ultrafialovou spektroskopií.  

I v penzi byl M. Plavec aktivní, psal týdenní články o úkazech na obloze 
pro noviny v Los Angeles, účastnil se různých mezinárodních konferencí. Rád 
vždy vzpomínal na své rodiště Sedlčany, na město Benešov a gymnázium. 
V roce 2000 obdržel Nušlovu cenu České astronomické společnosti. Jeho 
poslední návštěva vlasti se uskutečnila při příležitosti XXVI. kongresu 
Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze 22. srpna 2006, kterého se 
zúčastnil spolu se svou manželkou Ing. Zdeňkou Plavcovou. 

Na jeho počest byla pojmenována planetka (6076) Plavec. 
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Pračka Ladislav  

27. 3. 1877 – 9. 12. 1922  
astronom 
 

PhDr. Ladislav Pračka byl nadějný 
astronom, do jehož slibně se rozvíjející 
vědecké dráhy vstoupil úraz a 1. světová válka. 

Ladislav Pračka studoval v letech 1895–
1900 na Karlově univerzitě. Po studiích přijal 
místo zastupujícího učitele na střední škole ve 
Valašském Meziříčí. V roce 1904 se pak vrátil k akademické dráze a zahájil 
práci na disertaci. Tu o rok později pod vedením prof. Gustava Grusse 
(astronomie) a prof. Vincence Strouhala (fyzika) obhájil. 

Po obhajobě odcestoval na soukromou observatoř dr. Karla Remeise 
do Bamberku, kde pracoval jako placený vědecký pracovník. Zabýval se zde 
především pozorováním proměnných hvězd spektrografem vlastní výroby. 
V roce 1908 byl pověřený zpracováním pozorování prováděných prof. 
Vojtěchem Šafaříkem v Praze. Věnoval se také studiu Slunce. 

Po návratu z Bamberku si Ladislav Pračka v letech 1909–1911 postavil 
v Nižboru u Berouna (v jeho části zvané Nová Huť) vlastní hvězdárnu. 
Jednalo se velmi zdařilou vilu v secesním stylu s astronomickou kopulí o 
průměru 5 m. Byla velmi dobře vybavena včetně rozsáhlé vědecké knihovny 
o 5000 svazcích a kvalitního Merzova refraktoru (135/1900 mm). Veškeré 
osvětlení domu a provoz astronomických přístrojů zajišťoval dieselový 
agregát umístěný ve sklepě vily. Tento energetický systém měl natolik 
dostatečnou kapacitu, že mohl dr. Pračka nabídnout elektřinu i obci. V roce 
1913 vyšla výzva ke sdružení astronomů amatérů tiskem v časopise Živa, kde 
Pračka vybízel čtenáře tohoto časopisu k založení astronomické společnosti. 

Pračkovu vědeckou práci nejprve přerušil úraz hlavy a pak také 
povolávací rozkaz do armády. Sice byl ze zdravotních důvodů v létě 1916 
z armády propuštěn, ale v té době již jeho manželka, která neměla 
pochopení pro manželovu odbornou práci, rozprodala vybavení hvězdárny i 
samotnou vilu. Přestěhovali se nejprve do pražských Holešovic, po skončení 
1. světové války do Starova u Volyně, kde dr. Ladislav Pračka 
v roce 1922 zemřel. 
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Pravec Petr 

17. 9. 1967 
astronom 
 

Mgr. Petr Pravec, PhD., je český astronom, 
objevitel mnoha planetek. Je angažován ve 
skupině stanic nazvaných BinAst, které sledují 
blízkozemní objekty.  

Vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně 
astronomii na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1996 působí v Oddělení 
meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR 
v Ondřejově, nyní ve funkci zástupce vedoucího oddělení a vedoucího 
skupiny planetek. Je členem Mezinárodní astronomické unie a v minulosti 
zastával funkci předsedy České astronomické společnosti (2001–2002). 
V roce 2004 získal od Akademie věd ČR Prémii Otty Wichterleho pro mladé 
vědecké pracovníky. Je laureátem Kopalovy přednášky za rok 2012, 
prestižního ocenění České astronomické společnosti. 

 Dr. Pravec byl jedním z prvních odborníků, kteří využili nových 
možností rychlé fotometrie pomocí digitálních prvků CCD jednak 
k odhalování podvojnosti planetek a jednak k určování jejich rotace. Díky 
těmto výsledkům lze odvodit v případě binárních planetek, resp. planetek se 
satelity, i jejich hmotnosti, případně i změny albeda různých částí povrchu 
planetek a nepravidelnosti jejich tvaru. Tyto práce přispívají ke zlepšení 
našich znalostí o vzniku a vývoji planetek hlavního pásu, ale zejména také 
pro zpřesnění údajů o planetkách, které křižují dráhu Země (PHO = 
Potentially Hazardous Objects), protože odhalení jejich podvojnosti 
znamená zvýšený stupeň rizika případného impaktu. 

Jako objevitel několika set set planetek je oprávněný navrhovat jejich 
pojmenování. Tak se do seznamu planetek z našich luhů a hájů dostala 
například jména Ondřejov (7204), Janjosefrič (7849), Jirkahorn (10395), 
Doleček (11126) nebo Vítek (30253). Po dr. Petru Pravcovi je pojmenovaná 
planetka č. 4790 Petrpravec, kterou v roce 1988 objevila americká 
astronomka Eleanor F. Helinová na americké observatoři Mt. 
Palomar. 
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Ptáček Vladimír  

14. 7. 1920 – 20. 2. 2001  
astronom, odborník na elektronickou chronometrii 
 

Ing. Vladimír Ptáček byl celosvětově 
respektovaným odborníkem na oblast určování 
přesného času. V roce 1973 navrhl společně 
s kolegy Ing. Jiřím Tomanem, CSc., a Ing. 
Antonínem Součkem, CSc., originální metodu 
porovnání časových etalonů využívající 
televizního vysílání. Ta byla v roce 1973 oceněna cenou Československé 
akademie věd a našla uplatnění na celém světě. 

Vladimír Ptáček nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu pro 
elektronickou fyziku, kde se podílel na stavbě prvních křemenných hodin pro 
tehdy nově zřízenou Laboratoř měření času. V roce 1954 byl založen na 
akademii věd Astronomický ústav, kam Ing. Ptáček přešel a bez přestávky 
zde pracoval neuvěřitelných 30 let. 

Zasloužil se zejména o vysílání přesného časového znamení 
v Československém rozhlase a prvního nepřetržitého vědeckého vysílání 
přesného času v Evropě. Navrhoval a konstruoval nejrůznější elektronická 
časová zařízení, která předávala přesný čas do rozhlasu. Některé z jeho 
originálních konstrukcí se dnes nachází ve sbírkách Národního technického 
muzea v Praze. Na ústavu se také nemalou měrou podílel na údržbě a 
modernizaci astrometrických přístrojů pro měření času. Kromě návrhu a 
tvorby nových přístrojů se zabýval analýzou mezinárodních srovnání 
časových etalonů. 

Vladimír Ptáček byl odborně činný i mimo Astronomický ústav. Pracoval 
mnoho let jako hospodář ve vedení Československé astronomické 
společnosti a v její Zákrytové a astrometrické sekci. Pravidelně publikoval 
v Říši hvězd a Hvězdářské ročence, kde vždy připravoval část věnovanou 
časovým signálům. Za svoji celoživotní práci obdržel pamětní medaili 
Tadeáše Hájka z Hájku a čestnou stříbrnou medaili Československé akademie 
věd. Byl čestným členem České astronomické společnosti.  
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Rükl Antonín  

22. 9. 1932 – 12. 7. 2016  
astronom, popularizátor 
 

Ing. Antonín Rükl byl nejvýznamnější 
československý selenograf 20. století, přední 
český popularizátor astronomie a dlouholetý 
vedoucí pražského planetária. Byl čestným 
členem České astronomické společnosti 
(2004), laureátem ceny Littera astronomica 
(2004) a ceny Františka Nušla (2012). Jako 
jediný neněmecký odborník byl oceněn 
prestižní medailí Bruno H. Bürgela za popularizační práci na mezinárodním 
poli, kterou uděluje německá astronomická společnost Astronomische 
Gesellschaft (2004).  

Antonín Rükl se astronomii věnoval od konce 2. světové války. Byl 
absolventem ČVUT v Praze, kde se na katedře kartografie a geodézie věnoval 
především geodetické astronomii a kartografii. Studium ukončil v roce 1956 
a následně začal pracovat na Geodetické observatoři Pecný. Byl však tělem i 
duší spjat s pražským prostředím Štefánikovy hvězdárny. Proto v roce 1960 
využil příležitosti a nastoupil na místo vedoucího pracovníka v nově 
otevřeném pražském planetáriu. V této funkci působil neuvěřitelných 39 let, 
do roku 1999. Antonín Rükl velmi dobře ovládal cizí jazyky. Mohl se proto 
bez potíží podílet na práci v Mezinárodní konferenci planetárií, kde v letech 
1996–1999 zastával dokonce funkci jejího viceprezidenta. 

Během své dlouhé kariéry v oblasti popularizace královské vědy napsal 
a ilustroval řadu knih. Jeho Atlas souhvězdí vyšel v 11 překladech. Největším 
přínosem pro astronomii jsou pak ty publikace, kde prokázal svoji 
mimořádnou píli, řemeslnou zručnost geodetického astronoma a hluboké 
astronomické znalosti.  Za jeho opus magnum lze bezpochyby považovat 
Atlas Měsíce, dnes již klasické dílo vycházející v luxusních provedeních v řadě 
jazykových mutací. Společně s Antonínem Bečvářem tvoří dvojici jediných 
českých astronomů, jejichž díla používají astronomové doslova na celém 
světě. Jeho jméno nese planetka (15395) Rükl. 
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Sadil Josef  

19. 3. 1919 – 19. 1. 1971  
astronom, odborný publicista 
 

Josef Sadil byl profesí odborným 
redaktorem v nakladatelství Orbis, kde se 
specializoval na astronomické a přírodovědné 
tituly. Dlouhé roky předsedal Měsíční a 
planetární sekci České astronomické 
společnosti, je po něm pojmenována lidová 
hvězdárna v Sedlčanech. 

Členem ČAS se stal již během studia na gymnáziu v roce 1934 a díky své 
erudici a znalostem mohl za dva roky samostatně pracovat s hlavním 
dalekohledem. V roce 1940 dokončil reálné gymnázium, ale z důvodu 
uzavření vysokých škol dále pokračovat nemohl. Vystřídal řadu profesí, 
koncem války byl totálně nasazen do strojíren v Praze-Libni. Po válce se 
zapsal ke studiu na Přírodovědeckou fakultu UK, ale studia musel 
z finančních důvodů zanechat. Nastoupil na Okresní úřad bezpečnosti práce, 
kde vydržel do roku 1950. Díky svým hlubokým znalostem v oboru 
přírodních věd získal místo odborného redaktora v nakladatelství Život a 
práce (později Orbis). V této pozici pak setrval až do předčasného odchodu 
do důchodu v roce 1965. 

V novém působišti vydal v roce 1951 svoji první knihu „Průvodce po 
lidové hvězdárně v Praze“. Vzápětí následovaly další o Měsíci, Marsu, 
planetách a vesmíru vůbec. Nejúspěšnější titul – výpravná obrazová 
publikace pro nakladatelství Paul Hamlyn v Londýně „The moon and the 
planets“ – byla přeložena do šesti jazyků. Zabýval se mj. i studiem života 
mravenců a své znalosti a články z let 1936–1954 shrnul v roce 1955 
v monografii Naši mravenci. 

V astronomii se nejvíce zajímal o studium Měsíce a planet. Publikoval 
články v Říši hvězd, přednášel a jako zdatný ilustrátor vytvořil mnoho 
humorných kreseb ze života na petřínské hvězdárně. Jako kreslíře ho 
obdivoval i Antonín Bečvář a tak Sadilova kresba visí v malé Bečvářově 
hvězdárně v Brandýse nad Labem dodnes. 
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Sehnal Ladislav  

5. 2. 1931 – 26. 10. 2011  
astronom 
 

RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. byl 
významným českým astronomem.  

Po ukončení Reálného gymnázia v Jičíně 
pokračoval ve studiu na MFF UK v Praze, 
kterou úspěšně absolvoval roku 1954. Od té 
doby pracoval na Astronomickém ústavu 
v Ondřejově v letech 1954–1958. Zpočátku 
pracoval v oddělení meziplanetární hmoty pod vedením Zdeňka Ceplechy. 
Byl členem týmu, který v roce 1959 slavil světový úspěch nalezením zbytků 
tzv. příbramského meteoritu, prvního tělesa, které bylo nalezeno na základě 
fotografií jeho průletu atmosférou a následného určení dráhy. 

Po vypuštění první umělé družice Země v roce 1957 bylo třeba 
přistoupit k řešení zcela nových problémů při popisu pohybu družic 
na oběžné dráze. V té tobě se u nás také objevily první samočinné počítače a 
Sehnal byl jedním z prvních, kteří je začali v astronomii aplikovat. Jeho první 
práce byly věnovány stabilitě drah stacionárních družic Země, později se 
však soustředil na teorii pohybu umělých družic pod vlivem negravitačních 
sil, především odporu atmosféry. V dalších letech se zasloužil i o zavedení 
experimentálního radiotechnického sledování pohybu umělých družic. Tato 
progresivní a vysoce přesná měření a s tím spojená mezinárodní výměna dat 
ovšem narážela na tehdy běžné utajování přesných zeměpisných souřadnic. 

V letech 1972 až 1979 byl předsedou 1. pracovní skupiny organizace 
pro kosmický výzkum COSPAR, později předsedou panelu pro družicovou 
dynamiku. V letech 1965–1970 absolvoval několik pracovních pobytů 
na Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Massachusetts 
(USA). 

Sehnal mohl svůj morální kredit plně uplatnit až po změně politických 
poměrů. Od roku 1990 do roku 1996 byl ředitelem Astronomického ústavu 
AV ČR a předsedou čs. Národního komitétu pro výzkum a využití kosmu.  
Byla po něm pojmenována planetka (14206) Sehnal. 

  



S t r á n k a  | 85 

Sekanina Zdeněk  

1936  
astronom 
 

RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. je významný 
český astronom. Patří k nejvýznamnějším 
světovým odborníkům ve výzkumu drobných 
těles sluneční soustavy, především komet. 

Narodil se v Mladé Boleslavi, kde studoval 
na gymnáziu. V letech 1954–59 vystudoval 
fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Po ukončení studia dostal umístěnku na místo učitele střední školy 
ve Stodůlkách, kterou Sekanina odmítl. K astronomii se nakonec dostal, ale 
jen za cenu přijetí podřadné funkce počtáře na petřínské hvězdárně. Jeho 
další působení však již bylo na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy. 

Po obsazení republiky sovětskou armádou v roce 1968 se společně 
s manželkou rozhodli, že se ze zahraniční stáže nevrátí. Napsal řediteli 
Smithsonianské observatoře v Cambridge v USA a světoznámému 
specialistovi na komety ohledně možnosti zaměstnání. V březnu 1969 
odletěli Sekaninovi do Spojených států.  

Od roku 1970 byl Sekanina nejenom vědeckým pracovníkem na 
Smithsonianské hvězdárně, ale též spolupracovníkem Harvardské hvězdárny 
a zástupcem ředitele Centrální kanceláře Mezinárodní astronomické unie 
pro astronomické telegramy. 

Posléze působil na zahraničních ústavech v Liege v Belgii, Harvardově 
universitě v Cambridgi (USA) a nakonec zakotvil v Jet Propulsion Laboratory 
v Passadeně (USA). Podílel se na mezinárodních kampaních sledování komet 
Halley a Shoemaker-Levy 9 a na projektu kosmické sondy Stardust.  

V poslední době vzbudily velkou pozornost jeho objevné studie 
Kreutzovy rodiny komet, založené na pozorováních ze sluneční sondy SOHO. 

Zdeněk Sekanina je zahraničním čestným členem Učené společnosti ČR, 
České astronomické společnosti a je po něm pojmenována 
planetka (1913).  
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Seydl Otto  

5. 5. 1884 – 15. 2. 1959  
astronom, meteorolog 
 

Dr. Otto Seydl se narodil do rodiny 
stavebního inženýra v Merklíně u Přeštic.  

Po maturitě na plzeňské reálce odešel 
studovat na českou techniku do Prahy. Záhy 
však přešel na filozofickou fakultu české 
univerzity, která až do let 1919–1920 
zahrnovala také přírodní vědy. V popředí 
Seydlova zájmu stála astronomie. Na fakultě navštěvoval přednášky Gustava 
Grusse a Františka Nušla, praktikoval v univerzitním astronomickém ústavu. 
V roce 1924 vykonal zkoušku a obhájil práci „Rozdělení stálic velikosti 6.5 a 
jasnějších katalogu Revised Harvard Photometry v soustavě souřadnic 
galaktických“. Stelární statistikou se zabýval i v dalších letech. 

Po dokončení studií učil dvanáct let na obchodní akademii v Českých 
Budějovicích. Teprve na žádost F. Nušla, tehdejšího ředitele Státní 
hvězdárny, přeřadilo ministerstvo školství a národní osvěty Seydla od února 
roku 1921 na pražskou hvězdárnu. 

Seydl se v Praze podílel na meteorologických pozorováních a obstarával 
pravidelnou časovou službu. Prováděl rovněž magnetická měření, a to až do 
roku 1927, kdy vybudování železných konstrukcí v depozitářích univerzitní a 
technické knihovny v Klementinu znemožnilo pokračovat v měřeních 
s požadovanou přesností. 

Teprve rok po Nušlově odchodu do výslužby byl počátkem března 1939 
Seydl oficiálně potvrzen jako zatímní správce Státní hvězdárny, ačkoli tuto 
činnost fakticky vykonával již předtím. 

Za svou odbornou činnost byl Seydl v roce 1937 zvolen mimořádným 
členem Královské české společnosti nauk. Rovněž byl členem několika 
zahraničních společností pro astronomii a dějiny vědy.  
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Seydler August Jan Bedřich 

1. 6. 1849 – 22. 6. 1891  
fyzik, astronom, pedagog 
 

Prof. August Seydler byl významný český 
astronom, teoretický fyzik, filozof a profesor 
Univerzity Karlovy. Jeho život byl však 
učiněným zápasem o čas. Na jedné straně 
dosahoval významných vědeckých úspěchů 
od raného věku. Na straně druhé čelil řadě 
rodinných tragédií (předčasné úmrtí matky, 
vlastního dítěte, sestry, bratra, manželky). 
Sám podlehl tuberkulóze ve 42 letech. Seydlerova obrovská vůle a vytrvalost 
mu umožnily vyniknout v matematice i fyzice. Vyjadřoval se i k politickým 
nebo filozofickým otázkám – matematickým aparátem se vložil do sporu 
o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského na straně těch, kteří 
považovali Rukopisy za falešné.   

Po absolvování pražského piaristického gymnázia na Novém Městě 
v roce 1867 začal studovat na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity. V roce 1871 získal doktorát filozofie a ve 23 letech se stal 
soukromým docentem. V roce 1881 byl jmenován mimořádným profesorem 
matematické fyziky a v roce 1885 byl na české univerzitě jmenován řádným 
profesorem. V této době se stal, jako uznávaná autorita, řádným členem 
Královské české společnosti nauk. 

Svoji specializaci si rozšířil o teoretickou astronomii. V popředí 
Seydlerova odborného astronomického zájmu stála témata o určení dráhy 
planety nebo komety. Patřil mezi pilíře Jednoty českých matematiků a 
fyziků, ale především v roce 1887 zřídil na české univerzitě astronomický 
ústav, byť z počátku ve velmi skromných poměrech. Protože v té době ještě 
neexistovala vědecká literatura ani odborné studie v českém jazyce, musel 
vytvořit pro teoretickou astronomii české názvosloví. Je zcela unikátní, že 
téměř všechny odborné termíny zavedené Augustem Seydlerem se používají 
dodnes. 

Na jeho památku byla pojmenována planetka (6586) 
Seydler. 
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Schmied Ladislav   

22. 6. 1927 – 29. 3. 2012 
pozorovatel Slunce 
 

Ladislav Schmied byl vynikajícím 
pozorovatelem Slunce s nejvyšším počtem 
pozorování. 

Schmied vstoupil do ČAS jako student 
v roce 1943 a v roce 1944 začal soustavně 
pozorovat sluneční fotosféru. V roce 1947 se stal pozorovatelem Sluneční 
sekce, tehdy pod vedením dr. Ceplechy. Od poloviny padesátých let 
spolupracoval s astronomickým kroužkem v Jindřichově Hradci s prof. 
Neuwirthem a p. Mosem. V roce 1961 se účastnil celostátní výpravy na 
pozorování úplného zatmění Slunce do Bulharska. 

Pozorovatelna Ladislava Schmieda byla postavena v Kunžaku na jeho 
pozemku za rodinným domkem, obklopená zahradami náležejícími 
k zástavbě vesnických domů. Byl to dřevěný zahradní domek s plechovou 
odsuvnou střechou. Výhodou této konstrukce bylo její rychlé ovládání, takže 
navést dalekohledy na pozorování bylo poměrně snadné a pozorování tak 
mohlo proběhnout i ve chvílích, kdy se byť jen na krátko rozjasnila obloha. 
Pozoroval dalekohledy z dílny Viléma Gajduška a Františka Kozelského 
bez motorového pohonu. 

Schmied začal se systematickým zakreslováním slunečních skvrn již 
v roce 1944, ale za kvalitní považoval svá pozorování až z období kolem roku 
1947. Každý den, pokud se alespoň na chvíli vyjasnilo, pečlivě zakresloval 
postavení skvrn na slunečním kotoučku a získal tak do své smrti více než 
12 500 pozorování. Za 66 roků každodenního zakreslování dokončil 
sledování téměř 6 slunečních cyklů a stal se tak soukromou osobou s nejdelší 
pozorovací řadou na světě. 

Ladislav Schmied kromě vlastních pozorování koordinoval a 
zpracovával pozorování stanic ČESLOPOL z Čech, Moravy, Slovenska a 
Polska. Je autorem publikace Sluneční činnost v letech 1610–1748 a 1969 až 

1992 (Úpice) a dále publikace Štatistické a grafické prehľady slnečnej 
činnosti od roku 1610 (Hurbanovo). Na jeho počest byla 
pojmenovaná planetka (11326) Ladislavschmied.  
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Slavíček Karel  

26. 12. 1678 – 24. 8. 1735  
jezuita, misionář v Číně, matematik, astronom, 
hudebník, první český sinolog 
 

Karel Slavíček se narodil v Jimramově. 
Po studiu na brněnském gymnáziu 
absolvoval studium na Filozofické fakultě 
Olomoucké univerzity. Čtyři roky zde zůstal 
jako pedagog a poté odešel do Prahy, kde se 
věnoval studiu teologie. Jeho koníčkem se staly matematika a astronomie.  

Po studiích působil jako kněz v Jičíně, aby se následně stal profesorem 
matematiky na gymnáziu ve Vratislavi. Roku 1710 byl profesorem 
hebrejštiny a matematiky na univerzitě v Olomouci, kde dosáhl doktorátu 
filosofie a složil řádové sliby jezuitského řádu. Z Olomouce odešel do Brna, 
kde požádal r. 1714 o vyslání na misijní cestu, na kterou se o rok později 
vydal, a to nejprve do Lisabonu. Tam se spolu s jezuity bavorským Janem 
Köglerem a portugalským Andreasem Pereyrou v březnu 1716 nalodili 
směrem do Číny, aby se po půlroční plavbě dostali do Macaa.  

V Číně pak Slavíček strávil zbytek života. Kromě odborných prací 
z oboru astronomie napsal i pojednání o čínské hudbě. Stal se autorem 
prvního plánu Pekingu. Pro svou zdatnost v přírodních vědách se stal 
oblíbencem císaře. Karel Slavíček zemřel v Pekingu 24. srpna 1735 a je 
pochován pod dodnes zachovalým náhrobkem s čínským nápisem 
na hřbitově poblíž městského paláce. 

Po celou tu dobu udržoval čilý korespondenční styk nejen s rodnou 
Moravou a Čechami, nýbrž i s řadou předních evropských učenců té doby. 
Dopisy, které si Slavíček v letech 1723–35 vyměnil s různými adresáty, 
obsahují řadu jeho vědeckých postřehů a námětů, výpočtů, plánků, tabulek, 
přehledů a polemik, často značného rozsahu, jež mají velkou cenu pro dějiny 
evropského poznávání čínské vědy, zvláště matematiky a astronomie. 
Zároveň jsou výmluvným svědectvím o nebývalém zájmu tehdejšího 
učeného světa o vývoj a stav vědeckého poznání v Číně.  

Jeho jméno nese planetka (31124) Slavíček.  
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Slouka Hubert  

6. 2. 1903 – 14. 9. 1973  
astronom 
 

Dr. Hubert Slouka byl český astronom a 
popularizátor astronomie. 

Většině astronomické veřejnosti byl znám 
jako dlouholetý šéfredaktor Říše hvězd, autor 
výborných vědeckopopulárních knih o astro-
nomii, autor mnoha článků a výstav (nejroz-
sáhlejší – velká výstava Kepler a Praha) a oblíbený řečník.  

Po ukončení studií pracoval v Astronomickém ústavu UK a později 
na Státní hvězdárně v Praze. Účastnil se výpravy greenwichské hvězdárny 
za zatměním Slunce do Kanady a byl organizátorem první samostatné české 
výpravy za zatměním Slunce do Japonska.  

Dlouholeté úspěchy s řízením časopisu Říše hvězd (od r. 1933) a 
popularita, kterou mu získala kniha Pohledy do nebe i přednášková činnost, 
jej po druhé světové válce, jejíž část strávil v nacistickém vězení, stále více 
přitahovaly k popularizaci astronomie. Dokázal v posluchačích vzbudit zájem 
o astronomii, sdružit je a podnítit v nich chuť k další aktivní činnosti. 
Zasloužil se o vznik hvězdárny v pražských Ďáblicích. 

Hubert Slouka je však kromě pozitivních vzpomínek zmiňován i 
ve vzpomínkách Otto Seydla v souvislosti s působením v době 2. světové 
války. Kolaborace Huberta Slouky a jeho vyděračská aféra byla pro něho 
hořkým soustem, příčila se veškerým jeho mravním zásadám. Svědčil 
v poválečném Sloukově procesu a na jeho konceptech je zřetelně vidět, jak 
v něm hlodal vztek a bezmoc a na každé další variantě zesiluje svůj odsudek 
a škrtá relativizující slůvka. Stařičký Nušl ovšem neměl sílu na odpor, Slouku 
nepochopitelně podpořil a přes zjevné důkazy byl Slouka komisí očištěn. 
To bylo něco, s čím se Otto Seydl smířit nedokázal. 

Je po něm pojmenována planetka (3423) Slouka. 
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Spurný Pavel 

22. 1. 1958 
astronom 
 

RNDr. Pavel Spurný, CSc., je český 
astronom, vědecký pracovník Astronomického 
ústavu Akademie věd České republiky v Ondře-
jově. Zabývá se výzkumem meziplanetární 
hmoty – je světově uznávaným odborníkem na 
meteory a meteority. Je hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování 
meteorů v Evropě a Západní Austrálii.  

Pavel Spurný vystudoval fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy. Po své promoci v roce 1982 nastoupil přímo do 
Astronomického ústavu. Od začátku pracoval pod vedením odborníka 
světového formátu dr. Zdeňka Ceplechy na výzkumu bolidů a jejich pozo-
rování v rámci mezinárodního projektu Evropské bolidové sítě. V roce 1991 
obhájil disertační práci a o dva roky později převzal projekt bolidové sítě. Od 
té doby je jeho hlavním koordinátorem. Od roku 2004 je vedoucím Oddělení 
meziplanetární hmoty. Je členem Mezinárodní astronomické unie. 

Jeho vědecká práce je zaměřena především na výzkum bolidů. Mezi 
nejvýznamnější výsledky jeho práce patří komplexní analýza snímků a 
dalších záznamů bolidu Neuschwanstein. Na základě jeho výpočtů byly 
nalezeny 3 meteority, tzv. enstatické chondrity přesně v určené pádové 
oblasti. Celá analýza tohoto bolidu byla publikována v několika pracích, 
z nichž nejvýznamnější je v časopise Nature. Aktivně se zúčastnil a také 
organizoval 5 mezinárodních pozemních expedic na pozorování posledního 
bohatého návratu meteorického roje Leonid v letech 1998–2002 (Čína, USA 
a 3x Španělsko). Hlavním jeho výsledkem byl objev záření meteorů ve velmi 
vysokých výškách a jeho difuzní podstata.  

V roce 2003 obdržel cenu Učené společnosti v kategorii vědeckých 
pracovníků za výzkum meteorů a meteoroidů. Česká astronomická 
společnost v roce 2007 ocenila jeho práci novou cenou – Kopalovou 
přednáškou. V roce 2012 převzal prestižní prémii Akademie věd – Praemium 
Academiae. Je po něm pojmenována planetka č. 13774 Spurny, která byla 
objevena robotickým dalekohledem LONEOS.  
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Stašek Ignác Florus  

27. 11. 1782 – 1. 5. 1862  
piarista, astronom, fyzik, pedagog, 
průkopník daguerrotypie,  
 

Ignác Florus Stašek byl fyzik a 
astronom, piarista, průkopník vynálezu 
z první generace fotografů-vědců, autor 
nejstarší české dochované fotografie. 

Po studiích zakončených doktorátem 
vyučoval matematiku a fyziku v Mikulově, 
od 1812 v Litomyšli. Do piaristického řádu vstoupil v roce 1799. V letech 
1813–16 a 1820–49 byl prefektem gymnázia v Litomyšli, 1815–17 
vicerektorem koleje, 1817–19 vicedirektorem gymnázia a od 1817 byl 39 let 
rektorem koleje a ředitelem hlavní školy.  

Jeho pedagogická činnost měla širší rozměr a byla velkým přínosem 
pro kulturní život Litomyšle a rozvoj tamních škol. Byl autorem řady 
astronomických spisů. Jeho fyzikální kabinet se považoval za jeden z nejlépe 
vybavených v celé monarchii. 

Roku 1840 Andreas von Ettingshausen přivezl Staškovi daguerrotypický 
přístroj a seznámil jej s jeho obsluhou. Působení Ettingshausena v Litomyšli 
je popsáno v kronice piaristické koleje a z ní také vyplývá, že 2. 6. 1840 
společně daguerrotypovali. Následně sám Stašek pořídil snímek pošty 
v Litomyšli, která se považuje za nejstarší českou dochovanou fotografii. 
Později zhotovil další snímky města a mikrodaguerrotypii řezu stonkem 
rostliny, jednu z nejstarších mikrofotografií na světě, uloženou dnes 
v Národním technickém muzeu.  

Podobně jako Bedřicha Franze v Brně jej nový vynález zajímal jako 
vědce a učitele nikoli z hlediska komerčního využití, ale z hlediska hodnot, 
které může přinést v duchovní rovině, jako prostředek rozšíření lidského 
poznání.  
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Stepling Josef  

29. 6. 1716 – 11. 7. 1778  
římskokatolický kněz, matematik, fyzik, pedagog, 
astronom 
 

Narodil se v národnostně smíšeném 
manželství. Jeho otec pocházel z Vestfálska, byl 
sekretářem vyslanectví Svaté říše římské 
německého národa u říšského sněmu. Po otco-
vě smrti se Stepling se svou matkou, která 
pocházela z Čech, přestěhovali do Prahy.  

Na jezuitských školách si zvláště oblíbil matematiku, astronomii a 
experimentální fyziku. Už v šestnácti letech dokázal vypočítat zatmění 
Měsíce, k němuž došlo v Praze 28. 3. 1733. V r. 1747 byl vysvěcen na kněze a 
začal přednášet matematiku a fyziku. Jmenovali jej ředitelem matematicko-
fyzikálních studií na pražské univerzitě. V r. 1751 se významně zasloužil 
o vybudování klementinské hvězdárny a stal se jejím prvním ředitelem. 

Tou dobou zavedla císařovna Marie Terezie rozsáhlé školní reformy, 
které směřovaly k zesvětštění výuky a posílení státního dohledu nad ní. Díky 
tomu se r. 1753 stal státním direktorem na FF v Praze. Díky jeho zásluhám 
pro rozvoj vzdělávání mu byla ponechána profesura i po zrušení jezuitského 
řádu. Před svou smrtí odkázal univerzitní knihovně 600 svazků knih. 

Steplingovy práce byly první u nás, které vycházely z výsledků soudobé 
fyziky, byly spíše přehledového charakteru a psány latinsky. V dalších pracích 
se věnoval např. kolísání zemské osy a pojednání o zatmění Slunce. Jako 
první pozoroval, že voda může být i v kapalném stavu při teplotě nižší než 
0 °C, tzv. přechlazená voda. 

Při zřízení klementinské observatoře pamatoval i na pozorování 
teploty, barometrického tlaku a měření srážek. V únoru 1775 poprvé změřil 
magnetickou inklinaci v Praze. Využíval tlakoměr k určení nadmořské výšky, 
sledoval i teplotu vody ve Vltavě. Sestrojil rtuťový teploměr s Réaumurovou 
stupnicí. Zabýval se problematikou diferenciálního a integrálního počtu, 
teorií čísel, v které se spíše zabýval problematikou prvočísel, jako například 
metodikou hledání prvočísel aj. Na jeho památku byla pojmenována 
planetka (6540) Stepling.  
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Strnad Antonín  

10. 8. 1746 – 23. 9. 1799  
astronom, meteorolog, matematik 
 

Antonín Strnad byl český vlastenec, 
rektor Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitel 
hvězdárny v Klementinu.  

Po studiu gymnázia v Hradci Králové roku 
1763 vstoupil do jezuitského řádu, ale 
po zrušení řádu v roce 1773 přešel 
na Univerzitu Karlo-Ferdinandovu, kde studoval matematiku, fyziku a 
astronomii. Byl žákem J. Steplinga, zakladatele observatoře v Klementinu, 
kde byl adjunktem od roku 1774.  

Antonín Strnad začal zaznamenávat svá meteorologická pozorování 
v Klementinu a v roce 1775 tak zahájil nejdelší souvislou řadu pozorování 
na světě. Strnad byl později členem Mannheimské meteorologické 
společnosti, která podporovala vznik mezinárodní sítě meteorologických 
stanic na severní polokouli a mezi roky 1781–1792 se na činnosti společnosti 
podílel. Aby bylo možné měření navzájem porovnávat, byla za jeho přispění 
zahájena pravidelná měření v 7, 14 a 21 hodin – v časech, které se používají 
dodnes. 

Po smrti J. Steplinga nastoupil roku 1778 na katedře jako mimořádný 
profesor matematické a fyzikální geografie. V roce 1781 byl jmenován 
ředitelem hvězdárny, roku 1792 děkanem filozofické fakulty a od roku 1795 
rok působil ve funkci rektora univerzity. 

V 80. letech 18. století se Strnad zasloužil o záchranu staroměstského 
orloje, který byl od r. 1735 v kritickém stavu. Chápal jeho historickou hod-
notu a usiloval o jeho opravu. Za Strnadova odborného dohledu opravu pro-
vedl za 793 zlatých v letech 1787–1791 hodinář Šimon Landsperger. Jelikož si 
magistrát uvědomil, jak velkou službu pro město Strnad tímto činem udělal, 
byl přijat spolu se svými syny do svazku pražských měšťanů a zbaven všech 
poplatků. Strnad se zasloužil také o vznik Královské české společnosti nauk, 
jejímž předsedou byl v letech 1787–1788. Snažil se o přetvoření soukromé 
učené společnosti na veřejnou Královskou českou společnost. Jeho jménem 
byla nazvána planetka (6281) Strnad.  
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Svoboda Jindřich  

13. 7. 1884 – 12. 5. 1941  
astronom, matematik, pedagog 
 

Prof. PhDr. Jindřich Svoboda byl 
profesorem základů vyšší matematiky a 
sférické astronomie na Českém vysokém učení 
technickém v Praze.  

Po maturitě na gymnáziu v Písku 
pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, kde byl promován roku 
1908. Matematiku studoval u profesora Jana Sobotky, teoretickou fyziku 
u profesora Františka Koláčka. Krátce působil jako pedagog na gymnáziu a 
záhy se stal asistentem Františka Nušla. Pracoval především na hvězdárně 
bratří Fričů na Ondřejově. Prací o sférické astronomii se v roce 1911 
habilitoval jako docent. V roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem 
a v roce 1924 řádným profesorem matematiky a astronomie na Českém 
vysokém učení technickém v Praze. Ve třech funkčních obdobích zastával 
funkci děkana Vysoké školy speciálních nauk při ČVUT. V akademickém roce 
1935–1936 byl rektorem ČVUT. 

Zabýval se především studiem komet a meteorických rojů. Na toto 
téma vypracoval asi čtyřicet prací. Vyslovil hypotézu, že meteorické roje 
vznikají rozpadem komet. Rovněž se zabýval konstrukcí astronomických 
přístrojů. Tyto jeho konstrukce a vynálezy byly odměněny diplomy 
na mezinárodních výstavách v Paříži v roce 1935 a 1937. Články v denním 
tisku přispíval k popularizaci astronomie. Mezi jeho žáky patřili například 
Zdeněk Horák či Vladimír Guth. 

Již jako student se angažoval ve vlasteneckém krajinském spolku 
Prácheň (předseda). Starostou spolku zůstal i poté, co dostudoval. Byl čle-
nem i dalších spolků: Jihočeští akademici, Svatobor a Sportovní klub Volyně.  

Po okupaci Československa se spolu s manželkou zapojil do odboje. 
Zabýval se opatřováním falešných dokladů pro stíhané osoby. Dne 6. června 
1940 byl spolu se svou manželkou zatčen. Opakované věznění mu podlomilo 
zdraví a v polovině května 1941 zemřel. Jeho jméno nese 
planetka (2559).  
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Sýkora Josef  

28. 1. 1874 – 23. 2. 1944  
astronom, pedagog 
 

Josef Sýkora byl český astronom a 
astrofyzik působící nejprve v Rusku a později i 
v Čechách. 

Rodiče Sýkory byli čeští emigranti. 
Od roku 1892 pracoval v astronomické 
observatoři Charkovské univerzity a další 
pozorování prováděl také v astronomických 
observatořích v Tartu, Moskvě a Pulkovu.  

Sýkora se zúčastnil rusko-švédské expedice na Špicberky v zimě 
1899/1900, kde se zabýval výzkumem polární záře a jako jeden z prvních 
objasnil příčiny tohoto jevu. Od roku 1906 pracoval v observatoři v Taškentu, 
kde jako první v Rusku prováděl systematická pozorování meteorů.  

V roce 1921 Sýkora reemigroval do Československa, kde se stal v Praze 
profesorem astronomie. Stal se členem meteorické komise při Astronomické 
unii, a to jako vytrvalý fotograf a pečlivý pozorovatel význačných rojů létavic 
(meteorů).  

Sbírka negativů meteorů, kterou za své dlouholeté činnosti pořídil, je 
velmi zajímavá a rozsáhlá. 

Ve známé publikaci o astronomii Johna Charlesa Duncana je 
reprodukován zajímavý snímek současné expozice jednoho meteoru, 
fotografovaný prof. J. Sýkorou z Ondřejova a J. Klepeštou z Prahy. Také 
L’Astronomie a London News publikovaly některé z prací prof. J. Sýkory. 

Na jeho počest je pojmenován Sýkorův ledovec na Špicberkách a 
Sýkorův ostrov ležící v jihovýchodní části Karského moře.  
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Šafařík Vojtěch  

26. 10. 1829 – 2. 7. 1902  
chemik, pedagog, astronom 
 

Prof. Vojtěch Šafařík (syn Pavla Josefa 
Šafaříka) byl český chemik a astronom, podílel se 
na zkoumání pravosti Rukopisů. Studoval chemii 
v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolu-
pracoval na přípravě diethylmagnesia, první 
organické sloučeniny hořčíku. V roce 1860 vydal 
první českou vysokoškolskou učebnici „Základové chemie čili lučby“ a podílel 
se na vytvoření českého chemického názvosloví. Poopravil tak do té doby 
používané názvosloví Jana Svatopluka Presla a Josefa Jungmanna. 

V roce 1869 se stal profesorem chemie na české polytechnice. 
Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity byl od roku 1882 prvním 
profesorem chemie její české části. Ke konci života se věnoval výhradně 
astronomii. Šafařík se rovněž zabýval astronomickou optikou a broušením 
zrcadel, a to jak skleněných, tak i kovových. 

Vojtěch Šafařík na sklonku svého života věděl o ušlechtilém cíli bratří 
Fričů. Byl s nimi v poměrně úzkém kontaktu. Prvním přístrojem vyrobeným 
v dílně bratří Fričů byl zrcadlový dalekohled pro prof. Šafaříka (dnes 
v Šafaříkově historickém muzeu hvězdárny v Ondřejově) a byl nadšeným 
podporovatelem J. J. Friče v jeho snaze o vybudování ondřejovské 
hvězdárny. Do držení J. J. Friče se pak dostala i řada historicky významných 
materiálů z pozůstalosti V. Šafaříka, které jsou dnes uloženy v Historickém 
archivu hvězdárny v Ondřejově. Pozůstalost po Šafaříkovi svědčí nejenom 
o jeho širokém badatelském zájmu, ale i o jeho nesmírné pracovitosti. Jeho 
jméno nese planetka (8336) Šafařík a kráter na odvrácené straně Měsíce. 

Do vínku nové české hvězdárny u Ondřejova napsal tato krásná slova: 
„Skromný chrámku české astronomie! Tebe nebuduje ani mocnářova přízeň, ani 
štědrost Maecenášova; tebe zakládá toliko ryzá touha po poznání krás nebeských. 
Takž teda, klidný útulku, dlouho dlouho trvej a prospívej ke slávě Boží a ke cti českého 
národa! Budiž předem krystallisace oněm potomkům vojevody Cecha, kteří by 
zatoužili kráčeti cestami jimižto kráčeli Huygens a Cassini, Herschel a Schroeter, 
Bessel a Madler, Janssen a Schiaparelli, Huggins a Pickering, a celý 
zástup oněch posvěcenců, ve kterých ctíme své vůdce a vzory.“  
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Šilhán Jindřich 

16. 10. 1944 – 10. 4. 2000 
astronom, pedagog   
 

RNDr. Jindřich Šilhán byl český astronom 
a pedagog, který významně přispěl k rozvoji 
vizuálních pozorování v Česku a na Slovensku. 
Pozoroval zákrytové proměnné hvězdy a 
organizoval program jejich sledování. Jeho 
žáci se stali vůdčími osobnostmi na lidových 
hvězdárnách. 

Narodil se v městečku Velká Bíteš, mládí 
však strávil v obci Vendolí nedaleko Svitav. Protože jej silně zaujala 
astronomie, rozhodl se získat v tomto oboru odborné vzdělání. Po splnění 
patřičných náležitostí ji začal studovat na UK v Praze. Závěrečné zkoušky 
úspěšně složil r. 1969 a stal se z něj promovaný astronom. 

Jeho prvním působištěm byla Hvězdárna a planetárium Brno. Zde se 
podílel na programech vizuálního sledování meteorů a proměnných hvězd, 
ve kterém vynikl. Brno se postupně stalo centrem pozorování proměnných 
zákrytových dvojhvězd pro celé tehdejší Československo. Později se dokonce 
program rozšířil přes hranice a stal se populární i v zahraničí. 

V 70. letech Šilhán přesídlil na Hvězdárnu a planetárium v Českých 
Budějovicích, kde prováděl mimo jiné fotografování vybraných objektů 
na observatoři Kleť. Současně zasvěcoval do tajů astronomie veřejnost 
v budějovickém planetáriu. Po několika letech však musel toto místo opustit 
kvůli konfliktům s tehdejším vedením. 

V roce 1976 zakotvil ve Ždánicích, kde působil celkem jedenáct let. 
Pracoval v domě dětí a mládeže, na místní hvězdárně a ještě v podniku 
Nářadí jako překladatel. Zasloužil se o pořádání letních praktik zaměřených 
na pozorování proměnných hvězd ve Ždánicích. 

Roku 1987 se Šilhán vrátil na hvězdárnu do Brna, kde pokračoval 
v programu pozorování proměnných hvězd, vedl knihovnu pro odborné 
pracovníky i pro veřejnost. Přivydělával si také jako učitel matematiky a 
fyziky. Je po něm pojmenována planetka (14594) 
Jindrašilhán.  
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Štefánik Milan Rastislav  

21. 07. 1880 – 04. 05. 1919  
astronom, letec, generál, diplomat  
 

Milan Rastislav Štefánik byl slovenský 
astronom, politik, letec, generál francouzské 
armády, spolutvůrce československého státu.  

Štefánik odmaturoval s vyznamenáním 
v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít 
studovat stavební inženýrství do Prahy. 
Po dvou letech se zapsal ke studiu 
astronomie. Poslední rok na univerzitě plně věnoval studiu, jehož výsledkem 
byla disertační práce nazvaná „O nové hvězdě v souhvězdí Cassiopea 
objevené v roce 1572“. Roku 1904 byl promován na doktora filozofie. Poté 
odjel do Paříže, kde se mu podařilo dostat k profesoru Janssenovi, který 
ihned rozpoznal jeho talent. Jako host na Meudonské hvězdárně podnikl 
Štefánik různé výpravy. Nejúspěšnější byl pro Štefánika rok 1906, když 
zveřejnil sedm vědeckých prací. Postupně se zařadil do pařížského 
vědeckého života a seznámil se i s českou studentkou Marií Neumanovou, 
která se stala jeho nejbližší důvěrnou přítelkyní. 

Na konci roku 1906 byl Štefánik pověřen vedením francouzské výpravy 
do Turkestánu, jejímž cílem bylo pozorovat zatmění Slunce. Po návratu 
do Paříže mu valné shromáždění Francouzské astronomické společnosti 
udělilo Janssenovu cenu. Po smrti Janssena se neúspěšně pokusil zachránit 
jeho observatoř na Mont Blancu, která byla nakonec rozebrána. Poté se 
Štefánik snažil vybudovat vlastní observatoř a s tímto cílem zorganizoval 
výpravu do severní Afriky. Procestoval Alžír, pohoří Atlas, Saharu, Tunis a 
navštívil i Kartágo. Na začátku roku 1910 byl vyslán na Tahiti pozorovat 
Halleyovu kometu. Roku 1911 na ostrově Vavau a r. 1912 v Passa Quatro 
(Brazílie) dosáhla Štefánikova výprava nejlepších výsledků v pozorování 
zatmění Slunce, což ocenila i Francouzská akademie věd.  Zemřel při návratu 
do vlasti při letecké havárii. 

Na jeho počest byla pojmenována planetka (3571) Milanštefánik, most 
v Praze, letiště v Bratislavě, hvězdárna na Petříně, několik ulic, náměstí a 
institucí.  
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Šternberk Bohumil  

21. 1. 1897 – 24. 3. 1983  
astronom, pedagog 
 

Český astronom a pedagog dr. Bohumil 
Šternberk dlouhodobě působil ve vedení 
Československé astronomické společnosti a 
Jednoty československých matematiků a 
fyziků. 

Narodil se v Chrudimi, kde úspěšně 
vystudoval reálné gymnázium. Vysokoškolská 
studia zahájil osmi semestry Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze a dokončil je čtyřmi semestry v Berlíně. S Astronomickým 
ústavem UK se poprvé setkal v roce 1919, kdy byl přijat jako studentská 
pomocná vědecká síla, a to až do svého odchodu na hvězdárnu 
v Babelsbergu v roce 1921. Po návratu z Německa získal v Praze doktorát.  

Nedlouho poté, co roku 1927 začal pracovat v ondřejovské hvězdárně, 
byl povolán na velkou observatoř ve Staré Ďale (dnešní Hurbanovo). 
Observatoř se však nacházela na území, jež po Mnichovu připadlo tzv. 
vídeňskou arbitráží Maďarsku. Šternberk organizoval demontáž a evakuaci 
cenného vybavení staroďalské hvězdárny do vnitrozemí. Bohumil Šternberk 
se nakonec vrátil do Prahy na Státní hvězdárnu. 

Po vzniku Československé akademie věd se roku 1953 stal vedoucím 
Laboratoře pro měření času, jež byla reorganizována do Astronomického 
ústavu ČSAV. Šternberk byl jmenován jeho prvním ředitelem a zůstal jím až 
do roku 1968. Jako vedoucí časového oddělení v ústavu pracoval až do roku 
1975. V roce 1967 se v Praze konal generální kongres Mezinárodní 
astronomické unie, jejímž členem byl Šternberk již od roku 1928 a v letech 
1958–1964 zastával funkci jednoho z jejích viceprezidentů.  

Bohumil Šternberk vykonával poziční a fotometrická měření, byl 
průkopníkem fotometrie v Československu. Jako první v Evropě změřil 
polohu nově objevené planety Pluto, zabýval se fotometrickým měřením 
komet.  

Na jeho památku byla pojmenována planetka (9008) 
Bohšternberk.  
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Švestka Zdeněk  

30. 9. 1925 – 2. 3. 2013  
astronom, pedagog 
 

Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. byl 
významným českým astronomem. Uzavření 
českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu 
matematiky a fyziky se mohl přihlásit až po 
skončení války v létě 1945. Na univerzitě ho 
nejvíce ovlivnil František Link, který vedl jeho 
první kroky v pozorování Slunce.  

Ještě během vysokoškolských studií byl Švestka přijat roku 1948 
na hvězdárnu do pracovního poměru, formálně jako pomocný zahradní 
dělník. Byl tedy prvním mladým zaměstnancem tehdy nevelké hvězdárny a 
brzy vynikl jako vůdčí osobnost v rozvoji zdejší sluneční fyziky. Švestkovy 
zásluhy byly po roce 1960 oceněny v národním i mezinárodním měřítku. 

Roku 1964 byl Švestka zvolen prezidentem komise pro výzkum Slunce 
Mezinárodní astronomické unie (IAU) a v roce 1967 společně s holandským 
astronomem Cornelisem de Jagerem založil časopis Solar Physics, jehož byl 
pak výkonným redaktorem až do roku 2005. 

Koncem r. 1970 dostal Švestka nabídku ke dvouletému pobytu na pra-
covišti ESTEC v Holandsku a když byl po roce vedením tehdejší ČSAV před-
časně odvolán, rozhodl se roku 1972 emigrovat i se svou manželkou Lídou 
Fritzovou, rovněž odbornicí ve výzkumu Slunce. V následujících letech pos-
tupně pracoval ve Freiburgu v SRN, v laboratořích firmy American Science 
and Engineering v Cambridgi v USA a od roku 1977 v Laboratoři pro výzkum 
kosmického prostoru v Utrechtu v Holandsku, kde se usadil natrvalo.  

Své kontakty s domovem nikdy nepřerušil a po roce 1989 se do Prahy a 
Ondřejova často vracel, neboť úzce spolupracoval při kosmickém výzkumu 
Slunce především se skupinou RNDr. Františka Farníka z Ondřejova.  

Švestka se věnoval také výuce a popularizaci astronomie. Velký vliv 
měly jeho monografie: „Hvězdné atmosféry“ a „Mezihvězdná hmota“. 
Společně s doc. Josipem Kleczkem vydal Astronomický a astronautický 
slovník. Jeho jméno nalezneme u planetky č. (17805) 
Švestka.  
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Táborský Jan z Klokotské Hory 

1500 – 1572  
iluminátor, písař kancionálů, skladatel, astronom, 
správce staroměstského orloje 
 

Jan Táborský z Klokotské Hory byl český 
humanista, písař, učenec a spisovatel. 

Roku 1528 přišel do Prahy studovat 
matematiku na univerzitě, navštěvoval také 
přednášky Pavla Příbrama o astronomii. 
Nejdříve sloužil jako městský písař na radnici, pak si zařídil vlastní písařskou 
a iluminátorskou dílnu, která se specializovala na psaní partitur církevní 
hudby a na iluminované kancionály. Náboženským vyznáním byl utrakvista, 
ale zároveň horlivý stoupenec krále Ferdinanda I. Habsburského. Roku 1543 
si se ženou Kateřinou koupil dům na Novém Městě a roku 1549 se 
přestěhoval na Staré Město, kde koupil další domy. Roku 1549 ovdověl a 
znovu se oženil.  

Roku 1551 byl Táborský městskou radou pověřen dělat po Janu 
Zvůnkovi správce Staroměstského orloje. První rok orloj pouze studoval, 
od roku 1552 jej za pomoci pražského hodináře Daniela Skřivana opravil a 
vylepšil: 24hodinový číselník na ciferníku doplnil o dvanáctihodinový 
německý, do středu velké sféry umístil kovovou desku s dvanácti měsíci, 
do kalendářní desky doplnil mezi české patrony svatého Prokopa a Jana 
Husa, ctěného tehdy také jako světce. Dále doplnil orloj o tabulku se sedmi 
astrologickými vládci dnů v týdnu. Zavedl také samočinné otáčení desek. 
Nakonec dal celý orloj pozlatit. Roku 1556 však svou neopatrností způsobil 
požár orloje a na čas byl své funkce zbaven.  

Po smrti jeho nástupce Tobiáše roku 1560 však radní povolali 
Táborského znovu do služby. Ke konci svého života Táborský funkce a stav 
orloje důkladně popsal ve „Vypsání orloje pražského“ (1570) 
pro staroměstskou radu. Tyto činnosti mu již dříve vynesly značné jmění, 
roku 1554 také erb, šlechtický titul a roku 1556 jej král Ferdinand I. 
Habsburský povýšil do vladyckého stavu.  
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Vanýsek Vladimír  

8. 8. 1926 – 28. 7. 1997  
astrofyzik, pedagog 
 

Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc. 
byl významný český astronom a 
vysokoškolský pedagog. 

V polovině padesátých let přednášel 
fyziku na Přírodovědecké fakultě Masa-
rykovy univerzity. Vanýsek se už v polovině 
šedesátých let habilitoval na Matematicko-
fyzikální fakultě UK, kde až do své smrti pracoval na katedře astronomie a 
astrofyziky resp. v Astronomickém ústavu UK. 

Podle vzpomínek Jiřího Grygara se významně zasloužil o proměnu 
profilu značně archaického pracoviště Astronomického ústavu UK, kde se 
pěstovaly úzce vybrané klasické partie astronomie, na moderní instituci, kde 
se studují nosné problémy soudobé astrofyziky v těsné spolupráci 
s pracovníky Katedry teoretické fyziky téže fakulty. 

Vanýsek působil delší dobu v zahraničí, zejména v Amherstu v USA a 
v Bamberku v Německu, kde byl dokonce jeden čas úřadujícím ředitelem. 
Zastával postupně řadu funkcí v mezinárodních astronomických organi-
zacích, zvláště pak v programu International Halley Watch a v kampani při 
sledování pádů úlomků komety Shoemaker-Levy 9 na Jupiter. 

Postupně byl jmenován členem redakčních rad mezinárodních časopisů 
Astrophysics and Space Sciences a Earth, Moon and Planets, kde byl také 
vedoucím redaktorem. Napsal učebnici „Základy astronomie a astrofyziky“ a 
taky v posledních letech velkou řadu článků pro populárně-vědecké 
časopisy. 

Prof. Vanýsek byl od roku 1983 čestným členem České astronomické 
společnosti a k jeho sedmdesátinám mu kleťští hvězdáři nadělili planetku 
č. (6426) Vanýsek. 
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Vondrák Jan 

12. 9. 1940  
astronom 
 

RNDr. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je 
významný český astronom, bývalý předseda 
České astronomické společnosti. 

V roce 1962 absolvoval zeměměřické 
studium na ČVUT v Praze a po promoci 
nastoupil do astronomického oddílu bývalého 
Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). O dva roky později přešel 
do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 
(VÚGTK), kde působil na observatoři Pecný v Ondřejově. Od r. 1977 je 
vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR (ASÚ) v Praze. 

Je významným členem několika mezinárodních vědeckých společností a 
pracovních skupin, např. Mezinárodní astronomické unie (IAU) a 
Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG). Byl vedoucím oddělení 
dynamiky sluneční soustavy ASÚ později oddělení dynamické astronomie 
téhož ústavu. V roce 1983 absolvoval stáž v Bureau International de l´Heure 
v Paříži a v roce 1989 studijní pobyt v oddělení časové služby a zemské 
rotace na U. S. Naval Observatory ve Washingtonu D. C. V letech 1991–92 
pracoval na Observatoire de Paris. Získané zkušenosti a kontakty bohatě 
využívá ve své vědecké i organizační činnosti. V letech 1998–2004 byl dr. 
Vondrák předsedou Českého národního komitétu astronomického, 2001 až 

2004 předsedal řídící radě mezinárodní organizace pro sledování rotace 
Země IERS. Od roku 2003 byl vicepresidentem I. divize IAU (Fundamental 
Astronomy) a od valného shromáždění IAU v Praze v roce 2006 zastává jako 
první český astronom v historii funkci předsedy I. vědecké divize IAU. 

Jeho vědecká a publikační činnost je velmi rozsáhlá. Stal se 
spoluzakladatelem vědního oboru kosmické geodézie. Publikoval více než 
180 původních prací. Zabýval se v nich především numerickým určováním 
parametrů zemské rotace, teoretickým studiem pohybu Měsíce a rotační 
dynamikou Země. Má významný podíl na vývoji nového modelu originálního 
českého astrometrického přístroje cirkumzenitálu.  

Jeho jméno dostala planetka (35356) Vondrák.  
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Zajíc Jan  

29. 1. 1910 – 7. 12. 2004  
astronom 
 

Jan Zajíc byl původním vzděláním 
kovářem, ale byl také významným českým 
astronomem. 

Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce 
ale tíhlo ke strojařině, kterou studoval 
v Praze. Odtud se v 18 letech dostal 
na Slovensko, kde pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol., 
dále jako vedoucí zámečník u Slovensko-české stavební společnosti. Po 
návratu do Čech pracoval v Čáslavi a v Pacově, v červenci 1936 nastoupil do 
vlašimské zbrojovky Sellier a Bellot.  

Za okupace během druhé světové války pracoval v odbojové skupině 
s Antonínem Navrátilem a několikrát unikl zatčení gestapem. Jeho velkou 
láskou byl klarinet a zpěv, aktivně vedl kulturní a osvětové aktivity v regionu. 
Jeho největší láskou se však staly hvězdy. 

Již jako desetiletý chlapec pozoroval oblohu z vrcholu stohu slámy 
na poli u rodného Pacova. Koncem padesátých let minulého století vstoupil 
do astronomického kroužku Sdruženého závodního klubu při Blanických 
strojírnách, byl jedním z iniciátorů výstavby hvězdárny ve Vlašimi a vedl 
přípravné a konstrukční práce. Pod jeho vedením byla hvězdárna 
na přelomu 50. a 60. let postavena a v květnu 1961 otevřena pro veřejnost. 
Jan Zajíc byl zakládajícím členem Vlašimské astronomické společnosti a 
mimořádným členem České astronomické společnosti. Za mnohaletou 
záslužnou činnost pro rozvoj amatérské astronomie mu byla udělena 
pamětní medaile Mikuláše Koperníka a pamětní medaile Jana Keplera. 

Jan Zajíc nikdy nebyl v žádné politické straně. Svoji angažovanost vždy 
směřoval podle citátu, který je připisován Albertu Einsteinovi: „Pouze život, 
který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ I přes pokročilý věk se velmi živě zajímal 
nejen o Vlašim a celé Podblanicko, ale i o dění ve vesmíru. Slovy bývalého 
předsedy ČAS a popularizátora astronomie dr. Jiřího Grygara se na životní 
příběh Jana Zajíce skvěle hodí latinské přísloví „Per aspera ad astra.“ 
Planetka (10626) mu byla věnována k 90. narozeninám. 
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Zdeněk Jaroslav  

3. 4. 1837 – 5. 7. 1923  
matematik, pedagog, astronom  
 

Jaroslav Zdeněk byl český astronom a 
matematik, byl zvolen prvním předsedou ČAS. 

Narodil se v Praze, kde byl jeho otec 
správcem zemské porodnice. Obecnou školu 
navštěvoval u Panny Marie Sněžné a 
u piaristů. Po třech letech strávených od roku 
1848 na gymnáziu, začal od primy studovat 
reálku (gymnázium opustil pro nechuť ke studiu latiny).  

Do roku 1860 studoval na tehdejší německé polytechnice v Praze, poté 
vyučoval pět let na německé reálce v Praze jako suplent. Na českém ústavu 
pro vzdělávání učitelů v Praze od roku 1870 setrval plných 35 let. Vyučoval 
hlavně matematiku a zeměpis a vychoval řadu generací učitelů. Jako 
spolupracovník se účastnil na tvorbě a především pak obsahu čítanek 
pro obecné školy, které vydali Šťastný a Sokol.  

Od svých devatenácti let horlivě pěstoval turistiku, cestoval většinou 
pěšky po Čechách, po zemích rakouských, pak v Německu, ve Švýcarsku a 
ve Francii. Byl společně s ředitelem Františkem Borovským hlavním spolu-
pracovníkem Řivnáčova „Průvodce po království Českém“ a zvolen starostou 
Klubu českých turistů roku 1888 po Vojtěchovi Náprstkovi. V této době Klub 
zněkolikanásobil počet svých členů a zřídil rozhlednu na Petříně. 

O astronomii se Jaroslav Zdeněk zajímal již jako mladík se svými kolegy 
na reálce v letech 1855–1857. Při ustavující valné hromadě ČAS 8. 12. 1917 
byl aklamací zvolen prvním předsedou, ač ve své vrozené skromnosti 
s úsměvem poukazoval na své vysoké stáří a na to, že v astronomii je také 
spíše amatérem než odborníkem. V těžkých začátcích společnosti profesor 
Zdeněk uplatnil své bohaté organizátorské zkušenosti a i přes svůj vysoký 
věk se zúčastňoval s obvyklou přesností všech schůzí a výborových porad. 
9. února 1919 rezignoval z pozice předsedy ČAS, především pro svůj 
pokročilý věk a zdravotní obtíže. Dále však přednášel a svými radami 
pomáhal výboru ČAS. 14. března 1921 byl Jaroslav Zdeněk jmenován prvním 
čestným členem ČAS.   
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Doslov 

Geocaching (geokešink) je název hry, ve které geocacher (kačer) hledá 
geocache (keš) za pomoci vybavení, jehož typickým představitelem je 
přijímač GPS (speciální nebo jako součást telefonu) nebo mapa. 

Geocaching je dobrodružství spojující prostřednictvím internetu 
desetitisíce lidí po celém světě všech generací. Je to vlastně takový turistický 
klub, poskytující motivaci k výletům, na jejichž konci se ukrývá „poklad“. 
Pokud chcete chodit na výlety, ale nevíte kam, je pro vás a vaše děti 
geocaching to pravé. Celý systém funguje díky přesnosti dnešních GPS 
systémů a možnosti výměny informací o založených skrýších mezi účastníky 
hry. Ti pak mohou se souřadnicemi, které jsou zveřejněny na speciálních 
stránkách geocaching.com, vyrazit na lov skrýše.  

Pokud chcete začít hledat, musíte se nejprve zaregistrovat na stránkách 
geocaching.com. Odměna za nalezení keše se nejčastěji ukrývá uvnitř 
plastikové krabičky. Krabička většinou obsahuje zápisník (logbook) 
do kterého se zapíšete pod stejnou přezdívkou jako na geocaching.com. 
Pokud je krabička větší, můžete zde nalézt i nějaké drobnosti k výměně. Platí 
pravidlo, že musíte vložit předmět ve stejné nebo vyšší hodnotě než ten, 
který si berete.  

Keš (krabička) je často uschována u nějakého zajímavého místa, ať už 
u kostela, památky, parku… Ke každé keši její vlastník (owner) vytváří 
na internetu popis (listing), jehož cílem není jen strohý popis místa, ale 
ve většině případů je velmi poučný a zajímavý. Obecně se tak kačer dostane 
na místa, kam by ho jinak vůbec nenapadlo zavítat a vzájemně si tak mohou 
připravit velmi zajímavé zážitky. 

Geocaching bych ve stručnosti shrnul asi takto: Je to hra, při které mi 
systém navigačních satelitů za stovky miliard pomůže nalézt malou 
plastovou krabičku uprostřed lesa. 

Petr Bartoš 
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Dodatek 

Co těchto 100 kešek způsobí, to nikoho z autorů nenapadlo. 

Tak tedy, nejprve jsme se rozhodli pro sérii 100 keší, což nebylo zas tak 
složité. Rozhodnutí je ale snazší než samotná realizace. Umístění keší 
v terénu je velmi příjemnou záležitostí, především v tak krásné krajině, jako 
je mezi Ondřejovem a Sázavou. Na druhou stranu příprava listingů pro 100 
mysterek už tak snadnou záležitostí není. Přeci jen, 100 životopisů, 100 
podobizen a téměř 400 kvízových otázek vyžaduje mnoho duševních sil. 

Stovka připravovaných keší je věnována stejnému počtu významných 
astronomů působících v Čechách. Mnohé z nich nalezneme v historických 
záznamech České astronomické společnosti. Česká (později Československá) 
astronomická společnost (ČAS) byla založena v roce 1917 jako spolek 
sdružující zájemce o astronomii. Zde je nutné si uvědomit, že se celý proces 
založení odehrával v těžké době, kdy již třetím rokem probíhala První 
světová válka. Proto jsme se rozhodli, že ani nás nějaké drobné trable 
neodradí. 

Rozhodujícím faktorem, od kterého se naše plány dále rozvíjely, bylo 
umisťování kešek v terénu. Vymýšlení míst pro kešky je úžasná zábava, tedy 
alespoň do chvíle, než se po publikaci keše začnou objevovat různé 
připomínky. Jednou se například, alespoň pro nás úžasně vtipný hint „vpravo 
od metru“ nesetkal zrovna s pochopením. Ona je totiž tato keška umístěná 
v betonové opěrné zdi a nalevo od ní vyčnívá zabetonovaný svinovací metr. 
To by ale kačer musel nejprve mít správně spočítané souřadnice a tu zeď by 
musel najít, což se asi ne vždy povede. Nenechali jsme se ale odradit a 
podobné ptákoviny vymýšleli dál. Na druhou stranu, průběžně nás 
povzbuzovali pochvalné logy nejen na listingy, ale i na kvízové úlohy. 

Naše parta terénních kačerů si začala uvědomovat, že by stálo za to, 
oslavit dokončení série nějakým eventíkem. Jenže eventík není jen tak, najít 
místo, program, pozvat kromě kačerů i kamarády. Neuběhl ani celý měsíc a 
po konzultaci s mikisim, organizátorem Terezínských her, jsme se odhodlali 
eventík povýšit do kategorie mega. Postupně jsme zjišťovali, co vše to 
obnáší. Hlavní podmínkou je dosažení 500 logů Will Attend, na což jsme 
napnuli téměř veškeré úsilí. 
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Vánoce 2016 se nesly ve znamení příprav rámcového programu a 
průzkumu možností vybrané lokality, Ondřejovské observatoře. Ta pro nás 
nepředstavovala velkou neznámou, protože již před deseti lety jsem 
skenoval část jejího historického archivu pro Astronomický ústav. Stejně jako 
vznik České astronomické společnosti je i založení této observatoře 
neuvěřitelným počinem. Zde ale hovoříme o počinu jednoho člověka, Josefa 
Jana Friče, který v roce 1897 zakoupil pozemek na vrchu Manda nad 
Ondřejovem. Začal zde budovat hvězdárnu, kterou v roce 1928 daroval 
Československému státu pro potřeby University Karlovy. 

Musíte uznat, že v takto inspirativním prostředí nebyl problém 
s nedostatkem motivace. Významným podporovatelem a rádcem nám byl 
Jiří Grygar, český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy. Jiří Grygar je 
známý jako autor námětu a průvodce populárně naučným seriálem Okna 
vesmíru dokořán. Pořad natáčený v bratislavském studiu Československé 
televize měl v čase vysílání v letech 1981 až 1991 mimořádnou diváckou 
sledovanost. Děkujeme za podporu nejen Jiřímu Grygarovi, ale také spoustě 
pomocníků z řad kačerů, členů Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí, členů 
České astronomické společnosti, pracovníků Astronomického ústavu a všem 
partnerům. 

Nyní již však definitivně k megaeventu, který jsme nazvali Vesmírná keš 
/ Cache in Space. Důvod je zřejmý.  Vztahuje se k astronomii, program je 
kačersko-astronomický, stovka keší je o astronomech, na organizaci se 
kromě kačerů podílejí i astronomové. Jak již tušíte, bude se odehrávat 
v příjemném prostředí ondřejovské observatoře a jejího nejbližšího okolí. 
Pro určení termínu konání jsme si vzali k srdci doporučení Járy Cimrmana, 
který pravil, že historicky významné události se mají odehrát ve snadno 
zapamatovatelné datum. Proto jsme složitými výpočty mezi třetí a pátou 
sklenkou vína vybrali alespoň trochu historicky zapamatovatelné datum, 
sobotu 9. 9. 2017. 

Není v našich silách zde vše dopodrobna popsat. Vzhledem k tomu, že 
tato publikace vychází před zmíněným termínem konání megaeventu, pak i 
jeho další popis si musíte dohledat např. na internetu anebo vyčkat na 
nějakou další naši publikaci. 

Petr Bartoš  
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