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Úvodní slovo 

Hlavním cílem semináře Česká astronomická společnost v proměnách 

času, který se konal u příležitosti 100. výročí založení Společnosti, byla 

především připomínka některých dějinných událostí a osobností z oboru 

astronomie. Jednotlivé příspěvky skutečně vytvořily pestrou mozaiku témat, 

kterými se účastníci semináře dlouhodobě zabývají. A to ať již jako amatérští 

nadšenci, nebo vědečtí pracovníci. 

V některých příspěvcích byly akcentovány osobnosti a události přímo 

související s bohatou historií České astronomické společnosti, v jiných pak bylo 

spojení volnější. Dozvěděli jsme se nejnovější informace o výzkumu tzv. 

alfonsinské astronomie od Aleny a Petra Hadravových, Vojtěch Sedláček 

předestřel historii a budoucnost Keplerova muzea v Praze, studenti prestižního 

pražského gymnázia nás provedli po stopách Petra Ginze. Silné bylo i 

vzpomínání na časy minulé v podání Pavla Příhody, Jaroslava Pavlouska či 

Oldřicha Hlada.  

Na seminář se přihlásilo na padesát zájemců. Během dne se počet 

účastníků různě měnil, a to až do té podoby, že v jednu chvíli se museli někteří 

z nás usadit na podlahu. Atmosféra byla velmi přátelská, příspěvky zajímavé. 

Proto jsme požádali všechny přednášející o článek do tohoto sborníku, 

abychom navždy uchovali témata, která 4. 11. 2017 rezonovala v před-

náškovém sále slovutné Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně. Přeji 

příjemné čtení. 

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D. 
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Program semináře 

9:05 9:10 Zahájení semináře Štěpán Kovář, Josef Jíra a 
Vojtěch Sedláček 

9:10 9:15 Úvodní slovo Mgr. Jakub Rozehnal 

9:20 9:50 Krátký film Vesmírná keš, 
Ondřejov 9. 9. 2017 

Ing. Dalibor Glos 

9:50 10:10 Minulost a budoucnost Keplerova 
muzea v Praze 

Vojtěch Sedláček 

10:10 10:30 Výzkum alfonsinské astronomie PhDr. Alena Hadravová, CSc., 
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. 

11:00 11:20 Historie pozorování pohybu pólu a 
česká stopa v ní 

Ing. Jan Vondrák, DrSc. 
 

11:20 11:40 Astronomické osobnosti 
ze západních Čech 

Mgr. Josef Jíra 

11:40 12:00 Probíhající rekonstrukce 
Pražského orloje 

RNDr. Zdislav Šíma, CSc. 

13:30 13:35 Petr Ginz a Česká astronomická 
společnost 

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D. 

13:45 14:30 Autorský filmový dokument 
Po stopách Petra Ginze 

Mgr. František Tichý 

14:30 14:50 Česká astronomická společnost na 
Podkarpatské Rusi 

Petr Bartoš 

15:30 15:50 Sedmdesát let mezi přáteli 
astronomie  

Ing. Pavel Příhoda 

15:50 16:10 Přelomové období v historii ČAS 
v roce 1953 a po něm Vzpomínka 
na Františka Kadavého a Dr. 
Huberta Slouku 

Ing. Jaroslav Pavlousek 

16:10 16:30 JUDr. Karel-Hermann Otavský – 
„Lyot z Černošic“ 

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.,  
Dr. Karel Otavský,  
Emanuel Otavský 

16:30 17:30 Moderovaná diskuze k historii 
astronomie 
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Keplerovo muzeum končí, 

Keplerova expozice ožije 
Vojtěch Sedláček 

Historie Keplerova muzea pro mne začíná v roce 2008. V sekci historické 

astronomie se točila v kruhu debata o vlastní realizaci, uvízlá na mělčině hlavně 

pro nedostatek financí. Magistrát nějaké peníze sliboval, nepospíchal, ani se 

nepředal, začít se prostě nemohlo. Majitelka domu v Karlově ulici č. 4, paní 

Jitka Steinwaldová, velkoryse souhlasila s netržním nájmem. Ideu Keplerova 

muzea velmi podporoval také její partner, významný astronom RNDr. Ladislav 

Sehnal, první polistopadový ředitel Astronomického ústavu AV v letech 1990 až 

1996.  

Dům U Francouzské koruny v Karlově ulici, do kterého lze vejít i 

z Anenského náměstí, obýval Kepler od roku 1607 až do r. 1612. Kde to přesně 

bylo, se neví. K instalaci muzea byl vhodný přízemní prostor ve středním traktu. 

Poté, co rezignoval Pavel Suchan jako koordinátor přípravy muzea, zůstala tíha 

na bedrech mých a RNDr. Aleny Šolcové, autorky scénáře, který původně 

oponoval RNDr. Zdík Šíma a ze kterého jsme vycházeli. Výkonný výbor ČAS 

plánoval otevření muzea na květen a předpokládal náklady ve výši 850 tisíc Kč. 

To se nakonec ukázalo reálné, ale s nutnými provozními náklady do konce roku 

2009 se celkové finanční zatížení nemohlo udržet pod jedním milionem. 

Investice, návrhů, organizace i vlastní realizace se ujala Agentura ProVás. Tuto 

společnost, která vytváří pracovní příležitosti pro lidi s různými hendikepy,  

vedu od jejího založení v roce 1996. ČAS nakonec obdržela půlmilionovou 

dotaci, takže pohledávka, i když poklesla na půl milionu Kč, zůstala na Agentuře 

ProVás. Po celou dobu fungování muzea zajišťují jeho provoz kromě pondělků 

od 10 h do 18 h tři zaměstnankyně na částečné úvazky. Schodek nezmenšily ani 

občasné příspěvky z magistrátu.  

Na realizaci se podílelo mnoho profesionálů, zejména pak výtvarnice 

Lenka Kerelová s Kateřinou Kerelovou (grafické návrhy 14 panelů, 3 vitrín, 

exteriéru, tematických plakátů a pohlednic), Lenka Kotuláková (návrh 



S t r á n k a  | 6 

interiéru), restaurátor Luděk Filipský (instalace stropní mapy A. Cellaria z NTM, 

camera obscura a instalace kopií dřevořezů pohledů na Hradčany od Brauna a 

Hogenberga v pasáži). Spolupracovali s námi odborníci z italských a amerických 

univerzit. Sám jsem se soustředil na návrh a realizaci panelu chrámu 

astronomie, modelu zubového čerpadla a jeho rozpohybování dle původního 

Keplerova náčrtku ve spolupráci s Jihostrojem Velešín. Displejová stěna 

zahrnuje vedle několika statických projekcí také animované demonstrace třech 

Keplerových zákonů, třech typů slunečních soustav, pestrých tvarů sněhových 

vloček, a především vlastní zrychlený růst reálné sněhové vločky. Animace 

růstu vločky vychází z unikátních podkladů, které poskytl prof. K. G. Libbrecht 

z kalifornské university (CalTech). S typicky anglosaským humorem se za 

povolení, které obvykle nedává, vzdal tantiém po dobu, kdy nebude muzeum 

výdělečné. S povzdechem tomu tak bylo po celou dobu osmileté existence 

tohoto muzea. Pro některé animace poskytl podklady E. A. North z univerzity 

z Georgetownu. Modely těles navrhla a realizovala M. Kupčáková.  

Poděkování patří také mnoha dalším členům ČAS, kteří přiložili ruku k dílu. 

Mezi jinými uvádím Pavla Suchana, RNDr. Lenku Soumarovou, Josefa Jíru. 

Pozitivní odezvu si získala také vstupenka, na které je vyobrazen 

astronomický ciferník Pražského orloje v postavení, které odpovídá aktuální 

situaci v době příchodu návštěvníka do muzea. 

K slavnostnímu otevření došlo 25. srpna 2009 ve 20 hodin za hojné účasti 

tuzemských i cizozemských celebrit nejen ze světa astronomie. Kardinál 

Miloslav Vlk ve svém vystoupení připomenul: „Kde se hovoří o nebesích, tak 

tam by církev chybět neměla.“ 

Muzeum si během času vydobylo pozornost médií jak našich, tak 

zahraničních, opakovaně z Japonska, Německa, Dánska, USA. Koneckonců i 

u nás se dostalo do obecného povědomí. 

Prakticky celou dobu existence muzea ho propagujeme na plakátovacích 

místech. Vylepování plakátů pro kulturní účely na vlastních plochách v centru 

Prahy je totiž jednou z našich činností. Podotýkám, že výlep byl dalším 

bonusem Agentury ProVás, do celkových nákladů započítán nebyl. Vytiskli jsme 
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plakáty, pohlednice i butony s keplerovskou tematikou, které jsou v muzeu 

k prodeji. Návštěvnost ani prodej však nepokrývá náklady, jež jsou s provozem 

spojeny. Skladba návštěvníků je pozoruhodná. Vzhledem k tomu, že vstupenka 

je buď v české, nebo anglické mutaci, máme poměrně dobrý přehled o velmi 

nevyrovnaném poměru českých a zahraničních návštěvníků, který je jeden 

našinec ku devíti cizincům! Základ tuzemské návštěvnosti tvoří školní výpravy. 

Tomu poměru odpovídá také zkušenost z komentovaných prohlídek, v dlouho-

dobém průměru je to 21 za rok, postupně se zvyšuje, a v posledních letech 

neklesá počet komentovaných exkurzí pod 25 ročně. 

Místo samotné je potemnělé, léta čeká na adaptaci. Z extrémně 

frekventované a osvětlené Karlovy ulice nevybízí nic ke vstupu. Ukázalo se, že 

po dobu trvání muzea je těch celkem 21 700 platících návštěvníků maximem 

možného. Odezvy na vlastní expozici jsou vesměs pozitivní, oceňována je 

nápaditost a názornost, se kterou je Keplerův ohromující záběr předveden. 

Svědčí o tom četné zápisy v návštěvních knihách. 

Na konec obligátní dvě zprávy, jedna špatná, jedna dobrá. Neutěšená 

ekonomická situace vede k rozhodnutí, které nebylo ani pro vedení ČAS, ani 

pro Agenturu ProVás lehké, totiž že muzeum letos skončí. Ta dobrá zpráva je, 

že po dohodě exponáty muzea kompletně převezme Národní technické 

muzeum a nainstaluje je s naší spoluúčastí v samostatné expozici v hlavní 

budově na Letné. 

  

www.KeplerovoMuzeum.cz 
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Výzkum alfonsinské astronomie 

Alena a Petr Hadravovi 

Kořeny astronomie sahají v českých zemích do mnohem hlubší minulosti, 

než do posledního století, vyplněného existencí a působením České 

astronomické společnosti, založené v roce 1917. Už v době vrcholného 

středověku byla astronomie v Praze na velmi vysoké úrovni, srovnatelné 

s ostatními evropskými kulturními a vzdělanostními centry. Svůj zájem a podíl 

na tom měly jak některé panovnické dvory, tak především nově vznikající a 

rozvíjející se univerzity. 

Středověké exaktní vědy vycházely z antických základů. Starší 

astronomické poznatky shrnul, rozpracoval a završil astronom, matematik a 

geograf Klaudios Ptolemaios, Řek z Římem ovládané Alexandrie 2. století n. l. 

Jeho dílo se stalo na dlouhých patnáct set let základem a platným východiskem 

matematické astronomie. Ptolemaiův spis Megalé syntaxis, Velká skladba, by 

patrně zůstal pro evropský středověk ve své originální řecké podobě málo 

srozumitelný, a tudíž nedostupný, nebýt zájmu vzdělaného arabského světa, 

v němž vznikl jeho překlad do arabštiny, kterého se poté ujali překladatelé do 

latiny a teprve v této jazykové verzi (a pod lehce zkomoleným názvem 

Almagest) se rozšířil po celé Evropě.  

Úsilí o rozpracování odkazu dávné astronomie a snaha o její přizpůsobení 

soudobé realitě vyústila v 11. století v sestavení tzv. Toledských tabulek 

(Tabulae Toletanae) a ve století 13. ve vypracování nových, moderních 

Alfonsinských tabulek (Tabulae Alphonsinae). Není náhodné, že i Alfonsinské 

tabulky vznikly stejně jako předešlé dílo rovněž v Toledu, v prostředí velkého 

kulturního rozmachu a svobodomyslného, tvůrčího kosmopolitního prostoru. 

Král Kastílie a Leónu Alfons X., zvaný právem Moudrý (spřízněný s českým 

panovnickým dvorem, s králem Přemyslem Otakarem II.), kolem sebe 

soustředil nejnadanější arabské, židovské a křesťanské učence, kteří v překla-

dech pomohli středověké společnosti neznalé řečtiny jednak zprostředkovat 

antickou vzdělanost, jednak v kastilštině vytvořili aktualizovanou podobu 
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souhrnu astronomických znalostí. Alfonsinské tabulky jsou v zásadě 

ptolemaiovské tabulky přepočítané k toledskému poledníku a k datu Alfonsovy 

korunovace v roce 1252. Zformovaly se někdy kolem roku 1271. Tvoří je souhrn 

několika desítek tabulek pro výpočty poloh tehdy uznávaných sedmi planet 

(Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu, Slunce a Měsíce) vzhledem ke 

stálicím. Vedle tabulek Alfonsova škola popsala a zdokonalila i řadu 

astronomických přístrojů či nomogramů (nebeské glóby, kulové i planisférické 

astroláby, safey, kvadranty apod.) a vytvořila též texty matematické a 

teoretické. Texty byly včleněny do souboru, zvaného v kastilštině Libros del 

Saber de Astronomía.   

Samy Alfonsinské tabulky se během 2. poloviny 13. století ujaly a začaly se 

šířit z místa svého původu v Toledu především na severovýchod do Paříže, kde 

je na univerzitě kolem roku 1320 přepočítali pro pařížský poledník a dále 

tvůrčím způsobem rozpracovali „čtyři Janové“: Johannes Danco de Saxonia, 

Johannes de Murs, Johannes de Lineriis a Johannes Vimond. Z Paříže se jejich 

verze tabulek začala šířit na další evropské univerzity, na západ, jih i 

severovýchod tak, jak je s sebou nosili studenti putující mezi jednotlivými 

univerzitními centry. Na Britských ostrovech byly tabulky záhy spočteny třeba 

pro oxfordský poledník, pro sever Itálie je přepočítal Giovanni Bianchini 

(Johannes Blanchinus). Dorazily i do střední Evropy, v Německu zejména do 

Magdeburku, Lipska, Erfurtu a Norimberku (kde působil a zabýval se jimi např. 

Nicolaus Heybeck), v Polsku do Vratislavi a Krakova (polská astronomická škola 

byla velmi silná a v dějinách vědy je dobře zastoupená např. Albertem 

z Brudzewa a mnoha dalšími jmény), do Prahy (Petrus Cruciferus a jiní), Vídně 

(Johannes von Gmunden).  

V úpravách pro různé místní poledníky (pro Prahu byly tabulky spočteny 

v roce 1428) a v podobě zvané Tabulae resolutae (tj. „vyřešené, spočítané 

tabulky“) působily ve střední Evropě nejsilněji ve 14. a 15. století. Různé verze 

Alfonsinských tabulek byly provázeny pravidly na jejich sestavování i používání. 

V rukopisných svazcích s nimi najdeme často také vevázané návody na stavbu a 

užití astronomických přístrojů (oblibu dosáhla také torkvéta, ekvatoria, 

univerzální přístroj zvaný albion, přístroje na výpočty zatmění atd.), ale také 
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efemeridy, kalendáře a almanachy. Alfonsinských tabulek, jejich verzí a 

přepracování, stejně jako textů na nich založených, je opravdu nepřeberné 

množství a najdeme je v mnoha stech opisů po všech významnějších 

rukopisných sbírkách a knihovnách celé Evropy i zámoří a od druhé poloviny 

15. století již také v inkunábulích a starých tiscích. Alfonsinská astronomie 

současně tvořila odborné východisko pro práce takových osobností, jako byli 

Johannes Regiomontanus a Mikuláš Koperník. Práce na ní založené se opisovaly 

a vydávaly dokonce ještě dlouho po uveřejnění Koperníkova díla O obězích 

nebeských sfér (De revolutionibus orbium coelestium) v roce 1543, jehož 

význam a dopad byl doceněn teprve s delším časovým odstupem, šířeji až 

v 17. století. 

Alfonsinská astronomie se stala nejen společným evropským vědeckým 

východiskem, ale také výrazným fenoménem kulturním a vzdělanostním. Její 

šíření středověkou Evropou bylo motivováno úlohou astronomie v tehdejší 

společnosti. Usnadněno pak bylo hlavně putováním studentů z různých zemí za 

vzděláním na vyhlášené univerzity (peregrinatio academica), které bylo vlastně 

předobrazem dnešních projektů mezinárodní spolupráce v oblasti vědy i 

vzdělávání. Výzkum principů, šíření a postupného rozvoje středověké 

astronomie nám dnes umožňuje pochopit nejen historický vývoj exaktních věd, 

ale také kulturní vazby mezi jednotlivými centry.  

Tento výzkum, založený především na studiu dochovaných písemných 

památek, je ovšem značně náročný. Vyžaduje interdisciplinární spolupráci 

v oborech humanitních i exaktních věd. Vzhledem k věcné specializovanosti 

tohoto problému a zároveň k jeho celoevropskému kontextu je k jeho řešení 

opět výhodná mezinárodní spolupráce. Tu v letošním roce podpořil i European 

Research Council (ERC). Cílem pětiletého grantu, který ERC udělil na období 

2017–2022 mezinárodnímu týmu vedenému Dr. Matthieuem Hussonem 

z pařížské observatoře a jehož název zní ALFA – Shaping a European Scientific 

Scene: Alfonsine Astronomy, je především vytvořit databázi s popisem 

maximálního množství středověkých rukopisů obsahujících relevantní texty, 

pokusit se o jejich analytické roztřídění a zpracování jak z kodikologického a 

textového hlediska, tak matematickou formou, ale také o jejich syntetické 
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posouzení z hlediska vývoje soudobé vědy, vzdělanosti, kultury a společnosti. 

Úkol to je mnohovrstevný a nelehký, vskutku celoevropského významu. 

V hledáčku badatelů v jednotlivých zemích je sice již po dlouhá desítiletí, 

publikované pracné dílčí studie by však nyní měly dostat širší rámec. Jde také 

o příležitost ke zpracování tématu v týmu předních odborníků z celého světa 

(srov. https://alfa.hypotheses.org, ERC Consolidator grant 2016, agreement No 

723085) a důležité je jistě také to, že všechny výsledky grantu (databáze, edice, 

teoretické studie apod.) by měly být zveřejňovány na uvedené webovské 

adrese, všem dostupné. Již několik let má náskok jiný velmi důležitý partnerský 

projekt, financovaný také z programu ERC, jehož název Ptolemaeus Arabus et 

Latinus dostatečně vypovídá, o co se v něm jedná. Čtenář si může výsledky, 

k nimž zpracovatelský tým doposud dospěl, snadno najít sám na webu (srov. 

https://ptolemaeus.badw.de).   

Jedním z významných českých astronomů, jejichž práce spočívala na 

popsaných základech, byl na začátku 15. století Jan Ondřejův, zvaný Šindel 

(Johannes Andreae, dictus Schindel). Na pražském vysokém učení přednášel 

studentům v letech 1412 až 1418 kapitoly z Ptolemaiova Almagestu v latinském 

překladu Gerarda z Cremony a používal k tomu rozměrnou knihu, která byla 

v jeho vlastnictví. Kaligrafický opis práce, pořízený již ve 14. století, velmi často 

komentoval poznámkami připsanými na okraje jednotlivých folií. Při jejich 

četbě vidíme, že jej velmi zajímala teorie Měsíce a hlavně principy zatmění. 

K výpočtům zatmění Slunce a Měsíce ostatně později navrhl nomogram 

odvozený z albionu Richarda z Wallingfordu. Popis Šindelova nomogramu je 

dnes dochován v rukopisech uložených ve Vídni a Norimberku. V roce 2018 by 

měla vyjít kritická edice tohoto traktátu provázená počítačovými 

rekonstrukcemi všech desek přístroje (nomogramu) v edici Studia artistarum 

v nakladatelství Brepols. Šindelův Almagest se spolu s polskými studenty dostal 

již ve středověku do Krakova, kde o něj dnes pečuje Jagellonská knihovna. 
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Astronomické osobnosti ze západních Čech 

 Josef Jíra 

Dne 8. prosince 1917 byla v posluchárně prof. Františka Nušla na ČVUT 

v Praze založena Česká astronomická společnost (ČAS). Za předcházející větou 

se skrývá neuvěřitelné množství práce našich předchůdců. Záměrem 

Západočeské pobočky České astronomické společnosti bylo v jubilejním roce 

2017 připomenout úsilí zakladatelů ČAS a první generace astronomů ze 

západních Čech, kteří se svojí prací zapsali do historie naší astronomie. Mezi 

tyto velikány počítáme například Josefa Františka Smetanu a Otto Seydla. 

Prvně jmenovaný Josef František Smetana byl významnou obrozeneckou 

osobností Plzně. Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen 

premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen 

filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů. Zaměřoval se zejména 

na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem 

Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce. Byl aktivně 

činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou 

plzeňské části Lípy slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu 

(fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní. Založil a ze svých 

prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu, pořádal nedělní 

přednášky pro učně, tovaryše a mistry. Během jeho působení v Plzni zde 

úspěšně vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich. Dodnes je Josef 

František Smetana považován za jednoho z největších myslitelů a učitelů své 

doby v Plzni. Na jeho počest byla odhalena roku 1874 socha před Studijní a 

vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, kde byl původně výše zmiňovaný 

filozofický ústav. Park, kde socha stojí, nese Smetanovo jméno – Smetanovy 

sady. I v jeho rodných Svinišťanech mu byl v roce 1883 odhalen pomník. 

V rámci 100. výročí založení České astronomické společnosti se v Plzni 

uskutečnila odborná konference o životě a díle Josefa Františka Smetany, který 

je dodnes pro řadu lidí neznámou osobností, navíc se pohybující ve stínu svého 

mladšího bratrance a hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Termín konání 

odborné konference 10. a 11. 3. byl zvolený záměrně na narozeniny Josefa 

Františka Smetany. Konference se stala součástí právě probíhajícího festivalu 
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hudby s názvem Smetanovské dny, který v Plzni téměř 40 let nabízí nápadité 

kulturní projekty a zajímavá umělecká setkání.  

Začátek konference byl spojen se slavnostním odhalením obnoveného 

náhrobku J. F. Smetany na Mikulášském hřbitově v Plzni. Iniciativa členů 

Západočeské pobočky ČAS upozornila památkáře města Plzně na jeden dosud 

bezejmenný kamenný náhrobek, který patřil právě J. F. Smetanovi. Spolu se 

Správou veřejného statku města Plzně pak vznikl projekt na rekonstrukci 

náhrobku. V městském depozitu byl nalezen vhodný litinový kříž, který 

restaurátor osadil a podle dochované fotografické dokumentace vyrobil věrnou 

kopii destičky s jeho jménem. Zároveň byl hřbitov, kde se Smetanův hrob 

nachází, doplněn o nový informační systém. V současné době probíhají na 

Mikulášském hřbitově další rozsáhlé rekonstrukční práce, které by měly 

důstojně zviditelnit „plzeňský Slavín“, kde jsou uloženy ostatky významných 

osobností jako např. Josefa Kajetána Tyla či Emila Škody.   

Program naší odborné konference, nad kterou převzala záštitu řada 

osobností společenského a kulturního života v Plzni, jakými jsou biskup 

plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., rektor Západočeské 

univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, hejtman Plzeňského kraje 

Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Zrzavecký, se již odehrával 

v prostorách Západočeského muzea, kam se sjela téměř čtyřicítka odborníků a 

zájemců o život a dílo J. F. Smetany. O úvodní slovo se postaral děkan Fakulty 

pedagogické ZČU v Plzni RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., na jeho slova navázal 

předseda České astronomické společnosti, Ing. Jan Vodrák, DrSc., dr.h.c. Poté 

Josefa Františka Smetanu, osobnost Premonstrátského řádu v Teplé, představil 

opat kláštera Filip Zdeněk Lobkovic.   

Následující program se již odehrával po oba dva dny v přednáškovém 

duchu. Zazněla více než desítka příspěvků nejenom o životě a díle J. F. Smetany, 

ale i o architektuře, hudbě, politice a spolupracovnících J. F. Smetany. Odborný 

program konference byl vkusně doplněn o hudební vystoupení nastupující 

hvězdou, houslistou Markem Pavelcem, který příznačně zahrál skladby 

slavnějšího Smetany. Velké překvapení přinesl poslední příspěvek konference 

doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc., který opravil datum narození J. F. Smetany. 

Na většině dobových materiálů včetně náhrobku či pomníku ve Smetanových 
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sadech naleznete datum narození 11. 3. 1801. Nicméně správné datum 

narození dle matričního zápisu je 24. 3. 1801. Jak mohlo dojít k takovému 

omylu? Vše odhaluje právě matriční záznam, ze kterého je patrné, že číslo 11, 

uvedené ve vedlejším sloupci, je číslem popisným, kde se J. F. Smetana narodil. 

S největší pravděpodobností k omylu došlo tak, že se osoba vypisující křestní 

list přehlédla. 

Pro nás astronomy je Josef František Smetana významným popula-

rizátorem astronomie. Jeho publikace Základové hvězdosloví, čili astronomie je 

první populárně naučnou knihou o astronomii napsanou česky. Publikace, která 

vyšla v Plzni v roce 1837 u Reinera a Šmida oslavila tento rok 180. výročí od 

svého vydání. Všem zájemcům o tento druh literatury je kniha k dispozici 

v elektronické podobě na webových stránkách www.astronomia.zcu.cz. 

Jako medailonek o Josefu Františkovi Smetanovi si dovolím použít krátký 

článek z pátého čísla časopisu SVĚTOZOR, List pro zábavu a literaturu vydaný 

5. 3. 1861, který svým obsahem velmi stručně popisuje život a dílo Josefa 

Františka Smetany. 

Josef František Smetana, kněz řádu premonstrátského, doktor filosofie, 

vysloužilý c. k. profesor, člen národního musea, královské hospodářské 

společnosti a jiných učených a dobročinných spolků, umřel dne 18. febr. 

o 2. hodině ráno následkem plicní choroby, ku které se přidružil zhoubný tyfus. 

Smetana byl zahradníkův syn ze Svinšťan na panství Náchodském. 

V dotčené vesnici, kterou Němci překřtili v „Schweinschädel”, narodil se dne 

11. března 1801. Třináctiletý počal studovati na gymnáziu v Hradci Králové, 

odkudž se roku 1819 dostal na universitu Pražskou. V hlavním městě, kde se 

tenkráte teprva první poupata národního uvědomění rozvinula, studoval dvě 

léta filosofii, pak bohosloví. Roku 1823 vstoupil do noviciátu řehole 

premonstrátské a v slavném klášteře Tepelském, kdež dne 23. října 1825 řádový 

slib učinil, načež dne 14. srpna 1826 na kněžství vysvěcen. 

Co nově svěcený kněz kaplanil několik let v Úterém (něm. Neumarkt) na 

panství Tepelském a připravoval se v prázdných chvílích horlivě k profesuře 

matematiky a silozpytu, kterou roku 1831 nastoupil na lyceu Plzeňském. Vedle 

věd profesorského povolání svého pěstoval s neunavenou pilností hvězdosloví, 
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dějepis, filosofii a mluvovědu, zvláště slovanskou. Dne 18. listopadu 1834 byl 

profesor Smetana ve velké síni koleje Karlovy povýšen na doktorství filosofie.   

V učitelském povolání svém vytrval více než dvacet let a blahodatně 

působil. V soukromých hodinách přednášel o jazyku českém a literatuře i 

vlastenecké. Od spoluobčanů všeobecné vážnosti i nevšední u Študentů lásky 

požíval. Nešťastným oslepením byl konečně nucen opustiti stolici učitelskou, 

avšak i co slepec pomocí vděčných žáků se obíral vědou a literaturou. V slepotě 

skládal verše české, jichž několik bylo v Lumíru uveřejněno. Před několika lety 

podrobil se operací a šťastně opět zraku nabyl, což přátele a ctitele jeho velikou 

radostí naplnilo. Po smrti staršího spolu druha svého, kněze Vojtěcha Sedláčka, 

zemřelého 2. února 1836, byl Smetana vlastně předním obhájcem národnosti a 

vodičem vlastenců v Plzni, kterémžto blahodatném povolání za něho nastoupí 

opět řeholník Tepelský, totiž kněz Hugo Karlík, toho času císařský královský 

profesor na vrchním gymnasiu Plzeňském.  

Jakožto spisovatel český vystoupil Smetana ponejprv v časopisech a 

některé z prvních jeho básní vydány jsou v Hlasech vlastenců na památku 

čtyřicetiletého panování císaře Františka (roku 1832), v Hlasech duchovenstva 

k slavnému korunování JM. císaře a krále Ferdinanda r. 1836 a v Hlasech 

k dosazení na arcibiskupství Pražské Alojsia Josefa, barona Šrenka z Nocink roku 

1838. O sobě vyšli následující spisové Josefa Františka Smetany:  

 Obraz starého světa, to jest všeobecná politická historie prvního věku od 

počátku společnosti lidské až ku pádu západní říše Římské. V Praze 1834 

u Václava Špinky. Díl první (O této knize soudil František Palacký v musejníku 

takto: „Spis ve všelikém ohledu zdařilý, sloh jeho jest vesměs čistý, jasný a 

živý”). 

 Základové hvězdosloví, čili astronomie. V Plzni 1837 u Reinera a Šmida. 

(Dílo toto patřilo do cyklu, ustanoveného pro tehdejší spolek odběratelů 

přísně vědeckých kněh).  

 Silozpyt čili fysika. V Praze 1842, s rytinami, nákladem matice. 

 Slovo o vychování mládeže české. V Praze 1844 v arcibiskupské tiskárně. 

 Všeobecný dějepis občanský. V Praze 1846 nákladem matice. (Lumír)  
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Další velmi výraznou osobností astronomie první republiky pocházející ze 

západních Čech byl Dr. Otto Seydl, který se narodil v Merklíně u Přeštic 

5. 5. roku 1884. Dr. Otto Seydl se významně zapsal nejenom do dějin České 

astronomické společnosti, kde byl dlouhá léta redaktorem časopisu Říše hvězd 

a funkcionářem ČASu, ale jeho životním dílem bylo utřídění archivu 

klementinské hvězdárny. Často je Otto Seydl považován za historika naší 

astronomie.  

Západočeská pobočka České astronomické společnosti si tohoto 

nedoceněného velikána dějin naší astronomie připomenula hned několika 

akcemi. Tou první byla vzpomínková akce v den narozenin Otty Seydla 

v Merklíně 5. 5. 2017. Akci zorganizovala Západočeská pobočka České 

astronomické společnosti ve spolupráci s obcí Merklín a Hvězdárnou 

v Rokycanech a Plzni. Začínalo se již v dopoledních hodinách na místní základní 

škole, kde kolega Marek Česal prezentoval pro studenty z vyšších ročníků svoji 

Astronomickou kuchařku plnou fyzikálních a astronomických pokusů. Na 

dopolední program navázala podvečerní přednáška Josefa Jíry o rodině Seydlů, 

kterak se jejich rodina vůbec dostala do Merklína a dále jakých odborných 

výsledků Otto Seydl dosáhl během svého života. Otto Seydl byl vystudovaný 

pedagog s aprobací matematika a fyzika, kterou v našem programu přiblížil 

řadou zajímavých fyzikálních pokusů Lukáš Feřt. Což ocenili především 

nejmenší návštěvníci, kteří zhlédli pokusy se suchým ledem, tekutým dusíkem 

nebo vysokým napětím. Závěr programu pak patřil astronomickému 

pozorování. 

V pátek 22. 9. 2017 byla v budově 1. stupně ZŠ Josefa Hlávky v Rebcově 

ulici v Přešticích odhalena pamětní deska tomuto astronomovi, historikovi, 

meteorologovi a popularizátorovi vědy, jenž se mimo jiné zasloužil o unikátní 

klementinskou řadu meteorologických pozorování. Tuto budovu, která slouží 

jako škola od roku 1887, navštěvoval také právě Otto Seydl, jenž zde chodil do 

měšťanské školy. Po odhalení pamětní desky Josefu Bohuslavu Rebcovi je 

připomenutí Otty Seydla již druhým takovýmto aktem k 130. výročí založení 

školy. Odhalení desky ve školní budově předcházel recitál Jana Matěje Raka, 

pravnuka Otty Seydla, v sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích. 

Odhalení desky ve školní budově, do které Otto Seydl chodil, se zúčastnil i 

známý popularizátor astronomie a čestný předseda České astronomické 
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společnosti RNDr. Jiří Grygar. Současně zde přednesl krátkou řeč i Petr Fornouz, 

ředitel Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, jehož doplnil svým historickým 

výkladem Martin Šolc z Astronomického ústavu UK. Programu se účastnili i 

příbuzní Otty Seydla, Dagmar Raková a Michal Seydl.  

Závěr svého příspěvku doplním o stručný nekrolog k osobnosti Otty 

Seydla, který vychází z práce Matěje Raka a Petry Hyklové. 

Otto Seydl se narodil 5. května 1884 v Merklíně u Přeštic v rodině 

panského stavitele Emanuela Seydla. Tehdy bylo jeho otci již 70 let a Otto Seydl 

se stal jediným potomkem Emanuela Seydla, který se dožil dospělého věku. 

Základní a měšťanskou školu navštěvoval v Přešticích, reálnou školu pak 

v Plzni, dnes budova Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve Veleslavínově ulici. 

Odmaturoval v roce 1903. V letech 1903–04 studoval na české vysoké škole 

technické, v letech 1904–1907 na filozofické fakultě české univerzity. Studia 

ukončil státní zkouškou učitelské způsobilosti pro střední školy z fyziky a 

matematiky v roce 1908 a v roce 1913 si rozšířil aprobaci o kupeckou 

aritmetiku pro vyšší školy obchodní. 

V letech 1909–1920 vyučoval na české obchodní škole v Českých 

Budějovicích. Během první světové války byl v roce 1915 mobilizován, ale jako 

učitel nakonec nenarukoval a vrátil se do Českých Budějovic.  

V roce 1921 byl na žádost tehdejšího správce Státní hvězdárny Františka 

Nušla přidělen tomuto „ústavu“. Na Státní hvězdárně prováděl pravidelná 

meteorologická a magnetická pozorování doplněná o časovou službu. K těmto 

úkolům se čím dál více věnoval administrativě na hvězdárně za profesora 

Nušla, který jezdil do Ondřejova provádět astronomická pozorování.  Postupně 

vedl i knihovnu, výměnu vědeckých publikací a téměř celou administrativu. Od 

roku 1936 měl na starosti i finanční správu ondřejovské hvězdárny.  

Za první republiky proběhla změna zákonů, po které mohl Seydl být jako 

absolvent reálky připuštěn k rigoroznímu řízení. Seydl se na dva semestry 

zapsal ke studiu astronomie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 

V roce 1924 byl promován doktorem přírodních věd na základě disertační práce 

Rozdělení stálic velikosti 6,5 a jasnějších katalogu Harvard Revised Photometry 

v soustavě souřadnic galaktických pod vedením prof. Václava Lásky. Stelární 
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statistice se věnoval i nadále. Byl propagátorem galaktických souřadnic, v nichž 

vydal dva atlasy.  

V roce 1930 uspořádal archív Státní hvězdárny v Klementinu sahající až do 

roku 1775 a začal se zabývat historií české astronomie. Zaměřil se zejména na 

první století existence Státní hvězdárny (zal. 1751). Jeho bibliografie čítá na 

dvacet prací jen o historii Státní hvězdárny a svědčí o Seydlově rozsáhlém a 

precizním studiu primárních pramenů.  

Po odchodu Fr. Nušla do penze v roce 1938 byl Seydl jmenován správcem 

Státní hvězdárny. Během nacistické okupace byl jako osoba „politicky 

nepřijatelná“ této funkce zbaven, zůstal ale pracovníkem ústavu. Po válce se do 

této funkce vrátil a v roce 1947 byl jmenován ředitelem. V roce 1948 však byl 

po „dosažení věkové hranice“ direktivně poslán do výslužby a odstaven 

z veřejného života, ačkoliv současně obdržel osvědčení o státní a národní 

spolehlivosti. K jeho šedesátinám v roce 1944 otiskla Říše hvězd článek. O jeho 

následujícím životním jubileu v témže časopise není ani zmínka, otištěn je až 

nekrolog v roce 1959.  

Otto Seydl však pokračoval ve vědecké práci. Docházel nadále do 

knihovny a archívu Státní hvězdárny, vydal několik historicky zaměřených prací 

a v letech 1955–58 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu v Praze.  

Za svou odbornou činnost byl v roce 1937 zvolen mimořádným členem 

Královské české společnosti nauk. Byl rovněž členem Mezinárodní 

astronomické unie a dopisujícím členem Académie Internationale d’Histoire 

des Sciences. Celý život se věnoval popularizaci astronomie. V letech 1926 až 

1934 byl redaktorem Říše hvězd. Kromě astronomie se celý život věnoval i 

hudbě – hrál ve smyčcovém kvartetu.  

Zemřel 15. února 1959.  
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Historie pozorování pohybu pólu 

a česká stopa v ní 
Jan Vondrák 

Rotaci Země zde chápeme v širším významu toho slova. Pojímáme ji jako 

úplnou orientaci tělesa v prostoru definovanou precesně-nutačním pohybem 

osy rotace, vlastní rotací tělesa okolo této osy a pohybem pólu rotace vůči 

zemskému tělesu. Zde se budeme věnovat právě této poslední složce. Rotace 

Země je ovlivněná jednak vnějšími silami (dvojicí sil, způsobenou přitažlivostí 

Měsíce, Slunce a planet), jednak vlivy geofyzikálního původu (vnitřní stavbou 

Země, netuhostí jejího pláště, přesuny hmot na rozhraní pláště a jádra, 

geomagnetickými vazbami mezi jádrem a pláštěm, změnami v oceánech, 

hydrosféře i atmosféře atd.). Vnější síly působí dominantně na precesi a nutaci, 

částečně na rychlost rotace a marginálně na pohyb pólu, geofyzikální vlivy 

naopak dominantně na pohyb pólu, částečně na rychlost rotace a nepatrně na 

precesi a nutaci. 

Pohyb pólu se projevuje změnami zeměpisných šířek bodů na povrchu 

Země, jak je vidět z přiloženého obrázku. 

P0 na něm značí konvencionálně zvolený 

počátek (je volen blízko střední polohy pólu na 

začátku 20. století), P je okamžitá poloha pólu a 

x, y jsou jeho souřadnice, přičemž osa x směřuje 

k nultému poledníku a osa y kolmo na něj směrem 

na západ. S je stanice o zeměpisné délce λ a střední 

šířce φ0, na níž pozorujeme okamžitou zeměpisnou 

šířku φ. Změna šířky způsobená pohybem pólu je 

dána jednoduchým vzorcem 

φ - φ0 = x cos λ + y sin λ 

Odtud je zřejmé, že k nezávislému určení obou souřadnic pólu je nutné 

pozorování alespoň ze dvou stanic o různých zeměpisných délkách, nejlépe 

s rozdílem 90°. Ve skutečnosti se tato pozorování provádějí na mnoha stanicích 

rozložených v různých zeměpisných délkách. 
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Teoretické pozadí a historie pozorování 

Teoreticky pohyb pólu předpověděl už Leonhard Euler v polovině 

18. století. Řešení Eulerových diferenciálních rovnic (které předpokládají, že je 

Země tuhé těleso), dává periodu volného pohybu 305 dní. Názorně se tento jev 

dá popsat tak, že roztočíme-li zploštělé těleso okolo osy, která není totožná 

s osou hlavního momentu setrvačnosti, není její poloha v tělese stálá. 

Vykonává totiž v tělese okolo osy hlavního momentu setrvačnosti pohyb po 

plášti kužele, jehož perioda je přímo úměrná zploštění tělesa a rychlosti jeho 

rotace. Zhruba o sto let později Liouville odvodil rovnice, které zahrnují i 

netuhost tělesa a které tuto periodu modifikují v závislosti na viskózně-

elastických vlastnostech tělesa a jeho vnitřním složení. 

První známý pokus o určení pohybu pólu z astronomických pozorování 

provedl Wilhelm Bessel v Königsbergu v letech 1842–1844, ten však nestačil 

pozorování zpracovat, neboť v roce 1846 zemřel. Jeho pozorování zpracovali až 

mnohem později v r. 2011 Brosche a Lenhardt a konstatovali jejich souhlas 

s moderními poznatky. Observačně tak pohyb pólu detekoval až Karl Friedrich 

Küstner v Berlíně v letech 1884–1885, krátce nato (1889–1892) jej pak potvrdil 

v Praze Ladislaus (László) Weinek. Ten použil pozorování pasážníkem 

v pražském Klementinu. Paralelní pozorování v Berlíně a Waikiki na ostrově 

Oahu (Havaj) v roce 1891 potom ukázala (v souladu s teorií) změny 

zeměpisných šířek s opačnou fází (délky obou míst se liší zhruba o 180°). 

Zhruba ve stejné době zjistil Seth Carlo Chandler, že pohyb pólu obsahuje ne 

jednu, ale dvě složky o periodách 428 a 365 dní. Velký rozdíl mezi pozorovanou 

(cca 430 dní) a Eulerem předpovězenou (305 dní) periodou později vysvětlil 

v r. 1902 Simon Newcomb právě netuhostí Země a konstatoval, že 

s pozorováním se shoduje volný pohyb tělesa o pružnosti oceli. Od roku 1899 

se pak datuje mezinárodně koordinované monitorování pohybu pólu. 

Služby pro monitorování orientace Země 

Jako vůbec první vznikla v r. 1899 Mezinárodní šířková služba 

(International Latitude Service, ILS), zřízená Mezinárodní geodetickou asociací 

(IAG). Ta sestávala z celkem sedmi stanic, rozložených na stejné rovnoběžce 

o šířce 39º08' (Mizusawa v Japonsku, Tschardjui v Turkmenistánu, Kitab 

v Uzbekistánu, Carloforte na Sardinii, Gaithersburg, Cincinnati a Ukiah v USA), 

které byly osazeny totožnými přístroji (vizuálními zenitteleskopy) a pozorovaly 
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stejné hvězdy. Úkolem ILS bylo určovat pohyb pólu z pozorovaných změn 

zeměpisné šířky. 

Mezinárodní časové byro (Bureau International de l'Heure, BIH) 

s centrem v Paříži bylo zřízeno Mezinárodní astronomickou unií (IAU) v r. 1919 

za účelem sjednocení a udržování světového času (UT), který byl definován 

prostřednictvím rotace Země. Později začalo BIH sledovat i pohyb pólu, protože 

ten způsobuje též malé změny zeměpisných délek a ty bylo nutné při výpočtech 

UT z pozorování uvažovat. K pozorování byly využívány přístroje různé 

konstrukce (kromě již zmíněných zenitteleskopů pasážníky, fotografické 

zenitové tuby – PZT, Danjonovy astroláby, či u nás cirkumzenitály), přičemž 

počet zúčastněných observatoří postupně rostl až na mnoho desítek. 

Mezinárodní služba pohybu pólu (International Polar Motion Service, 

IPMS) byla zřízena společně Mezinárodní astronomickou unií a Mezinárodní 

geodetickou a geofyzikální unií (IUGG) v roce 1962 jako náhrada za ILS. Ta 

kromě určování pohybu pólu také sledovala odchylky světového času UT1 od 

Mezinárodního atomového času (TAI), tedy změny v rychlosti rotace Země. 

Všechny tři výše zmíněné služby používaly pozorování metodou optické 

astrometrie. To se podstatně změnilo od r. 1987, kdy IAU a IUGG zřídily 

Mezinárodní službu rotace Země (International Earth Rotation Service, IERS). 

Ta nahradila všechny předchozí služby a používá moderní techniky kosmické 

geodézie (pozorování vzdálenosti družic a Měsíce laserem – SLR a LLR, 

interferometrii z velmi dlouhých základen – VLBI, globální navigační družicové 

systémy – GNSS, či francouzský družicový systém DORIS). Později se činnost 

této služby dále rozšířila na udržování Mezinárodního terestrického a 

nebeského sytému (ITRS a ICRS), a v souvislosti s tím se i rozšířil její název na 

International Earth Rotation and Reference Systems Service, se zachováním 

původní zkratky svého jména. 
 

Československá stopa v historii monitorování rotace Země 

Kromě již shora zmíněného potvrzení pohybu pólu z pozorování 

v Klementinu se čeští i slovenští astronomové a geodeti aktivně účastnili na 

pravidelných pozorováních, koordinovaných mezinárodními službami. Na 

území bývalého Československa se tyto aktivity rozvíjely zejména od 

Mezinárodního geofyzikálního roku v letech 1957–1958.  
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Astronomický ústav ČSAV prováděl pozorování světového času 

pasážníkem Askania na pracovišti MFF UK ve Švédské ulici na Smíchově a 

později, od r. 1972, sledování změn zeměpisné šířky a světového času PZT Zeiss 

na observatoři v Ondřejově.  

Ústav astronomie a základů geofyziky ČVUT vykonával pozorování 

zeměpisné šířky a světového času nejprve starým Nušl-Fričovým 

cirkumzenitálem s Bucharovým mikrometrem na střeše budovy ČVUT na 

Karlově náměstí a později větším modelem cirkumzenitálu VÚGTK na 

observatoři v areálu ČVUT v Dejvicích. 

Geodetická observatoř Pecný VÚGTK v Ondřejově používala celou řadu 

přístrojů k pozorování zeměpisné šířky a světového času: zenitteleskop Zeiss, 

pasážník Zeiss, starý Nušlův cirkumzenitál s mikrometrem Šuráně a Baueršímy i 

nový model cirkumzenitálu VÚGTK a později i přijímače GNSS. 

Astronomické obsevatórium Slovenské technické univerzity sledovalo 

změny zeměpisné šířky a světového času pasážníkem Zeiss a cirkumzenitálem 

VÚGTK na střeše budovy STU v Bratislavě a následně přijímači GNSS na 

observatoři MFF UK v Modre. 

Některé nedávné analýzy starých astrometrických pozorování 

Pozorování klasickými astrometrickými metodami od r. 1899 byla v minu-

losti shromažďována různými službami, redukována s použitím astronomických 

konstant a modelů platných v té době. Také nebeský systém byl realizován 

různými hvězdnými katalogy. V posledních desetiletích se proto množily snahy 

o nové jednotné zpracování nashromážděných dat. Zde vyjmenujme alespoň 

těch pár nejdůležitějších: 

 Fedorov et al. v Kyjevě zpracovali a publikovali v roce 1972 pozorování ze 

75 observatoří a odvodili z nich pohyb pólu v letech 1890,0 – 1969,0 

s krokem 0,05 roku. Použili k tomu pozorované změny šířky ze skupin 

hvězd a původní hvězdné katalogy, které jednotlivé observatoře používaly 

v dané době. 

 Yumi a Yokoyama v Mizusawě zpracovali v r. 1980 pozorování ze 7 stanic 

ILS v intervalu 1899,9 – 1979,0 a odvodili z nich pohyb pólu s krokem 

0,05 roku. Použili rovněž průměry změn šířky ze skupin hvězd a jednotný 

hvězdný katalog Melchior-Dejaiffe. 
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Analýzy provedené v AsÚ AV ČR 

ESA vypustila v roce 1989 první astrometrickou družici Hipparcos, která 
během čtyřleté mise pořídila hvězdný katalog s dosud nevídanou přesností 
poloh, vlastních pohybů a paralax cca 120 tisíc hvězd. V něm byly obsaženy 
téměř všechny hvězdy pozorované v programech sledování orientace Země. 
IAU proto již v roce 1988 zřídila mezinárodní pracovní skupinu s názvem „Earth 
rotation in Hipparcos reference frame“ pod vedením autora tohoto pojednání. 
Tato skupina v roce 1991 navrhla výpočetní postup určení nejenom všech 
parametrů orientace Země (pohybu pólu, světového času a odchylek nebes-
kého pólu od přijatého modelu precese a nutace), ale též dalších lokálních 
parametrů ovlivňujících pozorování – kombinace Loveových čísel pro výpočet 
slapových variací místních tížnic a místních sezónních odchylek a driftů každého 
přístroje v šířce i délce. Byly rovněž vybrány observatoře s nejlepšími výsledky 
(s přihlédnutím k dostatečné délce pozorování, stabilitě výsledků a jejich 
kvalitě) a od roce 1991 se započalo se shromažďováním výsledků pozorování. 
Na rozdíl od minulých analýz se vycházelo z pozorování jednotlivých hvězd, 
která byla následně přepočtena do jednotného systému astronomických 
konstant a standardů, opravena o pohyb tektonických desek z geofyzikálního 
modelu NUVEL-1A a vztažena na jednotný hvězdný katalog. 

Použili jsme cca 4,5 miliónu pozorování jednotlivých hvězd v intervalu let 
1899,7 – 1992,0 ze 47 různých přístrojů na 33 observatořích a odvodili jsme 
parametry orientace Země v pětidenních intervalech plus lokální parametry pro 
jednotlivé stanice. Geografické rozložení participujících observatoří zobrazuje 
následující obrázek. 
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Z něj je zřejmé, že zatímco jejich rozložení v zeměpisné délce je celkem 
uspokojivé, podstatně převažují observatoře na severní polokouli. Výsledky 
byly publikovány v celé řadě článků (Vondrák et al. 1998, 2000, 2004, 2005, 
2008, 2010, 2012), přičemž se postupně zvyšovalo množství použitých pozoro-
vání a upravovaly metody zpracování. Podstatně byl vylepšován zejména 
použitý nebeský souřadnicový rámec. Začínali jsme s původním katalogem 
Hipparcos, později jsme zpřesnili vlastní pohyby v něm obsažené kombinací 
s pozemskými hvězdnými katalogy. Nakonec jsme u řady dvoj- a vícehvězdných 
systémů určili i jejich periodické orbitální pohyby. Naše řešení pak bylo 
následně přijato v IERS k odvození kombinovaných dlouhoperiodických řešení 
parametrů orientace Země publikovaných na webu IERS. Pohyb pólu z kombi-
novaného řešení IERS C01 je vidět na dalším obrázku. 

 
 

Časová osa směřuje vzhůru, 
souřadnice x, y leží v horizontální 
rovině – osa x ke Greenwichi 
směrem šipky a osa y kolmo na ní 
směrem na západ. Naše řešení 
zde pokrývá léta 1900–1962, 
zbytek jsou data z BIH a IERS. 
Z obrázku je zřejmé postupné 
zpřesňování výsledků. Nejprve 
nárůstem počtu astrometrických 
observatoří, později přechodem 
na moderní techniky. Rozvíjení a 
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zavíjení zobrazené spirály o periodě cca 6–7 let je způsobeno interferencí mezi 
volným členem a sezónními členy vynucenými geofyzikálními excitacemi, 
zejména atmosférou. Souřadnice pólu jsou uvedeny v obloukových vteřinách, 
přičemž je třeba si uvědomit, že jedna vteřina reprezentuje na povrchu Země 
cca 30 metrů. Jde tedy o kvaziperiodický pohyb s amplitudou do 15 metrů. 
Méně patrný je sekulární drift, způsobený nesymetrickým odledňováním 
polárních čepiček.  

Ten je lépe vidět z dalšího obrázku, jenž reprezentuje „vystředěný“ pohyb 
pólu, ze kterého jsou odstraněny periody kratší deseti let. Za uplynulých více 
než sto let se tedy střední poloha pólu posunula o cca 12 metrů zhruba směrem 
ke Grónsku. Přitom se však zdá, že v posledních patnácti letech se tento pohyb 
stočil více směrem na jih. 

Závěr 

Pohyb pólu je systematicky monitorován v mezinárodní spolupráci již od 

r. 1899, nejprve metodami optické astrometrie, později metodami kosmické 

geodézie. Českou stopu v těchto aktivitách můžeme sledovat již od potvrzení 

pohybu pólu z pozorování v pražském Klementinu (1889–1892) přes aktivní 

podíl několika našich observatoří na pravidelných pozorováních od padesátých 

let až po nové analýzy historických pozorování orientace Země prováděné 

u nás v letech 1991–2012. Ty pak byly následně využity v IERS ke kombino-

vanému dlouhoperiodickému řešení. 
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Petr Ginz – z Těšnova přes Terezín 

na oběžnou dráhu 

František Tichý, Tomáš Kudláček, Gymnázium Přírodní škola 

Petr se narodil 1. února 1928 ve smíšené rodině v Praze-Těšnově. Měl 

o dva roky mladší sestru Evu. Otec byl Žid, matka křesťanka, oba rodiče byli 

nadšení esperantisté, velmi vzdělaní – dbali na zdravou životosprávu, s dětmi 

sportovali, vedli je k četbě a kultuře. Petr projevoval kromě literárního a 

výtvarného nadání zájem o mnoho věcí – miloval knihy Julese Verna, rád kutil a 

vynalézal, byl nadšeným hledačem pravdy – ať se to týkalo historie, 

astronomie, paleontologie, zeměpisu nebo dalších oborů.  

V roce 1939 dokončil román „Návštěva z pravěku“, který je parafrází 

„verneovek“ – popisuje objevení druhohorní příšery v oblasti Afriky, která se 

nakonec ukáže jako obří stroj sestrojený diktátorem, napomáhající k zotročení 

domorodých obyvatel a likvidaci politických odpůrců. Jako u velké části svých 

děl, stylizuje se do postavy hlavního hrdiny – zde chlapce Pierra.   

Od roku 1941 do roku 1942 si Petr vedl pravidelný deník, ve kterém 

kromě osobních zážitků popisuje očima kluka situaci v Praze v době 

Protektorátu Čechy a Morava a postupující perzekuci Židů. V této době již 

nemohl navštěvovat školu s dětmi nežidovského původu. Kromě stále 

omezovaného vyučování, navíc organizovaného „na směny“, tj. střídavě 

dopoledne a odpoledne, byl jako i další židovské děti, stále častěji nasazován na 

práce v Praze. Nic z toho ale neubralo jeho vrozenému optimismu, ani 

bytostnému nasměrování k dobru (jeho sestra např. vzpomíná, že si 

nepamatuje, že by někdy plakal). V tomto období se již výrazně projevují jeho 

organizační schopnosti při organizaci různých školních akcí a pomoci 

spolužákům (např. organizace benefiční sbírky ve prospěch kamaráda trpícího 

tuberkulózou), ale i společných klukovských hrách a výletech. Rád pobýval i 

sám – v tichu a přírodě – jeho maminka vzpomínala na jeho dlouhé výlety 

do Šárky. 
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V říjnu 1942 byl povolán do transportu Ca do terezínského ghetta, kde byl 

zařazen do chlapeckého domova (heimu) 1 v objektu L 417 (budova bývalé 

školy, dnes Muzeum ghetta) pod pedagogickým vedením Valtera Eisingera, 

mladého, levicově smýšlejícího učitele z Brna. Tento nadaný pedagog dokázal 

brzy vytvořit z několika desítek hochů bydlících společně v jedné místnosti 

(jedné ze tříd bývalé terezínské školy) živý, tvůrčí společenství (sami se nazývali 

„Republika Škid“ podle tehdy populární stejnojmenné sovětské knihy), kde se 

chlapci nejen tajně učili, ale i zřídili vlastní samosprávu, ve které demokraticky 

řešili problémy svoje i svého okolí a aktivně se podíleli na organizaci života 

domova. Z Petrovy iniciativy zde začal vycházet každý pátek v jednom výtisku 

časopis VEDEM (zpočátku psaný na stroji, později v ruce), který život na 

domově i práci samosprávy dokumentoval a reflektoval.  Za zmínku stojí znak 

chlapecké samosprávy: otevřená kniha symbolizuje vědění a moudrost, 

pěticípá žlutá hvězda ukazuje kromě židovské symboliky i na vzdálené sny a 

cíle. Třetím prvkem znaku je ale „projektil“ kosmické lodi z Verneova románu 

Cesta na Měsíc, který byl v této knize vypálen z obrovského děla nazvaného 

Columbiada.  Ten se na titulní straně časopisu objevuje ještě jednou na kresbě, 

kde projektil naráží do Země. 

Petr byl v životě „Jedničky“, zvláště v činnosti samosprávy a celkového 

života chlapeckého kolektivu, jednou z nejvýraznějších osobností. Ze vzpo-

mínek jeho kamarádů i článků, které psal do časopisu je patrné, že jeho vliv na 

okolí byl velmi silný. Dokázal posilovat dobré vztahy mezi lidmi, nacházet 

v každém člověku to dobré, být příkladem vlastní sebekázní a snahou o 

neustálý vnitřní rozvoj, ukazovat druhým skutečné hodnoty a dodávat naději 

navzdory tomu, jak se situace v Terezíně jevila stále beznadějnější. Jeho 

nejdůležitější aktivitou byla práce šéfredaktora již zmíněného časopisu VEDEM. 

Kromě toho, že sám vytvořil velké množství reportáží zachycujících život 

v ghettu, úvah, povídek a básní, systematicky inicioval literární, reportážní, 

nebo výtvarnou tvorbu i u svých kamarádů. Bylo obvyklé, že se svou 

dobrosrdečnou neústupností (doplněnou „úplatky“ z jídelních balíčků, které mu 

posílali rodiče), často vynutil články i od kluků, kteří se sami v tomto ohledu 

považovali za neschopné (mezi nimi i dnes světoznámý Jiří Brady) a nakonec 

díky Petrovu povzbuzení dokázali vytvořit hezké texty. 
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V době pobytu v Terezíně (jen pro upřesnění – při příjezdu do ghetta mu 

bylo 14 let a pobýval zde dva roky) se prohlubuje jeho všestranný zájem 

o nejrůznější obory lidského poznání (v tajném dopise domů maminku např. 

prosí kromě Hašlerek pro babičku o knihu o sociologii, jinak píše, že se mu daří 

dobře). V této době má přístup do terezínské knihovny a čte ve volných chvílích 

neuvěřitelné množství knih – počínaje kvalitní beletrií, přes historii a filozofii, až 

k přírodním vědám. Prohlubuje se i jeho zájem o budhismus. Svých znalostí 

využívá mj. i v rámci tajných večerních přednášek, které se na domově pravi-

delně konají a kde vedle dalších kluků a jiných hostů často vystupuje se svými 

referáty. V květnu 1944 je do ghetta deportována jeho sestra Eva. Svoje 

vzpomínky na setkání s Petrem zachytila ve svém deníku.  

Koncem září 1944 byl Petr i se svým bratrancem Pavlem zařazen do 

„transportu na východ“ a po několikadenním čekání v hamburských kasárnách 

28. 9. 1944 odjel „dobytčími“ vagóny směr Osvětim-Birkenau. Jeho sestra, 

která odchod obou blízkých osob prožívala velmi bolestně, vzpomíná, že bratr 

byl „neuvěřitelně klidný“. Je pravděpodobné, že si s sebou vzal svůj nedo-

končený román „Altajský mudrc“ v naději, že se mu ho tam podaří dopsat. 

Po příjezdu do Birkenau byl ale při selekci po příjezdu zařazen „nalevo“ a ještě 

tentýž den zavražděn v plynové komoře. 

Petrova sestra Eva i jeho rodiče válku přežili. Celá rodina ale postupně 

přesídlila do Izraele. Zde také Petrův otec Ota Ginz věnoval Petrovy výtvarné 

práce a část rukopisů muzeu šoa Yad Vashem. 

Na konci války se podařilo Petrovým kamarádům časopis VEDEM zachrá-

nit a uložit v archivu Památníku Terezín. Většinu přeživších pak život rozsel do 

všech koutů světa. V 70. letech byl připraven redakcí Marie Rút Křížkové 

rukopis knihy „Je mojí vlastí hradba ghett?“, který tvořily hlavně vybrané články 

z VEDEM a vzpomínky kamarádů z „Jedničky“, kteří přežili. Z politických důvodů 

se ale tato kniha dočkala vydání až po převratu v roce 1989.  

Když se v roce 2002 chystal let prvního izraelského kosmonauta, byl to 

právě Ilan Ramon, jehož matka také hrůzy koncentračních táborů zažila, který 

se rozhodl na svůj let vzít nějakou upomínku holokaustu. Ze všech možných 
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obrázků se nakonec rozhodl pro Petrovu kresbu „Měsíční krajina“, kterou 

chlapec vytvořil ještě před svou deportací do Terezína. Kresba tužkou zachycuje 

jeho představu povrchu Měsíce, na jehož obloze září Země. Let raketoplánu byl 

z důvodu počasí i řešení technických závad několikrát odložen, nakonec se na 

svou misi vydal až 16. ledna 2003. Při návratu na Zem, dne 1. února 2003, 

pravděpodobně z důvodu nárazu zmrzlé izolační pěny do tepelného štítu 

levého křídla raketoplán explodoval a nikdo z jeho posádky nepřežil. Stalo se 

tak přesně v den Petrových nedožitých 75. narozenin.  

Spolu se zprávami o tragické havárii se do světa rozlétla i fotografie 

usměvavého chlapce a jeho kresby Měsíce. A s nimi i velká vlna zájmu o život 

dětí v Terezíně, příběhy obětí i hrdinů. Několik měsíců po havárii se sestře Petra 

Ginze, Chavě Pressburger žijící v Izraeli, ozval neznámý člověk z Prahy, že 

v domě v Modřanech, který koupil, nalezl Petrovy deníky z doby před 

deportací. Identifikoval je až díky zmíněným televizním reportážím. Deníky byly 

pravé a po doplnění dalších vzpomínek a článků se je paní Chavě podařilo vydat 

pod názvem „Deník mého bratra“ v nakladatelství Trigon. Tato kniha byla 

dosud přeložena do 14 jazyků, včetně esperanta. Krátce po tragických 

událostech byla také z iniciativy ČAS vydána pamětní známka věnovaná 

raketoplánu Kolumbia a Petrovi. V březnu 2004 byla na Kleti nově objevená 

planetka s pořadovým číslem 50413 pojmenována Petrginz. V roce 2007 vyšel 

v nakladatelství Franze Kafky Petrův román „Návštěva z pravěku“. V roce 2010 

studenti Přírodní školy zveřejnili na www.vedem-terezin.cz skeny všech čísel 

časopisu VEDEM a v roce 2014 publikovali doposud nejrozsáhlejší publikaci 

o Petru Ginzovi pod názvem „Princ se žlutou hvězdou“ (nakl. Geum). Od 

prosince 2015 jezdí na trati Praha – Děčín rychlík Petr Ginz. 

Na podzim 2016 natočili studenti Přírodní školy dokumentární film 

s hranými prvky „Po stopách Petra Ginze“. Jednalo se o studentský autorský 

film v rámci školního projektu. Na jeho výrobě se podíleli studenti tehdejší 

sekundy a tercie Gymnázia Přírodní škola. Hlavní předlohou pro film byl deník 

Petra Ginze.  

Film byl pojat jako dokument, který by jednoduše přiblížil dětem život 

Petra Ginze před deportací do Terezína. V pseudodokumentární linii filmu 
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vystupuje několik studentů, kteří se v rámci školního projektu snaží zjistit co 

nejvíce informací o Petrově životě. Během svého pátrání navštěvují místa, která 

byla v Praze s Petrovým životem spojena. Druhá linie je tvořena hranými 

scénami, pro které jako předloha posloužily události, jež si Petr Ginz zazna-

menal do svého deníku. Důležitým prvkem je i autorská hudba, kterou pro film 

složil a nahrál náš spolužák Enriko Štec. 

Samotné natáčení probíhalo na několika místech v Praze vytipovaných na 

základě zápisků v Petrově deníku. Mezi místy je pak bývalá židovská škola, kam 

Petr před deportací docházel nebo jeho dům na Těšnově. Natáčení hraných 

scén probíhalo většinou v prostorách Přírodní školy, občas na stejných místech 

jako dokumentární části filmu, kterými bylo například nádraží Praha-Bubny, 

odkud byl Petr Ginz deportován do Terezína.  

Tvorba zmiňovaného filmu pro nás byla velmi náročná, co se týče příprav i 

samotné realizace. Na natáčení se sešla skupina lidí, kteří měli s filmem co 

dočinění poprvé. Během projektu se tak učili úplné základy filmové tvorby od 

psaní scénáře, přes práci s technikou až po postprodukci. Ta byla velmi obtížná, 

jelikož se v průběhu tvorby vyskytlo několik chyb – mezi ně patřila především 

nesoustředěnost během natáčení, skriptové chyby nebo občasné selhání 

techniky. Samotné natáčení trvalo zhruba 6 dnů. Střih si pak vyžádal několik 

týdnů práce.  

I přes chyby a problémy se podařilo dotáhnout projekt ke zdárnému konci 

a jeho výsledek je vzhledem ke zkušenostem a věku velmi uspokojivý, splňuje 

svůj účel.  Všichni jsme se během této práce mnoho naučili. Velmi si proto 

vážíme toho, že jsme ho měli možnost v rámci semináře ČAS představit. Film je 

veřejnosti dostupný na kanálu Youtube.  

Nic ale nekončí, protože na podzim 2017 oznámil americký astronaut 

Andrew Feustel, že při svém dalším letu na ISS vezme do vesmíru již podruhé 

Petrovu kresbu, fotografii a pár listů z časopisu VEDEM. Petrův příběh tak stále 

pokračuje a roste. Inspiruje, dodává odvahu a naději dalším a dalším 

generacím. Jsme hluboce vděční, že můžeme být u toho.  
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Podkarpatská astronomická společnost 

Petr Bartoš 

Založení Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě 

Zásluhou tehdejšího jednatele Františka Pešty, úředníka zemského úřadu 

v Užhorodě, byla Podkarpatská astronomická společnost v Užhorodě ustavena 

dne 30. 3. 1928, a to jako pobočka České astronomické společnosti v Praze. 

Byly překonány veškeré nesnáze, které stály na Podkarpatské Rusi v cestě 

založení společnosti. Pešta byl v kontaktu s jednatelem České astronomické 

společnosti p. Klepeštou, jemuž v několika dopisech popsal, jak došlo k založení 

společnosti. V další korespondenci podal zprávu o výsledku prvních schůzek a 

rovněž odpověděl na dotaz, jak hodlá společnost uvést v život. Pešta tehdy 

prohlásil, že budou pořádány přednášky, k nimž má již vypracované podklady a 

které postupně uveřejňuje v jediném českém deníku vycházejícím na 

Podkarpatské Rusi, v Podkarpatských hlasech. Zároveň informoval o připravo-

vaných vycházkách s dalekohledem, při nichž budou členové seznamováni 

s hvězdnou oblohou. Vycházky by pak doplňoval výkladem teoretického 

hvězdářství.  

I když stanovy České astronomické společnosti umožňovaly vznik místních 

poboček a sekcí, tehdy nazývaných místními odbory, neměl nikdo ve 

společnosti s tímto zkušenosti. Proto pan Pešta na svůj dotaz, jak docíliti 

založení místního spolku, obdržel poměrně nekonkrétní odpověď s tím, že 

podobný dotaz již obdrželi i z Brna. Výbor společnosti tak poradil, aby podali 

prozatím přihlášku, kterou posoudí valná hromada České astronomické 

společnosti. Do doby, než bude rozhodnuto, nechť se scházejí jako volné 

sdružení bez vyřizování formalit a hlášení policii. To vše si dal za cíl projednat 

výbor společnosti, „než bude přikročeno k ustavení jednotlivých odborů na 

venkově“. Rady o fungování spolku obdrželi v Užhorodě s povděkem, ovšem 

odlišnost právních úprav života na Podkarpatské Rusi od právních úprav 

v zemích historických si vyžádala založení spolku. Stanovy byly připraveny 

podle vzoru stanov České astronomické společnosti, pouze s nezbytnými 

drobnými odchylkami, které si vyžádaly místní poměry.  
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Na několika schůzích před samotným založením spolku byly kromě 

projednání stanov rovněž diskutovány otázky pořízení dalekohledu, vybavení 

knihovny a pronájem vhodných prostor pro konání schůzek. Zpočátku se 

schůze konaly v prostorách metodistické církve, za což jí výbor spolku vřele 

poděkoval. 

Na základě předložené žádosti doplněné o stanovy byly nakonec stanovy 

Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě schváleny Civilní správou 

Podkarpatské Rusi, a to dne 7. 5. 1928. Podmínkou činnosti bylo hlášení konání 

každé valné hromady Policejnímu ředitelství v Užhorodě a podávání zpráv 

o jejím výsledku, případně o změnách u jednotlivých funkcionářů. 

Spolupráce s Českou astronomickou společností 

Na základě vzájemné dohody s Českou astronomickou společností byl 

každý člen Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě zároveň členem 

České astronomické společnosti v Praze. Členský příspěvek byl stanoven ve výši 

20 Kč ročně, z něhož byla polovina odváděna ČAS v Praze. Předplatné časopisu 

Říše hvězd v roce 1928 činilo 15 Kč ročně, odznak a legitimace pak 6 Kč. 

Předsedou Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě se stal 

Dr. Rudolf Kyzlík, místopředsedou Dr. Ivan Kossey, jednatelem František Pešta a 

pokladníkem Štěpán Smutný.  

Oficiálně byla vzájemná spolupráce popsána v paragrafu 16 stanov 

Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě: 

Podkarpatská astronomická společnost jest přičleněna k České astronomické 

společnosti v Praze, s níž se dohodne o spolupráci a v dohodě s touto bude též pracovati 

o zakládání poboček na Podkarpatské Rusi. České astronomické společnosti budou 

pravidelně půlletně podávány zprávy o činnosti společnosti užhorodské. Každý člen 

Podkarpatské astronomické společnosti bude zároveň členem České astronomické 

společnosti dle dohody, kterou výbor s touto společností uzavře. Podrobné propracování 

spolupráce s Českou astronomickou společností přísluší správnímu výboru, který o tom 

podá valné hromadě zvláštní zprávu. Právo členů Podkarpatské astronomické 

společnosti býti členy České astronomické společnosti nijak nepřekáží tomu, aby mohli 

býti se souhlasem výboru členy i jiných astronomických společností, jsou však povinni 

pečovati v prvé řadě o rozkvět české vědy astronomické a o rozvoj spolku. 
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Činnost Podkarpatské astronomické společnosti  

Podkarpatská astronomická společnost měla svoji druhou valnou 

hromadu po prvním roce fungování 24. května 1929. Podle jednatelské zprávy 

bylo konáno v prvním roce činnosti společnosti 5 schůzí s přednáškami 

Františka Pešty na témata: názory na tvar Země, o vzniku dne a noci, o vzniku 

fází Měsíce, o zdánlivém pohybu Slunce a o souhvězdích. Vedle toho uspo-

řádala astronomická společnost v tělocvičně Sokola v Užhorodě přednášku o 

poměru Země k vesmíru. Astronomie byla v té době také hojně propagována 

tiskem, kdy např. v Podkarpatských hlasech uveřejnil František Pešta 38 

populárních článků z astronomie.  

Astronomická společnost rovněž požádala školní odbor Zemského úřadu 

Podkarpatské Rusi o zakoupení Zeissova dalekohledu Asegur, ale do doby 

konání valné hromady neobdržela odpověď. Proto pokračovalo pozorování 

menším dalekohledem o průměru 70 mm, který společnosti zapůjčil tehdejší 

guvernér Podkarpatské Rusi Dr. Anton Beskid.  

Pravidelné schůzky Podkarpatské astronomické společnosti se konaly 

v prostorách metodistického sboru, jehož představenstvo nepožadovalo žád-

nou úhradu, pouze dobrovolný drobný příspěvek na osvětlení. 

Pod vedením Františka Pešty se uskutečnilo v měsících březnu, dubnu a 

květnu celkem 20 pozorování za účasti 170 osob. Byly pozorovány planety 

Saturn, Merkur, Venuše, dále Měsíc, hvězdokupy, dvojhvězdy a sluneční skvrny.  

Ke konci roku 1928 měla Podkarpatská astronomická společnost 15 řád-

ných členů. Výběr členských příspěvků se v roce 1928 protáhl díky dvěma, nám 

neznámým členům až do počátku listopadu, i když původní termín měl být již 

v září. Příkladem může být jeden ze zájemců o členství, který se ho nakonec 

vzdal, protože při velkém zadlužení na stavbu domu mu již nezbývaly 

prostředky pro zaplacení členských příspěvků. 

Druhý rok existence Podkarpatské astronomické společnosti byl rokem 

částečného zklamání, protože část členů byla přeložena na úřady zpět do Čech.  

V roce 1930 odjel Pešta na dovolenou do Čech. Při té příležitosti neopo-

menul navštívit Prahu a především petřínskou hvězdárnu. Peštovi se zalíbil lustr 
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ve tvaru Saturnu, který viděl v zasedací místnosti petřínské hvězdárny. Poslal 

tedy dotaz, kde a za kolik je možné jej opatřit, a tím se z korespondence 

dozvídáme, že takový lustr v té době stál 70,- Kč. Co je ale zajímavější, obýval 

byt o rozměrech 5x3x3 metry, což rozhodně není mnoho. 

První polovina roku 1930 probíhala celkem bez větších problémů a nic 

nenaznačovalo tomu, co má přijít. Po návratu z Čech se Pešta začátkem září 

1930 dozvídá, že bude ještě s několika dalšími mladými úředníky přeložen 

z Užhorodu do okresního města.  

Na základě dopisu Klepešty a Nušla z České astronomické společnosti 

nedošlo k přeložení Fr. Pešty s ostatními úředníky do okresů. Ten pln nového 

nadšení vyhlásil na podzim roku 1930 celkem 5 přednášek v dělnické akademii 

a další rozjednal s klubem turistů. Pravdou je, že účast pouhých pěti posluchačů 

na první přednášce byla zklamáním, ale hned na následující přednášku se 

dostavilo 50 posluchačů.  

25. listopad 1930 je ovšem studenou sprchou. Pešta okamžitě píše do 

Prahy o svém přeložení do okresu Ťačovo, které by mělo nastat již 1. prosince 

1930.  

Ještě koncem listopadu 1930 předává Pešta agendu Podkarpatské astro-

nomické společnosti v Užhorodě Dr. Kyzlíkovi a pokladnu panu Smutnému. 

Protože Kyzlík ani Smutný nejeví přílišnou aktivitu ve správě spolku, předpo-

kládá Pešta jeho brzký zánik. Jelikož nové místo působnosti Pešty je 150 km od 

Užhorodu, vystupuje z Podkarpatské astronomické společnosti a hlásí se zpět 

za přímého člena České astronomické společnosti. 

Konec Podkarpatské astronomické společnosti  

Na řádnou valnou hromadu, konanou 13. listopadu 1931 v restauraci 

Kvasná voda, se dostavili pouze čtyři členové spolku. Hlavním bodem jednání 

valné hromady byla další existence Podkarpatské astronomické společnosti, 

která byla odchodem Františka Pešty do Ťačova téměř zcela ochromena.  

Za rok trvající popsané situace se nepodařilo najít nikoho, kdo by převzal 

po Peštovi odbornou stránku fungování spolku.  
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Po dlouhé diskuzi bylo rozhodnuto o ukončení činnosti a likvidaci spolku. 

Likvidací po stránce právní byl pověřen předseda Podkarpatské astronomické 

společnosti Dr. Rudolf Kyzlík, likvidací po stránce finanční byl pověřen pan 

Radocha.  

Na závěr valné hromady byl vysloven dík Františku Peštovi za jeho 

vykonanou práci. V dopisu pana Radocha o ukončení činnosti, adresovaném 

České astronomické společnosti, je zajímavý výrok: „Je sice dosti smutné, že 

došlo v místě k těmto koncům, ale muselo to být, neboť byli bychom úředně 

rozpuštěni, ježto spolek odchodem pana Pešty usnul spánkem tvrdým.“ 

Likvidace Podkarpatské astronomické společnosti proběhla na přelomu 

roku 1931 a 1932. Česká astronomická společnost převzala účetní zůstatek a 

listinné materiály k archivaci v únoru 1932. V témže období bylo ukončení 

činnosti oznámeno úřadům v Užhorodě. 

Z Prahy obdrželi členové spolku ještě dopis od Klepešty a Nušla, ve kterém 

jsou vyzýváni, aby v případě svého pokračujícího zájmu o astronomii 

nevystupovali z České astronomické společnosti. 

Jako nádherné zhodnocení činnosti spolku uvádím zde úryvek z dopisu 

pana Radocha, adresovaného České astronomické společnosti: „Pokud jde 

o mou osobu, nevím, jak se rozhodnout, neboť byť jsem časopisu příliš 

nerozuměl, což je pro mne neklamnou známkou, že astronom ze mne asi 

nebude, přece příliš rád si vzpomenu na to, že dík vašim atlasům a mapám stala 

se mně obloha místem, kam vždy rád pohlédnu, a mé večerní procházky byly 

obohaceny o nový velký prožitek.“ 
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Sedmdesát let mezi přáteli astronomie 

                                                                             Pavel Příhoda 

Polovina dvacátého století tehdy ještě neuplynula. Byl jsem mladý 

studentík a petřínská Štefánikova hvězdárna se pro mne a mé přátele 

s podobným zaměřením stala příjemným místem zábavy, odpočinku a také 

vítaného přivýdělku. Dost času jsme trávili v místnosti, kde byl hlavní vchod 

hvězdárny a prodávaly se tu vstupenky návštěvníkům. Stávala tam také skříň 

s příruční knihovnou a z jejích knih se mi dostal do ruky útlý svazeček od Josefa 

Klepešty, s titulem Dvacet let mezi přáteli astronomie. 

Omlouvám se, že jsem variantu na titul páně Klepeštovy knížky použil jako 

nadpis svého příspěvku a že mne nenapadlo nic vhodnějšího. Ale ten nadpis 

naznačuje neúprosné plynutí času. Klepešta ho napsal krátce poté, kdy překro-

čil práh čtyřicítky a také většina jeho přátel byla středního věku. Ti starší byli 

ještě v plné životní síle a mladší se měli teprve vynořit. Dvacet ani sedmdesát 

let není žádnou hranicí, střídání generací na jevišti světa pokračuje…  

Rok 1948. To není dobrý rok pro historika. Ale život jednotlivců a děje 

států běží přece jen odlišnými cestičkami a pro mne osobně byl ten rok 

příznivý. Slunečný den, nevím kolikátého už dubna, ale určitě byla sobota, 

protože právě v sobotu se na petřínské hvězdárně scházelo nejvíc zájemců, 

pozorovatelů, přednášejících – zkrátka přátel astronomie. Přišel jsem mezi ně 

poprvé. Přivedl mne náš soused, Karel Weiss – budoucí profesionální fotograf. 

Hvězdárna opravdu vřela životem, hlavně mladých lidí, každá místnost jinak: 

dr. Miroslav Plavec v přednáškové síni instruoval skupinku meteorářů, jak 

pozorovat, v kopulích mířil dalekohled na Venuši či Měsíc a zájemci poslouchali 

výklad. Skupinka z planetární sekce s Karlem Hruškou v čele mě „hromadně“ 

uvítala. Nevím ani,  čím jsem si to zasloužil, ale myslím, že málokterý pozdější 

zájemce prožil tak vstřícné přijetí. Tehdejší správce (té funkci říkali 

„administrátor“) hvězdárny pan Kadavý nám sdělil několik praktických pravidel 

z provozu. V místnosti pod hlavní kopulí, v hlavní knihovně astronomické 

společnosti, půjčovala publikace knihovny paní Bettelheimová, zkráceně paní 
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Bett. V době před internetem to byla jedna z mála možností, jak získat aspoň 

základní přehled o astronomii a dostat se k novinkám. 

Odborná práce byla rozčleněna do sekcí. V rámci sekce sluneční kreslil za 

každého jasného dne František Kadavý v projekci za okulárem sluneční skvrny. 

Jako pozorovatelé planetární sekce jsme kreslili Mars a Jupiter a pokoušeli jsme 

se zachytit i Venuši. Detailní fotografie planet třeba Hubblovým dalekohledem 

patřily samozřejmě k hudbě budoucnosti. O sekci proměnných hvězd se staral 

Rudolf Michovský; jasnosti se odhadovaly tzv. Argelanderovou metodou. Kdo 

neměl triedr, mohl si jej zapůjčit z vybavení hvězdárny. Hodiny a stopky se 

používaly při pozorování zákrytů hvězd Měsícem, tedy v sekci zákrytové. 

V rámci meteorické sekce se na terase hvězdárny pozorovaly meteorické roje. 

O stav dalekohledů a dalších přístrojů se starali pánové, kteří měli odbornou 

zběhlost ve strojařině. Výpočty se v té bájné době prováděly zejména na 

papíře, takže se jich ujaly osobnosti z řad účetních a podobných profesí. 

Rádi jsme se také věnovali provádění návštěvníků. Byla to obvykle služba 

v jednotlivých kopulích. Většina připadla na studentíky, ale tu a tam se jí ujal i 

některý průvodce z řad svěžích důchodců. Dalekohled se nastavil na některý 

z kosmických objektů – vděčný byl zejména Měsíc, někdy Jupiter, při vhodné 

elongaci třeba i srpek Venuše, za bezměsíčných nocí některá z hvězdokup, 

dvojhvězd nebo nejjasnější mlhoviny.  Výklad se týkal pozorovaného objektu a 

také použitého přístroje. Zpočátku jsem prováděl ve východní kopuli, jejíž 

hledač komet byl vcelku výkonný, ale bez hodinového stroje, takže se musel 

posouvat ručně. Poměrně brzo, během několika měsíců, jsem se seznámil i se 

dvěma dalšími dalekohledy – šestnácticentimetrovým Merzem v západní a 

monumentálním Kőnigem v hlavní kopuli. K oběma bylo nutno získat povolení 

hlavního výboru Československé astronomické společnosti, který se scházel 

v zasedací místnosti hvězdárny. Ctihodný výbor se sešel, zkoušku jsem složil a 

povolení jsem dostal. Díky, pánové, že jste mi věřili!  

V této době se naskytla další příležitost, Společnost totiž na hvězdárně 

instalovala Výstavu vesmíru. Zahrnovala téměř všechny prostory hvězdárny 

včetně kopulí, z jejichž dalekohledů se takříkajíc staly výstavní exponáty. Bylo 

využito starých panelů a přibyly nové, vystaveny byly snad všechny přístroje 
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z depozitářů Společnosti a některé zřejmě zapůjčené, například Nušl-Fričův 

cirkumzenitál. Exponátem se staly i oboje klasické hodiny s vteřinovými kyvadly 

v hodinové síni. Ukazovaly středoevropský a hvězdný čas. Nejvýznamnějším 

přístrojem výstavy se stal reflektor typu Coudé se čtyřiceticentimetrovým 

zrcadlem a slušným refraktorem, pro který se nehodila žádná z kopulí 

hvězdárny a postavit pro něj novou bylo tenkrát nedostižným snem. Dnes 

myslím dobře slouží na hvězdárně v Ďáblicích. Bylo by asi přínosné, kdyby 

někdo, kdo se zabývá historií vypátral, kdo tuhle výstavu zorganizoval, 

instaloval a jaké bylo společenské pozadí celé této zajímavé akce. 

Na výstavě se prováděly skupiny návštěvníků vždy s výkladem od začátku 

nahoře do přízemí k východu, myslím toho, který býval vedle východní kopule. 

Připojil jsem se jako posluchač ke skupině se zkušeným průvodcem. Stačilo tak 

dvakrát projít výstavu, některé věci si nastudovat a pak už jsem sám fungoval 

jako průvodce. Zájem veřejnosti byl totiž neobvykle velký, skupin se vytvářelo 

dost, a tak pomoc byla evidentně vítaná. Jakmile nenápadné kontrolující osoby 

zjistily, že si nevymýšlím a usoudily, že výklad má celkem úroveň, bylo vše 

bez problémů. Připomínám, že na hvězdárně tahle vstřícnost vůči nám 

mládenečkům a slečnám byla typickým znakem té, jinak nepěkné doby. 

Potkával jsem se s mnoha přáteli astronomie všech věkových kategorií. Při 

tom velkém časovém odstupu si dovolím zmínit se o některých, samozřejmě 

těch, kteří mi byli nejbližší. Nejsem však historik, i když mne historie zajímá, 

proto prosím  neposuzujte přísně mé vzpomínky.      

Josef Sadil patřil do krevní skupiny, ke které jsem měl nejblíže. Drobný 

postavou, velice přátelské a šťastné povahy. Třebaže skoro o generaci starší 

(narozený 1919) zapadl bez problémů mezi nás studenty. Krásně a svižně kreslil 

a zejména jeho fantastické karikatury z prostředí hvězdárny si jistě mnozí 

schovávají jako nedostižný dokument doby. Z astronomie se zajímal především 

o Měsíc a planety, o kterých napsal několik knih, ale byl i obeznalým 

myrmekologem, jak doložil jako autor knihy Naši mravenci. Profesně se uplatnil 

zejména jako redaktor nakladatelství Orbis. Vzpomínám na společná 

pozorování, kdy jsme se střídali v hlavní kopuli a kreslili třeba zajímavý detail 

měsíčního povrchu nebo Mars a pak se zájmem porovnávali hotové kresby, 
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aniž bychom dodatečně na nich co měnili, to byla zásada! V létě jsme se 

skupinou mladších kolegů tábořili na hvězdárně v Sedlčanech, pozorovali a při 

vyprávění prožívali černé hodinky. Napsali jsme i společně knížku Procházky 

vesmírem, která vyšla v roce 1971, což byl bohužel také rok Jozífkovy smrti. 

Naposled jsem ho navštívil v nemocnici. Přinesl jsem mu první podrobnější 

mapu Marsu, pořízenou sondou Mariner 7, a tu si s velkým zaujetím prohlížel: 

ano, opravdu – na jižní polokouli Marsu se jeden vedle druhého tísnily… 

krátery!   

Josef Sadil byl veselým předsedou planetární sekce, který měl u nás 

respekt. Krátce bych se měl též zmínit o předchozím starostlivém předsedovi. 

Byl jím nadporučík, později kapitán a pak snad i podplukovník Karel Horka. 

Sloužil u dělostřelců – kde přesně, zůstalo ovšem vojenským tajemstvím.  

Poprvé jsem se s ním setkal, když jsem se těsně po válce (té druhé světové, 

samozřejmě!) protlačil předlouhou frontou a poslouchal jsem jeho výklad 

u hledače komet a pak v hlavní kopuli, ve které po zásahu dělostřeleckým 

granátem zbyla po dalekohledu „…hromádka starého železa,“ jak se vyjádřil. 

O tři roky později se již tyto šrámy zahojily. Pro zpracování našich kreseb 

sestavil kapitán Horka Planetografické tabulky, které nám umožnily spočítat 

třeba střední poledník kresby, velikost vedlejší osy terminátoru při určité fázi 

Venuše a další hodnoty, dnes pro nás banální, tehdy pracně dosažitelné. 

Opatřit si slušný přístroj nebylo v mých astronomických začátcích 

jednoduché, a tak jsem také zažil jediné setkání s jedním z mála tehdejších 

výrobců optiky, Ing. Viktorem Rolčíkem (1884–1954). Válely se podzimní mlhy, 

když jsem se za soumraku nesměle blížil k jeho vilce ve Strašnicích. Vilku jsem 

našel, po zazvonění se rozvinul seznamovací dialog a posléze jsem byl vpuštěn 

do útulného interiéru, kde jsem se představil i paní Rolčíkové. Zakoupil jsem 

tehdy zrcadlo, sekundární zrcátko a pár okulárů Rolčíkovy výroby. Byla z toho 

slušná „desítka“, která docela dobře sloužila. 

Mezi starší spolupracovníky, s nimiž bylo setkání svátkem, patřil pan Karel 

Novák (1887–1958). Nepochybně byl ozdoben nějakým akademickým titulem, 

ale nevím: pro nás to byl „pan rada Novák“. Mezi námi se asi cítil dobře a my 

s ním. Měl zajímavou observatoř v podkroví smíchovského domu, kde bydlel, 
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s malým, ale precizním dalekohledem s dokonalou montáží. Jako brilantní 

samouk však byl zejména odborníkem na jemnou mechaniku a staral se 

o hodiny. Systematicky, pravidelně a bez honoráře. Při jedné akci bylo nutné 

odmontovat sice teplotně stabilní, ale jinak křehké kyvadlo z taveného 

křemene. Pan rada se zbožně pokřižoval, kyvadlo vyjmul a opatrně ho položil 

na stůl s připravenou měkkou dekou. Všechno proběhlo precizně, jak bylo 

třeba, i zpětná montáž.   

Pan Mgr. Václav Šustr (1912–1997) se na hvězdárně objevil jen občas. 

Hlavní péči věnoval jako pastýř svým ovečkám ve Voticích, kde jsem občas 

navštívil jeho i jeho rodinu. Byl farářem Církve československé husitské a 

obětavou osobností na svém místě. Pro Blahoslav, kalendář této církve, jsem 

panu faráři každoročně dodával přehled astronomických úkazů. On sám 

novinky z astronomie pečlivě sledoval, jak dokládají jeho Kosmická miscelanea 

na stránkách ročníků zmíněného kalendáře. V církevní modlitebně jsem si 

zaimprovizoval na varhany a měl jsem divně tísnivý pocit. Nedlouho nato jsem 

byl smutným účastníkem jeho pohřbu.  

Můžeme špičkového odborníka označit za přítele svého oboru? Myslím, že 

nepochybně, a jinak to snad ani být nemůže. Poslední tři osobnosti do této 

kategorie nepochybně spadají. Psát o PhDr. Zdeňku Horském (1929–1989), 

o jeho šťastné vstřícné povaze a kvalitách jeho práce i publikací by však 

vybočovalo ze zamýšleného obsahu těchto řádků. Vše to najdeme snadno 

v četných dobových textech. Od jeho odchodu ostatně neuplynula tak dlouhá 

doba, než aby se pozapomnělo, a většina přátel astronomie středního věku jej 

osobně poznala. Setkával jsem se s ním v letech 1970–1973 téměř denně 

v pražském planetáriu, kde měla Astronomická společnost k dispozici místnost 

a Dr. Horský pro ni pracoval jako sekretář. Většina té poměrně velké místnosti 

byla zaplněna knihami. Šlo právě o knihovnu České astronomické společnosti, 

o níž jsem se už zmínil a která nalezla asyl v novém prostoru. Dr. Horský si ten 

knižní soubor velmi považoval a podle jeho názoru měl být rozhodně zachován 

jako typický případ knihovny populárně vědecké společnosti. V tomto smyslu 

také působil. Bohužel jeho záměr se lišil s představami provozu planetária, 

neboť místnost této velikosti byla vhodná jako třetí přednášková síň v budově. 
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Knihovna nakonec skončila v bednách v depozitáři. Zdeněk Horský se stal 

odborným pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV a věnoval se už jiným 

úkolům, které více odpovídaly jeho kvalitám.  

Dr. Bohumil Šternberk je také příkladem eminentního profesionála, který 

byl vstřícný vůči astronomům-amatérům. Často se účastnil členských sobot. 

V ruce držel kartotéční lístky s výpisky z astronomických novinek, věcně a 

přístupně o všech těch čerstvých zajímavostech referoval. Nepochybně šlo 

o materiály z odborných časopisů a publikací, které později použil jako autor 

dvojice svazků Astronomie I a II, jejichž autoři byli Vl. Guth, F. Link, J. M. Mohr a 

B. Šternberk. Vyšly poprvé kompletně v roce 1954.  

S Ing. Antonínem Rüklem (1932–2016) mne pojilo dlouholeté přátelství. 

Na petřínskou hvězdárnu začal docházet jen o několik měsíců později, takže se 

mne na některé problémy ještě dotazoval, ale brzo se zorientoval líp než já. 

Spolu jsme kreslili Mars a některé detaily na Měsíci – například kupovité útvary 

nebo dno měsíčního kráteru Archimedes. Pak se věnoval fotografii a velice 

systematicky fotografoval malou podomácku vyrobenou kamerkou v ohnisku 

Kőniga všechny fáze Měsíce. Postupně jsme studovali vysokou školu. Toník 

vystudoval geodézii, ale na Petřín jsme docházeli stále často. Tahle aktivita se 

v roce 1956 ještě zkombinovala instalací malého planetária firmy Carl Zeiss 

Jena v budově Elektrických podniků v Holešovicích a později v Jugoslávské ulici, 

v němž se předváděly pořady pro školy jako v nějaké filiálce hvězdárny. 

Ing. Rükl se pak angažoval v souvislosti s instalací velkého planetária v roce 

1960, kde jsme se opět blíže potkali. Nakonec jsme se oba uplatnili jako 

přednášející a Toník se stal i mým představeným. Připravovali jsme pořady pro 

toto zařízení. Docela jsme se přitom bavili a této bohulibé činnosti jsem zasvětil 

bezděky téměř celý svůj aktivní život. Ing. Rükl se také stal autorem mnoha 

známých map a atlasů se zcela ohromující produktivitou. Pomohla tomu i 

okolnost, že se úmorné kreslení map na papíře dalo přenést na obrazovku 

počítače. Škoda, že jeho dny už uplynuly, s jeho fyzickou nepřítomností se nějak 

nemohu srovnat. 

Ing. Bohumil Maleček (1923–2008) je pro mne heroickou postavou, která 

s klidem Angličana ustála nulové výsledky snahy o postavení řádné hvězdárny 
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v Plzni včetně likvidace již započaté vysněné stavby na kótě Háje u Koterova, 

v roce 1958. Dodnes sídlí tato instituce, jíž navíc během její pohnuté historie 

byly navíc neustále měněny názvy, v náhradních prostorách. V roce 1957 se 

podařilo instalovat malé planetárium ZKP-1 s provozními prostorami v bývalé 

kapli školy Nad Hamburkem a instalovat tu v roce 1983 dokonalejší 

planetárium ZKP-2. Tento provoz skončil v roce 1997. Budova se rekonstruuje. 

Celkově vzato – dosti tristní obraz pro západočeskou metropoli, že? Člověk je 

v pokušení klonit se k myšlence, že v byrokratickém sektoru města byl škodič: 

nějaký velice zarputilý a dlouhověký plivník, který tu nepříznivou situaci 

stabilizoval. Ing. Maleček těmto problémům řediteloval do roku 1961 a pak 

v letech 1992–2000. Není divu, že hledal poněkud vstřícnější prostředí a nalezl 

je na hvězdárně ve Valašském Meziříčí, kde kromě popularizace rozjel i 

odborné programy. Přednášel jsem v obou místech jeho působení vícekrát a 

vždy šlo o příjemný zážitek z velmi dobře organizovaných akcí. Ing. Maleček byl 

dobrý manažer, ne pouze zahleděný do sebe, ale otevřený pro celé okolí. Plně 

vyzařoval ono těžko postižitelné a pohodové cosi, co třeba povrchně nazvu 

kouzlem osobnosti. 

Po většinu svého aktivního života jsem byl během svého působení 

v Planetáriu Praha obklopen stovkami přátel astronomie, hlavně těch mladých 

a plných elánu.  Bylo to velmi šťastné a inspirativní prostředí. Vedl jsem 

1. ročník astronomického kurzu, který tu každoročně probíhal, a přednášel 

většinu lekcí pod kopulí planetária nebo v některém z přednáškových sálů. 

Každoročně jsme zahajovali nový běh, a to pětačtyřicetkrát – v letech 1965 až 

2010. Počet přihlášených posluchačů a hlavně absolventů v tomto období 

kolísal a je zajímavé, že v posledních letech této série spíše vzrůstal. Štafetu 

převzali nyní moji kolegové a jsem tomu rád, protože vím, že si s touto 

aktivitou, která je i posláním, dobře poradí.    
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Přelomové období v historii ČAS 

v roce 1953 a po něm 

Jaroslav Pavlousek 

V rámci připomínání a oslav 100. výročí založení České (a v některých 

mezidobích i Československé) astronomické společnosti budou jistě převažovat 

pozitivní, až oslavná vystoupení a vzpomínky. Ale je možná dobře připomenout 

i některá svízelná období a okolnosti, i některé kontroverzní, byť významné 

osobnosti. 

     Například již kolem roku 1931 procházela ČAS (a potažmo i hvězdárna) 

velmi obtížným obdobím, kdy se dostala do svízelné finanční situace. Hrozila jí 

konfiskace majetku pro neplacení účtů firmám podílejícím se na pokračující 

výstavbě hvězdárny. Také advokátní kancelář hrozila konfiskací. Kromě toho se 

řadu let vlekl soudní spor s paní Novákovou, vdovou po pracovníkovi, který 

zahynul při stavbě hvězdárny (prý pád z Hladové zdi). Vdova žádala odškodné, 

soud nakonec její požadavek nepodpořil. 

    Daleko horší éra nastala v roce 1953 a v letech následujících. Do roku 

1953 byla ČAS velkou silnou organizací s počtem členů převyšujícím 3000. Měla 

své přirozené centrum na Petříně (jakkoliv jí hvězdárna nikdy nepatřila – vždy 

byla majetkem Magistrátu hl. m. Prahy) a zavedený časopis Říše hvězd. 

Ale právě v onom kritickém roce 1953 byla hvězdárna přetvořena na zcela 

samostatné městské kulturní zařízení a ČAS, která až do té doby zajišťovala 

provoz hvězdárny po stránce popularizační práce i odborných pozorování, 

byla z hvězdárny v podstatě vyhnána. Časopis Říše hvězd byl společnosti 

odebrán a převeden pod ministerstvo kultury, kde fungoval až do počátku 

devadesátých let. 

    A mělo být ještě hůř. V následujících letech byla dokonce ČAS ve své 

původní podobě úplně zrušena. Vše probíhalo v rámci tehdejšího boje za úplné 

rozvrácení a popření všech struktur předsocialistické doby – včetně spolkové 

činnosti, která byla komunistům obzvlášť trnem v oku. Místo ní byla ustavena 

tzv. výběrová ČAS podřízená Akademii věd, do které bylo povoleno vstoupit jen 
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asi jedné dvacetině původního členstva. A kupodivu mezi nimi nebyla většina 

funkcionářů staré společnosti. S určitou nadsázkou se dá říci, že nová astrono-

mická společnost neměla se starou ČAS téměř nic společného – přišla o sídlo, 

časopis i většinu funkcionářů a navíc i o možnost svobodně se rozhodovat a 

volit si své představitele. Ve výboru nové společnosti pak měli důležitou roli 

dosazení činitelé, kádrově čistí, mezi nimi pak obzvláště obávaná Luisa Landová 

Štychová. 

   Vyhození funkcionářů bývalé astronomické společnosti mělo i jeden 

pozoruhodný efekt. Funkcionáři se spojili a spolu s dr. Hubertem Sloukou 

iniciovali vznik „vzdorohvězdárny“ v Ďáblicích. Cestička, kterou se jde od 

ďáblického hřbitova k hvězdárně, byla tehdy hranicí Prahy, takže nová 

hvězdárna vyrůstala vlastně ve Středočeském kraji. Nejspíš to byla nutná 

podmínka, poněvadž v Praze by asi těžko mohly být dvě hvězdárny, a také 

kádrový dozor snad nebyl ve Středočeském kraji tak přísný jako v Praze. 

Ďáblická hvězdárna je dnes součástí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Její 

vznik pravděpodobně umožnil i tehdejší názor, že podpora popularizace 

astronomie je nejúčinnější prostředek boje proti religiozitě – možná podle 

představy, že „když se lidé podívají na nebe a neuvidí tam Boha, tak přestanou 

chodit do kostela“. Československo bylo v té době světovým unikátem – vzniklo 

zde snad 57 tzv. lidových hvězdáren, zaštítěných nejrůznějšími institucemi. Do 

dnešních dní jich samozřejmě zdrcující většina zanikla, poněvadž pro fungující 

hvězdárnu nestačí postavit kopuli či jiné pozorovací místo a vybavit ji vhodným 

přístrojem, ale nejdůležitějším prvkem musí být personál – kvalifikovaný jak po 

stránce astronomických znalostí, tak i schopností tyto informace předávat. 

A také trvalá podpora zřizovatele, což se jen málokde podařilo. 

    Provoz na hvězdárně (v té době samozřejmě už ne Štefánikově) pokra-

čoval i po odchodu České astronomické společnosti, a to jak demonstracemi 

pro veřejnost, tak některými odbornými pozorováními, jež byla iniciována 

původními tzv. sekcemi ČAS. Zcela však zmizela spolková činnost, která byla 

dosti důležitou součástí fungování společnosti. 

    Ještě by bylo dobré se zmínit o dvou kontroverzních osobnostech, které 

hrály roli v historii ČAS, potažmo hvězdárny. První z nich je František Kadavý 

(1896–1972). Byl to člověk, který neměl žádné astronomické vzdělání, ale 
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pohyboval se ve skupině kolem zakladatelů České astronomické společnosti a 

budovatelů hvězdárny na Petříně. Po otevření hvězdárny se pak stal 

demonstrátorem a administrátorem. Jeho plat hradila napůl ČAS a napůl 

magistrát. Bydlel i s rodinou přímo na hvězdárně. Byt se nacházel v místech, 

kde je dnes dílna. Byl nepominutelnou postavou, kromě jiného i proto, že 

vytvořil dlouhou pozorovací řadu kreseb Slunce (projekční metodou na stínítko 

za dalekohledem), resp. slunečních skvrn. Z pana Kadavého, který byl spíše 

něco jako správce, se stal po roce 1953 (ačkoliv neměl žádné odborné vzdělání) 

ředitel hvězdárny. Ono to odpovídalo tehdejší éře tzv. dělnických ředitelů. V 

očích mnoha členů ČAS byl Kadavý zloduchem, který měl tuto převratnou 

změnu na svědomí. Ale myslím si, že tento názor byl neoprávněný. Změna na 

Petříně byla součástí rozsáhlé a systematické snahy komunistické strany 

totálně zničit všechny bývalé struktury včetně spolkové činnosti, která byla 

kdysi velmi důležitou součástí společenského života. 

    Změna v postavení hvězdárny měla i jeden kriminální aspekt. Krátce po 

osamostatnění hvězdárny došlo jedné sobotní noci velké přednášce k tomu, že 

někdo otevřel násilím dveře z terasy, dostal se do malé místnosti, kde byly klíče 

od kopulí a ukradl všechny okuláry od dalekohledů, objektivy od filmové 

promítačky i epidiaskopu a všechny stopky, které sloužily pozorovatelům 

zákrytů hvězd Měsícem. Musel to být někdo, kdo perfektně znal provoz na 

hvězdárně a kdo chtěl její provoz účinně ochromit. Policie to vyšetřovala, ale 

nic nezjistila. 

    Další pozoruhodnou a ještě kontroverznější figurou byl dr. Hubert 

Slouka (1903–1973). Vystudoval astronomii na UK (jeho diplomová práce byla 

věnována Saturnovým prstencům), zúčastnil se výprav za slunečním zatměním 

(jednu z nich – v roce 1936 do Japonska sám organizoval). Za okupace měl 

velmi sporné působení – údajně šlo o vydírání, a proto byl také zatčen a 

vězněn. Leč po válce začal vystupovat jako oběť okupantů – nic neobvyklého po 

změnách režimů. Úporně se snažil dostat na Ondřejov, ale právě asi kvůli jeho 

okupační minulosti se mu to nikdy nepodařilo a nakonec nastoupil na 

hvězdárnu na Petříně. Tam kromě jiného soukromě rozprodával německou 

trofejní techniku – třeba optika z tzv. zákopových periskopů byla prý docela 

kvalitní. 



S t r á n k a  | 46 

    Je zajímavé, jak se mohou lišit názory na určitou osobu, samozřejmě 

podle toho, jaké informace příslušný mluvčí v dané době měl. Dr. Slouka byl 

pro nás mladé opravdový guru, k čemuž přispíval i jeho impozantní zjev. Vedl 

tzv. astronomické kurzy, které vychovávaly příští demonstrátory a jimiž prošla 

většina příštích spolupracovníků hvězdárny. Staral se o nás i tak, že nás vedl 

k odborné práci – třeba k astronomickým fotografiím (tehdy ještě na skleněné 

desky), k jejich zpracování a porovnávání s hvězdnými katalogy. 

    Jeho největším přínosem byla publikační činnost a v jejím rámci kniha 

Pohledy do vesmíru. Několik lidí z mých generačních vrstevníků přiznalo, že to 

byla právě tato kniha, která je přivedla k astronomii. Měla totiž jednu velice 

přitažlivou a moderní vlastnost, kterou dnes po autorech tvrdě vyžadují mnohá 

vydavatelství – měla příběh. Třeba Sloukův popis objevování toho, co jsou 

Saturnovy prstence, je doopravdy napínavý a nezadá si detektivkou. Málokomu 

je taková schopnost dána.  
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Karel Hermann-Otavský 

(Lyot z Černošic) 
Štěpán Kovář 

Jméno dr. Karla Hermanna-Otavského 

(1905 – 1987) je pro mnohé astronomy dosud 

velikým pojmem. Ve druhé polovině 20. století 

patřil k nejvýznamnějším pozorovatelům 

Slunce. Pro své mimořádné technické nadání 

proslul i jako nadaný konstruktér optických 

přístrojů, zejména koronografů – speciálně 

upravených dalekohledů pro pozorování 

Slunce. 

Na Štefánikově hvězdárně v Praze na Petříně, kam velmi často docházel 

především v 50. a 60. letech, získal přezdívku Lyot z Černošic. Bernard Lyot 

(1897–1952) byl významný francouzský astronom, který jako první pozoroval 

sluneční korónu mimo zatmění Slunce. Dr. Hermann-Otavský podle jeho 

konstrukce zhotovil tzv. zástin, pomocí kterého pak pozoroval sluneční 

protuberance. Od roku 1954 navázal spolupráci s Dr. Ivanem Šolcem, autorem 

dvojlomných křemenných filtrů. Ty dr. Otavskému umožnily fotografovat 

protuberance a později i spektroskopické sledování slunečního okraje včetně 

zelené koronární čáry. Byl vůbec prvním, kdo taková pozorování vykonával 

v nížině. 

JUDr. Karel Hermann-Otavský pocházel z právnické rodiny a sám byl také 

právník. V roce 1928 ukončil studium práv a o dva roky později byl jmenován 

v hodnosti podporučíka soudcem vojenského soudu. Tuto práci vykonával 

s výjimkou válečných let, kdy byl přeřazen k civilnímu soudu, až do roku 1948. 

Komunistická strana po únorovém puči rozjela řadu krutých politických 

procesů. Proces s divizním generálem RNDr. Karlem Janouškem, někdejším 

nejvyšším představitelem československého letectva ve Velké Británii, dostal 

na stůl dr. Hermann-Otavský. Zdrcující obžaloba vrchního vojenského 
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prokurátora pplk. JUDr. Vaňka požadovala pro generála Janouška trest smrti, 

pro zbylé účastníky vysoké tresty v rozmezí 10 až 15 let odnětí svobody. 

Dr. Hermann-Otavský zdaleka nesplnil návrhy obžaloby – generála Janouška 

tribunál odsoudil na 18 let odnětí svobody, ostatní obžalované - plk. Chrásta, 

mjr. Brykse, škpt. Čapku, škpt. Černého a kpt. Špačka pak zcela zprostil 

obžaloby a jejich jednání kvalifikoval pouze jako kázeňský přestupek. 

Prokurátor Vaněk se odvolal a další vývoj na sebe nenechal dlouho čekat. 

V září 1948 udělil ministr obrany JUDr. Karlu Hermannu-Otavskému 

velitelskou výstrahu bez možnosti odvolání, protože „nenašel dosti kladný 

poměr k lidově demokratickému zřízení“. Musel opustit místo soudce vrchního 

vojenského soudu a stal se pouhým 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. Naplno se začal věnovat svému 

dávnému koníčku – astronomii. 

Po smrti dr. Hermanna-Otavského se nikdo z povolaných nechtěl ujmout 

napsání nekrologu. Nabídl se tedy jeho přítel RNDr. Ladislav Křivský, CSc., který 

v závěru textu pro Kosmické rozhledy v roce 1987 nemohl naznačit více: 

Činnost Dr. K. H. Otavského v astronomické československé obci a zvláště 

v Astronomické společnosti byla krásným naplněním jeho plodného života, který 

může být bez nadsázky příkladem i po stránce lidských vlastností. 
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Dokument:  Velitelská výstraha, která znamenala definitivní konec 

právnické kariéry dr. K. Hermanna-Otavského 
  



S t r á n k a  | 50 

Vzpomínka Ing. Antonína Rükla na Karla Hermanna Otavského  

psáno 18. února 2004 

Vážený pane kolego,  

velmi rád vzpomínám na pana dr. Otavského, se kterým jsem měl to 

potěšení se scházet a spolupracovat v padesátých a šedesátých letech. 

Přístrojová výbava jeho domku v Černošicích byla opravdu pozoruhodná a 

pamatuji si, že při první návštěvě mi vyrazila dech. Otavský byl mimo jiné 

mechanik z boží milosti, v přízemí měl mechanickou dílnu se vším potřebným a 

jeho konstrukční řešení byla velmi originální. Inspiraci čerpal i z vojenské 

techniky, jeho hlavní dalekohled (refraktor ke kterému později přidal 

zmiňovaný koronograf) měl montáž s pohyby a aretacemi připomínajícími 

ovládání palubního děla u bombarďáků. Fungovalo to skvěle, stabilita 

vynikající. Dalekohled „bydlel“ v pokoji sousedícím s terasou, kam se vyvážel na 

pomocném podvozku, aby se posléze usadil na třech čepech, zapuštěných do 

terasy – byla to otázka několika minut – tím byla paralaktická montáž 

jednoznačně orientovaná a pozorování pod širákem mohlo začít.  

V rohu terasy byla ještě funkční střelecká kopule, z nevím kterého 

aeroplánu, kde byl místo kulometů malý dalekohled (možná binar, nepamatuji 

si přesně). Takový pohodlný hledač komet. Pokud uvažujete, jak to nazvat, 

myslím že to nebyla jen pozorovací terasa, ale skutečná hvězdárna, kde snad 

k vnějším znakům scházela jen kopule nebo domek s odsuvnou střechou. 

V angličtině by to byla prostě observatory.  

Je moc dobře, že pana dr. Otavského připomínáte. Byl to vynikající člověk, 

vpravdě noblesní, avšak skromný a laskavý, úžasné precizní, s mimořádnými 

znalostmi, jedna z velkých osobností české astronomie.  

Srdečně zdraví Antonín Rükl 
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Z Říše hvězd 

S pojmem „Z Říše hvězd“ jste se mohli setkat v minulosti nejen jako 

s názvem více jak 100 let staré publikace, ale také jako s podtitulkem 

Kosmických rozhledů po roce 2000. 

Nyní jsme tento pojem opět oprášili a můžete se s ním setkat v souvislosti 

s novým webem a YouTube video kanálem, který obsahuje seznamy zajímavých 

videopořadů a do budoucna bude obsahovat i vlastní videa. 

Na novém webu www.zrisehvezd.cz vám budeme postupně přinášet 

novinky z historie astronomie. Zaměřujeme se především na českou 

astronomii, a to formou publikací, výstav a nově také videa. Nyní se jeho 

prostřednictvím dostanete např. na: 

 přehled českých astronomů 

 přehled českých astronautů 

 seznam vydaných publikací 

 seznam realizovaných výstav 

 seznam zajímavých videí 

 digitální astronomicko-historický archiv 

 přehled pořádaných akcí a přihlášky  

Petr Bartoš, Štěpán Kovář 
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