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Úvodní slovo 
 

Když mne pořadatelé sborníku k půlstoletému výročí Hvězdárny v Sezimově Ústí požádali o předmluvu, 

uvědomil jsem si, jak jsem již téměř po celou tu dobu s osudy Hvězdárny propojen. Stalo se to především díky 

mimořádné osobnosti jejího zakladatele a prvního hybatele pana Františka Pešty (1905–1982), jenž byl v roce 

1979 zvolen čestným členem České astronomické společnosti v uznání svých zásluh o vznik a činnost Hvězdárny, 

jež byla otevřena v roce, kdy dosáhl životního jubilea 60 let, a také pro publikaci o unikátním meteoritickém 

dešti Strkov (3. 7. 1753). Pátrání v archivech přineslo své ovoce, jelikož úkaz se odehrál přesně o půlstoletí dříve, 

než astronomové připustili, že meteority „padají z nebe“. Domněnky o původu meteoritů ze Země (v krajním 

případě z Měsíce) pochopitelně podvědomě ovlivňovaly výpovědi očitých svědků, ale Peštova rekonstrukce 

úkazu to dokázala opravit. Životní osud nadšeného astronoma-amatéra pana Pešty by zajisté vydal na román, 

jímž se jako ústřední téma vine známé latinské úsloví „Per aspera ad astra“.  

Mé druhé propojení s Hvězdárnou počalo v r. 1984, kdy jsem se 12. července večer na Hvězdárně 

v Karlových Varech sešel na startu I. ročníku Spanilé jízdy astronomů-cyklistů EBICYKL nazvaném Českomoravská 

Pálava se spolupracovníkem Hvězdárny Zdeňkem Soldátem. Brzy jsem zvěděl, že je nadšeným sluníčkářem 

a někdejším cyklistickým závodníkem, který mi dokázal bleskově vyměnit prasklé špice na mém obstarožním 

favoritu. Během šestidenní jízdy na kole v horku, které nás nezkušené cyklisty docela deptalo, byl Zdeněk 

doslova zachráncem nás diletantských cyklistů, jednak pro svou mechanickou zručnost s opravováním kol, ale 

také proto, že díky své vynikající sportovní kondici mi často rozrážel horký vzduch, zejména v rekordně dlouhé 

etapě (183 km) z Úpice do Prostějova.  

Na trase jsme se téměř nepřetržitě bavili o novinkách z astronomie, ale také o činnosti sezimoústecké 

hvězdárny. Není proto divu, že před rozloučením na konci úvodního ročníku mne Zdeněk pozval na přednášku 

do Sezimova Ústí a prohlídku Hvězdárny. Svou přednášku jsem proslovil 1. listopadu 1984 v sále tamějšího 

závodního klubu Kovosvitu a k mému úžasu ji navštívilo více než 350 posluchačů. Svědčilo to o velmi dobré 

činnosti Hvězdárny, která už v té době vyvíjela rozsáhlou odbornou i popularizační činnost. 

Od té doby sleduji Hvězdárnu v Sezimově Ústí nepřetržitě, jednak při přednáškách, na které tam občas 

přijedu, ale též proto, že společně se Zdeňkem patříme ke zbylým účastníkům Ebicyklu, kteří se zúčastnili 

I. ročníku a dosud pravidelně na EBICYKL jezdí; prvky naší množiny se dají snadno spočítat na prstech jedné ruky. 

Mám tedy každý rok přehled o tom, co se na Hvězdárně odehrává, ale když jsem měl nyní možnost přečíst si 

rukopis jubilejní publikace, dozvěděl jsem se o mnoha dalších aspektech činnosti sezimoústeckých astronomů. 

Když uvážím, že město má jen něco přes 7 tisíc obyvatel, tak si uvědomuji, že už samo svépomocné založení 

hvězdárny byl obdivuhodný čin několika místních nadšenců posléze panem Peštou odborně vedených. Svědčí 

o tom i skutečnost, že na Hvězdárně vyrostli mladí spolupracovníci, kteří dodnes svými pozorováními Slunce 

přispívají k rozvoji oboru o vztazích Slunce-Země, jenž má tolik praktických dopadů. 

Podle mého soudu Hvězdárna vznikla a dosud trvá právě proto, že z malého klubka zapálených amatérů a 

s přispěním erudovaného Františka Pešty přebírali plynule štafetu odborné i popularizační astronomické 

činnosti jejich mladší spolupracovníci a následovníci. Stala se tak jedním z významných kulturních center 

nejenom pro Ústí, ale i pro široké okolí Jihočeského kraje. Snad nebudu daleko od pravdy, když připomenu 

významnou baťovskou tradici Sezimova Ústí, protože baťováci vždy vynikali iniciativou a schopností dotahovat 

projekty do konce, a tento sympatický přístup k řešení problémů je v Ústí viditelně přítomen dodnes. 

Troufám si proto předpovědět, že Sezimoústecká hvězdárna se bude rozvíjet i v dalším období do svého 

stoletého jubilea. Snad všichni, kdo jsme s členy Hvězdárny i jejich spolupracovníky přišli do styku, si přejeme, 

aby se její sláva jednou dotkla i samotných předmětů astronomických pozorování.  

 

Praha, srpen 2015 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. 
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Úvod 
 

Stručná historie hvězdárny 

 

Hvězdárna v Sezimově Ústí je již jednou provždy 

spjata se jménem Františka Pešty, jehož jméno má ve 

svém názvu od roku 1996. 

Důležitým krokem pro vznik hvězdárny v Sezimově 

Ústí bylo založení astronomického kroužku v roce 

1950. Členové kroužku se pravidelně scházeli 

v klubovní místnosti Společenského domu, ale oživení 

činnosti nastalo až v roce 1961, kdy se členem kroužku 

stal František Pešta. Uspořádal zájezd do Astrono-

mického ústavu v Ondřejově a na Hvězdárnu Petřín, 

uskutečnilo se pátrání po zbytcích meteorického deště 

u Strkova, navázaly se kontakty s hvězdárnami v Praze, 

Brně, Úpici, Rokycanech a Veselí nad Moravou. 

V roce 1963 začaly první přípravné práce 

a zajišťování finančních prostředků na stavbu 

hvězdárny. Stavba, na které se především podíleli 

místní obyvatelé a vojáci z táborské posádky, byla 

zahájena v červnu 1964. Slavnostní otevření hvězdárny 

se uskutečnilo o rok později, tedy 6. června 1965. Jako 

hlavní přístroj byl zakoupen zrcadlový dalekohled 

Cassegrain 150/2250 od firmy Carl Zeiss. 

Po otevření hvězdárny uspořádal František Pešta 

stovky přednášek a besed u dalekohledu, několikrát do 

roka se konaly velké přednášky za účasti předních 

českých astronomů, např. dr. Vladimíra Gutha, dr. Jiřího 

Grygara, dr. Jiřího Mrázka, dr. Antonína Mrkose, 

Františka Kadavého, bratrů Erhartových, dr. Ladislava 

Křivského, Ing. Zicha aj.  

V roce 1982 zahájil Zdeněk Soldát zakreslování 

sluneční fotosféry metodou projekce. Pro zdokonalení 

a získání nových poznatků se v roce 1986 členové 

hvězdárny zúčastnili praktika pro pozorovatele Slunce. 

Dalším významným datem v pozorování Slunce byl rok 

1995, kdy Vlastislav Feik navázal úzkou spolupráci 

s významným pozorovatelem Slunce Ladislavem 

Schmiedem z Kunžaku, který se věnoval zakreslování 

sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho pomocí začal 

Vlastislav Feik zpracovávat přehled sluneční fotosféry 

do tzv. synoptických mapek.  

28. listopadu 1996 byla Lidová hvězdárna 

Sezimovo Ústí přejmenována na Hvězdárnu Františka 

Pešty. Toho roku bylo také započato se zasíláním 

měsíčních výsledků pozorování sluneční fotosféry do 

centra S.I.D.C. Brusel.  

V září roku 1999 bylo založeno občanské sdružení 

Hvězdárna Františka Pešty a byl zpracován projekt 

rozvoje hvězdárny na 10 let. Následující rok byly 

podepsány smlouvy s Městským úřadem Sezimovo Ústí 

a s Kovosvitem a.s. o pronájmu hvězdárny a jejího 

vybavení občanskému sdružení. 

Po roce 2000 byla provedena částečná rekon-

strukce objektu hvězdárny, bylo zajištěno nové 

přístrojové vybavení, zvýšena kapacita hvězdárny. Byly 

zhotoveny webové stránky, na které jsou postupně 

umisťovány výsledky pozorování, zajímavosti z akcí atd. 

Od roku 2000 jsou rovněž ve zvýšené míře pořádány 

různé akce pro širokou veřejnost, pravidelná i mimo-

řádná večerní pozorování, přednášky po školy i veřej-

nost, výstavy, funguje astronomický kroužek. 

V letech 2003-4 proběhla rekonstrukce klubovny, 

elektrických rozvodů a výměna oken.  

V roce 2008 začal astronomický kroužek fungovat 

pro mládež od 14 let a od téhož roku získává 

Hvězdárna pro svoji činnost grantové příspěvky od 

Jihočeského kraje. 

Opravy pokračovaly v letech 2009-10 rekonstrukcí 

otevírání a otáčení kopule. Poslední stavební úpravy 

pak v letech 2014-15 obnášely zateplení a zhotovení 

nové střechy, přístavbu zádveří, zhotovení nové 

přípojky vody a obnovu vybavení klubovny. 
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Současnost hvězdárny 

 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že provoz 

hvězdárny od jejího otevření až po současnost 

zajišťují členové hvězdárny ve svém volném čase. 

Hvězdárna nikdy neměla a nemá placené 

zaměstnance, a od toho je nezbytné posuzovat 

rozsah činnosti a nabízených služeb Hvězdárny 

Františka Pešty v Sezimově Ústí. 

 

Popularizace astronomie 

Popularizační a osvětová činnost patří 

každoročně k hlavní náplni práce Hvězdárny 

Františka Pešty v Sezimově Ústí stejně, jako tomu 

bylo po celou dobu její existence. 

Typickou formou popularizace astronomie 

na hvězdárně jsou pravidelná večerní pozorování 

dalekohledem. V průběhu roku probíhá pozo-

rování těles sluneční soustavy, tedy planet a jejich 

měsíců, momentálně viditelných komet, Měsíce a 

samozřejmě v průběhu dne i Slunce. Jako 

zpestření pozorování je možné zhlédnout galaxie, 

hvězdokupy, dvojhvězdy a další objekty vzdá-

leného vesmíru. Bez použití dalekohledu pak 

probíhá výklad při pozorování souhvězdí a mete-

orických rojů. 

Nedílnou součástí popularizace jsou kromě 

individuálních návštěv i exkurze škol na hvěz-

dárně. Každoročně navštíví hvězdárnu řada škol 

ze Sezimova Ústí, Tábora a dalších okolních obcí. 

Pro každou třídu je vždy připraven pořad (dle 

osnov a věku dětí), prohlídka hvězdárny a za jasného 

počasí i pozorování Slunce a pozemských objektů. 

Velmi rozšířené jsou večerní návštěvy organizací, 

spolků, zájezdů, klubů důchodců a dětských táborů, 

pro které členové hvězdárny připravili tematické 

pořady s následnou besedou, prohlídkou hvězdárny a 

pozorováním u dalekohledu. Časté jsou různé besedy, 

semináře a přednášky mimo objekt hvězdárny.  

V objektu hvězdárny jsou instalovány různé 

výstavy s astronomickou tematikou a názorné pre-

zentace. 

 

Dětský astronomický kroužek 

Dětský astronomický kroužek funguje od roku 

2000 a je určen všem zájemcům o astronomii, a to 

zprvu převážně od deseti let, po roce 2008 převážně 

od patnácti let. Členové kroužku jsou na konzultačních 

schůzkách seznamováni se základy astronomie a 

příbuzných oborů, účastní se praktických pozorování 

a pracují na různých projektech. 

 

Pozorování pro veřejnost 

V rámci pozorování pro veřejnost je možné za 

jasného počasí zhlédnout Slunce, Měsíc a právě vidi-

telné planety sluneční soustavy, stejně jako objekty 

vzdáleného vesmíru (galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, 

dvojhvězdy). Pro veřejné pozorování je hvězdárna 

otevřena i při mimořádných příležitostech, jako jsou 

zatmění Slunce a Měsíce, meteorické roje nebo 

přechody planet přes Slunce. 

 

Odborná pozorování 

Nejdůležitější odbornou činností je od roku 1982 

pozorování sluneční aktivity metodou projekce 

(zakreslování sluneční fotosféry) a od roku 1999 

pozorování optických jevů v atmosféře. Výsledky pozo-

rování jsou pravidelně zveřejňovány na internetových 

stránkách hvězdárny a odesílány na příslušná odborná 

pracoviště v Čechách i zahraničí, a to včetně celo-

světové databáze S.I.D.C. Brusel Belgie a CV-Helios 

Network v Norsku. 
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Projekty 

Členové hvězdárny věnují svůj čas i různým 

projektům, mezi kterými má primát původní studie 

Fr. Pešty o Strkovských meteoritech, která je průběžně 

doplňována a zpřístupněna na internetových strán-

kách, stejně jako v této publikaci.  

Jako projekt je možné od roku 1982 považovat 

sledování sluneční aktivity popsané již v odborných 

pozorováních. S pozorováním Slunce souvisí i projekt 

ČESLOPOL, který spočívá ve zpracování přehledu 

statistik pozorovatelů Slunce z České republiky, Slo-

venska a Polska. Součástí ČESLOPOLU je i aktualizace 

studie o vizuálním pozorování sluneční fotosféry od 

roku 1871. 

Z různorodých diskusí při čekání na astronomické 

úkazy občas vznikne projekt, jakým je např. Impakt, 

který spočívá v modelování dopadu kosmického tělesa 

na povrch planety za vzniku impaktního kráteru. 

Součástí projektu není pouze teorie, ale i praktické 

sestavení pokusného lineárního pulzního elektro-

magnetického urychlovače a použití vysoce rychlost-

ních kamer při samotných pokusech. 

Mezi podobnými projekty nalezneme i oddychová 

témata, jako je zkoumání gravitačních anomálií 

v Čechách a okolí pod názvem Graviton. Takové úžasné 

téma v sobě spojuje teoretické zpracování metodik 

měření a následně jejich aplikace při terénním 

výzkumu. 

Praktickým projektem pro každého astronoma je 

problematika světelného znečištění. Temné nebe je 

projekt České astronomické společnosti zabývající se 

světelným znečištěním, do kterého se zapojila i Hvěz-

dárna v Sezimově Ústí. 

  

Ostatní činnost 

Členové hvězdárny se podílejí i na dalších 

astronomických aktivitách: 

 

 Astronomická olympiáda pro základní a 

střední školy 

 EBICYKL – letní cyklistické putování astronomů 

 Setkání majitelů dalekohledů – MHV (Mezní 

Hvězdná Velikost) 

 Pobočka České astronomické společnosti 

České Budějovice 

 Sekce pro mládež České astronomické 

společnosti 

 Přístrojová sekce České astronomické 

společnosti 

 Historická sekce České astronomické 

společnosti 

 Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České 

astronomické společnosti 

 Astronomický ústav Akademie věd ČR 

 Cena České astronomické společnosti Littera 

Astronomica 

 Zpravodaj České astronomické společnosti 

Kosmické rozhledy 

 Mezinárodní sluneční seminář v SÚH 

(Slovenská ústredná hvezdáreň) Hurbanovo 

 Noc vědců 
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Vybavení hvězdárny 

 

Knihovna 

 publikace v českém jazyce (cca 600 ks) 

 astronomické, zeměpisné a geodetické mapy (cca 300 ks) 

 publikace v anglickém, německém a ruském jazyce (cca 200 ks) 

 periodika v českém jazyce (7 titulů a celkem cca 340 ročníků) – pravidelný odběr Vesmír, Kozmos, 

Kosmické rozhledy, Astropis, Říše hvězd) 

 

Přístrojové vybavení – pozorovací technika 

 reflektor Cassegrainova typu 300/4070 (zapůjčeno) 

 reflektor Schmidt/Cassegrainova typu 280/3000 (zapůjčeno)  

 reflektor Cassegrainova typu 150/2250  

 H-alfa refraktor 60/400 

 refraktor 100/1500 (pro sluneční fotosféru) (zapůjčeno) 

 refraktor 80/1370  

 refraktor 80/1000 (úprava pro fotografování) (zapůjčeno) 

 refraktor 120/400 (zapůjčeno)  

 reflektor 114/500  

 binar 100x25 – 2 ks 

 sada okulárů – 2 ks 

 

Přístrojové vybavení – ostatní technika 

 reciever 

 hodiny řízené signálem – 2 ks 

 výpočetní technika s připojením na internet 

 diaprojektor, DIA-promítačka, zpětný projektor 

 scanner A4, scanner A3 

 laserová tiskárna 

 fotoaparát + vybavení temné komory 

 video, DVD přehrávač 

 laminovačka, kroužková vazačka 

 meteorologická stanice – registrační teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, heliostat 

 meteorologická stanice elektronická – teplota, vlhkost (in/out), tlak, srážky, vítr 

 Telurium 

 fyzikální a optické pomůcky 

 

Ostatní vybavení  

 stoly, psací stoly a židle, skříně a skříňky 

 knihovny  

 vybavení kuchyňky  

 skládací postele, deky, polštáře, spacáky a karimatky 

 vybavení pro terénní pozorování (stolky, židle, přístřešek) 

 vybavení dílny 
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Spolupracující a spřízněné organizace s hvězdárnou 
 

Spolupracující organizace 

 Česká astronomická společnost (ČAS) 

 Jihočeská pobočka ČAS 

 Vlašimská astronomická společnost 

 Hvězdárna Svákov u Soběslavi 

 Hvězdárna Fr. Nušla v Jindřichově Hradci 

 Hvězdárna a planetárium České Budějovice 

 Astronomický ústav AV ČR 

 SUPRA – Jan Zahajský 

 WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, 

Brusel 

 CV-Helios Network, Norsko 

 

Organizace podporující činnost hvězdárny 

 Město Sezimovo Ústí 

 Jihočeský kraj 

 Kovosvit, a.s. 

 Česká astronomická společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvězdárna Františka Pešty  

je kolektivním členem 

České astronomické společnosti 

 

 

Návštěvnost hvězdárny 
 

Do přehledu návštěvnosti hvězdárny jsou započátány návštěvníci pozorovacích večerů, přednášek na hvězdárně, 

přednášek mimo hvězdárnu a dalších akcí pořádaných hvězdárnou. 

Do počtu akcí jsou zahrnuty veškeré akce pořádanou hvězdárnou (pozorovací večery, přednášky na hvězdárně, 

přednášky mimo hvězdárnu atd.). 
 

Počet návštěvníků celkem  73585  za období  06/1965 - 06/2015 

Počet akcí celkem    5712  za období  06/1965 - 06/2015 
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Astronomický kroužek 

 

Začátky astronomie v Sezimově Ústí 

Sezimovo Ústí, město jižně od Tábora, bylo po 2. 

světové válce poznamenáno rozvojem průmyslu, 

a tedy i přistěhováním nových obyvatel. To je také 

doba, kdy v roce 1950, přesné datum však nelze vysto-

povat, vzniká v Sezimově Ústí astronomický kroužek, 

v němž se sdružuje několik nadšených zájemců 

(František Konečný, Bohuslav Lokvenc, Elsnic, Zdeněk 

Niederle, Jaroslav Kocman, Karel Hartman a další) 

o astronomii.  

16. března 1953 byl podle záznamů Klubu pracu-

jících n. p. Kovosvit kroužek založen oficiálně, mezi 

zakládajícími členy byli pánové Konečný, Přikryl, Koc-

man a Niederle. Krátce po založení má kroužek 26 

členů a začíná pořádat pravidelné schůzky, pozorování 

a další akce. 

Je to období, kdy se astronomií na amatérské i 

poloprofesionální úrovni zabývá větší množství 

zájemců a nadšenců. V Čechách funguje již 30 let Česká 

astronomická společnost, která vydává časopis Říše 

hvězd. Tento časopis je v době bez internetu a v době 

začátku televizního vysílání téměř jediným pravidelným 

zdrojem informací z oblasti astronomie. Občas 

problesknou zprávy v tisku či rozhlase, ale to je kromě 

odborné literatury v podstatě vše. Vítaným se proto 

stává astronomický kroužek, v rámci kterého si jeho 

členové půjčují astronomické knížky a kde diskutují nad 

nejnovějšími astronomickými objevy popsanými 

v časopise Říše hvězd.  

Praktické pozorování noční oblohy je snem snad 

každého amatérského astronoma. Členové kroužku tak 

i přes počáteční potíže začali se zhotovováním vlast-

ních dalekohledů. Optiku pro dalekohledy nakupovali 

v Praze a o stavbě dalekohledů se mnoho praktického 

naučili na různých seminářích a školeních. Často 

navštěvovali hvězdárnu v Táboře, kde se seznámili 

s jejím dobrovolným pracovníkem Františkem Peštou. 

Další kvalitativně lepší pozorování bylo umožněno díky 

poměrně častému půjčování dalekohledu binar od 

Jaroslava Kocmana. S tímto dalekohledem 

nakonec sezimoústeční astronomové pořá-

dají pozorování, většinou pro veřejnost, na 

různých místech Sezimova Ústí, Plané nad 

Lužnicí a okolí. 

Astronomický kroužek se tak brzy stal 

místem, kde společně pronikají do tajů 

astronomie, dalo by se říci jako samoukové. 

Postupem doby se kromě astronomie 

začíná rýsovat i další oblast zájmu, kterou je 

kosmonautika. V roce 1956 startuje do 

kosmu první umělá družice Země – Sputnik 

1. Netrvá dlouho a následují další sovětské 

družice, ke kterým se rychle přidávají i 

starty amerických raket. Pomalu, ale jistě se 

připravuje start prvního člověka do vesmíru 

a v tisku probíhají fantastické diskuse 

o budoucnosti kosmonautiky. 

Kosmonautika se sice stala dalším 

hybným tématem pro činnost astrono-

mického kroužku, tady je ovšem nutné 

podotknout, že v sezimoústecké astronomii 

chybí osobnost s hlubšími znalostmi teo-

retické astronomie a zároveň s dlouhou-

bějšími zkušenostmi s pozorováním noční 

oblohy. Chybí někdo, kdo by byl v kroužku 

tahounem vědomostí, tahounem, který 

dokáže dát ostatním dlouhodobější smysl 

jejich zájmu o astronomii, jejich velkému 

koníčku. Postupem času tak činnost astro-

nomického kroužku ochabuje a jeho 

členové si s tím neví rady. 
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Příchod Františka Pešty 

Píše se rok 1960 a o potížích 

astronomického kroužku se dozvídá 

František Pešta, který zrovna působí na 

táborské hvězdárně. V Táboře není 

spokojen se situací na hvězdárně, a 

proto hledá nové a smysluplné místo 

svého astronomického působení. Pešta 

má bohaté zkušenosti se založením a 

fungováním pobočky České astrono-

mické společnosti na Podkarpatské 

Rusi. Ví, jak taková společnost funguje, 

co potřebuje ke své činnosti, a jak 

zaujmout a podchytit její členy. Nesmí-

me zapomenout, že Pešta je také 

zdatným astronomem, ovládá nejen 

základy astronomie, ale umí se per-

fektně orientovat na noční obloze. Ani 

to není vše, protože jeho významným 

kladem je schopnost čerstvě nabyté 

informace předávat snadno srozumi-

telnou formou ostatním. 

Slovo dalo skutek a s příchodem Františka Pešty 

v roce 1961 přichází onen vytoužený tahoun, který 

ostatní naučí nejen něco nového, ale vtáhne je do 

astronomického dění, kterého je ve městě sám 

strůjcem. Astronomický kroužek od tohoto okamžiku 

již neexistuje pouze sám pro sebe. Astronomický 

kroužek najednou začíná pro širokou veřejnost pořádat 

besedy, přednášky a především večerní a noční 

pozorování oblohy. Hlavní břímě činnosti většinou leží 

na obdivuhodně aktivním Peštovi, ale dobrou zprávou 

je stále aktivnější zapojení dalších členů kroužku, 

jejichž řady se pomalu začínají rozrůstat (přichází  

Pečenka, Přibyl, Vojáček).  

Astronomický kroužek, fungující pod Klubem 

pracujících n. p. Kovosvit, si během jednoho roku 

vysloužil díky svojí činnosti i podporu materiální. Klub 

pracujících zakoupil pro potřeby kroužku diapromí-

tačku, první odborné publikace, telurium, plastickou 

mapu Měsíce a mnoho dalších užitečných pomůcek. 

Peštovi se, krátce po jeho vstupu do kroužku 

v Sezimově Ústí, daří zajistit první dalekohled pro 

večerní pozorování. Zmíněná podpora byla pouze 

začátkem dalších událostí, motivovala všechny 

k ještě větším aktivitám na poli amatérské 

astronomie. Následují také populárně-naučné 

články pro místní a podnikové (n. p. Kovosvit) 

noviny. 

Čím dál větší zájem členů kroužku a 

hlavně obyvatel Sezimova Ústí vede k rozšíření 

počtu pozorování a besed, což začíná být na 

druhou stranu přeci jen náročné. Neustále 

přenášet dalekohled, zajišťovat si volné místo 

v klubovně, dělit se o ni s ostatními kroužky. To 

byl asi jeden z prvních podnětů ke smělé 

myšlence, postavit si vlastní hvězdárnu 

v Sezimově Ústí. Jak přibýval čas, myšlenka 

byla stále silnější, a to hlavně díky nově 

vznikajícím lidovým hvězdárnám po celé 

republice. Chvílemi se ozývaly pochybovačné 

hlasy, že přeci 5 km od Sezimova Ústí je 

poměrně pěkná táborská hvězdárna. Pěkná 

sice je, ale její umístění uprostřed stále více 

osvětleného města není zrovna velkou výho-

dou pro pozorování objektů noční oblohy. 
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 To by ovšem jako argument 

nestačilo a tak je tu ještě jeden 

pádnější: „Táborská hvězdárna přeci 

není naše“. Tak tedy byla myšlenka 

na vlastní hvězdárnu stále více posi-

lována novými argumenty a stále 

větší aktivitou kroužku. 

Když není možné ihned posta-

vit hvězdárnu, bylo by vhodné po-

řídit alespoň kvalitní dalekohled. 

Pešta konzultuje výběr dalekohledu 

s Josefem Klepeštou (jednatel České 

astronomické společnosti) a volba 

padá na výrobek firmy Carl Zeiss 

Jena konstrukce cassegrain o 

průměru 150 mm a ohnisku 2250 

mm. Následuje poměrně obsáhlá 

korespondence se státními orgány o 

povolení dovozu a zajištění potřeb-

ných valut.  Nakonec je 9. prosince 

1961 objednán zmíněný dalekohled z tehdejší 

Německé demokratické republiky. Dovoz takového 

zboží však musel být ještě 18. ledna 1962 potvrzen 

Ústřední radou odborů. 

Členové kroužku pod vedením Františka Pešty 

zahájili sérii zájezdů a návštěv lidových hvězdáren i 

velkých observatoří. Památné jsou návštěvy Ondřejova, 

Petřína, Kleti, pražského planetária a navázání 

spolupráce s lidovými hvězdárnami v Rokycanech a 

v Prostějově. Právě zmíněná spolupráce s lidovými 

hvězdárnami opět posílila touhu po něčem podob-

ném v Sezimově Ústí. Tak začala obsáhlá kores-

pondence Pešty s jednotlivými hvězdárnami a 

v archívu kroužku přibývaly nejen dopisy, ale i stále 

více popisů, náčrtků a dokumentů o tom, jak 

postavit hvězdárnu. 

Mezi tím vším v neztenčené míře pokračuje 

činnost kroužku, která se neomezuje již jen na 

odbornou činnost vlastních členů, ale jsou něko-

likrát pozváni na přednášky i profesionální astrono-

mové. Nezapomenutelnými se staly především 

přednášky prof. RNDr. Vladimíra Gutha, DrSc., 

z Ondřejova a RNDr. Jiřího Mrázka, CSc., čímž 

zároveň kroužek navazuje důležité kontakty s před-

ními astronomy v Čechách.  

Další důležitou oblastí práce astronomického 

kroužku jsou astronomické přednášky konané nejí-

ve jednou za dva týdny v klubovní místnosti Spole-

čenského domu. Na nich František Pešta vysvětluje 

základy astronomie. Astronomické přednášky, které 

by se spíše mohly nazývat kurzem astronomie, se 

záhy konaly pravidelně každý pátek od 19 do 21 

hodin a při pěkném počasí po nich většinou násle-

dovalo praktické pozorování noční oblohy v parčíku 

před Společenským domem, a to s nezapomenu-

telným výkladem Františka Pešty. Nejen pro tyto 

přednášky se dařilo rozšiřovat astronomickou 

knihovnu o publikace v češtině, ale objevuje se 

i mnoho publikací v angličtině, němčině a ruštině. 
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V roce 1962 jsou díky kvalitě a rozsahu práce 

astronomického kroužku otištěny články o jeho 

činnosti v Říši hvězd a v časopise Květy (číslo 31, 1962). 

A opět kroužek organizuje velmi zajímavé přednášky, 

tentokrát Františka Kadavého z Petřínské hvězdárny 

v Praze a významných výrobců zrcadlových daleko-

hledů bratří Erhartů. V červnu kroužek obnovuje 

objednávku na nákup vybraného dalekohledu od firmy 

Carl Zeiss, který se po roce stále nepodařilo, kvůli 

problematice s valutami, získat. 

Na výroční konferenci Klubu pracujících uvedl 

jeho předseda astronomický kroužek slovy: „Náš klub 

má ve svém středu kroužek, na který je velmi hrdý a 

kterého si velmi váží. Je to kroužek astronomů, který již 

po dva roky, po obnovení činnosti, vyvíjí značnou a 

plodnou aktivitu. Mnoho jste o nich jistě četli v našem 

závodním časopise i v tisku státním …“. 

Na závěr článku o astronomickém kroužku 

v Sezimově Ústí, otištěném v Říši hvězd (1963, str. 118), 

si František Pešta kromě hodnocení úspěchů kroužku i 

posteskl: „Stinnou stránkou je to, že zrcadlový dale-

kohled od fy. Carl Zeiss Jena, který byl objednán v roce 

1961, dosud kroužek nemá. Po odborové stránce se 

tohoto případu ujal Krajský výbor odborového svazu 

strojírenství v Českých Budějovicích. Tak snad se 

kroužek dočká.“ 

 

Pátrání po meteoritech 

Ve zmíněném roce 1962 se členové kroužku 

zapojili do pátrání po meteorickém dešti, který byl 

zaznamenán 3. července 1753 u 

obce Strkov, jež je dnes součástí 

Plané nad Lužnicí. Jak se doz-

vídáme z dobových záznamů: 

„Počátkem měsíce dubna byla 

projednána účast členů kroužku 

na připravované výpravě pionýr-

ského a svazáckého kroužku lidové 

hvězdárny v Českých Budějovicích 

k hledání případných zbytků po 

meteorickém kamenném dešti, 

který spadl za humny Kovosvitu. 

Člen kroužku, Fr. Pešta, vzal si za 

úkol sebrat veškerý písemný 

materiál, pokud to bude možné, 

o tomto meteorickém dešti.“ 

Opět se můžeme dočíst 

o terénním průzkumu: „Dne 2. a 

3. července 1962 se uskutečnil 

průzkum po zbytcích spadlého 

kamenného meteorického deště 

v prostoru Strkov u Plané n. Luž. – 

dvůr Kravín za účasti pionýrského 

a svazáckého astronomického 

kroužku lidové hvězdárny v Českých Budějovicích, 

astronomického kroužku Klubu pracujících n.p. Kovosvit 

v Sezimově Ústí a redaktorky a fotoreportéra z obráz-

kového týdeníku Květy z Prahy. Velmi deštivé a chladné 

počasí znepříjemňovalo plnění úkolů celé dva dny. Byly 

prohlédnuty místnosti a půdy zámku na Strkově, kaple 

a kostel v Plané nad Lužnicí, kronika na faře a také 

proveden průzkum v domě potomka jednoho ze svědků 

padání kamenů ze vzduchu a průzkum krajiny kolem 

dvora Kravína.“  

Na celkovém studiu a především dokumentaci 

meteorického deště se sezimoústecký kroužek podílel 

nejprve společně s Lidovou hvězdárnou v Českých 

Budějovicích, ale vzhledem k názorovým rozporům se 

ve svém snažení záhy osamostatnil.  

Jak si Pešta velmi rychle uvědomil, zdroj informací 

o pádu meteoritů byl především ve státních archivech 

v Třeboni (bývalý rožmberský archiv) a v Litoměřicích. 

Archivy představovaly významný pramen dobových 

informací a svědectví, pocházejících přímo z místa 

dopadu meteoritů i z prvních tehdy více či méně 

odborných posouzení nalezených kamenů.  

Pátrání se neomezilo pouze na archivy, ale podle 

jednotlivých zpráv bylo nakonec dohledáno i poměrně 

velké množství zachovalých meteoritů v muzeálních 

mineralogických a geologických sbírkách snad po celé 

Evropě. Meteority byly nalezeny v Národním muzeu 

v Praze, v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni, Berlíně a 

v Londýně. Neúspěšné bylo pátrání v muzeu v Lipsku, 

ve Výmaru, v Drážďanech a v dalších přírodovědných 

a mineralogických sbírkách.  



Astronomie  v  Sezimově  Ústí  a  František  Pešta 

 

14 

Obdivuhodná byla vytrvalost a nasazení, s jakým 

byly informace získávány, především když si uvědomí-

me, jakým problémem byla v tehdejší době korespon-

dence mimo socialistické státy. Obdiv rovněž zaslouží 

to, jakým způsobem se do akce podařilo zapojit státní 

archivy, které nejen že vyhledávaly staré dokumenty, 

ale navíc je i překládaly do českého jazyka.  

Výsledkem především Peštovy práce byla v té 

době ojedinělá studie o meteorickém dešti, starém 

více jak 200 let. Této studii je v publikaci věnována 

samostatná část, a to včetně zmíněných překladů 

historických dokumentů a soupisů nalezených 

meteoritů. 

 

Sen o hvězdárně a příprava jeho realizace 

Vraťme se z 18. století do roku 1963, který je 

zahájen nepolevující aktivitou v oblasti popularizace a 

výuky astronomie. Mezi veškerými aktivitami opět 

vyniká přednáška RNDr. Jiřího Mrázka, CSc. o astro-

nautice doplněná tentokrát o astronomickou výstavu 

v Klubu pracujících. Novinkou jsou přednášky v okol-

ních obcích a v pionýrském táboře. To vše by po 

několika letech fungování mohlo být nazváno běžným 

provozem astronomického kroužku.  

V červnu 1963 se ale Pešta opět snaží prosadit 

nákup dalekohledu, který ani po dvou letech od první 

objednávky není kroužku k dispozici. Pešta pátrá mezi 

kamarády a hledá známosti, jak dodávku dalekohledu 

urychlit. V korespondenci nacházíme zmínku o výprav-

čím na hlavním nádraží v Písku, Josefu Kynštetrovi. 

Zmíněný výpravčí Kynštetr měl bratrance pracujícího 

v podniku zahraničního obchodu KOVO, což bylo tehdy 

jedno z nejsprávnějších míst pro dovoz netypického 

zboží ze zahraničí. Ovšem ani tento kontakt nepomohl, 

protože zásadním problémem byl nedostatek valut 

v tehdejším Československu, a ty byly primárně určeny 

pro zajištění dodávek výrobním podnikům. František 

Pešta po nepříznivé zprávě rezignuje a na čas 

zanechává další snahy o urychlení dodávky daleko-

hledu z NDR. 

Koncem roku 1963 se objevil jeden 

z mála mráčků na činnosti astrono-

mického kroužku, a to když došlo k otiš-

tění článku o strkovských meteoritech 

v Rudém právu. Článek byl napsán 

pracovníky Lidové hvězdárny v Českých 

Budějovicích, ale i přes nesporný přínos 

Astronomického kroužku v Sezimově 

Ústí o jeho práci nepadla ani zmínka. 

Podle dobových záznamů Pešty není pan 

Škrov z Lidové hvězdárny v Českých 

Budějovicích ochoten k jakékoli spolu-

práci, a tak Pešta protestuje u vedení 

hvězdárny v Českých Budějovicích 

i u ČTK. Následkem neshody bylo nako-

nec ukončení spolupráce Astronomic-

kého kroužku v Sezimově Ústí s Lidovou 

hvězdárnou v Českých Budějovicích. 

V roce 1964, který se stal pro 

sezimoústeckou astronomii vskutku pře-

lomovým, se podařilo alespoň zapůjčit 

přenosný astronomický dalekohled 

(refraktor). František Pešta, který byl 

vedoucím astronomického kroužku 

v Sezimově Ústí, dostal nabídku od 

nového ředitele Domu osvěty v Táboře 

k návratu na táborskou hvězdárnu. 

Nevíme, jak velké to pro Peštu bylo 

rozhodování, ale zůstal již věrný 

Sezimovu Ústí, ve kterém se schylovalo 

k výstavbě nové hvězdárny, což můžeme 

sledovat v další kapitole našeho 

vyprávění. 
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Stavba hvězdárny v Sezimově Ústí 

 

Nacházíme se v roce 

1963, kdy již mnoho let 

funguje v Sezimově Ústí 

astronomický kroužek, jehož 

členové od roku 1961 usilují 

o stavbu hvězdárny, jak již 

bylo řečeno v předchozí 

kapitole.  

Prvních pár let je po-

znamenáno intenzivní prací 

a diskusemi o budoucí po-

době hvězdárny. Postupně je 

korespondencí získáno mno-

ho podkladů ze spřátelených 

hvězdáren, včetně nákresů a 

fotografií. Mnoho dopisů 

obsahuje neocenitelné zku-

šenosti, např. z čerstvě otev-

řené hvězdárny ve Veselí nad 

Moravou nebo z již dva roky 

fungující hvězdárny v Rokycanech. 

V tomto období probíhaly intenzivní diskuse 

o umístění hvězdárny v rámci Sezimova Ústí, tedy na 

jakém okraji města stavět. Z praktického hlediska 

astronomických pozorování se jako ideální jevila 

lokalita jižně od města, což by bylo místo minimálně 

ovlivněné pouličním osvětlením. Jak se ale ještě 

zmíníme, z těchto ideálů bylo nutné slevit. 

 

Schválení a příprava stavby 

V roce 1963 vrcholí snahy o postavení hvězdárny 

schválením finančního příspěvku Okresního národního 

výboru v Táboře na stavbu hvězdárny v akci Z, a to 

v celkové výši cca 40.000,- Kčs. Výstavba byla schválena 

na severním okraji města Sezimovo Ústí II, v místech, 

kde byl plánován areál oddechu s letním kinem. Do 
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jisté míry by se dalo říct, že 

výstavbou tohoto areálu se 

nenápadně pokračovalo ve 

stylu výstavby Sezimova Ústí 

II. V období první republiky 

se kromě jiného prosazovala 

zásada budování zahradních 

měst a nová kritéria pro 

výstavbu průmyslových zá-

vodů, jejichž součástí byly i 

zóny pro kulturní, sportovní 

a další vyžití a relaxaci 

pracujících. Jedním z prů-

kopníků této koncepce byl i 

Tomáš Baťa, díky kterému se 

na koncepčním plánu Se-

zimova Ústí v předválečném 

období významně podíleli 

architekti František Gahura 

a Jiří Voženílek. 

Vraťme se zpět k přípravě stavby hvězdárny, kdy 

se ve zmíněném roce 1963 ke stavbě kladně vyjádřil 

výbor Klubu pracujících, Městský národní výbor v Sezi-

mově Ústí a hlavně Odbor pro výstavbu, Odbor pro 

školství a Odbor pro osvětu Okresního národního 

výboru v Táboře.  

Z té doby pochází Peštova argumentace stavby 

hvězdárny, která státním orgánům určitě zalichotila: 

„Uvedené orgány daly souhlas k vybudování lidové 

hvězdárny s vědomím, že lidové hvězdárny jsou stře-

disky popularizace astronomie a příbuzných vědních 

oborů, že dávají velikému množství lidí příležitost 

seznámit se blíže s hvězdnou oblohou a že zevše-

obecňováním přísně vědeckých poznatků jsou ohnisky 

šíření materialistického světového názoru.“ Což mu-

síme uznat, že ve své době byl neoddiskutovatelný 

argument, umožňující potřebné dokumenty opatřit 

příslušnými podpisy a razítky. 

Schválení stavby hvězdárny tedy bylo na papíře 

stvrzeno a bylo možné přiznat, jak se můžeme dočíst 

v kraťoučkém článečku Františka Pešty, větší míru 

optimismu: „Na jaře příštího roku bude v Sezimově Ústí 

zahájena stavba lidové hvězdárny. Pro hvězdárnu byl již 
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objednán astronomický zrcadlový dalekohled z Jeny, 

který bude mít moderní paralaktickou montáž, 

elektrické řízení a astrokomoru na fotografování 

Měsíce, Slunce a jiných objektů na hvězdné obloze. 

Bude stát na betonovém pilíři v otáčivé kopuli, která 

bude mít průměr čtyři metry. Hvězdárna bude 

postavena na severozápad od Kovosvitu a pozorování 

tak nebude rušit ani světlo z továrních objektů, ani 

z městského osvětlení. Astronomický kroužek, který 

v Klubu pracujících existuje již několik let, bude mít tedy 

svůj vlastní stánek.“ 

V druhé polovině roku probíhal výběr lokality pro 

stavbu hvězdárny. Jako nejlepší řešení, pokud 

pomineme původní ideální umístění jižně od města, se 

jevil severní okraj města, kde měl postupně vzniknout 

park kultury a oddechu, jehož první stavbou se měla 

stát právě hvězdárna. Jak moc byl tento výběr 

svobodný, již není možné zpětně říct, ale pokud byla 

schválena stavba v rámci připravovaného parku, 

nebylo pravděpodobně možné s objektem výrazně 

hýbat. 

Řešení hvězdárny po sta-

vební stránce mělo postupně 

několik variant, a to od pouze 

samotné kopule až po variantu 

vítěznou. Její součástí byla 

kromě nezbytné kopule i kan-

celář, klubovna, fotokomora, 

sociální zařízení a místnost se 

samostatným vstupem, z které 

se později měla stát dílna. 

Velkým vzorem při návrhu 

stavby byla v té době již fun-

gující hvězdárna ve Veselí nad 

Moravou a částečně i hvězdárna 

v Rokycanech.  

Stavební plány a vlastně 

i většinu celého projektu vytvořil 

ve spolupráci s členy kroužku 

ing. Hanzal a Chaloupka z firmy Sta-

voprojekt. Než se začalo se samotnou 

stavbou, museli se ještě dořešit 

drobné problémy, jako např. detailní 

plány pro stavbu a výrobu součástí 

hvězdárny, které se na jiných stavbách 

běžně nepoužívají. Společně se 

stavebními plány tak vznikaly i plány 

jednotlivých zdánlivých drobností, bez 

kterých by ovšem hvězdárna nebyla 

hvězdárnou. Zbývalo již jen navrhnout 

kopuli, její otočné uložení a otevírání 

štěrbiny. 

V roce 1964 se stavbou hvěz-

dárny nezabýval pouze Astronomický 

kroužek, ale celý výbor Klubu pracu-

jících a především jeho tajemník Václav Kalina, a také 

Městský národní výbor v Sezimově Ústí. Stavba hvěz-

dárny zaměstnávala pracovníky Okresního národního 

výboru v Táboře, a to hlavně plánovací odbor a odbor 

výstavby, ale také komisi pro zvelebování obcí, měst 

a okresů. Stavba hvězdárny tak dostala vpravdě 

celookresní rozměr. 

 

Akce Z začíná 

V první polovině roku 1964 bylo možné přikročit 

k samotnému zahájení stavby. Nejprve byly odstraněny 

čtyři dřevěné garáže, které stály na navážce nad 

Kozským potokem, a místo stavby bylo vyčištěno od 

odpadků. Podnik Vodní stavby navezl vrstvu zeminy 

jako základ budoucích parkových úprav. Na tomto 

umělém vršku pak byly vyměřeny základy hvězdárny, 

s jejichž vyhloubením pomáhali kromě brigádníků 

i vojáci táborské posádky. Na samotné stavbě 

hvězdárny se postupně vystřídali téměř všichni členové 

Klubu pracujících v Sezimově Ústí, díky jeho aktivnímu 
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tajemníkovi Václavu Kalinovi, a 

samozřejmě i všichni členové 

astronomického kroužku. Mezi 

nejaktivnějšími „staviteli“  byli 

pánové Pečenka, Pešta, Bej-

blík, Kalina, Hartman, Přívoz-

ník, Pěchota, Kocman, Urbá-

nek, Krajíček, Krejčí, Tichý, 

Tomáš a Ševčík. 

Stavba, která byla za-

hrnuta do akce Z, tak utěšeně 

rostla. V rámci akce Z pro-

plácel stavbu Městský národní 

výbor v Sezimově Ústí. Ze 

vzpomínek na tu dobu vy-

stupují různé události, z dneš-

ního pohledu a s odstupem 

času spíše úsměvné. Na-

příklad, když se na stavbě čekalo na dodávku betonu, 

na který ovšem měly přednost důležité stavby 

socialismu. Několikrát se stalo, že na avizovaný beton 

brigádníci marně čekali u rozestavěné hvězdárny. Až 

jednoho večera přivezli beton v podstatě neohlášeně, 

a to byl zase problém rychle svolat dostatek brigád-

níků. Výsledkem nakonec bylo to, že část betonu se již 

nestihlo zpracovat. Duchapřítomností však do něj kdosi 

zasunul ohnutý kus pevného drátu, a tak jej bylo 

možné alespoň jeřábem naložit a odvézt na skládku. 

Tak se podařilo postavit základy a hrubou stavbu, 

včetně stropu, který bohužel, jak dnes víme, má jednu 

špatnou vlastnost, a to že nemá vyřešenou tepelnou 

izolaci. Jedním z mnoha oříšků, které se povedlo vyře-

šit jinak a lépe, než bylo v původních záměrech, byla 

stavba kopule a sloupu pod dalekohled. Jak vybudovat 

masivní sloup, to bylo jasné již na začátku. Postavit 

bednění, které se vylije betonem. Pak ale přišel jeden 

z členů astronomického kroužku se zprávou, že se 

v jedné ulici, v Sezimově Ústí povaluje nadbytečná 

betonová kanalizační trubka, a co navíc, těch správných 

rozměrů. Víc nebylo nutné dodávat a zmíněná trubka 

se po usazení a vylití betonem rychle stala perfektním 

masivním sloupem pod montáž dalekohledu. 



Astronomie  v  Sezimově  Ústí  a  František  Pešta 

 

19 

Kopule hvězdárny 

Výroba kopule, to byla jedna velká 

samostatná kapitola výstavby hvězdárny. 

Plány nakreslené konstruktérem Kalinou 

byly skvělé, ale trošičku chybělo místo a 

především strojové vybavení, kde by 

takovouto rozměrnou věc bylo možné 

vyrobit. Zkusme si představit útlejší ko-

lejnici či různé profily tvaru L a T ohnuté 

do kruhu o průměru cca 4 metry. 

Po chvilce snažení se podařilo 

zajistit ohnutí základních prvků kopule 

v milevském podniku ZVVZ, 

který se specializuje na 

výrobu součástí vzducho-

techniky téměř libovolných 

rozměrů. To bylo velice 

důležité, protože stroje pro 

ohýbání takto rozměrných 

dílů jinde v okolí ne-

existovaly. Dalším krokem 

bylo vymyslet, kde kopuli 

svařit a opláštit, což se 

podařilo vyřešit již jedno-

dušeji, protože spolupráci 

nabídl přímo národní pod-

nik Kovosvit. Tak došlo k tomu, že půdorys kopule byl 

z výkresů překreslen v měřítku 1:1 na podlahu jedné 

z výrobních hal. Podle nákresu na podlaze pak byl 

nejprve svařen z jednotlivých již naohýbaných dílů 

základní věnec kopule, na který byla postupně nava-

řována naohýbaná žebra kopule. V té chvíli to už bylo, 

jako kdyby se skládaly dohromady jednotlivé části 

stavebnice. Potom, co byla kopule opatřena 

dřevěným pláštěm, byla jeřábem naložena na 

valník a odvezena k rozestavěné hvězdárně.  

Po usazení kopule na připravené kladky 

nastoupili na brigádu klempíři, kteří na její 

pokrytí použili měděné plechy. Tím vyvrcholila 

práce na hrubé stavbě objektu hvězdárny 

v Sezimově Ústí.  
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Na tomto místě se 

sluší vyjmenovat šikovné a 

obětavé klempíře, mezi kte-

rými byl J. Šanda, J. Boháč, 

M. Chlouba, P. Karlík, V. Pa-

nec, M. Pavlík, M. Kubů, 

J. Tůma, J. Vojta, S. Zimmer-

mann, J. Berka, E. Bušta, 

J. Dragoun, V. Feik, V. Hro-

nek, L. Matoušek, J. Pancíř, 

T. Pavka a F. Příhoda. 

Usazením a oplechová-

ním kopule se zdála být tato 

kapitola výstavby uzavře-

nou, ale opak byl pravdou. 

Objevil se i zde záludný 

problém, postihující pos-

tupně snad všechny hvěz-

dárny, a tím je hromosvod 

na kopuli. Pešta však poměrně rychle zareagoval, snad 

byl i na takový požadavek připraven. Kopule se totiž 

uzemňuje pomocí rámu, na němž jsou uloženy ocelové 

kladky, na kterých se kopule otáčí. Toto řešení se 

s úspěchem používá do současné doby a umožňuje se 

tak vyhnout požadavkům na propojení kopule s hro-

mosvodem, čímž je ale zabráněno jejímu otáčení, a 

nebo na výstavbu hromosvodu umístěného na vyso-

kém stožáru v těsném sousedství hvězdárny. 

 

Dokončení stavby 

Když se chýlil ke konci rok 1964, byla stavba již 

zastřešena a počet brigádnických hodin přesáhl 5000. 

První polovina roku 1965 byla ve znamení dokon-

čovacích prací na stavbě hvězdárny. Opět brigádnicky 

byly zhotoveny rozvody vody a elektrické energie, 

omítky a podlahy. Nepříjemné okamžiky zažili 

brigádníci při zjištění krádeže 30 m vodovodních 

trubek začátkem května 1965. Společným úsilím se 
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podařilo ztrátu během několika dnů nahradit, dodnes 

nevíme jak, a tak bylo vše koncem května 1965 připra-

veno ke slavnostnímu otevření hvězdárny. 

Tohoto okamžiku by nebylo možné dosáhnout bez 

stovek, či spíše bez tisíců brigádnických hodin členů a 

přátel astronomického kroužku. Sluší se tak poděkovat 

všem členům kroužku, kteří se na stavbě podíleli, 

jmenovitě to byli F. Pešta, V. Krajíček, V. Kalina, J. Pě-

chota, F. Pomahač, J. Penc, K. Hartman, J. Bejblík, J. Ti-

chý, L. Pečenka a A. Seidl. Další pomocníky pak nalez-

neme mezi zaměstnanci Kovosvitu, především pánové 

Srp, Hárovník, Vrzal, Kostelník, Volek, Fišer, Stach, 

Tomášek a další. 

Jako nepodařený vtip působila zpráva z března 

1965, kdy astronomický kroužek obdržel před dokon-

čením stavby nabídku na „odkoupení“ soukromé 

Podolské hvězdárny, za kterou její majitel požadoval 

garáž a auto. Lepší tak bylo se nad nabídkou pousmát a 

dokončit stavbu hvězdárny vlastní. 

6. červen 1965 se stal tím velkým dnem pro 

sezimoústeckou astronomii, pro astronomický kroužek. 

Od tohoto data se již mluví o Lidové hvězdárně 

v Sezimově Ústí. Hvězdárna byla při svém slavnostním 

otevření předána do trvalého užívání Klubu pracujících 

n. p. Kovosvit. 

Pěkný popis hvězdárny si můžeme přečíst v textu 

k 10. výročí hvězdárny:  

Chloubou hvězdárny je zhotovení pěkné kopule 

s měděným povrchem o průměru 4 ½ metru … v budo-

vě je dále přednášková místnost pro 50 osob, z nichž 30 

osob může sedět, zařízená temná komora, klubovna 

jako knihovna, kancelář a sociální zařízení, a ještě 

jedna volná zvláštní místnost jako budoucí dílna. 

Z ochozu kolem věže s kopulí je volný výhled na 

západ, sever a východ. Po odstěhování zbylých dře-

věných garáží, v nichž je zatím sklad různého materiálu 

pro další výstavbu parku kultury a oddechu, bude 

kolem hvězdárny upraven pěkný parčík.  

Lidová hvězdárna se stala první stavbou částí 

budovaného parku kultury a oddechu. 

 

 

Výstavba hvězdárny v číslech 

 

Náklady na stavbu 

- zednické práce 10.450,- Kč 

- zámečnické práce   8.000,- Kč 

- klempířské práce 15.000,- Kč 

- truhlářské práce   4.700,- Kč 

- elektro rozvody a vybavení   5.000,- Kč 

- ostatní náklady   6.400,- Kč 

Náklady celkem 49.550,- Kč 

 

Milníky stavby 

1963 projektová příprava 

12. 1. 1964 žádost o stavební povolení 

29. 1. 1964 souhlas MěNV Sezimovo Ústí na 

základě místního šetření 

12. 5. 1964 souhlas OÚ Tábor k umístění stavby 

lidové hvězdárny 

20. 5. 1964 zahájení stavby 

6. 6. 1965 slavnostní otevření hvězdárny 
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Architektura a vzhled hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí 

Ing. Štěpán Kovář, PhD. 

 

V České republice má výstavba astronomických 

observatoří velkou tradici. Praha byla místem, kudy 

doslova kráčely dějiny astronomie, když se zde na 

počátku 17. století setkali významní astronomové 

Tycho Brahe a Johannes Kepler. Druhý jmenovaný 

v domě v Karlově ulici u Karlova mostu definoval dva 

nebeské zákony o pohybu planet – fundamentální 

zákony nebeské mechaniky. O století později vznikla ve 

věži pražského Klementina  první hvězdárna zásluhou 

prof. Josefa Steplinga. Ten ji vybavil přístroji z vlastních 

peněz a tím jakoby předznamenal, jak budoucí 

hvězdárny mohou vzniknout – pouze nebývalým úsilím 

svých zakladatelů. 

Přelom 19. a 20. století je pro výstavbu hvězdáren 

na území Česka důležitým mezníkem. Došlo k výstavbě 

ondřejovské observatoře, která na sebe vzala úlohu 

největší observatoře v zemi a tuto úlohu si ponechává 

doposud. Byla vybudována z nadšení pro vědu, z peněz 

nikoliv bohatých mecenášů, ale ze zdrojů soukromé 

firmy založené dvěma bratry za účelem získání 

prostředků na výstavbu vlastní hvězdárny. V roce 1928 

byla k 10. výročí založení státu věnována Českoslo-

venské republice. 

V první čtvrtině 20. století byly postaveny 

hvězdárny v Nižboru, Mikulášovicích, Pardubicích, 

Praze a Brně. Důležitým okamžikem je rok 1917, kdy 

byla založena Česká astronomická společnost, jejímž 

hlavním cílem bylo vybudování lidové hvězdárny 

v Praze. Po několika provizorních stanovištích (umělá 

jeskyňka v Havlíčkových sadech, věž Hlavního nádraží, 

Klementinum) se po 11 letech v roce 1928 podařilo na 

Petříně vybudovat moderní velkou lidovou hvězdárnu a 

vybavit ji kvalitními přístroji. Během této doby si 

někteří členové astronomické společnosti postavili 

hvězdárny vlastní – Karel Novák na Smíchově, lékárník 

Fischer v Podolí nebo dr. Böhm na Hřebenkách. 

Ve třicátých letech 20. století se výstavba 

hvězdáren dostala opět i mimo Prahu – Valašské 

Meziříčí, České Budějovice, Tábor, Plzeň. Druhá světová 

válka pochopitelně tyto snahy přerušila a v období let 

1939 až 1945 vznikla jediná hvězdárna – v Holešově na 

Moravě. 

V dalším období, tedy po roce 1945, bychom 

nalezli několik vln budování hvězdáren. První vlna byla 

na přelomu 40. a 50. let, pak počátkem 60. let v sou-

vislosti s lety umělých družic a rozvojem kosmonautiky. 

Období 70. a 80. let byla v oblasti budování hvězdáren 

chudší. Teprve koncem 80. let a především pak 

v posledním dvacetiletí je možné zaznamenat nárůst 

počtu hvězdáren a zvýšení jejich aktivity. 

Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí spadá 

rokem vzniku do druhé poválečné vlny výstavby 

lidových (veřejných) hvězdáren.  Ve společnosti byla 

silná poptávka po astronomickém poznání vyvolaná 

zejména úspěchy kosmonautiky, a tak mnohé žádosti 

astronomických nadšenců o finanční dotaci na stavbu 

hvězdárny padly na úrodnou půdu. Vybudovat novou 

hvězdárnu bylo tehdy možné pouze pod patronátem 

tzv. závodních výborů jednotlivých státních podniků. 

(Později se objevilo několik soukromých hvězdáren, ale 

například hvězdárna v Husinci musela úředně 

vzniknout jako včelín.) Nejprve bylo nezbytné 

ustanovit astronomický kroužek, zahájit činnost a 

podat návrh na výstavbu observatoře. Následně pak 

státní podnik po mnoha urgencích a vytrvalém 

přesvědčování uvolnil potřebné finance, zajistil 

pozemek nebo dodal pouze stavební materiál. Nápad, 

projekt, organizace výstavby, zajištění stavebního 

personálu a mnohdy i potřebné vybavení včetně 

hlavního dalekohledu však téměř bez výjimky ležely na 

bedrech toho, kdo s nápadem nové hvězdárny přišel. 

Od dob steplingových se mnoho nezměnilo. Být 

zakladatelem hvězdárny znamenalo i 

v roce 1965 zvládnout mnoho profesí 

najednou: od mediátora přesvědču-

jícího svého zaměstnavatele k nemalé 

investici, přes asistenta autorizova-

ného projektanta, stavbyvedoucího, 

prosebníka svých přátel o práci 

zdarma až po vedoucího nové 

hvězdárny, který jí vymýšlel měsíční 

program a zajišťoval pravidelnou 

činnost. Bez nároku na honorář a 

obvykle jen ve svém volném čase. 

Právem se tedy jména zakladatelů 

v několika případech stala součástí 

názvu jimi vybudovaných hvězdáren 
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jako poděkování za veliké úsilí vynaložené při vzniku a 

provozu v prvních letech činnosti. A nejinak je tomu i 

v případě hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí.       

Typologicky patří sezimovská hvězdárna mezi 

lidové hvězdárny střední velikosti, které přesně odráží 

odhadovanou návštěvnost daného místa. Jedná se o 

přízemní stavbu o zastavěné ploše asi 100 m
2
 nabízející 

přednáškový sál pro 30 osob, pracovnu, dílnu, šatnu, 

kuchyňku, místnost pro mobilní dalekohledy, sociální 

zařízení a prostornou kopuli o průměru 4,5 metru pro 

astronomický dalekohled. Je patrné, že při stavbě 

hvězdárny František Pešta nemyslel výhradně jen na 

popularizaci astronomie, ale také na odbornou práci – 

do prostorné kopule bylo možné i po letech provozu 

nainstalovat velký dalekohled o průměru primárního 

zrcadla 300 mm. Odtud byl vybudován i přímý vstup na 

kopuli obepínající ochoz, který dodnes slouží jako 

účelná pozorovací terasa. Ve výbavě observatoře 

nechyběla ani temná komora pro vyvolávání nasní-

maných filmů a zvětšování astronomických fotografií. 

S nástupem digitální fotografie temné komory pozbyly 

významu, sezimovští astronomové ji proto přeměnili 

na praktickou kuchyňku. 

Umístění hvězdárny do parku aktivit (letní kino, 

koupaliště) s výhodou umožňuje astronomická pozoro-

vání i před hvězdárnou. Přilehlý park se v případě 

velkého zájmu proměňuje (obvykle při mimořádných 

nebeských úkazech) na pozorovací stanoviště, kdy se 

využívá přenosných dalekohledů doplňujících přednáš-

ku přímo pod noční oblohou. Architekturu hvězdárny 

tvoří dvě hlavní tělesa – budova hvězdárny a kruhová 

věž kopule. Ta tečně přiléhá k severní stěně budovy a 

je umístěna téměř v její ose. Vstup do kopule je řešen 

schodištěm z hvězdárny. Prostor pod kopulí, dnes vyu-

žívaný jako sklad, je pak přístupný z vnějšku. Zajímavé 

řešení bylo i mírné předsazení šikmé střechy, které 

před hvězdárnou vytvořilo příjemný prostor zastřešené 

terasy. S postupem času se však tento prostor ukázal 

jako nevhodný – nezvaní hosté zde s lahvemi alkoholu 

trávili svůj volný čas. Sezimovští se tedy rozhodli pro 

jeho uzavření a vznikla jim tak již zmíněná šatna a 

úschovna mobilních dalekohledů. Před touto stavební 

úpravou i po ní působí hvězdárna z architektonického 

hlediska velmi čistým dojmem. Prosté spojení dvou 

základních geometrických těles představuje jednodu-

chý, a přesto velmi nápaditý vzhled lidové hvězdárny. 
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Lidová hvězdárna v Sezimově Ústí 

 

Otevření hvězdárny v roce 1965 

Slavnostní otevření hvězdárny v Sezimově Ústí 

proběhlo 6. července 1965 v 10 hodin dopoledne za 

přítomnosti představitelů města, Klubu pracujících, 

zástupců firmy Kovosvit a samozřejmě za účasti členů 

v té chvíli končícího astronomického kroužku. Hvězdár-

na nesla již od svého otevření název Lidová hvězdárna 

Sezimovo Ústí a zařadila se tak k mnoha dalším 

hvězdárnám v Československu, které byly postaveny po 

druhé světové válce. František Pešta byl jmenován 

vedoucím hvězdárny a činnost hvězdárny zůstala 

zaštítěna Klubem pracujících n. p. Kovosvit, stejně jako 

tomu bylo u astronomického kroužku.  

K otevření hvězdárny obdržel astronomický krou-

žek blahopřání z hvězdárny ve Veselí nad Moravou, 

Lidové hvězdárny v Praze, Hvězdárny a planetária 

v Brně a také od firmy Meopta. 

Jak si můžeme přečíst z dobových záznamů 

k 10. výročí hvězdárny: „Lidová hvězdárna byla budo-

vána se snahou, aby celá veřejnost se školní a 

učňovskou mládeží měla možnost po vykonané denní 

práci odpoutat se od Země do prostoru kolem ní a 

z něho do hlubin Vesmíru a na základě vědeckých 

poznatků osvojit si představu o světovém vědeckém 

názoru na Vesmír. Hlavní její úkol tedy je popularizace 

astronomie na základě vědeckých poznatků.“  

Dva z mnoha článků pojednávajících o otevření 

hvězdárny si dovolíme uvést v plném rozsahu: 

Cesta ku hvězdám se otevřela 

Necelé tři stovky obyvatel Sezimova Ústí byly 

minulou neděli svědky malé, ale velmi radostné udá-

losti. Po jedenácti měsících usilovné práce byla na 

okraji města slavnostně otevřena hvězdárna. 

Slavnostní rámec nedělnímu otevření hvězdárny 

udělala také dechová hudba Klubu pracujících, která 

v mlhavém a deštivém ránu vesele vyhrávala pro 

všechny návštěvníky. Krátce po desáté hodině přivítal 

všechny přítomné obyvatele předseda Klubu pracujících 

František Krejčí. Po něm pak hovořil předseda 

Městského národního výboru, soudruh Beran. Poděko-

val především těm pracovníkům, kteří se na vybudo-

vání hvězdárny nejvíce podíleli. Pak soudruh Beran 

přestřihl pásku a pozval všechny přítomné k prohlídce 

nového díla. 

Budovatelé sezimoústecké hvězdárny se opravdu 

vytáhli. Mimo pěkné kopule s dalekohledem má hvěz-

dárna pracovnu, klubovnu, temnou komoru a sociální 

zařízení. Ale to není všechno. Počítá se s tím, že 

součástí areálu bude v budoucnu ještě letní kino se 

širokým plátnem pro 800 diváků, restaurace a taneční 

parket. Vybudování hvězdárny v Sezimově Ústí je 

skutečně záslužnou akcí. Má, jak také řekl předseda 

MěstNV soudruh Beran, sloužit nejen široké veřejnosti, 

ale především přispět pro obohacení naší vědy. Do jaké 

míry se to podaří, o tom už rozhodnou naši astrono-

mové, členové kroužku Klubu pracujících. 
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Hvězdárna nad Kozskou roklí 

Myslel jsem, že uvidím Venuši, ale nikdo se k tomu 

neměl, aby mi ji ukázal. Zůstalo jen při otevření nové 

hvězdárny. Naštěstí pro Venuši. Kdo ví, jak by obstála 

ve srovnání s mou ženou. 

Na tabuli před vchodem můj zrak pozorně sledoval 

plánek, jak to bude jednou vypadat kolem hvězdárny 

Klubu pracujících národních podniků Kovosvit a Silon. 

Amfiteátr pro osm set diváků, park, dětské hřiště, krytý 

kuželník, zahradní posezení s tanečním parketem. Snad 

se toho dočkají moje děti. Kajícně se omlouvám, že 

jsem takovou neprozřetelnou pasivní a demobilizující 

poznámku vůbec vyslovil. Duchovní otec astronomic-

kého kroužku František Pešta mě za ni změřil takovým 

až do žaludku pronikajícím pohledem, že jsem málem 

neobědval, a to moje manželka, přísahám, umí vařit. 

Víte vůbec, jak vzniká taková 

hvězdárna? Do Klubu přišel soudruh 

Pešta s náčrtkem na papírku a na 

základě životních zkušeností s ne-

smělým návrhem, jak by se mohla 

pořídit malá hvězdárnička s kopulí a 

malou místností. Pracovníci Klubu 

mu řekli, že takovou kůlničku nemá 

cenu stavět. Když už se do něčeho 

dají, tak to musí být pořádná věc. 

Pešta honem přikresloval, jak by to 

pořádně mělo vypadat. 

Loni se začalo. Během jednoho 

roku vyrostla v akci Z budova s otá-

čecí kopulí, pracovnou, přednáško-

vou síní, temnou komorou a 

příslušenstvím. Minulou neděli si 

občané na slavnostním otevření 

mohli zařízení prohlédnout. Hrála 

hudba, přestřihovala se páska, 

filmovalo se, fotografovalo. 

Hodnota díla přesahuje čtvrt 

milionu korun. Místní občané, 

armáda, členové Klubu pracujících a 

astronomického kroužku za podpory 

Městského národního výboru od-

pracovali přes sedm tisíc hodin. 

Nemilují okázalosti a velikou chválu, 

ale uznání zaslouží tajemník Klubu 

pracujících Václav Kalina, důchodce 

Vojtěch Krajíček, Karel Hartman, 

Ladislav Pečenka, Jan Pěchota … 

Peštu nesmím jmenovat, ten by zase 

mohl na mě vrhnout pohled. 

Kopule má průměr čtyři a půl 

metru. V ní je namontován hvěz-

dářský zrcadlový dalekohled o 

průměru patnáct centimetrů, značky 

Zeiss. Maximálně přibližuje čtyřistakrát. Čiperové 

z Kovosvitu obkoukali kopuli ve Veselí nad Moravou, 

v Brně a Jindřichově Hradci a udělali svou vlastní 

vylepšenou kopuli. Od náčrtu křídou na dveřích 

k hotovému dílu byla cesta namáhavá, ale rychlá. Teď 

už kopule můžeme kliďánko dodávat všude, kde by je 

potřebovali, prohlásil jeden z mužských chův dítka 

z železa, dřeva a mědi. 

Za pár týdnů stavba proschne, přístroje budou 

stabilně namontovány. Astronomické kroužky a hlavně 

mládež si přijdou na své. 

Manželka říká, že astronomii nerozumím. Mám to 

na hvězdárnu blízko a nějaký rok čas. Než mi děti 

vyspějí do školního věku, dávno budu na hvězdy 

odborníkem.  

11. 6. 1965 – deník Palcát 
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Zajištění dalekohledu a vybavení 

Již roku 1963 a na základě schválených 

prostředků na stavbu hvězdárny, získal 

astronomický kroužek příslib na finanční 

zajištění nákupu hlavního dalekohledu. 

Vzhledem k neexistenci výroby dalekohledu 

potřebných parametrů v tehdejším Česko-

slovensku byl vybrán dalekohled s fotogra-

fickou komorou a montáží z produkce firmy 

Carl Zeiss. Výběr to byl dobrý, měl však jeden 

drobný háček. Pro nákup nebyly nutné pouze 

finanční prostředky v československé měně, 

ale tyto prostředky bylo nutné směnit za cizí 

měnu, v tomto případě za východoněmeckou 

marku. To byl v socialistickém hospodářství 

téměř nadlidský úkol, a i s využitím mnoha 

doporučení a mnoha známých se jej nepo-

dařilo během roku 1963 ani během roku 

dalšího vyřešit. Proto, i když byl dalekohled 

objednán v roce 1963, bylo jeho dodání 

realizováno až o dva roky později. 

Díky nepolevující snaze se nakonec vše 

podařilo a hvězdárna tak získala výborný 

pozorovací nástroj od výrobce Carl Zeiss – 

zrcadlový dalekohled konstrukce Cassegrain 

(150/2250) s fotografickou komorou a 

paralaktickou montáží včetně elektrického 

pohonu. 

V průběhu prvních let se podařilo pro 

činnost hvězdárny zajistit i další přístroje a 

pomůcky, mezi které patřilo elektrické 

telurium, prosvícený hvězdný globus, helio-

graf, plastická mapa Měsíce, diaprojektor, velké 

množství diapozitivů, obrazy Měsíce, planet, mapy 

apod. Kromě zmíněných astronomických pomůcek se 

podařilo zajistit přístroje pro téměř kompletní 

meteorologickou stanici – termograf, barograf a hydro-

graf, ale také kompletní vybavení temné komory. Mezi 

zajímavostmi ve vybavení můžeme také nalézt přesné 

elektrické hodiny s rozvodem do podružných hodin 

v klubovně a kopuli. 

 

Začátek činnosti hvězdárny 

Jak již bylo řečeno, po slavnostním otevření mu-

sela novostavba hvězdárny řádně vyschnout, a to byl 

čas pro přípravu plného provozu. 

Poté, co byla hvězdárna alespoň částečně vyba-

vena nábytkem, okamžitě zahájili její členové činnost, 

mezi kterou vévodila popularizace astronomie, stejně 

jako tomu bylo v astronomickém kroužku. Hvězdárna 

skýtala obrovskou výhodu v možnosti večerních pozo-

rování, která nebyla tolik rušena pouličním osvětlením. 

Tato skutečnost se samozřejmě projevila na návštěv-

nosti hvězdárny, kdy díky velkému zájmu byly záhy 

zavedeny tři pozorovací večery v týdnu. 

František Pešta v té době přestěhoval na hvězdár-

nu část své astronomické knihovny, kterou se postupně 

dařilo doplňovat nákupem nových knih. S nákupem 

knih i dalšího vybavení pomáhal ve velké míře Klub 

pracujících a jeho tajemník pan Kalina, díky kterému se 

brzy mohla začít využívat fotokomora i klubovna.  

Již krátce po otevření hvězdárny začala být její 

střecha „využívána“ staršími dětmi, které se na ni 

dostávaly přes ochoz kopule. Již v roce 1965 byla na 

toto jejich chování podána první stížnost, ale situace je 

i po padesáti letech stále stejná. 

Od vzniku hvězdárny se stal jejím vedoucím 

František Pešta, jehož zásluhou hvězdárna vznikla. Pod 

jeho vedením se činnost hvězdárny, tedy lépe řečeno 

členů hvězdárny, ustálila v několika oblastech, mezi 

nimiž opět dominovala popularizace. Tentokrát se vše 

konalo již ve vlastním, a nebylo proto tak velkým 

problémem doplňovat astronomické přednášky 

praktickým pozorováním. Postupem doby se podařilo 

získat vlastní promítačku i mnoho sad diapoztivů 
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s různou astronomickou a kosmonautickou tematikou. 

Úsměvně dnes působí tendenčně zaměřená pásma 

nekriticky vychvalující úspěchy socialistické vědy, ale 

vždyť co jiného bylo možné v sedmdesátých letech 

sehnat. 
 

Světelné znečištění 

Samostatnou kapitolu tvoří snahy o fotografování 

noční oblohy a objektů na noční obloze, mezi kterými 

byly např. planety a galaxie. Postupně se vyzkoušely 

různé fotografické materiály, expozice, způsoby 

zpracování negativů i pozitivů, ale výsledky byly stále 

ne mnoho dobré. To bylo způsobeno nikoli obsluhou 

nebo špatným postupem, ale dnes můžeme říci, že to 

bylo zapříčiněno spíše světelným znečištěním noční 

oblohy. To mělo za následek, že na fotografiích nebylo 

černé nebo alespoň tmavé pozadí, a tím pak fotografie 

nedosahovaly potřebného kontrastu.  

 

První desetiletí (1965–1974) 

Prvním předsedou hvězdárny se v květnu 1965 

stal František Pešta, místopředsedou a hospodářem 

Karel Hartman, kulturním referentem Ladislav 

Pečenka, propagačním referentem Zdeněk Niederle a 

hlavním údržbářem Vojtěch Krajíček. 

Nová hvězdárna byla velkým magnetem pro 

obyvatele ze širokého okolí, a proto byly pozorovací 

večery rozšířeny na tři dny v týdnu – pondělí, středa, 

pátek. V červenci 1965 prošla hvězdárna rovněž zatěž-

kávacím testem, kdy při vydatném dešti zateklo do 

kopule v místech vstupu na ochoz. 

Hvězdárnu navštívil 26. září 1965 astronomický 

kroužek z Písku, jehož členové se zajímali o stavbu 

hvězdárny. Dle všech náznaků měli stejnou touhu, 

postavit si vlastní hvězdárnu, která však v Písku do 

dnešní doby chybí. 

Výroční schůze dne 29. října 1965 se zúčastnilo 

neuvěřitelných 112 lidí. Na této schůzi bylo potvrzeno 

stávající vedení hvězdárny, byla zhodnocena výstavba 

hvězdárny a především byla nastíněna možná budouc-

nost a rozvoj fungování hvězdárny. 

„Jsem mile potěšen, jaká krásná hvězdárna tu 

vznikla za těch několik let, co jsem tu nebyl. Ze srdce 

přeji astronomickému kroužku i jeho spoluhra-

covníkům, aby se jim práce dařila a aby úspěšně 

předávali lásku k této vědě mnoha dalším budoucím 

spolupracovníkům“ napsal dne 30. 5. 1966 po skončení 

přednášky Jiří Mrázek, z ČSAV Praha do kroniky 

hvězdárny. 

Jako by nebylo dost problémů s pořizováním hlav-

ního dalekohledu, jehož dodání trvalo téměř 3 roky. 
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V roce 1966 jsou již dva roky objednány přístroje pro 

meteorologickou stanici a vybavení hvězdárny, ale 

jejich dodání je stále v nedohlednu. Stejně jako dříve 

na dalekohled, nyní čekají členové hvězdárny na baro-

graf, hydrograf, termograf, heliograf a přesné hodiny. 

V listopadu 1967 začal navštěvovat hvězdárnu 

astronomický kroužek táborské Madety. Kroužek do-

cházel na hvězdárnu každý lichý týden, ale jak dlouho 

tato aktivita trvala a ani jiné bližší informace o tomto 

kroužku nejsou známy. 

Mezi další sympatické záznamy z hvězdárenské 

kroniky patří zápis od významného českého astronoma 

Josefa Sadila z 10. dubna 1968: „Moje první a doufám, 

že ne poslední návštěva na velmi sympatické S. Ústecké 

hvězdárně.“ 

Z různých dokumentů nalezených v korespondenci 

hvězdárny můžeme usoudit, že počínaje rokem 1968 a 

také díky politickým událostem nastává několikaleté 

období úřednického „chaosu“.  V prosinci 1968 byla 

ohlášena kontrola hvězdárny z Ministerstva kultury, 

která byla následně přeložena na polovinu roku 1969, 

aby se nakonec vůbec neuskutečnila. Zájezd napláno-

vaný na konec srpna 1968 do Ondřejova se z bezpečí-

nostních důvodů neuskutečnil. Jednání o přednášce 

J. Mrázka na téma Apollo 11 skončila nakonec také do 

vytracena.  

Něco se přeci jen podařilo. V zápise kroniky 

z listopadu 1968 se dozvídáme o promítání diapozitivů 

a besedě o Los Angeles, které vedl jakýsi host z Tábora. 

Dále je zde také neautorizovaný zápis z 21. července 

1969: „Vystoupil první člověk na Měsíci. Byli to američtí 

kosmonauti Armstrong a Aldrin.“ 

Zpět k úředníkům a úřadům. Činnost hvězdárny si 

v roce 1970 začal přivlastňovat a vykazovat Městský 

národní výbor Sezimova Ústí. Ve zprávě o činnosti 

hvězdárny za rok 1970 si proto můžeme přečíst 

důrazný dodatek, že jde o hvězdárnu Klubu pracujících 

a nikoli Národního výboru.  

Ani rok 1972 není bez drobných zádrhelů, které 

však na činnost hvězdárny pro veřejnost nemají žádný 

znatelný dopad. Nacházíme např. poznámku, že si 

„někdo“ na stolech v klubovně udělal skladiště bot, 

šatů a dalších osobních věcí. O rok později pak zaujme 

podobná poznámka o tom, že před hvězdárnou stojí 

stará akumulační kamna, uvnitř hvězdárny se naopak 

objevila stará naftová kamna. Vzhledem k tomu, že byl 

připsán dovětek s požadavkem na nápravu, lze 

předpokládat, že se určitě nejednalo o plánovaný 

„sponzorský dar“. 

Neocenitelným zdrojem dalších informací o 

prvních deseti letech fungování hvězdárny jsou kromě 

kroniky i podklady k výstavě o prvních 10 letech 

hvězdárny, ale hlavně zpráva sepsaná ke stejnému 

výročí. Ve zprávě se můžeme dočíst informace jak o 

činnosti hvězdárny, tak i statistické údaje o návštěv-

nosti, počtech pozorování apod. 
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Úvodem zmíníme hlavní čísla prvního desetiletí, 

mezi která patří více jak 8000 návštěvníků hvězdárny a 

přednášek, celkem 782 pozorovacích večerů s 282 

večery s jasnou oblohou. Služeb hvězdárny využilo 32 

škol a 6 pionýrských skupin. Na hvězdárně byli 

zaznamenáni návštěvníci z Brna, Dvora Králové, Hradce 

Králové, Jindřichova Hradce, Milevska, Pardubic, NDR, 

Písku, Plzně, Vlašimi, Sedlčan, Úpice a snad z celého 

okresu Tábor.  

Vzhledem k omezené kapacitě klubovny se usku-

tečnilo celkem 6 na návštěvníky bohatých přednášek 

ve velkém sále Společenského domu za účasti celkem 

580 posluchačů. Návštěvníci tak měli možnost 

vyslechnout poutavé přednášky prof. RNDr. Vladimíra 

Gutha, DrSc., z Ondřejova, RNDr. Jiřího Mrázka, CSc., a 

doc. Dr. Antonína Mrkose CSc. Další tři přednášky 

v malém sále Společenského domu za účasti celkem 

180 posluchačů vedl František Kadavý z petřínské 

hvězdárny v Praze, výrobci zrcadlových dalekohledů 

bratři Erhartové a Josef Sadil z Prahy. 

To byly velké přednášky, které se 

konaly každým rokem, zato menších 

přednášek, převážně vedených Františ-

kem Peštou, bylo na 179, tedy jedna až 

dvě přednášky měsíčně. Takové před-

nášky neměly pevně stanovený obsah, 

ale začínaly většinou tématem právě 

viditelných objektů na obloze a pokra-

čovaly dle dotazů a zájmu posluchačů 

souvisejícími tématy. Mezi tématy 

výkladu, která často přecházela v bese-

dy či diskuze, nalézáme nejčastěji 

sluneční soustavu, Slunce, Mléčnou 

dráhu, mlhoviny, galaxie, mezihvězdné 

vzdálenosti, ale i nejnovější poznatky 

o výzkumu Měsíce, planet a vzdále-

ného vesmíru. 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, 

téměř 2/3 pozorovacích večerů postihlo nepříz-

nivé počasí, ve kterém dominovaly roky 1969, 

1970 a 1972. Pokud i za takových podmínek 

zavítali na hvězdárnu návštěvníci, následovalo 

krátké teoretické seznamování s astronomií a 

vesmírem. Službu konající člen hvězdárny 

v takovém případě s oblibou používal elektrické 

telurium pro názornou ukázku oběhu Země 

kolem Slunce a Měsíce kolem Země. Kromě 

teluria byly používány i další názorné pomůcky, 

jako je hvězdný globus, plastická mapa Měsíce 

apod. Pro seznamování s nejnovějšími výsledky 

kosmického výzkumu byly využívány spolehlivé 

informace z časopisů Říše hvězd, Kozmos, 

Vesmír a Kosmické rozhledy.  

Nepříznivé počasí pro pozorování většinou 

znamená oblačnou oblohu, ale v lednu 1972 

byla dokonce činnost hvězdárny pro velmi 

nepříznivé podmínky, tedy i silný mráz, a tím nemož-

nost řádného vytápění kanceláře a klubovny, úplně 

pozastavena. 

Při pozorovacích večerech měli služby pracovníci 

hvězdárny (František Pešta, Karel Hartman, Ladislav 

Pečenka, J. Pomahač, V. Krajíček, Stanislav Průcha), 

a to jak už to bývá, bez ohledu na svůj volný čas 

a odměnu. 

Členové hvězdárny neseděli stále v klubovně nebo 

nepostávali kolem dalekohledu, ale na oplátku také 

navštěvovali v tomto období semináře na jiných hvěz-

dárnách. Nyní se již můžeme pouze dohadovat, nakolik 

byly odborné a nakolik politické, nakolik byly 

dobrovolné, a proto zde raději uvádíme doslovnou 

citaci z roku 1975: „Rozhodnutím Ministerstva kultury 

ČSR byla Hvězdárna Mikuláše Koperníka v Brně 

začleněna do ústřední sítě kulturně výchovných zařízení 

a stala se metodologickým centrem kulturně výchovné 
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činnosti pro hvězdárny, planetária a astrono-

mické kroužky v České socialistické republice. Aby 

plnila své poslání, svolává Hvězdárna do Brna 

ředitele a vedoucí pracovníky hvězdáren do 

dvoudenních astronomických seminářů, kterých 

se zúčastňujeme. Nové poznatky, které byly 

v těchto seminářích získány, se pak přenášejí při 

příležitostných výkladech populární cestou 

návštěvníkům hvězdárny.“ 

Vedoucí hvězdárny sestavoval měsíční pro-

gram pozorování, který byl vždy vyvěšen za 

oknem hvězdárny a ve výkladní skříni Spole-

čenského domu. Aby s programem hvězdárny 

bylo seznámeno co nejvíce obyvatel Sezimova Ústí a 

širokého okolí, byl pravidelně zveřejňován v pod-

nikovém časopise Kovosvit a v deníku (okresních 

novinách) Palcát.  

Kromě programu sepisoval František Pešta i kratší 

populární astronomické články, které vycházely opět 

v okresních novinách Palcát, ale také v Jihočeské 

pravdě. Na výzvu redakce Jihočeské pravdy zasílal 

Pešta po celý rok 1967 pravidelně dvakrát měsíčně 

články s astronomickou tematikou. 

Úzké kontakty měla hvězdárna ze Sezimova Ústí 

s obdobnými hvězdárnami ve Valašském Meziříčí, 

Rokycanech, Úpici, Hradci Králové, na Kleti, v Brně 

i Praze.  

Za zmínku stojí i články o výstavbě, otevření a 

fungování hvězdárny a výpisy z pojednání o strkov-

ských meteoritech, zveřejněné v odborném astrono-

mickém časopise Říše hvězd. 

 

Druhé desetiletí (1975–1984) 

Jak jinak začít druhou dekádu, než krásným 

citátem z hvězdárenské kroniky: „Do nekonečného 

vesmíru na Jupitera a Saturna jsme se podívali, 

měsíček v první čtvrti pohladili, a uvědomili jsme si, jak 

jsme malí, nicotní a jak nicotné a směšné jsou naše 

spory na matičce Zemi.“ Za klub přátel Národního 

divadla v Chýnově 17. 2. 1975. 

Jak jinak pokračovat v úvodu druhé dekády, než 

internacionální zdravicí zapsanou v hvězdárenské 

kronice a tamtéž i přeloženou do jazyka českého: 

„Soudruhům z lidové hvězdárny za jejich věnování se 

dobrovolnému studiu naší sluneční soustavy, tak jako 

za jejich velké přátelství a spolupráci, již nám prokázali, 

i za vysvětlivky, jež nám poskytli, díky.“ Od kubánských 

soudruhů, 30. 3. 1976. 

Druhou dekádu zahájila hvězdárna vzpomínkovou 

výstavou k 10. výročí hvězdárny, která byla instalována 

v prostorách Klubu pracujících. Výstavu během něko-

lika dnů navštívilo velké množství zájemců, kteří často 

zavzpomínali nad historickými fotografiemi z výstavby 

hvězdárny nebo si prohlédli vystavené přístroje 

z vybavení hvězdárny. 

Až do roku 1981 je na hvězdárně vše při starém. 

Pešta hvězdárně předsedá a je hlavním tvůrcem jejího 

programu, který se postupně rozšířil i na výjezdy do 

pionýrských táborů, škol a dalších institucí. Ovšem ve 

zmíněném roce 1981 se zdravotní stav Františka Pešty 

začal zhoršovat, a tak se vedení hvězdárny dne 

30. června 1981 ujímá Karel Hartman. 

Peštův zájem o dění na hvězdárně 

neopadá, ale přidávající se zdravotní 

komplikace mu od konce roku již nedo-

volují na hvězdárnu dojíždět. Z něko-

lika dopisů je jasné, že se snaží pomoci 

alespoň korespondenčně. 

Koncem roku 1982 je ale v kroni-

ce hvězdárny zápis: „Druhého návratu 

Halleyovy komety se František Pešta již 

nedočkal. V sobotu 13. listopadu 1982 

dotlouklo srdíčko tohoto velkého astro-

noma naposledy ... My, kteří jsme ho 

znali, v něm ztrácíme především dobré-

ho člověka, celým srdcem oddaného 

popularizaci vědy. Všude, kam vkročil, 

zanechal obrovský kus práce. Jen 
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málokomu se podaří založit pobočku astronomické 

společnosti nebo prosadit stavbu hvězdárny. Odešel 

člověk, který se dokázal radovat z každého dílčího 

úspěchu svých kolegů. Ačkoli už není mezi námi, jeho 

dílo bude žít. Členové astronomického kroužku.“ 

Něco končí a něco začíná, a tak v roce 1982 zahájil 

Zdeněk Soldát zakreslování sluneční fotosféry metodou 

projekce. Pro zákresy začal používat refraktor 80/1370 

mm, doplněný za okulárem deskou na připevnění 

formuláře pro zákres.  

Významná událost v pozorování těles sluneční 

soustavy nastala v Sezimově Ústí dne 23. června 1983, 

kdy byla poprvé pozorována planeta Uran. Tato událost 

je tak zapsána a dvakrát podtržena Zdeňkem Soldátem 

v kronice hvězdárny. 

V roce 1984 odvysílala televize nový seriál 

s názvem Okna vesmíru dokořán, jehož průvodcem byl 

pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV RNDr. Jiří Grygar, 

CSc. Po veřejných přednáškách v Jindřichově Hradci a 

Táboře zavítal Jiří Grygar i do Sezimova Ústí 

s přednáškou na téma „Současné problémy 

astronomie“. Na základě zmíněného televizního 

seriálu měla přednáška ve velkém sále Spole-

čenského domu obrovský ohlas, o kterém svědčí 

návštěva více jak 350 posluchačů. S touto akcí je 

spojen i sympatický zápis v kronice hvězdárny: 

„Po přednášce v Klubu – kam jinam než na 

hvězdárnu! Jiří Grygar“ 

 

Třetí desetiletí (1985–1995) 

Třetí dekádu existence hvězdárny zahajuje 

událost, na kterou se těšily generace astrono-

mů. Ta nastala v roce 1986 a byl jí návrat nej-

slavnější ze všech komet, komety Halleyovy.  

První pozorování tohoto návratu proběhlo 

sice již v roce 1982, ovšem s technikou v mnoha 

řádech dokonalejší, než je k dispozici na 

hvězdárně v Sezimově Ústí. Zde se první 

potvrzené pozorování podařilo v listopadu 

roku 1985, i když některé předpovědi na-

značovaly, že by mohla být vidět bez pou-

žití dalekohledů i pouhým okem. Vzhledem 

k poměrně malé jasnosti komety bylo po-

zorování velmi obtížné a členové hvěz-

dárny se tak chytali každé příležitosti před i 

po průletu komety kolem Slunce. Jak nejis-

té je ve skutečnosti předvídání jasnosti 

komet vyjádřil jejich slavný objevitel Fred 

Lawrence Whipple: „Chcete-li se sázet, 

vsaďte si na koně a ne na kometu.“  

Výborné povětrnostní podmínky 

s průzračnou oblohou umožnily v lednu 

1986 pozorovat kometu několik dnů po 

sobě. Kometa se sice nacházela nízko nad 

západním obzorem, ale její jasnost se naštěstí zlepšila 

a nakonec se pohybovala kolem 5,5 magnitudy, což je 

pro podmínky hvězdárny těsně pod hranicí jasnosti pro 

pozorování pouhým okem. V té době se kometa 

nacházela cca 180 milionů kilometrů od Země a cca 

140 milionů kilometrů od Slunce. 

Halleyova kometa je ze Země vidět každých cca 76 

let. Je nazvaná po Edmondu Halleyovi, který roku 1705 

jako první předpověděl její návrat. Je nejznámější ze 

všech komet, které se objevují periodicky, právě pro 

prvenství předpovědi jejího návratu. Rozborem oběžné 

dráhy se ukázalo, že kometa byla zaznamenána už při 

svých celkem 30 návratech ke Slunci. První doložené 

pozorování se uskutečnilo v Číně 240 let před naším 

letopočtem. V roce 1696 informoval královský astro-

nom Edmund Halley na setkání Královské společnosti 

v Londýně, že komety pozorované v letech 1531, 1607 

a 1682 mají velmi podobné oběžné dráhy. Dospěl tedy 

k závěru, že se jedná o tutéž kometu. Halley navíc 
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úspěšně předpověděl, že se kometa 

vrátí roku 1758, což byla historicky 

první předpověď návratu meziplanetár-

ního tělesa. 

Třetí dekádu zahájila hvězdárna 

přeci jen i jinak  než pozorováním vlasa-

tice, a to vzpomínkovou výstavou k 20. 

výročí hvězdárny, která byla instalována 

v prostorách Klubu pracujících. Výstavu 

během několika dnů navštívilo velké 

množství zájemců, kteří často zavzpo-

mínali tentokrát nejen nad historickými 

fotografiemi z výstavby hvězdárny, ale i 

nad fotografiemi a dokumenty z čin-

nosti hvězdárny. 

Vraťme se od vlasatic a výstavy 

zpět k hlavní činnosti hvězdárny, kterou 

se kromě tradiční popularizace pozvolna stávalo 

pozorování sluneční aktivity. Pro zdokonalení a získání 

nových poznatků se v roce 1986 Zdeněk Soldát, 

Vlastislav Feik a Roman Vítek zúčastnili praktika pro 

pozorovatele Slunce. Sluneční aktivitu odvozujeme od 

pozorování fotosféry, což je vnější vrstva slunečního 

povrchu, ze které přichází viditelné záření. Z jejího 

pozorování jsou odvozené fyzikální vlastnosti Slunce, 

protože se nachází bezprostředně nad konvektivní 

zónou. Na dně fotosféry přestává působit vztlaková 

síla, která způsobuje konvekci, a její jevy pozorujeme 

jako granulaci, supergranulaci a oscilaci v případě 

klidného Slunce a jako skvrny v případě aktivního 

Slunce. Z toho pak vyplývá vyhodnocování zákresů 

fotosféry s následným výpočtem relativního čísla 

a množství různých indexů. 

Na podzim roku 1986, tedy více jak po 20 letech 

od otevření hvězdárny, zatuhla ložiska na otáčení i 

otvírání kopule. Když na hvězdárně přestane fungovat 

věc, jako je kopule, do které navíc začne zatékat, je to 

pro astronomy tragédie. Následovalo tak nejen vyčiš-

tění a promazání ložisek, ale i úprava oplechování 

štěrbiny tak, aby při větším dešti do kopule nezatékalo. 

Od té doby se stavu ložisek a kopule obecně věnovala 

zvýšená pozornost a péče. 

Roku 1987 se hvězdárna v Sezimově Ústí stala 

zastávkou cyklistického putování astronomů – IV. roč-

níku Ebicyklu – cyklistické jízdy astronomů a příznivců 

astronomie. Spanilé jízdy od hvězdárny ke hvězdárně, 

především na území bývalého Československa se účast-

nil Zdeněk Soldát a Dáša Soldátová. Stejně jako ebi-

cyklisté trpí při dlouhých přejezdech mezi hvězdárnami 

svým sedacím ústrojím, i účastníci přednášek na dřevě-

ných židlích mohou trpět. Bolavá sedací část těla trpící 

při déle trvajících přednáškách proto doznává únorem 

1988 ulehčení, vzhledem k tomu, že do klubovny hvěz-

dárny byly pořízeny nové židle. Aby toho nebylo málo, 

následují na jaře opravy zásuvek, vypínačů a osvětlení, 

stejně jako výměna vodovodní baterie. 

Významné datum 17. listopadu 1989 

bylo památné i v Sezimově Ústí, kde byla 

týž den pozorována polární záře. Změny 

po roce 1989 však pro provoz hvězdárny 

nebyly z počátku nijak významné. Aktivita 

Slunce stále zaznamenává jedenáctiletý 

cyklus, planety a další objekty vzdáleného 

vesmíru jsou stále na svých místech. Čas 

na hvězdárně běží dál a je stále naplňován 

popularizací, pozorováními, přednáškami, 

které jsou však čím dál více otevřeny i 

západní vědě, kosmonautice a pomalu se 

tak dohání množství zatajovaných skuteč-

ností z jiné, než socialistické vědy. 

Rok 1991 zaznamenal dvě události. 

Vedoucím hvězdárny se stává Zdeněk 

Soldát. Druhou událostí je opět jedno 

sezimoústecké prvenství, které souvisí 
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s pozorováním noční oblohy, kdy 6. září 1991 byla 

v Sezimově Ústí poprvé pozorována planeta Neptun. 

Z běžných aktivit hvězdárny se vymyká rok 1992, 

kdy na žádost doc. Antonína Mrkose, předsedy 

pobočky ČAS v Českých Budějovicích, konala se 21. 

listopadu 1992 výroční schůze pobočky poprvé 

v historii jinde, než v Českých Budějovicích. Na této 

památné schůzi se doc. Antonín Mrkos vzdal funkce 

předsedy a Břetislav Vonšovský funkce jednatele. Do 

výboru pobočky ČAS byli zvoleni: František Vaclík 

(předseda), Ladislav Schmied (místopředseda), Roman 

Krejčí (pokladník) a Zdeněk Soldát (tajemník). 

Významným mezníkem v pozorování Slunce byl 

rok 1995, kdy Vlastislav Feik navázal blízký kontakt s 

významným pozorovatelem Slunce, panem Ladislavem 

Schmiedem z Kunžaku, který se věnoval zakreslování 

sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho pomocí začal 

Vlastislav Feik zpracovávat přehled 

sluneční fotosféry do tzv. synoptic-

kých mapek a tato odborná práce 

na hvězdárně se tak dostala na 

významně vyšší úroveň. Bylo to 

také období, kdy Milan Vavřík vy-

tvořil pro zpracování zákresů slu-

neční aktivity speciální software. 

Rokem 1995 také končí jedna 

historie sezimoústecké astronomie, 

končí Lidová hvězdárna v Sezimově 

Ústí. Není to tak, že by hvězdárna 

byla zbořena, prodána, privati-

zována, či přestavěna na fitness či 

sklad instalatérských potřeb, jako 

se to občas stalo po roce 1989. 

Není to tak, že by členové hvěz-

dárny odešli, přestala je bavit astro-

nomie nebo hromadně vymřeli. Ne-

zavírejte proto knížku a čtěte dál. 

Ladislav Schmied 

Člověk, který se neuvěřitelných 66 

roků věnoval systematickému pozoro-

vání Slunce, a za toto období pořídil 

více jak 12 500 zákresů sluneční foto-

sféry. To byl Ladislav Schmied, který do-

kázal své zálibě na profesionální úrovni 

zasvětit celý život! 

Narodil se v jižních Čechách, kde 

také prožil celý svůj život. Vystudoval 

obchodní školu v Jindřichově Hradci a 

zaměstnán byl jako účetní a rozpočtář. 

Už v době klukovských let projevoval 

zájem o astronomii, který se během 

středoškolského studia prohloubil a 

zavedl jej do řad České astronomické 

společnosti. Svoje vzdělávání v astro-

nomii neustále rozvíjel studiem odborných časopisů, 

především Říše hvězd, čilým písemným stykem s kolegy 

nebo kurzem astronomie pořádaným v letech 1961–

1964 v Českých Budějovicích. 

S manželkou Františkou žili v domku ve stře-

diskové obci Kunžak v okrese Jindřichův Hradec, na 

jehož zahradě L. Schmied vybudoval vlastní pozoro-

vatelnu se dvěma dalekohledy. Tuto využíval především 

pro zakreslování skvrn sluneční fotosféry, ale také pro 

výuková pozorování dětí z astronomického kroužku při 

základní škole Kunžak, který dobrovolně založil a vedl. 

Spolupořádal také meteorické expedice s účastníky ze 

svého kunžackého kroužku a členy Astronomického 

kroužku v Jindřichově Hradci. 

Problémem při jeho astronomických pozorováních 

byl zrak, který se mu stále zhoršoval a bránil mu 

v pozorování noční oblohy. Až ke sklonku života, po 
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dovršení 80 let, absolvoval laserové 

operace obou očí a získal tak možnost 

kvalitního pozorování a vidění bez 

silných brýlí. V kontextu tohoto celo-

životního hendikepu je jeho pozorovací 

dílo neuvěřitelně rozsáhlé. 

Už v roce 1943 ještě jako student 

střední školy vstoupil do České astrono-

mické společnosti a jako svoji kmeno-

vou odbornou skupinu si vybral Slu-

neční sekci, kterou v té době vedl RNDr. 

Zdeněk Ceplecha, DrSc. I přesto, že žil 

v malé obci poněkud odtrženě od hlav-

ního dění České astronomické společnosti, zůstal jejím 

členem celý život a vedl alespoň čilý písemný styk 

s ostatními členy. Díky svojí činnosti také obdržel 

čestné členství v této organizaci. 

Dle vlastních slov cítil L. Schmied v obci Kunžak 

určitou zeměpisnou odloučenost od práce kolegů 

astronomů. Z toho důvodu velmi uvítal snahy nedaleké 

skupiny astronomů-amatérů z Jindřichova Hradce 

vystavět hvězdárnu. 

V Jindřichově Hradci založil astronomický kroužek 

František Neuwirth, původně profesor Gymnázia 

v Bučovicích. Svá první hradecká pozorování pořádal na 

Tyršově stadionu. Poté, co kolem sebe soustředil další 

amatérské zájemce o astronomii, začal spolu s nimi 

usilovat o vybudování pozorovatelny. Vedoucí astrono-

mického kroužku v J. Hradci p. Mos oslovil L. Schmieda 

s nabídkou spolupráce, která se od té doby velmi 

zdárně rozvíjela. Ladislav Schmied se aktivně účastnil 

činnosti kroužku, spolupracoval při astronomických a 

kosmonautických přednáškách a pozorováních. Krou-

žek se scházel v budově zámecké okresní knihovny a 

zároveň si vyjednal přestavbu bývalé prachárny ležící 

asi 1 km jižně od města na hvězdárnu. 

Aktivity kroužku se poté přenesly do 

vlastních prostor. 

Hlavním celoživotním zájmem Ladi-

slava Schmieda byla fotosféra Slunce. 

Konkrétně pozorování dějů souvisejících 

s jedenáctiletou periodou zvanou slu-

neční cyklus. Sluneční aktivita má 

výrazné projevy, které jsou viditelné již 

poměrně malým dalekohledem, někdy 

dokonce i očima. Jedná se především o 

sluneční skvrny, temná místa ve foto-

sféře, které jsou osamocené nebo 

častěji soustředěné do skupin rozkládajících se podélně 

kolem slunečního rovníku. Jak se Slunce otáčí kolem 

své osy, tak se skvrny a jejich skupiny postupně 

posouvají po slunečním disku a zároveň den ode dne 

postupně mění svoji velikost, některé vznikají a jiné 

zanikají. 

Ladislav Schmied se systematickým zakreslováním 

slunečních skvrn začal již v roce 1944, ale za kvalitní 

považoval svá pozorování až z období kolem roku 1947. 

Každým dnem, pokud se alespoň na chvíli vyjasnilo, 

pečlivě zakresloval postavení skvrn na slunečním 

kotoučku a získal tak do své smrti více než 12 500 

pozorování. Za 66 roků každodenního zakreslování 

dokončil sledování téměř 6 slunečních cyklů a stal se 

tak soukromou osobou s nejdelší pozorovací řadou na 

světě. Jak sám vypočítal, stačilo by pouhých sedm 

pozorovatelů, jako byl on, aby čeští astronomové do 

dnešních dní měli souvislou neporušenou řadu 

pozorování od doby císaře Rudolfa II. Habsburského, 

kdy Johannes Kepler obdržel jako dar v té době 

novinku – čočkový dalekohled, který mu zaslal jeho 

přítel Galileo Galilei. 
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Vlastní pozorování skvrn prováděl formou jejich 

projekce a zakreslení do protokolu s předtištěnou 

kružnicí, která znázorňuje sluneční disk. Protokol si 

pokládal na destičku připevněnou za okulár pozoro-

vacího dalekohledu tak daleko, aby velikost zobra-

zeného Slunce co nejpřesněji odpovídala velikosti 

předtištěné kružnice. Po pozorování spočítal skvrny 

a proměřil vzdálenost skvrn od slunečního rovníku, a 

následně přenesl jejich sluneční šířku do motýlkového 

grafu a četnost do křivek relativních čísel. Pomáhal 

katalogizovat svá i cizí pozorování v rámci České 

republiky, Slovenska a Polska. 

V rámci zájmu o Slunce se také zúčastnil expedice 

za úplným zatměním Slunce do Bulharska, které 

proběhlo 15. února 1961. Výpravu za Astronomický 

ústav Akademie věd České republiky v Ondřejově vedl 

autor slunečního programu Fotosferex RNDr. Ladislav 

Křivský, CSc., a účastnil se jí i známý český lovec komet 

doc. RNDr. Antonín Mrkos, CSc. S přístroji se výprava 

přepravila do Varny, kde prováděla astronomická i 

meteorologická měření. Do výzkumu bylo zapojeno 

i letadlo, z jehož paluby také probíhala pozorování. 

Pozemské expedici se však zatáhlo během úkazu. 

Pan Schmied si zachovával i přes svůj vysoký věk 

bystrou mysl, racionální úsudek a svěžího ducha, uměl 

vždy naslouchat a poradit. O panu Schmiedovi se dá 

jednou větou říci, že to byl velký životní optimista, díky 

čemuž překonal mnoho až neuvěřitelných životních 

překážek. A také to byl Pozorovatel vesmíru s velkým P. 

Ve věku nedožitých 85 let zemřel 29. března 2012. 

Za svoji astronomickou činnost byl Ladislav 

Schmied mnohokráte oceněn: 
 

1965  vyhlášen nejlepším pozorovatelem Sluneční 

sekce ČAS 

1967  Čestné uznání za vynikající odbornou a 

organizační práci v České astronomické 

společnosti 

1971  Pamětní medaile Johannesa Keplera za zásluhy 

o astronomii udělená Ministerstvem kultury a 

Štefánikovou hvězdárnou 

1974  Čestné uznání za obětavou práci pro Sluneční 

sekci České astronomické společnosti 

1976  Pamětní medaile Mikuláše Koperníka 

1978  Čestné uznání za práci v České astronomické 

společnosti 

1992  Čestné uznání za významnou a dlouholetou 

práci pro astronomii 

1995  Zvolen čestným členem České astronomické 

společnosti jako uznání zásluh o rozvoj 

astronomie 

1999  Čestné uznání u příležitosti Astronomického 

festivalu za dlouholetou činnost ve prospěch 

české astronomie 

1999 Lenkou Šarounovou pojmenována planetka 

11326 - Ladislavschmied 

2002  Čestné členství na Hvězdárně Františka Pešty 

v Sezimově Ústí za mnohaleté vynikající 

studium a pozorování aktivity Slunce 
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Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí 

 

Čtvrtou neúplnou dekádu hvěz-

dárny začínáme novou kapitolou, 

protože je to zároveň konec lidové 

hvězdárny a v půlce dekády vznik 

něčeho nového.  

 

Přejmenování hvězdárny 

V roce 1996 se členové hvězdárny 

a Klub pracujících Kovosvitu rozhodli 

pojmenovat hvězdárnu po jejím zakla-

dateli, Františku Peštovi. Dne 28. 

listopadu 1996 byla hvězdárna v Sezi-

mově Ústí slavnostně přejmenována 

z lidové hvězdárny na Hvězdárnu Fran-

tiška Pešty. Slavnostního pojmenování 

či přejmenování se zúčastnila vnučka 

Františka Pešty, astrofyzik a přítel 

sezimoústeckých astronomů Jiří Grygar, 

zástupci a. s. Kovosvit – ředitel František Lambert, 

finanční ředitel František Hejný a pan Miroslav Mako-

vec, a samozřejmě téměř všichni členové hvězdárny. 

Součástí přejmenování bylo odhalení nového „vývěs-

ního štítu“ hvězdárny, přípitek, proslovy, a jak jinak i 

drobné občerstvení. Večer se tak při vzpomínkách 

protáhl až do noci … 

 

Poslední pětiletka starého milénia         
(1996–1999) 

Nejprve jedna smutná zpráva, která zastihla členy 

hvězdárny začátkem roku. 16. ledna 1996 zemřel jeden 

z jejích zakládajících a dlouholetých aktivních členů 

Karel Hartman.  

Čtvrtou dekádu zahájila hvězdárna vzpor-

mínkovou výstavou k 30. výročí hvězdárny, 

která byla instalována v prostorách Klubu 

pracujících. Výstava byla tentokrát trochu jiná 

než pouze s historickými fotografiemi z výstav-

by a činnosti hvězdárny. Návštěvníci si tento-

krát mohli  prohlédnout i dlouho zapovězené 

fotografie a dokumenty z dobývání vesmíru 

jiným než socialistickým blokem. Díky Zdeňku 

Soldátovi tak bylo možné spatřit úžasnou 

kolekci fotografií a dokumentů z projektu 

Apollo, Gemini a dalších kosmických aktivit 

NASA (USA) a ESA (zemí západní Evropy). 

Vlastislav Feik se za hvězdárnu na dopo-

ručení RNDr. Ladislava Křivského, CSc., z AsÚ AV 

ČR a dr. Milana Rybanského z AsÚ SAV poprvé 

zúčastnil Slunečního semináře ve Staré Lesné. 

13. seminář se uskutečnil v roce 1996, a jak 

Feik prohlásil, touto aktivitou se hvězdárna 

postupně dostala do povědomí vědecké veřej-

nosti v naší republice. 

Zdeněk Soldát a Dáša Kočová ve dnech 6. - 

15. 7. 1996 absolvovali na bicyklech přejezd 

přes francouzské Pyreneje od Středozemního 

moře k Atlantickému oceánu. Putování vedlo 

přes nejvyšší kopce slavného cyklistického 
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závodu a rovněž cykloturistického Tour de France. 

Cestou navštívili nejstarší sluneční pec na světě o 

průměru 10 m a výkonu 50 kW s teplotou dosahující 

3000 °C, která se nachází ve výšce 1600 m n.m. v Mont 

Louis. O 10 km dále navštívili největší sluneční 

pec na světě v Odeillu – obdivuhodné dílo fran-

couzské vědy, které čítá přes 10 tis. zrcadel, 

soustřeďujících obdivuhodný výkon 1 MW při 

teplotě 4000 °C. Tato pec funguje jako slévárna, 

ve které se taví slitiny různých kovů a provádí 

vědecké pokusy. Další zastávkou po 4 km v Targa-

sonne byla sluneční elektrárna sloužící pro výz-

kum kosmického gamazáření. Perlou a hlavním 

cílem však byla nad slavnou horou Tourmalet 

observatoř Pic du Midi (Polední hora), v nad-

mořské výšce 2877 m n. m. Na této francouzské 

observatoři s největším dalekohledem o průměru 

2 metry pozoroval planety i český astrofotograf 

Josef Klepešta z pražského Petřína.  

V roce 1997 přichází na hvězdárnu Petr 

Bartoš, který do té doby pořádal v rámci Hnutí 

Brontosaurus astronomické tábory a od roku 

1995 byl řádným členem ČAS v Českých 

Budějovicích. Těžko někdo mohl v té chvíli tušit, 

co vše jeho příchod způsobí. 

Konec milénia je také obdobím, kdy 

pomalu, ale jistě slábne podpora hvězdárně od 

Klubu pracujících, vybavení hvězdárny začíná 

být v porovnání s astronomickým světem stále 

více zastaralé. Například návštěva astrono-

mického obchodu v Paříži, kde je možné si 

koupit a okamžitě odnést dalekohled neuvě-

řitelně lepších parametrů, než je jakýkoli na 

hvězdárně, to je jako z jiného světa. Kurz koru-

ny tyto sny o lepší technice udržuje ve sférách 

fantazie, ale představa, že se již nemusí čekat 

na devizové přísliby a bojovat mnoho let se 

státním aparátem o dovoz jediného daleko-

hledu, ta je opravdu nádherná. 

Vraťme se však k astronomii, a jak jinak 

než ke sluníčku. Rok 1999 naskýtal unikátní 

příležitost téměř za humny pozorovat úplné 

zatmění Slunce. Pás totality byl poměrně široký 

a protínal Evropu od severní Francie, přes 

Bavorsko, Rakousko a Maďarsko až do Rumun-

ska. Vzhledem k nejistým předpovědím počasí 

se členové hvězdárny rozdělili do čtyř skupin, 

které pozorovaly úplné zatmění u bavorského 

Augsburku, u salzburských jezer, u maďarského 

Balatonu a samozřejmě také přímo na 

hvězdárně jako částečné zatmění se zakrytím 

98 % slunečního kotouče a za účasti více jak sta 

návštěvníků.  

Zážitek úplného zatmění Slunce byl pro 

všechny zúčastněné unikátní. Do té chvíle si 

málokdo dokázal plně představit, jak to vše může 

probíhat. V okamžiku úplného zatmění se například 

setmělo natolik, že nebylo vidět na nastavení 

fotoaparátu. Kromě zastínění našeho nejvýznam-
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nějšího světelného zdroje si pozorovatelé uvědomili, že 

se jedná i o zdroj tepelný, a to v okamžiku, kdy i během 

těch opravdu pouhých pár minut došlo k velmi 

citelnému poklesu teploty. Co však bylo také zvláštní, 

ač pozorovali zatmění např. v městském parku nebo na 

okraji jezera, všude se vzrůstajícím zacloněním Slunce 

ubývalo projevů přírody. Po celou dobu zatmění, 

poeticky řečeno, ani ptáček nehlesl a kromě různých 

povzdechů ani lidé toho mnoho 

nenamluvili. Snad až několik minut 

po opětovném rozbřesku jsme si 

začali vyměňovat zážitky a první 

dojmy.  

Je možné, že právě toto 

památné zatmění nastartovalo u 

několika členů hvězdárny touhu 

zažít to znovu. Od té doby tak vyráží 

na cesty snad po celém světě za 

dalšími příležitostmi zažít opět 

úplné zatmění Slunce. 

Členové hvězdárny vydávali od 

roku 1998 dvouměsíčník Hvězdný 

prach, ve kterém informovali nejen 

o dění na hvězdárně, ale i o novin-

kách v astronomii a výzkumu ves-

míru. Výběr článků sloužil jako 

základ přílohy zpravodaje JihoČAS, 

vydávaného jihočeskou pobočkou 

České astronomické společnosti.  

Stejně jako před 35 lety členové astronomického 

kroužku připravovali stavbu hvězdárny, tak i nyní 

členové hvězdárny uvázané pod Klub pracujících n. p. 

Kovosvit začínají vymýšlet své osamostatnění. Před-

stava o rozhodování si o sobě je velmi lákavá, ale 

rovněž velmi zavazující. Jak to vše nakonec dopadlo je 

popsáno v následující kapitole. 
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Občanské sdružení a spolek Hvězdárna Františka Pešty  

 

Založení občanského sdružení 

Počínaje podzimem roku 1999 můžeme hovořit o 

Hvězdárně v přímé souvislosti s občanským sdružením 

Hvězdárna Františka Pešty. Sdružení vzniklo po dohodě 

vedoucího Hvězdárny Vlastislava Feika s  Petrem 

Bartošem a dalšími členy hvězdárny. Záměrem občan-

ského sdružení bylo již od samého počátku rozvinout 

činnost Hvězdárny nezávisle na Klubu pracujících a stát 

se tak organizačně i právně samostatným subjektem. 

Občanské sdružení založili 6. září 1999 Vlastislav 

Feik, Petr Bartoš, Zdeněk Soldát, Dagmar Soldátová a 

Martin Kroužek. Prvním důležitým úkolem bylo 

schválení a registrace stanov a následně pak uzavření 

smluvních vztahů s majitelem objektu hvězdárny – 

městem Sezimovo Ústí – a také s majitelem většiny 

vybavení hvězdárny – firmou Kovosvit Sezimovo Ústí. 

Výsledkem úsilí byl pronájem budovy za 1,- Kč na rok a 

pronájem vybavení za 100,- Kč na rok, dále také 

nutnost platit energie, vodu, odpady atd.  

 

Plány do budoucna 

Ještě v roce 1999 byl sestaven projekt 

na období následujících deseti let (2000–

2010), a to za účelem zkvalitnění práce na 

hvězdárně. Mnohými byl projekt i občan-

ské sdružení od svého začátku odsuzovány 

k neúspěchu, ale členové sdružení se 

přesto nevzdali.  

Proto, aby bylo možné rozumně smě-

řovat aktivity a kvalitně rozvíjet jednotlivé 

činnosti na hvězdárně, bylo stanoveno 

sedm nejdůležitějších „hlavních“ cílů 

ambiciózního projektu.  

Hlavní cíle projektu 

1) Popularizace astronomie mezi širokou 

veřejností 

2) Osvětová činnost 

3) Pozorování aktivity Slunce 

4) Pozorování těles sluneční soustavy 

5) Pozorování vesmírných objektů 

6) Sledování meteorologických jevů 

7) Meteorologická měření 
 

Aby bylo možné dosáhnout výše uve-

dených sedmi cílů, je nutné doplnit vyba-

vení hvězdárny o přístrojový, prostorový a 

duševní potenciál. Tím bylo stanoveno 

dalších třináct, v tomto případě pracovně 

nazvaných „vedlejších“ cílů projektu. 

 

Vedlejší cíle projektu 

1) Průběžné zajišťování finančních prostředků pro 

provoz a investice hvězdárny 

2) Získání nových členů a pracovníků hvězdárny 

3) Zabezpečení objektu a okolního pozemku 

4) Zajištění vydávání periodického zpravodaje 

5) Snížení světelného znečištění oblohy v okolí 

hvězdárny 

6) Dovybavení hvězdárny výpočetní a audiovizuální 

technikou, její napojení na internet 

7) Dovybavení hvězdárny pro pořizování a zpracování 

fotografií 

8) Dovybavení odborné knihovny, tvorba 

audiovizuálních pořadů 
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9) Pořízení robotizovaných radioteleskopů 

pro sledování sluneční činnosti a 

radiových signálů z vesmíru 

10) Pořízení dalekohledů, sluneční clony, 

CCD kamery – robotizování pozorování 

sluneční činnosti ve viditelném spektru 

11) Přístavba nové kopule pro větší 

dalekohled a pozorovatelny 

12) Přístavba a vybavení přednáškového 

sálu (planetária), pracovny, knihovny a 

nezbytného příslušenství 

13) Tvorba audiovizuálních – 

multimediálních programů pro veřejnost 
 

Tento projekt si tedy kladl za cíl 

souhrnně informovat o záměrech hvězdárny 

a vedle toho vytýčit další směr činnosti tak, 

aby bylo možné postupovat s rozmyslem a 

investovat uváženě a smysluplně. Výše uvedené cíle 

byly dále v projektu podrobně popsány a vysvětleny. 

Byl to opravdu smělý projekt, ale zpětným pohle-

dem by se dalo říci, že byl místy až megalomanský. 

I tak je možné konstatovat, že se spoustu cílů podařilo 

splnit a některé další je pravděpodobné, že se ještě 

splnit povede. 

 

První pětiletka nového milénia (2000–2004) 

Rok 2000 byl prvním rokem, kdy Hvězdárna 

Františka Pešty fungovala formou občanského 

sdružení. Již po prvním roce bylo možné konstatovat, 

že tato forma je životaschopná, a co je hlavní, 

umožňuje přitáhnout spoustu nových lidí a zájemců o 

astronomii. Otvírací doba pro veřejnost, kromě 

úterních a pátečních večerů byla pokusně zavedena i o 

posledním víkendu v měsíci, což se velmi osvědčilo, a 

přivedlo tak na hvězdárnu novou kategorii návštěvníků, 

kteří by ve všední den nepřišli.   

Období začátku dataprojektorů, které však nebylo 

reálné pro spolek zaplatit, bylo ve znamení promítaček 

diapozitivů. Tematické pořady na diapozitivech nebylo 

již prakticky možné sehnat, proto Petr Bartoš vymyslel 

způsob vlastní výroby. Jednotlivá okénka byla nejprve 

připravena v počítači a poté byla nafocena přes 

počítačový monitor. Metoda to byla sice poněkud 

krkolomná, ale po prvních dvou filmech již úspěšně 

použitá při výrobě několika desítek pořadů.  

Rok plný nadšení znamenal také spuštění úplně 

nového projektu DVPP – dalšího vzdělávání pedagog-

gických pracovníků. První tři semináře proběhly za 

poměrně slušného zájmu pedagogů, další se však již 

nepodařilo obsadit dostatečným počtem účastníků. 

Od roku 1998 se Vlastislav Feik pokoušel dohod-

nout s městským úřadem na vykácení stromů 

v blízkosti hvězdárny a jižně od hvězdárny. Stromy 

rostoucí více jak třicet let již bránily pozorování Slunce i 

noční oblohy a hvězdárna tak pomalu začínala připo-

mínat romantickou hájovnu. Začátkem roku 2000 

nastal průlom a pro vykácení borovice, několika smrků, 

mnoha tújí a bříz se podařilo získat 

povolení. Realizací takto radikálního 

zpřístupnění noční oblohy si však 

Vlastislav Feik od mnoha místních 

obyvatel vysloužil nelichotivé hodno-

cení nebo přinejmenším zaryté mlčení. 

V roce 2000 zahájil Petr Bartoš a 

Václav Uhlíř pozorování optických jevů 

v atmosféře. Je to vděčná činnost pro 

nadšené astronomy-fotografy v době, 

kdy na obloze není vidět žádný 

vesmírný objekt. Postupně tak začala 

vznikat úžasná fotogalerie mraků, 

soumrakových a halových jevů, stejně 

jako bouřkových výbojů a výborným 

doplňkem jsou časoměrné snímky. 
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Počátkem jara napadlo několik členů hvěz-

dárny realizovat recesistickou akci, a to simulovat 

dopad bolidu poblíž hvězdárny 1. dubna 2000. 

Tato akce měla nečekaně velký ohlas mezi laickou 

veřejností (kladný) a odbornou veřejností (občas i 

záporný). Nicméně ukázala, že astronomové jsou 

také lidé a dokáží si dělat legraci z vážných témat.  

V prostoru před hvězdárnou byly tou dobou 

vykopány pařezy dvou keřů, čímž vznikly přibližně 

metrové prohlubně. To byl ideální základ pro 

místo dopadu bolidu, který byl vytvořen z černě 

nalakované papírové hroudy o průměru cca 50 

cm. Petr Bartoš využil známosti v českobudějo-

vickém rádiu Faktor, a tak byla do éteru vypuštěna 

zpráva o dopadu bolidu. Nutno dodat, že to nebyl 

poslední živý vstup do vysílání, protože zanedlouho 

zvonil telefon z Country rádia a v zápětí následovalo 

rádio Impuls. Během necelé hodiny se na základě zpráv 

přišlo podívat na místo dopadu téměř sto lidí, načež 

následovala druhá vlna návštěvníků poslaných na 

místo svými kamarády či sousedy. Místo dopadu 

opatřené rozličnými přístroji, kabely i mimozemšťanem 

se stalo natolik vděčným, že se u něj nechali fo-

tografovat i novomanželé z nedaleko probíhající svatby. 

Pro všechny přítomné se tato vydařená akce 

stala nezapomenutelnou už také proto, že 36 

dnů po této legraci došlo ke skutečnému pádu 

bolidu Morávka v oblasti Beskyd, který byl 

vidět i z jižních Čech. 

Členové hvězdárny se zúčastnili shro-

mažďování údajů o průletu a dopadu 

meteoritu ze dne 6. května 2000, kdy prolétl 

nad Ostravskem jasný denní bolid, který 

zakončil svou pouť v atmosféře Země hla-

sitým výbuchem. Po vyhodnocení záznamů 

pozorování pádu a snímků bolidové sítě bylo 

pracovníky AÚ AVČR určení místa dopadu a na 

základě toho bylo i několik úlomků bolidu 

nalezeno. 

Ve dnech 29. května až 5. června 2000 proběhly 

oslavy 35. výročí založení Hvězdárny Františka Pešty 

v Sezimově Ústí. V rámci oslav bylo uděleno čestné 

členství hvězdárny RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., a to za 

jeho dlouholeté přátelské vztahy a kvalitní odbornou a 

popularizační činnost v oblasti astronomie. 

Odbornou část oslav představovalo celkem 14 

přednášek a besed, kterých se zúčastnili přednášející 

z celých Čech. Přednášky zahájil ve čtvrtek RNDr. Jiří 

Grygar, CSc. na téma „Velký třesk a Bible“, která se pro-

táhla oproti předpokladu na téměř tři hodiny. V pátek 

následovaly dvě audiovizuální besedy Astronomické 

společnosti Vlašim a Hvězdárny Úpice na téma zatmění 

Slunce a odborný seminář o optických přístrojích a 

laserech, který vyústil do diskuse trvající do večerních 

hodin. V sobotu dopoledne se mohli lidé zúčastnit be-

sedy a výstavy pana Prchala o vltavínech a odborného 

semináře o pozorování Slunce. Blok besed sobotního 

odpoledne doznal drobných změn znamenajících jejich 

zkvalitnění. Dočkali jsme se velice zajímavých informací 

od ředitelky HaP v Českých Budějovicích s observatoří 

na Kleti Jany Tiché o planetkách a meziplanetární 

hmotě. Další zajímavé přednášky realizovali manželé 

Jaroslav a Lenka Soumarovi, Jitka Jakubcová, Jakub 

Rozehnal a Vladimír Kopecký. 
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Pro všechny obyvatele z okolí 

byly na hvězdárně připraveny dny 

otevřených dveří. Návštěvníci mohli 

zhlédnout techniku používanou na 

hvězdárně a zároveň jim bylo umož-

něno pozorování Slunce, hvězdokup, 

galaxií, mlhovin a dvojhvězd, a to vše 

doplněné odborným výkladem členů 

hvězdárny. 

Pro nepříznivé počasí bylo mož-

né v roce 2000 pozorovat pouze dva 

meteorické roje – Orionidy a Persei-

dy. Unikla tak krásná podívaná na 

Leonidy, které dosáhly svého 33le-

tého maxima. Dalším nepříznivým 

faktorem při pozorování meteo-

rických rojů je světelné znečištění 

oblohy, které bylo znásobeno činností 

světelných poutačů okolních diskoték. Toto přesvětlení 

oblohy tak omezilo pozorování o plné 4 magnitudy. 

Již koncem roku 2000 však vznikly problémy dané 

stěhováním několika členů hvězdárny mimo Táborsko. 

Tyto problémy přiměly členy hvězdárny přehodnotit 

otevírací dobu, která se od 1. ledna 2001 změnila na 

páteční večery a sobotní podvečery a večery. 

Snížení světelného znečištění oblohy v okolí 

hvězdárny není jednoduché prosadit. Dobrou zprávou 

je ochota města konzultovat typy používaného 

pouličního osvětlení a rovněž možnost vypnutí 

venkovního osvětlení areálu letního kina. Bohužel je 

zde také problém opačný, kdy v roce 2000 přibyly v 

poměrně blízkém okolí hvězdárny dva laserové 

poutače diskoték, které za „příznivých“ podmínek 

dokáží komplikovat i pozorování 

pouhým okem. 

V úterý dne 9. ledna 2001 

bylo možné na obloze téměř po 

roce pozorovat úplné zatmění Mě-

síce, kterému dopřálo i počasí, a 

tak byly vidět všechny zajímavé 

části tohoto zatmění. Polární záře 

se dá předpovídat obtížněji než 

zatmění měsíce, ale jakmile vznik-

ne silná erupce na Slunci, je možné 

s určitou pravděpodobností tento 

úkaz předpovědět. Polární záře 

byla spatřena v sobotu 31. března 

2001 od 21.43 do 22.15 na severu 

a na severozápadě v souhvězdí 

Kasiopeji, Persea, Draka a částečně 

v Malém vozu.  

Dne 23. června 2001 bylo předáno zástupcem 

České astronomické společnosti Štěpánem Kovářem 

osvědčení o pojmenování planetky Pestafrantisek a 

zároveň byla odhalena její pamětní deska. Jako 

odůvodnění pojmenování bylo oficiálně uvedeno: 

František Pešta (1905–1982) založil lidovou hvězdárnu 

v Sezimově Ústí, která nyní nese jeho jméno, a byl 

vášnivým popularizátorem astronomie. Studoval 

archivní záznamy meteoritického deště Strkov (poblíž 

Tábora) v roce 1753. 

Ve dnech 10. – 19. srpna 2001 proběhl v prosto-

rách hvězdárny jubilejní X. ročník „Astropraktika“ – 

kurzu astronomie pro mládež. Jako tradičně, i tento 

ročník pořádala organizace SAOmedia, a to pod 

vedením Vladislava Slezáka.  

V roce 2001 se splnil 

jeden z hlavních a důleži-

tých bodů projektu hvězdár-

ny, a to díky tomu, že Vlasti-

slav Feik zapůjčil soukromé 

dalekohledy (reflektor Cas-

segrainova typu 300/4070 a 

refraktor 100/1500 s úpra-

vou pro pozorování sluneční 

fotosféry), a to včetně mon-

táže a ovládání vyrobené 

panem Drbohlavem ve Rtyni 

v Podkrkonoší. V souvislosti 

s instalací nových daleko-

hledů proběhla úprava pilí-

ře, který musel být zvýšen 

pomocí ocelového nástavce. 

Ani to není vše, co se dělo 

s pozorovací technikou, pro-

tože v polovině roku si 

havarijní stav binaru vyžádal 

jeho generální opravu. 
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Čestné členství Jiřího Grygara z roku 2000 

nezůstalo osamoceno, protože Valná hromada 

Hvězdárny Františka Pešty schválila 23. března 2002 

jako dalšího čestného člena hvězdárny Ladislava 

Schmieda z Kunžaku. 

Od ledna 2003 byla na základě předchozích 

zkušeností zrušena otvírací doba pro veřejnost 

v měsících prosinec – únor. Vzhledem k téměř nulové 

návštěvnosti v uvedené měsíce bylo velmi neefektivní 

objekt vytápět a plýtvat drahocenným časem. 

Více volného času členů hvězdárny tak bylo 

možné využít k připomenutí 250. výročí pádu 

meteorických kamenů u obce Strkov formou výstavy 

v prostorách Městského úřadu Planá nad Lužnicí. 

Obsah výstavy vycházel z materiálů shromážděných Fr. 

Peštou, doplněných o kopie historických dokumentů, a 

třešničkou na dortu bylo vystavení dvou meteoritů 

zapůjčených ze sbírek Národního muzea v Praze. 

V rámci vernisáže výstavy měla neplánovaně velký 

úspěch návštěva RNDr. Pavla Spurného, CSc., z Astro-

nomického ústavu AV ČR, který ochotně odpovídal na 

dotazy ohledně výzkumu meteoritů. 

V roce 2003 během květnové konjun-

kce Slunce a Merkuru byla všechna tři 

tělesa v zákrytu, a nám se tak naskytla 

možnost pozorovat toto „miniaturní 

zatmění“ – planetu jsme viděli jako malou 

černou skvrnku, pohybující se po sluneč-

ním kotouči. Přechod nastal 7. května 

2003 s maximální fází v 8.52 hod. 

Další částečné zatmění Slunce násle-

dovalo hned 31. května 2003, pozorování 

pro veřejnost bylo nejen v Sezimově Ústí, 

ale i v Praze-Kolovratech. V permanenci 

byla brzy ráno veškerá technika, a návš-

těvníci tak mohli pozorovat částečně zate-

měné Slunce viditelné již při jeho vý-

chodu. Pro všechny to byl nevšední zážitek 

vidět vycházející ukrojené Slunce. 

Vzhledem k výjimečnému úkazu nabídla hvěz-

dárna mimořádná pozorování planety Mars, který 

k nám byl v srpnu 2003 na mnoho desítek let nejblíže. 

Celý úkaz byl mediálně velmi nafouklý, a díky někdy i 

naprosto nesmyslným zprávám ve sdělovacích 

prostředcích zažila hvězdárna nebývalý zájem stovek 

návštěvníků o večerní pozorování. 

V noci z 20. na 21. listopadu 2003 měli pozo-

rovatelé příležitost spatřit na obloze úkaz, kdy téměř 

z celé severní polokoule byla pozorovatelná jedinečná 

polární záře, která se v podobném rozsahu vyskytla 

naposledy před padesáti lety. 

Aby nezůstala planetka Pestafrantisek na fasádě 

hvězdárny osamocena, byl 20. června 2003 zástupcům 

hvězdárny a starostovi města Sezimovo Ústí předán 

certifikát o pojmenování planetky číslo 26971 nesoucí 

název Sezimovo Ústí. Planetka byla pojmenována na 

základě citace: Sezimovo Ústí je jihočeské město ležící 

jižně od Tábora. Založeno ve 13. století, zničeno v roce 

1420 za husitských válek a jeho obyvatelstvo uprchlo 

do Tábora. Město bylo znovuzaloženo v 19. století jako 

průmyslové centrum. 
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Město Sezimovo Ústí v roce 2003 

investovalo do opravy objektu hvězdárny 

nemalé prostředky, díky nimž bylo možné 

provést rekonstrukce a opravy částí hvězdárny, 

které byly shledány v havarijním stavu. Díky 

finanční podpoře bylo možné zakoupit 

materiál, ale stejně jako při stavbě, práci 

odvedli opět členové hvězdárny. Jednalo se 

především o plísní a hnilobou napadenou 

podlahu v klubovně, dále pak okna, která byla 

především v klubovně a v kanceláři v ne-

použivatelném stavu (nešla otvírat nebo 

naopak zavírat, netěsnila, zatékalo skrz ně), a 

nakonec došlo i na kompletní rekonstrukci 

rozvodů elektrické energie. Uvedená rekon-

strukce byla využita rovněž k vybudování 

strukturované kabeláže, u které je stejně jako 

v případě elektroinstalace počítáno s budoucí 

přístavbou hvězdárny. 

17. slunečního semináře ve Staré Lesné se 

zúčastnil Vlastislav Feik a RNDr. Ladislav Hejna pod 

heslem, že ve dvou se to lépe táhne. Tady je možné 

citovat naše účastníky: Do poslední 

chvíle nevíte, s kým se na semináři 

potkáte, takže o překvapení není nouze. 

Po těchto „toulkách“ jsme se seznámili 

nejen s Maďary, Ukrajinci, Poláky, ale i 

s Portugalkou. 

V úterý 8. června 2004 došlo 

k velice vzácnému úkazu, který každý 

z nás mohl spatřit poprvé v životě. 

K poslednímu totiž došlo 6. prosince 

1882 a jednalo se bezpochyby o nejdů-

ležitější astronomickou událost roku. 

V naprosté většině případů Venuše 

„přejde“ na druhou část oblohy „nad“ či „pod“ Slun-

cem, ale 8. června 2004 se Venuše dostala do výjimek-

ného postavení, kdy prošla přímo před Sluncem. V tu 

chvíli byla Země, Venuše a Slunce v jedné přímce, a tak 

z podobnosti s principem vzniku zatmění Slunce naším 

Měsícem vlastně došlo k velmi 

zvláštnímu zatmění Slunce. Jen 

Venuše pro velkou vzdálenost 

od Země nestačila svým úhlo-

vým rozměrem na obloze zakrýt 

celé Slunce. Venuše byla vidět 

jako malý černý kotouček po-

malu se pohybující před Slun-

cem, což bylo možné s členy 

hvězdárny pozorovat nejen 

v Sezimově Ústí, ale mimořád-

ně i v Praze-Kolovratech. Opět 

byla k dispozici veškerá dostu-

pná technika hvězdárny na 

obou místech v obležení zájemců 

o pozorování tohoto výjimečného 

úkazu. 

Na závěr sezóny roku 2004 

připravila hvězdárna nevšední 

akci, v rámci které bylo možné 

strávit prakticky celou noc pod 

hvězdnou oblohou v nově zrekon-

struované hvězdárně. V rámci 

večera bylo možné sledovat úplné 

zatmění Měsíce doplněné o ně-

kolik zajímavých přednášek a be-

sed s astronomickou tematikou. 

V průběhu odpoledne bylo navíc 

možné pozorovat Slunce, od pozd-

ního večera pak planetu Saturn s 

nádherným prstencem, ke které-

mu se ráno přidala jitřenka – 

srpek planety Venuše. 
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Druhá pětiletka nového milénia (2005–2009) 

Rok 2005 znamenal pro hvězdárnu několik 

kulatých výročí, a to 40 let od otevření hvězdárny a 100 

let od narození jejího zakladatele – Františka Pešty. Rok 

2005 byl také ve znamení rozvoje dětských 

astronomických kroužků a především aktivního 

zapojení hvězdárny do organizace Astronomické 

olympiády.  

Oslavy výročí hvězdárny proběhly začátkem 

června 2005 a byly zaměřeny především na děti – 

formou různých her, soutěží a promítáním 

astronomických pohádek. Ve večerních hodinách byly 

oslavy doplněny přednáškami RNDr. Pavla Ambrože, 

CSc. – na téma Soužití s hvězdou a RNDr. Jiřího Grygara, 

CSc. – s názvem Žeň objevů. 

Koncem června 2005 byly na večerní obloze 

pozorovatelné čtyři planety – těsně po západu Slunce 

na západě Merkur, Venuše a Saturn, více k jihu jasný 

Jupiter, v druhé polovině noci vycházel Mars – v těchto 

nocích tak bylo možné spatřit všech pět planet 

sluneční soustavy viditelných očima. 

Petr Bartoš dokončil v roce 2005 

vybudování webových stránek 

hvězdárny na internetové adrese 

http://www.hvezdarna-fp.cz. 

V roce 2006 pokračoval Václav 

Uhlíř ve fotografické dokumentaci 

Mléčné dráhy. Opět se přitom 

potvrdila potřeba nového technického 

vybavení pro fotografování oblohy a 

silné světelné znečištění v okolí 

hvězdárny. 

V prostorách hvězdárny byla 

obnovena výstava o hromadném pádu 

meteorických kamenů dne 3. 7. 1753 u 

obce Strkov. 
 

 

Od 14. do 25. srpna 2006 v Praze 

probíhalo 26. valné shromáždění Meziná-

rodní astronomické unie, kterého se na část 

programu zúčastnilo i několik členů hvěz-

dárny. Do Prahy se sjeli astronomové ze 73 

zemí, aby projednali a vyhodnotili nejno-

vější objevy a pozorování, probrali zásadní 

vědecké, technické a administrativní problé-

my a dohodli se na další mezinárodní spolu-

práci. Valné shromáždění IAU se dotklo 

většiny aktuálních otázek astronomie, 

astrofyziky a přilehlých oborů. Hovořilo se 

mimo jiné o malých tělesech sluneční 

soustavy, která by se mohla setkat se Zemí, 

o dvojhvězdách a jejich roli při stanovování 

vzdáleností ve vesmíru, o vzniku hvězd, 

vývoji galaxií i o černých dírách, proběhla 

diskuze a schválení nové definice planety 

sluneční soustavy. Byla přenášena všechna jednání, 

která se uskutečnila v Kongresovém sále, jejich záznam 

je uložen ve video archivu hvězdárny. 

Pravidelná podzimní schůze jihočeské pobočky 

ČAS se tentokrát uskutečnila 2. prosince 2006 na 

hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí. Hostem byl 
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tajemník ČAS a pracovník AÚ AVČR 

v Praze Pavel Suchan, který seznámil 

členy pobočky s děním a novinkami 

v České astronomické společnosti. 

Dále proběhla řada přednášek, např. 

nestora jihočeské pobočky a odbor-

níka na sledování sluneční aktivity 

Ladislava Schmieda o poslední akti-

vitě 11letého cyklu Slunce. Vedoucí 

hvězdárny Františka Nušla v Jindři-

chově Hradci Jana Jirků diskutovala o 

rekonstrukci tamního „okna do 

vesmíru“ a ing. Dalibor Glos promítl 

zajímavý film o kongresu v Praze. 

Přednáška ing. Jany Tiché, ředitelky 

českobudějovické hvězdárny, uvedla 

novinky a snímky z letního kongresu 

Mezinárodní astronomické unie, který za účasti 2 000 

odborníků z celého světa po 39 letech proběhl v Praze. 

Rovněž nechyběla zmínka manželů Tichých o činnosti a 

objevech planetek na observatoři na Kleti. 

V roce 2007 byla obnovena tradice vydávání 

tiskových zpráv jak s pravidelnými informacemi o 

možnosti pozorování planet, tak i s informacemi o 

mimořádných astronomických úkazech. Tiskové zprávy 

byly rozesílány jihočeským médiím, školám a infor-

mačním centrům v jižních Čechách. 

Hvězdárna Františka Pešty se podílela společně 

s Jihočeskou pobočkou České astronomické společnosti 

na organizaci expedice GRAVITON. Cílem expedice je 

pátrání po gravitačních anomáliích a jejich studium. 

GRAVITON 1 – byla první expedicí, která se uskutečnila 

17. února 2007 za účelem průzkumu gravitační ano-

málie mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohel-

kou. Tato recesistická akce měla mezi účastníky velký 

ohlas, všichni se zapojili do rozličných experimentů 

včetně ankety mezi cyklisty. Výsledkem expedice bylo 

zpracování obsáhlé studie, které se nepodařilo 

gravitační anomálii prokázat. 

Člen Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí Jan Elner 

se v rámci expedice Peru 2007 zúčastnil pozorování 

objektů jižní oblohy, nepozorovatelných z našich 

zeměpisných šířek. Během měsíčního pobytu v Peru 

byly pozorovány následující objekty: Velké a Malé 

Magellanovo mračno, temná mlhovina Uhelný pytel, 

souhvězdí jižní oblohy – Jižní kříž, Kentaur (s nejbližší 

hvězdnou soustavou Alfa Centauri), Jeřáb, Jižní Koruna, 

Štír, Lodní kýl (s nejjasnější hvězdou jižní oblohy 

Canopus) atd. Tato pozorování přinesla účastníkům 

mimořádné zážitky a jejím prostřednictvím si rozšířili 

své astronomické znalosti o pro Evropany těžko 

dostupné části noční oblohy.  

Evropská unie organizovala v roce 2007 již potřetí 

Noc vědců. Po celé Evropě se uskutečnila jednotně 

poslední pátek v září (28. 9.). Cílem akce, do které se 

poprvé zapojila i Hvězdárna 

Františka Pešty, je představit 

netradičním způsobem vě-

decké pracovníky a vědu 

široké veřejnosti.  

V roce 2007 byla ukon-

čena nájemní smlouva na 

vybavení hvězdárny. Veškeré 

položky pronajímané hvěz-

dárně byly pronajímatelem 

již účetně odepsány a zbý-

vající vybavení bylo tak pře-

vedeno na hvězdárnu. Tento 

převod umožnil snadnější 

obnovu a optimalizaci vyba-

vení hvězdárny. 

V pátek 30. května 2008 

se v Praze uskutečnilo finále 

5. ročníku Astronomické 
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olympiády, kterou pořádá Česká astronomická 

společnost. 49 finalistů z celé České republiky se sjelo 

do Prahy, aby dopoledne absolvovali úlohy finále. 

V kategorii E-F (8. a 9. ročník ZŠ) nás potěšil úspěch 

Stanislava Fořta, člena Astronomického kroužku 

hvězdárny, který obsadil 1. místo. Tímto okamžikem 

nastává Standova éra úspěchů v soutěžích a olym-

piádách. Tento fakt potvrdilo i 3. místo na XIII. Mezi-

národní astronomické olympiádě (XIII. IAO) konané 

ve dnech 13. –  21. října 2008 v italském Terstu. 

Koncem srpna 2008 pozorovali členové hvěz-

dárny zvláštní oranžové zabarvení oblohy při východu 

a západu Slunce. Dodatečně bylo zjištěno, že se jedná 

o efekt, způsobený rozptylem světla na částečkách 

sopečného prachu ve vysokých vrstvách atmosféry. 

Za vším byly výbuchy sopky Kasatochi na Aljašce ze 

7. a 8. srpna. 

Dalším mimořádným úkazem bylo zatmění Venuše 

Měsícem 1. prosince 2008, které se odehrálo ve 

večerních hodinách krátce po západu Slunce, a celý 

úkaz trval 1 hodinu 15 minut. 

O den později, tedy 2. prosince 2008, 

uspořádala hvězdárna seminář „Temné 

nebe“. Přínosem semináře bylo pro-

hloubení povědomí o problematice svě-

telného znečištění obsažené ve sborníku a 

především výstupy poměrně obsáhlé 

diskuze, která vyústila v doporučení pro 

skupinu odborníků z České astronomické 

společnosti. 

Hvězdárna Františka Pešty obdržela od 

Městského úřadu Sezimovo Ústí pro rok 

2008 dotaci za účelem částečného krytí 

nákladů spojených s rekonstrukcí kopule 

hvězdárny. Díky tomuto příspěvku se 

podařilo opět po více jak dvaceti letech opravit uložení 

kopule a otvírání štěrbiny kopule, které bylo již 

v havarijním stavu. 

V září 2009 uplynulo 10 let od založení občan-

ského sdružení Hvězdárna Františka Pešty. Nastal tak 

okamžik bilancování. Téměř neuvěřitelné 

množství večerních pozorování, před-

nášek a besed, neustálé pozorování 

sluneční aktivity, úspěšný dětský astro-

nomický kroužek i spousta dalších aktivit 

při zajišťování provozu hvězdárny, to byl 

důvod pro společné setkání, které se 

uskutečnilo v sobotu 24. října 2009 

v klubovně hvězdárny. K výročí byl také 

vydán sborník, jehož 2 výtisky jsou 

uloženy v knihovně Hvězdárny a třetí byl 

předán Městskému úřadu v Sezimově 

Ústí. Mnozí příznivci hvězdárny v roce 

1999 při založení občanského sdružení 

prorokovali maximálně několik let fun-

gování. Motto hodnocení zmíněných 

deseti let fungování proto bylo:  

P.S. přežili jsme, jsme tu stále ... 
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Třetí pětiletka nového milénia (2010–2015) 

Česlopol – znamená dobrovolné sdružení pozo-

rovatelů sluneční fotosféry z České republiky, Sloven-

ské republiky a Polska. Tuto administrativu počínaje 

rokem 2010 převzala po Valašském Meziříčí Hvězdárna 

v Sezimově Ústí. O prvotní zpracování se postaral 

Ladislav Schmied z Kunžaku a dále v něm pokračoval 

Vlastislav Feik. 

25. července 2010 opět po několika letech zaví-

tala na hvězdárnu spanilá jízda astronomů–cyklistů 

v rámci 27. ročníku Ebicyklu. „Tak jsme se konečně ocitli 

v Sezimově Ústí II, kde jsme po ulici Okružní dojeli 

k Hvězdárně Františka Pešty v 18:10 hod. V přilehlé 

restauraci jsme dostali guláš a na hvězdárně Dáša 

Soldátová nabízela vlastnoručně upečené buchty na 

téměř nekonečném množství plechů, takže opět zbyla 

potrava i pro snídani ...“ (z oficiální zprávy hejtmana 

Ebicyklu dr. J. Grygara). 

Rok 2010 byl rokem velkých úspěchů členů 

astronomického kroužku. Zlatou medaili na Mezi-

národní olympiádě v astronomii a astrofyzice v Číně 

získal 20. září 2010 Stanislav Fořt. Z koncertní síně 

Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích si v roce 

2010 odnesli ocenění Talent Jihočeského kraje v příro-

dovědné kategorii dva členové astronomického krouž-

ku: kategorie mladší - 1. místo Lukáš Timko a kategorie 

starší - 1. místo Stanislav Fořt. 

Jako již tradičně po dvou letech se na přelomu 

května a června 2010 Vlastislav Feik zúčastnil 

slunečního semináře. Sluneční seminář pořádala  SÚH 

Hurbanovo – Slovensko v Papradnu. Akce byla zajímavá 

tím, že se jí zúčastnilo větší množství zahraničních 

účastníků kromě Čechů a Slováků. Ze zahraničí přijeli 

sluníčkáři: Barczyński Krzystof – Polsko, Garcia Adriana 

– Portugalsko, Getko Ryszarda – Polsko, Gopalswamy 

Natchimuthuk – Ind pracující v USA, Kim Yeon-Han – 

Korea, Mitre Zoltán – Maďarsko, Park Young-deuk – 

Korea, Péntek Kálmán – Maďarsko a Zapiór Maciej – 

Polsko.  

Začátkem roku 2010 si Petr Bartoš pořídil foto-

aparát s vysokorychlostní kamerou a po skončení valné 

hromady zůstal volný večer. Když se někdo při čekání 

na jasnou oblohu „nudí“, vznikají občas zajímavé věci, a 

tak členy hvězdárny napadlo vymodelovat dopad 

meteoritu. Kombinace misky písku, vysokorychlostní 

kamery a vzduchovky byla tím správným 

základem pro vytvoření nového projektu 

s názvem Impakt. Členové hvězdárny začali 

studovat podobné projekty a dospěli k závě-

ru, že bez projektilu řádné rychlosti nelze dál 

pokračovat. Výsledkem snažení tak byla 

konstrukce Lineárního elektro-magnetického 

pulzního urychlovače (LEMPU). Zařízení je 

založeno na principu lineárního urychlovače, 

ve kterém je projektil urychlován na elektro-

magnetickém principu. 

V květnu 2011 si členové hvězdárny do-

přáli radost, kterou se stal nákup speciálního 

dalekohledu s H-alfa filtrem o průměru 60 

mm určený pro pozorování Slunce. Sluneční 

H-alfa dalekohled umožňuje pozorovat velmi 

dynamické jevy ve sluneční fotosféře – protu-

berance, erupce, filamenty a samozřejmě 

i sluneční skvrny. 



Astronomie  v  Sezimově  Ústí  a  František  Pešta 

 

49 

Akci pro děti a mládež pořádanou poslední 

prázdninovou sobotu v Sezimově Ústí pod názvem „Od 

Země až ke hvězdám“ k přivítání nového školního roku 

pořádal společně s hvězdárnou i 4. skautský oddíl Sojčí 

pírka Sezimovo Ústí. 

Ve věku nedožitých 85 let zemřel 29. března 2012 

dlouholetý spolupracovník hvězdárny Ladislav 

Schmied, český amatérský pozorovatel sluneční foto-

sféry, který této zálibě, na vysoké úrovni, zasvětil celý 

život. Za svůj život pořídil téměř 13 000 zákresů 

sluneční činnosti. Vlastislav Feik jménem hvězdárny 

převzal Schmiedovu astronomickou pozůstalost, která 

byla včetně jeho zákresů roztříděna a zařazena do 

archivu hvězdárny. 

V roce 2012 Vlastislav Feik opět navštívil, jako 

vždy, Slovenskou republiku za účelem účasti na 

slunečním semináři, který pořádá SÚH Hurbanovo ve 

spolupráci s AVČR Ondřejov. 

Ve středu 6. června 2012 spatřili návštěvníci 

hvězdárny přechod Venuše přes Slunce. Tentokrát se 

jednalo o pouhý konec úkazu po východu Slunce. 

Stanislav Fořt byl v roce 2012 

přijat ke studiu na Trinity College, Uni-

versity of Cambridge a tím definitivně 

opouští astronomický kroužek. 

Pro případné další využití jsou 

postupně od roku 2013 stahována 

data z různých kosmických sond a 

projektů, a to z datového uložiště 

NASA, které je dostupné pomocí FTP 

na adrese nssdcftp.gsfc.nasa.gov. 

V rámci výjezdů byla v letech 

2013 a 2014 realizována večerní pozo-

rování pro děti na dětských táborech 

v lokalitě Mašovice, pro které byly 

dále vytištěny astronomické omalo-

vánky, pro větší návštěvníky pak 

kartičky s optickými hádankami. 

V roce 2014 se hvězdárna opět podílela 

na organizaci Noci vědců, která však díky 

probíhající rekonstrukci hvězdárny byla pře-

sunuta do spřátelených Kolovrat. Program 

byl zaměřen na rodiny s dětmi a přišlo jich 

opravdu hodně. Téměř 200 návštěvníků si 

před Restaurací U Boudů vyzkoušelo různé 

pokusy, spoustu astronomických kvízů, optic-

kých klamů a pro nejmenší i omalovánek. 

V roce 2014 Petr Bartoš přesunul 

internetovou prezentaci na adresu 

www.hvezdarna-fp.eu s využitím redakčního 

systému Webnode. Ke změně došlo díky 

potřebě zvýšení komfortu administrace 

webu, kdy vzhledem k rozsahu uložených 

údajů byla původní koncepce již neudr-

žitelná. Další úklid byl již fyzického rázu. Byla 

provedena revize a likvidace zbývající starší výpočetní 

techniky a další elektroniky, která byla vyhodnocena 

jako nefunkční, případně zastaralá. 

Díky finanční podpoře (371.000,- Kč) města 

Sezimovo Ústí byly na objektu hvězdárny v roce 2014 

provedeny následující práce: zateplení a rekonstrukce 

střechy, rekonstrukce okapů a okapových svodů, 

přístavba zádveří se zřízením šatny, včetně rozšíření 

dílny a skladu pozorovací techniky, a nové napojení na 

rozvod vody. V rámci úspor elektrické energie byla na 

závěr úprav hvězdárny pro vytápění pořízena krbová 

kamna. Poprvé od stavby hvězdárny tak byl použit 

komín v klubovně a výsledek si v sychravých jarních 

dnech všichni užívali. 

Začátek roku 2015 navázal na dříve provedené 

práce. Členové hvězdárny tak vybavili nové prostory, 

nově uspořádali klubovnu a kuchyňku a vyměnili 

vnitřní dveře. Následovali už jen dokončovací práce 

související s označením hvězdárny, výzdobou a dalšími 

drobnými úpravami. 
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Stanislav Fořt  

Jak uvedly sdělovací prostředky v roce 

2010: Naše republika nemá velké tradice 

v dobývání vesmíru, přesto se tu rodí odbor-

níci, díky nimž lidstvo jako celek v poznávání 

kosmu postupuje dál. Jedním z nich možná 

bude v budoucnu i Stanislav Fořt. Dnes 

středoškolský student, který se už třikrát 

zúčastnil české astronomické olympiády,  

třikrát ji vyhrál a naposledy zvítězil i v mezi-

národním kole v Číně. Zlatou medaili na 

Mezinárodní olympiádě v astronomii a astro-

fyzice v Číně získal 20. září Stanislav Fořt, 

jinak student 3. ročníku Gymnázia v Táboře a 

člen Astronomického kroužku Hvězdárny 

Františka Pešty. 

Stojaté vody běžných pozorování prová-

děných na hvězdárně Stanislav Fořt více než rozčeřil 

svojí aktivitou již v roce 2010. Se svojí zajímavou prací 

na téma Dynamika vývoje molekulárních oblaků uspěl 

v několika soutěžích, proto zde uvedeme alespoň část 

úvodu slovy autora: 

Cílem této práce je podrobně studovat chování 

sféricky symetrických molekulárních oblaků jako 

prvního přiblížení ke skutečným fluktuacím hustoty 

v mezihvězdném prostoru. 

K analytickému odvození podmínek hydrostatické 

rovnováhy a dalších uvažovaných efektů a procesů 

jsem použil metody, které se dotýkají statistické fyziky, 

mechaniky, nebeské mechaniky, kinetické teorie plynů 

a akustiky … 

Podařilo se mi určit funkci rozložení hustoty ve 

sféricky symetrickém oblaku tak, aby bylo dosaženo 

stavu hydrostatické rovnováhy. Nasimulovaná data 

většinou odpovídala předpovězeným stavům. Přínosem 

této práce je taktéž vytvoření a otestování simulačního 

programu. 

Další úspěch následoval v roce 2011: Český stu-

dent Stanislav Fořt byl vybrán jako jediný reprezentant 

z více než 70 zemí světa k letu Zero-G, při kterém si 

vyzkoušel simulovaný stav beztíže. Let ve speciálně 

upraveném dopravním letadle Boeing 727-200 proběhl 

8. října v rámci slavnostního vyvrcholení celosvětového 

studentského projetku „Youth Inspiration Program 

2011“ v Las Vegas. 
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DAK - Dětský astronomický kroužek 

 

Dětský astronomický kroužek vznikl díky Petru 

Bartošovi v roce 2000. Kroužek byl zprvu určen pro děti 

od 10 let, ale již brzy se ukázalo, že věkové spektrum 

bude nutné značně rozšířit. Jak to bývá s podobnými 

kroužky, děti pouze odložené na odpoledne u astro-

nomie dlouho nevydržely. 

V roce 2001 byl dětský astronomický kroužek 

rozdělen do dvou ročníků: 

Úvodní ročník kroužku představuje pro 

začínající zájemce o astronomii základní 

seznámení s Vesmírem a pak především 

poznávání sluneční soustavy. Sluneční soustava 

je pro nás naše nejbližší vesmírné okolí, a proto 

je jí věnován téměř celý první ročník kroužku. 

Děti se dozví zajímavosti o Zemi a našem 

nejbližším sousedu – Měsíci. Následují planety 

sluneční soustavy, jejich měsíce, dále pak 

planetky, meteory, komety a samozřejmě nám 

nejbližší hvězda – Slunce. Nelze se samozřejmě 

nezmínit o výzkumu sluneční soustavy, tzn. 

sondách a také o pilotovaných letech na 

oběžné dráze Země, stejně jako o programu 

Apollo. Mezi praktickou činnost patří pozorování 

dalekohledem, pozorování Slunce a jeho aktivity a také 

pozorování souhvězdí. 

Druhý ročník kroužku pro mírně pokročilé zájemce 

seznamuje podrobněji se vzdáleným vesmírem. 

Základem je dobrá znalost souhvězdí, což umožňuje 

rychlou a poměrně přesnou orientaci na noční obloze. 
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Na jasné noční obloze je vidět obrovské 

množství hvězd, a ty jsou dalším tématem 

druhého ročníku kroužku. Prostřednictvím 

poznání vývoje a života hvězd se přeneseme 

do hvězdných soustav hvězdokup nebo do 

ještě větších společenství hvězd, kterým 

říkáme galaxie. Dalším zajímavým útvarem 

vzdáleného vesmíru jsou mlhoviny, které 

můžeme počítat mezi pozůstatky výbuchů 

obřích hvězd, ale také mezi kolébky hvězd 

nových. 

Dětský astronomický kroužek chvíli po 

svém vzniku začal používat zkratku DAK, a 

pod tímto zkráceným označením pokračoval 

ve své činnosti dále. Zakladatel kroužku však 

již po pár letech odešel z Tábora do Prahy, 

čímž nastalo krušné období obtížného 

zajišťování vedoucích, záskoků, lektorů, 

prostě kohokoli, kdo byl schopen a ochoten trávit čas 

s astronomií a především s dětmi. Toto nelehké období 

přežil kroužek jen díky obětavé práci Kateřiny Vaňkové 

a Tomáše Bezoušky. 

Ve školním roce 2003/2004 a 2004/2005 pracoval 

navíc v Praze-Kolovratech Dětský astronomický kroužek 

pod vedením Tomáše Bezoušky, a to jako pobočka 

Hvězdárny Františka Pešty. Děti se scházely vždy sudé 

úterý od 15 do 16 hod. ve víceúčelové klubovně 

„U Boudů“ nebo v budově Základní školy, kde se děti 

učily pracovat s počítačem, astronomickými programy 

a Internetem. Dětský kroužek také navštěvoval pořady 

na Štěfánikově hvězdárně, v pražském planetáriu a 

navštívil sbírky meteoritů a nerostů v Národním muzeu 

v Praze. 

Ve školním roce 2003/2004 se z důvodu rekon-

strukce hvězdárny dětský astronomický kroužek nes-

cházel. Již v dubnu 2004 začaly přípravy na organizační 

zajištění kroužku ve školním roce 2004/2005. Lektoři 

kroužku připravili letáčky, které odeslali na školy 

v Táboře, Sezimově Ústí a okolí. Také v místním tisku 

byly zveřejněny příspěvky o náboru nových dětí do 

kroužku. Tato cílená propagace přivedla na hvězdárnu 

17 nových zájemců. Kroužek se scházel každé úterý od 

17.00 do 18.00 hod. v budově hvězdárny, s novou 

koncepcí, kdy se témata jednotlivých lekcí odvíjela 

přímo od zájmu členů kroužků a od aktuálních novinek 

v astronomii. Tato změna umožnila pružněji reagovat 

na všechny novinky, jednotlivé lekce byly probírány 

jednoduchou a hravou formou s využitím počítačové 

techniky. 

Členové kroužku se v únoru účastnili celodenního 

výletu do Prahy, kde navštívili Planetárium hl. města 

Prahy, Národní muzeum a 3D kino IMAX – film s astro-

nomickou tematikou Vesmírná stanice. Členové 

kroužku se také podíleli na akcích pořádaných 

hvězdárnou, zejména pak na červnovém 

Dnu dětí a zářijové akci v pražské ZOO. 

Propagace nového kroužku ve školním 

roce 2005/2006 byla zaměřena více na 

místní tisk, díky němuž hvězdárna při-

vítala ve svých řadách rovných 20 dětí ve 

věku od 7 do 16 let, což je nejvíce za 

existenci hvězdárny. Jako v předešlých le-

tech byl kladen zvláštní důraz na orien-

taci na noční obloze, neboť praktické po-

zorování bývá jedním z nejtěžších směrů 

v astronomii. Jasné večery byly využity 

k pozorování oblohy, děti se naučily 

pracovat s dalekohledem typu Binar. 

V roce 2007 napadlo kohosi na 

valné hromadě hvězdárny, že by se 

kroužek mohl více zaměřit na starší děti 

a studenty, což uvítali i původní, nyní 

téměř pro kroužek přestárlí, členové 
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DAKu. Ve zmíněném roce bylo proto na 8. března 

vyhlášeno setkání pozměněného kroužku, který byl již 

primárně určen pro zájemce od 15 let. Kroužek tedy 

v nové podobě zahájil 8. března 2008 svoji činnost. Do 

nové podoby nebyla transformována pouze náplň 

kroužku, která se stala podstatně náročnější, ale změ-

nila se i doba schůzek. Od tohoto roku se tak konají 

schůzky kroužku v sobotu odpoledne, čímž došlo i ke 

spojení s pozorovacím dnem pro veřejnost. Službu 

konající členové hvězdárny tímto dokázali lépe využít 

čas a studenti si na oplátku mohli vyslechnout nebo 

dokonce na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když se 

předávají astronomické znalosti běžným návštěvníkům 

hvězdárny.  

Nový model DAKu zaznamenal hned prvním ro-

kem úspěch, znamenající nárůst studentů s opravdo-

vým zájmem o astronomii, astrofyziku a další příbuzné 

obory, často zasahující až například do filozofie.  

Radost z tohoto vývoje však netrvala dlouho, 

protože čím starší studenti přicházeli, tím větší rozptyl 

znalostí, úrovně i zájmů vznikal. Pro lektory bylo čím 

dál obtížnější připravit si témata jednotlivých schůzek 

tak, aby zaujala všechny nebo aby jim všichni byli 

schopni porozumět. Od července roku 2010 byla proto 

provedena další změna v modelu činnosti, kdy se 

přednášky změnily na konzultační setkání. 

Témata konzultací byla určena podle jednotlivých 

lektorů a studenti si vybírali schůzky podle jejich 

obsahu a především podle své potřeby.  

Činnost Dětského astronomického kroužku 

je od roku 2008 finančně podporována z dotační-

ho programu Jihočeského kraje – Jihočeské krajs-

ké programy podpory práce s dětmi a mládeží. 
 

Lektoři kroužku 

Za celou dobu historie kroužku se v jeho 

vedení vystřídala více jak desítka lektorů. Všichni 

lektoři odváděli po celou dobu práci bez nároku 

na finanční odměnu, za což jim patří nemalé 

uznání. 

Ing. Vlastimil Neliba  – základy astronomie 

 – sluneční aktivita 

Zdeněk Soldát – základy astronomie 

 – praktická pozorování 

Mgr. Jan Elner  – astrofyzika – kosmologie 

 – základy kvantové fyziky 

Petr Bartoš  – základy a historie astronomie 

 – základy kvantové fyziky 

Martin Kákona  – radioastronomie  

Vlastislav Feik  – sluneční aktivita 

 – základy astronomie 

Jakub Lutovský  – základy astronomie 

Milan Vavřík  – astronomická technika 

 – základy astronomie 

Ing. Martin Kroužek  – astronomická technika 

 – základy astronomie 

Dagmar Soldátová  – základy astronomie 

RNDr. Ladislav Hejna  – stelární astronomie 

Ing. Václav Uhlíř  – astrofotografie 

 – optické úkazy v atmosféře 

Kateřina Vaňková  – základy astronomie 

 – praktická pozorování 

Tomáš Bezouška  – základy a historie astronomie 
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Pozorování sluneční aktivity 

 

Odbornou činností, které se členové hvězdárny 

pravidelně věnují, je pozorování sluneční aktivity. 

S touto činností na hvězdárně začal v roce 1982 Zdeněk 

Soldát zakreslováním sluneční fotosféry hlavním 

dalekohledem Carl Zeiss 150/2250 mm metodou 

projekce, na protokol o 

velikosti 200 mm. Po půl 

roce se situace změnila a 

Zdeněk Soldát si zažádal o 

refraktor (čočkový dále-

kohled) 80/1370 mm se 

zvětšením 76x a od té 

doby se pro zakreslování 

používají protokoly stan-

dardní velikosti 250 mm. 

Uvedeným dalekohledem 

byla sluneční fotosféra 

pozorována do roku 2000, 

kdy byl zapůjčen nový 

refraktor 100/1500 mm se 

zvětšením 75x.  

Metoda projekce je 

nejrozšířenějším způso-

bem pro pozorování 

slunečních skvrn, z jejichž 

množství, velikosti a rozložení se dále vyhodnocuje 

sluneční aktivita. Přednost této metody spočívá 

v možnosti graficky zaznamenat jednotlivé fotosférické 

jevy a umožňuje určování poloh skvrn s dostatečnou 

přesností. I když se jedná o nejjednodušší a nejbez-

pečnější způsob pozoro-

vání, kdy obraz Slunce pro-

mítáme dalekohledem na 

projekční desku, má i tento 

způsob pozorování svá 

úskalí. Začátkem roku 1983 

se podařilo úskalí překonat 

umístěním dalekohledu na 

paralaktickou montáž vy-

bavenou pohonem. Vzhle-

dem k tomu, že zdánlivý 

průměr Slunce se během 

roku mění, bylo nutné 

upevnit projekční desku 

takovým způsobem, aby 

bylo možné měnit její 

vzdálenost od okuláru dale-

kohledu tak, aby promítaný 

obraz Slunce stále odpo-

vídal průměru 25 cm.  
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Na protokolech pozorovatelé v zákresech zazna-

menávají: 

• temné skvrny (umbra)  

• polostíny (penumbra) 

• fakulová pole 
 

Z takto napozorovaného zákresu pozorovatelé 

vyhodnocují tyto parametry: 

• počet skupin (g) 

• počet skvrn (f) 

• relativní číslo (napozorované) (r) 

• ve středu disku (napozorované) (rc) 

• vypočítávají další indexy: 

o CV index – ohodnocení typu skupiny 

o SN index – podle vývoje skupiny s 

rozšířením polostínů ve skupině 

o RB index – vyjádříme dle velikosti skupiny 

skvrn 

• měříme plochu skvrn ve skupině 

• měříme plochu skvrn na celém disku 

• plochu skvrn - přepočet na polokouli 

• plochu fakulových polí 
 

Všechny výpočty uvedených indexů jsou rozděleny 

na asymetrii sever - jih a asymetrii východ - západ.  

Dále jsou měřeny polohy skupin pro zobrazování 

synoptických map.  
 

Napozorované měsíční hodnoty členové hvěz-

dárny zasílají do: 

• české řady pozorovatelů sluneční fotosféry 

(ČESLOPOL), která sídlí na hvězdárně 

v Sezimově Ústí a dříve ve Valašském Meziříčí. 

Tato činnost se zpracovává pro Sluneční sekci 

České astronomické společnosti.  

• celosvětové databáze SILSO Brusel Belgie  

• CV-Helios Network v Norsku 
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Při pozorování sluneční aktivity se na hvězdárně vystřídalo několik pozorovatelů, zapsaných v pozorovací řadě

 Zdeněk Soldát – 625 pozorování  

období (1982 – 1993) a (2005 – dodnes)  

 Roman Vítek – 14 pozorování  

období (1986 – 1987) 

 Vlastislav Feik – 3885 pozorování  

období (1986 – 1990) a (1993 – dodnes) 

 Dagmar Kočová – 31 pozorování  

období (1990 – 1993) 

 Lenka Vyčichlová – 18 pozorování   

období (1990 – 1992) 

 Vladimír Kvasnička – 12 pozorování  

rok (1991) 

 Martin Kroužek – 7 pozorování  

období (1995 – 1996) a rok (2001) 

 

Celkový počet zákresů všech pozorovatelů je 4592.  
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František Pešta 
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Dětství a studia 

 

František Pešta se narodil 3. března 1905 v Písku. 

Jako nadaný student čtvrtého ročníku píseckého 

gymnázia měl již přístup do profesorské knihovny. 

Během dalšího studia od šestého ročníku vodil své 

spolužáky místo profesora fyziky na pozorování noční 

oblohy. S pozdějším rektorem AMU A. M. Brousilem 

pořádali přednášky a besedy po okolních vesnicích. 

Pešta si půjčoval astronomický dalekohled z píseckého 

gymnázia a pořádal večerní besedy při pozorování 

dalekohledem. Dalekohled měl dokonce zapůjčen 

v letech 1922–1924 na celé letní prázdniny, kdy se 

povídání pod hvězdnou oblohou protahovalo dlouho 

do noci. 

S odstupem doby je možné ocenit Peštův zájem o 

přírodní vědy, a to především v kontrastu k některým 

jeho spolužákům, o kterých hovoří např. školní kronika 

v roce 1921: U některých žáků objevují se již od loňska 

stranické názory bolševické, jež vedly u dvou žáků ke 

konfliktu s profesory. Jest naděje, že tato abnormalita 

brzy pomine. 

 

Po maturitě v roce 1924 studoval Pešta jeden rok 

na Obchodní akademii v Praze. Během pobytu v Praze 

Pešta nezahálel a pravidelně docházel na večerní 

astronomické přednášky pořádané Československou 

astronomickou společností, jejímž členem byl již od 

roku 1922. Jak sám Pešta vzpomínal, „toho roku využil 

jsem plně k rozšíření svých hvězdářských vědomostí“. 

Finanční situace Peštovi neumožnila vysoko-

školské studium astronomie, o něž měl velký zájem. 

Následuje tak vojenská prezenční služba, která byla 

krátce předtím prodloužena ze 14 na 18 měsíců. Po 

návratu z vojenské služby v listopadu 1926 byl téměř 

rok bez práce. 

 

 

 

Podkarpatské živoření 

 

František Pešta odešel na Podkarpatskou Rus 

v roce 1927. Nejprve pracoval jako účetní v účtárně 

zemského úřadu v Užhorodě. Zde se seznámil s guver-

nérem Podkarpatské Rusi Dr. Antonem Beskidem, vel-

kým příznivcem astronomie. Dr. Beskid zapůjčil Peštovi 

sedmicentimetrový dalekohled a podporoval jeho 

snahu založit Podkarpatskou astronomickou společ-

nost. Astronomie i zde zůstala Peštovým velkým koníč-

kem. V březnu 1928 založil ještě s několika nadšenci 

Podkarpatskou astronomickou společnost.  

Po návratu z dovolené v Čechách se Pešta 

začátkem září 1930 dozvěděl, že bude ještě s několika 

dalšími mladými úředníky přeložen z Užhorodu do 

okresního města.  

Jak tehdy psal Josefu Klepeštovi na Petřín, nebyl 

z toho vůbec nadšen a již v ten okamžik předpokládal 

problémy. „Když se člověk zařídí po hvězdářsku, tak 

zase, aby toho nechal a šel na ves, kde vůbec aby 

hvězdařinu pověsil na hřebíček a sebe také.“ Pešta se 

svěřuje také se svým snem, vrátit se do Čech, pokud 

možno co nejblíže k Praze, aby si mohl doplnit 

astronomické vzdělání. „Mám prostě smůlu. Místo 

abych byl osudem podporován, ... , jsem oddalován 

čím dále, tím více k orientu.“ Pešta pak v dopise 

vyslovuje myšlenku o tom, zda by byl Klepešta 

s Nušlem ochoten napsat dopis zemskému prezidentu, 

a to s žádostí, aby nepodepisoval Peštovi dekret o jeho 

přeložení na okres. „Tak vidíte, to jsou věci, s nimiž se 
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musí člověk potýkat, chce-li zůstat alespoň trochu mezi 

lidmi, nechce-li zapadnouti někde v rusínsko-maďarsko-

rumunské vsi (okresní města jsou trochu větší vesnice). 

Nejraději bych ovšem byl, kdyby se nám podařil ten 

plán, abyste mne dostali do Prahy anebo aspoň někam 

blízko Prahy. To by byl nejšťastnější okamžik v mém 

životě.“ 

Již necelých čtrnáct dnů po žádosti Františka Pešty 

o intervenci obdržel Dr. Antonín Rozsypal, prezident 

země Podkarpatské, dopis s žádostí o jeho ponechání 

v Užhorodě. Zde si dovolím citovat celý tento dopis, 

aby bylo vidět, co Česká astronomická společnost je 

ochotná udělat pro svoje aktivní členy.  

„Jednatel Podkarpatoruské astronomické společ-

nosti v Užhorodě p. Fr. Pešta, účetní úředník zemského 

úřadu, příslušný do Ostrovce u Písku v Čechách nám 

oznámil, že bude přeložen na některý venkovský 

okresní úřad a vzdává se proto jednatelství zmíněné 

společnosti, ježto se nebude moci starati o společnost, 

kterou sám v roce 1928 založil. O společnost staral se 

sám s velkou péčí a věnoval propagaci astronomie 

v hlavním městě Užhorodě celý svůj zájem. O tom 

svědčí četné návštěvy pozorování 

Luny, planet a jiných nebeských 

těles, které pro obecenstvo pan 

Pešta v Užhorodě pořádá. V hlavním 

městě země Podkarpatoruské nebyl 

dosud nikdo, kdo by byl tak obětavě 

seznamoval obecenstvo s hvězdnou 

oblohou. Byla by proto škoda, aby 

užhorodské veřejnosti, ve které on 

vzbudil zájem o Vesmír, byla vzata 

možnost věnovati pozornost 

hvězdné obloze. Pan Pešta byl duší 

celého kroužku přátel astronomie 

v Užhorodě, a bude-li přeložen na 

venkovský úřad, máme obavu, že se 

kroužek rozpadne. Proto dovolujeme 

si vás pane presidente země Podkar-

patoruské uctivě požádati v zájmu 

Podkarpatoruské astronomické společnosti, aby 

její jednatel p. Fr. Pešta zůstal společnosti 

zachován, tím, že nebude přeložen na ven-

kovský úřad. Děkujeme již předem za lask. 

příznivé vyřízení.“ 

Na základě zmíněného dopisu nedošlo 

k přeložení Fr. Pešty s ostatními úředníky do 

okresů. Ten pln nového nadšení vyhlásil na 

podzim roku 1930 nový cyklus astronomických 

přednášek, ale 25. listopad 1930 je studenou 

sprchou. Pešta okamžitě píše do Prahy o svém 

přeložení do okresu Ťačovo, které by mělo 

nastat již 1. prosince 1930.  

Začátek roku 1931 byl poznamenán 

poslední snahou Františka Pešty o přeložení do 

Prahy anebo kamkoli do Čech. Oslovil poslance Josefa 

Zajíce (organizátora agrární strany na Podkarpatské 

Rusi) a Agrární komoru s žádostí o přeložení do Prahy, 

později zkoušel i zemědělské muzeum v Praze a Odbo-

rovou jednotu zaměstnanců lesnictví a zemědělství. 

Opět je zde snaha České astronomické společnosti 

pomoci Peštovi v návratu do Čech a posílá proto žádost 

na ministerstvo vnitra, obdobného znění, jako byla 

žádost prezidentu země Podkarpatské. Za zmínku tak 

stojí závěr dopisu: „Proto dovoluje si podepsaná Lidová 

hvězdárna Štefánikova zdvořile požádati Presidium 

ministerstva vnitra, aby laskavě uvážilo výše zmíněné 

důvody a přeložilo p. Fr. Peštu do Prahy, čímž prokáže 

Lidové hvězdárně Štefánikově a tím i české astronomii 

neocenitelnou službu.“ 

V březnu 1931 se Pešta dozvídá, že na Podkar-

patské Rusi opravdu zůstane. České ministerstvo vnitra 

sice žádost předalo do Užhorodu, tam doputovala až 

k vrchnímu účetnímu řediteli, ten však, s odkazem na 

to, že nemá k dispozici odpovídající náhradu za Fr. 

Peštu, žádost zamítl. O vrchním účetním řediteli se 

Pešta v dopise, adresovaném Františku Kadavému, 
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vyjadřuje jako o člověku s naprostým 

nepochopením pro astronomii, protože 

jinak by ho prý nepřeložil do té velké 

kotliny neustále naplněné mlhou. Pak 

už jen popisuje naprostý nezájem o 

astronomii v okresní vesnici: „Věru 

skutečně škoda něco zde podnikat. 

Rozprodat otáčivou mapu? Nádherné 

pohlednice? Jo, kdyby to bylo víno nebo 

pivo, to by byla jiná řeč.“  

Vrchní účetní ředitel v Užhorodě 

by již měl mít zapracované nové 

pracovníky, a tak je září 1931 ve 

znamení dalšího pokusu o přeložení do 

Prahy. Život v Ťačově byl spíše pro 

dobrodruhy, o čemž svědčí i úryvek 

z Peštova dopisu: „Vy tam v Čechách nedovedete si ani 

představiti, jak je zde hlavně na venkovských městech 

(o vesnicích ani již nemluvím) ubíjen duševní život 

v jednotlivcích, kteří mají chuť k práci. Úředníci 

v Ťačově, kteří jsou zde již 3 až 6 let, jsou úplně 

propadlí alkoholu a úplně rezignovaně přijímají další 

život.“ 

Pobyt na druhém konci země přerušila až invaze 

maďarských vojsk na Slovensko a Ukrajinu v roce 1939. 

A tak po dvanácti letech působení na Podkarpatské 

Rusi je Pešta evakuován Maďary zpět do Čech.  

 

Nová naděje v Táboře 

Jeho novým působištěm se stal Tábor, o němž 

věděl, že se zde nachází první hvězdárna v jižních 

Čechách, otevřená již v roce 1935 na střeše kulturního 

domu. Její zakladatel profesor Štěpánek pozval Peštu 

ke spolupráci a po jeho odchodu do penze se Pešta stal 

vedoucím hvězdárny až do roku 1959, kdy vedení 

převzal středoškolský profesor.  

Popularizace astronomie se v Táboře rozvíjela již 

dlouho před druhou světovou válkou, ale po dobu 

okupace musela být tato činnost přerušena. Krátce po 

osvobození v roce 1945 zahájila hvězdárna oficiálně 

znovu svoji činnost. Byla tehdy otevřena pro veřejnost 

tři dny v týdnu. Od roku 1952 zaměřili její členové 

pozornost i na okolní vesnice. Aktuálně volená témata 

přednášek doplněných pozorováními dalekohledem 

vždy přilákala dostatečný počet zájemců. Během 

jednoho roku bylo pod Peštovým vedením uspořádáno 

kolem třiceti takových akcí.  

V roce 1952 byl Pešta přijat za člena České 

astronomické společnosti pro šíření vědeckopoli-

tických znalostí a později do 

vědecko-metodické rady ČAS 

při okresním výboru v Táboře 

pro obor přírodních věd - 

astronomii. 

Za svého působení na 

hvězdárně v Táboře vybavil ji 

Pešta čtyřmi různými daleko-

hledy, na které zajistil finanční 

prostředky a také jejich do-

dání. Táborská lidová hvězdár-

na byla tehdy svojí prací zná-

ma na hvězdárnách a v astro-

nomických kroužcích po celém 

Československu. S novým ve-

doucím táborské hvězdárny se 

však Pešta nepohodl, a tak se 

začal poohlížet po okolí. Brzy 

nalezl astronomický kroužek 

Klubu pracujících v nedalekém 

Sezimově Ústí. 
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Působení v Sezimově Ústí 

 

Astronomický kroužek 

V lednu 1961 se František 

Pešta stal členem astronomického 

kroužku v Sezimově Ústí. Přišel sem 

znechucený situací na táborské 

hvězdárně a s nápadem výstavby 

nové hvězdárny, která by se sou-

středila především na popularizaci 

astronomie.  

„S příchodem Františka Pešty 

v roce 1961 přichází onen vytou-

žený tahoun, který ostatní naučí 

nejen něco nového, ale vtáhne je do 

astronomického dění města, kterým 

je sám strůjcem. Astronomický kro-

užek od tohoto okamžiku již neexis-

tuje pouze sám pro sebe. Hlavní 

břímě činnosti většinou leží na 

obdivuhodně aktivním Peštovi …“ 

Pešta si sezimoústecký kroužek zamiloval natolik, 

že v roce 1963 nepřijal nabídku táborského výboru, 

aby se vrátil zpět jako vedoucí na táborskou hvězdárnu. 

František Pešta v jednom ze svých dopisů píše: „Pracuji 

a chci pracovat v Sezimově Ústí, tak aby jméno 

astronomického kroužku v Sezimově Ústí, který je již 

znám svou činností v astronomických kroužcích a na 

hvězdárnách od Chebu až po Humenné, bylo v brzké 

době vyměněno za název: Lidová hvězdárna v Sezimově 

Ústí.“ 

V červnu 1963 se Pešta opět snaží prosadit nákup 

dalekohledu, který ani po dvou letech od první objed-

návky není kroužku k dispozici. Pešta pátrá mezi kama-

rády a hledá známosti, jak dodávku dalekohledu 

urychlit, ale veškerá jeho snaha k nákupu dalekohledu 

ústí jen do další slepé uličky. 

František Pešta, který je již několik let vedoucím 

astronomického kroužku v Sezimově Ústí, opět dostává 

v roce 1964 nabídku od nového ředitele Domu osvěty 

v Táboře k návratu na táborskou hvězdárnu, ale zůstává 

již definitivně věrný Sezimovu Ústí, ve kterém se 

schyluje k výstavbě nové hvězdárny. 

 

Meteorický déšť 

V roce 1962 se Pešta s astro-

nomickým kroužkem zapojil do 

pátrání po meteorickém dešti, který 

byl zaznamenán 3. července 1753 

u obce Strkov.  

Jak si Pešta velmi rychle 

uvědomil, zdroj informací o pádu 

meteoritů byl především ve státních 

archivech. Archivy představovaly 

významný pramen dobových infor-

mací a svědectví, pocházejících 

přímo z místa dopadu meteoritů i 

z prvních tehdy více či méně 

odborných posouzení nalezených 

kamenů. Pátrání Pešta neomezil 

pouze na archivy, ale podle 

jednotlivých zpráv nakonec dohledal 

i poměrně velké množství za-

chovalých meteoritů v muzeálních 
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mineralogických a geologických sbírkách snad 

po celé Evropě. Meteority byly nalezeny 

v muzeu v Praze, ve Vídni, v Berlíně, v Londý-

ně, neúspěšně bylo pátráno v muzeu v Lipsku, 

ve Výmaru, v Drážďanech a v dalších sbírkách 

a institucích.  

Obdivuhodná byla vytrvalost a nasazení, 

s jakým Pešta informace získával, jakým 

způsobem do akce zapojil státní archivy, které 

nejen že vyhledávaly staré dokumenty, ale 

navíc je i překládaly do českého jazyka.  

Výsledkem především Peštovy práce byla 

v té době ojedinělá studie o meteorickém 

dešti, starém více jak 200 let. Této studii je 

v publikaci věnována samostatná část, a to 

včetně zmíněných překladů historických doku-

mentů a soupisů nalezených meteoritů. 

 

Hvězdárna v Sezimově Ústí 

Z doby přípravy stavby hvězdárny v Sezi-

mově Ústí pochází Peštova argumentace pro stavbu 

hvězdárny, která státním orgánům určitě zalichotila: 

„Uvedené orgány daly souhlas k vybudování lidové 

hvězdárny s vědomím, že lidové hvězdárny jsou stře-

disky popularizace astronomie a příbuzných vědních 

oborů, že dávají velikému množství lidí příležitost sez-

námit se blíže s hvězdnou oblohou a že zevšeobec-

ňováním přísně vědeckých poznatků jsou ohnisky šíření 

materialistického světového názoru.“ Což musíme 

uznat, že ve své době byl neoddiskutovatelný argu-

ment, svědčící i o Peštově umění psaného projevu. 

Celé dva roky zahrnující přípravu stavby i stavbu 

samotnou se Pešta věnoval kromě činnosti v astro-

nomickém kroužku i všem potřebným činnostem 

souvisejícím s projektováním a přímo i samotnou 

pomocí při stavbě. 

Hvězdárna Sezimovo Ústí byla díky Peštově úsilí 

otevřena v červnu 1965, tedy v roce jeho šedesátých 

narozenin. Slavnostní otevření hvězdárny v Sezimově 

Ústí proběhlo 6. července 1965 v 10 hodin dopoledne. 

Hvězdárna nesla již od svého otevření název Lidová 

hvězdárna Sezimovo Ústí a František Pešta se stal od 

prvního okamžiku vedoucím hvězdárny.  

Něco málo o Peštovi se můžeme dočíst i z novi-

nové reportáže o otevření hvězdárny, otištěné deníku 

Palcát dne 11. 6. 1965: „Na tabuli před vchodem můj 

zrak pozorně sledoval plánek, jak bude 

jednou vypadat park kolem hvězdárny … 

Snad se toho dočkají moje děti. Kajícně se 

omlouvám, že jsem takovou nepro-

zřetelnou pasivní a demobilizující poz-

námku vůbec vyslovil. Duchovní otec 

astronomického kroužku František Pešta 

mě za ni změřil takovým až do žaludku 

pronikajícím pohledem, že jsem málem 

neobědval, a to moje manželka, přísa-

hám, umí vařit. Víte vůbec, jak vzniká 

taková hvězdárna? Do klubu přišel 

soudruh Pešta s náčrtkem na papírku a na 

základě životních zkušeností s nesmělým 

návrhem, jak by se mohla pořídit malá 

hvězdárnička s kopulí a malou místností. 

Pracovníci klubu mu řekli, že takovou 

kůlničku nemá cenu stavět. Když už se do 

něčeho dají, tak to musí být pořádná věc. 

Pešta honem přikresloval, jak by to 

pořádně mělo vypadat …“ 
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Nejprve v rámci kroužku, později na hvězdárně, 

pořádal Pešta pravidelné přednášky, školení členů 

kroužku, večerní pozorování, ale i mnohé autobusové 

zájezdy na významné české observatoře. 

Kromě zmíněných astronomických aktivit neza-

pomínal Pešta ani na propagaci činnosti kroužku. 

Pravidelně přispíval svými články do místních novin a 

zpravodajů, ale využil například i návštěvu Českého 

rozhlasu v Kovosvitu. 

František Pešta hned po otevření hvězdárny 

přestěhoval do její kanceláře část své astronomické 

knihovny, kterou se postupně dařilo doplňovat 

nákupem nových knih.  

O hvězdárně, jejich aktivitách a astronomickém 

působení Pešty je mnoho napsáno v kapitole týkající 

se hvězdárny. Ale nejen astronomické starosti a ra-

dosti zažíval v Sezimově Ústí František Pešta. 

František Pešta 18. srpna 1966 předává klíče od 

hvězdárny a vzdává se další práce a jejího vedení. Co 

tomu předcházelo? Peštův syn si občas půjčoval klíče 

od hvězdárny, aby tam vyvětral a případně poklidil, 

ale 17. srpna se mu stala nepříjemnost, a to když 

klíče ztratil u Kozího hrádku. Po návratu na hvěz-

dárnu do ní vlezl oknem a v prudkém dešti čekal na 

příjezd otce, aby hvězdárnu řádně zamknul a ve 

vytrvalém dešti ho odvezl domů. Jeho počínání však 

sledoval pan Maťha, který i přes přímluvu vedoucího 

hvězdárny Františka Pešty na něj zavolal příslušníky 

SNB. Proč takto jednal, když nedošlo k žádné škodě a 

ani nic jiného se nestalo, to není nikomu známo. 

Škoda, že takto ostražití soudruzi nedokázali hlídat 

ochoz a střechu hvězdárny před mládeží, díky které 

bylo nutné často opravovat okapy a oplechování 

okrajů střechy. 

Ve zprávě za rok 1966 pod vlivem výše popsa-

ných událostí Pešta naznačuje, že zvažuje odchod 

z Klubu pracujících a k tomu již začal podnikat 

praktické kroky zajišťující další chod hvěz-

dárny. Žádá Antonína Mrkose z Českých 

Budějovic o zařazení hvězdárny pod 

Hvězdárnu a planetárium v Českých Bu-

dějovicích. Navrhuje, aby HaP metodicky 

řídila hvězdárnu, určovala jejího před-

sedu a případně i řídila finance hvěz-

dárny.  Dnes již můžeme konstatovat, že 

k popsaným krokům nakonec nedošlo a 

hvězdárna naštěstí zůstala pod Klubem 

pracujících. Co vše se však mezi Peštou a 

vedením Klubu pracujících odehrálo, to 

již nezjistíme. 

Jak ale víme z kapitoly o hvězdárně, 

naštěstí si předání klíčů Pešta rozmyslel a 

nebo mu bylo vymluveno, to již dnes ne-

zjistíme. Důležité je, že i přes tyto různé těžkosti zůstal 

Pešta hvězdárně věrný až do konce svého života. 

Až do roku 1981 je na hvězdárně vše při starém. 

Pešta hvězdárně předsedá a je hlavním tvůrcem jejího 

programu, který se postupně rozšířil i na výjezdy do 

pionýrských táborů, škol a dalších institucí. Ovšem ve 

zmíněném roce 1981 se zdravotní stav Františka Pešty 

začal zhoršovat, a tak se vedení dne 30. června 1981 

ujímá Karel Hartman. Peštův zájem o dění na hvěz-

dárně neopadá, ale přidávající se zdravotní komplikace 

mu od konce roku již nedovolují na hvězdárnu dojíždět. 

Z několika dopisů je jasné, že se snaží pomoci alespoň 

korespondenčně. 
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Ocenění Peštovy práce 

Peštova dlouholetá práce v oboru astronomie 

byla také několikrát oceněna. 

V roce 1967 udělil mimořádný sjezd České 

astronomické společnosti u příležitosti 50. výročí jejího 

založení Františku Peštovi čestné uznání za vynikající 

odbornou a organizační práci v Československé 

astronomické společnosti. 

V roce 1971 udělil na návrh Poradního sboru pro 

hvězdárny při Ministerstvu kultury a Štefánikovy 

hvězdárny v Praze Františku Peštovi pamětní medaili 

Johannesa Keplera za zásluhy o astronomii, a to při 

příležitosti 400. výročí Keplerova narození. 

V roce 1976 získal Pešta Pamětní medaili 

Mikuláše Koperníka za významnou popularizační 

činnost. 

V roce 1979 8. volební shromáždění České 

astronomické společnosti konané ve Valašském 

Meziříčí zvolilo Františka Peštu čestným členem ČAS za 

velmi kladné hodnocení jeho práce O hromadném 

pádu meteorických kamenů dne 3. července 1753 

v táborském okrese. 

V roce 1996 se členové hvězdárny a Klub 

pracujících Kovosvitu rozhodli pojmenovat hvězdárnu 

po jejím zakladateli, Františku Peštovi. Dne 28. 

listopadu 1996 byla hvězdárna v Sezimově Ústí 

slavnostně přejmenována z lidové hvězdárny na 

Hvězdárnu Františka Pešty.  

 

 

 

 

 

Druhého návratu Halleyovy komety se již nedočkal 

Druhého návratu Halleyovy komety se František 

Pešta již nedočkal. V sobotu 13. listopadu 1982 dotlou-

klo srdíčko tohoto velkého astronoma naposledy. 

Šedesát let lidského života je dnes vcelku běžná 

záležitost. Obdivuhodnější je po tuto dobu se intenzívně 

věnovat zájmové činnosti. Dne 3. března 1905 se 

v Písku narodil člověk, kterého v životě ze všeho nejvíce 

upoutala astronomie. Už jako student písecké reálky 

vodil třídu místo profesora fyziky na pozorování oblohy. 

V té době byl jako aktivní popularizátor přijat za člena 

Československé astronomické společnosti (ČAS) v Praze. 

Od roku 1927 působil v Užhorodě jako účetní, kde se 

zapůjčeným dalekohledem od tamního guvernéra 

propagoval astronomii. Založil tak první odbočku ČAS 

mimo Prahu „Podkarpatskou astronomickou společnost 

v Užhorodě“. 

V roce 1939 František Pešta odešel z Užhorodu do 

Tábora, o němž věděl, že má hvězdárnu. Její zakladatel 

prof. Štěpánek jej pozval ke spolupráci a později jako 

nejbližšího spolupracovníka ho při svém odchodu zvolil 

za vedoucího. Na táborské hvězdárně byl František 

Pešta neméně aktivní, vybavil ji několika dalekohledy. 

V roce 1952 byl přijat za člena ČAS pro šíření 

vědeckopolitických znalostí a později do vědecko-

metodické rady ČAS při ONV v Táboře. 

Do astronomického kroužku Závodního klubu 

v Sezimově Ústí přišel v roce 1961. O pět let později a 

za všeobecného úsilí v akci Z byla postavena nová 

hvězdárna. 

„Meteority na Táborsku“ byl název práce, za 

kterou byl po kladném vyhodnocení Meteorickou sekcí 

ČAS František Pešta zvolen za řádného člena ČAS při 

ČSAV. Získal pamětní medaile J. Keplera a M. Koperníka 

za zásluhy a významnou činnost při popularizaci 

astronomie. 

Pak přišly pětasedmdesátiny tohoto, po celé 

republice známého, amatérského astronoma. K život-

nímu jubileu byl v září 1979 zvolen za čestného člena 

Československé astronomické společnosti při ČSAV. 

My, kteří jsme ho znali, v něm ztrácíme především 

dobrého člověka, celým srdcem oddaného popularizaci 

vědy. Všude, kam vkročil, zanechal obrovský kus práce. 

Jen málokomu se podaří založit odbočku astronomické 

společnosti nebo prosadit stavbu hvězdárny. Odešel 

člověk, který se dokázal radovat z každého dílčího 

úspěchu svých kolegů. Ačkoli už není mezi námi, jeho 

dílo bude žít. 

Členové astronomického kroužku (1982) 
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Podkarpatská astronomická společnost byla založena v roce 1928 a vzápětí se stala první pobočkou České 

astronomické společnosti. Jejím hlavním úkolem bylo šíření poznatků z astronomie mezi nejširší veřejností. V roce 1930 

se Pešta stává účetním Okresního úřadu v Tačově, což má za následek utlumení jeho astronomických aktivit a tím i 

ukončení činnosti Podkarpatské astronomické společnosti. Na Podkarpatské Rusi pracuje Pešta až do roku 1939, kdy 

jeho pobyt ukončil vpád maďarských vojsk. 

 

 

Podkarpatská Rus 

 

Na úvod této kapitoly se sluší připomenout něco 

málo o meziválečné historii týkající se této bývalé 

součásti Československa. Podkarpatská Rus, jako sou-

část Československé republiky, měla v té době vlastní 

sněm, který volil předsednictvo. Sněm Podkarpatské 

Rusi byl příslušný usnášet se o zákonech ve věcech 

„jazykových, vyučovacích, náboženských, místní správy, 

jakož i v jiných věcech, které by naň přenesly zákony 

Československé republiky.“ Zákony přijaté sněmem 

Podkarpatské Rusi, projevil-li s nimi prezident souhlas 

svým podpisem, vyhlašovaly se ve zvláštní sbírce 

a podepisoval je zároveň guvernér. Prvním guvernérem 

Podkarpatské Rusi byl zvolen Grigorij Žatkovič (26. 4. 

1920 – březen 1921), později guvernérskou funkci 

vykonával Anton Beskid (listopad 1923 – červen 1933) 

a Konstantin Hrabar (březen 1935 – říjen 1938). 

Nikdy v dějinách neprožila Podkarpatská Rus tako-

vý vzestup jako v letech 1919 – 1939, třebaže státní 

byrokracie bohužel brzdila rychlejší rozvoj podkarpat-

ské autonomie. Svou „podkarpatskou hru“ rozehrála i 

maďarská vláda, která poslala v říjnu 1921 stížnost 

Společnosti národů, jejímž hlavním názorem bylo, že 

Československo na Podkarpatsku neplní závazky 

z mírových smluv. Budapešti se především nelíbilo, že 

se zemi dosud nedostalo autonomie. Československo 

vysvětlilo svou politiku na Podkarpatské Rusi i překáž-

ky, které se stavěly proti okamžité autonomii, tak 

přesvědčivě, že Společnost národů československé 

stanovisko přijala a došla k závěru, že „československá 

vláda podala přehled práce, již vykonala, aby vychovala 

lid a uschopila jej k autonomii.“ Vyslovila však 

přesvědčení, že Československo „v brzké budoucnosti 

najde prostředky, jak přikročit k vybudování území 

Podkarpatské Rusi jako samosprávné jednotky podle 

mírové smlouvy.“  

Neblahé dědictví chudoby materiální i duchovní, 

bída, negramotnost, nemoce, nízká úroveň průmyslové 

i zemědělské produkce – to všechno podstatně ztěžo-

valo další vývoj. V okolních státech se nastolily polo-

diktátorské režimy, v nedalekém Sovětském svazu řádil 

hladomor a krvavá Leninova revoluce vyhlazovala 

politické odpůrce. Československo a Podkarpatsko však 

zůstaly ostrovem demokracie a vzestupu. Rozvinul se 

společenský a politický život dosud v této zemi 

nevídaný. Připravovaly se podmínky pro autonomii 

země, v Užhorodě i v jiných městech byly postaveny 

vládní a správní budovy, které sloužily místním potře-

bám a v nichž měly začít fungovat sněm i vláda. 

Otevíraly se nové školy, stavěly silnice a železnice, 

vznikaly nemocnice.  

Mapa Československa z Atlasu republiky Československé z roku 1935, v oválu zvýrazněna Podkarpatská Rus 
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Bylo by však omylem idealizovat meziválečné 

poměry na Podkarpatsku. Pozůstatky minulosti byly tak 

značné, že se je nemohlo podařit při nejlepší vůli 

zlikvidovat. Vesnicemi obcházely hlad, bída a nemoce, 

hladové pochody, prosebná procesí i demonstrace 

trvaly ještě poté, co ochabla největší tíže hospodářské 

krize konce dvacátých let. To vše se projevovalo i ve 

volebních preferencích pro komunistickou stranu 

využívající těchto neblahých poměrů (v celém období 

první republiky tu patřila k nejsilnějším politickým 

stranám). Přesto všechno byl lid Podkarpatské Rusi 

vděčný za to, že mohl žít v rámci ČSR, a proto při 

oslavách desátého výročí spojení Podkarpatské Rusi 

s Československem v roce 1929 daroval Praze roubený 

kostelík sv. Michala z Medvedovců u Mukačeva. Na 

náklady podkarpatského lidu byl kostelík přenesen na 

pražský Petřín, kde stojí dodnes. 

11. října 1938 byla vytvořena nakrátko autonomní 

vláda Podkarpatské Rusi v čele s Andrejem Brodym, 

spjatým s Budapeští pevnými svazky víc, než se slušelo 

na předsedu autonomní vlády. Současně v dohodě 

s hitlerovským Německem usilovalo Maďarsko o revizi 

mírových smluv a návrat k situaci před rokem 1919. Po 

Brodym následovala 24. října druhá autonomní vláda 

Augustina Vološina.  

Po dvou zákonech o samosprávě Podkarpatské 

Rusi a o zemském guvernérovi z roku 1937 vyhlásila 

22. listopadu 1938 československá vláda konečně auto-

nomii Podkarpatské Rusi zatím zajištěnou formálně 

v ústavě. Ve vládní vyhlášce se uvedla v činnost pod-

karpatská vláda a měl být svolán sněm Karpatské 

Ukrajiny. Týž den byla ustavena i autonomie Slovenska. 

Senát schválil zákon navržený Národním shromáždě-

ním jednomyslně. 

Jenže již předtím dal Hitler svolat na 2. listopadu 

1938 v návaznosti na mnichovský diktát arbitrážní kon-

ferenci do Vídně. Podle jejího rozhodnutí muselo Čes-

koslovensko odevzdat Maďarsku jižní část Slovenska 

a jih Podkarpatské Rusi s Užhorodem, Mukačevem a 

Berehovem. Maďaři zabrali 152 tisíc hektarů nej-

úrodnější části země s vinicemi, ovocnými sady, 

tabákovými a kukuřičnými plantážemi. Přerušili tak 

hlavní železniční trať od Čopu na východ. Hlavním 

městem země se stal Chust, kde kněz a spisovatel 

Augustin Vološin ustanovil autonomní vládu Karpatské 

Ukrajiny.   
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Založení Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě 

 

Zásluhou tehdejšího jednatele Františka Pešty, 

úředníka zemského úřadu v Užhorodě, byla Podkar-

patská astronomická společnost v Užhorodě ustavena 

dne 30. března 1928, a to jako pobočka České astro-

nomické společnosti v Praze. Byly překonány veškeré 

nesnáze, které stály na Podkarpatské Rusi v cestě 

založení společnosti. František Pešta byl v kontaktu 

s jednatelem České astronomické společnosti panem 

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 připravovaných vycházkách s dalekohled-

dem, při nichž budou členové seznamováni s hvězdnou 

oblohou, a vycházky by pak doplňoval výkladem teo-

retického hvězdářství.  

I když stanovy České astronomické společnosti 

umožňovaly vznik místních poboček a sekcí, tehdy 

nazývaných místními odbory, neměl nikdo ve společ-

nosti s tímto zkušenosti. Proto pan Pešta na svůj dotaz, 

jak docíliti založení místního spolku, obdržel poměrně 

nekonkrétní odpověď s tím, že podobný dotaz již obdr-

želi i z Brna. Výbor společnosti tak poradil, aby podali 

prozatím přihlášku, kterou posoudí Valná hromada 

České astronomické společnosti, a do doby, než bude 

rozhodnuto jinak, nechť se scházejí jako volné sdružení 

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

cíl projednat výbor společnosti, „než bude při-kročeno 

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 histo-

rických si vyžádala založení spolku. Stanovy byly při-

praveny podle vzoru stanov České astronomické 

společnosti, pouze s nezbytnými drobnými odchylkami, 

které si vyžádaly místní poměry. Již před registrací 

spolku se tento hlásil k úzké spolupráci s Českou astro-

nomickou společností, a to dokonce tak úzké, že byla 

přímo deklarována ve stanovách spolku. Před registrací 

spolku byly stanovy rovněž konzultovány s výborem 

společnosti. 

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. Z počátku se schůze konaly v prostorách 

methodistické církve, za což jí výbor spolku vřele 

poděkoval. 
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Na základě předložené žádosti ze 

dne 6. 4. 1928 doplněné o stanovy byly 

nakonec stanovy Podkarpatské astro-

nomické společnosti v Užhorodě 

schváleny Civilní správou Podkarpatské 

Rusi, a to dne 7. 5. 1928. Následně si 

ověřenou kopii stanov vyžádalo Fi-

nanční ředitelství v Užhorodě. Pod-

mínkou činnosti bylo hlášení konání 

každé valné hromady Policejnímu ředi-

telství v Užhorodě a podávání zpráv 

o jejím výsledku, případně o změnách 

u jednotlivých funkcionářů tamtéž. 

 

Spolupráce s Českou astronomickou 
společností 

Na základě vzájemné dohody s Českou astrono-

mickou 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 kterého 

byla polovina odváděna ČAS v Praze. Předplatné 

časopisu Říše hvězd činilo v roce 1928 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. Mezi další body dohody 

patřilo i umožnění zveřejňování infor-

mací v Říši hvězd. Oficiálně byla vzá-

jemná spolupráce popsána v paragrafu 

16 stanov Podkarpatské astronomické 

společnosti v Užhorodě: 

Podkarpatská astronomická spo-

lečnost jest přičleněna k České astro-

nomické 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 

 

První valná hromada Podkar-

patské astronomické společnosti se 

uskutečnila krátce po registraci 

stanov v roce 1928. Na této valné 

hromadě byly stanoveny základní 

úkoly společnosti a byl nastíněn 

program společnosti na nejbližší 

období. 

 

První rok (1928–1929) 

Podkarpatská astronomická spo-

lečnost 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 před-

náškami 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 uspořádala astronomická společnost v tě-

locvičně Sokola v Užhorodě přednášku o poměru Země 

k vesmíru. Astronomie byla v té době také hojně pro-

pagována 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 po-

zorování menším dalekohledem o průměru 70 mm, 

který společnosti zapůjčil tehdejší guvernér Podkar-

patské Rusi Dr. Anton Beskid.  

Pravidelné schůzky Podkarpatské astronomické 

společnosti se konaly v prostorách methodistického 

sboru, jehož představenstvo nepožadovalo žádnou 

úhradu, pouze dobrovolný drobný příspěvek na 

osvětlení. 

Pod vedením Františka Pešty se uskutečnilo v mě-

sících březnu, dubnu a květnu celkem 20 pozorování za 

účasti 170 osob. Byly pozorovány planety 

Saturn, Merkur, Venuše, dále Měsíc, hvězdo-

kupy, dvojhvězdy a sluneční skvrny.  

Ke konci roku 1928 měla Podkarpatská 

astronomická společnost 15 řádných 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.  

V srpnu 1928 byl spolek vyzván k připo-

jení se k oslavám 10. výročí vzniku Česko-

slovenské republiky. V rámci oslav byly nabí-

zeny možnosti zúčastnit se kulturního pro-

gramu, vytvoření alegorického vozu a dále 

byl vyzván, zda má sám nějakou jinou 

představu o účasti k výročí. V archivních ma-

teriálech se bohužel informace o účasti 

spolku na oslavách nedochovala. 
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Druhý rok (1929–1930) 

Druhý rok existence Podkar-

patské astronomické společnosti 

byl rokem částečného zklamání, 

protože část členů byla přeložena 

na úřady zpět do Čech.  

V roce 1930 odjel Pešta na do-

volenou do Čech. Při té příležitosti 

neopomenul navštívit Prahu a pře-

devším petřínskou hvězdárnu. Peš-

tovi se zalíbil lustr ve tvaru Saturnu, 

který viděl v zasedací místnosti pe-

třínské hvězdárny. Poslal tedy do-

taz, kde a za kolik je možné jej opa-

třit, a tím se z korespondence doz-

vídáme, že takový lustr v té době 

stál 70,- Kč, co je ale zajímavější, že 

obýval byt o rozměrech 5x3x3 me-

try, což rozhodně není mnoho. 

Pod vedením Františka Pešty se opět uskutečnilo 

pozorování planet Jupiter, Saturn, Mars, Venuše dále 

Měsíc, hvězdokup, dvojhvězd a slunečních skvrn. Pro 

velký zájem veřejnosti o pozorování měsíčního povrchu 

bylo za příznivého počasí rozšířeno pozorování téměř 

na celý týden. 

Zajímavou zmínkou vyplývající ze zachovalé kores-

pondence je schvalování valných hromad policejním 

ředitelstvím. Na závěr každého schválení je poznámka: 

„Za přesné dodržení schváleného programu a zákonný 

průběh této schůze činím svolavatele, resp. předsed-

nictvo osobně zodpovědnými.“  

Kritický rok 1930 

První polovina roku 1930 probíhala celkem bez 

větších problémů a nic nenaznačovalo tomu, co má 

přijít. V březnu zaslal spolek blahopřejný dopis k 80. 

narozeninám prezidenta Československé republiky. Za 

blahopřání obdržel spolek poděkování prezidentské 

kanceláře podepsané zemským prezidentem. Po návra-

tu 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 astro-

nomické společnosti nedošlo k přeložení Fr. Pešty 

s ostatními úředníky do okresů. Ten pln nového nadše-

ní 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 
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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 agen-

du Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě 

Dr. Kyzlíkovi a pokladnu panu Smutnému. Protože 

Kyzlík ani Smutný nejeví přílišnou aktivitu ve správě 

spolku, předpokládá Pešta jeho brzký zánik. Protože 

nové místo působnosti Pešty je 150 km od Užhorodu, 

vystupuje z Podkarpatoruské astronomické společnosti 

a hlásí se zpět za přímého člena České astronomické 

společnosti. 
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Rok 1931 – konec Podkarpatské 
astronomické společnosti 

Na řádnou valnou hromadu, konanou 13. listo-

padu 1931 v restauraci „Kvasná voda“, se dostavili 

pouze čtyři členové spolku. Hlavním bodem jednání 

valné hromady byla další existence Podkarpatské astro-

nomické společnosti, která byla odchodem Františka 

Pešty do Ťačova (foto Ťačova z roku 2001) téměř zcela 

ochromena. Za rok trvající popsané situace se nepo-

dařilo najít nikoho, kdo by převzal po Peštovi odbornou 

stránku fungování spolku.  

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. V rámci 

ukončení činnosti bylo rozhod-

nuto, že nevybrané členské přís-

pěvky byly odepsány, protože 

v roce 1930 a 1931 společnost 

nevyvíjela prakticky žádnou čin-

nost. Příspěvky zaplacené v roce 

1930 byly použity pro uhrazení 

časopisu a s účetním zůstatkem 

bylo naloženo dle stanov.  

Na závěr valné hromady byl 

vysloven dík Františku Peštovi za 

jeho vykonanou práci. V dopisu 

pana Radocha o ukončení čin-

nosti, adresovaném České astro-

nomické 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 astro-

nomická 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 pří-

padě svého pokračujícího zájmu o astronomii nevystu-

povali z České astronomické společnosti. 

Jako nádherné zhodnocení činnosti spolku uvádím 

zde úryvek z dopisu pana Ra-

docha, 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 po-

hlédnu, a mé večerní pro-

cházky byly obohaceny o nový 

velký prožitek.“ 
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Členové Podkarpatské astronomické společnosti 
  

jméno, příjmení        doba členství poznámky (funkce, odběr Říše hvězd, zaměstnání, ...) 

Dr. Rudolf Kyzlík 1928-1929 předseda 

Ing. František Homolka 1928-1929 člen výboru, Říše Hvězd, lesní referent, přestoupil do Čech 

Štěpán Smutný 1928-1929 pokladník, Říše Hvězd, účetní tajemník civilní správy v Užhorodě 

Leopold Hlavatý 1928-1929 revizor účtu, Říše Hvězd, účetní tajemník civilní správy v Užhorodě 

Ladislav Rajtr 1928-1930 Říše Hvězd, účetní adjunkt civilní správy v Užhorodě, přeložen 

Antonín Radocha 1928-1930 knihovník, Říše Hvězd, účetní adjunkt civilní správy v Užhorodě 

František Pešta 1928-1930 jednatel, Říše Hvězd, účetní elév civilní správy v Užhorodě 

Ing. Josef Zajíc 1928-1929 Říše Hvězd, tajemník Republikánské strany 

Marie Janoušková 1928 člen výboru, choť bankovního úředníka, přestoupila do Čech 

Emanuel Janoušek 1928-1929 revizor účtu, Říše Hvězd, úředník Slovenské banky 

Dr. Ivan Kosej 1928-1929 místopředseda, Říše Hvězd 

Josefa Turečková 1928-1929 člen výboru, Říše Hvězd, přestoupila do Čech 

Josef Vrbec 1928 Říše Hvězd, účetní adjunkt civilní správy v Užhorodě, přeložen 

Dr. Otto Pavluch 1930 Říše Hvězd 

Josef Pumpr 1930 Říše Hvězd 

Ing. Oldřich Kadeřábek 1928 

Julius Hustka (1928) civilní správa v Užhorodě 

 

 

Hospodaření Podkarpatské astronomické společnosti 

 

Hospodaření v roce 1928 

Příjmy za rok 1928 433,- Kč 

Výdaje za rok 1928 398,- Kč 

    z toho odvody do Prahy (ČAS) 314,- Kč 

    z toho kolky   44,- Kč 

    z toho dávka za úřední výkon   30,- Kč 

    z toho poštovné   10,- Kč 

Zůstatek ke konci roku 1928   35,- Kč 

 

Hospodaření v roce 1929 

Převod z roku 1928   35,- Kč 

Příjmy za rok 1929 400,- Kč 

Výdaje za rok 1929 280,- Kč 

    z toho odvody do Prahy (ČAS) 280,- Kč 

Zůstatek ke konci roku 1929 155,- Kč 

 

Hospodaření v roce 1930 

Převod z roku 1929 155,- Kč 

Příjmy za rok 1930     0,- Kč 

Výdaje za rok 1930     0,- Kč 

Zůstatek ke konci roku 1930 155,- Kč 

 

Hospodaření v roce 1931 

Převod z roku 1930 155,- Kč 

Příjmy za rok 1931 119,- Kč 

Výdaje za rok 1931     0,- Kč 

    z toho odvody do Prahy (ČAS)     0,- Kč 

Zůstatek ke konci roku 1931 274,- Kč 
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Stanovy Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě 

 

 

§ 1.  Jméno a sídlo spolku 

Spolek má jméno „Podkarpatská astronomická společnost“, 

jeho sídlo je v Užhorodě. 

 

§ 2.  Účel spolku 

Účelem spolku je: 

1) Sdružiti všechny přátele hvězdářství ke vzájemné podpoře 

v pěstování této vědy. 

2) Zřízení astronomické knihovny a čítárny, jež budou přístupny 

každému zájemci o vědu. 

3) Šířiti a popularizovati znalost výsledků moderní astronomie a 

příbuzných věd. 

4) Sbírati poznatky a názory lidu na Podkarpatské Rusi o 

hvězdách. 

5) Podporovati činnost a snahy České astronomické společnosti 

v Praze. Tohoto účelu hledí spolek dosíci: 

a) Pořádáním populárních i odborných přednášek, učebných 

kursů, praktických cvičení, poučných vycházek a exkursí, výstav 

a vydáváním knih. 

b) Odebíráním knih a časopisů vědeckého obsahu a opatřováním 

potřebných pomůcek a přístrojů. 

c) Šířením znalosti o činnosti a snahách České astronomické 

společnosti v Praze. 

Prostředky k dosažení tohoto účelu jsou: 

1) Zápisné a členské příspěvky. 

2) Dary, subvence apod. 

3) Výtěžky z přednášek a podniků spolkových. 

 

§ 3. Členové spolku 

Členem spolku může se státi každý, kdo má zájem o astronomii. 

Právnické osoby mohou přistoupiti jako členové zakládající nebo 

přispívající. 

Spolek se skládá z členů: 

1) činných 

2) zakládajících 

3) přispívajících 

4) dopisujících 

5) čestných. 

Veškeré členy, vyjma čestné, přijímá výbor. Členové čestní jsou 

jmenováni pro své zvláštní zásluhy o vědu neb spolek jen valnou 

hromadou. 

Přistoupení za člena děje se písemnou přihláškou u výboru 

spolku. Přijetí může výbor zamítnouti bez udání důvodů. 

 

§ 4. Povinnost členů 

Každý člen jest povinnen řádně zapravovati zápisné a příspěvky 

stanovené valnou hromadou, dbáti usnesení spolkových a 

pečovati o rozkvět spolku. 

 

 

§ 5. Práva členů 

Každý člen má právo účastniti se všech podniků společnosti, 

používati jejích pomůcek jako přístrojů, knihovny a čítárny a 

všech výhod, jichž by společnost nabyla. Všichni členové mají 

právo účastniti se správy spolku prostřednictvím valných 

hromad a členských schůzí, voliti a volenu býti. 

 

§ 6. Členem býti přestává: 

1) Kdo své vystoupení oznámí řádně výboru. 

2) Kdo po upomínce nezapravil členského příspěvku. 

3) Kdo byl vyloučen. 

Vyloučen může býti každý, kdo své povinnosti ke spolku hrubě 

poruší, vůči němu nečestně jedná nebo ohrožuje jeho trvání. 

Vyloučený může se odvolati v době 4 neděl k valné hromadě. 

 

§ 7. Správa spolku 

Záležitosti společnosti obstarávají: 

1) Valná hromada 

2) Správní výbor. 

 

§ 8. Valná hromada 

Řádná valná hromada společnosti koná se jednou za rok 

nejpozději v měsíci březnu a pozvání k ní bude uveřejněno 14 

dní předem časopisy, které určí valná hromada. 

Mimořádnou valnou hromadu může svolati správní výbor 

kdykoliv, musí ji však svolati, žádá-li o to nejméně 1/10 činných 

členů nebo revisoři účtů a to v době 4 týdnů od podání žádosti, 

zaručí-li tito pořad a referenta. 

Valné hromadě přísluší: 

1) Rozhodovati o správách správního výboru a revisorů účtů. 

2) voliti předsedu, místopředsedu, 5 členů výboru a 2 revisory 

účtů. 

3) stanoviti zápisné a výši členských příspěvků. 

4) usnášeti se o návrzích správního výboru, revisorů účtů neb 

jiných členů. 

5) rozhodovati o odvolání členů v případě vyloučení 

6) měniti stanovy a rozhodovati o rozejítí se spolku. 

Valná hromada jest schopna se usnášeti, je-li osobně přítomna 

alespoň ¼ členů. Není-li tomu tak, koná se o půl hodiny později 

za každého počtu přítomných členů. Při hlasování a volbě 

nových funkcionářů rozhoduje absolutní většina hlasů. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Volby dějí se hlasovacími 

lístky neb aklamací, souhlasí-li s tím většina přítomných. Jen pro 

změnu stanov, která musí býti výslovně na pořadu valné 

hromady uvedena, je potřebí souhlasu 2/3 většiny. 

Členové venkovští mohou podávati valné hromadě návrhy a 

účastniti se voleb a hlasování o návrzích předem oznámených 

též písemně. 
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Za spolky a korporace volí pouze jejich předseda nebo jiný 

oprávněný zástupce. 

Každý přítomný člen má jeden hlas. 

Rozhodovati o tom, má-li se společnost rozejíti, může toliko 

mimořádná valná hromada zvláště za tím účelem svolaná. 

Rozhoduje ¾ většina přítomných. 

Veškeré návrhy na valnou hromadu musejí býti podány aspoň 

5 dní předem. Na návrhy později došlé nebo při valné hromadě 

podané béře se zřetel jen tehdy, prohlásí-li se pro to nejméně 1/3 

přítomných na valné hromadě. 

 

§ 9. Správní výbor 

Správní výbor volí řádná valná hromada na dobu 1 roku. Skládá 

se z předsedy, místopředsedy, 5 členů a 2 revisorů účtů. Ve své 

ustavující schůzi volí jednatele a pokladníka. 

Přísluší mu: 

1) Přijímati a vylučovati členy. 

2) Svolávati valné hromady, stanoviti jejich místo, čas i pořad 

jednání. 

3) Prováděti usnesení valných hromad. 

4) Svolávati schůze, vyřizovati všechny spolkové záležitosti, pokud 

nejsou vyhrazeny valné hromadě. 

5) Spravovati jmění spolkové. 

6) Stanoviti knihovní a domácí řád společnosti. 

7) Výbor má právo zřizovati zvláštní pořadatelské a pracovní 

sekce k účelům stanovami vytčeným. 

Schůze výboru svolává předseda nebo místopředseda a konají 

se nejméně jednou měsíčně. Při hlasování rozhoduje nadpo-

loviční většina přítomných, při rovnosti rozhoduje předseda. 

K platnosti rozhodnutí stačí přítomnost 3 členů.  

Předseda Společnosti zastupuje Společnost oproti úřadům a 

jiným institucím nebo osobám, svolává schůze výboru, řídí jejich 

jednání a podpisuje spolu s jednatelem všechny listiny a dopisy 

Společnosti, protokoly schůzí výborových a valných hromad.  

Listiny týkající se záležitostí peněžních podpisují předseda a 

pokladník.  

V případě, že by předseda nebo místopředseda nemohli se 

zúčastniti některého shromáždění Společnosti, může výbor 

zplnomocniti kteréhokoli ze svých členů, aby zahájil a řídil toto 

shromáždění. 

Předseda svolává mimořádné schůze výboru, kdykoli za dobré 

uzná, je však povinnen schůzi výboru svolati v době 8 dnů, žádá-li 

o to s udáním důvodů počet 3 členů výboru nebo revisoři účtů, 

zaručí-li tito pořad schůze. 

 

§ 10. Revisoři účtů 

Dozor nad hospodářstvím správního výboru vedou dva revisoři 

účtů, volení řádnou valnou hromadou na dobu 1 roku.  Úkolem 

jejich je zejména zkoumati knihy pokladní a účetní, podpisovati 

roční závěrky, jakož i revidovati pokladnu. Mohou býti přítomni 

schůzím výborovým s hlasem poradním. 

 

§ 11. Jmění společnosti 

Jmění společnosti smí býti užito jen k účelům vytčeným 

stanovami. O vhodném umístění přebytků nebo investicích jmění 

spolkového do různých podniků, pokud přesahují obnos, s nímž 

dle usnesení valné hromady může disponovati správní výbor, 

rozhoduje valná hromada. 

V případě, že by se společnost rozešla nebo byla rozpuštěna, 

připadá její jmění České astronomické společnosti v Praze, a 

kdyby té nebylo, České akademii pro vědy, slovesnost a umění 

ve prospěch české vědy astronomické. 

 

§ 12. Smírčí soud 

Veškeré spory z poměrů spolkových vzešlé vyřizuje smírčí soud 

skládající se z 5 členů společnosti, z nichž po dvou volí každá 

strana, a tito se dohodnou o pátém. Nemohou-li se o pátém 

členu dohodnouti, jmenuje jej výbor. Smírčí soud rozhoduje 

prostou většinou, při rovnosti hlasů rozhodne předseda soudu. 

Proti rozhodnutí smírčího soudu není odvolání. O sporech 

členů s výborem rozhoduje valná hromada. 

 

§ 13. Jednací řeč 

Jednací řeč společnosti jest československá. 

 

§ 14. Rok spolkový 

Rok spolkový se shoduje s kalendářním a počíná 1. lednem. 

 

§ 15. Ohlášení Společnosti 

Platná ohlášení spolková dějí se oznámením v časopisech a 

vyvěšením na černém prkně spolkovém. Valné hromadě přísluší 

právo, aby se usnesla na jiných vhodných způsobech publikace 

spolkových ohlášení. 

 

§ 16. Přičlenění k České astronomické společnosti 

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 pra-

videlně půlletně podávány zprávy o činnosti společnosti ucho-

rodské. 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 správ-

nímu 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. 

 

Tyto stanovy byly schváleny a přijaty na ustavující valné 

hromadě Podkarpatské astronomické společnosti konané 

v Užhorodě, Drugetovo náměstí č. 15 dne 30. března 1928 o 

19 hod. 

 

Podepsáni: 

František Pešta – jednatel 

Dr. Rudolf Kyzlík – předseda 

 

Poznámka (podepsaná taktéž): 

Kdyby činnost spolku vymykala se z jeho stanov nebo 

směřovala proti zájmům státu anebo proti samotnému zájmu 

členů spolku, může býti činnost polku příslušným úřadem 

zastavena a spolek po úředním vyšetřování rozpuštěn aneb 

přinucen k dodržování stanov. 
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 Místo dopadu meteorů 3. 7. 1753 
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Původní práci sepsal František Pešta, pod hlavičkou Československé astronomické společnosti při ČSAV. Název 

práce byl HROMADNÝ PÁD METEORICKÝCH KAMENŮ U STRKOVA A PLANÉ V TÁBORSKÉM OKRESE DNE 3. VII. 1753 

(Soubor zpráv nalezených v archívech a kronikách). 

 

 

  

Úvod 

 

Myšlenku sestavit toto pojednání jsem pojal při 

čtení poznámky v knize dr. M. Plavce „Komety a mete-

ory“, ve stati Československé meteority, že „některé 

pády jsou velmi zajímavé a je s podivem, že se o nich 

mezi příznivci astronomie tak málo ví“. Posílena byla 

výzvou Československé astronomické společnosti při 

ČSAV, meteorické sekce v Praze. 

Místa tohoto pádu jsou v blízkosti Sezimova Ústí, 

v jehož Klubu pracujících je agilní astronomický 

kroužek. Jako jeho vedoucí dal jsem si za úkol najít 

veškeré dosažitelné záznamy pojednávající o hromad-

ném pádu meteorických kamenů u Strkova v Tábor-

ském okrese od r. 1753. 

Pátrání jsem zahájil počátkem roku 1962 v tábor-

ském okresním archívu. Po rozbíhajících se stopách pak 

bylo pátráno v obci Dírné, ve Státním archívu v Jindři-

chově Hradci, Třeboni, Plzni, Bílině a prostřednictvím 

Okresní lidové knihovny v Táboře v univerzitních 

knihovnách v Praze a Brně. Místním tiskem hledány 

zprávy, které by se snad zachovaly v okolních vesnicích 

z ústního podání. 

Pátrání po dalších pramenech pokračovalo v roce 

1963 a 1964 a materiál byl postupně podle časových 

možností zpracováván. Při tom je nutno potvrdit 

poznámku dr. Miroslava Plavce, „neboť v české litera-

tuře astronomické jsou buď jen evidenční záznamy 

tohoto pádu, nebo vůbec nic“. Jako příklad možno 

uvést Dr. Arnošta Dittricha, který ve svém pojednání „O 

meteoritech“, vydaném v Baťkových ilustrovaných 

přednáškách v roce 1908, zaznamenává chronologicky 

pád některých meteoritů a meteorických dešťů, ale 

neuvedl hromadný pád meteorických kamenů u Strko-

va. Prof. Dr. Karel Vrba pronesl při svém nastolení za 

rektora České univerzity v Praze v roce 1895 slavnostní 

řeč „O meteoritech“, v níž uvedl jako příklady pády 

meteoritů a meteorických dešťů v různých zemích, ale 

nezmínil se o hromadném pádu meteorických kamenů 

u Strkova na Táborsku. Zato hodně látky o tomto 

hromadném pádu je v německé vědecké literatuře, 

z níž také bylo čerpáno. 

Pátrání během roku 1963 a 1964 bylo rozšířeno 

na Státní archív v Českém Krumlově, Okresní archív 

v Kutné Hoře, Státní ústřední archív v Praze, historické 

oddělení Ústavu pro hospodářskou správu lesů v Praze, 

Státní archív Severočeského kraje v Litoměřicích apod. 

Kromě toho byly získávány prameny prostřednictvím 

mezinárodní výpůjčkové služby z univerzitních kni-

hoven ve Vídni a Berlíně a z Národní knihovny 

v Londýně. 

Děkuji touto cestou všem vedoucím uvedených 

státních a okresních archívů, kteří se ochotně ujali 

pátrání po zprávách o hromadném pádu meteorických 

kamenů a nalezení zprávy nebo alespoň stopy po nich 

mně zaslali. Z takto získaných 30 pramenů jsem sestavil 

souborné pojednání, v němž jsou chronologicky sesta-

veny zprávy, které byly od července 1753 uveřejněny 

nebo pátráním v archívech nalezeny. 

Za pomoc musím dále srdečně poděkovat archi-

váři Okresního archívu v Táboře J. Lintnerovi a řediteli 

Okresní lidové knihovny v Táboře A. Rejlkovi za skuteč-

ně obětavé a pečlivé obstarávání pramenů, jakož i prof. 

S. Woznicovi a prof. J. Raschelovi v Táboře za nevšední 

ochotu a úsilí při pořizování překladů ze starých 

archívních materiálů. 

  

 

 

Původní zprávy o pádu meteoritů 

 

Dne 3. července 1753 o osmé hodině večerní 

nastal hromadný pád meteorických kamenů mezi obcí 

Planá a osadou Strkov v okrese Tábor. Prvé písemné 

zprávy o tomto přírodním úkazu byly nalezeny pracov-

níky Státního archívu v Třeboni, pracoviště v Českém 

Krumlově, na podnět oblastní lidové hvězdárny 

v Českých Budějovicích. Pocházejí ze dne 6. a 15. 

července 1753. Překlad těchto zpráv a kopie jejich 

originálů jsou uvedeny dále v této kapitole. 
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6. července 1753 podává hospodářský správce 
Ignác Vavřinec Navrátil zprávu 

Nejmilostivější kníže a pane! 

Nemohu pominouti zvláštní příležitosti, abych 

neučinil tímto co nejposlušněji oznámení Vaší Knížecí 

Jasnosti o podivné události, kterou jsem spolu s větším 

počtem lidí pozoroval 3. července při západu slunce ve 

vzduchu v prostoru dobrou míli odtud, mezi Strkovem a 

Myškovicemi. Zmíněného dne, o nešporách sv. Proko-

pa, po 8. hodině večerní, vyhnal se nad obzor nevelký 

mrak, z něhož se náhle ozval velký a nikdy neslyšitelný 

třeskot, jakoby silných, po sobě jdoucích ran z děla. 

Přitom dopadalo na zem mnoho kamenů, z nichž jeden, 

již rozbitý kus, jak mi jej doručil jeden strkovský 

úředník, poníženě přikládám jako svědectví pravdy. 

Vzduchem letící a dopadající kameny na vlastní oči 

vidělo mnoho lidí, zejména ovčáci a pasáci pasoucí 

dobytek, kteří několik z nich, ještě zcela horkých, 

sebrali a ihned přinesli do strkovské kanceláře. Všichni 

lidé pak hovořili o tom, jak při zmíněném třesku bylo 

dobře slyšet rychlé praskání kamenů. Všichni se 

domnívají, že někde odtud se muselo ještě více 

přihodit. Každý kámen je stejné povahy jako poníženě 

předávaný kus. 

Nezbývá mi nic jiného, než nejposlušněji doložit, 

že když jsem se sám odebral do Strkova – všechny tyto 

kameny, z nichž pět bylo stejné barvy, vlastností a 

druhu, vážily po jedné, dvou, a dvě a půl libry (0,56, 

1,12, 1,40 kg). Že by došlo někde ke škodám, nebylo 

dosud nic slyšet. 

Nejponíženěji věrně poslušný - Ignác Vavřinec 

Navrátil - hospodářský správce. 

Zámek Chýnov 6. července 1753. 
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11. července 1753 knížecí kancelář žádá 
prověření 

Knížecí kancelář vzala zprávu na vědomí a 11. 

července 1753 žádá, aby hospodářský správce sám vše 

důkladněji prověřil a podal o události další zprávu. 

 

 

15. července 1753 podává hospodářský 
správce Ignác Vavřinec Navrátil doplňující 
zprávu 

Nejmilostivější kníže a pane! 

O jevu, který jsem již dříve ve své zprávě poslušně 

popsal, jsem se ještě dozvěděl, že právě v té době, kdy 

došlo k třeskotu jako při kanonádě a padaly kameny, 

bylo také v mracích vidět tři ohnivé koule, vytvářející 

velký oblouk. Tuto neslýchanou událost vysvětlují znalci 

přírody různým způsobem. Někteří chtějí tvrdit, že 

Slunce může kameny, které se mohly vytvořit z téhož 

druhu materiálu ve vzduchu, zcela lehce na sebe 

přitáhnout, což by nebylo nic nadpřirozeného, naproti 

tomu jiní vidí v události předzvěst božího trestu, kteréž 

však chce boží všemohoucnost od nás milostivě 

odvrátit. Přece je však podivuhodné, že témuž každý 

kámen je jakoby poznamenán a má v sobě něco 

minerálií. Na jednom, který byl v těchto dnech nalezen 

u Strkova a za mé přítomnosti vážil 11 liber (6,16 kg) 

bylo všude vidět psí a kočičí pacičky. Při zkoušce ve 

zdejší tavírně byla nalezena téměř třetina váhy železa. 

Odporoučím se ve vší podřízenosti nejvyšší laska-

vosti a milosti Vaší vysoké knížecí Jasnosti,  

Zámek Chýnov 15. července 1753 

Ignác Vavřinec Navrátil  

hospodářský správce. 
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17. srpna 1756 píše báňský a hutní správce 
v Ratibořských Horách Karel Gustav 
Schindler 

O strkovských kamenech je též zmínka v dopise, 

který o tři roky později (17. srpna 1756) zaslal knížeti 

Jos. Adamovi ze Schwarzenbergu na Hlubokou Karel 

Gustav Schindler, báňský a hutní správce v Rati-

bořských Horách. 

 

V druhé části dopisu píše: 

... nejponíženěji zasílám Vaší knížecí milosti 

v zapečetěné krabičce dvě dózy, které jako kuriositu 

jsem dal vybrousit z kamenů, spadlých ze vzduchu u 

Strkova v r. 1753. Nedaly se sice lépe vypulírovat, ale 

vyleští se samy nošením v kapsách ... 

Nejponíženěji poslušný Carl Gust. Schindler. 

Ratibořské Hory 

17. srpna 1756 

 

 

 

  

Dne 28. září potvrdila knížecí kancelář jejich 
příjem a blahovolně poděkovala.  
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Zápis v pamětní knize 
děkanského úřadu v 
Libochovicích z roku 1753 

V pamětní knize děkanského 

úřadu v Libochovicích, okres Lito-

měřice, byl objeven pracovníkem 

Státního archívu v Litoměřicích, na 

podnět astronomického kroužku 

v Sezimově Ústí, zápis z roku 1753 o 

hromadném pádu meteorických 

kamenů u Strkova v následujícím 

znění: 

Dne 3. července na Strkově 

(panství lobkovické) byla bouře, o 

jaké se v Čechách ani neslyšelo, 

takové blesky a hromy, jako kdyby se 

střílelo z nejtěžších kusů. Oheň šlehal 

mezi nebem a zemí a ze vzduchu 

padaly kameny těžké jak z olova - 

jeden poslali do Vídně, vážil půl 

osmé libry (4,20 kg), byla na něm 

podoba lidského chodidla se všemi 

svaly, - druhý dovezli do Prahy, vážil 

půl třetí libry (1,68 kg). Tyto kameny 

neuškodily ani lidem, ani dobytku na 

poli. 

 

 

 

 

14. července 1753 podává zprávu krajský 
hejtman, hr. V. Wratislav 

Podrobnější zpráva o tomto úkazu je ze dne 14. 

července 1753, kdy tehdejší krajský hejtman, hrabě 

V. Wratislav, podává o něm zprávu zemskému guberniu 

do Prahy v tomto znění: 

Po svém návratu do Tábora jsem se dozvěděl, že 

na části tohoto okresu, jednu hodinu od Tábora, na 

velkostatku Strkově, přivtělenému k panství Želeč, 

patřícímu knížeti Lobkovicovi, měly spadnouti ze vzdu-

chu určité kameny. Protože jsem tomuto případu 

přikládal určitou důležitost, vložil jsem se do věci 

osobně a zjišťoval jsem lidi, mající o tom nějakou 

vědomost. Při tom jsem zjistil, že čeledín Matěj 

Vondruška ze strkovské ovčárny povídal, že 3. července, 

den před sv. Prokopem, v 8 hodin večer, kdy vůbec 

nebylo slyšet nějakou bouřku, nýbrž jen oblak bylo 

trochu vidět, uslyšel tři rány takové síly, jakoby se 

stříleno v obzoru nejsilnějšími kusy. Na to následovalo 

dunění asi po dobu čtvrt hodiny. Po skončení bouře bez 

dalšího hřmění začalo padat z nebe kamení, černo-

světlé, uvnitř šedavé, které ve vzduchu fičelo a pak 

spadlo na zem. 

On, čeledín Matěj Vondruška, stál od toho asi 30 

kroků a pak dopadl asi pětilibrový kámen na zem (2,80 

kg), rozběhl se k němu, zvedl jej a doručil strkovskému 

správci. Slyšel spadnout čtyři kameny sem tam do obilí, 

a to za strkovským rybníkem. 

Bartoloměj Kubka, pohůnek u šenkýře Trnky, patří-

cího ke dvoru Strkovu, přiznával, že v blízkosti obce 

Plané viděl padat shora popsané kameny ze vzduchu 

na zemi, od kterých byl asi 50 kroků vzdálen. Sledoval 

z nich dva kameny, jak padaly na zemi, na které 

způsobily otřes, a prudkým pádem se zdvihl prach ze 

země. 

Tento Kubka poznamenává ještě, že v době, kdy již 

praskot úplně přestal, padaly dále tyto kameny z nebe 

na zem, a když k nim přiběhl a jednoho se dotknul ru-

kou, cítil, že ten kámen byl velmi horký a rozpálený a že 

nebyla způsobena nejmenší škoda na dobytku a obilí. 

Tuto výpověď potvrdilo ještě více osob, ale vpředu 

uvedení dva čeledínové jsou ochotni v případě potřeby 

dotvrdit to přísahou. 

Z těchto kamenů nejsou již žádné k dostání, neboť 

je lidé odnesli nebo prodali různým milovníkům, jako 

např. jedenáctilibrový kámen (6,16 kg) zeměměřiči 

Glochspergerovi, dlícímu v Želči. Od tohoto Glochsper-

gera dal jsem tento kámen vyžádat, ale on mi jej 
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neposlal a podle jistých výpovědí odcestoval do Prahy. 

Avšak strkovský správce, jakož i jiní, kteří viděli tehdy 

padat kameny ze vzduchu, ujišťují, že při sečení obilí 

muselo být nalezeno dosti značné množství do polí 

zapadlých kamenů. 

Současně s tímto dopisem byl odeslán jeden pěti-

liberní kámen (2,70 kg), který čeledín Vondruška předal 

strkovskému správci. Tato zpráva byla ze zemského 

gubernia předána Josefu Steplingovi, řediteli pražské 

hvězdárny v Klementinu, jezuitovi a lektoru filosofické 

katedry Karlovy university. J. Stepling k této zprávě 

připomíná, že neinformuje dosti zevrubně o mnohých 

okolnostech, kterých by bylo třeba k vysvětlení této 

události. Proto předložil v této věci několik otázek, 

které by měly událost blíže objasnit, tehdejšímu 

táborskému děkanu Josefu KIášterskému. 

Děkan J. Klášterský nejenže událost potvrdil, ale 

ještě k tomu uvedl: 

Dříve než třikrát zahřmělo, se zablýsklo, zcela nic 

nepršelo a nikdo nepozoroval silný vítr, kameny zčásti 

spadly na pole, zčásti do rybníků, pastevci odtud ihned 

utíkali pod stromy nebo domů, ale nic se nestalo ani 

lidem, ani dobytku. Kameny byly nestejné, hrbolaté a 

největší z nich, který byl nalezen, měl čtrnáct funtů 

(7,2 kg). 

 

A dále doplňuje:  

I oheň pozorován jest, nato trvalo stálé hřmění, za 

něhož mnoho červených kamenů s velkou prudkostí a 

syčením z nebe spadlo, jež horké byly. 

 

 

1754 - pojednání o tomto hromadném pádu 
meteorických kamenů 

Na podkladě takto ověřené zprávy vydává Josef 

Stepling v roce 1754 v Praze latinské pojednání o 

tomto hromadném pádu meteorických kamenů pod 

názvem „De pluvia lapidea annl 1753 ad Strkov et eius 

causis meditatio“, v němž cituje některé části z dopisu 

krajského hejtmana v Táboře ze dne 14. 7. 1753. 

I když Stepling nevysvětlil původ meteoritů správ-

ně, přece mu přísluší zásluha, že již 40 let před 

objevnou studií Ernst Florens Friedrich Chladniho 

připustil možnost, že padání kamenů z nebe není 

pouhou představou pověrčivých lidí, ale skutečností. 

Jako muž vědy riskoval tímto prohlášením zesměš-

ňování ve vědeckých kruzích a nepřátelství svých 

konzervativně smýšlejících kolegů, jako se stalo později 

Chladnimu, než jeho myšlenka o pádu meteorického 

roje v L' Aigle (1803) zvítězila. 
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Pozdější zprávy o pádu meteoritů z konce 18. a počátku 19. století 

 

Později, v roce 1772, objevují se strkovské meteo-

rické kameny v Bornově popisu jeho sbírky fosílií 

(zkamenělin) mezi železnými rudami, přitahovanými 

magnetem. Popisuje je jako lesknoucí se zrna vtrou-

šená v základní světlezelené hornině a přidružuje je 

k Linnéovu Ferrum virens. Poznamenává k tomu, že 

kusy těžké od 1 do 20 funtů (560 g až 1,20 kg), pokryté 

černou struskovitou korou, byly nalezeny v Plané u 

Tábora. V jedné poznámce upozorňuje, že někteří 

lehkověrní lidé předstírají, že tyto kameny napršely za 

hromobití z nebe, 3. července 1753. 

Protože Bornova sbírka dostala se do velmi boha-

tého mineralogického kabinetu Charles Grevillova 

v Londýně, zařadili tam E. Howard a de Bournon její 

průzkum, který mimo jiné byl zveřejněn r. 1802 ve 

Philos. transactions. Zjistili specifickou hustotu 4,281 

(tedy proti většině jiných meteorických kamenů velmi 

značnou) a dále, že kovová složka ve 14 dílech obsa-

huje 12,5 dílů železa a 1,5 dílu niklu, a že meteorit 

obsahuje v 55 grámech (4,009 g) 25 grámů (1,822 g) 

„křemičitanů“, 9,5 (0,693 g) hořčíku, 23,5 (1,713 g) 

kysličníku železa a 1,5 (0,109 g) niklu, přičemž přebytek 

4,5 grámu (0,328 g) pochází z přidružených kysličníků. 

V roce 1789 zaslal abbé O. Stütz, ředitel císař-

ského mineralogického kabinetu ve Vídni, pojednání o 

několika kamenech údajně spadlých z nebe, které bylo 

uveřejněno v roce 1790 v „Bergbaukunde“ v Lipsku 

pod názvem „Über einige vorgeblich vom Himmel 

gefallene Steine“. 

Kromě rozboru meteorického kamene spadlého 

u Eichstädtu a popisu železného meteoritu spadlého 

v roce 1751 u Hrašiny v Chorvatsku, doloženého 

výpověďmi 7 svědků, kteří viděli jeho pád, připomíná i 

strkovský kámen. Odvolává se na Bornovu sbírku 

zkamenělin, v níž je popsán jako „lesklá železná ruda, 

která je vmíšena do zelenavého kamene a má strus-

kovitý povrch, a která byla nalezena u Plané nedaleko 

Tábora v Čechách, o níž lehkověrní lidé tvrdí, že prý 

3. července 1753 spadla za hromobití z nebe“. 

O. Stütz se pozastavuje nad „lehkověrností“, s níž 

někteří lidé přijímají názor, že by železo mohlo 

spadnouti z nebe a uvádí vlastní domněnku, dle níž 

meteority jsou výtvorem blesku, který přeměnil 

kysličníky v půdě obsažené v železitou hmotu. 

Aby bylo možné podat správné vysvětlení tohoto 

úkazu, přál si již J. Stepling ve svém latinském 

pojednání „De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et 

eius causis meditatio“, aby odborní znalci důkladně 

prohledali toto místo, nejen kvůli tomuto pádu 

meteorických kamenů, ale i pádu kamenů, pozoro-

vanému dne 22. června 1723 u Liběšic u Litoměřic, kde 

z osamělého malého mraku, při jinak jasné obloze, po 

prudké ráně a za sršení jisker, mělo spadnout na 

jednom místě 25, na jiném 8, sírou páchnoucích, vně 

černých, uvnitř kovových kamenů rozmanité velikosti. 

Jeden z nich, ještě uchovaný, má být úplně stejný 

s těmi z roku 1753. 

 

 

 

1803 - Prager neue Zeitung č. 13 

 

Další zpráva o strkovském pádu meteorických ka-

menů byla uveřejněna v pondělí, dne 31. ledna 1803, 

v časopise „Prager neue Zeitung č. 13“, kterou napsal 

Johan Schindler, syn důlního rady K. G. v. Schindlera, 

očitého svědka pádu uvedených meteoritů: 

V úvodu poznamenává, že již ve starších časech se 

hovořilo o kamenech, které padaly ze vzduchu, a že se 

tato věc podle nových vyšetřování jeví neodkladnou, 

ukazuje následující domácí událost, která se přihodila 

roku 1753, 3. července mezi 8. a 9. hodinou večer. 

Zemřelý knížecí schwarzenbergský důlní rada rati-

bořských stříbrných dolů, Karel Gustav šl. ze Schin-

dlerů, učinil ze svého obydlí, které leží na vyvýšeném 

místě a z něhož je výhled na 14 hodin daleko směrem 

k Rakousku a k Pasovu, toto pozorování: 

Při jasném obzoru pozoroval hustý, dlouhý černý 

mrak, který se vznášel ve vzduchu u Plané, v krajině 

vzdálené 2 hodiny. Z tohoto mraku vzešly za prudkého 

blýskání za sebou tři silné hromové rány a po čtvrt 

hodině na to bylo slyšet praskot a rachot. 

Následujícího dne se rozšířila zpráva, že podle 

vypravování pastevců padaly u Plané kameny do 

knížecího Lobkovického rybníka, že srážely silné větve 

dubů stojících na hrázi, ale neuškodily ani lidem, ani 

dobytku. Jeden z těchto kamenů spadl v Plané na 

střechu fary. Když tato přírodní událost skončila, chtěl 

duchovní, podle jeho vyprávění, sebrat kámen ze země, 

ale ten byl tak horký, že si maličko popálil ruku. Tento 

kámen daroval panu Schindlerovi. Nejpodivnější přitom 

bylo, že lid obecný pokládal tyto kameny za zlato a 

stříbro, když zjistil, že pak Schindler tyto kameny sbírá a 

kupuje.  
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Proto někteří zlatníci, bydlící v této krajině, platili 

za tyto kameny více, než se přesvědčili o opaku. Pan 

Schindler dostal rozkaz, aby větší počet těchto 

nebeských kamenů (tak se jim v kraji říkalo) zaslal 

tehdejšímu Nejvyššímu mincovnímu a důlnímu úřadu 

v Praze, hraběti Pachtovi. 

Všechny tyto kameny byly povlečeny černou kůrou 

a jsou stlačeny, což vedlo k domněnce, že před jejich 

tavením vznikly z měkkých součástí hlíny a atomů 

osinku, obsahujících železo. 

Roku 1772 zaslal J. E. Schindler svému příteli, 

učenému panu důlnímu radovi, rytíři z Bornů v Praze, 

jeden kus z těchto kamenů, který si jej uložil mezi druhy 

železa ve svém Lythophylaciu Bornianum k rozboru. 

Johan šl. Schindler daroval jeden broušený kus, na 

němž leštěním vynikly železné částečky, svobodnému 

pánu Z. Bulachovi ve Vídni na tabatěrku.  

Poslední kus si ponechal sám na památku těchto 

přírodních událostí ve své sbírce systematicky uspořá-

daných minerálů v počtu 3 000 kusů, mezi druhy železa. 

K. G. v. Schindler dal kameny ihned po oné udá-

losti vymalovat. Obraz má knížecí důlní mistr J. A. 

Tschernay, který je ještě jedním ze žijících očitých 

svědků tohoto jevu. 

 

 

 

1803 – porovnání meteoritů v „Annalen der Physik“ 
 

Edward Howard uveřejnil r. 1803 v „Annalen der 

Physik“, vydávaných v Halle, souhrnné pojednání o 

kamenech, které údajně spadly z nebe, a to meteoritů 

z Yorkshire, Sieny, Benaresu, Hrašiny a Strkova, v němž 

porovnal jejich povrchové znaky a mineralogické 

složení.  

Došel k tomuto závěru: 
 

Z toho, co bylo až dosud vylíčeno, vysvítá, že jistý 

počet kamenů, o nichž se tvrdí, že prý spadly ve zcela 

různých zemích za podobných okolností z nebe, mají 

zcela tentýž charakter. Kameny od Benaresu, kámen od 

Yorkshire, kameny od Sieny a kus takového kamene z 

Čech, jsou nepopiratelně zcela stejného druhu. 

Vesměs obsahují: 

1. pyrit svérázné přirozenosti, 

2. kovovou směs ze železa a niklu, 

3. jsou vesměs pokryty kůrou z černého kysličníku 

železa, 

4. zemina, která celkem slouží jako jakýsi druh 

cementu, se ve všem shoduje svou přirozeností a 

svými vlastnostmi. 

Tato shoda v okolnostech a autority, které jsem 

uvedl, nedovolují, jak se mi zdá, dále pochybovat, že 

tyto kameny skutečně spadly, jakkoliv by nám tato věc 

byla nepochopitelná. 

 

 

 

1804 – protokol Jana Antonína Tschernaye 
 

Jan Antonín Tschernay popsal pád kamenných 

meteoritů u Strkova v protokolu ze dne 11. října 1804, 

sepsaném v Ratibořských Horách tak, jak to tehdy 

v roce 1753 viděl, když po padesáti letech dr. Johann 

Mayer znovu tento přírodní úkaz prověřoval: 

 

Podepsaný potvrzuje tímto osobně - protože je to 

třeba vědět - že dne 3. července 1753 byl v obci 

Chýnov, ležící v táborském okrese, s protivínským 

ředitelem Čekalem, kdež se před panským dvorem 

bavili k osmé hodině večer. Právě v tuto dobu se 

objevilo na obzoru menší mračno, z něhož zaznívalo 

jako víření bubnů a potrvalo krátkou dobu, přičemž se 

zablýsklo. 

Nato druhý den se od věrohodných mužů jako 

očitých svědků, a to od tehdejšího lobkovického vrch-

ního kancelářského Ježka ze Strkova a plánského faráře 

Budišínského dozvěděli, že při tomto úkazu půl až 

dvacetiliberní (280 g až 11,20 kg) kameny z mračna 

padaly, ponejvíce do rybníků u Strkova a Plané. Na 

vnější straně byly zcela černé a horké. Jeden takový 

padl též před bytem farářovým a on sám nemohl jej ze 

země sebrat pro jeho veliký žár. Tento kámen předal 

farář tehdejšímu knížecímu schwarzenbergskému vrch-

nímu důlnímu správci G. Schindlerovi k prozkoumání. 

Kámen byl po rozbití uvnitř šedého odstínu a obsahoval 

několik železných zrnek. Z toho si vzal J. A. Tschernay 

maličký kousek na památku, jakož i obrázek, jejž dal 

tehdejší důlní správce namalovat. 
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1804 – vyšetřovací komise 

Roku 1804, po padesáti letech, ujal se pátrání po 

strkovských meteoritech dr. Johann Mayer.  

Aby získal o těchto přírodních jevech úplné 

vysvětlení, obrátil se na tehdejšího zemského státního 

ministra, hraběte Chotka, velkého podporovatele vědy 

a umění, a požádal ho nejen o vydání zprávy krajského 

hejtmana hraběte V. Wratislava ze 14. července 1753, 

kterou bylo úředně hlášeno na vysoká místa padání 

kamenů ze vzduchu dne 3. července 1753 u Strkova, 

ale také o všechny ostatní úřední zprávy z kraje od 

Tábora, které by se ještě nalezly, a zvláště pak o 

oznámení lidí, kteří by jako očití svědkové z té doby 

byli k dispozici a mohli dát určité a hodnověrné zprávy. 

Zároveň, zda by nebyly nějaké záznamy v úředních 

nebo kostelních knihách, zejména však o několik 

kamenů, aby si je mohli porovnat s jinými, které spadly 

na různých místech v zahraničních zemích a které má 

po ruce. 

Státní ministr Chotek vyhověl jeho žádosti a uložil 

vlastním presidiálním přípisem ze dne 25. 8. 1804 

krajskému úřadu v Táboře, aby zjistil a předložil získané 

zprávy. 

Krajský hejtman v Táboře, J. Hickisch, provedl 

uložený úkol s horlivostí a přesností a odeslal dne 

30. 9. 1804 hlášení, v němž uvádí, že se tato událost 

3. 7. 1753 skutečně stala a že jeden spadlý kámen o 

váze 5 funtů (2,80 kg) byl k relaci přiložen. 

Tato přírodní událost nebyla mimo tuto relaci 

vytištěna ani ve vrchnostenských archívech, ani 

farských kronikách (o čemž se přesvědčil pracovník 

okresního archívu Jan Lintner v roce 1962, který 

prozkoumal tyto kroniky jak v Táboře, tak v okolních 

obcích). Přesto měl podepsaný štěstí, že objevil tři očité 

svědky této přírodní události, a to: Tomáše Mathyaska, 

sedláka z Plané, Lorence Haspela, rovněž sedláka, a 

Matesa Semrada, kostelníka u faráře v Plané, kteří při 

této příhodě byli nejenom osobně přítomni, ale v té 

době byli již v mužném věku a na výpovědi zde podané 

se určitě pamatují a jsou připraveni v nutném případě 

je přísežně potvrdit. 

89 let starý očitý svědek Thomas Mathyasek, který 

ze spadlých kamenů ihned 4 sebral a jeden si ponechal 

na památku, předal je podle přílohy protokolu – 

signatura b) – osobně podepsanému. Tento kus se 

předává vysokému zemskému presidiu. 

Kromě toho, podle přílohy protokolu c), přinesl 

ředitel panství želečského Janda komisi jeden malý kus 

z tehdy spadlých kamenů, který mu tehdejší farář 

Jakub Glück předal. Mimo tento malý kousek jinak nic 

nemá. Kámen dostal jmenovaný farář od jistého 

Antonína Niemetze, syna zahradníka, který v době 

kamenného deště byl ve Strkově a který zemřel 29. 3. 

1801 ve stáří 77 let. V době přírodní události mu bylo 

29 let. Když ho jmenovaný farář zaopatřoval, dostal 

tento kámen na památku od něho s poznámkou, že jej 

v čase kamenného deště sám nalezl a uschoval. 

Po dalším pátrání teprve sám níže podepsaný 

zjistil, že ještě jeden takový kámen má být ve sbírce 

důlního rady, rytíře ze Schindlerů, který sídlí na 

Chýnovském panství, uložen jako zvláštnost, o čemž, až 

to bude ověřeno, bude předložena zpráva. 

Krajský úřad v Táboře, dne 30. IX. 1804. 

J. Hickisch. 

 

K této zprávě byl přiložen úřední protokol, 

obsahující výpovědi tří očitých svědků přírodního 

úkazu. Z předvolaných účastníků pádu sdělil Tomáš 

Mathyasek podrobnosti: 

Bylo to asi před padesáti lety, kdy jsem u svého 

otce sloužil jako čeledín. Rok a měsíc již nemohu určit. 

Byl jsem v té době asi 30 roků stár. K večeru, když jsem 

pásl koně v krajině mezi Strkovem a dvorem Kravínem, 

táhl se směrem od Týna nad Vltavou úzký, černý mrak 

přes Radimovice, Planou a na Turovec (mezi půlnocí a 

západem, směrem mezi východ a poledne), který byl 

doprovázen velkým větrem. Vzdálenější krajina byla 

všechna jasná. Zpočátku se trochu blýsklo a nastal 

takový hluk a rachot ve vzduchu, že pastýři a hlídači 

utekli ze strachu od dobytka a spěchaly domů. V krajině 

mezi Kravínem a Strkovem ten černý mrak prořídl a 

v oblasti asi půl hodiny do délky a čtvrt hodiny do délky 

následoval déšť kamení, který po několika minutách 

zcela ustal a nastalo opět nejkrásnější počasí. 

A když jsem byl na útěku se svými koňmi a nad 

tímto případem plakal, padaly přibližně několik kroků 

přede mnou a za mnou kameny, takže jsem se oddal 

osudu a zůstal jsem stát. Protože tento úkaz netrval 

dlouho a velmi rychle minul, vrátil jsem se opět na 

pastvu a zdvihl jsem 4 kameny, z nichž jsem tři větší 

daroval a jeden, který zde slavné komisi předkládám, 

jsem si ponechal na památku. Když jsem tyto kameny 

zdvihl, nebyly teplé, ale vydávaly silný zápach po síře. 

Těmito padajícími kameny nebyli zraněni ani lidé, ani 

dobytek. 

 

Druhý svědek Lorenc Haspel, 72 roky stár, sedlák 

z Plané, sdělil: 

Mně je tento případ velmi živě znám. Byl jsem 

tehdy asi 19 let stár, když se tento déšť kamení stal, a 

to 3. 7. 1750 a několik let, k večeru, před západem 

slunce, když jsem se vracel z roboty z Turovce u Plané. 

Umístil jsem doma dobytek a šel jsem nasekat trávu. 

Vtom jsem viděl, jak se od Radimovic směrem na 

Kravín a Strkov hnal úzký, šedý mrak, při čemž se zdvihl 

velký vítr, který způsobil ve vzduchu silné hučení a 
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rachot, což způsobilo všeobecný strach. Mimo to 

mračno bylo nejkrásnější počasí a sluneční svit. 

Hned u Plané, směrem na Strkov, se ten mrak 

rozptýlil a s nepopsatelným rachotem začalo padat 

kamení. Byl jsem asi 100 kroků od místa, kam kameny 

padaly, ale přesto jsem je mohl při padání dobře 

rozeznat. Sám jsem pak při žních na svém poli našel 2 

kusy těchto kamenů, z nichž jeden vážil 16, druhý asi 8 

lotů (280 g a 140 g). Oba jsem však ztratil. Kameny 

byly různé velikosti, tvaru a váhy. Jejich barva byla 

zevně černavá, uvnitř šedá. Kdybych je mohl zhlédnout, 

ještě dnes bych je s určitostí poznal. Jinak neuškodily 

ani lidem, ani dobytku. 

Ze strany vyšetřující komise byl tomuto svědku 

předložen obdržený kámen a jmenovaný tázán, zda jej 

vzhledem k povaze a tvaru poznává. Tento potvrzuje, že 

tento kámen se úplně podobá ve všech znacích 

kamenům, které on sám našel a které pocházely z toho 

„deště kamení“. Tuto novou výpověď je ochoten 

v případě potřeby potvrdit přísahou.  

Třetí očitý svědek, Matěj Semrád, nemohl se 

dostavit pro onemocnění před komisi, a proto bylo 

uloženo úřednímu řediteli, aby se odebral do Plané a 

jmenovaného v tomto případě vyslechl a jeho výpověď 

dodatečně přinesl. 

 

 

 

Plánský kostelník, Matěj Semrád, vypověděl: 

V mých 33 letech, den před sv. Prokopem (3. 7.), 

zdvihl se od Radimovic šedý mrak a táhl směrem 

k Plané, aniž měl nějaký zvláštní význam. Ježto však 

trochu hřmělo, spěchal jsem vyzvánět zvony. Protože 

však toto mračno bylo provázeno větrem, brzo se 

rozptýlilo a vzalo směr na Kravín. Mezi Kravínem a 

Strkovem se toto mračno úplně rozešlo. Velmi málo 

pršelo, přitom však padaly kameny ze vzduchu, lidé 

tyto kameny hledali, jiným darovali, nebo dokonce i 

prodávali. Já sám jsem neměl žádný z těchto kamenů, 

ale viděl jsem jich nesčíslné množství, když byly 

přineseny na faru a nabízeny ke koupi. Všechny byly 

černavé barvy a rozbité přecházely uvnitř do šeda. Hluk 

ve vzduchu jsem neslyšel, tudíž v tom směru nemohu 

víc udat. Počasí bylo předtím velmi jasné, rovněž tak po 

rozejití mračna, kdy slunce svítilo až do západu. 

Ostatně jsem se tehdy o ten úkaz málo staral a nyní ve 

stáří 84 let, kdy paměť vynechává, nemohu se na bližší 

okolnosti upamatovati. Uplynulo od toho případu 50 let 

a tehdy nebyl nikdo, kdo by se byl tímto případem 

důkladně zabýval, pokud ještě byl v dobré paměti. 

Dále předložil komisi razítkem a podpisem po-

tvrzené svědectví Johann Schindler o této pozoruhodné 

přírodní události, pozorované jeho otcem, bývalým 

důlním radou ratibořských stříbrných dolů K. G. v. 

Schindlerem. Toto pozorování bylo později uveřejněno 

v časopise Prager neue Zeitung, 1803, No 13. 

 

Další citace o meteoritech  

Další zprávy o strkovském hromadném pádu me-

teorických kamenů přináší v roce 1805 J. K. Voigt, v 10. 

svazku svého „Magazin für den neuesten Zustand der 

Naturkunde“. Opakuje v něm již výše uvedené zprávy, a 

to z pojednání prof. J. Steplinga z roku 1754, z Bornovy 

sbírky zkamenělin, zprávu J. Schindlera, uveřejněnou 

v časopise „Prager neue Zeitung“ v roce 1803 a výňa-

tek z pojednání dr. J. Mayera z roku 1805. 
 

V roce 1833 uveřejňuje Jan Svatopluk Presl ve 

druhém svazku sedmého ročníku časopisu Českého 

muzea v Praze pojednání o povětroních, kde v připo-

jeném seznamu, sestaveném podle údajů doby pádu 

meteorických kamenů, udává u táborského kamene 

následující data: „1753, 3. července, padly čtyři 

kameny, z nichž jeden 13 liber těžký (7,28 kg), u 

Strkova, kraje táborského v Čechách. Ještě více jich 

padlo do tamějšího rybníka (J. Stepling: De pluvia 

lapidea anni 1753 ad Strkov, et eins eauris meditativ. 

Prague 1754)“. 
 

V roce 1842 ve vydané sbírce „Království České“, 

zaznamenává J. G. Sommer v knize 10: „Táborský kraj, 

hromadný pád kamenných meteoritů dne 3. července 

1753 u Strkova“ a cituje prvou zprávu o tomto 

přírodním úkazu od prof. J. Steplinga. 
 

V roce 1878 bylo ve školní zprávě státní reálky 

v Táboře uveřejněno pojednání od prof. Františka 

Šafránka Geognostický a geologický rozhled po okrese 

táborském s popisem minerálních zřídel. V této zprávě 

zmiňuje se prof. Šafránek také o pádu meteorických 

kamenů. Odvolává se na prof. J. Steplinga, na zprávu 

krajského hejtmana hr. Wratislava, důlního rady 

Schindlera, dr. J. Mayera a F. Chladniho. 
 

Prof. táborské státní reálky Alex. J. Bel'nurd v další 

školní zprávě z roku 1908 v článku „Nerosty okolí 

táborského“ se zmiňuje o „povětrnostních kamenech“, 

které spadly u Strkova 3. 7. 1753. Odvolává se na 

zprávy již dříve citované. Uvádí, že ve sbírkách Pražské 

německé univerzity jsou dva kusy o váze 472,2 g a 

163,8 g. Tyto kameny jsou nyní v Národním muzeu 

v Praze. Ve sbírce prof. Pohla ve Vídni je jeden kus 66,4 

g a barona Brauna ve Vídni 29 g. 
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Další zmínku o hromadném pádu meteorických 

kamenů u Strkova uvádí dr. A. Z. Hnízdo ve své knize 

„Přírodní památky a krásy Táborska“, vydané v roce 

1948, kde v článku „Kamenný déšť u Strkova před 200 

léty“ uvádí prof. Jos. Steplinga jako autora prvního 

spisu o tomto meteorickém pádu a popisuje 3 kusy, 

uložené v Národním muzeu v Praze. Kromě meteoritu 

popsaného již H. Škorpilem, inv. č. 7 (dnes č. 4), který 

váží 128 g a je velký 6x5x3 cm, popisuje druhý a třetí. 

Druhý, větší (inv. č. 282, dnes 329), váží 163,71 g a je 

7x5x3 cm veliký. Je rovněž úlomkem většího kamene se 

zachovalou černou korou, uvnitř šedý s rezavými 

skvrnkami. Je na jedné straně přiříznutý a naleštěný. 

Na řezné ploše vynikají kovově lesklé, nepravidelné 

zrnité částice železa, z nichž jedna ve hmotě chondritu 

má rozměry 4x2 mm. Třetí, největší (inv. č. 283, dnes 

330) váží 415,70 g a je 8x7x4 cm veliký. Je bez mála 

úplným celotvarem zčásti značně otlučeným, s černou 

matnou korou, uvnitř šedý s rezavými partiemi. 

 

 

 

Zkoumání meteorů v 19. století 

 

1805 - Srovnání pádu meteorických kamenů u Strkova s pády na jiných místech 

Na podkladě těchto protokolů získaných na konci 

18. století (viz předchozí kapitola), provedl dr. J. Mayer 

srovnání pádu meteorických kamenů u Strkova s těmi 

pády, které byly pozorovány na jiných místech, 

přiložené kameny podrobil zkoumání a o výsledcích 

napsal: 

Jestliže se srovná případ, který se zde v Čechách 

přihodil již před 50 lety, s těmi, které se přihodily 

v novější době, jako u l'Aigle ve Francii, u Ensisheimu, 

Mässingu v Bavorsku v r. 1803, a které podle jiných 

popisů od nejvěrohodnějších lidí byly zpracovány, pak 

nelze nepostřehnout nejnápadnější podobnost i v nej-

menších podrobnostech. 

Již J. Stepling si všiml podobnosti kamenů z roku 

1753 s těmi, které spadly v r. 1723 u Liběšic v Čechách. 

Dr. J. Mayer uvádí, že může každého přesvědčit, že při 

srovnání obou ke zprávě přiložených kamenů, které 

dostal, s kameny od l'Aigle ve Francii a od Ensisheimu 

v Hornorýnsku, z kterýchžto míst má pěkné kusy, mají 

nejnápadnější podobnost. Podobnost jde tak daleko, že 

se nedají od sebe rozeznat. 

Oba kameny od Tábora, zaslané vyšetřující komisi, 

jsou beztvaré úlomky, z nichž menší č. 1 váží 5 kven-

tlíků, 20 grámů (celkem 23,333 g), a druhý - větší - č. 2, 

který se zdá být polovinou předem rozděleného kame-

ne, váží 17 lotů, 2 kventlíky a něco přes (přes 306 g). 

Čís. 1 je část většího kusu a je bez kůry, zatímco 

č. 2 je jen na jedné straně bez kůry. Zdá se, že oba 

kameny patřily ke hmotě značného objemu. Kůra na 

povrchové ploše není všude stejnoměrná, na mnohých 

místech je tlustá půl linky (přes 1 mm), na mnohých 

sotva jako list papíru. Je černohnědá, hladká sice jako 

kámen, ale hrbolatá. Vnitřní lomná plocha je drsná, 

nerovná a podobá se poněkud hrubému, nerov-

noměrně zrnitému pískovci, nebo brekcii. Lze 

pozorovat, že je to směs rozmanitých, nestejnorodých 

zrnek, která jsou v celé hmotě velmi nestejnoměrně 

rozdělena. Jsou místa, na nichž je kámen popelavě 

šedý, jinde více bělavý. Hranice mezi nimi je velmi 

ostrá. Různá, malá kovově lesklá zrna, která jsou 

rovněž v celé hmotě nerovnoměrně rozdělena, jeví se 

pouhým okem jako síra „kyz“, mnohá jsou podobná 

matnému leštěnci olověnému, lupenitá a proužkovaná. 

Tvrdost je nestejná, z vnější strany větší než ze strany 

vnitřní. Na vnitřní straně velmi zřejmě vynikají trhliny. 

Jsou místa, která se dají velmi snadno odtrhnout. Oba 

kameny vykazují také na čerstvém lomu mnohé 

zvětralé železné skvrny, udeří-li se silně na část 

kamene, pak se dají velmi snadno oddělit, rozloučit a 

rozlišit mnohé součásti. Objevují se tvrdá místa, která 

škrábou do skla, ačkoli kámen na ocílce nejiskří, což je 

zapříčiněno ani ne tak nedostatkem těchto kamenných 

částí, jako spíše jejich malými rozměry a volným, 

zrnitým uspořádáním. Tyto křemenné části jeví se ve 

hmotě jako písková zrna, z nichž ta, která jsou větších 

rozměrů, prosvítají a vypadají jako obyčejný kámen. 

Některá jsou pokryta hnědou železnou rzí. 

Pod lupou objevují se také šupinovité zelené části, 

které vypadají podobně jako slída. Snad k těmto 

slídovým částem patří sporý kysličník hořečnatý, který 

někteří analytikové ve Francii objevili v několika kusech 

meteorických kamenů. Obsah hlíny nemůže být 

převládající, neboť tyto kameny po navlhčení dávají 

sotva znatelný zápach po hlíně, na rtech neulpívají, 

vodu nasávají jen málo a v ohni také příliš neztvrdnou. 

Pod zvětšovacím sklem jsou tyto součásti zvlášť velmi 

zřejmé. Při kůře se objeví hutnější a více stejnorodější 

hnědočerná vrstva, v níž zrnitá směs není vidět. Tato 

směs je na mnohých místech pokryta černým, rozta-

veným povlakem. Tento roztavený povlak, zcela shodný 

s kapkami černého železa nebo burele, je na povrchové 

ploše velmi nerovnoměrně rozdělen a vytváří na 

mnohých místech hroznovité, vzájemně související 

polokouličky. 
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Je pozoruhodné, že tato část kůry obsahuje daleko 

méně magnetem přitahovaných částí a na mnohých 

místech není přitažlivá vůbec. Snad je to následek 

okysličení povrchové plochy, nebo se kůra po vzniku 

kamene jen náhodně k němu připojila. Přímo pod velmi 

tenkou kůrou objevují se součásti vůbec nepozměněné. 

Její vnější vzhled není působením žáru pozměněn. Již 

pouhým okem lze vidět krystalický tvar pyritových 

zrnek a šupinovitou strukturu magnetem přitažlivého 

kazu a ještě více zvětšovacím sklem, kdy krychlovitý a 

routovitý tvar pyritu lze dokonale zjistit. 

 

 

1811 - stati Florense Friedricha Chladniho o strkovských meteoritech 

Roku 1811 uveřejňuje Florens Friedrich Chladni ve 

své knize „Über Feuer Meteore und über die mit den-

selben herabgefallenen Massen“, stati o strkovských 

meteoritech. 

Také on opakuje zprávy z pojednání prof. 

J. Steplinga „De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et 

eisus causis meditatio“ z roku 1754, dr. J. Mayera 

„Beytrag zur Geschichte der Meteorischen Steine in 

Böhmen“ a Voigtůva „Magazín für den neusten 

Zustand der Naturkunde“. 

Připomíná ke strkovskému hromadnému pádu 

meteorických kamenů, že on sám laskavostí vládního 

rady Neumana v Praze vlastní z tohoto deště malý 

odlomek, a že různé viděl. 

Uvádí dále, že baronu Bornovi se zdá (podle 

Lythophylacium Bornianum), že meteorické kameny, 

spadlé 3. 7. 1753 u Tábora, byly zaměněny, neboť popis 

je takový, že se dobře nepozná, zda popisovaný kus je 

olivín obsahující železo, nebo kus meteorického 

kamene. Že došlo vícekráte ještě k takové záměně, 

potvrdil Chladni také o Klaprothově mineralogické 

sbírce, kde nalezl jeden malý kus, který podle 

připojené poznámky měl údajně spadnout dne 3. 7. 

1753 u Tábora, ale nijak se nepodobal kamenům, které 

tam spadly tohoto dne. 

 

 

1820 - K. Schreibers popisuje dva meteory 

K. Schreibers, ředitel dvorního mineralogického 

kabinetu ve Vídni, ve svém díle „Beyträge zur 

Geschichte und Kenntniss meteorischer Stein und 

Metall-Massen“, vydaném ve Vídni v roce 1820, uvádí, 

že padající kameny vydatného hromadného pádu 

meteorických kamenů ze dne 3. července 1753 o 

8. hodině večerní u Tábora (přesněji u Strkova neda-

leko Plané ve vesnici vzdálené hodinu od Tábora, 

náležející k panství Želeč), které pokryly prostor 

eliptické plochy v šířce 1/4 hodiny a v délce 1/2 hodiny, 

vzbudily v té době mnoho pozornosti a vešly ve 

známost novinářskými a vědeckými zprávami. 

Připomíná však, že se zdá, že v současné době (t. j. 

v roce 1820) je o tom velmi málo dokladů, a to 

převážně jenom v úlomcích. Kromě několika soukro-

mníků v Praze a snad i v jiných městech v Čechách a 

kromě E. F. Chladniho, jsou – pokud je mi známo – 

v majetku univerzitního muzea v Pešti, De Dréeovy 

sbírky v Paříži a Britského muzea v Londýně, které 

Grevilovým zmocněním dostalo baronem Bornem 

popsaný kus s jeho sbírkou. 

Dva kameny z této události, které byly v majetku 

mezitím zemřelého Dr. J. Mayera, jenž se o zachování 

paměti na tuto událost tak zasloužil, a jeden v majetku 

hraběte Thuna, byly jemu, laskavostí obou majitelů, 

zaslány k prohlédnutí, měly dobře pravidelný tvar. Je-

den vážící 10 lotů (175 g) byl rhomboidálný, druhý, 

který vážil jen 3 kventlíky (přes 13 g) tvořil dokonalý 

ostrohran, jen poněkud šikmý, jinak téměř rovnostran-

ný trojboký jehlan, a třetí, vážící jeden funt a 10 lotů 

(735 g), tvořil velmi posunutý kosočtverec, jímž byl vel-

mi podobný popsanému kamenu od Lysé (pád 1866). 

Jeden z největších kamenů z tohoto hromadného 

pádu meteorických kamenů, vážící kolem 5 funtů 

(2,782 kg), který v okamžiku události spadl před úředně 

vyslechnutým očividným svědkem, pacholkem Matě-

jem Vondruškou, ve vzdálenosti 30 kroků, aniž by se 

znatelně zabořil, jen zemi vyhodil, byl ihned pozo-

rovatelem sebrán a odevzdán místní vrchnosti. Slyšel 

ještě čtyři takové spadnout do obilí (v jeho blízkosti a 

musely vůbec pořádně hustě padat). Tento kámen byl 

tehdejším královským českým krajským hejtmanem, 

sídlícím v oné době v krajském městě bechyňského 

kraje v Táboře, hrabětem Vincen-tem Wratislavem, 

ihned po události, kterou z vlastního popudu na místě 

samém úředně a řádně vyšetřil, odeslán s obšírnou 

zprávou prezidiu Královské české komory v Praze a 

odtud císařské královské dvorní komoře ve Vídni. 

Kámen je celý pokryt korou, která jen na několika 

malých místech je poněkud odražena a tu a tam 

odlomena. Ve svém tvaru se zejména vyznačuje 

zdánlivou pravidelností. Tvoří totiž zřejmý, jen poněkud 

posunutý, nerovnostranný, čtyřstěnný, nízký otupený 

jehlan, jehož základna na délku i šířku měří 4 a půl 

palce (104 mm), horní koncová plocha v obou směrech 

3 palce (70 mm) a jeho výška je asi 3 palce (70 mm). 
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1825 - Maxmilian Millauer popisuje meteorit uložený v klášteře ve Vyšším Brodě 

Dne 10. září 1825 provedl Maxmilian Millauer 

v klášteře ve Vyšším Brodě popis jednoho meteo-

rického kamene z hromadného pádu meteorických 

kamenů u Strkova následovně: 

Je čtyřhranný, ale nepravidelně. Váží 3 loty, 3 

kventlíky a 45 gránů (přes 67 g). Je téměř jeden coul 

dlouhý (26 mm), právě tak široký a vysoký. Má větší 

počet menších nebo větších prohlubin, jaké vytváří na 

kamenech tekoucí voda. Na vnitřních stranách je šedý a 

na několika místech žluté rezavé barvy s lesklými body. 

Vně však je potažen tenkou, hřebíčkově hnědou korou, 

s lesklými body. 

Je to meteorický kámen či aerolith, jeden z těch, 

který 3. července 1753 ve velkém množství a různé 

velikosti od 1/2 až do 20 funtů (280 g až 11,20 kg) 

spadly u Strkova blízko Plané u Tábora a v současné 

době patří již k největším vlastivědným vzácnostem. 

Předložený kus mohl se dostat do cisterciánského 

kláštera ve Vyšším Brodě po smrti faráře Ludvíka 

Hallatscheka, zesnulého 21. září 1777, jenž v oné době 

spravoval statek Lžín u Tábora, patřící tomuto klášteru. 

Dne 9. září 1825 jsem tento kámen nalezl ve 

vyšebrodském kabinetě přírodnin a k němu patřící 

lístek, na němž bylo pouze zaznamenáno: Lapis qui 

cum plurimis aliis similibus, post pluviam inventus set 

Strkovii. A. 1750 circoter (Kámen, který s mnoha jemu 

podobnými byl po dešti nalezen u Strkova. Roku 1750 

přibližně). 

Z onoho deště kamenů jsou v současné době 

v Čechách k dispozici a známy kromě tohoto kusu jen 

ještě následující dva zbytky: 

A. jeden kus o váze 27 lotů a 3 kventlíků 

v císařském královském kabinetu v Praze (475 g) 

B. druhý kus o váze 40 lotů (735 g) je v majetku 

známého mineraloga a hraběcího vychovatele u Thunů 

v Praze, Frant. Hocke, který prohlásil, že kdyby jej chtěl 

prodat, pak jen právě za tolik dukátů, kolik váží. 

Hromadný pád meteorických kamenů uvedl ve 

svém pojednání „Übersicht der bisher bekannt 

gewordenen böhmischen Metall- und Stein-Massen“, 

ve třetím sešitě „Verhandlungen der Gesellschaft des 

vaterländischen Museums in Böhmen, Prag 1825“. 

 

 

 

1843 – popis meteoritů uložených ve dvorním mineralogickém kabinetu 

Kustod dvorního mineralogického kabinetu ve 

Vídni Paul Partsch vydal v roce 1843 pojednání „Die 

Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steine und 

Eisenmassen, Wien“. 

V tomto pojednání uvedl přehled a pořadí 

meteoritů ve dvorním mineralogickém kabinetu, jak 

jsou vystaveny, dále přehled podle pádu a místa 

nálezu, kde je Tábor v tehdejším Rakousko-Uhersku 

veden pod názvem země Německo. 

Ve třetím přehledu jsou uvedeny meteority v 

časovém sledu jejich pádu a popis jednotlivých 

kamenů s označením specifické váhy a ceny. 

 

Označení a popis strkovských meteoritů je uveden 

takto: 

I. Meteorické kameny: 

Číslo 59: Tábor (Planá, Strkov) v táborském (v 

dřívějším bechyňském) kraji, Čechy, 3. července 1753, 9 

hodin večer. 

Tmavá, téměř modrošedá, rezavě hnědě skvrnitá, 

hutná a silně kompaktní základní hmota, převážně s 

malými a nepříliš zřejmými kulovitými vyloučeninami. 

Mnoho jemně i hrubě vmíseného kovového železa, 

sdruženého zčásti v žílách a okrouhlých partiích. Velmi 

jemně rozptýlený pyrhotin, matná kůra.  

Jeden z meteorických kamenů nejbohatších na 

železo. Sedm kusů, v tom jeden celý velký kámen, jeden 

menší téměř celý a jeden malý celý z mnoha zde 

spadlých kamenů. 

 

1. Velký celý kámen, téměř sedm coulů dlouhý (163 

mm) a 2 1/2 coulu vysoký (58 mm), je posunutě 

čtyřrohý. Na dvou místech je nalomená kůra. Jinak 

také ještě jsou malá poškození na rozích a hranách, 

která byla způsobena pádem. V jedné prohlubenině 

trčí zrno železa o velikosti bobu. Stopy jiných jsou 

na kůře. Je popsán a vyobrazen ve Schreibersových 

„Beiträge zur Geschichte und Kenntniss 

Meteorischer Stein - und Metall-Massen“, Wien 

1820. Byl ihned po události v roce 1753 tehdejším 

krajským hejtmanem v Táboře, hr. V. Wratislavem 

zaslán s obšírnou zprávou českému guberniu do 

Prahy a jím c. k. dvorní kanceláři ve Vídni. 

2. Téměř celý kámen čtyřstěnného hranolovitého tvaru, 

nahoře s jednou čerstvou lomenou plochou. Na 

jedné ze čtyř postranních ploch je část odloupnutá. 

 Koupen Ludvigem ze Skaly ze sbírky zesnulého 

hraběte Gregora Razoumovského, kde tento kámen 

ležel bez označení místa nálezu. Pochází 

pravděpodobně z mineralogické sbírky knížete 

Ginzendorfa, kterou Razoumovský koupil. 
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3, Celý, ve dví rozlomený malý kámen zajímavého 

hranolovitého tvaru, na jehož jednom konci je 

tlustší. Pochází z mineralogické sbírky zesnulého 

barona Thavonata a byl později prodán 

dr. Baaderem c. k. mineralogickému kabinetu. 

4. Čtyřstěnný, jehlancovitý, silně kůrou pokrytý úlomek 

velkého kamene. Lomné plochy, které vznikly 

během pádu a jsou nedokonale pokryty kůrou, jsou 

zčásti vyhlazené. Koupen z Heulandské sbírky 

Pötschkem. Byl mylně označen jako od L'Aigle. 

5. Tenký, deskovitý odřezek s vyhlazenou plochou a 

s kůrou ve velkém množství. Koupen hrabětem 

z Beroldingenu c. k. komořím. Ležel dříve 

v mineralogické sbírce Morgenbessera bez uvedení 

místa pádu. 

6. Malý úlomek s kůrou. Získaný výměnou od dr. Pohla 

z Prahy. 

7. Čtyřrohá, na obou stranách vyhlazená destička 

s jednou žílou železa. Získána od zesnulého kustoda 

mineralogického kabinetu z Mühlfeldu. 

Meteorické kameny od Tábora (1753) jsou první, 

které se dostaly do vědeckých sbírek. Velký kámen od 

Tábora č. 1 ve sbírce c. k. mineralogického kabinetu a 

tamtéž se nalézající slavné kusy železa od Zábřehu 

(1751 byly první ve své nedotčenosti uchované 

meteority, které zakladatel meteoritiky E. F. F. Chladni, 

mistr v meteorologii Leopold Buch a jiní učenci 

zkoumali. Fragmenty staršího meteorického kamene od 

Ensisheimu (1492) byly, jak je u této lokality 

poznamenáno, dány do oběhu teprve později a 

vzbudily, podobně jako úlomky Pallasova železa, menší 

zájem. Dřívější učenci nedali se zhlédnutím zmíněných 

hmot odvádět od svého původního mínění. Morn 

prohlašuje ve svém „Litho-phylacium Bornianum“ u 

kamenů od Tábora, že prý o nich jacísi Iehkověrníci 

tvrdí, že za hřmění napršely 3. července 1753. 

 

 

 

 

Specifická váha strkovských meteoritů ve sbírkách mineralogického kabinetu ve Vídni a ocenění: 
 

Č. 59: Tábor:  č.1:  500 zlatých konvenční měny   Váha: 4 funty 31 lotů        2,78 kg 

  č.2: 105 zlatých konvenční měny   Váha: 1 funt a 1/2 lotu   569 g 

  č.3:    15 zlatých konvenční měny  Váha: 1 a 7/8 lotu     33 g 

  č.4:    93 zlatých konvenční měny  Váha: 31 lotů    543 g 

  č.5:    12 zlatých konvenční měny  Váha: 2 a 28/32 lotu     50 g 

  č.6:    12 zlatých konvenční měny  Váha: 2 a 19/32 lotu     45 g 

  č.7:    12 zlatých konvenční měny  Váha: 2 a 19/32 lotu     45 g 
 

Táborský kámen č. 1 patřil v roce 1843 mezi nejcennější meteority vídeňské sbírky, jejíž celková hodnota činila 33 

196,5 zlatých konvenční měny. 

 

 

 

1859 - začlenění meteoritů do řad a oblastí 

 

V roce 1859 popisuje K. von Reichenbach ve své 

knize „Anordnung und Eintheilung der Meteoriten“ 

začlenění známých meteoritů do řad a oblastí. 

Strkovský meteorický kámen pod názvem Táborský 

zařadil do třetí skupiny s označením temně šedý se 

specifickou vahou 3,65. 

V tabulce analýz meteoritů je uvedeno pro tento 

kámen složení podle Howarda: 

železo: 29,90, nikl: 2,70, mangan: stopy, hořčík: 

17,27, křemík 45,45 

V táborském kamenu lze již pouhým okem 

rozeznat bohatě jemně rozptýlený pyrit, ale přesto 

v analýze dr. J. Mayera není žádná síra. 

V roce 1863 uvádí dr. Otto Buchner ve své knize 

„Die Meteoriten in Sammlungen“ různé systémy, podle 

nichž byly spadlé meteority roztříděny. 

V systému P. Partsche, podle něhož jsou 

roztříděny meteority uložené v mineralogickém 

kabinetu ve Vídni k 15. 12. 1862, je strkovský 

meteorický kámen zařazen pod názvem „Tábor, 1753, 

Juli, 3“ v oddíle „Meteorické kameny“, odstavec „B 

normální“, se sirníkem železa a částečně s ryzím 

železem, písmeno b) s kovovým železem, kůra mdlá. 

Podle systému G. Rose, v systematickém seznamu 

meteoritů v mineralogickém muzeu unizerzity 

v Berlíně, je zařazen v oddílu II Kamenné meteority, 

odstavec 1 chondrity (jemnozrnná základní hmota se 
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vmíšenými malými kuličkami křemičitanu hořečnatého, 

s krystaly a zrny olivínu, chromovou rudou a neurčitou 

černou podstatou, jakož i niklovým železem a 

magnetovcem). 

Podle systému K. Reinchenbacha, v systema-

tickém seznamu meteoritů jeho soukromé sbírky ve 

Vídni, je strkovský meteorit zařazen v 3. čeledi (se 

znaky: základní hmota šedá, pevná, nerozetřená, 

obsahující více železa a méně sirníku železa. Větší 

specifická váha), pod písmenem d) tmavošedý. 

V prvním díle své výše uvedené knihy sestavil dr. 

O. Buchner chronologický seznam kamenných mete-

oritů podle dat jejich pádu. V pořadí pátý je uveden 

hromadný pád meteorických kamenů u Strkova 

s následujícím popisem:  

Tábor, dvůr Kravín u Strkova, jižně od Plané 

u Tábora, 1753. červenec. 3, 8 hod. večer. 

Po ohnivém úkazu následovala silná detonace, 

potom spadlo více kamenů, které byly pozorovány 

dvěma svědky z různých míst.  

Jeden celý kámen, první, který neporušený je ve 

sbírce uchován, je ve Vídni a váží 2K 782,5 g. Mimo to 

je tam uloženo ještě 6 kusů (4 K 119,69 g).  

Malé úlomky nalézají se v Londýně (164 g), Berlíně 

(77,802 g), v Národním muzeu v Praze, v univerzitním 

muzeu v Budapešti a v soukromých sbírkách knížete 

Lobkovice v Bílině (dva kusy 777 g), Reichenbacha ve 

Vídni, Heniksteina ve Štýrském Hradci (dva kusy), 

Neumana v Praze (3 kusy - 74,39 g), Scheparda v New 

Havenu. 

 

 

1863 - G. Rose rozebírá složení jak železných, tak kamenných meteoritů 

V pojednání „Beschreibung und Eintheilung der 

meteoriten auf Grund der Sammlung im mine-

ralogischen Museum in Berlin“, Berlin, vydaném v roce 

1863, rozebírá G. Rose složení jak železných, tak 

kamenných meteoritů. 

V přehledu meteoritů uložených v mineralogickém 

muzeu v Berlíně, jsou strkovské meteority uloženy pod 

označením: 

II. Kamenné meteority 

1. Chondrity 

Běžné číslo:  9 

Datum pádu:  1753, 3. července 

Místo nálezu:  Tábor (Planá, Strkov), Čechy 

Váha hlavního kusu:  2,81 lotu (49,17 g) 

Váha všech kusů:  4,68 lotu (81,90 g) 

 

 

1879 - Herman Škorpil píše o českých povětroních 

V roce 1879 uveřejňuje zprávy o českých 

povětroních Herman Škorpil v č. 4. roč. IX. časopisu 

Vesmír. O strkovských meteorických kamenech píše 

jako o kameni táborském, že z mnoha kamenů, které 

spadly po výbuchu tom u Strkova (jižně od Tábora), a 

to na prostoře půl hodiny dlouhé a čtvrt hodiny široké, 

nalézá se jeden z největších (2 kila 782,5 g), úplný 

zachovalý, ve sbírce vídeňské. 

 

Malý nepravidelný úlomek tohoto povětroně, 

nacházející se v našem muzeu, pokryt je částečně 

černohnědou, mdle lesklou, temnou korou, v jejíž 

polosklovité, těžko průsvitné hmotě, našla se po bližším 

zkoumání větší zrnka neporušeného niklového železa. 

Na lomných plochách úlomku pozorovaná vnitřní 

hmota je modravě šedá, jemnozrnná, místy rezavě 

skvrnitá. Uzavírá četné, pro oddělení chondritů velmi 

význačné kuličky (podobné kuličky nacházejí se v někte-

rých pozemských horninách, jako např. v trachytovém 

tufu z Gleichenbergu aj.), které někdy dosahují velikosti 

špendlíkové hlavičky. Mimo to třpytí se v základní 

hmotě (která je zemitá, tufovitá) kovově žlutá zrníčka 

kyzu magnetového a niklového železa. 

Drobnohledným zkoumáním lupenu, vybrouše-

ného z vnitřní hmoty povětroně táborského, vykazují se 

v základní hmotě četné průhledné úlomky křemičitanů 

a neprůhledná zrna niklového železa, kyzu mag. 

a tmavohnědé hmoty (nepochybně magnetitu). 

Průhledné úlomky, pouhým okem již na lupenu se 

pozorující, zdají se podle mineralogických znaků 

přináležeti olivínu a bronzitu. Žlutavý olivín (zásaditý 

křemičitan hořečnato-železnatý - rozkládá se kyselinou 

solnou), význačný zvláštním sklovitým leskem a pestrou 

hrou barev v polarizovaném světle, je často prostoupen 

vnitřními trhlinkami, které svědčí o nedokonalé 

štípatelnosti jeho. 

Bělavý bronzit (křemičitan hořečnato-železnatý) 

člen řady augitové. Drobnohledně lučebnou analýzou 

kamene táborského, pomocí kyseliny křemíkofluo-

rovodíkové objevily se soutvárné křemíkofluoridy 

železa, hořčíku a niklu. Velmi sporé krystalky zdály se 

přináležeti křemíkofluoridům draslíku a sodíku, ukazuje 

často přímé trhlinky, svědčící o dokonalé štípatelnosti. 

Na některých z úlomků bronzitu pozoruje se zrnitý, 

vláknitý neb soustředěný sloh. Rovnoběžně se štěpnými 

trhlinkami, někdy i v nich samých, kupí se zrníčka 

tmavohnědé hmoty a kyzu magnetového. 
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Srůstání olivínu s bronzitem pozoroval H. Škorpil 

na jednom úlomku (průhledné úlomky v povětroni 

táborském - namnoze velmi nepravidelných obrysů - 

zdá se, jako by byly povstaly roztříštěním krystalu neb 

krystalických hmot), který se zdál být částí kuličky, jejíž 

jádro se skládalo z bělavého bronzitu a obal ze 

žlutavého olivínu. 

Z neprůhledných částic, na lupenu se pozorujících, 

dají se při dopadajícím světle rozeznati:  

Ocelově šedé, lesklé niklové železo, které vystu-

puje v dosti velkém množství v základní hmotě či tvoří 

velká, někdy stromkovitě rozvětvená zrna. Souvisí tak 

úzce s hmotou křemičitanů, jako by z ní tyto povstaly 

teprve redukcí. (Podle náhledu Daubréea byl příčinou 

onoho redukčního působení vodík, který byl objeven na 

Slunci a v některých povětroních - povětronní železo 

z Lenartova, Uhry 1815.) 

Roztroušeně v malých shlucích přichází tmavo-

hnědá, slabě lesklá hmota (magnetit), která často 

vystupuje v nejbližším okolí železa, jsouc někdy v něm 

samém uzavřena. 

V podobných poměrech nalézáme i tombakově 

žlutý kyz magnetový. Průhledné i neprůhledné částice, 

o nichž se byl právě zmínil, jsou uloženy do základní 

práškovité (tufovité) hmoty, která při drobnohledném 

zkoumání (za 300násobného zvětšení) objevila se jako 

složená z velmi hojných zrníček kyzu magn., černo-

hnědé hmoty (magnetitu) a ostrohranných úlomků 

křemičitanů. 

Tato povaha základní hmoty jest příčinou, že při 

rozlomení kamene vypadávají kuličky, v ní uložené. 

Pokud mu bylo možno při velmi obtížném broušení 

těch kuliček, shledal jen tolik, že nejhojnější a největší 

z nich se skládaly z velmi jemnozrnného tmavošedého 

křemičitanu (pozorováno za dopadajícího světla), který 

byl prostoupen drobnohlednými zrnky niklového železa, 

tmavohnědé hmoty (magnetit) a sporým kyzem 

magnetovým. 

Jedna z pozorovaných kuliček, mající 1/2 mm 

v průřezu, skládala se ze samých ostrohranných 

úlomků bělavého křemičitanu, které byly uloženy 

v základní šedé hmotě. 

 

 

 

1885 - zatřídění v mineralogickém dvorním kabinetu ve Vídni 
 

Roku 1885 v „Meteoritensammlung des K. K. 

mineralogischen Hofkabinetes in Wien“, podle stavu 

k 1. 5. 1885, zaznamenává dr. A. Březina kamenné 

meteority z hromadného pádu meteorických kamenů 

u Strkova takto: 

 

Podle systému tehdejšího ředitele minera-

logického dvorního kabinetu ve Vídni. G. Tschermaka, 

z roku 1872, je strkovský meteorit zařazen pod jménem 

„Kravín“ ve III. skupině s označením Cgb. 

Charakteristické znaky této skupiny jsou: 

Šedá hmota, často s jasnými kuličkami. Hnědé, 

tvrdé, jemně žilkované kuličky chybí, nebo se nacházejí 

v malém počtu. Pod označením Cgb jsou znaky stejné, 

s patrnou strukturou brekcie. 

Podle tehdejšího petrografického uspořádání jsou 

strkovské meteority zařazeny do: 

skupiny I. kamenné meteority 

    odd. B: Chondrity  

        pořadí 17 „šedý chondrit“ 

            podobný brekcii (Cgb)  

 

pod názvem „Kravín“ (Tábor) 3. 7. 1753 

Podle Tschermaka patří kravínský meteorit pod 

označení Cg. Velké, střídající se tmavé a světlé skvrny 

na tomto kameni dávají mu však úplný vzhled podobný 

brekcii, ačkoliv v barvě není žádný veliký rozdíl. 

V chronologickém seznamu sbírky meteoritů 

mineralogického dvorního kabinetu ve Vídni je 

strkovský meteorit uveden s následujícími údaji: 

Běžné číslo  9 

Rok, měsíc, den  1753, červenec, 3 

hodina  8 p 

místo pádu  Kravín u Plané, Tábor, Čechy 

zeměpisná šířka  49 21 sever 

zeměpisná délka  14 43 vých. 

petrografická skupina  Cgb 

váha hlavního kusu  2789 g 

celková váha  4063 g 

pořadové číslo  Londýn 146, Paříž 255 

 

V celkovém seznamu míst uvedené Sbírky je 

uveden následovně: 

Kravín (Cgb, 8p, 3. 7. 1753), 49.21 s.š. 14.43 v.d., u 

Plané a Strkova 49.21 s.š., 14.44 v.d., jižně od Tábora, 

bechyňský kraj, Čechy, Rakousko. 
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1894 - prvé jejich cílevědomé chemické vyšetření a nové zařazení 

V roce 1894 píše E. Cohen ve svém díle 

„Meteoritenkunde“ o strkovských meteoritech, že prvé 

jejich cílevědomé chemické vyšetření provedl v roce 

1802 E. Howard. 

Na prach působil magnetem, aby oddělil ryzé 

železo od křemičitanů. Provedl odděleně rozbor sirníku 

železa, niklového železa, kůry a chondritů a zjistil, že 

poslední jsou stejného složení jako zbývající kamenná 

hmota, skládající se z kyseliny křemičité, hořčíku, 

kysličníku železa a niklu a dále, že sirník železa se liší od 

železného kyzu. 

V dodatcích, vydaných v roce 1903, uvádí 

E. Cohen, že Schreibers při popisu kamene od Kravína 

poukázal na to, že jeho tvar zdá se ukazovat na nějaký 

základní jehlanovitý typ, který lze srovnávat s rozpa-

dovými tvary čedičových hornin. 

Podle dalších zpráv z roku 1905 uvádí E. Cohen, že 

nejnověji podrobil Weinschenk kritice dosavadní třídění 

kamenných meteoritů a že učinil nové návrhy. Podle 

těchto návrhů je strkovský meteorický kámen (podle 

něho kravínský) zařazen pod:  
 

A. Meteorické kameny na železo chudé 

      3. Kameny proniklé černou struskovitou hmotou 

            d) Typ kravínský. Základní hmotu má ještě 

stopy struskovité injekce s chondrami 
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Přehled meteorů spadlých roku 1753 u Strkova 

 

 

 

Seznam míst uložení meteorů spadlých 3. 7. 1753 u Strkova 

 

Místo 
Počet 

(ks) 

Hmotnost (gramy) 

jednotlivých 

kusů 
celkem 

Berlín – univerzitní sbírka 1   77,802   77,802 

Berlín – mineralogické muzeum 
1 

? 

  49,175 

 

 

  81,9 

Bornova sbírka 1      ? 

Vídeň – Braun  1   29,0   29,0 

Budapešť – univerzitní muzeum ?      ? 

Budapešť – Lobkovicova sbírka z Bíliny  

       (koupená v r.1871 za 40000 zlatých) 
2   777,0 

Vídeň – Z. Bulach 1      ? 

Paříž – De Dréeova sbírka ?      ? 

Štýrský Hradec – Henigstein  2      ? 

Praha – F. Hocke 1  735,0  735,0 

Chladniho sbírka 1      ? 

Londýn – Britské muzeum 1  164,0  164,0 

dr. J. Mayer 
1 

1 

 175,0 

  13,125 

 

 188,125 

Praha – Neumann  3    74,39 

České Budějovice – Hvězdárna 1   67,5   67,5 

Vídeň – prof. Pohl 1   66,4   66,4 

Praha – Národní muzeum 

1 

1 

1 

 475,7 

 163,71 

 127,0 

 

 

 767,41 

Vídeň – Reichenbach  ?      ? 

New Haven – Shepard  ?      ? 

Schindlerova sbírka 1      ? 

Adam Schwarzenberg 1      ? 

Adam Schwarzenberg – dózy  2      ? 

Tschernay 1      ? 

Vídeň – sbírka  
1 

6 

2782,5 

1284,068 

 

4066,568 

Celkem* 34  7095,005 

 

* v případě celkových součtů se jedná pouze o dokladované množství nalezených a zachovalých meteorů 
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Seznam hlášení a meteorů spadlých 3. 7. 1753 u Strkova 

 

Nálezce Předáno 
Počet 

(ks) 

Hmotnost 

(g) 
Uložení Poznámka 

Matěj Vondruška, 

Strkov 

strkovskému správci, 

zem. gubernium, 

Vídeň 

1 2782,5 
Vídeň – mineralogické 

sbírky muzea 

podrobně popsán od K. 

Schreiberse, sebráno za 

strkovským rybníkem, 

pozoroval pád více kusů  4   

Bartoloměj 

Kubka, Strkov 
 2   

sebrány horké, pozoroval 

pád více kusů 

Tomáš Matyášek, 

Planá 

? 3   sirný zápach, pozoroval pád 

více kusů vyšetřující komisi 1 306,0  

Lorenz Haapel, 

Planá 
 2 420,0 ztraceny pozoroval pád více kusů 

Niemetz, vrchní 

zahradník Strkov 

faráři v Plané, 

Glückově vyšetřující 

komisi 

1 23,0   

Matěj Semrád, 

Planá 
    

viděl jich velké množství u 

faráře 

Budišínský, Planá, 

farář 
K. J. v. Schindlerovi 1   sebrán velmi horký 

? 
zeměměřiči 

Glockspergerovi 
1 6160,0  

vážen za přítomnosti 

správce Navrátila 

? K. J. v. Schindlerovi více  
Nejvyšší mincovní a horní 

úřad v Praze 
ztraceno * 

? K. J. v. Schindlerovi 1  Z. Bulach, Vídeň zpracován na tabatěrku 

? K. J. v. Schindlerovi 1  sbírka K.J.v.Schindlera  

? K. J. v. Schindlerovi 1  J. A. Tschernay  

? 
důlnímu radovi 

Bornovi v Praze 
1  

sbírka Charlese Grevilla 

v Londýně 
 

? 
Faráři ve Lžíně, 

Vyšebrod. klášteru, 

archívu Třeboň 

1 67,5 
Hvězdárna České 

Budějovice 
 

? F. F. Chladnimu 1    

? F. Hockemu, Praha 1 735,0   

? dr. J. Mayerovi 2 
175,0 

13,1 
  

? 
Adamovi ze 

Schwarzenbergu 
1   

v kanceláři na Strkově viděl 

dalších 5 kusů 

? ? 2   1756 – dar ve formě 2 dóz 

? ?   
Budapešť – univerzitní 

muzeum 
 

? ? 6 1284,1 Vídeň - Muzeum  

? ? 1 49,2 Berlín - Muzeum  

 

* Fr. Pešta provedl pátrání v okresním archivu v Kutné Hoře (původní archiv nejvyššího mincmistra a hormistra). Odtud byl odkázán 

do Státního ústředního archivu v Praze, kde bylo sděleno, že spis, podávající hlášení o meteorickém dešti u Strkova byl skartován. 

Jinak v archivu o strkovských meteoritech nic není. 
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Strkovské meteory uložené v Národním muzeu v Praze 

Národní muzeum (NM) je nejvýznamnější 

česká muzejní instituce. Bylo založeno roku 

1818 a má zaměření na více vědních a sbír-

kových oborů, které spravuje a vystavuje v řadě 

budov v Praze a České republice. Muzeum bylo 

nejprve známé pod názvem Vlastenecké 

muzeum v Čechách, či Vaterländisches 

Museum, dále pak od roku 1848 České muzeum 

a v období let 1854–1919 Museum království 

Českého. Před postavením nové budovy 

muzeum sídlilo ve Šternberském paláci na 

Hradčanech (1821–1846) a v Nostickém paláci 

(1846–1892) Na Příkopě. 

Sbírka meteoritů, kterou založil a sou-

stavně doplňoval Karel Vrba, byla již při svém 

slavnostním otevření v roce 1904 chloubou Národního 

muzea. Sbírka je mimořádně cenná především tím, že 

jsou v ní zastoupeny téměř všechny historicky známé 

kusy, zastupující jednotlivé klasi-fikační skupiny 

meteoritů. V současnosti je ve sbírce evidováno téměř 

500 meteoritů, z toho je zastoupeno 181 kamenných 

meteoritů, 127 meteorických želez a 22 kamenných 

želez, celkem ze 330 pádů a nálezů. Část sbírky 

meteoritů je vystavena v trvalé expozici. 

 

 

inventární číslo 4 (původně 7) 

hmotnost 475,70 g  

rozměr 8x7x4 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventární číslo 330 (původně 283) 

hmotnost 163,71 g  rozměr 7x5x3 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventární číslo 329 (původně 282) 

hmotnost 128 g   rozměr 6x5x3 cm 
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Strkovské meteory uložené v Naturhistorisches Museum in Wien 

Přírodovědecké muzeum ve Vídni (Natur-

historisches Museum in Wien) patří mezi největší a 

nejvýznamnější světová muzea a jde o největší 

muzeum v Rakousku. Muzeum bylo vybudováno podle 

projektu Gottfrieda Sempera a Karla von Hasenauera 

jako stánek pro uložení, uchování a prezentaci 

obrovských sbírek dosud shromážděných v C.-k. 

dvorním kabinetu přírodnin. Otevřeno bylo 10. srpna 

roku 1889. 

Mezi pozoruhodné oddělení muzea patří sbírka 

meteoritů, zahrnující zlomky četných historicky i 

vědecky významných meteoritů. Tato sbírka je nejen 

jedna z největších svého druhu na světě, ale i nejstarší 

- byla založena již v roce 1778. Kurátorem sbírky je 

Dr. Franz Brandstätter. 

 

 



Astronomie  v  Sezimově  Ústí  a  František  Pešta 

100 

Závěr 
 

Popsaný hromadný pád meteorických kamenů je 

veden v některých dřívějších pojednáních nebo sezna-

mech podle místa pádu pod názvem Kravín a v dalších 

pojednáních pod jménem Tábor s bližším určením: 

Strkov a Planá. 

V tomto případě byl to starý zvyk udávat místo 

podle nejblíže ležícího většího města. 

Podle výslechu svědků v roce 1804, tedy až po 50 

letech, zdálo by se, že správný název místa pádu by byl 

Strkov a Planá n. Luž. 

V tomto prostoru, mezi Strkovem a Planou, jsou 

podle výpovědí svědků dva záchytné body, které by 

mohly udat směr letu meteoritu, než se roztrhl. Jedním 

z těchto záchytných bodů je fara v Plané n. Luž., na niž 

spadl jeden meteorický kámen, a druhým hráz strkov-

ského rybníka, blízko níž spadl pětilibrový druhý 

kámen. Spojí-li se tato dvě místa a prodlouží krátce ve 

směru letu za hráz strkovského rybníka, potvrdí se 

výpověď svědka Matěje Vondrušky, který uvádí, že 

kameny padaly do obilí za strkovským rybníkem; 

prodlouží-li se dlouze proti směru letu, dostaneme 

směr na Radimovice, tj. směr od severozápadu na jiho-

východ. Potvrzuje to také výpověď svědka Tomáše 

Matyáška, který udává směr letu mezi půlnocí a zápa-

dem do směru mezi východem a polednem. 

Jestliže Tomáš Matyášek udává, že pásl koně mezi 

Strkovem a Kravínem (tato místa jsou od sebe vzdálena 

vzdušnou čarou 3,5 km severním směrem), přičemž 

není určeno přesné záchytné místo, ale udán prostor, 

na němž kamenné meteority spadly, tj. 1/2 hodiny 

cesty do délky a čtvrt hodiny do šířky (2 km a 1 km), 

dalo by se usuzovat, že místo pastvy koní Tomáše 

Matyáška bude blízké spojnici: hráz Strkovského 

rybníka - fara v Plané n. Luž., a to z toho důvodu, že 

v okolí hráze rybníka spadl pětilibrový kámen, zatím co 

na faru v Plané spadl kámen menší a tudíž i lehčí. Větší 

kameny letěly setrvačností dále. 

Jinak je to se směrem pohybu mraku, vytvoře-

ného průletem meteoritu nejhustšími vrstvami atmo-

sféry, hořením a výbuchy v atmosféře. 

Výpovědi svědka Tomáše Matyáška, že mrak smě-

řoval na Kravín a Turovec, svědka Lorence Haspela 

(pozoroval blízko Plané), že se mrak směrem na Kravín 

rozplynul, a kostelníka Matěje Semráda z Plané, že se 

mračno brzo rozptýlilo a směřovalo na Kravín, svědčí o 

tom, že v těch vzduchových vrstvách, v nichž meteorit 

třikráte vybuchl a roztrhl se, vanul vítr od jihozápadu 

k severovýchodu, tj. na Kravín a Turovec. Kouřová sto-

pa byla tímto směrem unášena, než se rozplynula. 

Že tento pád meteorických kamenů byl uváděn 

pod jménem Kravín, možno připisovat i k následu-

jícímu: Kolem dvora Kravín bývala ves stejného jména. 

Její obyvatelé ji však v roce 1420 spálili a odstěhovali 

se na Hradiště hory Tábor, kde se začínalo tvořit husit-

ské hnutí. Po vesnici zůstaly pravděpodobně studny, 

nebo do země vyhloubené sklepy, které se pak jevily a 

i dnes se jeví jako kráterovité trychtýře v lese. 

Tyto trychtýřovité jámy mohly svádět k názoru, že 

vznikly při dopadu meteoritů. 

V protokole svědků není ani stopy po tom, že by 

meteorické kameny padaly u Kravína. Jen Tomáš 

Matyášek uvedl do protokolu, že padaly kolem něho, 

když pásl koně mezi Strkovem a Kravínem. Také dvůr 

Kravín je vzdálen 3,5 km od směru letu meteoritu: 

Radimovice - Planá - Strkov. U Strkova pravděpodobně 

dopadl i jedenáctilibrový kámen, který vlastnil země-

měřič Glocksperger. Přesné místo se však nedalo zjistit, 

ale hospodářský ředitel z Chýnova Navrátil jej viděl 

v kanceláři na Strkově před 15. červencem 1753, zatím 

co menší a malé kameny byly podle kostelníka 

Semráda donášeny na faru 

v Plané. 

Že bylo slyšet tři rány za 

sebou, je neklamným důkazem, že 

meteorit třikrát vybuchl a že na-

staly tři rozptyly jeho úlomků, 

které pokryly poměrně značnou 

plochu eliptického tvaru, jak je vý-

še uvedeno, a to v prostoru mezi 

Planou a Strkovem. 

Snad tento soubor zpráv, vy-

daných nebo nalezených v archi-

vech od roku 1753, oživí a zpřesní 

naše znalosti o zajímavém přírod-

ním úkazu a stane se podkladem 

pro další pátrání. 
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Doslov po 50 letech 

  

V roce 1962 se členové astronomického kroužku 

v Sezimově Ústí zapojili do pátrání po meteorickém 

dešti, který byl zaznamenán 3. července 1753 u obce 

Strkov, která je dnes součástí Plané nad Lužnicí. Na 

práci okolo meteorického deště se kroužek podílel 

nejprve společně s Hvězdárnou v Českých Budě-

jovicích, ale vzhledem k názorovým rozporům se ve 

svém snažení osamostatnil. Zdroj informací o pádu 

meteoritů byl především ve státních archivech 

v Třeboni (bývalý rožmberský archiv) a v Litoměřicích. 

Archivy představovaly významný zdroj dobových 

informací a svědectví, pocházejících přímo z místa 

dopadu meteoritů i z prvních tehdy odborných posou-

zení nalezených kamenů. Pátrání se ale neomezilo jen 

na archivy. Podle jednotlivých zpráv bylo nakonec 

dohledáno i poměrně velké množství zachovalých 

meteoritů v muzeálních sbírkách snad po celé Evropě. 

Meteority byly nalezeny v muzeu v Praze, ve Vídni, 

v Berlíně, v Londýně, neúspěšně bylo pátráno v muzeu 

v Lipsku, ve Výmaru, v Drážďanech a v dalších sbírkách 

a institucích.  

Obdivuhodná byla vytrvalost a nasazení, s jakým 

byly informace získávány, především když si uvědo-

míme, jakým problémem byla v tehdejší době kores-

pondence mimo socialistické státy. Obdiv rovněž 

zaslouží to, jakým způsobem se do akce podařilo 

zapojit státní archivy, které nejen že vyhledávaly staré 

dokumenty, ale navíc je i překládaly do českého jazyka. 

Výsledkem práce byla v té době snad ojedinělá studie 

o meteorickém dešti, starém více jak 200 let. 

Pátrání po zbytcích meteorů u Strkova se v roce 

1962 zúčastnila rovněž kulturní redaktorka časopisu 

Květy, která o této akci napsala dvoustránkovou 

reportáž v č. 31 doplněnou několika fotografiemi. 

Koncem roku 1963 se objevil jeden z mála mráčků 

na činnosti astronomického kroužku, a to když došlo 

k otištění článku o strkovských meteoritech v Rudém 

právu. Článek byl napsán pracovníky Hvězdárny 

v Českých Budějovicích, ale i přes nesporný přínos 

astronomického kroužku v Sezimově Ústí o něm ne-

padla ani zmínka. František Pešta protestuje u pana 

Škrova z Hvězdárny v Českých Budějovicích i u ČTK. 

Výsledkem bylo nakonec ukončení spolupráce s Hvěz-

dárnou v Českých Budějovicích. 

Oproti tomu ve stejném roce byly uveřejněny 

výňatky z pojednání Františka Pešty o pádu meteoritů 

v časopisech Jihočeská pravda, Palcát a Kovosvit. 

 

Pád meteoritů po 250 letech 

Při přípravě výstavy ke 250. výročí pádu meteoritů 

v Plané nad Lužnicí navštívili členové hvězdárny 

Národní muzeum v Praze. Pro zmíněnou výstavu se 

podařilo zapůjčit dva kusy meteoritů a zbývající 

alespoň vyfotografovat. 

Další návštěvu absolvovali členové hvězdárny roku 

2014 ve Vídni, v Naturhistorisches Museum in Wien. 

Nově provedená expozice meteoritů obsahuje celkem 

4 kusy strkovských meteoritů, kdy největší z nich je 

uveden ve výpravné publikaci muzea o meteoritech. 
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Zajímavosti ze života Hvězdárny 
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Planetky a Hvězdárna Františka Pešty 
 

V souvislosti s Hvězdárnou Františka Pešty byly 

přímo pojmenovány některé planetky, další pak mají 

s hvězdárnou zeměpisně historický vztah. Planetky jsou 

malá tělesa nepravidelného tvaru obíhající pravidelně 

kolem Slunce. 

Nejdůležitější z planetek mající svým pojme-

nováním vztah ke hvězdárně v Sezimově Ústí uvádíme 

níže. 

 

Planetka 21682 – Pestafrantisek  

Objevitelé:                P. Pravec, P. Kušnirák 

Datum objevu:         9. 9. 1999 

Místo objevu:           Ondřejov 

Základní označení:    1999 RT32 

Oběžná doba: 1415 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,47 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,27 AU 

František Pešta (1905–1982) založil lidovou hvěz-

dárnu v Sezimově Ústí, která nyní nese jeho jméno, a 

byl vášnivým popularizátorem astronomie. Studoval 

archivní záznamy meteoritického deště Strkov (poblíž 

Tábora) v roce 1753. 

František Pešta (1905–1982), founder of the 

public observatory in the town of Sezimovo Ústí that 

now bears his name, was a keen popularizer of astro-

nomy. He studied archival records of the Strkov (near 

Tábor, Bohemia) meteorite shower in 1753. 

Planetka byla zařazena do našeho seznamu 14. 5. 

2001, citace byla zveřejněna v MPC 42679 (9. 5. 2001) 

 

Planetka 26971 – SezimovoUsti 

Objevitelé:  M. Tichý, Moravec 

Datum objevu:  25. 9. 1997 

Místo objevu:  Kleť 

Základní označení:  1997 SL2 

Oběžná doba: 1602 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,68 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,62 AU 

Sezimovo Ústí je jihočeské město ležící jižně od 

Tábora. Založeno ve 13. století, zničeno v roce 1420 za 

husitských válek a jeho obyvatelstvo uprchlo do 

Tábora. Město bylo znovuzaloženo v 19. století jako 

průmyslové centrum. 

Planetka byla zařazena do našeho seznamu 9. 1. 

2003, citace byla zveřejněna v MPC 47301 (6. 1. 2003) 

 

Planetka 1840 – Hus 

Objevitelé:  L. Kohoutek 

Datum objevu:  26. 10. 1971 

Místo objevu:  Bergedorf 

Základní označení:  1971 UY 

Oběžná doba: 1820 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,92 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,87 AU 

Pojmenována na památku Jana Husa (1372–

1415), českého náboženského a jazykového reformá-

tora, rektora Karlovy univerzity v Praze. Byl odsouzen 

k smrti koncilem v Kostnici a upálen na hranici za své 

reformátorské myšlenky. 

Na Kozím Hrádku u Sezimova Ústí od léta 1413 a 

také přímo v Ústí od června 1414 na pozvání Jana 

z Ústí Jan Hus nalezl útočiště. U Kozího Hrádku i v okolí 

kázal, věnoval se práci na svých dílech. 

poloha planet a planetky 
v den narození Fr. Pešty 
(03-03-1905)

Pestafrantisek 
(21682)
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poloha planet a planetky 
začátkem 3. tisíciletí 
(01-01-2000)

SezimovoUsti
(26971)
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Planetka 11326 – LadislavSchmied 

Objevitel:  L. Šarounová 

Datum objevu:  17. 9. 1995 

Místo objevu:  Ondřejov 

Základní označení:  1995 SL 

Oběžná doba: 1404 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,45 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,14 AU 

Český amatérský astronom Ladislav Schmied (nar. 

1927) je známý svým systematickým pozorováním 

Slunce. Během posledních padesáti let pořídil více než 

10 tisíc kreseb sluneční fotosféry. Pojmenování navrhl 

P. Spurný.  

Planetka byla zařazena do našeho seznamu 29. 

11. 1999, citace byla zveřejněna v MPC 36950 (23. 11. 

1999) 

 

Planetka 2321 – Lužnice 

Oběžná doba: 1903 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,54 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,29 AU 

Pojmenována po říčce protékající idylickou jiho-

českou krajinou velmi blízko patnáctého poledníku. 

Lužnice je řeka na jihu České republiky. Lužnice 

protéká Novohradskými horami, Třeboňskou pánví a 

Středočeskou pahorkatinou, celý horní tok Lužnice až 

k Veselí nad Lužnicí je součást CHKO Třeboňsko, jedno-

ho z přírodně nejcennějších území Čech, které je zařa-

zeno do systému biosférických rezervací UNESCO. 

Planetka 7796 – JáraCimrman 

Objevitel:  Z. Moravec 

Datum objevu:  16. 1. 1996 

Místo objevu:  Kleť 

Základní označení:  1996 BG 

Oběžná doba: 1590 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,67 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,29 AU 

Pojmenována na počest Járy Cimrmana, fiktivního 

českého génia. Podobně jako Leonardo da Vinci byl 

dramatikem, skladatelem, básníkem, malířem, vše-

stranným vědcem, vynálezcem, polárním badatelem, 

sportovcem, prvním mužem na Měsíci atd. Přestože 

jeho jméno není zmíněno v žádné encyklopedii, jeho 

dílo je zkoumáno v Divadle Járy Cimrmana v Praze. 

Toto divadlo je vedeno slavnými cimrmanology Z. Svě-

rákem a L. Smoljakem, kteří návrh jména schválili.  

Sezimovo Ústí Jára Cimrman také minul. 

 

 

Planetka 2001 – Einstein 

Objevitel:  P. Wild 

Datum objevu:  5. 3. 1973 

Místo objevu:  Zimmerwald 

Základní označení:  1973 EB 

Oběžná doba: 982 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 1,93 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 1,74 AU 

Pojmenována na paměť Alberta Einsteina (1879-

1955), největšího vědce 20. století. Ačkoli se narodil 

v Německu a zemřel v USA, je přidělení jeho jména této 

planetce objevené poblíž Bernu velmi vhodné, protože 

základy svých revolučních fyzikálních myšlenek položil 

v době, kdy pracoval jako kontrolor Švýcarského paten-

tového úřadu v Bernu. 

Albert Einstein působil v letech 1911–1912 jako 

profesor fyziky na německé univerzitě v Praze. Bydlel 

v Lesnické ulici na Smíchově. Podle jeho vzpomínek 

v Praze promýšlel základy obecné teorie relativity. 

poloha planet a planetky 
v den narození L.Schmieda
(22-06-1927)

LadislavSchmied
(11326)
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poloha planet a planetky 
v den nového milénia
(01-01-2000)
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poloha planet a planetky 
v den úmrtí J.CImrmana
(01-04-1899  )+/- 50 let
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V roce 1905 publikuje speciální teorii relativity a o 

deset let později pak obecnou. Hvězdárnu v Sezimově 

Ústí minul o 450 m, když projížděl okolo vlakem při své 

cestě z Prahy do Linze, a o 50 let (před otevřením 

hvězdárny). 

 

 

Planetka 3336 – Grygar 

Objevitel:  L. Kohoutek 

Datum objevu:  26. 10. 1971 

Místo objevu:  Bergedorf 

 Základní označení:  1971 UX 

Oběžná doba: 1295 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,32 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 1,89 AU 

Pojmenována na počest Jiřího Grygara při příl-

ežitosti jeho 60. narozenin. Český astronom, působící 

v Praze, přispěl k našim znalostem o meteorech, kome-

tách a proměnných hvězdách. V České i Slovenské repu-

blice je také znám jako velmi úspěšný popularizátor 

vědeckých poznatků a jako autor několika populárně-

vědeckých knih pro veřejnost. 

Jiří Grygar je od roku 2000 čestným členem Hvěz-

dárny Františka Pešty v Sezimově Ústí. 

 

 

 

 

Planetka 4318 – Baťa 

Objevitel:  Z. Vávrová 

Datum objevu:  21. 2. 1980 

Místo objevu:  Kleť  

Základní označení:  1980 DE1 

Oběžná doba: 2111 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 3,22 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,88 AU 

Pojmenována na počest Tomáše Bati (1876–

1932), světoznámého českého obchodníka. 

 

 

Planetka 371 – Bohemia 

Objevitel:  A. Charlois 

Datum objevu:  16. 7. 1893 

Místo objevu:  Nice 

Základní označení:  1893 AD 

Oběžná doba: 1644 dne 

Průměrná vzdálenost od Slunce: 2,73 AU 

Vzdálenost od Slunce v přísluní: 2,55 AU 

Čechy (latinsky Bohemia, německy Böhmen, 

polsky Czechy) jsou jedna ze tří historických zemí České 

republiky. Kořen slova Čech pravděpodobně odpovídá 

významu člověk. Latinský ekvivalent Bohemia, původně 

Boiohaemum, jenž časem ovlivnil i názvy v jiných 

jazycích, je odvozen od keltského kmene Bojů, kteří na 

tomto území žili od 4. do 1. století př. n. l. 
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poloha planet a planetky 
v den narození J.Grygara
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Účast na významných akcích 

  

INTERNATIONAL SPACE CAMP 2009 ve vzpomínkách Standy Fořta 

Při příletu do města Huntsville v severní části 

státu Alabama jsem už na letišti pocítil jakousi 

kosmickou atmosféru, která provázela celý můj pobyt 

na International Space Camp. Přijížděly národní dele-

gace z celého světa, aby se zúčastnily této neobyčejné 

akce. Z okénka autobusu jsem zahlédl obrovskou 

siluetu nosné rakety Saturn V, která čněla z areálu, ve 

kterém jsem měl strávit následující týden.  

International Space Camp (ISC) je jeden z progra-

mů pořádaných v rámci U. S. Space Campu ve meště 

Huntville, stát Alabama, USA, které má samo o sobě 

rozsáhlou „kosmickou“ historii. V roce 2009 se ho 

zúčastnilo 20 států, každý reprezentovaný jednou stu-

dentkou a jedním studentem střední školy. Čeští účast-

níci jsou od roku 1995 vybírání pomocí konkurzu, který 

tento rok proběhl v pražském planetáriu.  

Po slavnostním zahájení byli studenti rozděleni do 

několika skupin. Já jsem se stal součástí jedenácti-

členného týmu, který byl pojmenovaný po Wernheru 

von Braunovi, německém konstruktéru raket, který 

emigroval a následně pomohl Američanům dosáhnout 

Měsíce.  

Hlavní část našeho programu se skládala ze 

simulovaných kosmických misí. Účastník mohl být 

přiřazen do tří různých simulátorů – družicového stup-

ně raketoplánu (orbiteru), kosmické stanice nebo 

řídícího střediska. V průběhu misí jsme se seznamovali 

s prací kosmonautů a vědeckých pracovníků na zemi i 

ve vesmíru. Mohli jsme si vyzkoušet řešení simulo-

vaných nestandardních situací, problémů a havárií. 

Podle mého názoru byly sice ovládací panely a počí-

tače značně zjednodušeny, ale na skvělou atmosféru to 

vliv v žádném případě nemělo. Mým nejoblíbenějším 

stanovištěm byl družicový stupeň raketoplánu, i přesto, 

že jsem se ani jednou nedostal k ovládacímu joysticku. 

Nejvíce jsem si užil výstupy do volného prostoru – 

takzvané EVA (Extra Vehicular Activity). Oblékli jsme se 

do skafandrů a pokoušeli se opravovat družici, která 

visela nad nákladovým prostorem v zadní části lodě.  

Na druhou stranu bych si během plnění mise 

v řídícím středisku dokázal představit mnohem větší 

volnost. V podstatě jsme jen četli scénář a v případě 

problému si našli v příručkách jeho řešení. Při plnění 

misí na kosmické stanici jsme prováděli různé experi-

menty. Já osobně jsem si vyzkoušel velice zábavnou 

práci s malou robotickou rukou.  

Další součástí Space Campu byly přednášky na 

různá témata, od letectví až po systémy recyklace 

odpadu na ISS, které byly obvykle doplněny o atrak-

tivní demonstraci probíraných jevů. Setkali jsme se 

dokonce s raketovým konstruktérem Georgem von Tie-

senhausenem, který hovořil o vesmíru obecně a o 

lidských perspektivách do budoucnosti.  

Jednu z nejzábavnějších částí našeho pobytu jsem 

strávil na trenažérech. Měli jsme možnost si vyzkoušet 

stav beztíže ve vodním tanku, který byl velice podobný 

těm, ve kterých skuteční kosmonauti trénují každou 

část své mise. Poprvé v životě jsem se potápěl s pří-

strojem a udělalo to na mě velký dojem. Na dně deset 

metrů hluboké nádrže jsme otestovali naši schopnost 

pracovat v týmu při stavbě pyramidy z připravených 

dílů a na vlastní kůži poznali rozdíl mezi hmotností a 

hmotou. Dalším velice zajímavým trenažérem bylo 

zařízení, ve kterém člověk rotoval ve všech osách a 

nevyzpytatelným způsobem měnil směr. Mohli jsme si 

také zkusit chůzi v šestinové gravitaci, simulovanou 

katapultáž i přetížení 4 g.  

Velký důraz byl též kladen na budování vztahů 

uvnitř týmů. Ten probíhal v oblasti zvané Area 51. 

Šplhali jsme například na šestnáct metrů vysokou 

horolezeckou stěnu nebo stáli na desetimetrovém 

dřevěném sloupu a upoutání na lanech skočili dolů. 

Vyzkoušeli jsme si také únik z kabiny helikoptéry při její 

simulované havárii ve vodě a překonávání rozličných 

překážek.  
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Během mého pobytu jsem měl, stejně jako ostatní 

účastníci, možnost zdokonalit se v praktickém užití 

angličtiny. Ta totiž byla jediným společným jazykem 

všech účastníků a bylo nutné ji používat takřka 

neustále. Jedním z mnoha pozitiv ISC bylo také sezna-

mování se s lidmi z různých koutů světa. Dozvěděl jsem 

se mnoho o zemích, ze kterých pocházejí, a poznal s 

nimi i část jejich kultury. Byla to neobyčejná příležitost 

k navazování kontaktů s lidmi s podobnými zájmy. Toto 

je jedna z věcí, kterých si na ISC cením nejvíce.  

International Space Camp pro mě byl jedinečným 

zážitkem, na který budu dlouho vzpomínat. Chtěl bych 

tímto poděkovat organizátorům a sponzorům z USA, 

českým pořadatelům a konečně i České kosmické 

kanceláři. V případě, že vás tento stručný popis zážitků 

z ISC alespoň trochu zaujal, mluvíte anglicky a máte 

zájem prožit týden plný vzrušujících zážitků, zúčastněte 

se konkurzu i vy!  

Přeji hodně štěstí! 

Stanislav Fořt, Dražice (červenec 2009) 

 

 

Gymnazista přivezl z olympiády stříbro 

Kam jednou sedmnáctiletého Stanislava Fořta 

osud zavane, až opustí brány táborského gymnázia? 

Možná až na Akademii věd a možná ještě dál.  

Čerstvých sedmnáct a takový úspěch! Student 

táborského gymnázia získal cenu Učené společnosti 

České republiky. Z dřívějška už je nositelem ceny 

Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za první ze 

svých dvou publikovaných prací. Nedávno se vrátil ze 

švédského Göteborgu, kde společně s dalšími dvěma 

českými studenty hájil barvy republiky na Přírodo-

vědné olympiádě zemí Evropské unie (EUSO). Přivezli 

stříbro. 

Jak jste se vlastně do národního týmu vůbec 

dostal? 

Jelikož se účastním matematických, fyzikálních 

i astronomických olympiád, tak mě vybrali na sou-

středění, které se před EUSO konalo. Přišel mi dopis 

z Národního institutu dětí a mládeže, že mě na něj zvou 

do Prahy, pokud mám zájem. Strávil jsem tam týden. 

Prošel jsem úspěšně různými testy z biologie, chemie a 

fyziky a stal se členem týmu. 

V čem soutěž spočívala? To jste vyplňovali nějaké 

testy? 

Soutěž probíhala ve dvou dnech a plnili jsme 

převážně experimentální úlohy. Například v odměrném 

válci jsme pouštěli kuličky, které měly přibližně danou 

hmotnost. Tu jsme změřili a evidovali, pak jsme počítali 

jejich průměrnou hmotnost s odchylkou té hmotnosti, 

pouštěli jsme je válcovou nádobou a počítali dobu 

pádu a z toho jsme určovali viskozitu vody. 

Už se v tom ztrácím. Musím si dát pozor na 

podobné otázky. Jak jste nakonec skončili? 

Náš tým získal stříbrnou medaili. To neznamená, 

že jsme byli druzí, ale že náš počet bodů dosáhl na 

stříbrné umístění. 

Dělalo vám problémy prezentovat výsledky v 

angličtině? 

To ne. 

Koneckonců, jestli budete chtít být významným 

vědcem, budete muset publikovat v anglickém jazyce. 

Vy sám už jste něco publikoval? 

Ano. Minulý rok jednu práci a právě minulou 

středu jsem úspěšně obhajoval další. Jmenuje se Dyna-

mika vývoje molekulárních oblaků. Mezihvězdný pros-

tor není prázdný. Jsou v něm rozptýlené atomy, mole-

kuly, prachová zrna. A ty se shlukují do molekulárních 

oblaků, což jsou vlastně takové plynné mraky. Jsou 

opravdu obří. Mohou mít hmotnost od tisíců Sluncí do 

desítek milionů Sluncí. Světlo z jednoho konce na druhý 

může letět i několik set let. A ony kolabují a expandují a 

občas se v nich vytvářejí hvězdy. Já jsem studoval právě 

ten mechanismus kolapsu a expanze. 

Jak jste u všech všudy mohl něco takového 

zkoumat? 

Vytvořil jsem hydrodynamickou simulaci, ve které 

jsem ověřoval analyticky odvozené vztahy. Nechal jsem 

počítač provádět krok po kroku vývoj oblaku a 

zkoumal, zda to sedí. 

Jaký to má význam pro lidstvo? 
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Pokud jde o praktický význam, tak nevím. Není to 

výzkum, ale studentský projekt. 

Jaký je vlastně význam vědců ve společnosti, 

podle vás? 

On ten jejich přínos se asi nedá ocenit hned při 

probíhajícím výzkumu. To se může projevit až za desítky 

let. Před třemi lety byla Nobelova cena za fyziku 

udělena za objev gigantické magnetorezistence. Až 

delší dobu po objevení tohoto efektu se přišlo na to, že 

umožňuje ukládat data na pevné disky. Bez něj bychom 

na ně byli schopni ukládat jen velmi malé objemy dat. 

Měla by vaše dívka sdílet váš koníček, zájem o 

fyziku, astronomii…? 

To opravdu není podmínka. To bych byl hodně 

ujetý. 

Kdy jste začal ve větší míře pozorovat, že vás váš 

zájem pohlcuje? 

Matematika mě bavila vždycky. O astronomii jsem 

začal mít zájem zhruba před třemi lety. Náhodou jsem 

pozoroval perseidy, meteoritický déšť a zaujalo mě to. 

Pořídil jsem si dalekohled a začal jsem se tím zabývat. 

Jaký z těch tří oborů je nejzajímavější? 

Mně jedno připadá jako součást druhého. Jako 

v přírodě není nic děleno na obory. Astronomie je asi 

umělecky nejhezčí, je v ní ta estetická stránka. Člověk, 

když pozoruje hvězdy, tak je esteticky vnímá. Záživné se 

mi ale zdají všechny obory. 

Matematika je hodně abstraktní věda. Není to 

někdy poněkud obtížné pohybovat se stále 

v abstraktních sférách? 

Já to mám rád. Líbí se mi obecná řešení, obecné 

problémy. Tedy obecně mi obecné problémy nevadí 

(smích). 

Kde byste se v budoucnosti nejraději viděl? Na 

Akademii věd? 

To opravdu nevím. Ale každopádně bych chtěl 

studovat teoretickou fyziku. Je mnoho oborů, které by 

mě lákaly, kvantová mechanika, relativistická astro-

fyzika... 

Zažil jste při pozorování hvězd někdy něco 

neobvyklého? 

Pozoroval jsem jednou Měsíc a na okraji kráteru 

Clavius se najednou rozžehlo oranžové světlo, které 

potom zase zmizelo. Zapsal jsem to do deníku. Takové 

jevy ale existují. Pravděpodobně šlo odraz slunečního 

světla. V tu chvíli mi to však přišlo velmi zajímavé až 

fascinující. 

Dozvěděla jsem se, že jste byl velmi významně 

oceněn... 

Získal jsem cenu Učené společnosti České repu-

bliky pro středoškolské studenty. Předají mi ji 17. 

května ve velké aule Karolina. 

 

To je zatím jediné vaše ocenění? 

Ještě jsem získal cenu Nadačního fondu Jaroslava 

Heyrovského za moji práci Stručný úvod do teorie letu 

sluneční plachetnice. Skončil jsem s ní na druhém místě 

v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. To 

považuji za velký úspěch, protože jsem soutěžil proti 

maturantům. 

Dělal jste si někdy IQ test? 

Jen na internetu takové ty pro zábavu. Jejich 

výsledky jsou ale přinejlepším sporné. Nikdy jsem si 

nedělal IQ test certifikovaný. Navíc celá koncepce 

těchto testů je trochu podivná. Vyjadřovat inteligenci 

člověka jedním číslem mi připadá jako hloupost. 

Stane se někdy, že víte více než vaši učitelé? 

Opravujete je někdy? 

To, co se vykládá u nás ve fyzice, nejsou nijak 

komplikované věci, nad kterými by se dalo polemi-

zovat. To jsou jasná fakta. Tam ani nebývá prostor pro 

nějakou opravu. Tedy odpověď zní: Neopravuji učitele. 

Navíc by mi to přišlo krajně neslušné. 

Věříte v UFO? 

UFO je jakýkoli neidentifikovaný létající objekt, 

takže jelikož zdaleka ne vše dokážeme identifikovat, 

existuje i UFO. Svět je plný UFO. To vyplývá už ze 

samotné jeho definice. Jednou jsem viděl létající 

lampion, a to bylo pro mě také UFO, než jsem zjistil, co 

to je. Viděl jsem zkrátka něco na obloze, měřil jsem 

tomu úhlovou rychlost pomocí ruky a stopek a díky 

tomu jsem věděl, že to nemůže být nikde na oběžné 

dráze. Také jsem věděl, že to nemůže být Venuše, 

protože ta je na obloze jinde. Ta bývá totiž často také 

velmi jasná. Kvůli úhlové rychlosti jsem také věděl, že 

to nemůže být Mezinárodní vesmírná stanice. 

Ale s tím UFO jsem se možná nevyjádřila jasně. 

Věříte v zelené mužíčky, v mimozemské civilizace? 

Vzhledem k velikosti Vesmíru je pravděpodobné, 

že existuje jiný život, než je ten náš. Nebudou to prav-

děpodobně zelení mužíčci, to by byla opravdu velká 

náhoda. 

Věříte, že vesmír stvořil Bůh? 

To nedokážu určit. Nejsem křesťanem ani vyzna-

vačem masového náboženství, ale mám takový pocit, 

že by Bůh mohl existovat. Bohem ale nenazývám 

postavu s vousy a nějakým artefaktem božské moci. 

Ani nevyznávám tradiční koncepci Boha, který bdí nad 

lidskou civilizací a řídí její kroky. Bůh by se ale klidně 

mohl projevovat třeba jako pravděpodobnost. 

 

Táborský deník – 11. 05. 2010 

Autor: Kateřina Nimrichtrová  
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2. místo v soutěži České hlavičky / 2. místo v 31. ročníku SOČ – obor Fyzika   

Je to neuvěřitelné, ale Stanislav Fořt bodoval 

v roce 2009 i v soutěži České hlavičky, kde s prací na 

téma „Stručný úvod do teorie sluneční plachetnice“ a 

v konkurenci o několik let starších studentů obsadil 

vynikající 2. místo v kategorii Futura. Stanislav Fořt 

z Dražic u Tábora studoval ve zmíněném roce první roč-

ník táborského gymnázia Pierra de Coubertina a byl 

také členem Astronomického kroužku hvězdárny.  

Není pochyb o tom, že Stanislav Fořt je jedním 

z výjimečných studentů, o čemž svědčí jeho vynikající 

umístění v Astronomické olympiádě, Mezinárodní 

astronomické olympiádě i Mezinárodní astronomicko-

astrofyzikální olympiádě. Tím ovšem výčet úspěchů 

nekončí, protože v roce 2009 obsadil 1. místo v kraj-

ském kole a 2. v celostátním kole SOČ s prací na téma 

„Stručný úvod do teorie sluneční plachetnice“, za 

kterou navíc obdržel cenu Nadačního fondu J. Heyrov-

ského! Za všechny další komentáře zde uvádíme 

úryvek z úvodu jeho práce: 

V této práci jsem se věnoval převážně základnímu 

fyzikálnímu popisu letu slunečních plachetnic a simu-

laci jejich pohybů. Zjistil jsem, že je nutné zatěžovat 

plachtu na m
2
 velmi malými hmotnostmi, které se 

pohybují kolem několika gramů. Došel jsem k závěru, že 

dosahování cílů pomocí zvyšování excentricity oběžné 

dráhy je neefektivní. Jak jsem již zmínil, tato strategie 

spočívá v nastavování plachty přímo proti Slunci v per-

iheliu, a tak, aby nebyla vůbec osvětlena v afeliu. 

Mnohem lepší strategií je nastavit plachtu nato-

čenou vůči spojnici hvězda – loď o úhel 45° nebo 135° 

(nebo úhel různý od 90° a 0°, podle toho jaké trajek-

torie potřebuji dosáhnout). Trajektorie pak připomíná 

jakousi spirálu (ve skutečnosti o spirálu nejde). Zjistil 

jsem, že pro dosahování cílů mimo sluneční soustavu a 

cílů ležících ve vzdálených okrajových částech sluneční 

soustavy je vhodnější použít takzvaný H-reversal ma-

névr (nenašel jsem překlad). Ten spočívá v obrácení 

směru oběžného pohybu okolo hvězdy a v těsném prů-

letu kolem ní. Během toho průletu získá sluneční pla-

chetnice obrovskou rychlost a je vystřelena ze sluneční 

soustavy. 

Koncept slunečního plachtění má podle mého 

názoru obrovský potenciál pro budoucnost. V této práci 

jsem nicméně ověřil, že v dnešní době je jeho plné 

využití nerealizovatelné. Pro potřeby výzkumu planet 

sluneční soustavy je na stávající technologické úrovni 

ekonomicky výhodnější použití konvenčních metod. 

Dosahují cíle rychleji a jejich aplikace je jednodušší. 

Na druhou stranu, pro cesty do vnějších částí 

sluneční soustavy a mimo ni, je tato technologie velmi 

vhodná. Sondy vybavené sluneční plachtou jsou 

schopné dosáhnout vzdálených cílů rychleji než sondy 

využívající gravitační manévry u velkých planet. Znovu 

zde ovšem narážíme na problém komplikované reali-

zovatelnosti. 

 

 

 

Český student při letu Zero-G reprezentoval mladé zájemce o kosmonautiku z celého světa 

 Český student Stanislav Fořt byl vybrán jako 

jediný reprezentant z více než 70 zemí světa k letu 

Zero-G při kterém si vyzkoušel simulovaný stav beztíže.  

Let ve speciálně upraveném dopravním letadle 

Boeing 727-200 proběhl 8. října 2011 v rámci slav-

nostního vyvrcholení celosvětového studentského 

projetku „Youth Inspiration Program 2011“ v Las Vegas. 

Program pro mladé příznivce kosmonautiky se 

uskutečnil v rámci každoročních celosvětových oslav 

Světového kosmického týdne (World Space Week), 

které proběhly od 4. – 10. 10. 2011. Světový kosmický 

týden již od roku 1999 vyhlašuje Organizace spojených 

národů. Celosvětovým organizátorem akcí je mezi-

národní nezisková asociace pro světový kosmický týden 

World Space Week Association (WSWA), 

která sídlí v americkém Houstonu. 

 „Pocit ze stavu beztíže je naprosto 

úžasný a pravděpodobně nevyjádřitelný 

slovy. Jde možná přirovnat k tomu, když 

auto ve vysoké rychlosti přejede přes 

vrchol kopce. To známé mravenčení 

v břiše jsem zažíval i během letu Zero-G, 

ale v intenzivnější a mnohem delší 

formě,“ popsal Stanislav Fořt, osm-

náctiletý student maturitního ročníku 

Gymnázia v Táboře, zážitky z letu le-

tounem Zero-G, který navozuje pocity 
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stavu beztíže. Při podobných letech trénují i američtí 

astronauti. 

„Konečky prstů jsem se dokázal odrazit od země, 

visel jsem bez hnutí ve vzduchu nebo stál nohama na 

stropě. Vyzkoušel jsem také série salt a obdobných 

pohybů, které by byly běžně neproveditelné,“ vyprávěl 

dál. 

Studenty na tento let mohl navrhnout každý ze 

sedmdesáti států, které pořádají akce ke Světovému 

kosmickému týdnu. Nominaci od České kosmické 

kanceláře získal Stanislav Fořt na základě konkurzu, 

který vyhrál díky svým jazykovým znalostem a odbor-

ným schopnostem: letos se stal absolutním vítězem 

celosvětového finále Mezinárodní olympiády v astro-

nomii a astrofyzice v Polsku, a k tomu ještě získal také 

stříbrnou medaili na Mezinárodní fyzikální olympiádě 

v Thajsku. To přesvědčilo i organizátory doprovodného 

programu oslav Světového kosmického týdne v Las 

Vegas, kteří jej jako jediného 

vybrali pro let nad Nevadou. 

Letadlo, speciálně upra-

vený Boeing 727, při něm letí 

ve výšce kolem deseti kilo-

metrů. Vždy chvíli prudce kle-

sá, takže se pasažéři dosta-

nou ve vztahu k letadlu do 

stavu beztíže, jaký zažívají 

astronauti ve vesmíru. Pak le-

tadlo prudce vystoupá (a pa-

sažéři si „vychutnají“ přetíže-

ní), aby mohlo opět klesnout. 

A tak se to stále opakuje 

téměř dvě hodiny. 

„Během letu mi vůbec 

nebylo špatně. Nepotřeboval 

jsem ani žádné léky,“ popsal 

Stanislav Fořt. „Vyzkoušet stav beztíže mě lákalo 

odjakživa. Takže, když se teď naskytla příležitost, 

neváhal jsem. 

 První ze skoků nám simuloval gravitaci na 

Marsu, tedy přibližně jednu třetinu pozemské. 

Zdá se, že to nic není, ale když začalo letadlo 

vyrovnávat tíhovou sílu vlastním pohybem, po-

chopil jsem, že stav beztíže je něco nepředsta-

vitelného. Pocit, který jsem zažíval během první 

paraboly, se dá vzdáleně přirovnat k mra-venčení 

v břiše, které cítíte při rychlé jízdě autem přes 

vrchol kopce. Vše se najednou zdá lehčí… 

Po gravitaci Marsu následovaly dva para-

bolické skoky simulující gravitaci Měsíce, tedy 

šestinu gravitace pozemské. Lunární prostředí 

bylo snad ještě cizejší než marsovské. Člověk, 

který se jednou dostal do vzduchu, padal zpět na 

zem nepřirozeně dlouhou dobu.  

A pak nás čekalo 12 parabol simulujících stav 

beztíže. Pocit, který se mne zmocnil, když jsem poprvé 

okusil, s jakou lehkostí se mohu vznést do vzdu-chu, se 

nedá popsat slovy. Vyzkoušel jsem několika-násobná 

salta, vznášel jsem se volně v prostoru nebo seděl 

vzhůru nohama na stropě. Po každých 30 sekundách 

opojného beztíží následovalo zvolání Feet down, 

coming out! a o poznání delší období, během něhož 

panovalo přetížení 2G. Člověk se v tu chvíli cítil dvakrát 

těžší, než ve skutečnosti byl. 

 Celkově jsem měl to štěstí prožít přibližně 6 mi-

nut stavu beztíže. Pocity, které jsem během letu zaží-

val, se nedají sdělit slovy, člověk musí něco podobného 

prožít, aby pochopil. Mám krásnou vzpomínku na 

celoživotní zážitek a splněný sen. Chtěl bych tímto 

poděkovat České kosmické kanceláři a World Space 

Week Association za to, že mi umožnily prožít tento 

nezapomenutelný let.“ 

Česká kosmická kancelář – prosinec 2011 
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XIV. ročník Mezinárodní astronomické olympiády (IAO) 
 

sobota 7. 11. 2009 - den odletu 

V 7:55 se sešla česká výprava ve 

složení studentů Stanislava Fořta, Anh Vu 

Le Quy, Martina Sýkory, Lukáše Timka a 

Jakuba Vošmery v doprovodu Tomáše 

Proseckého a Jana Kožuška z výboru AO 

na pražském ruzyňském letišti. Nejprve 

jsme odletěli do Zürichu a poté nás čekal 

11 hodinový let do Šanghaje. 

 

neděle 8. 11. 2009 - den příjezdu 

V 7:25 jsme přistáli na letišti Pudong 

v Shanghaji, kde na nás již čekali 

organizátoři a společně jsme se dopravili 

do Hangzhou. Po příjezdu a prvním 

kontaktu s čínskou stravou jsme odpo-

ledne dospali časový posun a vydali se na 

krátkou procházku do okolí hotelu. Večer 

měli studenti volno a vedoucí první 

organizační poradu. 

 

pondělí 9. 11. 2009 - den zahajovacího ceremoniálu 

Dopoledne jsme navštívili Hangzhou High School, 

která je první moderní veřejnou školou v provincii 

Zhejiang. Založena byla v roce 1899 a v současné době 

má 2000 studentů ve 36 třídách a 175 členů 

profesorského sboru. Ředitelka školy, paní Miao 

Shuijuan, předsedá spolu s Dr. Jin Zhu z Pekingského 

planetária místnímu organizačnímu výboru (LOC) 

letošní IAO. Po prohlídce školního muzea proběhl 

zahajovací ceremoniál, na kterém promluvili předseda 

organizačního výboru IAO – Dr. Gavrilov, předseda LOC 

z IAO 2009 Conrad Böhm z italského Terstu, 

místostarosta Hangzhou - pan Chen Xiaoping, paní 

ředitelka Miao Shuijuan a zástupce soutěžících 

z Kazachstánu. Ve druhé části ceremoniálu vystoupili 

žáci školy s tradičním čínským hudebním a tanečním 

programem. 

Po obědě jsme se autobusem přesunuli na zhruba 

2,5 hodiny jízdy vzdálenou horu Tianhuangping, kde 

strávíme následující 4 dny a proběhnou zde všechna 

soutěžní kola letošní IAO. Po příjezdu do hotelu na 

hoře Tianhuangping jsme se nejprve účastnili uvítacího 

banketu a poté následovala prezentace jednotlivých 

týmu. Český tým letos kromě obligatorního 

představení České republiky zazpíval píseň Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Nastává Máj“ (která 

neobsahuje jinou samohlásku než „a“), doprovázenou 

obrazovou prezentaci s anglickým a ruským překladem 

textu písně.        

 

úterý 10. 11. 2009 - den teoretického kola 

Dnešní den patřil řešení úloh teoretického kola.  

 

středa 11. 11. 2009 - den exkurze 

Dnešní den byl po včerejším náročném 

teoretickém kole věnován oddychu. Ráno jsme dostali 

čínské balíčky a celý den trávili na observatoři Shesan, 

Shanghai, Čínská akademie věd. Zde jsme mimo jiné 

obdivovali dalekohled o průměru 1,56 m, kterým se ale 

bohužel kvůli smogu již 10 let nepozoruje. Původně 

plánované pozorovací kolo bylo odloženo na čtvrtek 

kvůli špatnému počasí.      
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čtvrtek 12. 11. 2009 - den exkurze a pozorovacího 

kola 

Dnes studenti odpočívali na exkurzi do místního 

přírodovědného parku a přečerpávací elektrárny, za-

tímco člen mezinárodní jury Jan Kožuško trávil dnešní 

mlhavý a deštivý den při vyhodnocování úloh teore-

tického kola. Protože se počasí ani dnes neumoudřilo, 

proběhlo večer pozorovací kolo teoretickou formou - 

studenti řešili úlohy zaměřené na aktuální polohu 

planet a souhvězdí jižní oblohy pomocí slepých mapek.   

      

pátek 13. 11. 2009 - den praktického kola 

Dopoledne naši reprezentanti řešili úlohy praktic-

kého kola na jarní rovnodennost na Saturnu a určování 

vzdálenosti hvězdokup pomocí nov. Po obědě jsme se 

přesunuli zpět do Hangzhou, cestou jsme se zastavili 

v muzeu Liangzhu zaměřeném na historii provincie 

Zhejijan. Po večeři studenti odpočívali v hotelu po ná-

ročném soutěžním programu na hoře Tianhuangping.  

 

sobota 14. 11. 2009 - den odpočinku 

Na předposlední den olympiády naplánovali 

organizátoři pestrý program v Hangzhou. Začali jsme 

plavbou po západním jezeře a procházkou po ostrově. 

V poledne jsme se přesunuli na ulici Hefang - hlavní 

nákupní třídu v Hangzhou. Tam se nám podařilo pořídit 

většinu suvenýrů. Později odpoledne jsme navštívili 

pagodu šesti harmonií s nádherným výhledem na 

moderní část Hangzhou. Večer byla závěrečná porada 

Mezinárodní poroty, kde se prodiskutovaly poslední 

detaily hodnocení.        

 

neděle 15. 11. 2009 - den závěrečného ceremoniálu 

Dopoledne nám pořadatelé ukázali moderní části 

města Hangzhou. Nejprve nás elektrickými vláčky 

provezli mezi nejnovějšími budovami a poté jsme 

navštívili centrum volného času mládeže, kde jsme se 

mohli přesvědčit o značně vysoké podpoře vzdělávání 

v Číně. Po obědě jsme se přesunuli zpět do hotelu, 

odkud jsme odpoledne odjeli na závěrečný ceremoniál. 

Podařilo se nám získat dvě stříbrné a tři bronzové 

medaile.   

      

pondělí 16. 11. 2009 - den odjezdu 

Dnes jsme se přesunuli na letiště Pudong 

v Šanghaji a večer ve 23:50 místního času jsme 

odletěli do Mnichova.  

 

úterý 17. 11. 2009 - návrat do Prahy 

Ráno jsme přistáli v Mnichově a před 

poled-nem nás čekal poslední úsek naší cesty - 

let do Prahy. V Praze jsme přistáli ve 12:25. 

 

Průběžná reportáž – listopad 2009, J. Kožuško 
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27. Ebicykl Corona Bohemiae zavítal do Sezimova Ústí 

Ve dnech 24.–31. července 2010 na trase Ondře-

jov – Sezimovo Ústí – Včelná – Klatovy – Mariánské 

Lázně – Jáchymov – Drebach (D) – Hora Svaté Kateřiny 

projel astronomický peloton známý jako Ebicykl, neboli 

expedice na bicyklu. Na trasu ve tvaru koruny české, 

náročnou na kopce (výškový rozdíl Chocerady - 290 m 

n.m. a Boubín 1 362 m n. m.), odstartovalo  z Ondře-

jova, s návštěvou observatoře a přes hvězdárnu 

v Táboře, do Sezimova Ústí 55 účastníků, z toho 15 žen, 

10 Slováků a 1 Angličan. Z astronomických míst jsme již 

počtvrté navštívili hvězdárnu v Táboře a v Sezimově 

Ústí: 

„Tak jsme se konečně ocitli v Sezimově Ústí II, kde 

jsme po ulici Okružní dojeli k Hvězdárně Františka 

Pešty v 18:10 h (8 km). V přilehlé restauraci jsme 

dostali guláš a na hvězdárně Dáša Soldátová nabízela 

vlastnoručně upečené buchty na téměř nekonečném 

množství plechů, takže opět zbyla potrava i pro 

snídani. Jeli jsme se pak ubytovat do blízké 1. Základní 

školy (ul. 9. května), naproti níž byl obchod výhodný 

pro zakoupení potravin na další cestu. Večer jsme se 

pak na hvězdárnu vrátili kvůli brífinku, který však 

proběhl v přilehlé restauraci, kde bylo víc místa. Pozo-

rovat se nedalo, a tak jsme se postupně přesouvali přes 

hvězdárnu do svých spacáků.“ Z oficiální zprávy hejt-

mana Ebicyklu dr. J. Grygara. 

Druhý den ráno po pořízení společného fota u 

jedněch z největších slunečních hodin na náměstí 

v Sezimově Ústí jsme po 23 letech opět navštívili 

známou stálou výstavu vltavínů v Týně n. Vlt.  

V Husinci jsme zhlédli pěknou tamní hvězdárnu 

s dalekohledem Meade 200mm, 2 dny jsme pobyli na 

Schwarzenberské myslivně ve Včelné pod Boubínem, 

kde jsme byli svědky předání teleskopu Celestron 

majiteli J. Potužníkovi (redaktoru ČT) jeho manželkou 

k jeho čtyřicetinám. Tím se myslivna stala astrono-

mickou lokalitou. Následoval výstup na Boubín s novou 

rozhlednou. Odsud jsme po 20 letech navštívili 

meteostanici na Churáňově, kde všechny přístroje dnes 

ovládá služba o 1 až 2 lidech, a netajili se, že práce je 

tu náročná. 

V Sokolově je školní hvězdárna se 100mm refrak-

torem na střeše nové moderní školy. Po výstupu na 

krušnohorský Klínovec nás očekávali v Německu na 

HaP v Drebachu. Pozorují tu planetky a mají několik 

objevů. Spolupracují i s českými astronomy. 

Poslední stoupání Ebicyklu do Hory sv. Kateřiny 

vedlo k nejvyššímu místu, k hotelu Eurorelax, odkud 

byly výš už jenom hvězdy. V obci je kupodivu památka 

na známou postavu Hliníka z „Marečka“. Tady však 

zjistili, že se odstěhoval do Humpolce právě z Hory sv. 

Kateřiny. Háček byl ale v tom, že dotyčný nevěděl, 

odkud se vlastně přistěhoval, protože jeho původní 

jméno znělo Al Zheimer. Sám si však pamatoval, jen 

část svého jména a tak dostal ono jméno Hliník. 

 

Ebicykl 

Od roku 1984 se pravidelně rok co rok pořádá 

Ebicykl - cyklistická jízda astronomů a příznivců astro-

nomie aneb spanilá jízda od hvězdárny ke hvězdárně, 

především na území bývalého Československa. Podně-

tem ke vzniku Ebicyklu byl dopis tehdejšího studenta 

gymnázia v Lysé n. Labem Jaroslava Soumara (později 

Duchovní otec Ebicyklu) Jiřímu Grygarovi (později Polní 

hejtman Ebicyklu), v němž mu navrhl, aby se společně 

s dalšími zájemci vydali o prázdninách na cyklistické 

putování od hvězdárny ke hvězdárně. Počáteční 

organizace se ujal Jan Hollan z Brna (později Marky-

tánka Ebicyklu). 

O trasách a průběhu 

předešlých dvanácti ročníků 

informovaly české i slovenské 

astronomické časopisy, případ-

ně rozhlas, televize a denní tisk 

i jiné sdělovací prostředky. Od 

roku 1995 se Ebicykl jede jako 

Memoriál Róberta Rosy (1964-

1994) - vynikajícího ebicyklisty, 

jenž tragickou náhodou zahy-

nul na Fačkovském sedle v zá-

věru XI. ročníku a je pohřben 

v Bratislavě. Od roku 1999 se 

jede Ebicykl také jako Me-

moriál Václava Slavíka (1943-

1998). Ebicykl se pořádá každo-

ročně během letních prázdnin 

v době, kdy večerní astrono-
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mická pozorování ruší Měsíc a na hvězdárnách se tedy 

nepozoruje. Jeho ebicykloidy přitom vedou po rozlič-

ných zákoutích (nejen) naší vlasti. Účelem jízdy je pro-

pagace bicyklů nejrůznějších světových značek jakožto 

nejvhodnějších dopravních prostředků pro hvězdáře a 

pěstování astronomicko-vlastivědných styků (samo-

zřejmě i tělesných schránek účastníků). 

Ebicykl je však především důstojnou oslavou 

2000. výročí sestavení základního díla hvězdné astro-

nomie - Almagestu a jeho vydavatele Claudia Ptole-

maia (povšimněte si, že při jízdě po rovné cestě opisují 

ventilky bicyklu epicykloidy - blizké ovšem cykloidám, 

neboť použitá kola jsou zřetelně menší nežli naše 

zeměkoule). Jelikož doba vzniku Almagestu je sporná, 

lze zmíněné jubileum slavit vícekrát. 

Na trase jednotlivých etap se ebicyklisté snaží 

navštívit nejen „pocestné“ hvězdárny (ať již lidové, 

profesionální nebo soukromé), astronomické kluby i 

jednotlivé astronomy-amatéry, ale též různé přírodní, 

technické, historické a umělecké zajímavosti a paměti-

hodnosti. Tak jsme například navštívili archeologické 

naleziště, meteorologickou observatoř, filmové studio, 

první soukromou galerii moderního umění v republice 

(1987), historickou železnici, obdivuhodný gejzír mine-

rální vody ve slovenských Herlanech (dokonce již dva-

krát), větrnou elektrárnu v Ramzovském sedle a mno-

hé jiné atrakce. A snad právě toto prolínání hlavních 

společných zájmů - astronomie a cyklistiky - vytváří 

neopakovatelnou atmosféru a odlišnost každé jízdy, na 

kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná. Během dosa-

vadních ročníků se v (značně roztrhaném a chao-

tickém) pelotonu Ebicyklu vystřídalo již bezmála půl 

druhé stovky jezdců ve věku od 10 do 71 let, kteří 

během etap dohromady ujeli větší vzdálenost než ze 

Země na Měsíc a jedeme již zpět! Samotná délka etap 

dosáhla úhrnem 15 084 km a ebicyklisté při nich projeli 

více než 100 okresy (ze 114 možných) bývalého Česko-

slovenska. 

Délka jedné spanilé jízdy (každý ročník nese též 

svůj neoficiální název) bývá kolem 650 kilometrů a 

jejich 7 etap, Prologu a Ebilogu se pravidelně účastní 

asi 50 Ebicyklistů. Po vzoru husitských tradic doprovází 

ebicyklisty pohyblivá vozová hradba, sestávající z jed-

noho až několika užitkových automobilů, vezoucí spa-

cáky, bágly, polámaná kola a ztroskotané Ebryklisty. Ta 

v noci zaujímá kolem ležení Ebicyklu neprodyšnou kru-

hovou obranu. 

Účastníci Ebicyklu reprezentovali snad všechny 

kraje a kouty obou našich republik. V poslední době 

absolvovali Ebicykl i dva cizinci ze zámoří. Hvězdárny, 

na nichž jednotlivé etapy většinou začínaly a končily, 

poskytují především přístřeší a útulek pro ebicyklisty a 

jejich kola, vodu na mytí a podle možností též další 

služby (večeře, snídaně). Ebicyklisté nejsou nároční - 

spacáky si vezou s sebou a k vyspání do růžova jim 

bohatě stačí podlaha v kopuli či přednáškové místnosti, 

tělocvična, apod. 

Na všech hvězdárnách (etapových i „průjezdních“) 

máme zájem o to, abychom se seznámili s přístrojovým 

vybavením, odborným a popularizačním programem a 

abychom si vyměnili zkušenosti se zaměstnanci a spo-

lupracovníky příslušné instituce. Při předešlých roč-

nících se tato akce líbila, a to jak ebicyklistům, tak i 

mistním organizátorům na navštívených hvězdárnách. 

Každé setkání bylo něčím osobité a zapsalo se tak - 

stejně jako celý Ebicykl - do povědomí všech, kdo se ho 

zúčastnili.
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Ocenění a úspěchy členů Hvězdárny Františka Pešty 
 

Astronomická olympiáda 

2009 kategorie C-D ČR 1. místo  Stanislav Fořt 

2009 kategorie E-F ČR 2. místo  Lukáš Timko 

2010 kategorie C-D ČR 1. místo  Stanislav Fořt 

2010 kategorie E-F ČR 1. místo  Lukáš Timko 

2011 kategorie A-B ČR 2. místo  Stanislav Fořt 

2011 kategorie A-B ČR 4. místo  Lukáš Timko 

2011 kategorie C-D ČR 6. místo  Lukáš Timko 

2012 kategorie A-B ČR 2. místo  Stanislav Fořt 

2012 kategorie A-B ČR 3. místo  Lukáš Timko 

2013 kategorie A-B ČR 2. místo  Lukáš Timko 

2013 kategorie A-B ČR 6. místo  Lucie Fořtová 

2014 kategorie A-B ČR 4. místo  Lucie Fořtová 

 

Fyzikální olympiáda 

2010 jednotlivci A JČ kraj 4. místo  Stanislav Fořt 

2010 jednotlivci A ČR 11. místo Stanislav Fořt 

2011 jednotlivci A JČ kraj 1. místo  Stanislav Fořt 

2011 jednotlivci A JČ kraj 5. místo  Lukáš Timko 

2011 jednotlivci A ČR 2. místo  Stanislav Fořt 

2011 jednotlivci B JČ kraj 3. místo  Stanislav Fořt 

2012 jednotlivci A JČ kraj 1. místo  Stanislav Fořt 

2012 jednotlivci A ČR 8. místo  Stanislav Fořt 

 

Fykosí olympiáda 

2010 družstva  ČR 6. místo  Stanislav Fořt, Lukáš Timko 

 

Matematická olympiáda 

2011 jednotlivci B JČ kraj 6. místo  Lukáš Timko 

 

Logická olympiáda 

2013 jednotlivci  kraj 9. místo  Lukáš Bartoš 

 

Mezinárodní astronomická olympiáda (IAO) 

2009 senioři mezinárodní 2. místo  Stanislav Fořt 

2009 junioři mezinárodní 3. místo  Lukáš Timko 

 

Mezinárodní astronomicko-astrofyzikální olympiáda (IOAA) 

2010  mezinárodní 1. místo  Stanislav Fořt 

2011  mezinárodní 1. (abs.) místo Stanislav Fořt 

2012  mezinárodní 1. místo  Stanislav Fořt 

2012  mezinárodní 3. místo  Lukáš Timko 

2013  mezinárodní 2. místo  Lukáš Timko 

2013  mezinárodní uspěla  Lucie Fořtová 

 

Mezinárodní fyzikální olympiáda 

2011  mezinárodní 2. místo  Stanislav Fořt 

2012  mezinárodní 2. místo  Stanislav Fořt 
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Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie (European Union Science Olympiad - EUSO) 

2010  mezinárodní 2. místo  Stanislav Fořt 

 

Středoškolská odborná činnost 

2009  fyzika JČ kraj 1. místo  Stanislav Fořt 

2009  fyzika ČR 2. místo  Stanislav Fořt 

2010  fyzika JČ kraj 1. místo  Stanislav Fořt 

2010  fyzika ČR 4. místo  Stanislav Fořt 

 

Soutěž Fermiho 

2010  1. kolo  1. místo  Stanislav Fořt 

 

Soutěž ESA* „Be an Integral astronomer“ 

2010    2. místo  Stanislav Fořt 

 

NASA - International Space Camp 

2002      Ivo Zábojník 

2009      Stanislav Fořt  

 

Youth Inspiration Program 2011 

2011  konkurz  1. místo  Stanislav Fořt 

 

Dáma do škol „Think Big Cup“ 

2014  finále ČR 4. místo  Lukáš Bartoš 

 

Talent roku města Tábor 

2008 přírodovědná   1. místo  Stanislav Fořt 

2010 přírodovědná   1. místo  Stanislav Fořt 

2011 přírodovědná   2. místo  Lukáš Timko 

 

Talent Jihočeského kraje 

2009 přírodovědná   1. místo  Stanislav Fořt 

2009 přírodovědná   1. místo  Lukáš Timko 

2010 přírodovědná   1. místo  Stanislav Fořt 

2010 přírodovědná   1. místo  Lukáš Timko 

2011 přírodovědná   1. místo  Stanislav Fořt 

2012 přírodovědná  1. místo  Stanislav Fořt 

2012 přírodovědná  3. místo  Lukáš Timko 

 

Ocenění hejtmana Jihočeského kraje 

2009      Stanislav Fořt 

 

Ocenění ministra školství ČR 

2009      Stanislav Fořt 

 

Učená společnost České republiky 

2010      Stanislav Fořt 
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Čestné uznání České astronomické společnosti 

1967 za odbornou a organizační práci v ČAS Ladislav Schmied 

1967 za odbornou a organizační práci v ČAS František Pešta 

1974 za práci pro Sluneční sekci ČAS  Ladislav Schmied 

1978 za práci v ČAS    Ladislav Schmied 

1992 za významnou a dlouholetou práci   Ladislav Schmied 

1999 za dlouholetou činnost v české astronomii Ladislav Schmied 

2007 za práci pro Kosmické rozhledy v ČAS Petr Bartoš 

 

Čestné členství v České astronomické společnosti 

1979 za práci o pádu Strkovských meteoritů František Pešta 

1995 za práci pro sluneční astronomii  Ladislav Schmied 

 

České hlavičky 

2009  FUTURA  2. místo  Stanislav Fořt 

 

Cena Premium Bohemiae 

2013 pamětní medaile a čestné uznání  Lukáš Timko 

 

cena Nadačního fondu J. Heyrovského 

2009 za práci o slunečních plachetnicích  Stanislav Fořt 

 

Medaile J. Keplera 

1971      Ladislav Schmied 

1971 za zásluhy v astronomii   František Pešta 

 

Nadace Zdeňka Bakaly 

2012 studijní stipendium   Stanislav Fořt 

 

Stipendium Georga Placzeka (Vzdělávací nadace Jana Husa a Jednota českých matematiků a fyziků) 

2012 stipendium    Stanislav Fořt 

 

Medaile M. Koperníka 

1976      Ladislav Schmied 

1976 za významnou popularizační činnost František Pešta 

 

studium 

2012 Trinity College, University of Cambridge Stanislav Fořt 

 

astronomická pozorování 

2013 proměnné hvězdy - objevitel CzeV479 Cam Lukáš Timko 
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Nelze jinak, než na úvod závěru poděkovat. 

Největší dík patří rodině s její neuvěřitelnou trpělivostí 

a především manželce také za nezištné a svědomité 

provedení korektur. 

Velké poděkování patří také všem pamětníkům za 

poskytnutí vzpomínek a zaplnění historických mezer 

v dějinách hvězdárny. Zejména patří poděkování 

Vlastislavu Feikovi, Zdeňku Soldátovi, Václavu Kalinovi, 

Pavlu Hrkalovi a mnoha dalším.  

Když se blížil rok 2005, postupně jsme se na 

hvězdárně připravovali na 40. výročí hvězdárny a 

zároveň na 100. výročí narození Františka Pešty. Bylo to 

tehdy velké dilema, zda k takovému výročí připravit 

knihu, nebo jak ho vlastně řádně oslavit. Nakonec jsme 

zjistili, že času k napsání knihy není dostatek, ale přeci 

jen jsme na ní začali postupně pracovat. 
 

Prosím čtenáře, aby při čtení této knihy brali 

v úvahu, že historické dokumenty použité v knize byli 

různé kvality, a proto nebylo vždy možné dodžet 

optimální podobu jejich reprodukce. 
 

Zdroje informací 

V archívu hvězdárny jsem při přípravě knihy nalezl 

velké množství fotografií, pozorovací deníky, kroniky a 

několik šanonů korespondence. Co však nebylo k nale-

zení, byly dokumenty týkající se soukromého života 

Františka Pešty a jím založené Podkarpatské astro-

nomické společnosti. Jak to tak bývá, často pomůže 

náhoda. 

Při práci v Historické sekci České astronomické 

společnosti jsem se narazil na Spisové schéma fondu 

ČAS, který za Ústřední archiv ČSAV (dnes Akademie věd 

ČR) uspořádala a skartaci fondu provedla prom. hist. 

Alena Šlechtová, která též zpracovala inventář fondu, 

úvod i rejstřík k inventáři. Na základě takto zpracova-

ných podkladů již bylo možné poměrně snadno nalézt 

dokumenty, týkající se především Podkarpatské astro-

nomické společnosti. 

Při setkání pamětníků v roce 2013 věnoval hvěz-

dárně Václav Kalina objemný svazek dokumentů o 

výstavbě, včetně výkresů a skic. Tyto materiály se staly 

neocenitelným zdrojem informací o přípravě výstavby 

a výstavbě samotné. 

Poslední setkání pamětníků znamenalo překv-

apení, když na hvězdárnu zavítal bývalý ředitel 

táborského gymnázia pan Pavel Hrkal. Jak výstižně 

uvedl pro Táborský deník: Já jsem se s panem Peštou 

poznal jako soused a poté i jako spolužák jeho dcery. 

Také se znal s mým otcem a velmi často jsem s ním 

diskutoval o astronomických poznatcích v „jeho" 

hvězdárně. Pamatuji si, jak mi tehdy v šedesátých 

letech ukazoval, kde by si představoval, aby hvězdárna 

stála. Živě si pamatuji, jak jsme potom spolu stáli u 

základů. Bylo to přibližně v roce 1964. František Pešta 

bydlel u Černých mostů a tam jsem ho navštěvoval a 

mohl s ním rozmlouvat. Dokonce jsme na sebe viděli ze 

svých zahrad, protože mezi Sezimovým Ústím a Tábo-

rem ještě nebyla nová zástavba. Jednou mě vzal i na 

místo, kam spadly tzv. Strkovské meteority. Šli jsme 

směrem k Hejtmanu a on mi vyprávěl, jak ve třicátých 

letech hledal ony meteorické úlomky. Byl to velmi 

spravedlivý a cílevědomý člověk, který rád diskutoval, 

nejen o astronomii a vesmíru. Mnoho lidí si ho vážilo, 

protože byl vstřícný a laskavý. 

Co se však nepodařilo vůbec, bylo dohledání 

Peštovy pozůstalosti, která mi utekla doslava mezi 

prsty. S Peštovými příbuznými jsem měl postupně 

několik dohod na předání dokumentů z pozůstalosti, 

abych se nakonec dověděl, že již nic nenašli. Proto je 

kapitola o Peštovi plná mezer, které se pravděpodobně 

již nikdy nepodaří zacelit. 

Protože o jednom z nejdůležitějších mimohvěz-

dárenských zdrojů toho veřejně není moc známo, 

dovolím si dále uvést jeho stručnou charakteristiku 

z historického archivu AV ČR. 

 

Archivní fond Československé astronomické 
společnosti 1917–1959 

Vývoj spisovny (fondu) Československé astro-

nomické společnosti (ČAS) byl poměrně jednoduchý. 

Písemnosti byly zapisovány do podacího protokolu, 

v němž byly uvedeny základní údaje. Spisy nebyly 

věcně tříděny, byly ukládány chronologicky. Účetní 

doklady byly ukládány zvlášť a též chronologicky. 

Účetní evidence se řídila soustavou jednoduchého 

účetnictví, v roce 1950 bylo převzato jednotné pod-

nikové účetnictví, a v roce 1954 byla zavedena 

jednotná účetní evidence. Agendu ČAS vedl po celou 

dobu její existence administrátor. Byl jím od počátku až 

do roku 1953 František Kadavý. V době první republiky 

a za okupace byl jedinou placenou silou, někteří 

členové ČAS v kanceláři bezplatně vypomáhali. V roce 

1953 byla oddělena hvězdárna od Společnosti a Fran-

tišek Kadavý, který byl do té doby též správcem 

hvězdárny, přešel cele do jejích služeb jako její ředitel.  

Materiály z činnosti ČAS v rozsahu 45 balíků byly 

odevzdány dne 22. 6. 1966 do Ústředního archivu 

ČSAV s jednoduchým přejímacím protokolem. Fond je 

zachován pro starší dobu poměrně v úplnosti, od roku 

1954 jsou spisové materiály neúplné. Značně neúplné 

jsou písemnosti o vydávání časopisu Říše hvězd.  


