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Úvodní slovo 

 

Lidová hvězdárna Štefánikova 

Jednou z hlavních myšlenek, obsažených ve stanovách ČAS, bylo 

vybudování hvězdárny, která by sloužila veřejnosti. Plány, které 

rozpřádali jednotliví členové ČAS od roku 1918, byly téměř fantaskní. 

Mladá republika se pomalu vzpamatovávala ze světové války a Česká 

astronomická společnost uvažovala o astronomické popularizační 

instituci celoevropského významu. 

V dubnu 1928 už na vrcholu Petřína stála skutečná hvězdárna. Ještě 

před otevřením hvězdárny bylo rozhodnuto, že název observatoře bude 

Lidová hvězdárna Štefánikova. 

Samotný akt slavnostního otevření vlastní hvězdárny, ke kterému 

mířila Česká astronomická společnost od svého založení, se odehrál 

dopoledne 24. června 1928.  

"Za historickou Hladovou zdí, na nejvyšším místě krásných sadů 

petřínských, na nezastavitelném místě s nejčistším obzorem v Praze, 

stojí náš útulek. Den po letním slunovratu, tj. v neděli dne 24. června 

o 10. hod. dopolední bude na hvězdárně zahajovací členská schůze... 

Nezapomeňte, že od června je adresa Společnosti: Česká astronomická 

společnost, Praha IV, Petřín, Lidová hvězdárna Štefánikova." 
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Program semináře 

9:30 10:00 prohlídka Štefánikovi hvězdárny  

10:00 10:10 Zahájení semináře Ing. Štěpán Kovář, Ph.D. 

10:10 10:30 Úvodní slovo, Současnost a 
budoucnost hvězdárny 

Mgr. Jakub Rozehnal 

10:30 11:00 Architektura a vzhled pražských 
hvězdáren 

Štěpán Kovář 

11:00 12:00 Peripetie předcházející výstavbě 
hvězdárny 

Jaroslav Soumar 

13:30 14:30 Odborná pozorování a vědecká práce 
na ŠH 

Ing. Jaroslav Pavlousek 

14:30 15:30 Sedmdesát let mezi přáteli 
astronomie na ŠH 

Ing. Pavel Příhoda 

16:00 17:00 Kuriozity a zajímavosti z historie ŠH Ing. Jaroslav Pavlousek 

17:00 18:00 závěrečná diskuze   

18:00 18:30 Závěr semináře  

18:30  volná diskuze a posezení u večeře  
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Před výstavbou Štefánikovy hvězdárny 

Jednadvacet pololetí trvalo České astronomické společnosti, než se mohla 

pochlubit svým sídlem. Sídlem, které naplnilo touhy mnoha hvězdářů 

vzniknuvší republiky; sídlem, které bylo výsledkem úctyhodné snahy lídrů 

astronomické společnosti. Vznik Štefánikovy hvězdárny byl pro hvězdáře 

obdobou vzniku Národního divadla. Na Petříně roku 1928 vyrostla zlatá 

kaplička astronomů. 

 

Astronomové bez hvězdárny 

Po svém založení napřela Česká astronomická společnost (ČAS) svoje 

hlavní síly do vybudování plnohodnotné hvězdárny. Činila tak s nezměrným 

nadšením, které občas převládlo nad reálnými možnostmi hrstky tahounů ČAS, 

ale jen díky tomuto nakažlivému entusiasmu dosáhli hvězdáři svého cíle za 

pouhých deset let. Historie těch deseti roků obsahuje pestrou linii úvah, 

hledání, snah a jednání o hvězdárně. Tato linie nebyla vůbec přímá – měla 

mnoho smyček, byla mnohokrát zauzlována a párkrát také přestřižena. Vždy ale 

byla navázána a trpělivě se klikatila ke svému konci na vrcholu Prahy, na 

Petříně. 

Pojďme se nejprve projít Petřínem v období dávno před jakýmikoliv 

úvahami o zdejší hvězdárně. 

 

Hora skalnatá, jež slove Petřín, převyšuje okolí 

Není divu, že těmito slovy Kosmas popisuje Petřín a klade na něj 

prvopočátek existence města Praha. Petřín byl až do roku 1960, kdy byla 

k Praze definitivně připojena Bílá hora, nejvyšším místem v celé Praze. Z toho 

plynula i strategické důležitost Petřína a jeho bohatá fortifikační historie. 

A právě hradby daly základ pozdějšímu sídlu ČAS.  
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Nejstarší dochované hradby na Petříně, to je známá Hladová zeď. Nechme 

stranou obrozenecké legendy o filantropickém římském císaři, který dal stavět 

opevnění, aby měl lid co jíst, a sám v prostém oděvu na stavbě pomáhal. 

Pravdou je, že v 60. letech 14. století vznikla funkční fortifikace, a pět a půl 

století poté v jednom místě tohoto opukového opevnění vyrostla Štefánikova 

hvězdárna.  

Během baroka vyrostlo na svazích Petřína další opevnění – Mariánské 

hradby. Vznikaly od poloviny sedmnáctého století v několika vlnách skoro 

jedno sto roků. Dlouhá doba budování znamenala zastarávání konstrukce; 

Praha byla v polovině 18. století opakovaně dobyta. Pro historii hvězdárny je 

ale důležitější, že převážná většina fortifikace se svými plošinami na obřích 

baštách neboli bastionech přežila do začátku 20. století. A v rohu jedné z těchto 

plošin, na bastionu označovaném římskou čtyřkou a pojmenovaném po sv. 

Karlu (nezaměňovat s bastionem XXX. na Karlově, který je označován jako 

bastion sv. Karla Velikého), vznikla Štefánikova hvězdárna. Vlastně ne úplně na 

bastionu, ale už před rovnou částí hradeb, odborně nazývanou kurtina.  

Jistě, inter arma silent Musae – ale když zbraně utichnou, Múzy opět 

promlouvají Petřínský příbytek múzy Úranie využívá hradeb vzniklých pro 

vojenské účely. Úrania zde tak trochu škádlí Ciceronovo latinské rčení. Navíc 

Štefánikova hvězdárna stojí mezi oběma fortifikačními systémy – severovýchod 

hvězdárny tvoří Hladová zeď a z druhé strany jsou Mariánské hradby, 

v nejbližším bodě od budovy pouhých dvacet metrů.   

Je zajímavé sledovat na historických mapách budoucí místo hvězdárny. 

Místo samotné prochází mírnými změnami, pravda: ale zajímavější je sledovat, 

jak se mění jeho zachycení na mapách a plánech. Na některých náhle zmizí 

některá okolní budova, aby se na dalším plánu opět objevila. I půdorysy 

přistavěného strážního domku či bašty Hladové zdi, které jednou ponesou 

hvězdárnu, se náhle proměňují, aby se na novější mapě opět vrátily 

k předchozímu tvaru. Na plánech z konce 19. století pak nabývají takového 

tvaru, jako by už hvězdárna v té době byla postavena. Je vidět, že v kartografii 

té doby se hojně využívala kompilace.  
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Dvě zajímavosti z okolí 

Zmíníme se ještě o dvou zajímavých vojensko-strategických objektech 

přiléhajících k úpatí Petřína. Oba objekty dnes již neexistují; jeden byl přímou 

součástí fortifikace, druhý byl čistě vojenský.   

Tím prvním je Újezdská brána, stávající v místech, kde do ulice Újezd ústí 

Plaská ulice. Původní brána byla renesanční, pak byla barokně přestavěna 

kolem roku 1700 a následně byla přebudována v 60. letech 19. století. Po 30 

letech od poslední přestavby byla zbourána definitivně. 

Druhým objektem byly újezdské kasárny, které zabíraly celé plató, na 

kterém je dnes alej Obětí totality. Byly postaveny začátkem 18. století. Než byly 

roku 1929 zbourány, stihl se zde roku 1834 narodit spisovatel a básník Jan 

Neruda. Mimochodem další významný básník, Karel Hynek Mácha, se narodil 

o sto metrů dále a o 24 roků dříve.   

Když tedy víme, kde hvězdárna vznikla, pojďme se podívat, kde všude byla 

předtím plánována. A začneme – na Petříně. 

 

Páter o sto let naše hvězdáře předběhl 

Na Petříně? Vždyť tam máme končit?! Ano, ale už v roce 1818 uvažoval 

o stavbě hvězdárny na Petříně P.  Martin Alois David, vzdělaný česko-německý 

kněz, astronom, geodet, meteorolog a pozorovatel, který byl prvních 

šestatřicet let 19. století ředitelem klementinské hvězdárny. 

David si uvědomoval nevhodnost umístění Klementina z hlediska 

astronomie a snažil se zbudovat v Praze hvězdárnu novou. To se mu sice 

nepovedlo, ale jeho snaha jej zavedla až na Petřín. Místo si vytipoval na samém 

okraji města – uvnitř hradeb, poblíž kostelíku sv. Vavřince. Od pozdější 

hvězdárny se toto místo nachází pouhých 300 metrů, ale obě místa dělí 

Hladová zeď. Dokonce na vyhlédnuté místo zavedl svého věhlasného kolegu 

Johanna E. Bodeho , který s ním ve svých sedmdesáti letech musel šplhat do 

petřínského kopce. Od stavby David upustil jednak kvůli nesouhlasu úřadů 
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(poblíž byly vojenské objekty včetně prachárny), jednak sám uznal, že „také se 

nezdá být lákavým stánkem pro budoucí kněze Uranie osamělá, a od veškeré 

lidské pomoci tak vzdálená poloha hvězdárny na hoře“.  

 

Kde složíme svoje dalekohledy? 

Při svém vzniku schválila Česká astronomická společnost (tehdy ještě pod 

hlavičkou Společnosti českých hvězdářů v Praze) stanovy, jejichž druhý bod zní: 

Zřízení lidové hvězdárny v Praze nebo její bezprostřední blízkosti, opatřené 

přístroji ku pozorování, která by byla přístupná každému členu nebo jím 

uvedenému hostu.  

A hned vznikl první sebevědomý návrh budovy se 16metrovou kopulí. 

Šestnáct metrů! Vždyť i dnešní největší kopule s dalekohledem u nás, ta 

v Ondřejově, má 21 metrů.  

Vzletné plány ale hned uzemnila finanční realita a úřední procesy. 

Tak nejprve roku 1920 se Společnost usídlila (dočasně – a po čtyřleté 

dočasnosti je ředitelství drah přestěhovalo do jiné místnosti) v budově 

Wilsonova nádraží. V prostorách nádražní budovy měla ČAS také své 

dalekohledy, a to v jedné z věží. Snad odtud i pozorovali oblohu. Zároveň v té 

době jako provizorní pozorovací stanoviště sloužila umělá jeskyně v dnešních  

Havlíčkových sadech (Gröbovce), kde ale přístroje trpěly vlhkem. 

A hledalo se dál místo pro hvězdárnu. Jediné, co bylo jisté, byl název: 

Štefánikova hvězdárna. Víte, kde ji plánovali postavit v roce 1922? Na Petříně!   

„Nyní jde o to, sebrati sumu asi jednoho milionu Kč, abychom mohli 

postaviti lidovou hvězdárnu Štefánikovu na Petříně.“  

Nevíme sice přesně kde měla stát, ale zdálo se, že se konečně strefili. 

Nebo ne? Ne. V květnu následujícího roku otevřeli výstavku dalekohledů v 

prostorách používaného Technickým museem československým ve 

Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. Budova NTM na Letné 

totiž ještě nestála a muzeum procházelo podobnou cestou hledání vhodného 
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místa spolu se sháněním peněz, jakou zrovna klopýtala ČAS. Technické 

museum našlo a začátkem roku 1925 koupilo vhodný pozemek, ale nemělo 

dost peněz a až o několik let později se proto spojilo s Československým 

museem zemědělským. Předtím se ale plánovalo. A naše hvězdáře hladká 

spolupráce z výstavky přístrojů inspirovala k návrhu společného postupu při 

vzniku hvězdárny. Opravdu, podle studie z roku 1925 měla na budově 

budoucího NTM dominovat věž s kopulí. Astronomická společnost touto vizí 

žila rok, pak ale ze spolupráce s Technickým museem sešlo.    

Mezitím se pozorovalo na hvězdárně. Tedy: na Astronomické věži Státní 

hvězdárny v Klementinu. V roce 1926 vznikl projekt na výstavbu hvězdárny 

v Riegrových sadech. Tentokrát přišlo rozčarování po necelém roce - stavět tam 

bude i Sokol a velká budova by pozorování rušila svými večerními akcemi.  

Díky činorodosti členů Společnosti ale snaha o hledání nepolevila a 

v červnu 1927 oznamuje výbor Společnosti:  

„… zahájila Č. A. S. jednání s obcí pražskou, aby pro hvězdárnu byl věnován jiný 

vhodný pozemek. Sadový úřad doporučil Společnosti obecní domek čp. 205 při »hladové 

zdi«  na Petříně, který by se dal k účelům hvězdárny dobře adaptovati. Výbor Společnosti 

podal tudíž obci žádost za propůjčení tohoto domku i přilehlého pozemku. … 

V budoucnosti byl by pro hvězdárnu věnován celý domek.“ 

A tak na Petříně, v č. p. 205,  začala po deseti letech podle plánů stavitele 

Václava Veselíka vyrůstat hvězdárna České astronomické společnosti. Přání 

Společnosti, aby hvězdárna byla dostavěna ještě roku 1927, splněno nebylo, ale 

nakonec 24. června 1928 byla Štefánikova hvězdárna slavnostně otevřena. 

Jaroslav Soumar 

Pro další informace: 

http://www.astro.cz/spolecnost/100-let-ceske-astronomicke-spolecnosti/z-historie-
ceske-astronomicke-spolecnosti.html 
http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/cas/rharchiv/ 
http://www.astropis.cz/archive/254.download 
https://www.hvezdarna-fp.eu/historie/ceska-astronomicka-spolecnost/ 
http://www.observatory.cz/o-hvezdarne.html  
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Sedmdesát let mezi přáteli astronomie na ŠH 

Ta zvláštní nevelká budova přilehlá ke středověkému opevnění, které 

každý Pražák zná pod jménem Hladová zeď, se měla stát významnou součástí 

mého života. Na fotografii z první republiky se hrdě opírám o tříkolku 

v růžovém sadu na vrcholku Petřína a pozadí obrázku tvoří Štefánikova 

hvězdárna. Zaujala mě asi už tenkrát svými mědí pokrytými kopulemi, 

zbarvenými měděnkou. Vrcholku Petřína dodávala výjimečnost, i když se 

rozlehlostí nemohla měřit s veřejnými budovami.  

Uplynula válka, kterou se nám podařilo přežít, pod širým nebem tábořily 

ruské armádní jednotky a ulicemi se potulovali místní občané v rolích diváků. 

Moje matka přitom jasnozřivě prohlásila: „Tak, ale tohle ještě není konec!“ 

Jedna naše procházka nás přivedla opět na vrchol Petřína s hvězdárnou krutě 

poškozenou dělostřeleckými granáty. Tak velký zájem veřejnosti jsem později 

už nezažil. Pamatuji si jen na neuvěřitelnou tlačenici, kterou jsem se s ostatními 

zájemci prodral přes pokladnu, schodištěm do patra a chodbou na terasu, přes 

níž jsem se probojoval do východní kopule a pak ještě zpět a nahoru do rozbité 

kopule hlavní. Poslouchal jsem vstřícný výklad poručíka Karla Horky a přes 

značné poškození a celkovou zchátralost objektu (stav tehdy ostatně obecný 

a normální) jsem získal vcelku příznivý dojem. Patrně zejména díky přičinlivému 

osazenstvu, které zaplňovalo a oživovalo toto hvězdné útočiště.     

Po třech letech, v dubnu 1948, jsem přemohl svou těžce introvertní 

povahu, poslechl přemlouvání našeho souseda Karla Weisse, a navštívil s ním 

hvězdárnu právě v době, kdy tu probíhala členská sobota. Tehdy se ve všech 

místnostech scházeli zájemci, pozorovatelé, průvodci (tak řečení 

demonstrátoři), většinou členové Astronomické společnosti. A protože hodně 

z nich bylo velice činorodých, stávalo se, že mnozí zájemci byli současně 

pozorovateli i průvodci a ještě třeba funkcionáři. Dodnes ve mně doznívá 

příjemný pocit z té aktivity, která mne tehdy obklopila. V přednáškové síni 

instruoval dr. Miroslav Plavec svým typickým svěžím projevem skupinku 

studentů – zájemců o vizuální pozorování meteorů.  
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Dodnes si, asi i z pozdějších instruktáží, pamatuji některá základní pravidla 

této činnosti. V tehdy fungující východní kopuli jsme si prohlédli Měsíc i Venuši 

a spolu s obecenstvem vyslechli výklad přítomného demonstrátora. V hodinové 

síni zasedali u velkého stolu členové planetární sekce. Pamatuji se, že mne jako 

zájemce o pozorování planet uvítal za všechny Toník Hruška. Účastníci těchto 

skupinek se později hromadně sešli k vyvrcholení členské soboty - 

astronomické přednášce, doprovázené jako obvykle promítáním velikých 

starobylých diapozitivů. Tak tomu bylo ve čtyřicátých a části padesátých let; 

pak se přece jen objevila modernější technika: velký epidiaskop, který 

umožňoval i promítání z knih, a konečně i projektory na šestnáctimilimetrový 

film, k nimž bylo zpočátku k dispozici několik ruských filmů. Ze současného 

pohledu šlo ovšem o pravěk, ale i ten měl své půvaby.  

Hvězdárna vyrostla dvacet let předtím ze starého strážního domku 

s úctyhodnými klenbami, a to jednopatrovou přístavbou s hlavní kopulí 

a věžičkami západní a východní kopule. V přízemí byla u hlavního vchodu 

místnost s pokladnou, průvodci a příruční knihovnou v mohutné skříni, sociální 

zařízení a temná komora. Dál vlevo stoupalo schodiště k chodbě, která vás 

dovedla ke kopuli - západní a hlavní a také ke knihovně pod hlavní kopulí. Pak 

jste mohli vyjít na terasu a přes ni k východní kopuli. Pokud jste šli od hlavního 

vchodu přímo, vstoupili jste do klenuté přednáškové síně, z ní pak z prostoru 

pod hlavní kopulí s pilířem dalekohledu do hodinové síně a konečně do 

zasedací síně pod východní kopulí. Tady zasedal výbor Společnosti, než byla 

vypuzena. V těchto přízemních prostorách se scházeli členové sekcí.  

Ve východní části budovy se zvláštním vchodem byl byt, kde sídlila rodina 

pana Kadavého, administrátora hvězdárny a ze shovívavé vůle režimu také 

určitou dobu jejího ředitele. Dcera Soňa se později provdala za Toníka Rükla. 

K budově byla vyčleněna malá zahrádka, v jejímž zákoutí stál pozorovací domek 

s astrofotografickou komorou. Z této skromné dispozice se za pozdějšího 

ředitele Oldřicha Hlada podařilo hvězdárnu rozšířit zastavěním terasy s novou, 

technicky dobře vybavenou přednáškovou síní a místo podkroví postavit další 

místnosti pro pracovníky, průvodce a sociální zařízení. Řada místností včetně 

chodby se stala součástí moderní expozice.  
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V přednášení se střídali zkušení popularizátoři, jako byl třeba velký guru 

dr. Hubert Slouka, výjimečná, a jak už to tak bývá, i poněkud kontroverzní 

postava. Z profesionálních astronomů se tu často objevovali prof. Vladimír 

Vanýsek, docent František Link, docent Vladimír Guth, encyklopedicky 

všestranný Josip Kleczek, dále Boris Valníček, který se zabýval astronomickou 

technikou; Zdeněk Ceplecha tu hovořil zejména o výzkumu meteorů, nověji pak 

Zdeněk Sekanina o studiu komet, a představili se tu i mnozí další. Kdybychom je 

chtěli uvést všechny, na nic jiného by nám už nezbyl čas. Bohumil Šternberk 

v přednáškách nebo stručných referátech nás často informoval o astrono-

mických novinkách, a to zejména v době, kdy se spoluautory připravoval 

dvoudílnou Astronomii I, II, která systematicky a přitom přehledně a přístupně 

podávala přehled soudobé astronomie. To byl záslužný počin zejména 

v chudičkých padesátých letech (rok 2. vydání 1954).  

O astronomických přístrojích velmi zasvěceně hovořil dr. Karel Otavský: 

často šlo o aparatury jeho vlastní konstrukce, ve své době špičkové. 

Vynikajícími zážitky byly návštěvy přednášek PhDr. Zdeňka Horského, který se 

zabýval historií astronomie, poutavě hovořil o Galileim, Keplerovi, Tychonovi 

Brahe a dalších význačných osobnostech. V přednáškách se také detailně 

zabýval historií i technikou pražského orloje, o němž napsal řadu článků 

i publikací, zejména krásně vypravenou knihu Pražský orloj.   

Hovořím-li o přednáškové činnosti, nesmím opomenout prof. Zdeňka 

Kopala, jehož přednášky byly vzorem. Téma pojednával jako příběh a bylo 

vypointováno tak, že dokázalo udržet pozornost posluchačů až k vygrado-

vanému závěru. Panu profesorovi se dařilo po určité době občas překonat 

železnou oponu, navštívit svoje rodiště a čistou češtinou se pak věnoval i nám. 

V Praze se jeho vystoupení odehrávalo většinou v prostorách planetária 

a zasáhlo ovšem i okruh přátel astronomie Štefánikovy hvězdárny. Přátelství 

prof. Kopala pojilo i s Ing. Antonínem Rüklem a svůj projev obvykle zahajoval 

slovy: „Ladies and gentlemen, vážení přátelé, milý Toníčku!“. 

Vraťme se však opět na začátek příběhu. V době kolem své první návštěvy 

Štefánikovy hvězdárny jsem si také podal přihlášku do České astronomické 

společnosti a za krátký čas jsem obdržel legitimaci s obrázkem ŠH a podpisem 
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předsedy prof. Františka Nušla. Zakrátko to už neplatilo, předsedou se stal 

komunistický funkcionář a zásluhy se trestaly. Astronomická společnost byla 

příliš solidní, ctihodná a otevřená všem, než aby mohla dále spravovat majetek, 

o který se zasloužila. Paradoxní přitom bylo, že v samotném provozu hvězdárny 

se vlastně pro nás změnilo jen velmi málo. Což mohu posoudit, protože jsem 

zažil obě etapy.  

S nacistickou totalitou jsme také měli své šestileté osobní válečné 

zkušenosti a naučili jsme se v ní přežít. Další totalita, jež tu předchozí vystřídala, 

byla ďábelskou třešničkou na dortu dvacátého století. Naštěstí nezávisle na ní 

jsem se já spolu s přáteli zabýval tím, co mne zajímalo. Nikdo mě už nenaháněl 

do Moravcova kuratoria jako koncem války a nenutil sbírat odpadky. Takže 

jsem si vlastně alespoň v tomhle ohledu polepšil…    

Štefánikova hvězdárna byla především vynikajícím útočištěm pro nás, 

soubor studentíků – přátel astronomie. Měli jsme zde vynikající příležitost 

zaškolit se jako průvodci návštěvníků z řad veřejnosti. Bylo mezi námi nejvíce 

středoškoláků, i když se tu a tam vyskytl nějaký penzista a výjimečně i jedinec 

středního věku. Řeklo by se, že taková sestava by mohla zdánlivě přinášet 

nebezpečí generačních problémů, ale nevzpomínám si kupodivu na nic 

takového. Takže se zřejmě příznivě projevilo společné zaujetí pro astronomii 

a genius loci - klubové prostředí hvězdárny. Vzniklo tak svérázné společenství, 

které se rozhodně nezabývalo jen astronomií. V přednáškové síni se postavil 

vánoční stromek s výzdobami s astronomickou tématikou s místním svérázným 

humorem. Když pan Kadavý jednou oholil svůj nápadný knír, objevil se na 

stromku jako jedna z ozdob i „vous pana Kadavého“. Scházeli jsme se často i o 

nedělích při polední přestávce provozu, pravidelně také na Silvestra se vším, co 

k tomu obvykle patří, včetně telefonů po půlnoci.  

Rozhodující pro nás ovšem byla astronomie a služby pro potřeby 

hvězdárny. Těm jsme samozřejmě věnovali daleko nejvíc času. Každý 

z průvodců se přihlásil ke službě v určitých dnech v týdnu. Aby hvězdárna plnila 

svou osvětovou funkci, bylo nutné každodenně připravit kopule s dalekohledy, 

případně nabídnout zájemcům výklad v přednáškové síni na dohodnuté téma. 

Za jasného počasí jsme si dohodli, kdo v které kopuli bude mít službu a který 
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objekt bude pozorovat. Hromadné výpravy škol nebo dospělých míval na 

starosti zkušený průvodce (tzv. hlavní demonstrátor). V případě větší návštěvy 

stála před každou otevřenou kopulí fronta a výklad k přístroji a pozorovanému 

objektu se opakoval. Dávali jsme si záležet, abychom neříkali stále totéž 

a výklad se měnil. Pokud byla návštěvnost nižší, bylo možné se věnovat každé 

skupině zvlášť, stejně jako každé hromadné výpravě.  

V zimním období na hvězdárnu přišlo večer jen několik návštěvníků 

a třeba jediný průvodce je provedl po celém objektu. Na takové návštěvy mám 

také s odstupem ty nejpříjemnější vzpomínky. Pohodové pro mne byly i nedělní 

služby, včetně přednášky pro veřejnost, pro niž jsem si obvykle nakreslil 

plakátek a která pravidelně naplnila přednáškový sál, někdy i dvakrát. Pro mne 

to byly heroické doby. 

Skupinky průvodců se postupně přirozeně měnily – část ztratila zájem 

nebo neměla už tolik času a odcházela, noví zájemci se objevovali. Ve skupince, 

která se na hvězdárně objevila zhruba v téže době jako já, si vzpomínám na už 

zmíněného Antonína Hrušku, později absolventa matematicko fyzikální fakulty, 

kolegu Schoře, Marii Veselou a matematicky nadaného Emila Ulrycha. Zhruba 

ve stejné době se tu představil Antonín Rükl, pozdější vedoucí Planetária 

a Oldřich Hlad, který se stal ředitelem Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.   

O pár let později mám v paměti zaznamenanou mladší výraznou skupinku 

šikovných a vytrvalých, k níž patřili Jaroslav Pavlousek a Jan Seidl. Nábor se činil 

a postaral se o další výrazné přírůstky. Z těch se koncem padesátých let 

zejména uplatnil zejména Pavel Najser nebo Marcel Grün. Netřeba je 

podrobněji představovat, většina z vás jistě ví, že Pavel Najser se zabývá historií 

astronomie a Marcel Grün kosmonautikou. Prováděl zde i předseda planetární 

sekce Josef Sadil, Karel Čacký, který se staral o údržbu dalekohledů, i šikovný 

mechanik Petr Hainz.  

Nebylo by spravedlivé zapomenout ani na Františka Kadavého, který svým 

živým zaujetím při kratších výkladech nebo přednáškách přivedl na hvězdárnu 

mnoho latentních zájemců. Jeden z jeho náborů na tehdejších jedenáctiletkách 

přivedl v roce 1954 na hvězdárnu kromě jiných také mou celoživotní partnerku, 
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tehdy Jindřišku Řehákovou. Mezi přátele astronomie, kteří dělali kustody na 

hvězdárně, lze jmenovat další a další. Najde-li se časem někdo s potřebným 

zájmem a výdrží, mohl by je statisticky podchytit.   

Kromě popularizace astronomie se většina průvodců věnovala také 

astronomickému pozorování. Tato činnost byla formálně rozdělena do sekcí. 

Myslím, že nejsystematičtější bylo pozorování Slunce, které prováděl František 

Kadavý kreslením v projekci za okulárem. Každého jasného dne takto 

zachycoval fotosféru se skvrnami a pozorování tvořila velmi homogenní 

doplňkovou řadu curyšské hvězdárny. V některých letech se dosti pravidelně 

v rámci zákrytové sekce pozorovaly zákryty hvězd Měsícem. Zpočátku se to 

provádělo dosti těžkopádnou metodou pomocí stopek, jejichž údaj se pak 

odečítal od údaje kyvadlových hodin. Přesnost jejich chodu kontrolovali 

členové časové sekce pomocí mezinárodních časových signálů a o dobrý stav 

kyvadlových hodin se staral pan rada Karel Novák. Atomové hodiny tenkrát 

ještě nebyly ani hudbou budoucnosti. Zájemci o další odvětví astronomie se 

sdružovali do sekce pro pozorování proměnných hvězd (čili proměnářské), jiní 

do sekce meteorářské.  

Pro zpracování pozorování bylo nutno někdy provádět dosti obsáhlé 

výpočty. O ty se starala početní sekce. Dělo se všechno tradičně na papíře 

a tedy zoufale pomalu. Jen někdy se dalo použít logaritmické pravítko nebo 

pomůcky pro sečítání. Mechanické kalkulátory měly své mouchy a byly stále 

úzkým profilem. Totální změny přinesly až kalkulačky a počítače. Díky nim se 

tato sekce stala součástí historie jako zajímavá kuriozita.  

Dosti velká skupina zájemců představovala planetární sekci. Využívali jsme 

většinou pozdní nebo časně ranní hodiny a kreslili Mars, Jupitera, občas 

Saturna, výjimečně i Venuši. Detailněji než kresbou se tehdy planety zobrazit 

nedaly. Fotografie planet byla v té době nejen mimo naše možnosti, ale 

i profesionálním astronomům dělala značné problémy. Jen výjimečně jsme 

činili skromné pokusy a na fotografii jsme zachytili maličkaté planetární 

kotoučky s několika málo detaily. V tomto ohledu se pozorovací technika 

radikálně změnila: fotografie planet i pozemními dalekohledy zachycují tak 

jemné podrobnosti, které jsme dřív za okulárem jen tušili. Občas jsem 
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pozoroval a kreslil celou noc Jupitera kolem opozice a byl nadšen množstvím 

barev a detailů. Vzduch byl na pláni mezi hvězdárnou a stadionem neuvěřitelně 

klidný. To se později změnilo po výstavbě vysokoškolských kolejí, které vytvářejí 

turbulenci. Výsledky našeho pozorování Marsu za každou opozici pravidelně 

uveřejňoval Josef Sadil v Říši hvězd. 

Věnovali jsme se také pozorování Měsíce. Toník Rükl od začátku 

systematicky fotografoval měsíční fáze s jednodenním intervalem a z celého 

souboru nakonec pořídil výstavní tablo.  Kresbou jsme zachycovali detaily – 

například kupovité útvary, nebo dno kráteru Archimedes, o nichž jsme 

uveřejnili články v Říši hvězd. Rükl se pak věnoval měsíční kartografii; jeho 

publikační činnost na světové úrovni v oboru kartografie Měsíce a planet je 

každému zájemci dobře známa.    

Moje líčení osobních vztahů by mohlo působit jako selanka, ale to musíme 

korigovat a na závěr kousneme do kyselého jablíčka. Je jasné, že jsme žili 

v totalitě. Ta byla do naší země nějak dosazena, vyvíjela se, dosáhla vrcholu 

s desítkami obětí, zahnívala, až zmizela v propadlišti dějin. To nejhorší, co nám 

přinesla, byla ovšem izolace od ostatního světa, která se nikdy nedala odstranit. 

Byly přervány a znemožněny přirozené kontakty.  

Někteří vyznavači vládnoucího režimu se pohybovali i v prostředí našeho 

útočiště, ale bylo jich až kupodivu málo. Tehdy se vůbec málo politizovalo, 

krátce po svém příchodu na hvězdárnu jsem vlastně zažil jedinou vášnivější 

debatu. Pak režim přitvrdil a styky s takovými jedinci se prostě omezily jen na 

odbornou problematiku. Mohu se mýlit a osobní zážitky kolegů by mne mohly 

usvědčit z omylu. Nevzpomínám si však, že by někdo z opačné strany 

z politických důvodů někoho udal a dotyčný s tím měl problémy: zdůrazňuji 

ovšem, že své tvrzení omezuji právě na ŠH.     

Pan František Kadavý pro mne vždy zůstal duší petřínské hvězdárny – 

vždyť jí věnoval celý svůj život. Jeho drobnou postavu vidím v duchu při výkladu 

před obecenstvem, připomínám si, jak mne vítá jako nového spolupracovníka, 

slyším, jak hovoří do mikrofonu rozhlasu v rámci Čtvrthodinek ve vesmíru. 

Vzpomínám, jak vstřícně řeší naše hříšky a chyby. Dovedu si představit, jak 
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v danou chvíli přišli pištci ke skromnému člověku, který neměl kádrový škraloup 

a žil svou zálibou. I kdyby v jeho souhlasu byl skrytý nějaký vlastní prospěch, nic 

bych nezazlíval: vždyť vím, že se ani potom nezměnil. Stále dělal svou práci 

a zůstal sám sebou. Titul ředitele malého zařízení nebylo nijak nebetyčné 

ocenění, vždyť mu předcházelo tolik let poctivé a oddané práce! A vznikla snad 

někomu z tohoto rozhodnutí škoda? V systému, který škodil všemu, a ve všem 

se to dozajista ztratilo.  

Ostatně režimy vybujely i vymizely, ale na vrcholku Petřína stále stojí ta 

zvláštní budova a stále vstřícně přijímá zájemce povrchní i celoživotní. V jejích 

počátcích byla skupinka nadšenců, která ve víru první světové války pomáhala 

sdružit zájemce o vesmír. Po otcích zakladatelích přišli další a podívám-li se na 

současnost, jsem docela optimista. Když dnes zavítám na Petřín, najdu tu 

nevelkou, ale útulnou hvězdárnu s moderním zařízením a spoustou přátel 

astronomie. Ta se od dob založení hvězdárny změnila k nepoznání. Zřejmě 

i právě proto je stále i v současnosti mnoho těch, kteří věnují té krásné vědě 

část života, obohacují ostatní a jejich život získává díky tomu další rozměr. 

Držím jim palce a v duchu se potkávám s těmi, jež jsem znal. Pan Josef 

Klepešta, Josef Sadil, Toník Rükl, František Nušl, Karel Anděl, Bohumil 

Šternberk, Zdeněk Horský, Pavlík Andrle, Miroslav Plavec a mnozí další milí by 

z těch současných měli radost.   

Pavel Příhoda 
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Odborná pozorování a vědecká práce na 

Štefánikově hvězdárně 

Štefánikova hvězdárna byla založena jako hvězdárna sloužící široké 

veřejnosti; po celou dobu své existence také tuto úlohu plnila a v zásadě se 

neměla plést mezi observatoře profesionální. Úplně vždy to tak nebylo - 

vybavení hvězdárny, zejména pokud se týká dalekohledů, bylo na docela dobré 

úrovni a časová služba snesla na tehdejší dobu i přísná měřítka. Ale hlavně – na 

hvězdárnu chodili sice amatéři, ale současně nadšenci, kteří nechtěli jen 

vykládat o astronomii a ukazovat obecenstvu nebeské objekty, ale chtěli se 

i v rámci možností podílet na získávání nových poznatků. 

A tak minimálně prvních několik desetiletí existence hvězdárny bylo 

vyplněno intenzívní prací v rámci sekcí Československé astronomické 

společnosti. Sekcí byla celá řada, je ale pravda, že ne všechny vyvíjely 

skutečnou činnost. Zmiňme se ale o těch, které činorodé byly. Patřila mezi 

třeba sekce sluneční a v jejím rámci František Kadavý, původně administrátor 

a demonstrátor, později pak ředitel hvězdárny. Pan Kadavý po několik desítek 

let pečlivě zakresloval sluneční skvrny (projekční metodou u Märzova 

dalekohledu v západní kopuli) a vytvořil tak pozorovací řadu, která svou délkou 

a homogenností patří asi minimálně mezi středoevropské unikáty. 

 

Další sekce 

Pracovitá byla také sekce pozorovatelů meteorů. Její členové pozorovali 

na terase hvězdárny (ta byla tam, co je dnes přednášková síň a na ní navazující 

kanceláře, vše postavené až v sedmdesátých letech), měli tam rozloženo pět 

lehátek (čtyři světové strany a zenit) a šestý účastník dělal zapisovatele (později 

pak byl nahrazen magnetofonem). Pozorovatelé zaznamenávali dráhu meteorů 

do listů hvězdné mapy a hlásili charakteristiky jednotlivých meteorů (jasnost, 

rychlost, barvu, případně výbuch a další).  
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Velmi agilní byla sekce pozorování planet – tedy v praxi šlo o pozorování 

Marsu a Jupitera. Mezi pozorovateli existovala i nevypsaná soutěž, jak 

dokonalý a vymyšlený pozorovací stoleček si zhotoví. Šlo vlastně o desku 

s osvětlením a reostatem, na které byl připevněn papír s předtištěným obrysem 

(u Marsu kruhovým, u Jupitera eliptickým). Na papír pak pomocí měkké tužky 

a plastické gumy pozorovatel zaznamenával podrobnosti, které viděl 

v dalekohledu. U Marsu to bylo poměrně jednoduché, poněvadž podrobností 

bylo málo a byly spíše tušené. 

Daleko složitější bylo pozorování Jupitera – jednak proto, že v hlavním 

dalekohledu hvězdárny bylo vidět mnoho podrobností, ale hlavně proto, že se 

Jupiter velmi rychle otáčí a tak zhotovení jedné kresby nemohlo zabrat více než 

20 minut. Po této době již některé podrobnosti na západním okraji disku mizely 

a naopak na východním okraji vycházely. 

 

Napínavý život zákrytářů 

Zvláštní a téměř výjimečné postavení měla sekce zákrytová, zabývající se 

co nejpřesnějším stanovením okamžiku zákrytu určité hvězdy tmavým okrajem 

měsíčního disku (logicky jen v první a druhé čtvrti).  V původním uspořádání 

měl každý pozorovatel stopky, které v okamžiku vstupu hvězdy za měsíční disk 

spustil. Pak se běželo dolů k prosklené hodinové komoře, kde byly dvoje 

kyvadlové hodiny a v určitý okamžik všichni svoje stopky zastavili; odečtením 

jejich údaje se pak dospělo ke stanovení času vlastního zákrytu. 

Později se pak technika pozorování zákrytů postupně zdokonalovala 

a stopky nahradily tastry (telegrafní klíče), které měli pozorovatelé v kopuli. 

Záznam okamžiku stisknutím tastru prošel zajímavým vývojem až po konečné 

využití křemenných hodin, korigovaných na tehdejší vědecký časový signál 

OMA, a automatický (nakonec i digitální) záznam. Pochopitelně, pořád zbývala 

nejistota trvání tzv. osobní rovnice nebo lépe řečeno reakční doby, tedy doby, 

která uplyne od okamžiku zmizení hvězdy do okamžiku, kdy pozorovatel stiskl 

tastr (u většiny pozorovatelů se tato doba pohybovala v rozpětí 0,25 až 0,35 s; 

byla vysoce individuální a nejlepším pozorovatelem nebyl ten, který ji měl 

nejkratší, ale ten, který ji měl pokud možno stabilní). 
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Samotáři ve tmě 

Jestliže pozorování meteorů i zákrytů bylo spíše kolektivní záležitostí, 

pozorování proměnných hvězd bylo výlučně záležitostí jednotlivce – ale sekce 

pozorovatelů proměnných hvězd i tak měla řadu nadšených a spolehlivých 

pozorovatelů. Tito pozorovatelů porovnávali vizuálně (za pomoci malého 

dalekohledu) jasnost zkoumané proměnné hvězdy s jasností kalibračních 

(neproměnných) hvězd a pokoušeli se stanovit její jasnost okamžitou. Podařilo 

se stanovit křivku jasnosti většího počtu hvězd a tato pozorování pak měla 

význam i pro profesionální oblast. O dalších sekcích už jsem neměl větší 

přehled, ale jistě i v některých dalších probíhaly zajímavé aktivity. 

Poté, co byla Československá astronomická společnost v roce 1953 

vyhnána z Petřína, odborná pozorování pokračovala, i když už neměla ustavené 

sekce, ale jen ve skupinkách zájemců. Ale některé – zejména zákrytová – 

dokonce zintenzívnily a zdokonalily svou činnost, zejména díky rychlému 

pokroku v časomíře a záznamové technice.  

Ale všeho do času – odborná pozorování na petřínské hvězdárně 

postupně odumírala. Nejdříve ta, která nezbytně potřebovala čistou a tmavou 

oblohu -  první to postihlo astronomickou fotografii, pak pozorování komet 

a meteorů. V jiných oblastech rozvoj profesionální pozorovací techniky a také 

výdobytky kosmonautiky dosáhly takové výše, že odborná amatérská 

pozorování ve své valné většině postupně ztrácela svůj význam a nakonec 

i smysl. Jistě zůstávají některé oblasti – třeba právě pozorování zákrytů, 

tranzitujících planet proměnných hvězd a snad i meteorů, kde ještě lze 

očekávat, že z těchto pozorování bude nějaký užitek, ale budoucí vývoj této 

oblasti lidské činnosti jí nedává příliš dobré perspektivy. 

 

Na hranici vědecké práce 

Ale byla období, kdy pozorování na hvězdárně na Petříně dosáhla i mimo 

okruh amatérské astronomie. První takovou epizodou bylo pozorování umělých 

družic Země, zpočátku pro účel prognózy příštích přeletů, později pak i pro 

účely družicové geodézie a geofyziky. V samých počátcích vypouštění družic se 
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čekalo na její první přelet a pozorovatelé se pokoušeli stanovit okamžik průletu 

určitým identifikovatelným bodem; se záznamem časových údajů. Stanovení 

polohy v určitý okamžik bylo výsledkem celého úsilí. Data se pak zasílala do 

ústředí v Moskvě – netřeba asi dodávat, že se sledovaly pouze sovětské družice 

a celá akce měla i politický podtext a podporu. 

Nejprve se za pomoci dělostřeleckých binokulárů pozorovatelé pokoušeli 

určit okamžik průletu družice spojnicí nějakých jasnějších hvězd. Záhy se přešlo 

k podstatně jednodušší a spolehlivější metodě. V domečku na východním křídle 

hvězdárny byla k tomuto účelu instalována původně fotogrammetrická komora 

se žaluziovou uzávěrkou, kterou ovládaly sekundové impulzy z křemenných 

hodin – vždy na jednu sekundu ji otevřely a na další zavřely. Výsledek se 

konečně odeslal k dalšímu zpracování. Ale ať tak či onak, petřínská hvězdárna 

byla po určitou dobu významným zdrojem informací a byla také po této stránce 

oceňována.  

 

Hvězdná (či lépe řečeno kometární) éra 

Petřínská hvězdárna ale prožila i období, kdy po krátkou dobu patřila ve 

velmi úzkém ohledu mezi světové hvězdárny. Bylo to díky jediné osobě – dr. 

Zdeňku Sekaninovi. Dr. Sekanina (narozen roku 1936 v Mladé Boleslavi), 

vystudoval koncem padesátých let matematicko-fyzikální fakultu Karlovy 

univerzity, obor astronomie. 

Dr. Sekanina nakonec nastoupil na Petřín a stal se tak jejím prvním 

profesionálním vědeckým pracovníkem v historii. Nepodílel se nijak na hlavní 

činnosti hvězdárny, tedy na práci osvětové a popularizační, a od začátku se 

věnoval výhradně vědecké práci. 

Objevování nových komet bylo v té době daleko méně sofistikované, než 

je tomu dnes, některé objevy stále ještě byly výsledkem vizuálního pozorování 

malými dalekohledy a porovnávání sledovaného hvězdného pole s odpoví-

dajícím listem atlasu; neocenitelnou roli sehrál v tomto směru nejen u nás, ale 

i v zahraničí (vždyť se dočkal 17 vydání!) Atlas Coeli 1950.0 dr. Antonína 

Bečváře. Ale větší podíl už tvořily objevy fotografické. 
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Odkud dr. Sekanina získával snímky nevím, z Petřína ani tehdy již nešlo 

fotografovat byť i jen středně jasné komety. Někteří pracovníci jsme pomáhali 

dr. Sekaninovi snímky proměřovat a Dr. Sekanina pak chodil naměřené údaje 

zpracovávat na jeden z prvních veřejně přístupných velkých počítačů u nás -  

ZUSE 22 podniku Kancelářské stroje. 

 

Původní a konečné dráhy komet 

Později se pak dr. Sekanina věnoval určování tzv. původních drah komet. 

Dráhy komet, přilétajících do vnitřních oblastí Sluneční soustavy, mohou být 

někdy silně deformovány působením velkých planet. Je proto důležité zjistit, 

jaká byla původní dráha, tedy dráha v době, kdy ještě kometa byla daleko od 

soustavy planet. Nejzajímavější je pak stanovit excentricitu těchto drah – 

pokud je menší než jedna, je dráha eliptická a kometa je dlouhodobě součástí 

soustavy našeho Slunce; pokud je ale větší než jedna, je dráha hyperbolická 

a kometa možná přilétá z oblastí mimo Sluneční soustavu (všechny ostatní 

kuželosečky jsou jen hypotetické a v praxi se nemohou vyskytnout). 

Dr. Sekanina stanovil původní dráhy pro velký soubor komet a ukázal, že 

existuje i třetí skupina komet, u nichž i při započítání všech myslitelných vlivů 

a respektování střední chyby je excentricita jednoznačně větší než jedna a jsou 

tedy doopravdy hyperbolické. Jejich podíl stanovil dr. Sekanina jako dosti velký 

– myslím, že tehdy uváděl asi 2 - 3 procenta. Je dosti pravděpodobné, že 

některé z komet s hyperbolickou původní dráhou – zejména ty, které mají 

excentricitu nápadně vysokou – mohou přicházet z mezihvězdného prostoru, 

resp. z jiných planetárních soustav.  

S odchodem dr. Sekaniny skončila činnost, kterou bychom mohli právem 

řadit do kategorie vědecké práce. V poslední se objevily takové práce, třeba 

počítačové modelování dr. Rozehnala, ale to už je současnost a doufejme, že 

třeba i budoucnost. Naproti tomu pozoruhodná a dlouhá éra odborných 

amatérských pozorování už nikdy nenabude dřívějšího rozsahu. Zhoršování 

pozorovacích podmínek na straně jedné a prudký růst kvality i komplexnosti 

profesionálních pozorování plus jejich zpracování ponechávají jen stále se 

zužující skulinu pro amatéry.  
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Publikační činnost hvězdárny a jejích pracovníků 

Na závěr by snad ještě bylo dobré zmínit publikační činnost hvězdárny 

a jejích pracovníků. Je za těch už téměř 90 let velmi široká a částečně dobře 

zmapovaná (mám na mysli brožuru „Přehled publikační činnosti hvězdárny 

a planetária hl. m. Prahy“ autorů Najser – Mánková z roku 1989, která 

zachycuje tuto oblast až do roku 1988. 

Jednu položku však musíme vypíchnout. Z běžné produkce se zcela 

vymyká projekt hvězdného atlasu Atlas Coeli 2000.0. Tento vydavatelský počin 

vyšel z neobyčejného úspěchu Bečvářova atlasu, zdokonaleného a doplněného 

o možnosti dnešní techniky; a podobně jako jeho předchůdce měl doopravdy 

světovou prioritu. 

Hvězdárna sice nebyla vydavatelem atlasu, ale je s ní spojena osobami 

většiny autorů, kteří byli pracovníky hvězdárny (a s původním iniciátorem 

a hybatelem celého projektu, tehdejším ředitelem Hvězdárny a planetária dr. 

Oldřichem Hladem). Atlas je natolik dokonalý, že jej právem lze řadit k vědecké 

práci; jeho většímu celosvětovému úspěchu – srovnatelnému s prací s dr. 

Bečváře – možná zabránil jen nedostatek prostředků na účinnou a širokou 

propagaci. 

Jaroslav Pavlousek 

 

Fenomén demonstrátorství 

V rámci oslav 100. výročí založení České astronomické společnosti (a 90. 

výročí zahájení činnosti Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně) bylo a jistě 

ještě bude vzpomenuto mnoha významných událostí a mnoha více či méně 

významných osobností. Ale jen zcela okrajově či vůbec ne byla zmíněna 

pozoruhodná a barvitá komunita demonstrátorů na Štefánikově hvězdárně. 

Provoz na lidové – tedy veřejnosti otevřené – hvězdárně je velmi 

specifický, poněvadž je co do intenzity velmi těsně svázán s počasím, nebo lépe 
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řečeno s viditelností. Jestliže za krásného večera v květnu může počet 

návštěvníků dosáhnout až stovek, pak v listopadovém večeru s chladnou 

plískanicí klesá leckdy až na nulu. Přitom demonstrace v kopuli musí vést lidé 

kvalifikovaní jak pro obsluhu dalekohledu a vyhledávání objektů na obloze, tak 

i schopní o těchto objektech srozumitelně (a pokud možmo poutavě) vyprávět. 

Je to tedy dosti komplikovaný soubor požadavků. A přijmout takto 

připraveného člověka do nějakého zaměstnaneckého poměru by bylo krajně 

neefektivní, poněvadž někdy nestačí směna skládající se třeba z až pěti 

demonstrátorů, jindy není vytížen ani jediný. 

Proto už před dlouhou dobou vznikla pozice demonstrátora, tedy ve 

zdrcující většině pouze spolupracovníka, který má žádoucí kvalifikaci, zájem 

a dále ochotu pracovat jen v případě potřeby, a to za nepříliš vysoký obolus. 

Jsou to tedy podmínky alespoň zdánlivě nepříliš lákavé. Zřejmě tady musí 

působit ještě něco jiného – hlavně nadšení a zájem. 

 

Historie demonstrátorských kurzů 

S podobnými problémy se setkalo řízení provozu na hvězdárně ihned po 

jejím otevření. Zpočátku dělali demonstrátory různí členové astronomické 

společnosti, nejprve bez jakýchkoliv zkoušek, prostě dobrovolníci. Ale s jednou 

výjimkou – ihned po otevření hvězdárny v roce 1928 byl do zaměstnaneckého 

poměru přijat pan František Kadavý jako „demonstrátor a administrátor“. Byl 

to tedy první a zřejmě i poslední demonstrátor na plný úvazek, i kdyžto není tak 

docela výstižné, poněvadž vykonával i řadu jiných prací. A tuto funkci zastával 

až do roku 1953, kdy se pak stal ředitelem hvězdárny. 

V materiálech, týkajících se historie ČAS, a v Říši hvězd se již od počátku 

a opakovaně objevují zprávy o tom, že proběhl anebo že se připravuje kurs pro 

budoucí demonstrátory. Takže nepochybně vznikla potřeba vzdělávat tento typ 

spolupracovníků; nelze ale dohledat jak tyto kursy probíhaly nebo snad 

dokonce jejich osnovy. Teprve koncem čtyřicátých let minulého století 

s nástupem dr. Huberta Slouky na Štefánikovu hvězdárnu byla zahájena éra 

demonstrátorských kurzů s pevným rozvrhem a i stabilními osnovami. Je téměř 

neuvěřitelné, že tyto kurzy probíhají dodnes, čili již téměř 70 let! 
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Zpočátku byly tyto kurzy jednoleté, teprve v šedesátých letech se rozšířily 

na dvouleté, přičemž první ročník probíhal (a dodnes probíhá) v Planetáriu. 

Je zaměřen na všeobecné znalosti o astronomii a hvězdné obloze (dlouho jej 

vedl ing. Pavel Příhoda). Druhý ročník pak už bývá na hvězdárně na Petříně a je 

už zaměřen na potřeby budoucích demonstrátorů, tedy na ovládání 

dalekohledů a přednáškovou činnost včetně rétoriky (dlouho jej vedl autor 

tohoto příspěvku). Vyzkoušené a ověřené osnovy obou ročníků vydala 

hvězdárna tiskem jako určitý návod na pořádání podobných kurzů.   

 

Nová doba 

Demonstrátorské kurzy v nové, víceméně stabilizované podobě tedy, jak 

už bylo řečeno, probíhají téměř 70 let bez přerušení a tak lze hovořit o tradici. 

A ačkoliv se žádný velký nábor ve veřejnosti nekoná, nových protode-

monstrátorů neubývá. Je pravda, že „úmrtnost“ - zejména mezi prvním 

a druhým ročníkem a během druhého ročníku -  bývá poměrně vysoká, ale i tak 

musí být úspěšných absolventů (když každý rok končilo 15 až 25 frekventantů) 

snad až tisíce! 

Absolventi po složení závěrečných zkoušek nastupovali ihned do služeb. 

A ani přes materiálně nijak skvělé podmínky nebyl nikdy (snad kromě hlavních 

prázdnin) problém obsadit služby, dokonce někdy byl i přebytek lidí. Jistě na 

tom měla zásluhu i celkově přátelská až klubová atmosféra, v některých 

etapách i s řadou mimodemonstrátorských aktivit (a zábav). Pamatuji jen jedno 

období, kdy byli demonstrátoři rozděleni do dvou ostře soupeřících skupin – 

bylo to v éře velmi kontroverzního dr. Cacha. 

Skupina demonstrátorů zůstávala a zůstává vcelku stabilní, jakkoliv se 

samozřejmě personálně obměňuje. Přibývají do ní noví absolventi kurzu a starší 

členové – obvykle s přechodem na vysokou školu, resp. do vyšších ročníků – 

zase odcházejí. Ale přátelské kontakty leckdy přetrvávají. 

Nikdo se zatím nepokusil udělat úplný přehled toho, kolik absolventů 

kurzu se nakonec uplatnilo v profesionální astronomii, případně v jiných 

přírodovědných oborech, ale byl by to velmi impozantní seznam. Jenom pro 
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dokladování tohoto tvrzení uvádíme několik jmen - ředitel astronomického 

ústavu AV profesor Vladimír Karas, absolvent kurzu počátkem 60. let, ředitel 

fyzikálního ústavu AV ČR RNDr. Michal Prouza, demonstrátor z devadesátých 

let, doc. Oldřich Semerák ředitel ústavu teoretické fyziky MFF UK, 

demonstrátor z cca 80. let, prof. David Vokrouhlický, ředitel astronomického 

ústavu UK, spolupracovník v sedmdesátých letech, na tomtéž ústavu pracují 

ještě doc. Michal Švanda, doc. Marek Wolf (zástupce ředitele), oba bývalí 

demonstrátoři a spolupracovníci, prof. Petr Kulhánek, EF ČVUT a mnozí jiní 

(podle archívu Mgr. Pavla Najsera). 

  

Dočasné zbohatnutí demonstrátorů 

Jak už bylo řečeno, odměny demonstrátorům nikdy nebyly příliš vysoké 

(třeba v padesátých letech byla hodinová sazba asi kolem 4,50 Kč – je ovšem 

pravda, že ceny byly tehdy také někde jinde). 

Ale přišla doba zlatá – v padesátých letech vznikla Československá 

společnost pro šíření politických, ekonomických a vědeckých znalostí (obvykle 

označovaná jako společnost s dlouhým jménem; mnohem později pak byla 

přejmenována na Socialistickou akedemii). Její zaměření je jasné už z jejího 

názvu – pořádala nejrůznější přednášky, školení a kurzy, a k tomu potřebovala 

velké množství lektorů. Značná část demonstrátorů se chopila této příležitosti 

a rázem výrazně „zbohatla“ - za přednášku bylo totiž 60 korun, tedy 54 korun 

čistého a za tuto částku šlo pozvat slečnu do vinárny -  stačila totiž na dvě teplé 

večeře a láhev vína (obvykle do Lobkovické vinárny nebo do vinárny 

U mecenáše na Malé Straně, které byly tehdy jakýmisi kmenovými centry části 

demonstrátorské komunity). Po určitou dobu jsme měli přednášek hodně 

a měli jsme i zajímavé zkušenosti. Já sám jsem přednášel dvakrát ve věznici, 

v plicním sanatoriu, ve vojenských posádkách, ve vodní elektrárně a jinde. 

Nezapomenutelná je však jiná forma osvěty, kterou zmíněná společnost 

provozovala ve spolupráci s Lidovou hvězdárnou na Petříně. V pozdním 

odpoledni přijelo před hvězdárnu auto, nastoupili tři demonstrátoři – lektoři, 

každý s malým diaprojektorem a Rolčíkovým refraktorem (ohnisko 1000 mm, 

průměr objektivu asi 100 mm) a rozvezli nás podle předem daného programu 
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do tří vesnic. V místní hospodě pak proběhla přednáška s promítáním 

a v případě hezkého počasí následovalo na návsi pozorování Měsíce, planet 

a dalších objektů. Leckdy se tyto akce velmi vydařily a měly i velkou účast – 

uvažte, že tehdy ještě televize nebyla všeobjímajícím médiem jako v dobách 

pozdějších.  

O frekvenci přednášek svědčí i to, že jeden z nejpilnějších demonstrátorů 

(později dr. Jiří Havelka) měl jednou na hvězdárně přednášku s názvem „Mých 

1000 přednášek“, kde rozebíral vše, co ho při těchto aktivitách potkalo. Škoda, 

že se znění této přednášky nedochovalo, byl by to jistě pozoruhodný 

sociologický materiál. 

Velký význam a úspěch měla a má i jiná „výjezdní“ aktivita pracovníků 

Štefánikovy hvězdárny (do jisté míry navazující na někdejší boom přednášek na 

venkově), a sice tzv. Astrobus. Již několik desetiletí vyjíždí o hlavních 

prázdninách speciálně vybavený mikrobus s veškerým technickým vybavením, 

potřebným pro přednáškovou činnost a pozorování, na dětské prázdninové 

tábory a pomáhá tak vhodnou formou šířit astronomické znalosti (a kéž by – 

snad i nadšení). 

 

Kuriozity 

Jedna z mých zkušeností z té doby snad stojí za zaznamenání. Je nutno 

předeslat, že na začátku padesátých let, tedy v době vrcholící tzv. studené 

války, posílala Svobodná Evropa v případě příznivého větru nad území 

tehdejšího Československa balóny se schránkami, ve kterých byly letáky se 

„štvavými“ informacemi (popravdě řečeno, byly tyto informace dosti naivní 

a někdy docela i k smíchu). Po jisté době se schránka otevřela a letáky se 

vysypaly. 

Jako boj proti tomuto působení zřídila armáda dosti hustou síť tzv. hlásek 

protivzdušné ochrany státu, na kterých stáli vojáci a s triedry vyhlíželi případné 

balóny. Jakmile ho objevili, podali zprávu a odstartovala stíhačka, která balón 

sestřelila. Celá tato akce netrvala dlouho a skončila po – nevím, jestli skutečné 

nebo jenom vymyšlené – srážce jednoho z balónů s civilním letadlem. 
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Doba, o které teď budu mluvit, nastala až několik let poté, kdy už dávno 

žádné balóny nelétaly. Ale vojáci stále stáli na věžích hlásek a balóny vyhlíželi 

(ony armády na celém světě patří mezi velmi rigidní organizace). Měl jsem ve 

Zdibech u Prahy přednášku u vojenské posádky, obsluhující jednu ze zmíněných 

hlásek. Po přednášce jsem se chvíli bavil s velitelem a nechal jsem mu číslo na 

hvězdárnu, kdyby tam někdy chtěl přijít s dětmi. 

A on opravdu po několika měsících zavolal, že mají problém – pozorují 

nějaký objekt na obloze (ve dne), ale nejsou schopni změřit jeho vzdálenost. 

A tak pojal podezření (byl to asi chytrý a přemýšlivý důstojník), zda to není 

nějaký nebeský objekt. 

 

Venuše jako nebezpečný objekt 

Vyšel jsem před hvězdárnu a vše bylo jasné – na temně modré obloze 

svítila Venuše. Byla právě v největším lesku a věřte nebo nevěřte – tehdy ještě 

bylo možno vidět v centru Prahy ve dne Venuši pouhým okem. Píši o tom 

proto, že z podobných událostí možná vznikaly a vznikají strhující ufologické 

historky. Co by z toho asi udělal bulvární novinář: “Nad supertajnou vojenskou 

základnou v srdci komunistického Československa se objevilo záhadné svítící 

létající těleso (to létající si přidal novinář), ve stejném okamžiku přestaly 

fungovat všechny přístroje (tedy ve skutečnosti jen paralaktický dálkoměr, pro 

nějž byla Venuše logicky v nekonečnu)“. 

Kdyby ten velící důstojník nebyl uvážlivý a opravdu odstartovala stíhačka 

(tehdy ještě létaly stíhačky MIG 15, které byly pověstné vysokou poruchovostí 

a následnými haváriemi) a nešťastnou náhodou havarovala, tak by mohl horor 

pokračovat: „Pilot ani přes maximální snahu nebyl schopen objekt dohnat 

(bodejť by mohl), až byl nakonec neznámou silou sražen k zemi“. Krásná 

historka a uvážíme-li, že tisk a tiskové agentury na celém světě hrají hru na 

tichou poštu – kdy si přebírají a také upravují jednotlivé informace, pak po 

dostatečném počtu kroků už není dohledatelný původní zdroj, natož možnost 

dopátrat se pravdy. Někdy ale – máte-li k dispozici hodně zdrojů (což je možné 

právě v tiskové agentuře), dá se chvíli cesta chytlavé informace po světě 

stopovat a s pobavením se dívat, jak se postupně mění. 
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Studená válka a hvězdárna 

Na závěr poněkud odbočím od demonstrátorské problematiky a vrátím se 

k jinému vlivu studené války. Po převážnou většinu totalitního režimu měly 

některé západní stanice vysílání v češtině a snažily se propagandisticky působit 

na obyvatelstvo v ČR. Největší význam a sledovanost měly Svobodná Evropa, 

Hlas Ameriky a Volá Londýn, ale byly i jiné stanice – francouzská FRT, Radio 

Kanada, Radio Vatikán a další. Komunistický režim se pokoušel proti nim 

bojovat tím, že na stejné frekvenci jako zmíněné rozhlasové stanice vysílal 

nepříjemný brum. Na středních vlnách to bylo úspěšné, na krátkých vlnách už 

méně, a protože vysílání probíhalo souběžně na několika frekvencích a dalo se 

obvykle najít nějakou jakž takž poslouchatelnou. 

K rušení sloužily výkonné vysílačky, zvané lidově rušičky a jedna z nich byla 

přímo před hvězdárnou na Petříně. Jeden z jejích velmi vysokých ocelových 

stožárů stál bezprostředně za Růžovou zahradou a druhý v kasárenském 

objektu na úrovni rozhledny. Mezi nimi pak byla natažena síť vodičů. Rušička 

měla tak vysoký výkon, že (jak objevil jeden z demonstrátorů) když se stočil 

drát do většího kola a natočil správným směrem, tak v něm elektromagnetické 

pole rušičky generovalo elektrický proud, který byl schopen rozsvítit žárovičku 

z baterky. 

Rušička ovlivňovala i provoz na hvězdárně. Některé elektronické přístroje 

měly díky jí takové poruchy, že bylo nutno vybavit jednu místnost stíněním 

měděným plechem a zabránit tak nežádoucím impulsům. Ale rušička ale měla 

i jistý pozitivní přínos. Na vrcholku obou stožárů byla červeně svítící výbojka se 

šroubovicovou trubicí, a když bylo ošklivé počasí a na obloze nebylo co 

ukazovat, tak bylo možno namířit alespoň dalekohled na zmíněná světla 

a demonstrovat optickou výkonnost astronomických dalekohledů! 

Jaroslav Pavlousek 
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Z Říše hvězd 

Říše hvězd 1928/4, str. 56 

Stavba hvězdárny na Petříně. Konec února nebyl stavbě příznivý. Noční 

mrazy, které trvaly i začátkem března, znemožnily rychlejší postup stavby. 

Přibyly pouze některé úpravy uvnitř, práce truhlářská a přípravy k betonovému 

zábradlí kolem ploché střechy. Kopule byla dokončena, takže lze doufati, 

jakmile mrazy povolí, že dojde k její vnitřní úpravě, aby bylo možno v brzku 

postaviti těžký podstavec pro Zeissův hledač komet. Objektiv hledače byl zaslán 

firmě Zeissově k opravě. Jde o pouhé centrování objektivu, jehož porušení zjistil 

Dr. B. Šterberk optickou zkouškou. Vada ta, pokud isme mohli poznati přímým 

pozorováním na obloze její vliv, jevila se tím, že jasné hvězdy při slabém 

zvětšení měly kómu. Nejedná se tudíž o žádnou vadu zásadního rázu, nýbrž 

o vadu, která vznikla posunutím optických ploch za dopravy. Městská rada 

schválila návrh, aby zbytku povoleného stavebního příspěvku bylo užito 

k zakoupení vnitřního zařízení místností. Zprávy denních listů, jakoby se nám 

k tomuto účelu bylo dostalo zvláštní subvence, nebyly správné. 

 

 

Říše hvězd 1928/5, str. 76 

Lidová hvězdárna na Petříně. Stavba rychle spěje k ukončení. Na počátku 

dubna byla přístavba omítnuta vně i uvnitř, plochá střecha byla opatřena 

betonovým zábradlím a bylo započato s pracemi truhlářskými. V kopuli 

se konají přípravy k zdvižení podstavce Zeissova hledače komet na vysoký pilíř. 

Až bude osazen, bude montováno pódium. Dosud není možno oznámiti, 

kdy hvězdárna bude otevřena, ale stane se tak pravděpodobně na počátku 

měsíce června. 
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Říše hvězd 1928/6, str. 95-96 

Lidová hvězdárna Štefánikova. Počátek měsíce června letošního roku bude 

důležitým mezníkem v životě Společnosti. Spoluprací členů výboru a několika 

přátel z kruhu členstva za podpory kulturního odboru hlav. města Prahy bylo 

dokončeno dílo, které bylo cílem prací a snah Společnosti po deset let. První 

část Lidové hvězdárny Štefánikovy je dostavěna a Společnost ujala se její 

organisace. Za historickou Hladovou zdí. na nejvyšším místě krásných sadu 

petřínských, na nezastavitelném místě s nejčistším obzorem v Praze, stojí náš 

útulek.  

Den po letním slunovratu, t.j. v neděli dne 24. června o 10. hod. dopolední 

bude na hvězdárně zahajovací členská schůze. O úkolu a dalším programu 

Společnosti promluví předseda prof. dr. Fr. Nušl. Členové, dostavte se včas 

a pokud možno opatřte se odznaky, které jsou již v administraci k dostání. 

Vchod do hvězdárny je prozatím výhradně dvířky v Hladové zdi, které jsou 

poněkud vlevo nad konečnou stanicí Lanové dráhy. Po prohlídce hvězdárny 

koná se společný oběd v petřínské restauraci. Kdo bude se chtíti účastniti, musí 

zaslati administraci závaznou přihlášku. Večer, bude-li příznivé počasí, bude 

první pozorování hledačem komet.  

Nezapomeňte, že od června je adresa Společnosti:  

Česká astronomická společnost, Praha IV, Petřín, Lidová hvězdárna Štefánikova 

 

 

Říše hvězd 1928/7, str. 110-111   

Nové sídlo České astron. společnosti - Lidová hvězdárna Štefánikova 

Deset let usilovné práce výboru Společnosti mělo výsledek. Společnosti 

dostalo se sídla, které mnohým sesterským společnostem v cizině může býti 

vzorem. Psali jsme již o tom, jaké zásluhy o uskutečnění stavby hvězdárny má 

hlav. město Praha, zvláště přednostové kulturního oddělení p. prof. Žípek 

a p. rada Jarolímek a jsme všichni přesvědčeni, že Lidová hvězdárna 

v kulturním snažení národním vykoná svůj úkol ke cti města Prahy.  
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Dne 24. června 1928 shromáždilo se na novostavbě hvězdárny 60 členů, 

z nichž mnozí přijeli k této slavnostní schůzi z venkova. Předseda Společnosti, 

prof. Dr. Nušl, vylíčil vývoj myšlenky vybudování Lidové hvězdárny. 

Poděkoval všem, kdož se o stavbu zasloužili. Potom návštěvníci si prohlédli 

novostavbu. Zasedací síň svým vkusným uspořádáním vzbudila všeobecný 

dojem. Zvláště byl obdivován originální lustr ve tvaru Saturna s prstencem 

a zvěrokruhem, dílo p. J. Nušla. Stěny místnosti jsou ozdobeny krásnými 

fotografiemi z observatoře Mount Wilson v Kalifornii a z laboratoře státní 

hvězdárny v Klementinu.  

Se zájmem byl sledován výklad předsedův v kopuli, ve které je hledač 

komet. Dva menší dalekohledy, pětipalcový a čtyřpalcový, jsou prozatím 

v místnosti v přízemí a dočkají se instalace po úplném vybudování stavby, které 

nedá již dlouho na sebe čekati. P o prohlídce panoval ještě na plošině hvězdárny 

čilý ruch a teprve kolem poledne opustili členové s pěknými dojmy budovu. 

Část jich zúčastnila se společného oběda v petřínské restauraci. Tím zakončen 

byl památný den ve vývoji naši Společnosti. Bude nyní záležet na členstvu, jak 

použije výhod, které skýtá nyní sídlo Společnosti.  

V prvé řadě je potřebí takových členů, kteří obětavě chtějí pracovati 

k tomu, aby jméno Lidové hvězdárny Štefánikovy mělo svůj dobrý zvuk nejen 

doma, ale i za hranicemi. Je zajisté potěšitelné, že kroužek přátel, zaujatý 

pro tento cíl, se již vytvořil. Nejen že pěstuje zde všeobecné seznamování 

se s oblohou, zejména s mlhovinami a hvězdokupami, ale též organisuje 

pozorování létavic. Členka sl. Joanelli byla prvou, která věnovala několik nocí 

teleskopickému pozorování Winecid, korespondujícímu s podobným pozoro-

váním na observatoři v Ondřejově a na české technice. Důkladně bylo zde 

organisováno také pozorování Perseid, jež neminulo se úspěchem. K tomu cíli 

odstěhovali se sem na týden někteří členové, zde se stravovali a ve dne 

dospávali probdělé noci. Podle jednomyslného souhlasu, byla to nejlepší 

dovolená, kterou si může astronom-amatér dopřáti. Kroužek těchto přátel často 

schází se k debatám a osnuje pracovní plány do budoucna. 
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Prozatímní domácí řád 

1. Hvězdárna je přístupna až na další ustanovení pro širší veřejnost za příznivého 

počasí denně po západu Slunce a zavírá se půl hodiny před uzavřením sadů: ve 

dnech vědecké práce je přístup omezen. Hromadné návštěvy musí býti hlášeny 

nejméně 24 hodiny předem. 

2. Pro členy: knihovna a kancelář jsou přístupny denně kromě neděle a státních 

svátků od 14 hodin do západu Slunce. Prodlévati v jiných místnostech kromě 

kanceláře v této době není dovoleno. 

3. Prodlévání v místnosti, kde je umístěn dalekohled, jest dovoleno toliko za 

přítomnosti administrátora hvězdárny, nebo za přítomnosti osoby výborem k tomu 

pověřené. V případě, že by ten byl nucen náhle od stroje se vzdáliti, jest povinností 

všech návštěvníků odejiti bez vyzvání na terasu. V každém případě ručí každý za 

stroj jeho péči svěřený. 

4. Strojem manipulovati není dovoleno nikomu, kromě pověřeným osobám. 

5. Kouřeni v místnosti pod kopuli jest z důvodů bezpečnostních zakázáno. 

6. Jakékoli znečišťování místností hvězdárny, na terase a v nejbližším okolí jest 

zakázáno. Rovněž poškození hvězdárny a vnitřního zařízení jest nejen zakázáno, 

ale způsobená škoda musí býti plně nahražena. Svévolné poškozování bude mimo 

to trestáno.  

7. Všichni návštěvníci hvězdárny jsou povinni říditi se podle pokynů průvodce, jenž 

jinak má právo toho, kdo by upozornění nedbal, z hvězdárny vykázati. 

8. Za platící návštěvníky jsou považováni - až na výjimky výborem uznané - všichni 

nečlenové, kteří v průvodu člena hvězdárnu navštíví. 

9. Pobyt v zasedací síní v nepřítomnosti administrátora nebo některého člena výboru 

je zakázán. 

10. Návštěvy nečlenů v den, kdy není hvězdárna veřejnosti přístupna, buďtez omezeny 

na nejnutnější míru: podobně výklad těmto návštěvníkům budiž stručný. Vážná 

pozorování členů v těchto dnech mají přednost před návštěvami ostatními a 

členové sami jsou povinni postarati se o to. aby pozorovatelé nebyli rušeni. 

V Praze, v červenci 1928.  
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Z říše hvězd 

S pojmem „Z Říše hvězd“ jste se mohli setkat v minulosti nejen jako 

s názvem více jak 100 let staré publikace, ale také jako s podtitulkem 

Kosmických rozhledů po roce 2000. 

Nyní jsme tento pojem opět oprášili a můžete se s ním setkat v souvislosti 

s novým webem a YouTube video kanálem, který obsahuje seznamy zajímavých 

videopořadů a do budoucna bude obsahovat i vlastní videa. 

Na novém webu www.zrisehvezd.cz vám budeme postupně přinášet 

novinky z historie astronomie. Zaměřujeme se především na českou 

astronomii, a to formou publikací, výstav a nově také videa. Nyní se jeho 

prostřednictvím dostanete např. na: 

 přehled českých astronomů 

 přehled českých astronautů 

 seznam vydaných publikací 

 seznam realizovaných výstav 

 seznam zajímavých videí 

 digitální astronomicko-historický archiv 

 přehled pořádaných akcí a přihlášky  

Petr Bartoš, Štěpán Kovář 

 

 

  



S t r á n k a  | 35 

Obsah 

 
Úvodní slovo ................................................................................................ 3 

Lidová hvězdárna Štefánikova ............................................................. 3 
Program semináře ....................................................................................... 4 
Před výstavbou Štefánikovy hvězdárny ....................................................... 5 

Astronomové bez hvězdárny ................................................................... 5 
Hora skalnatá, jež slove Petřín, převyšuje okolí ...................................... 5 
Dvě zajímavosti z okolí ............................................................................. 7 
Páter o sto let naše hvězdáře předběhl ................................................... 7 
Kde složíme svoje dalekohledy? .............................................................. 8 
Pro další informace: ................................................................................. 9 

Sedmdesát let mezi přáteli astronomie na ŠH........................................... 10 
Odborná pozorování a vědecká práce na Štefánikově hvězdárně ............. 18 

Další sekce ............................................................................................. 18 
Napínavý život zákrytářů ....................................................................... 19 
Samotáři ve tmě .................................................................................... 20 
Na hranici vědecké práce ....................................................................... 20 
Hvězdná (či lépe řečeno kometární) éra ................................................ 21 
Původní a konečné dráhy komet ........................................................... 22 
Publikační činnost hvězdárny a jejích pracovníků ................................. 23 

Fenomén demonstrátorství ....................................................................... 23 
Historie demonstrátorských kurzů ........................................................ 24 
Nová doba .............................................................................................. 25 
Dočasné zbohatnutí demonstrátorů...................................................... 26 
Kuriozity ................................................................................................. 27 
Venuše jako nebezpečný objekt ............................................................ 28 
Studená válka a hvězdárna .................................................................... 29 

Z Říše hvězd ............................................................................................... 30 
Říše hvězd 1928/4, str. 56 ..................................................................... 30 
Říše hvězd 1928/5, str. 76 ..................................................................... 30 
Říše hvězd 1928/6, str. 95-96 ................................................................ 31 
Říše hvězd 1928/7, str. 110-111 ............................................................ 31 
Prozatímní domácí řád ........................................................................... 33 

Z říše hvězd ................................................................................................ 34 
Obsah ......................................................................................................... 35 
 


