
OiR-Al2_,001 

Tadeáš Hájek z Hájku (1525 - 1600) 

Česlo astronom a lékař, profesor matematiky na Karlově un~csr 

sitě v Praze a později osobní lékař císařů Ma~niliána II a Pud.oi 

fa II o Provedl velmi hodnotná pozorování řady komet a super.-;.. J_7 

v souhvězdí Oassiopea 



CiR—Al2- 002 

Tycho rRhe (1546 — 1601) 

dánský hvězdář, .nejv tší pozorovatel v dějinách. Pozoroval .na 

dánském ostrově Hveenue Poslední léta svého života strávil na 

dvoře císaře Rudolfa II v Praze.- Měl velký vliv na tehdejší astro-

nomii v Čechách, Již dříve měl styk s českými hvězdáři, napře s 

Tadeášem Hájkem z Hájkue 



CiR-Al2-003 

Hrobka a néhrobní kmen Tychona Brahe 

v Praze v Týnském chrámu. 



Ci ~T.412- 004 

Jan Kepler (1571 - 16.30) 

Německý hvězdář. přiěe: do Prahy v r. 1600 na dvůr císaře Ru-

dolfa II, jako spolupracovník Tycho.na Brahe, Zpracoval Tychonova 

pozorování a objevil tři zákony pohybu planet. 



CiR-k12-005 

Jan Marek Marci (1595 - 1667) 

Slavný český učenec světového jména, Hvězdář, fyzik, matema-

tik, lékař a filosof, Narodil se v Lanškrouněa 



CiR•-Al2- 006 

Kristián Doppler (1803 - 1853) 

Pásobil v létech 1829 - 1847 v Praze .na české polytech.nicen 

Je objevitelem známého optického principu, který se po .něm .nazý. 

vá, Jeho významná práce "0 barevném světle dvojhvězd" byla uve~ 

řej.něna v Praze v roce 1842° 



CiP:- L2 G07 

Prof, Dr Vojtěch 5afeřík íM829 — 1902) 

Profesor chemie na české Universitě Karlově v Praze, od r 

1892 profesorem astronomie, Vynikl jako pozorovatel proměnných 

hvězd, zabýval se konstrukcí astronomických reflektorů. 



CiR~a12.- OO8 

Prof. Dr. Ladislav Weinek (1848 - 1918) 

v bývalém astronomickém museu v Klementinu. 27. XI. 1885 zhoto-

vil na pražské hvězdérně vůbec jsko první snímek meteoru. Byl 

ředitelem pražské hvězdérny v létech 1883 - 1918. 



CiR-Al2 009 

Prof' Dr Václav Láska (1862 - 1946) 

vynikající astronom a geofyzik, autor učebnice sférické, teore-

tické a praktické astronomie; tvůrce poučky pro určování vzdále 

posti epicentra zemětřesení, 



CiR-A.12 C}1+.i 

Prof, Dre Augustín Seydler (1849 ..a 1891. ) 
~ 

Vyn. ..ka jíst. astronom teoretik ; ad jankt pražské hvězdérriy 

profesor astronomie a matematické fyziky na Karlově univeroitf 

(1881 T 1981) 



CiR-Al2-011 

Prof. Br František Studnička (1836 - 1903) 

Profesor matematické fyziky .na Karlově universitě v Praze 

Napsal knihu "Zeměpis hvězdářský" (1881) a řadu populárních 

astronomických knih. Byl prvním popularizátorem astronomie v 

širokém měřítku u .nás, 



CiR• A:1.2 01.2 

Bratři Fričové 

Zakladatelé hvězdárny v Ondřejově, Dr Josef Frič (1861 - 1945) 
a Jan Frič (1863 - 1897). Oba začali jako dělníci-mechanikové. 
Vlastními prostředky vybudovali dílny pro jemnou mechaniku a 

přesné stroje Jan Frič dal popud k založení hvězdárny v Ondře-

jově, 



CiR—Al2-~O13 

Profo Dr, Gustav Gruss (1854 — 1922) 

Profesor astronomie .na Karlově universitě v Praze v létech 

1892 — 1915. Autor prvé české teoretické knihy o astronomii 

"Základové theoretické astronomie" a velké populární astronomie 

"Z říše hvězd". 



OiR-Al2-014 

Dr Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) 

První slovenský hvězdář světového jména. Pracoval na pařížské 

hvězdárně, byl ředitelem horské observatoře .na MteBla.ncu a pod 

nikl .několik výprav za zatměním Slunce. Pozoroval Halleyovu ko-

metu r. 1910 na Tahiti. Připravoval stavbu velké observatoře na 

Slovensku 



3i0—Al2~018 

oiu ík Jose r  ^nti^ka Smetany v Plzni 

v Kopeckého sadech před budovou Státní vědecké knihovny. J.F.Sme—

tana žil v létech 1801 — 1861. Vystudoval Tilnsofii v Praze, stu—

doval přírodní vědy a fyziku ve Vídni. Od ry _831 působil jako 

suplent a o rok později jako profesor nú fiiloEofickém ústavě v 

Plzni. 

Zabýval se astronomií a napsal prv.; ._ : , -u populární knížku 

"Základové hvězdosloví čili astronomie", kta.rz:. vyšla v r. 1837 v 
v 

Plzni u Reinera a Smida. 

Po řadu let vedl meteorologická pozorování. Jeho záznamy jsou 

dodnes uchovány v knihovně Hydrometcorologich lo ústavu v Praze. 

J.F.Smetana byl bratrancem hudebního sklada'.,ele Bedřicha Sme-

tany. 



CiR-Al2-O22 

H. W. M. Olbers 



CiR~Al2w023 

Fritz Zwicky 

americký stelární astronom (nar. 14.2.1898, zemřel 8.2.1974), 
pracovník vysokohorské observatoře na Mount Wilsonu a později 
na Mount Pal~maru, při rozhovoru o galaxiích za jídelním sto-
lem, během kongresu Mezinárodní astronomické společnosti v 
Praze v roce 1967. 

(S + T vol. 47/5, str. 311 n) 


