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Kadý mluvíme jinou øeèí, máme odlinou kulturu, ijeme v jiných státech,
ale máme spoleèné téma a poslání!

© 2006 Hvìzdárna Valaské Meziøíèí

Váení diváci, ètenáøi!
Výstava, kterou se právì chystáte shlédnout, je urèena nejirí veøejnosti. Hlavním cílem je pøedstavit hvìzdárny a planetária jako funkèní instituce, které zajiují pro spoleènost celou
øadu slueb. A právì jim je výstava vìnována. Ná výbìr se zamìøil na dominantní a aktivní hvìzdárny Zlínského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje na stranì èeské, ilinského a Trenèianského samosprávného kraje na stranì slovenské. Výstava byla pøipravena v rámci projektu Poznávání
bez hranic, který je finanènì podpoøen Fondem mikroprojektù programu Iniciativy spoleèenství INTERREG IIIA Èeská
republika  Slovenská republika 2004 - 2006.

Pøejeme vám pøíjemnou zábavu

Brno
1911 a 1945

A co se dìje na Kraví hoøe dnes?
1) Hlavní pøístroj hvìzdárny, velké planetárium, je umístìn v kopuli o prùmìru sedmnáct a pùl metru, na kterou se promítá kolem devíti tisíc hvìzd,
dvacet mlhovin i hvìzdokup, a také øada tìles Sluneèní soustavy. Pøístroj
planetária dokáže zobrazit hvìzdnou oblohu v libovolný okamžik pøi pohledu
z kteréhokoli místa na Zemi. Navíc je doplnìn soustavou speciálních
projektorù (zobrazují napø. Jupiterovy mìsíce, Sluneèní soustavu pøi pohledu
z vesmíru, meteorický roj, kometu), diaprojektorù, datových projektorù,
špièkovou zvukovou a svìtelnou aparaturou.
2) V naší nabídce poøadù v planetáriu nechybí ani cizojazyèné inscenace a
pøedstavení pro slabozraké.
3) Romantická jsou i pozorování noèní oblohy „na vlastní oèi”. Na brnìnské
hvìzdárnì je k dispozici nìkolik dalekohledù, poèínaje pøenosnými pøístroji
a konèe dalekohledy s objektivem o prùmìru 15 a 20 centimetrù, kterými si pøíchozí prohlížejí zajímavosti veèerního
nebe. Návštìvníkùm ukazujeme Mìsíc, nìkteré planety a samozøejmì i objekty vzdáleného vesmíru – dvojhvìzdy, hvìzdokupy, mlhoviny a galaxie.
4) Naši pracovníci se podílejí na nìkolika odborných pozorovacích programech. JmeJedna z kopulí brnìnské hvìzdárny
nujme skupinu, která sleduje

Poèátky astronomické èinnosti v Brnì, pokud opomeneme starší dìjinná
období, jsou spojeny s Ústavem nižší a vyšší geodézie, pøi kterém v roce 1911
vznikla malá observatoø. Na její èinnost navázal v roce 1922 prof. Bohumil Kladivo, který vyuèoval astronomii na novì vzniklé Masarykovì univerzitì. V roce
1939, kdy došlo k uzavøení èeských vysokých škol, je ukonèena i èinnost zmiòované hvìzdárnièky.

1946 a 1991
Znovu se zaèaly dìjiny astronomie v Brnì psát po skonèení druhé svìtové
války. Èlenové pøírodovìdeckého klubu založili v roce 1946 „Spoleènost pro
vybudování lidové hvìzdárny v zemském mìstì Brnì“. Jak napovídá název, cíl
spoleènosti byl zøejmý. Postavit hvìzdárnu! V otázce stavby se angažovala celá
øada osobností veøejného života v Brnì. Lze jmenovat architekta Karla Šotolu
a profesora Ottu Obùrku, který se stal prvním øeditelem novì vybudované hvìzdárny v Brnì. Stavba byla zahájena 8. srpna 1948 a trvala v první etapì do roku
1954, kdy na Kraví hoøe jako základ hvìzdárny vyrostly dvì pozorovatelny. Je
nutné zmínit, že tzv. severní kopule je majetkem Masarykovy univerzity Brno.
Ve druhé etapì (1959) byl postaven sál malého planetária a potøebné zázemí.
Poslední fází výstavby byla realizace velkého sálu planetária, která probíhala
v letech 1986 až 1991. Celá instituce nese název Hvìzdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brnì.
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promìnné hvìzdy (oznaèuje se akronymem B.R.N.O. – Brno Regional Network
of Observers), jejíž výsledky se èasto citují v odborných èasopisech i sbornících, a také obèanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy, které tvoøí zejména pozorovatelé a obdivovatelé noèní oblohy. Pro odborná pozorování máme k dispozici zrcadlový dalekohled o prùmìru 40 centimetrù a ohniskové
vzdálenosti 1,75 metru. Ten se ve spojení se CCD kamerou ST-7 používá pøedevším k fotometrii promìnných hvìzd. Za dobrých podmínek lze zachytit
hvìzdy až dvacáté velikosti.
(Text pøevzat z internetových stránek Hvìzdárny a planetária Mikuláše
Kopernika v Brnì - www.hvezdarna.cz.)

Súaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosou (Astrostop, Vesmír
oèami detí, Èo vieš o hviezdach, Tajomný vesmír...). Súaž Astrostop je urèená žiakom základných škôl, je realizovaná v rôznych regiónoch kraja. V roku
2006 sa uskutoèní 14. roèník.
Podujatia pre talentované deti a mládež (krúžky, letné tábory, sústredenia,
pozorovacie expedície a praktiká).
Soutì "Astrostop"
Letný astronomický tábor je organizovaný od roku 1995 v rôznych regiónoch Slovenska postupne v spolupráci
s hvezdáròami v Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom. Pre
astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie
a vzdelávacie praktiká.
Výstavy (Vesmír oèami detí, Èaro vesmíru, Perly èierneho Slnka) a
mimoriadne podujatia (semináre, praktiká, atd.).
Odborno – pozorovate¾ská èinnos:
Slneèná fyzika – vizuálne a fotografické pozorovania slneènej fotosféry.
Medziplanetárna hmota – vizuálne, CCD, fotografické pozorovania jasnejších komét a asteroidov, hlavné meteorické roje.
Pozièné merania – hlavný pozorovací program
- totálne zákryty hviezd Mesiacom
- dotyènicové zákryty hviezd Mesiacom
- zákryty hviezd planétami a asteroidami
- urèovanie kontaktov pri zatmeniach Slnka a Mesiaca.

Kysucké Nové Mìsto
1979 a 2006
U vzniku Kysucké hvìzdárny stál kroužek amatérských pozorovatelù, zøízený a podporovaný Osvìtovì kulturním støediskem Mìstského národního výboru a továrnou na výrobu ložisek. Nutno zdùraznit, že hvìzdárna byla postavena dobrovolnou prací èlenù kroužku v rámci akce “Z“. Ke slavnostnímu otevøení došlo v roce 1986, po dlouhých sedmi letech trpìlivé práce.
Hlavné aktivity pre verejnos:
Podujatia pre všetky typy škôl (prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné
astronomické zariadenia).
Pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych
úkazov a objektov.
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Ostrava
1921 a 1945

dil Bedøich Èurda-Lipovský. Astronomická sekce Pøírodovìdné spoleènosti se
aktivnì podílela na èinnosti hvìzdárny až do roku 1962. V roce 1963 se vedoucím hvìzdárny stal Tomáš Pertile, který se vìnoval mìøením okamžikù zákrytù
hvìzd Mìsícem a popularizaci kosmonautiky. Po jeho nuceném odchodu hvìzdárna postupnì upadá, až je pro technickou nezpùsobilost uzavøena (1980–1981).

Rozvoj prùmyslové dùlní èinnost na Ostravsku v druhé polovinì 19. století
pøivedl do regionu celou øadu odborníkù s pøírodovìdným nebo technickým
vzdìláním. To se odrazilo i ve spolkové èinnosti, pøedevším v založení Pøírodovìdné spoleènosti (1907). Zájem o astronomii se projevil v roce 1921 rozšíøením spoleènosti o astronomickou sekci. Ta svou èinnost zamìøila na poøádání
astronomického kurzu pro širokou veøejnost. Aktivnì se podílela i na spoleèenském životì v regionu až do zøízení protektorátu v roce 1939, kdy došlo k výraznému omezení èinnosti všech zájmových organizací. Pøesto její èlenové pokraèovali v èinnosti a v roce 1941 zaèali plánovat výstavbu hvìzdárny.

1980 a 2006
Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravì se zrodila jako souèást projektu výstavby Astronomicko-geodetické a geofyzikální základny, kterou realizovaly ve druhé polovinì 70. let Ostravsko-karvinské doly, Vysoká škola
báòská a Oblastní národní výbor Ostrava-Poruba. Hvìzdárna a planetárium
Báòské mìøické základny Vysoké školy báòské zahájila zkušební provoz v roce
1980. Pravidelný provoz zahájilo planetárium v roce 1985 a sním také odborná
èinnost na hvìzdárnì. Ta byla zamìøena na program Fotosferex a mìøení
okamžikù zákrytù hvìzd Mìsícem. V oblasti vzdìlávání nabízelo planetárium
celou øadu poøadù, jako napøíklad „Kolik je sluníèek“ (1987), „Hmota a síla vesmíru“ (1988). Èas a prostor byl také vìnován volnoèasovým aktivitám v podobì
astronomického kroužku a klubu. V letech 1986 a 1987 byl v planetáriu Èeskoslovenskou televizí Ostrava natáèen soutìžní poøad „Všechno za minutu“.

1945 a 1955
Pováleèné období je ve znamení jednání s úøady o možnosti výstavby hvìzdárny. Úspìchu bylo dosaženo až v roce 1952, kdy bylo rozhodnuto o umístìní pozorovatelny s kopulí o prùmìru 4,8 m na terasu domu Fénix (Èeskobratrská ul.,
Ostrava). Vybavení hvìzdárny tvoøil refraktor o prùmìru objektivu 300 mm a nìkolik pøenosných pøístrojù. Organizaènì byla hvìzdárna pøièlenìna k Mìstskému národnímu výboru jako jeho osvìtové zaøízení – Lidová hvìzdárna v Ostravì.

1990 a 2006

1956 a 1980

V devadesátých letech rozšiøuje planetárium nabízený program. Pøibývá
poøadù s ekologickou tématikou. V letech 1991 až 1993 je poøádán astronomický kurz, který se pozdìji zmìnil v astronomický klub. Pro pedagogy základních a støedních škol je organizován semináø.

V roce 1956 byla hvìzdárna slavnostnì otevøena a pøedána veøejnosti k užívání. Prvním øeditelem se stal Ing. František Svìták, kterého v roce 1961 nahra-

6

Od roku 1993 je poøádán „Ostravský astronomický víkend“. Také zde probíhaly akce s neastronomickou tématikou, napø. koncerty (Hudba pod hvìzdami,
Jazz pod hvìzdami) a výstavy umìní (od roku 2003 galerie MIRA). Dochází také
k obmìnì technického zázemí planetária - dokupují se poèítaèe, videoprojektory apod.
Odborná èinnost hvìzdárny byla zamìøena na pozorování promìnných
hvìzd. Pro tyto úèely byla v roce 1996 zakoupena CCD kamera ST-7. Do roku
1998 probíhala také spolupráce na programu Fotosferex. Úspìšnì se rozvíjel
demostrátorský kurz, a vznikl také klub demonstrátorù. Hvìzdárna využívá
èleny klubu pøedevším pro realizaci pozorování s veøejností.

STRETNUTIE S VESMÍROM, v rámci ktorého žiaci majú príležitos strávi väèšinu
noci pod živou hviezdnou oblohou spojený s pobytom. Program okrem pozorovaní je doplnený astronomickými prezentáciami naväzujúcimi na uèivo základných škôl, 3D programami atï.
K ïalším aktivitám hvezdárne smerom k širokej verejnosti môžeme
zaradi – VIRTUÁLNE PLANETÁRIUM,
v rámci ktorého sa prezentujú astronomické úkazy daného mesiaca,
Star*Con – stretnutie priate¾ov astronómie a vedeckej fantastiky, letný
astronomický tábor – HST (HVIEZDNA STANICA TEENAGER), Ebicykel
Slovenských Astronómov èiže ESA –
jazda astrómov amatérov po slovenských a moravských hvezdáròach
a kultúrnych pamiatkach ako
i AstroTECH - kurz brúsenia astroHornonitrianská hvezdáreò
nomických zrkadiel.
a zatmìní Mìsíce
Základom pozorovaní je vizuálne pozorovanie Slnka, zákresy fotosféry. V oblasti medziplanetárnej hmoty sa
využíva celooblohová komora pre fotografické sledovanie bolidov. Usporadúvajú sa expedície za sledovaním aktivity meteorických rojov. V rámci materiálnych možností sa uskutoèòujú pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom
pomocou èiernobielej TV CCD kamery, premenných hviezd a astronomická
fotografia.

Partizánske
1988 a 2006
V našem výbìru je Hornonitrianská hvezdáreò nejmladší; pro veøejnost
byla otevøena v roce 1988. Zde se jedná o zcela rozdílný pøíbìh. Vznikla již jako
profesionální astronomické pracovištì s plným vybavením a jasnì definovaným posláním, a tak doplnila sí hvìzdáren, které existovaly na území tehdejší Èeskoslovenské socialistické republiky.
ažisko popularizaèno - vzdelávacej práce spoèíva v popularizácii astronómie, kozmonautiky a príbuzných vedných odborov. Do roku 2005 hvezdáreò
navštívilo viac ako 170 tisíc návštevníkov. V náväznosti na uèivo žiakov základných škôl hvezdáreò ponúka programy, ktoré svojim obsahom naväzujú na uèivo prírodovedy, zemepisu a fyziky. Od roku 2003 hvezdáreò v Partizánskom ponúka, v rámci svojich ubytovacích priestorov Hviezdnej osady ORIÓN, program
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Uherský Brod
1953 a 1961

expedice za pozorováním meteorù atd.
Hvìzdárna je natolik úspìšná, že kapacitnì pøestává návštìvníkùm staèit.
Z tohoto dùvodu došlo v druhé polovinì 80. let k stavebním úpravám. Hvìzdárna byla rozšíøena o pøednáškový sál, promítací kabinu, fotokomoru, kanceláø apod. Návštìvník se tak pøi pøednášce, pozorování èi jiné akci cítí pohodlnì
a útulnì. Dochází také k profesionalizaci provozu hvìzdárny. Na plný úvazek je
pøijat odborný pracovník. Shodou okolností je to syn RNDr. Rajchla, který stál
u zrodu hvìzdárny.

U zrodu hvìzdárny byl astronomický kroužek, který pùsobil pøi Závodním
klubu pracujících Zbrojovky v Uherském Brodì. Ta také v roce 1958 významnì
finanènì podpoøila stavbu, a proto mohlo dojít v roce 1961 k jejímu
slavnostnímu otevøení. Významnou úlohu pøi realizaci stavby hvìzdárny sehrál
RNDr. Rostislav Rajchl, v té dobì astronom na Štefánikovì hvìzdárnì v Praze.

1989 a 2006

1961 a 1974

Zmìny po roce 1989 se výraznì dotkly i èinnosti hvìzdárny v Uherském Brodì. Ta pøechází do majetku mìsta
a stává se souèástí Kulturního domu. Nové podmínky
umožòují další rozvoj, hlavnì v technické vybavenosti:
CCD kamera ST-7, datový projektor, spektrohelioskop,
datová sí, internet. V øíjnu 2003 poctila hvìzdárnu
významná návštìva. Na krátkou besedu pøiletìli Eugen
Cernan a John Blaha, ameriètí kosmonauti, v jejichž
žilách koluje èeská a slovenská krev.
Dalekohled Coudé
V souèasnosti probíhá instalace nového dalekohledu
(refraktor Newton 500/2500 mm), kamery typu Maksutov (o prùmìru 300 mm)
a ovládací elektroniky.
Hvìzdárna se mùže pochlubit ještì jednou raritou. Není sice umístìna
pøímo na hvìzdárnì, ale je s ní úzce spjata. Jsou to astronomické hodiny
Vilibalda Rùžièky, které jsou vystaveny v budovì radnice mìsta Uherský Brod.

Hvìzdárna byla vybavena refraktorem Coudé 150/2250 mm od firmy Carl
Zeiss Jena. Tímto dalekohledem je vybavena celá øada èeských a slovenských
hvìzdáren. Vdìèí za to komfortu, který tyto pøístroje poskytují pozorovatelùm. V pøípadì této hvìzdárny je zajímavý kupec. Tím byla Ústøední rada
odborù se sídlem v Praze, která dalekohled hvìzdárnì v Uherském Brodì darovala. Hvìzdárna nemìla placené zamìstnance, ale i pøesto vzkvétala. Bylo dobudováno sociální zázemí, každoroènì byly otvírány kurzy astronomie pro žáky
základních škol. Jeden z tìchto kurzù absolvoval Mgr. Radek Peøestný, dnes vedoucí skupiny Dynamika umìlých družic Astronomického ústavu ÈAV a manažer
projektu MIMOSA.

1975 a 1988
V amatérských podmínkách se èinnost hvìzdárny úspìšnì rozvíjí. Dle
pøedpovìdí je organizováno pozorování zákrytù hvìzd Mìsícem, jsou poøádány
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1955 a 1960

Valaské Meziøíèí
1920 a 1946

Po dokonèení a slavnostním otevøení (øíjen 1955) zaèali pracovníci Hvìzdárny Valašské Meziøíèí nabízet své služby veøejnosti. Dnes mùžeme s jistotou øíci, že se zde konala pozorování pro veøejnost, exkurze, a také byla
organizována doplòková výuka pro školy. Odborný pozorovatelský program
vycházel z èinnosti astronomické sekce. Dodnes jsou známy pozorovací meteoráøské expedice, konané na nedalekém vrchu Hlaváèky.
V oblasti pozorování Slunce byl zlomový rok 1957, který byl vyhlášen „Mezinárodním geofyzikálním rokem“ a na hvìzdárnì se Slunce zaèalo systematicky
pozorovat.
Pozorování Slunce pøedstavuje následující typy pozorování:
- celkový snímek Slunce (fotosféra);
- detaily na sluneèním disku – aktivní oblasti (fotosféra);
- celkové pøehledové snímky protuberancí – od druhé pol. 70. let;
- detailní snímky protuberancí – od druhé poloviny 70. let;
- pozorování aktivních oblastí v chromosféøe – po roce 2002.
Od devadesátých let se ke snímkování využívá také CCD technika.

Poèátky astronomické èinnost ve Valašském Meziøíèí budou navždy spojeny
s osobou Antonína Ballnera. Ten kolem roku 1920 založil astronomický kroužek,
jehož èlenskou základnu tvoøili studenti gymnázia a místní èlenové Èeské astronomické spoleènosti. Ballnerùv význam spoèívá v organizaci práce kroužku a v provozování soukromé hvìzdárny. Tu spolu se svým strýcem postavil nìkdy mezi lety 1926 až 1929. K astronomickým pozorováním a schùzkám amatérských astronomù byla využívána až do roku 1955. Èinnost kroužku byla zamìøena na pozorování (Slunce, planety, komety, meteorické roje, promìnné hvìzdy atd.), pøednáškovou èinnost a výrobu dalekohledù.

1947 a 1955
Nevyhovující prostory Ballnerovy hvìzdárny a rozrùstající se poèet èlenù, tehdy již Astronomické sekce Muzejní spoleènosti ve Valašském Meziøíèí,
byly impulsem k postavení nové hvìzdárny. S realizací se zaèalo již v roce 1945.
První etapa byla zahájena veøejnou sbírkou, která probíhala v rùzných obmìnách až do roku 1949. Samotná stavba zaèala v roce 1947 a s urèitými problémy
(pováleèný nedostatek stavebního materiálu, mìnové reformy a znehodnocení
finanèních prostøedkù získaných ze sbírek, celospoleèenské zmìny po roce
1948) probíhala až do roku 1955. V tomto období prokázal svùj organizaèní
talent Josef Doleèek, který se stal prvním øeditelem hvìzdárny.

Ballnerova hvìzdárna
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Sluneèní protuberance dne 4. 4. 2002

1960 a 1990

Vzhledem ke své poloze jsou mnohé hvìzdárny využívány i k neastronomických pozorováním, jako jsou napøíklad meteorologická a klimatologická mìøení.

O další rozvoj hvìzdárny a jejího odborného programu se zasloužil druhý
øeditel Ing. Bohumil Maleèek. V letech 1961 až 1962 na základì celostátního
úkolu (uloženo Ministerstvem školství) jako první zorganizoval sí pozorovatelù
zákrytù hvìzd tìlesy Sluneèní soustavy. Podle jeho vzoru byly budovány
obdobné pozorovatelské sítì v NDR, Polsku, Jugoslávii apod. V roce 1964 vyrostla v areálu hvìzdárny tzv. jižní budova jako pracovištì pro odborné programy. Vznikl také projekt dalšího rozšíøení hvìzdárny a výstavby planetária,
který však nebyl realizován.

Z pozorovacího deníku Ladislava Šmelcera – bøezen 2006
I pøes záplavy (podmáèený trávník na hvìzdárnì) bylo možné uskuteènit
nìjaká pozorování – 2419 mìøení bìhem 10-ti dní. Je potìšitelné, že je možné
trochu pøedvídat chování miridy T UMi. Po strmém nábìhu do maxima nyní
pomalu slábne. Podle pøedchozích maxim se dá oèekávat, že takto setrvá
nìkolik desítek dní a pøedvede ještì jedno maximum. Symbiotická promìnná
YY Her už se dostala slušnì nad obzor a pokraèuje její monitorování. Po více
než tøímìsíèní pøestávce je možné prohlásit, že se dostala do normálního stavu
po vzplanutí (maximum v listopadu 2005). V prùbìhu letošní sezóny mùžeme
oèekávat další zákryt složek.

1990 a 2006
Zmìny v devadesátých letech 20. století se dotkly i hvìzdárny, a to pøedevším ve vztahu k návštìvníkùm. Nabízené poøady se staly atraktivnìjší a zvýšila se i nabídka. Dnes je zcela bìžné, že návštìvník se odpoledne na hvìzdárnì
zaposlouchá do lidových písní a veèer se stane pozorovatelem noèní oblohy.
Nelze ani opomenout skuteènost, že naše hvìzdárna je kulturní památkou a nabízí pro milovníky architektury nevšední zážitek v podobì hlavní budovy,
kterou navrhl akademický architekt Zdenìk Plesnik. Milovníci technických památek jistì ocení rekonstruovanou Ballnerovu hvìzdárnu. Zcela nových kvalit
bylo dosaženo v rámci programù doplòkové výuky. Nová technika, pøedevším
digitální projektor a multimediální software, umožòují daleko srozumitelnìjší
zobrazování vysvìtlovaných jevù. Zcela odlišným typem programu je „Sluneèní
soustava v pøírodì“. Ta umožòuje malý školákùm podílet se pøímo na výuce.
Zmìnami prošel i odborný program. Hvìzdárna se dnes soustøeïuje na pozorování tzv. promìnných hvìzd, pokraèuje program pozorování projevù sluneèní
aktivity.

Pozorovatelské
stanovitì
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Promìnná hvìzda V838 Mon

Vsetín
1948 a 2006

let, kdy byla amatérská optika dalekohledù nahrazena optikou profesionální od
svìtoznámé firmy Carl
Zeiss Jena. Vymìnìna byla
také montáž dalekohledu.
Samotná hvìzdárna byla
rozšíøena o mechanickou
dílnu a fotokomoru. V následujících letech docházelo k dalším úpravám hvìzdárny a jejího okolí tak,
aby mohla plnit svou funkZ pøednákového sálu vsetínské hvìzdárny...
ci. Již od poèátku existence hvìzdárny je její èinnost zamìøena na vzdìlávání a popularizaci. Standardnì jsou nabízeny pøednášky, besedy, pozorování denní a noèní oblohy hvìzdáøskými dalekohledy a astronomické kroužky. Odborní pracovníci se také vìnují astronomickým pozorováním a ve spolupráci s amatérskými pozorovateli
realizují napøíklad CCD fotometrii komet. Zpracovaná mìøení jasností komet
jsou odesílána do databáze mezinárodní organizace ICQ (International Comet
Quarterly).
Koncem šedesátých let zaèala hvìzdárna pravidelnì vydávat astronomický
zpravodaj INFORMÁTOR, který vycházel až do roku 1982. V souèasnosti je vydáván ètvrtletní bulletin ATHENA.
Od roku 1950 navštívilo hvìzdárnu asi 470 000 návštìvníkù. Od roku 1965, kdy
se zaèala vést podrobnìjší evidence, uspoøádali pracovníci celkem 15 300 akcí.

U vzniku vsetínské hvìzdárny stáli dva nadšení astronomové amatéøi
Oldøich Køenek a František Dostál. Ti se nejdøíve pokusili o výrobu vlastního
dalekohledu a stavbu soukromé hvìzdárnièky. Tento plán opustili pøi vzniku
poboèky ÈAS (18. 11. 1948), jejíž vznik iniciovali. V této souvislosti také vzniká
pøípravný výbor pro výstavbu hvìzdárny. Ve stejném období je založen astronomický odbor pøi Závodním klubu ROH Zbrojovky Vsetín (o nìco pozdìji vzniká
astronomický odbor i u závodního klubu MEZ Vsetín), který se zapojil do pøípravy stavby.
Již na poèátku pøíprav výstavby hvìzdárny bylo zøejmé, že budou znaèné
problémy s finanèním zajištìním celého projektu. Výtìžek veøejné sbírky
a drobné dary nemohly pokrýt veškeré náklady. Hrozilo, že výstavbu hvìzdárny
nebude možné realizovat. Situaci zachránily místní
úøady (Mìstský národní výbor a Okresní národní výbor), které poskytly èástku kolem 300 000 Kè.
Stavba byla zahájena 11. kvìtna 1949 a slavnostní pøedání hvìzdárny hvìzdáøùm se uskuteènilo
30. èervence 1950. Dalším krokem byla výroba astronomického dalekohledu. Tohoto úkolu se ujal Oldøich
Køenek a zkonstruoval zrcadlový teleskop o prùmìru
hlavního zrcadla 200 mm, který se stal hlavním dalekohledem hvìzdárny. Výmìna optických pøístrojù
Celooblohová komora byla provedena v roce 1956 a na poèátku šedesátých
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Zlín
1950 a 2002

zbourat starou døevìnou vrátnici poboèky firmy v Hulínì. Místo likvidace nabídli vrátnici zlínským astronomùm. A tak místo kamenné reprezentativní observatoøe, hodné
krajského mìsta, byla postavena hvìzdárnièka døevìná, s odsunovací støechou.

2002 a 2006

První øádky kroniky zlínských astronomù se zaèaly psát 11. øíjna 1950, kdy
se v rámci Závodního klubu Svit ustavil astronomický kroužek, v jehož èele
stanul Josef Prášil. První schùzky se odehrávaly ve Spoleèenském domì (dnešní
hotel Moskva) a byly zamìøeny na samostudium astronomické literatury. Po
zakoupení dalekohledu zaèali pozorovat noèní oblohu a ovìøovat si tak
teoretické znalosti, naèerpané z literatury.

Astronomická idyla netrvala pøíliš dlouho. Od slavnostního otevøení (6. èervna 1953) uplynulo pouhých šest let, když byla zahájena výstavba gymnázia. Ve
stavebních plánech se s hvìzdárnou nepoèítalo. Byla urèena k demolici, na jejím místì mìla stát fontána. Dny, mìsíce a roky se však demolici daøilo zlínským astronomùm odkládat. Až v roce 2002 byl osud hvìzdárnièky zpeèetìn.
Rekonstrukce gymnázia si vyžádala odstranìní objektu hvìzdárny. Rozhodnutí
o demolici bez náhrady vyvolalo odpor èlenù Zlínské astronomické spoleènosti
(ZAS) a èásti obyvatel mìsta Zlína. Radnice po dlouhých o odmítavých jednáních nakonec pøistoupila na výstavbu nové observatoøe. Zrekonstruován byl
i hlavní dalekohled hvìzdárny.
Výstavba trvala pouhé tøi roky (2001–2004), autorem architektonické podoby je Ing. arch. Ivan Havlíèek. K otevøení hvìzdárny došlo 9. 1. 2004. Provozovatelem hvìzdárny je Zlínská astronomická spoleènost, obèanské sdružení,
které vzniklo v roce 1992. Budova hvìzdárny je v majetku mìsta Zlína.
Dnešní náplò práce hvìzdárny je závislá na èinnosti dobrovolníkù, to se
týká pøedevším doplòkové výuky. Také zde pracují astronomické kroužky
a o letních prázdninách je poøádán tábor ve Vlèkové. V programu hvìzdárny
najdeme také celou øadu kulturních akcí, jako jsou výstavy, hudební veèery
atd. Odborný pozorovatelský program je zamìøen na astrofotografii a promìnné hvìzdy.

Panorama areálu staré zlínské hvìzdárny

Nevyhovující prostory Spoleèenského domu pøivedly zlínské hvìzdáøe na
myšlenku vlastní observatoøe. Podobnì jako ve Valašském Meziøíèí nebo na Vsetínì zaèaly práce na získání pozemku, stavebních plánù a penìz na samotnou
stavbu. Podaøilo se sice získat rùzná povolení, vyjádøení, schválení atd., ale
v otázce finanèního zajištìní nebyli u úøadù úspìšní. Prostì se nevešli do plánu.
Jediným dílèím úspìchem bylo získání penìz na stavbu dalekohledu. Sen o hvìzdárnì se pomalu rozplýval. Shodou náhod chtìly Závody pøesného strojírenství
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ilina
1961 a 2006

priaznivej vidite¾nosti doplnené pozorovaním výnimoèných úkazov a astronomických javov. Veèerné verejné pozorovania navštívi priemerne roène 1 300
návštevníkov, v závislosti od podmienok a poèasia. Spolu uskutoèní hvezdáreò
priemerne roène 350 podujatí (prednášok, besied, premietaní filmov a videa,
súaží, výstav, konzultácií, metodických návštev, podujatí pre letné tábory,
záujmové krúžky a pod.) pre 8 – 12 tisíc návštevníkov, pod¾a poèasia a iných
okolností.
Pozorovate¾ské programy:
V minulosti sa hvezdáreò zaoberala najmä rádioastronomickými pozorovaniami v oblasti stredných a ve¾mi dlhých vån. V spolupráci s ústavom ÈSAV
v Ondøejovì boli vyvinuté prístroje zaznamenávajúce rádiové šumy z oblasti
pólu a zenitu na frekvenciách 22 – 37 MHz, ktoré pracovali v rokoch 1961 – 1977.
Až do roku 1999 pracovali tiež prijímaèe SEA efektov na frekvenciách 10 – 33 kHz,
ktorých pozorovania, pravidelne publikované (Solar Radio Data – Prompt
Report) definitívne ukonèilo zavedenie trolejbusovej dopravy v Žiline.
Pozorovania slneènej fotosféry – refraktorom 110/1300 mm sa premieta
fotosféra na protokol o priemeru 250 mm, ktorý sa štandardne spracováva.
Priemerne je v poslednom období v Žiline registrovaných roène 256 dní s urèením relatívneho Wolfovho èísla škvàn.
Pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom – stanica SZ161- Hvezdáreò v Žiline,
má 5 pozorovate¾ov, ktorí klasickou metódou roène v premere registrujú 55 totálnych zákrytov hviezd Mesiacom.
Pozorovanie zákrytov hviezd planétkami – pod¾a predpovedí I.O.T.A a ILOC
sme schopní registrova aj zákryty hviezd planétkami, pomocou priamych
pozorovaní, TV CCD kamerou, resp. digitálom CANON 350D.

Byla zøízena v roce 1961 jako „¼udová hvezdáreò mesta Žilliny“ s úmyslem
popularizovat astronomii a pøírodní vìdy. Pùvodnì hvìzdárna sídlila v místní
èasti Žilliny pojmenované „Malý Diel“, až pozdìji pøenesla své sídlo do centra
mìsta. Vzhledem k nepøíznivým pozorovacím podmínkám,
které má hvìzdárna v centru
mìsta, je pozorovatelna „Malý
Diel“ využívána jako hlavní pozorovací stanovištì. Hvìzdárna
také spolupracuje s amatérskými astronomy na novì vzniklé mini-observatoøi Galileo v KaFotografie ¼udové hvezdárny z roku 1962 mennej Porube.
Popularizaèno poradenská èinnos:
Nosným programom hvezdárne v Žiline je popularizácia astronómie a príbuzných prírodných a technických vied v nadväznosti na kultúrno – osvetové,
záujmové a vzdelávacie aktivity detí, mládeže a študentov. Mimo týchto organizovaných aktivít je pre širokú verejnos pozorovate¾òa na Malom Diele prístupná obvykle dvakrát týždenne. Pozorovania objektov na oblohe, Mesiaca,
planét a hviezd v rôznych štádiach astrofyzikálneho vývoja býva v období
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KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ HVÌZDÁRNY A PLANETÁRIA
Hvìzdárna Valašské Meziøíèí
pøíspìvková organizace Zlínského kraje
Vsetínská 78, Valašské Meziøíèí 757 01
telefon: + 420 571 611 928
e-mail: info@astrovm.cz
URL: http://www.astrovm.cz/
Hvìzdárna Vsetín
souèást Muzea regionu Valašsko,
pøíspìvkové organizace Zlínského kraje
Jabloòová 231, Vsetín 755 11
telefon/fax: +420 571411819
e-mail: hvezdarna@vs.inext.cz
URL: http://www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/
Hvìzdárna Zlín
provozuje Zlínská astronomická spoleènost,
obèanské sdružení
Lesní ètvr III/5443, Zlín 760 01
telefon: + 420 577 436 945
e-mail: zas@zas.cz
URL: http://www.zas.cz/

Hvìzdárna Domu kultury Uherský brod
souèást Domu kultury Uherský Brod,
pøíspìvková organizace mìsta Uherský Brod
Prakšická è.p. 2222, Uherský Brod 688 11
telefon: + 420 572 634 690
e-mail: hvezdarna@ub.cz
URL: http://www.ub.cz/hvezdarna/

Hvezdáreò v Žiline
pøíspìvková organizace
Žilinského samosprávneho kraja
Horný Val 20/41 Žilina 01001
telefon: +421 417 634 371; e-mail:
hvezdaren@hexanet.sk;
URL: http://www.hvezdaren.zilina.net/

Kysucká hvezdáreò v Kysuckom Novom Meste
pøíspìvková organizace
Žilinského samosprávneho kraja
Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto 024 01
telefon: +421 414 212 946
e-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk
URL: http://www.astrokysuce.sk/

Hvìzdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brnì
pøíspìvková organizace mìsta Brna
Kraví hora 2, Brno 616 00
telefon: +420 541 321 287
e-mail: e-mail@hvezdarna.cz
URL: http://www.hvezdarna.cz/

Hornonitrianská hvezdáreò v Partizánskem
pøíspìvková organizace
Trenèanského samosprávneho kraja
Malé Bielice 59, Partizánske 958 01
telefon: +421 387 497 108
e-mail: mester@hvezdaren.sk
URL: http://www.hvezdaren.sk/

Hvìzdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravì
souèást Vysoké školy báòské
tø. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 708 33
telefon: +420 596 911 005
e-mail: tomas.graf@vsb.cz
URL: http://planetarium.vsb.cz/

Dìkujeme vem pracovníkùm hvìzdáren a planetárií,
za poskytnutí materiálù potøebných pro vytvoøení této výstavy!
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