












MARIE MICHALOVÁ (1908-1984)
V pánské společnosti amatérských hvězdářů nebylo nikdy mnoho žen. Pozapomenutou osobností v dějinách hvěz-
dářství na Valašsku je Marie Michalová, která byla nejen řádnou členkou astronomické sekce a odbočky ČAS, ale 
i aktivní organizátorkou astronomických pozorování a dalších akcí. Patřila do skupiny poválečných členů, kteří 
aktivně vystupovali ve prospěch stavby hvězdárny. Na počátku 50. let se stala i předsedkyní astronomické sekce 
a aktivně se snažila dotáhnout projekt stavby hvězdárny do úspěšného konce. Toto období bylo pro rozestavěnou 
hvězdárnu klíčové, protože reálně hrozilo, že se stavba nedokončí.

Marie Michalová (označena šipkou) se členy Astronomické sekce Městského 
muzea v roce 1951.

Marie Michalová byla od roku 1955 
lektorkou astronomické kroužku.

V roce 1955 dochází k obnovení činnosti astronomického 
kroužku, do kterého se zapojuje i Marie Michalová jako 
lektorka.
K činnostem amatérských hvězdářů patřila i stavba zrca-
dlových dalekohledů, která byla organizována v kurzech 
broušení zrcadel. Na jedné z takových akcí si Marie Mi-
chalová vybrousila vlastní zrcadlo a sestavila Newtonův 
teleskop. Tento přístroj se dochoval díky jejímu synovi 
Ing. Jaromíru Michalovi, který jej věnoval do sbírek hvěz-
dárny.

Malý astronomický teleskop se svojí majitelkou. Dalekohled je 
v současností součástí sbírek hvězdárny (dar od Ing. Jaromíra Michala).

Brigáda na hvězdárně (asi 1947-48).



PENÍZE PRO HVĚZDÁŘE
Financování stavby hvězdárny měly zajistit veřejné sbírky a dary. V letech 1945 a 1946 proběhly dvě veřejné sbírky, 
jejichž součástí byly doprovodné akce, které měly přilákat dárce - prodej poukázek na cihlu v hodnotě 5 Kčs, po-
řádání estrád a promenádních koncertů, veřejné přednášky a astronomická pozorování. První sbírka v roce 1945 
byla velmi úspěšná a astronomické sekci se podařilo zajistit do fondu pro postavení hvězdárny 194 900 Kčs. Tento 
úspěch ale negovala měnová reforma z 1. listopadu 1945, kdy se získané prostředky staly součástí vázaného vkladu 
s omezenými dispozičními právy. I přes urgence a žádosti u Likvidačního fondu měnového v Praze nebyly pro-
středky uvolněny. V roce 1946 byla organizována nová sbírka, ale její výnos činil pouze 20 412 Kčs.



PENÍZE PRO HVĚZDÁŘE
Počátkem roku 1948 se astronomická sekce neúspěšně obrátila na 
Městský národní výbor ve Valašském Meziříčí se žádostí o dotaci. 
O něco úspěšnější byla v roce 1949, kdy nejdříve požádala o dar ve 
výši 50 000 Kčs a v říjnu o dalších 100 000 Kčs.
O finanční pomoc také žádala u Okresního úřadu ve Valašském 
Meziříčí, Krajského národního výboru v Gottwaldově a na minis-
terstvu školství. Stavbu hvězdárny se také podařilo v roce 1949 zařa-
dit do plánů první pětiletky (1949-1954) pod názvem Krajská lidová 
hvězdárna. Investorem se stal Krajský národní výbor v Gottwaldo-
vě, který dostavbu hvězdárny a stavbu domku pro správce ocenil 
na 1 280 000 Kčs s datem dokončení 31. 12. 1951. Stavbu prováděl od 
roku 1950 Okresní stavební komunální podnik Valašské Meziříčí. 
Ke skutečnému dokončení stavby došlo až v roce 1955, kdy nově 
vzniklá organizace Lidová hvězdárna ve Valašském Meziříčí požá-
dala o kolaudační řízení.
V průběhu výstavby hlavní budovy hvězdárny v roce 1954 byla také 
započata stavba domku pro správce.







AMATÉRŠTÍ ASTRONOMOVÉ 
Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ 1924-1948

Unikátní seznamy členů astronomického kroužku v letech 1924 až 1948. Díky těmto dokumentům jsme 
schopni doložit členskou základnu spolkové činnosti astronomické a její vývoj v čase.

















- maximální teplota (2 m) 36,6 °C 8. 8. 2013
- minimální teplota (2 m) -26,6 °C 7. 1. 1985
- maximální denní úhrn srážek 159,4 mm 6. 7. 1997
- maximální měsíční úhrn srážek 515,0 mm červenec 1997
- minimální měsíční úhrn srážek 0,1 mm listopad 2011
- maximum nového sněhu za 24 hodin 40 cm 29. 12. 2005
- maximální sněhová pokrývka 79 cm 13. 2. 2006
- poslední sněžení (sníh roztál) – 23. 5. 2004
- maximální doba slunečního svitu 326,3 hodin září 2003
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