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NĚKOLIK P Ř Í S P Ě V K Ů K DĚJINÁM ASTRONOMIE 
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 

MORIC REMEŠ 

katedry fysiky přírod, fakulty.) 

Myslím, ze nejstarší astronomickou památkou na Moravě a ve Slezsku je 
olomoucký orloj. Podle Wolného sestrojil jej mezi lety 1420 a 1422 mistr 
Antonín Pohl, původem Sas, v Olomouci usedlý. Rok vzniku olomouckého 
orloje není historicky doložen, pravděpodobně byl orloj sestrojen souěasně 
s orlojem pražským, jak píše V.Nešpor v Děj omouee. První 
historická zpráva je z r. 1529 (H. Kux: Das Rathaus zu Olmiitz). R. 1572 
Hanuš Pohl z Olešnice v Pruském - lc/sl, n, pravnuk Antonína Pohla, a Pavel 
Fabricius, zvaný Laubensis, c. k. ví<lcn I o. ncncinatik. orloj obnovili a opatřili 
hvězdným planetáriem. O jeho dalších osudech mámo dostatečnou literaturu. 

Astronomickou památkou jsou také sluneční hodiny. Bylo jich v dávných 
dobách na M< !o li na koKloleeh. zámcích a jiných význač
ných budovách, některé umělecky vyzdobené. Při opravách a přístavbách 
byly mnohé z nich odstraněny, po některých se zachovaly jen větší nebo menší 
zbytky. 

Ze zrušeného kláštera olomouckých augustiniánů se zachovaly ve studijní 
knihovně dva velké globusy, jeden astronomický, druhý geografický. Dnes 
jsou umístěny v chodbách Salesiana. Na astronomickém globu je čitelný 
nápis: A. M. D. G. Sphaera haec Anno 1695 perfecto pro Calculationis Sua 
Epocha respicit Annum Christi Mfflesimum scptigentesimum. 

Mezi rukopisy olomoucké universitní knihovny nalezneme pod značkou 
MS II V 24 zajímavou knihu s dřevěnými deskami a koženým hřbetem, 
formátu velké oktávy (16,5x22,5). Podle černé dřevěné vazby lze bezpečně 
říci, že kniha náležela kartuziánům olomouckým, dříve dolanským, neboť 
stejně vázané knihy téhož kláštera jsou nejen v universitní knihovně, nýbrž 



i v zemském archivu moravském. Jde o kalendář z konoe XV. století s astrono
mickým obsahem. Podrobnější popis a rozbor je nesnadný, proto se zatím 
omezuji na hlavní v«ci. 

Listy 1 ab—11 ab věnovány jsou jednotlivým měsícům, z nichž každý má 
latinské a vedle něho německé jméno, pak následuji liturgicky kalendář, 
astronomické údaje o konjukci a oposici. asi Slunce a Měsíce, pro jednotlivé 
měsíce v letech 1475-1494 1513. Měsíc listopad schází, zbylý odřczek pa
píru nasvědčuje, že byl b • -
dierum. tabulky k sestavo-, ani církevního roku. Tabule region um quae pertinet 
ad elevationoin poli. Tabuía solis pro léta 1492 - 1533. Tabula lunae pro léta 
1492-1534. Tabulky zatmění Slunce a Měsíce od r. 1493 1530 s barevnými 
obrázky, označujícími velikost zatmění. \'ysvětii\k\ k tabulkám. Konečně je 
zde tabulka pohybu Jupiterova Tabula niotiis Jiivis. Xa dalších listech 
jsou rozličné pokyny a poznámky nohvězdářské. 

V olomoucké universitní knihovně je ještě druhá rukopisná knížka v dře
věných, kozí potažených deskách s koženým již poškozeným hřbetem a s ko
vovou sponou. Signaturu MS 2 VIII. 53 ':!r>4,' velikost 8 x 10,5 cm. Na vnitřní 
straně první desk\ je \-|epcn drobně popsaný list. na němž čtu: Anno Domini 
1492 — 11. Augusti. Na jiném místě je připsáno: Anno 1606—7. Sept. fol. 328 
Catalogo insciptus Domus Probationis Societatis Jesu Brunae. Následují dvě 
tabulky pod sebou, obsahující data ]>ohybu planet, pak další astronomické 
poznámky, těžce čitelné a dosud jen částečně rozluštěné. Dále je: Tabula 
dei línat íonis solis, quae est distancia eius ab aequinoctiali secundum Albotegni 
(Albategnius — latin. Al-Battani, slavný arabský astronom, který se narodil 
uprostřed IX. století v Mesopotamii a zemřel r. 929). Odstavce výkladů 
s nadpisy: De aureo numero, Canon super tabulam festorum mobilium, 
intervallum carnispriviales festaque, De cirelo solari et littera dominicali. 
De loco solis vero, De loco lunae vero. Kalendář pro měsíce 1. —12. Tabula 
radicum solis et lunae, Tabula intervallorum et festorum mobilium, Tabula 
signorům et minucioruin, De inventione regionis quocunque die volueris. 
Astronomický obsah mají jen uvedené listy rukopisu. Všechno ostatní vy
plňují Žalmy řecko-latinsko-hebrejské, nárys hebrejské mluvnice, hebrejský 
slovník, aramejský slovník, hebrejské žalmy aj. 

II 

V druhé polovici patnáctého století zabýval se na Moravě astronomií olo
moucký kanovník Augustinus Olomoucký, Kaesenbrod ze Všehrd, narozený 
v Olomouci r. 1467. Studoval na universitě v Krakově, kde byl imatrikulován 
v letním semestru 1488*) (Alb. Cracov. I, 265). Tam se stal r. 1486 bakalářem 
a r. 1488 mistrem filosofie (ib. 100.) Zabýval se s oblibou studiem matematiky, 
astronomie a astrologie, maje v těch oborech osvědčeného učitele mistra 
Jana Hlohovského. (Z Glogowa Jan, též Glogowczyk, Glogoviensis, filosof 
a astronom polský, narodil se r. 1430 v Glogově, zemřel r. 1507 v Krakově.) 
Po návratu z Krakova odešel Augustin na další studia, tentokrát právnická 
do Itálie. Roki liře v Budíne 

*) Datum pravděpodobně chybně opsáno. Srovnej s datem bakalauroátu a s datem 
dosažení hodnosti mistra lilosolie. - Pozn. red. 



a získal si přátelství svého kolegy v úřadě Jana Šlechty ze Všehrd, s nímž 
se sjednotil o přídomek ze Všehrd. Augustin dosáhl množství hodností, titulů 
a důchodů. Zemřel v Olomouci 3. listopadu lf>i.'i a byl pochován \ dóm skám 
kostele. Je znám jako vynikající humanista. Psal své spisy latinsky, že však 
uměl dobře česky, vysvítá /. jeho postavení v královské kanceláři a z listů, 
které mu r. 1500 poslal Vilém z Pernštejna. 

Koncem roku Iť.ll sepsal astrologické judieium na rok 14-1)2. Spis má 
název: Andreae St iboriensis i'roe.iiost ieon Aug. Olomueensis e\ .evmnasio 
Catavim) Job. (ilogoviensi missnm (Jos. Truhlář: Humanismus za Vladislava 
II.; Ant. Truhlář: liukověf k písemnictví humanistickému, zvláště básnic
kému v (.'echách a na Moravě ve století XVI. Praha 1918, s. 05). — Již roku 
14-92 vyzýval Augustinu* Jana kueilia Santrittera /. Heilbronnu k vydání 
tabulek Alfonsa krále zvláštním listem, uveřejněným v předmluvě díla: 
Alphonsi regis Tabulae astronomiea.e cum epištola Augustini Moravi Olomue. 
ad Joh. Luc. Santritterum. \'eni'liis. Job. Ifamman de Landovia. dictus 
riertzog 14!):' (Truhlář, 1. c. 69, 71). Na vysvětlenou dodáviíni: AHbnsinské 
tabulky jsou astronomické tabu lky ze XIII. století, nazvané- podle kast ilského 
krále Alfonsa X. (nar. 1223, zemř. 1284). Vypracovali je učenci, povolaní 
králem r. 1240 do Toleda. Zakládají se sice na uče:;,1 Ptolemaiově, ale zname
nají značný pokrok. Dohotoveny byly r. 1252, tiskem vyšly však až v druhé 
polovici XV. století s názvem: Alphonsi regis (.'astellae coelestium motuum 
tabulae. Venetiis 1483. 

Tiskem vydal Augustinus: Tabularum Joannis Blanchini eanones (Venetiis 
1495). Jsou to astronomické tabulky, připsané strýci Stiboriovi. — Bianchini 
(Blanchinus) Ciovanui byl učitelem astronomie ve Feraře kol r. 1458, narodil 
se v Bologni, zemřel ve Feraře, bližší data narození ani úmrtí nejsos 
Na žádost ( i díl i 14 >s I ni ' il 

Mikuláš í siř. 1610) rodem ze Slezska, studoval 
kdysi v Krakově, byl zručným matematikem a astronomem. Na přání svých 

• . : • ' : : • l • . • i • < •• . • . . .. .: 

Rudolfa II. 

III 

Velmi zajímavá by pt řesnější zpráva o předcích Wiliama 
'• ••••••:-:-i-lr- . ' • ' - : . • č i . . . - • . : • • i- <-.. - ( ! , - - . • -.- i :ic - - ' ; 

hol, Nature 1912 (Říše hvězd 1922, 

z Moravy; odtud Herschelové odešli kolem počátku 17. století. 
1 mtismu' V posudku o knize A. Lubbock: The Herschel 

Ie (ib. r. XV., s. 56, 57) čtu: „Rodina sídlela kdysi na Moravě". Podle 
sdělení dr. B. Šternberka je původním pramenem Kiliío -pia> i i 

i ktei> napsal Holden ale mkde neiu med 
místa, z kterého by rodina Herschelova měla pocházeti. Podle Holdena byla 
rodina původu asi židovského, přestoupila k protestantství a musila proto 
začátkem 17. století opustit Moravu. Praděd Herschelův Hans byl potom 
sládkem v Pirně u Drážďan, děd Abraham narodil se r. 1651, otec Isaac r. 1707. 
Rok a místo narození pradědovo není známo. Ve Vlastivěd'"- moravské se 
dočítám: Ve Slavkově se připomíná jako správce židovské školy Hiršl (1597). 
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Byla tam židovská obec. V Novém Rousínově byla také židovská obec. Na 
židovské normální škole tamní byli tři učitelé: Michal Salomon, Isák Josef 
a David Hirschl, pak preceptor Herschl Mandl. 

IV 

Záznam v diariu Kláštera Hradiska u Olomouce (Zemský archiv Brno) 
k 19. IX. 1699: „Astrologové stanovili na 23. IX. velkou eklipsi, která bude 
nebezpečná zvláště pro dobytek. V apatyce na Klášteře Hradisku proto 
vařili lék, jenž by postačil pro všechen dobytek na klášterním statku. Lidé 
se přísně postili, ale když eklipse nastala, nebyla tak hrozná, jak se myslilo." 

Z astronomů sedmnáctého a osmnáctého století zasluhují někteří zvláštní 

Stansel Valentin narodil se v Olomouci r. 1621, do řádu jesuitů vstoupil 
1. října 1637, zemřel 18. prosince 1705 v Bahii. Svá pozorování Měsíce shrnul 
v malém díle: Propositiones selenographicae, sivé de Luna. Olomoucii 1655. 
V olomoucké Universitu i I ienographicae 
sivé de Luna. Andreas Sixtus Horrer, disertace na olomoucké universitě, 
praeside Valentino Stansel 1661 (s obrázky). 2. Sol siderum princeps... Georgius 
Bellmann, také disertace na olomoucké universitě (1661) s obrázky sluneční 
skvrny. 3. Geometrica de variis altimetriae instrumentis anakriziz... in uni-
versitate olom. Typis Viti Henrici Ettelis 1662. Za s\ i 
v Bahii pozoroval Stansel r. 1664 a 1665 kometu, výsledky jsou obsazeny 
ve spise: Phaenomena coelestia, sivé disertatio astronomica de tribus cometis, 
qui proximis annis in coelo apparuerunt, 1668. V rozšířeném vydání vyšel 
r. 1683 pod názvem: Legatus uranicus ex orbě novo in veterem, id est observa-
tiones americanae cometae, qui A. 1664 in asterismo corvi Mundo illuxit, 
observatus in Brasilia Bahiae omnium Sanctorum, qui cum auctario observa-
tionum Europearum a Mathesi Pragensi prodiit. Pragae 1683. Obsahuje 
zprávy o pozorování komety 1664—1665 v Praze, Znojmě, Olomouci; pak 
1680—1681 v Olomouci a Praze. Dále je od Stansela: Uranophilus coelestis 
peregrinus, sivé mentis uranicae per mundum sidereum peregrinantis extases. 
Gandavi 1685 a Typhus Nauticae coelestis. Podle St. Vydry napsal také: 
Mercurius Brasilicus sivé coeli et solis Brasiliensis oeconomia. 

Hanke Johannes, kněz jesuitský a matematik, narodil se v Nise 2. II. 1644. 
Do řádu vstoupil r. 1664, byl profesorem m m ý c h kolejích 
jesuitských a několik let i kancléři í o mřel v Brně 
24. srpna 1713. Zabýval se studiem zatmění Slunce a Měsíce. Od něho jsou 
spisy: Genesis fontium propositionibus physicomathematicis illustrata (Olo-
mucii 1680, 4°). Tenebrae summatim illustratae, sivé doctrina eclipsium ex 
Riccioli, Taquet, Lansbergio et aliis in compendium redacta ac tabulis ad 
computandun ruota (Moguntiae 1682, 4°). — Praedictio astro
nomica solaris deliquii ad annum 1684, 12. Julii (Olomucii, Kylian 1683). 
Horologium nocturnum magneticum ad elevationem poli Olomucensem. 



Pragensem et Wratislawiensem (Olomucii, Kylian 1683). — Exercitatio catop-
trica de idolo speculi (Wratislawiae 1685, 4°). 

Kresa Jakub (též Kreza) jesuita, nar. ve Smržicích u Čelechovic r. 1648, 
působil jako profesor matematických věd na universitě v Praze, pak v Olo
mouci. Povol:: lai ně geometrii. Vydal 
matematické spisy: Theses mathematicas, de Arithmetica speculativa, de 
Fractionibus, Logarithmis, Trigonometria rectilinea et sphaerica, Astronomia, 
Algebra, Architectura militari. Vrátiv se do vlasti, zemřel v Brně r. 1715. 
Nejdůležitějším je jeho dílo, vydané r. 1720 pod názvem: Analysis speciosa 
Trigonometriae sphaericae, primo mobili, Triangulis rectilineis progressioni 
Arithmeticae et Geonicl r ppiieni.-i. v němž podle 
St. Vydry poprvé užito algebry při řešení sférických trojúhelníků. V. Nešpor 
píše, že byl rodákem ze Smržová u Jevička a že D'Elvert přepisuje jméno 
jeho rodiště ,Smrczow' na ,Smrschitz', což je nesprávné; v okolí Jevíčka 
dodnes žijí rodiny Krejsů" (Dějiny university olomoucké. 1947, s. 40). K tomu 
podotýkám, že Pelcl v Abbildung bohmischer und máhrischer Gelehrten 
uvádí jako Krezovo rodiště „Smrschitz". 

V Olomouci vychoval Kresa výborného matematika jménem Joannes 
Carolus Josephus Tatelius, Silesius Oppoliensis, jenž vydal spis: „Gemmula 
mathematica, sivé Ars liberalis, quara Astronomia — in alma ... universitate 
olomucensi, Soc. Jesu, praeside reverendo ac doctissimo patro Jacobo Kresa ... 
profesore publico ac ordinario tradita, ad solis et lunae divinanda deliquia 
res canones exhibet. Tisk, apud Johannem Christophorum Jacobi. Týká se 
zatmění Měsíce dne 10. prosince 1685. Patřičná data o zatmění uvedena pro 
řadu měst, pro Olomouc však ne. Praví výslovně: „Pro Olomucio autem 
Moraviae, cum ibidem in Alma universitate fons, unde Astronomia emanat, 
praedicere abstineo." 

Slavíček Karel nar. 1678 v Jimramově na Moravě, zemřel r. 1735 v Pekingu, 
jesuita, male a a universitě, 
poslán na vlastní žádost jako misionář do Číny, žil a působil stále v Pekingu, 
jsa pro odborné vědomosti u císaře oblíben. Byl literárně činným. Jeho latinské 
„Listy z Cíny do vlasti" vydal v českém překladu Jos. Vraštil S. J . 1935. 
Dlouholetá jeho pozorování hvězdářská uveřejňoval P. Souciet S. J . v Observa-
tions astronomiques I—III, 1729—1732 Paris. Učená korespondence s hvěz
dáři petrohradskými (DTsle, T. S. Beyer) a francouzskými (Souciet, Prémare 
aj.) většinou v rukopisech, není dosud souborně vydána. 

Zeno František, nar. 6. ledna 1734 v Olomouci, doktor filosofie, jesuita, 
profesor v konvikte šlechtickém, šest let učil matematice na pražské universitě, 
matematik a astronom. Roku 1777 jmenován ředitelem pražské hvězdárny, 
obohatil ji z vlastních peněz cenu 114. června 1781 v Praze. 

Josef Karel hrábí ze Žerolina (1728—1814), nejmladší syn Jana Ludvíka 
hr. ze Žerotína (zemř. 1761) zdědil také Třemešek, Bludov a Chromeč. Zabýval 
se rád astronomickými studiemi a dal si na věž třemešského zámku postavit 
dalekohled s ;• <k, zhotovenou slavným anglickým 
optikem Ramsdenem. Dalekohled byl na věži ještě r. 1812. 



VI 

V časopise „Týdeník", Brno, red. Ohéral z r. 1848, jsou v číslech 1. —11. 
včetně článečky ..Naše nebe' . částečně s obrázky poloh souhvězdí. V č. 11 je 
stať „O zatměni měsíce" s obrázkv. autor není uveden. 

Soudíme, že jím byl F. M. Klá cel. V jeho životopise čteme (str. 82, 83): 
Když se vrátil r. 1845 od Veitha do kláštera, oddal se studiu přírodovědy, 
zvláště botaniky. Podle další zprávy zabýval se kosmogonií a. astronomií 
(r. 1851). Uvcdcnč' články jsou asi nejstarší české publikaci" astronomické 
na MoravS. 

Sclurarz Antoniu narodil se (i. září IS15 v Hriimovicícli (líraunsdorf) ve 
Slezsku. Na kněze byl vysvěcen r. 1830, byl kooperátorem ve Slavičínč, 
Moštěnici, od r. 1858 farářem ve Špičkách u Hranic až do své smrti (v srpnu 
1882). Podle časopisu ..Pozor- zhotovil plán ku znovuzřízení památnvch hodin 
olomouckých (č. SI/08 ze dne 20. VTIP 1882). Také Miehalík Rudolf v knize 
„Die Kuňstuhr Olmiitz" 1943 (l)as sehone Olmíitz. I. Heft, str. 8) o tom 
píše, že r. 1878 v astronomii zkušený farář A. Schwarz pracoval na plánech 
k obnovení orloje, zemřel však uprostřed té práce. Po jeho smrti došla prý 
celá. bedna jeho ast ronomických pomůcek, jež si sám pracně z papíru a lepenk\ 
vyrobil do kabinetu arcib. semináře \ Kroměříži. Beč nebylo nikoho, kdo by 
to sestavil, ježto nákresy k tomu scházely a mnohé součástky chyběly nebo 
se pokazily. Mezi jiným byl v zásilce i cluoiiometr, astronomické hodiny, 
snad nejpřesněji jdoucí v Kroměříži. 

Hornstein Karel, nar. 1824 v Brně, r. 1843 se stal asistentem na vídeňské 
hvězdárně, r. 1847 adjunktem hvězdárny v Krakově, vrátil se však pro 
neznalost polštiny jako profesor matematiky do Vídně na akademické gymna
sium, odtud zase na hvězdárnu r. 1850 jako asistent, od r. 1851 — 1862 adjunkt. 
R. I8(i2 jmenován profesorem na universitě ve Štýrském Hradci, odtud přišel 
po několika letech do Prahy na universitu. Po úmrtí ředitele J. Bóhma převzal 
r. 1867 řízení pražské hvězdárny. Zabýval se hlavně studiem teoretickým, 
vydal velmi cenné publikace, vvni1 

Weiss Edmund, nar. 26. VIII. 1837 ve Frývaldově (Slezsko), byl činým 
na vídeňské hvězdárně od r. 1858, r. 1878 stal se jejím ředitelem, zemřel 
ve Vídni 21. VIII. 1917. Vynikající astronom, profesor astronomie na vídeňské 
universitě od r. 1800. či" niie věd, kde uveřejnil velmi cenné 
práce. Po smrti Litrowově organisoval novou vídeňskou universitní hvězdárnu. 
Pozoroval tři úplná zatmění Slunce. Zvlášť velké zásluhy si získal v oboru 
meteorické astronomie. 

Palisa Jan, nar. 6. XII. 1848 v Opavě, od r. 1866—1870 asistent vídeňské 
hvězdárny. 1871 adjunkt hvězdárny v Ženevě, 1872—1880 ředitel hvězdárny , 
v Piilji, pak adjunkt hvězdárny ve Vídni, 1883 účastnil se francouzské výpravy 
do Tichého oceánu za účelem pozorování úplného zatmění Slunce, 1008-1019 
místoředitel hvězdárny vídeňské, zemřel ve Vídni 2. května 1925. Studoval 
hlavně asteroidy, jichž mnoho objevil. Spisy: Katalog von 1238 Sternen (1899), 
Sternlexikon von —1° bis +19° Declination (1902), Katalog von 3458 Sternen 
nach Beobachtungen an der Wiener Sternwarte 1843—1879 (1908). 
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