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Úvod 

Na rok 1990 připadá 25.výročí otevření Lidově hvčzdárnyve Ždánicích, 
která se stala důležitým kulturně osvčtovým centrem širšího regionálního 
významu. Je častým cílem návštěv občanů a zejména dětí a mládeže 
z blízkého i vzdáleného okolí. 

Díky své velikosti, přístrojovému vybavení, dobrým pozorovacím 
podmínkám a svému ubytovacímu zařízení ve ždánické hvězdárně již více 
než deset let každoročně probíhá celostátní astronomická akce -
praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Díky této své činnosti se 
Lidová hvězdárna ve Ždánicích dostala do povědomí astronomické 
veřejnosti nejen v Československu, ale i v zahraničí. 

Při psaní této práce jsem čerpal především z bohatého spisového 
materiálu v archívu hvězdárny. Práci jsem rozdělil do dvou hlavních částí, 
a to na období t /stavbv hvě=dárnv v letech 1955 až 1965, kde její budování 
popisuji souvislým textem v článcích týkajících se jednotlivých let, a na 
období činnosti lmězdárnv a jejího dalšího rozšiřování v letech 1965 až 1990, 
kde jednotlivé historické události uvádím pro úsporu místa v přehledu 
chronologických poznámek, a nikoliv souvislým textem. Z důvodu 
přehlednosti člením jednotlivé články opět podle jednotlivých let, a to 
včetně seznamu literatury. Práci jsem dopinil obrazovou dokumentací 
z historie hvězdárny. V závěru práce exkurs obsahuj,e stručnou historii 
obou zdejších podniků, výrobního podniku Narex Zdánice a státního 
podniku Sroubárna Ždánice, s jejichž pomocí byla Lidová hvězdárna 
ve Ždánicích vybudována. 

Mou milou povinností je poděkování JUDr. Miloši Chovancovi, 
řediteli výrobního yodniku Narex Ždánice, a ing. Josefu Fialovi, řediteli 
státního podniku Sroubárna Ždánice, za jejich podporu při vydání této 
práce. Můj dík patří také Marii Hulové, sekretářce ředitele výrobního 
podniku Narex Ždánice, za vzorné přepsání rukopisu. Dále děkuji 

recenzentům doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettlerovi, CSc, tajemníkovi 
katedry historie pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
a Ireně Chovančíkové, pracovnici Masarykova muzea v Hodoníně, za 
pročtení rukopisu a jejich cenné připomínky. Za jazykovou úpravu textu 
a provedení korektur děkuji profesorce českého jazyka gymnázia 
v Kyjovč Libuši Urubkové a za kvalitní vytištění publikace děkuji 
pracovníkům tiskárny Grafia v Kyjovč. 

Ve Ždánicích 22. února 1990 

oGftivt4Ýk- Ý4 

RNDr. Vladimír Kotík 
gymnázium Kyjov 
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VÝSTAVBA ZÁKLADNÍ BUDOVY LIDOVÉ HVĚZDÁRNY 
VE ŽDÁNICÍCH V LETECH 1958 AŽ 1965 

Padesátá léta. Z počátků ždánieké astronomie 

V polovině padesátých let se ve Ždánicích, městečku na 
jižní Moravě s dvěma a půl tisíci obyvateli, astronomií 
zabývalo jen několik nadšených jedinců. Tito zájemci 
o astronomii se z iniciativy ing. Oldřicha Kotíka, hlavního 
inženýra národního podniku Kovové nástroje Ždánice, který 
se astronomií zabýval od roku 1951, občas scházeli na be-
sedách, na nichž si vyměňovali poznatky a zkušenosti z po-
zorování hvězdné oblohy vlastními amatérsky zhotovenými 
dalekohledy. Patřili k nim Miroslav Kincl, učitel Osmileté 
střední školy ve Ždánicích, Bohumil Brotan zástupce ředitele 
osmileté střední školy ve Ždánicích,MUDr. František Šťastný, 
obvodní lékař veŽdánicíchafosef Onger, topenář Pozemních 
staveb Brno. Tito nadšenci pořádali prostřednictvím osvětové 
besedy v letech 1956 a 1957 přednášky s astronomickou 
tematikou, jichž se účastnilo 50 až 120 posluchačů. Navštěvovali 
také okolní vesnice s malým dalekohledem monarem nebo 
dvanácticentimetrovým dalekohledem a umožňovali tak 

ve-

řejnosti pozorování objektů na obloze. Například pozorování 
v Lovčicích se zúčastnilo 75 občanů, v Nechvalně 80 občanů 
a v Žarošicích 120 občanů. Již v této době vznikla myšlenka 
o ustavení astronomického kroužku dospělých a o vybudování 
malé pozorovatelny s dalekohledem ve Ždánicích. Ing. Oldřich Kolíku květnu 1957 se svým Newtonovým dalekohledem. 
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Učitel Miroslav Kincl vedl již od školního roku 1950/51 
astronomický kroužek žáků střední školy smíšené (od roku 
1953 osmileté střední školy) ve Ždánicích, který měl zpočátku 
kolem 8 členů. Kroužek se scházel vždy v pátek odpoledne 
v budově školy a měl k dispozici jednoduchý čtyřicetkrát 
zvětšující dalekohled, který sám sestrojil jeho vedoucí Miroslav 
Kincl. 

Rok 1957. Jak to všechno začalo? 

V období od 1. července 1957 do konce roku 1958 byl 
zorganizován ve světovém měřítku tzv. Mezinárodnígeofyzikální 
rok, vědecká akce, která neměla v dějinách vědy obdoby. 
V jeho rámci probíhala intenzívní mezinárodní spolupráce 
několika set pracovišt' ve výzkumu geofyzikálních jevů 
(například studium vlivů Slunce na Zemi, polárních září, 
výzkum vyšších vrstev atmosféry, studium zeměpisných 
souřadnic a podobně což jsou obory zasahující do astronomie). 
Součástí této akce byla i událost, která ohromila svět - dne 
4. října 1957 byla vSSSR vypuštěna na oběžnou dráhu kolem 
Země první umělá dntžice Sputnik. Tato událost se stala 
senzací 20. století a znamenala počátek nové éry technických 
možností lidstva. Byl to první krok dobývání kosmického 
prostoru, který vyvolal vznik obrovského zájmu široké veřejnosti 
o otázky astronomie a astronautiky. Zanedlouho nato, dne 
3. listopadu 1957, Sovětský svaz vypustil na oběžnou dráhu 
druhou umělou družici Země Sputnik 2 s prvním živým 
tvorem na palubě - fenkou Lajkou. 

Tyto převratné události motivovaly (stejně jako mnohé 
další) také ing. Oldřicha Kotila k uskutečnění již dříve 
zamýšleného záměru. Z jeho iniciativy se dne 16. prosince 
1957 sešla ustavující schůze přípravného výboru pro založení 
astronomického kroužku při závodním výboru Revolučního 
odborového hnutí národní/:o podniku Kovové nástroje Ždánice. 
Bylo usneseno ustavit z přít nm$ch tříčlenný přípravný výbor 
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Zápis 

z ustavující schůze přípravného výboru pro založení astronomického 
kroužku při závodním výboru ROH Kovové nástroje, n.p., 2dánice. 

Dnes tv j. 16.12.195  nešli se soudruzi Ing. Oldřich Kotík, Harta 01. 
e Hrabec Ivc/a projednali otázku možnosti založeni výše uvedeného 
astronomického kroužku. Konstatovali, že v našem závodě jsou možnosti 
pro dobrou činnost tohoto kroužku. Bylo též konstatováno, že i zájem-
ců bude dost a to nejen pouhých posluchačů ale i těch, kteří by se 
astronomií a astronautikou vážněji zabývali. 

Na závěr této schůze bylo usneseno : 

1) ustavit přípravný výbor pro založeni astronomického kroužku ve 
složeni soudruhů Ing. Kotík, Marts Oldřich a Hrabec Ivo. 

2) požádat ZV ROH o souhlas ve věci založeni astronomického kroužku 
a o politickou 1 hmotnou podporu ZV ROH 

5)' . provést nábor členů 

V závěru bylo dohodnuto, že bude navázán styk e místní osmiletou 
střední školou ve idénicích, s Dr. Šiastným a případně dalšími. 
zájemci mimo závod, kteří by měli zájem o aktivní činnost v astro—
nomickém kroužku. 

2dánice 16.12.1957 
1 

Zapsal : 7 .' 

Lápis z ustavnjřcř sclulze přípravného iýboru pro založení nstronarrického 

kroužku pí'i 7.V ROl / n. p. Kovové nástroje Lrlánice s dne 16. prosince 1957. 

ve složení ing. Oldřich Kotík, Oldřich Marta a Ivo Hrabec, 
požádat závodní výbor ROH n. p. Kovové nástroje o souhlas 
k založení astronomického kroužku a o jeho politickou 
a materiální podporu závodním výborem ROH a provést 
nábor členů. 

Hned následujícího dne, 17. prosince 1957, zaslal přípravný 
výbor písemnou žádost závodnímuvýboru ROH n. p. Kovové 
nástroje o souhlas k takové činnosti přípravného výboru, 
která by pod záštitou ZV ROH směřovala k ustavení 
astronomického kroužku a později i k vybudování Lidové 
hvězdárny ve Ždánicích. 

Tehdejší souhlas závodního výboru ROH otevřel cestu 
k uskutečnění tohoto ušlechtilého předsevzetí. Prosinec 
1957 se stal tedy první stránkou historie Lidové hvězdárny 
ve Ždánicích. 

9 



Rok 1958. Stavba budovy Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
zahájena 

Výsledkem činnosti přípravného výboru pro založení 
astronomického kroužku bylo ustair ní astroizomického kroužku 
při závodním v'bom ROH n. p. Kovové nástroje Ždánice dne 
21. února 1958. Do kroužku se přihlásilo 43 členů a jeho 
vedoucím se stal ing. Oldřich Kotík. Dalšími členy výboru 
AK byli: Miroslav Kincl, Stanislav Pěnčík, Ivo Hrabec, 
Oldřich Marta, Bohumil Brotan a MUDr. PrantišckŠt'astný. 

Dne 26. února 1958by1 ustaven Rudýkoutek při ZV ROH 
n. p. Kovové nástroje Ždanice (od L dubna 1958 závod 
Nářadí Ždánice), v jehož rámci začaly pracovat nově založené 
kroužky - astřonomický, fotografický a šachový. 

Na jedné z prvních výborových schůzí AK, dne 9. dubna 
1958, bylo přijato usnesení, že astronomický kroužek postaví 
ve Ždánicích hvězdáričku. Příprava stavby se stala kromě 
přednáškové a pozorovací činnosti hlavní nápiní práce výboru 
AK v následujícím období. 

Na popud ing. Kotíka byl dne 16. května 1958založet) také 
astronomický kroužek při Rudém koutku ROH závodu 
Šroubáma ve Ždánicích. Zanedlouho nato, dne 6. června 
1958, byly oba astronomické kroužky z obou závodů sloučeny 

Zápisz ustavující sel e ástronoraickél:o kroužkupři ZVROHa. p. Kovové 
nástroje Žd'ánke ze dne 21. února 1958. 

~to 

Zápis 

z pprvni 'čBnská schůze astronomickébo kroněNt konaná dne 2Láno-ra 
1958  v závodní jídelně. 

Schůze ee zúčastnilo 21 členů, t.j. cca 49 % všech členil kroužku. 

Soudr. Ing. 3(otik seínémil.ftomné členy e činností kroužku e plá-
nem práce na letošní rdk, který v hrubých rysech bude asi takovy : 

1) pořídit knihovnu a zajis-tř odběr časopisů 

2) pořádat populární přednášky o Zemi, Měsíci, Slunci, planetách, 
hvězdách, meteorech atd. 

3) pořádat populární přednášky o umělých družicích Země a letech 
do vesmíru 

4) pořádat filmové besedy 

5) besedy otázek a odpovědi e astronomickou thematikou 

6) besedy u dalekohledů 

7) pozorováni Slunce, Měsíce, planet, mlhovin a zákrytů hvězd 

8) pořizování fotografických enímků Měsíce, slunečních skvrn, pla-
net, umělých družic, polárních září atd. 

9) uetovit mechanický kroužek a urychleně zajistit postavení něko-
lika dalekohledů 

10) zajistit íájezdy do lidové hvězdárny v Brně a návštěvy planetaria 

11) pronajmutí a vybavení klubovny 

12) Růsné zájmové kroužky. 

Tento program byl schválen bez připomínek a bude podrobně rozpraco-
ván výborem. 

Na závěr schůze byla provedena volba výboru astronomického kroužku 
do něhož byli -zvoleni -soudruzi : Ing. Kotík, Marta, Brabec, Dr.9tsstný, 
Kincl, Pěnčík a prof. Brotan. 

Dále bylo usneseno, aby se do 15. b9 ezna výbor sešel, provedl obsaze-
ní jednotlivých funkci -a zahájil řízení činnosti kroužku. 

$ďá'ilce 21:2.1958. Zapsal : 
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Prvnl plán budovy ždánickě hvězdárny, který dne 9. července 1958 podle 
plánů uherskobrodské hvězdárničky překreslila ing. Marie Kotíková. 

a byl vytvořen jediný astronomický kroužek Rudých koutků 
ROH Šroubárny a Nářadí Ždánice. Členy nového výboru 
AK se stali: ing. Oldřich Kotík, Otakar Selucký, Miroslav 
Kincl, Josef Hartl, StanislavPěnčík, Ivo Hrabec, Ivo Vincent, 
Bohumil Brotan, Ladislav Háusler, MUDr. František Šťastný, 
Oldřich Marta, František Hegr, Oldřich Poláček, Jaroslav 
Kačírek a Josef Kolařík. 

V červnu 1958 byly získány stavební plány malé 
uherskobrodské hvězdárničky, které překreslila ing. Marie 
Kotíková, a podle nich se měla také ve Ždánicích postavit 
hvězdárna. Objekt měl mít.rozměry asi 8 m x 6 m a měly ji 

ürn LW 
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Ideový navrn rozšíření budovy hvězdárny, který podle námětu ing. Oldřicha' 
Kotíka nakreslila dne 20. srpna 1958 ing. Marie Kotíková. 

tvořit jen pozorovatelna, fotokomora, chodbička a sociální 
zařízení. 

Zanedlouho nato navrhl ing. Kotík, aby byla budova 
rozšířena. Podle jeho návrhu vypracoval nový plán budovy 
projektant Rudolf Pavlík a v září 1958 ho dokončil. Na něm 
byla stavba uvažována jako přízemní, podsklepená, se dvěma 
pozorovatelnami s kopulemi o průměru 4,5 m, s fotokomorou, 
knihovnou, místností pro přístroje a sociálním zařízením. 
Půdorys budovy byl asi 21 m x 8 m. Celkový náklad na stavbu 
a přístrojové vybavení byl podle rozpočtu 173 000 Kčs, 
přičemž 70% stavebních nákladů mělo být kryto bezplatnou 
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brigádnickou prací a materiálem získaným z bouraček. Dále 
bylo počítáno s investičním nákladem na vnitřní vybavení 
v hodnotě50000 Kčs.Dodatečně doporučilředitel Oblastní 
lidové hvězdárny ve Valašském Meziříčí Josef Doleček 
sloučit malé místnosti ve větší přednáškový sál. Tato změna 
byla AK schválena. 

S platností od 1. října 1958 byl sloučen Rudý koutek ROH 
Nářadí a Rudý koutek ROH Šroubárny Ždánice do jediné 
organizace nazvané "Závodní klub ROH kovozávodů Ždánice". 
Klub však nebyl nadřízenými odborovými orgány zaregistrován, 
avšak ani zamítnut Právnicky tedy vlastně neexistoval. Přesto 
byl tento název řadu let používán. 

Před zahájením stavby hvězdárny byl získán souhlas deseti 
institucí. Nejdůležitější bylo stavební povolení vydané dne 
7. listopadu 1958 odborem výstavby a vodního hospodářství 
rady ONV v Kyjově. 

První brigády se uskutečnily v době celozávodní dovolené 
od 21. července do 2. srpna 1958. Byl připravován pozemek 
k dosud nepovolené stavbě a potom byl organizován dovoz 
stavebního materiálu, především cihel z bouraček, na budoucí 
staveniště. Za zahájení stavby budovy Lidové hvězdárny 
ve Ždánicích lze považovat vybagrování suterénu provedené 
v sobotu 11. a v neděli 12. října 1958 vojenským rypadlem. 

Plán rozšířené budovy hvězdárny vypracovaný v září 1958 Rudolfem 
Pavlíkem. 

POMLED 
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Provedení těchto prací ještě před řádným povolením stavby 
bylo povoleno plánovací komisí rady ONV v Kyjově. Po 
povolení stavby byly do konce roku brigádníky vykopány 
a vybetonovány základy budovy. Vmce 1958 bylo odpracováno 
celkem 1602 bezplatných brigádnických hodin. 

Astronomický kroužek od počátku své činnosti plánovitě 
zajišt'oval výrobu astronomických přístrojů. Na doporučení 
pražské hvězdárny zabezpečil ing. Kotík vybroušení potřebné 
optiky k dalekohledům u odborníka ing. Viléma Gajduška 
z Ostravy. Ten do konce roku astronomickému kroužku 
zhotovil optiku ke Cassegrainovu reflektoru (tj. zrcadlovému 
dalekohledu) o průměru 240 mm s ohniskovou vzdáleností 
3 540 mm a optiku pro refraktor (tj. čočkový dalekohled) 
o průměru 155 mm s ohniskovou vzdáleností 2 400 mm. 

Koncem roku 1958 měl astronomický kroužek 65 členů, 
z toho 40 ze závodu Nářadí, 22 ze závodu Šroubárna Gdánice 
a 3 členové byli odjinud. 
V roce 1958 uspořádal AK celkem 82 akcí, kterých se 

zúčastnilo 1182 návštěvn/a . Z toho se konalo 9 astronomických 
přednášek s 615 posluchači a 40 pozorování objektů na 
obloze s 230 účastníky. V červenci 1958 byl zorganizován pro 
členyAK zájezd do Oblastní lidové hvězdárny ve Valašském 
Meziříčí. 

Zahájení stavby budovy Lidové hvězdárny ve Ždánicích - bagrování 
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Přehled astronomických přednášek vroce 1958 (ve čtvrtém 
čtiřtletí přednášeli jen cizí lektoři v důsledku zaneprázdnění 
členů výborů AK stavbou hvězdárny): 
1. 4. 1958 Bohumil Brotan: Lety do vesmíru, biologické 

podmínky člověka ve vesmíru, ing. Oldřich 
Kotík Rakety, umělé družice (32 posluchačů) 

15. 4. 1958 Bohumil Brotan: Vznik a stáří Země (45) 
28. 4. 1958 ing. Oldřich Kotík Rakety a umělé družice 

(112) 
13. 5. 1958 ing. Oldřich Kotík: Měsíc - jak byla změřena 

jeho vzdálenost a velikost (77) 
27. 5. 1958 Miroslav Kincl: Co víme o Slunci (57) 
10. 6. 1958 Bohumil Brotan: Složení vesmíru (49) 
24. 6. 1958 MUDr. František Št'astný: Co víme o hvězdách 

(50) 
16. 10. 1958 Josef Doleček: Slunce - hvězda nejpodivuhodnější 

(104) 
20. 11. 1958 Smejkal: Umělý Měsíc - nástupiště do vesmíru 

(89) 
Přednášky na jiná témata než astronomická AK v roce 1958 
neorganizaval. 

Vedoucí AK ing. Oldřich Kotík koncem roku 1958 uvedl: 
"My všichni si musíme být vědomi toho, že bez odborové organizace, 

bez existence obou závodů ve Ždánicích nemohli bychom za žádných 
okolností se pustit do těchto akcí, které podnikáme. Náš dík patří našemu 
lidově demokratickému zřízení, které umožňuje a dává prostředky na 
výstavbu těchto kulturních a osvětových zařízení. Nyní bude záležet jen na 
nás, abychom, naší prací přeměnili tyto prostředky v dílo, které bude 

trvalým pomocníkem budovatelského úsilí nás všech a zdrojem ušlechtilé 
zábavy a poučení všech pracujících Aby nevznikla nějaká pochybnost, 
musím zdůraznit to, že výstavbou naší hvězdárničky nemůže a nesmí být 
narušena výstavba kulturního ďomu. Naopak, my všichni musíme spinit 
a čestně spiníme svoje závazky i na tomto díle. Jedině tímto způsobem 
můžeme si u nás ve Ž.dánicích vybudovat všechno to, co-nám dosud schází, 
všechno to, co budou potřebovat ti, co přijdou po nás. Uchovejme si proto 
nadšení pro tato díla a pojd'me s chutí do společné práce!" 

~ koaínbcb 1Xeo 
ntaije gsR bobře ni, 
co ob j,7án~°t 3ri'ia 
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Rok 1959. Postaveno hrubé zdivo suterénu a přízemí 
hvězdárny 

lita záldadě podané.žádosti závó e ' o voru ROH závodu 
Šroubárna Ždánice fistřednímu výboru ROH Svazu 
zaměstnanců hutního průmyslu a rudných dolů v Praze 
o ra. č říspčveknastavbn hvězdárny byiprajektstavby 
vypracovaný Rudolfem Pavlíkem v září 2958 posouzen.experem 
Afřtonínem Ublern, kterývšak k němu měl závažrěpipornínky. 
laroto bylo ústředním výborem doporúčeno, .aby dříve, než 
bude požadavek o finanční příspěvek předložen předsec]niclw 
k vyjádření, bylo zajištěno: 
1. .áby byl investorem stavby jeden.ze zúčastněných závodů, 
2. aby byla vypracována řádná projektová a rozpočtová 

dokumentace, 
3. aby bylo rozepsáno, jakou část celkových nákladů kdo 

uhradí a kolik bude uhrazeno brigádnickou svépomocí 
zdarma, 

4. aby byly vprojektové o umentaci vzaty vúvahu připomínky 
•odborného.experta Lébla, jáko například upustit od jedné 
pozorovatelny, dohodnout.zastřešení kopúle s výrobcem, 
snížit obestavěný ,prostor, nebudovat.pravou.stranu suterénu, 
změnit nehospodárné vytápění.akumulačními kamny, uvážit 
výhodu bytové. jednotky pro správce, apod. 
.Vypracování novéprnjektové dokumentu stavby hvězdárny 

s ohledem na .tyto .požadavky se .újala .stavební inženýrka 
Marie.Kotíková. Protože vroce 1959 nebyly 'zatím spiněny 

DefinitivntplánbudovyLidové'lwězdárnyveŽdánick kterývčervnu1959 
nakreslila ing. MarieKotíková. 

výše uvedené: podmínky, nbýl•vtomto roce inanení příspěvek 
vyššími oáborovýani orgány,poákytnut. Stavba byla nancována 
příděly.z podnikových fondů .pracujících závoílů Šronbárna 
a N.řadí, příspěvky závodních výborů tROH :obou :závodů 
:a příspěvky Závodního klubu ROH kovozávodu Ždánice. 

Po dokončení potřebné části nové projektové dokumentace 
byly od 'května 1959 v :tomto roce ,opět zahájeny stavelmí 
práce. Brigády Wy <.organiaovány prostřednictvím sedmi 
skupinářů (členů výboru AK), z nichž každý měl za .úkol 
jeden denw týdnu.zajistit brigádníky a:řídit práceaa:stavbě. 
:Brigůdníei :postavili za rok 1959 v hrúbém zdivu‚celý suterén 
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Kresba budoucí budovy hvězdárny nakreslená v roce 1959 Miroslavem 
Kinclem. 

a přízemí až po věnec. Přízemí již nebylo do zimy zastropeno. 
Na stavbu bylo použito více než 40 000 starých cihel, dveře, 
okna a další materiál z bóuraček v obou závodech. O tom, že 
výstavba hvězdárny byla prováděna za masové podpory 
veřejnosti, svědčí to, že se brigád do konce roku 1959 
zúčastnilo 225 brigádníků a téměř 100 žáků osmileté střední 
školy ve Ždánicích. V roce 1959 bylo odpracováno nejvíce 
brigádnických hodin za celou stavbu, a to 5599. 

Astronomický kroužek také zajišťoval výrobu potřebných 
dalekohledů. Od AK ROH n. p. Moravia Kyjov byly získány 
výkresy na paralaktickou montáž dalekohledu. Plány 

Jedna z nesčetných brigád na výstavbě hvězdárny, dne 15. června 1959. 

paralaktické montáže překreslil člen výboru AKJosef Hartl. 
Optika k dalekohledům byla již dodána roku 1958 ing. 
Vilémem Gajduškem z Ostravy. Bylo třeba ještě získat 
výkresy tubusu, okulárového výtahu a dalších součástí 
dalekohledů. Tyto výkresy vypracoval odborník František 
Kozelský ze Staré Bělé u Ostravy. Přitom nezištně předal 
astronomickému kroužku mnoho zkušeností s touto 
problematikou. 

Vlastní výrobu dalekohledů zajišťoval ing. Kotík 
v průmyslové škole strojnické v Uherském Brodě. Bylo 
dohodnuto, že žáci této školyzhotoví zdarma vrámci soutěže 
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tvořivosti mládeže ve školních dílnách dva dalekohledy pro 
Lidovou hvězdárnu ve Ždánicích, 155 mm refraktor a 240 
mm Cassegrainův reflektor. Veškerý materiál včetně optiky 
se zavázal AK dodat. Ve skutečnosti však byly žákyzhotoveny 
a v roce 1961 dodány pouze dva stativy pro paralaktické 
montáže dalekohledů. Potřebné odlitky k montážím zakoupil . 
AK od ing. Viktora Rolčíka z Prahy a další nechal vyrobit 
v Krajském kovopodniku místního průmyslu, provozovně 
v Kyjově. 

V prosinci 1959 zajistil ing. Kotík zhotovení dvou kopuli 
o průměru 4,5 m v krajském podniku místního průmyslu 
Kovovýroba ve Valašském Meziříčí s termínem dodání v roce 
1961. 

V červnu 1959 byl z podnětu ing. Kotíka znovuzaložen 
astronomický kroužek žáků osmi4gté střední školy ve Ždánicích. 
Jeho vedoucím byl opět učitel a člen výboru AK Miroslav 
Kincl, který tento kroužek vedl s výjimkou školních roků 
1963/64, 1977/78, 1978/79 a 1979/80 až do května 1983. 

K 31. prosinci 1959 čítal astronomický kroužek Závodního 
klubu ROH kovozávodů Ždánice celkem 96 členů, z toho 
45 ze závodů Nářadí a Šroubárna, 32 žáků a 9 učitelů 
osmileté střední školy ve Ždánicích, 2 členy JZD ve Ždánicích, 
5 z jiných podniků a 3 důchodce. Vroce 1959 uspořádal AK 
celkem 113 akcí, kterých se zúčastnilo 1 421 návštěvníků. 
Z toho se konalo 9 astronomických přednášek s 280 posluchači 
a 54 pozorování objektů na obloze s 241 účastníky. V srpnu 
1959 se účastnil AK vkusnou expozicí o své práci celookresní 
výstavy v Kyjově. 

Rozestavěná budova hvězdárny v prosinci 1959. 

Přehled astronomických přednášek v roce 1959 (od listopadu 
začal probíhat cyklus přednášek pojatých jako základní kurs 
astronomie a astronautiky): 
6. 2. 1959, ing. Oldřich Kotík: Co chcete vědět o nové 

planetě (40) 
17. 3. 1959. Bohumil Brotan: Příští stanice Měsíc (42) 
9. 4. ]959 ?vliroslav Kincl: Komety a meteory (38) 

24. 10. 1959 Zdeněk Kunz: Sovětská kosmická raketa (45) 
20. 11. 1959 Bohumil Brotan, ing. Oldřich Kotík: Úvod do 

studia astronomie a astronautiky (42) 
27. 11. 1959 Bohumil Brotan: Obloha a souhvězdí (23) 
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4. 12. 1959 ing. Oldřich Kotík: Pohybové zákony umělých 
družic Země (17) 

11. 12. 1959 Bohumil Brotan: Způsoby určení souřadnic 
nebeských těles (14) 

18. 12. 1959 ing. Okňich Kotílc• Zvláštnosti pohybu sovětských 
umělých družic Země (19) 

Ostatní přednášky v roce 1959: 
12. 2. 1959 Jan Šplouchal: Vznik a vývoj člověka (39) 

Čtyři příspěvky o AK v uveřejněné tisku se nepodařilo 
nalézt. 

Ing. Oldřich Kotík o činnosti AK v roce 1959 napsal: 
"Iniciativou a opravdovým elánem pracujících našich závodů, škol 
i pomocí našich občanů je budováno dílo trvalé hodnoty, které bude 
sloužit k zábavě, ale hlavně ke zvyšování vzdělání a politické úrovně 
občanů Ždánic i širokého okolí. . . . Veškerá naše činnost, všechny 
přednášky i besedy jsou prováděny přístupnou formou přednesu a s jistou 
dávkou tendence stranící sovětské vědě a technice, která usiluje o to, aby 
kosmický prostor byl dobyt a výhradně sloužil jen pro mírové účely." 
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Rok 1960. Hrubá stavba hvězdárny dokončena 

Finanční situace astronomického kroužku, který pokračoval 
ve výstavbě hvězdárny, byla podstatně horší než v předchozích 
letech. Hlavním zdrojem příjmů kroužku byly příděly 
z podnikových fondů pracujících závodů Šroubárna a Nářadí 
Ždánice. Ty však byly reorganizovány a upraveny a navíc 
byla jejich značná část uvolněna na dlouhodobé půjčky 
zaměstancům, kteří se zapojí do družstevní bytové výstavby. 
Protože fmanční prostředky z tohoto zdroje byly velmi malé 
a nestačily krýt potřeby stavby, podal AK v únoru 1960 
žádost krajskému výboru ROH - Svazu zaměstnanců 
strojírenství v Gottwaldově o finanční příspěvek. Na tuto 
žádost bylo však odpovězeno negativně. Proto se v červenci 
1960 AK obrátil s žádostí k ústřednímu výboru ROH - Svazu 
zaměstnanců hutního průmyslu a rudných dolů v Praze 
s žádostí o finanční pomoc. Vz4ří 1960 bylo tomuto požadavku 
vyhověno a odborové orgány poskytly astronomickému kroužku 
příspěvek 35 (X)OKČs na výstavbu Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
Bylo nutné zabezpečit finanční zdroje na stavbu i na příští 
rok, proto v září 1960 AK opět požádal ústřední výbor ROH 
- Svazu zaměstnanců hutního průmyslu a rudných dolů 
v Praze a o měsíc později i krajský výbor tohoto svazu 
v Brně o finančnf Notaci ve výši 250 000 Kčs na dostavbu 
pro rok 1961. 

Tyto žádosti mohly být podány a doporučeny ke kladnému 
vyřízení také proto, že v červnu 1960 ing. Marie Kotíková 



brigádnicky bezplatně dokončila kompletní dokumentaci 
stavby hvězdárny, což byla jedna z podmínek ústředního 
výboru tohoto odborového svazu z minulého roku. V těchto 
nových plánech byl již celý objekt podsklepený, obě 
pozorovatelny byly umístěny v prvním poschodí a budova 
byla vybavena ústředním topením. 

V tomto roce byly vykoupeny další pozemky podél okresní 
silnice Ždánice - Lovčice mezi dosavadním pozemkem 
hvězdárny a nejbližším rodinným domkem směrem ke 
Ždánicím. Na nich se na 3. pětiletku plánovala stavba bytové 
jednotky pro domovinka hvězdárny, z níž by byla budova 
hvězdárny vytápěna dálkovým topením, a malý parčík. Kouř 
zkotelny, pokud by byla umístěna vbudově hvězdárny, by byl 
totiž překážkou kvalitních astronomických pozorování. 

Se stavebními pracemi •v tomto roce se opět začalo od 
března 1960. Brigádnické práce byly organizovány stejně 
jako v minulém roce denně pod vedením sedmi skupinářů. 
Přízemí bylo zastropeno, byly vyzděny obě pozorovatelny 
a vybetonovány jejich věnce, dále byly vybetonovány oba 
stoupy pro dalekohledy, které spočívají odděleně od budovy 
na samostatných základech. Hrubá stavba budovy tedy byla 
dokončena. Vroce 1960 bylo odpracováno 5530 brigádnickývh 
hodin. 

AK pokračoval také v zajišťování výroby astronomických 
přístrojů.Sing. Vilémem Gajduškem uzavřel smlouvu, podle 

Dokončená hrubá stavba budovy hvězdárny, snímky ze 7. prosince 1960. 
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níž se zavázal pro AK vybrousit optiku ke 156 mm refraktoru, 
optiku pro Schmidtovu fotografickou komoru, optiku pro 
celostat a objektiv ke koronografu. 

Protože práce na dalekohledech v průmyslové škole strojnické 
v Uherském Brodě pokračovaly jen s velkými potížemi, 
rozpracovány byly pouze paralaktické montáže a s výrobou 
tubusů ještě nebylo započato, obrátil se ing. Kotík s prosbou 
o pomoc na Františka Kozelského jako jediného specialistu 
v tomto oboru v ČSSR. Podle s ním uzavřené smlouvy 
vyrobí v následujících letech pro AK k optice od ing. Viléma 
Gajduška tubus pro 240 mm Cassegrainův reflektor, tubus 
a paralaktickou montáž 155 mm refraktoru, Schmidtovu 
fotografickou komoru, celostat a koronograf. 

Kovovýroba ve Valašském Meziříčí přejmenovaná na Okresní 
průmyslový podnik potvrdila objednávku na zhotovení dvou 
kopuli v roce 1961. 

V roce 1960 uspořádal AK celkem 123 akcí, kterých se 
zúčastnilo2392návštěvníků. Ztoho se konalo 18 astronomic-
kých přednášek se 423 posluchači a 43 pozorování objektů na 
obloze se 439 účastníky. 

Záznamy o přednáškách uspořádaných v roce 1960 se 
dochovaly nepřesné a neúpiné. 

Příspěvky v tisku za rok 1960: 
Astronomický kroužek ZK ROH kovozávodů Ždánice. In: Lidové 

hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje v roce 1960, 
LHaP Brno, s. 36 - 38. 

mž: Buduje se nová hvězdárna na Kyjovsku. 
Rovnost, 75,5.6. 1960,•č. 136. 

p1: Stavějí lidovou hvězdárnu. Zemědělské noviny, 16, 17.8. 1960, Č. 
200, s. 1. 

Cituji ze zprávy o činnosti AKv roce 1960 od ing. Oldřicha 
Kotíka: 

"Náš astronomický kroužek Závodního klubu ROH kovozávodů ve 
Ždánicích bude v únoru 1961 slavit teprve třetí výročí svého trvání. Avšak 
práce, kterou za tuto dobu vykonal, zaslouží si jistě piné pozornosti. Není 
to jen těch 12 565 bezplatných brigádnických hodin odpracovaných na 
stavbě hvězdárny. Astronomický kroužek provádí též čilou přednáškovou 
a popularizační činnost. ... 

Všech 66 členů našeho astronomického kroužku i ostatních 235 
brigádníků, kteří se dosud na výstavbě hvězdárny podíleli, je právem hrdo 
na dílo, které jim roste pod rukama. Vždyt' naše hvězdárna bude jednou 
z nejlépe vybavených hvězdáren v celém Jihomoravském kraji. Jenom 
stavba bez vnitřního zařízení by dodavatelským způsobem stála více než 
450000 Kčs. Avšak desetitisíce odpracovaných brigádnických hodin, téměř 
50 000 cihel a další materiál získaný zdarma z bouraček stavbu podstatně 
zlevní. ... Je skutečností, že stavba Lidové hvězdárny Závodního klubu 
ROH kovozávodů Ždánice je mimo Oblastní lidové hvězdárny v Brně 
největší v celém Jihomoravském kraji. 

Přes veškeré naše úsilí a dobrovolnou obětavou práci si uvědomujeme, 
že bez finanční pomoci našeho Závodního klubu ROH, bez pomoci 
odborové organizace a bez existence celého našeho lidově 
demokratického zřízení nebylo bý možné takóvé dílo vůbec vybudovat. 
Naše Lidová hvězdárna ROH ve Ždánicíčh zůstane proto trvalým 
pomníkem veliké doby, ve které žijeme." 
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Rok 1961. Provedeny vnitřní omítky v budově hvězdárny 

Začátkem roku 1961 poskytl závod Nářadí Ždánice a ZK 
ROH menší finanční příspěvek na budování hvězdárny, 
který však zdaleka nestačil krýt stavební náklady. Pokud by 
nebyly získány další finanční prostředky, musely by být práce 
na stavbě zastaveny. Tato situace byla odvráecna rozhodnutím 
předsednictva ústředního výboru ROH - Svazu zaměstanců 
hutního průmyslu a rudných dolů v Praze, které na základě 
žádosti AK z roku 1960 schváliló a poskytlo v květnu 1961 
dotaci ve výši 250 000 I$ čs na dobudování hvězdárny. 

Brigádníci a několik plácených dělníků v tomto roce 
zazdili vbudově všechna okna, zevnitř ji vyomítali a prováděli 
úpravu parku v okolí hvězdárny. Vmce 1961 bylo odpracováno 
4 821 brigádnických hodin. 

V říjnu 1961 nabídl spolupráci kvýtvarné výzdobě budovy 
hvězdárny akademický sochař Ambrož Špetík z Valašského 
Meziříčí, který již vyzdobil tamější hvězdárnu. Umělec navrhl 
zhotovit na západní stěnu budovy keramickou mozaiku 
Slunce a na jižní průčelí dvě sgrafita. Kromě toho u něj 
objednal ing. Kotík dvě plastiky k výzdobě posluchárny. 

Po celý rok 1961 zajišt'oval ing. Kotilo nadšeně a neúnavně 
výrobu astronomických pozorovacích přístrojů. Ing. Vilém 
Gajdušekvtomto roce dokončilveškerou objednanou optiku 
podle smlouvy z minulého roku. Dodal optiku k refraktoru 
o průměru objektivu 156 mm s ohniskovou vzdáleností 
2 400 mm, optiku pro Schmidtovu fotografickou komoru, 
optiku pro celostat a objektiv pro koronograf. 

Ing. Kotík také í zcP spolupracoval s odborníkemFrantiškem 
Kozelským, kterývroce 1961 dokončil tubus pro Cassegrainův 
reflektor o průměru hlavmho zrcadla 240 mm s ohniskovou 
vzdáleností 3 540 mm, zhotovený s optikou ód ing. Viléma 
Gajduška. Tubus vyrobil na základě smlouvy z minulého 
roku, podle níž pracoval také na výrobě dalších přístrojů pro 
ždánickou hvězdárnu. 

V roce 1961 dokončili zdarma pro AK žáci průmyslové 
školy strojnické v Uherském Brodě dva stativy s paralatickou 
montáží dalekohledů, které však nakonec ve hvězdárně nebyly 
použity. 

Velké problémy byly s výrobou hvězdárenských kopulí 
v OPP ve Valašském Meziříčí. Podnik v rozporu s dohodou 
v roce 1961 nedokončil ani jednu kopuli. 

Jaká byla další činnost AK v roce 1961? 
ČlenovévýboruAK získali na svých pracovištích 41 nových 

odběratelů časopisu Říše hvězd. V únoru 1961 vydal AK 
první a v květnu druhé číslo cyklostylovaných "Zpráv Lidové 
hvězdárny ZK ROH kovozávodů Ždánice", v nichž byly 
rozšiřovány aktuální astronomické poznatky. Atmosféru doby 
dokresloval vynikající úspěch sovětské kosmonautiky, kdy 
dne 12. dubna 1961 byla v SSSR na oběžnou dráhu kolem 
Země vypuštěna kosmická lni' Vostok 1 s prvním kosmonautem 
světa Jurijem Alexejevičem Gagarinem. 

Členové AK ZDŠ ve Ždánicích založili v únoru 1961 na 
základě výzvy redakce časopisu ABC třináctičlennou "raketo-
vou posádku" pod vedením žáka Jana Hrbotického. Posádka 
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se zavázala ke 40. výročí založení KSČ odpracovat na stavbě 
hvězdárny 430 brigádnických hodin. Redakce ABC s touto 
posádkou připravila a otiskla také reportáž. Dále dne 
13. Června 1961 byla v Čs. rozhlase ve vědeckotechnickém 
magazínu "Stop!" odvysílána relace o činnosti AK a stavbě 
Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 

V roce 1961 uspořádal AK celkem 87 akcí, kterých se 
zúčastnilo 1 843 návštěvníků. Z toho se konalo 14 
astronomických přednášek s 818 posluchači a 43 pozorování 
objektů na obloze s 242 účastníky. 

Neúpiný přehled astronomických přednášek v roce 1961: 
10. 1. 1961 Žarošice, Miroslav Kincl: Slunce (45) 
16. 1. 1961 Osvětová beseda Žarošice, Miroslav Kincl: 

Slunce (40) 
17. 1. 1961 OSŠ Archlebov, ing. Oldřich Koklc Kdy poletíme 

na Měsíc? (65) 
17. 1. 1961 Osvětová beseda Archlebov, ing. Oldřich Káttic: 

Kdy poletíme na Měsíc? (22) 
18. 1. 1961 Osvětová beseda Lovčice, ing. Oldřich Kotík: 

Kdy poletíme na Měsíc? (45) 
19. 1. 1961 SČSP Ostrovánky, ing. Oldřich Kok7c: Kdy 

ppoletíme na Měsíc? (25) 
26. 1. 1961 Zdánice, doc. RNDr. Oto Obůrka, CSc.: Zatmění 

Slunce (33) 
13. 2. 1961 VŠZ Ždánice, ing. Oldřich Kotík Raketové 

lety do vesmíru (30) 
14. 2. 1961 Osvětová beseda Žarošice, ing. Oldřich Kotílc 

Kdy poletíme na Měsíc? (40) 

14. 2. 1961 Osvětová beseda Lovčice, Miroslav Kincl: 
Zatmění Slunce (80) 

28. 2. 1961 SČSP Ždánice, ing. Oldřich Kottic Sovětské 
raketové lety (30) 

Část ostatních přednášek v roce 1961: 
16. 1. 1961 Nářadí Ždánice, ing. Oldřich Kotík Vývoj 

Člověka (55) 
27. 1. 1961 SČSP Ždánice, Bohumil Brotan: Sovětsk.. 

výzkumy v Antarktidě (50) 

Příspěvky v tisku za rok 1961: 
Astronomický kroužek Závodního klubu ROH kovozávodů Ždánice. 

In: Lidové hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje 
v roce 1961, LHaP Brno, s. 20. 

GARGULAKOVA M.: Sláva vítězství sovětského astronoma 
Gagarina. Ždánický zpravodaj, 1, 1961, Č. 2, s.4. 

KOTÍK O.: Proč ve Ždánicích stavíme lidovou hvězdárnu? Ždánický 
zpravodaj, 1, 1961, Č. 4, s. 2-3. 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích.. . Slovácko, 2, 1. 3. 1961, Č. 9, S. 3. 
SVOBODA J.: Astronomický kroužek s vlastní hvězdárnou. Rudé 

právo, 41, 7.1. 1961, Č. 7, s. 1. 
SVOBODA J.: O ždánické hvězdárně. Kulturní práce, 1, 1961, Č. 3, 

s. 23. 

Místním občanům vysvětlil ing. Oldřich Kotík na strán-
kách Ždánického zpravodaje z června 1961, proč ve Ždánicích 
stavíme lidovou hvězdárnu takto: 

O tom, že ve Ždánicích stavíme lidovou hvězdárnu, ví jistě každý. 
Avšak proč a k jakému účelu se tento objekt staví, mnozí nevědí. Není se 
čemu divit. Před druhou světovou válkou byly na celém území ČSR pouze 
4 lidové hvězdárny. Dnes je jich již téměř 40 a četné další se dokončují. 
Naše (_SSR zaujímá v tomto směru první místo na světě. 
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Posláním lidových hvězdáren a astronomických kroužků není jen 
prohlubování astronomických vědomostí a pozorování nebeských 
objektů, ale výchova našich pracujících v duchu vědeckého světového 
názoru, boj proti idealistickým světovým názorům, zaostalosti.a různým 
pověrám. K zajištění tohoto programu bude sloužit i naše Lidová 
hvěznárna ZK ROH kovozávodů Zdánice.... 

Jsme přesvědčeni, že naše lidová hvězdárna, kolem níž bude vybudován 
i malý parčík, se stane vyhledávaným místem všech těch, kteří touží po 
ušlechtilé zábavě a neustálém prohlubování svých vědomostí:" 

~ pobinbcb mar. 
tvg gefi bobře fupo. 
matt Font bo wog. 
nq, a ginč wogen{fé 
náRtogc, v wj~ecřo 
co ó bo boge pot~e, 
bnábo ge(t bobi'e 
cat é gc bo vote 
Atoti nep teltim ta. 
bnattti q tafé na r>řo. 
bé bogoroati, Iteb 
ýanblouati, derwe. 
nd fufna, dr3awé 
řonč fupowati, a ge 
wffitn, co $ batw~ 

Rok 1962. Namutováua západní kopule na budovu hvězdárny 

Finanční příspěvky na rok 1962 z podnikových fondů 
pracujících závodů Nářadí a Šroubárna a od ZK ROH 
kovozávodů Ždánice byly spíše symbolické a opět zdaleka 
nestačily. Nebylo jiného východiska, než znovu žádat nadřízené 
odborové orgány o dotaci na dokončení stavby hvězdárny. 
Staveniště v tomto roce několikrát navštívila komise pracovmlců 
Krajské odborové rady v Brně. K poskytnutí finanční dotace 
na dostavbu se vyjádřila kladně, avšak za podmínky, že bude 
předložena technická a rozpočtová dokumentace stavby 
a rozestavěný objekt bude převeden do majetku n. p: 
Šroubárny Kyjov, závod Ždánice, podle platných směrnic 
a předpisů. Převedení majetku na závod Šroubárna nebylo 
možné provést přímo, ale nejprve se měl vlastníkem stát ZV 
ROH Šroubárny Ždánice. V prohlášení ústředního výboru 
ROH - Svazu zaměstnanců hutního průmyslu a rudných 
dolů v Praze z 27. července 1962 bylo uvedeno, že u výstavby 
Lidové hvězdárny ve Ždánicích je špatně označen investor 
stavby (původně AK ROH Šroubárny a Nářadí Ždánice, 
později ZK ROH kovozávodů Ždánice - AK). Správné 
označení investora a tedy i vlastníka všech pozemků 
a nemovitostí na nich vybudovaných je závodní výbor ROH 
n. p. Šroubárny Kyjov, závodu Ždánice, které je nutno takto 
opravit. Potom proběhla za pomoci právníka JUDr. Štěpána 
Hanuše řada jednání o těchto majetkoprávních otázkách, 
ale k převedení majetku v roce 1962 nedošlo. Aby mohl být 
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závod Šroubárna Ždánice přímým investorem stavby, musel 
být investiční úkol na stavbu hvězdárny přepracován podle 
platných směrnic. V září 1962 byl proto vypracován koncept 
tohoto přepracovaného investičního úkolu. Pro nespinění 
uvedených podmínek nebyla v roce 1962 zatím dotace 
odborovými orgány poskytnuta. 

Pro nedostatek finančních prostředků byly stavební práce 
v roce 1962 prováděny jen v omezeném rozsahu. Převážně se 
pracovalo jenom na tom, "co nic nestojí ". Dále byly prováděny 
topenářské práce a Komunálníslužby z Vracova zhotovovaly 
teracové podlahy. V červenci 1962 byla na západní 
pozorovatelnu budovy namontována první hvězdárenská kopule 
o průměru 4,5 m, kterou opožděně vyrobilOkresní průmyslový 
podnik ve Valašském Meziříčí. Byla podána žádost také o vý-
robu druhé kopule, ale OPP ve Valašském Meziříčí ji 
nepotvrdil. Během dalších měsíců brigádníci namontovanou 
západní kopuli zvenku i zevnitř zabednili deskami, zvenku 
oplechovali a natřeli. Vroce 1962 brigádnická činnost poněkud 
ochabla, bylo odpracováno pouze 2 496 brigádnických hodin. 

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda v Ostravě -
Vtkovicích vyrobily za spolupráce Františka Kozelského stativ 
s paralaktickou montáží pro připravovaný refraktor. František 
Kozelský pracoval na výrobě dalších pozorovacích přístrojů 
podle smlouvy z roku 1960. 

Výtvarnou výzdobu budovy hvězdárny nadále zabezpečoval 
akademický sochař Ambrož Špetík. Vypracoval návrhy 
a připravoval realizaci vnitřní i venkovní výzdoby, která 
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však v roce 1962 zatím nebyla provedena pro nedostatek 
finančních prostředků. 

Počet členů astronomického kroužku byli vtomto roce 96. 
V noce 1962 uspořádal AK celkem 66 akcí, kterých se zúčastnilo 
1 054 návštěvníků. Z toho se konalo 8 astronomických 
přednášek s 246 posluchači a 35 pozorování objektů na 
obloze s 286 účastníky. . 

Záznamy o přednáškách uspořádaných v roce 1962 se 
nedochovaly. 

Příspěvky v tisku za rok 1962: 
Astronomický kroužek ZK ROH kovozávodů Ždánice. In: Lidové 

hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje v roce 1962, 
LHaP Brno, s. 27- 28. 

KOLIK O.: Stavba Lidové hvězdárnyZK ROH kovozávodů Ždánice se 
chýlí ke konci. Ž.dánický zpravodaj, 2, 1962, Č. 11, s. 7. 

KOTÍK O.: Stojíme na prahu velkých kosmických letů člověka. 
Ždánick zpravodaj, 2, 1962, Č. 7, s. 2. 

Ve Zdánickém zpravodaji ze září 1962 ing. Oldřich Kotík 
napsal: 

"Stavba Lidové hvězdárny se pomalu, ale jistě chýlí ke svému 
dokončení. ... Členové astronomického kroužku, všichni brigádníci 
i ostatní občané Ždánic, hlavně mládež, se již těší na okamžik, kdy budou 
moci zasednout k dalekohledu, celostatu nebo v posluchárně, aby shlédli 
film o nových a nových objevech, kterých člověk dosáhl. Naše Lidová 
hvězdárna ve Ždánicích zaujme čestné místo mezi těmi vědecko-
osvětovými zařízeními, které usilují o výchovu člověka, jenž ovládne 
v nedaleké budoucnosti celý vesmír. Dnes, v době 5. výročí vypuštění 
p jního sovětského sputnika, si znovu uvědomujeme její význam." 



Rok 1963. Nedostatek f►nanšních prostředků - stagnace 
v budování hvězdárny 

Žádost podaná v roce 1962 vyšším odborovým orgánům 
o poskytnutí dotace na dostavbu hvězdárny nebyla ani do 
začátku roku 1963 kladně vyřízena. Další zdroje finančních 
příjmů byly ještě hubenější než v předchozím roce. Ing. 
Kotík vyčíslil hodnotu prací, které je nutno ještě dokončit, 
sumou 241 000 Kčs, chyběla tedy minimálně tato finanční 
částka. 

Tato situace byla projednána v investiční komisi ÚRO 
v Praze v lednu 1963. Komise vyslovila závěr, že stavba 
hvězdárny bude dofinancována, avšak bez uvažované bytové 
jednotky s kotelnou. Poskytnutí dotace však bylo vázáno 
spiněním několika podmínek, a to: i. aby stavba byla dokončena 
generálním dodavatelem, 2. aby stavba byla zařazena do 
plánu investiční výstavby ONV, 3. aby úloha investora byla 
přenesena ze ZV ROH závodu Šroubárna Zdánice na závod 
Šroubárna Ždánice a 4. aby byla dopiněna dokumentace 
stavby. 

Zabezpečit tyto požadavky, jak se později ukázalo, bylo 
velmi nesnadné a obtížné. Objewvaly se další a další překážky, 
nesčetná jednání se protáhla na celý rok 1963. 

Již v únoru 1963 byl připraven přepracovaný investiční 
úkol na dostavbu hvězdárny. Jednou znejvětších překážek se 
však stalo to, že budoucí vrchní investor stavby, národní 
podnik Šroubárny Libčice nad Vltavou, odmítal investiční 
úkol podepsat. 

Budova hvězdárny - stav na podzim 1963. 

V důsledku reorganizace podniku se dosavadní národní 
podnik Šroubána Kyjov, závod 09 Ždánice stal od 1. července 
1963 závodem 09 národního podniku Šroubárny Libčice nad 
Vltavou. Po ubezpečení, že ÚRO poskytne prostředky na 
dostavbu hvězdárny, že ministerstvo financí s tímto souhlasí 
a že nedojde k žádnému krácení jejich investičních limitů, 
n. p. Šroubárny Libčice schvalovací protokol na dostavbu 
hvězdárny konečně podepsal. 

Na listopadovém jednání investiční komise ÚRO v Praze 
byl vysloven souhlas s poskytnutím fmančního a stavebního 
limitu na dostavbu. Komise v tomto smyslu předloží návrh ke 
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schválení sekretariátu ÚRO, avšak s podmínkou přepracování 
základního rozpočtu. Generální rozpočet byl opraven ze 
766 440 Kčs na výslednou částku 713 700 Kčs. Navrhovaná 
částka na dokončení stavby 375 703 Kčs byla snížena na 
320 000 Kčs, jelikož bylo vyškrtnuto veškeré oplocení a část 
vnitřního zařízení Další přepracování a schválení dokumentace 
si vyžádalo dva měsíce, proto dotace ÚROzatím nebyla vroce 
1963 poskytnuta, a proto také nebylo možno navázat jednání 
s generálním dodavatelem stavby, OSP Hodonín se sídlem 
ve Veseli nad Moravou. Koncem roku 1963 závod Šroubárna 
Ždánice souhlasil s tím, že převezme funkci investora stavby. 

Z důvodu naprostého nedostatku finančních prostředků 
byly stavební práce v roce 1963 prováděny ve velmi omezeném 
rozsahu a stavba mnoho nepokročila. Teracáři Komunálních 
služeb z Vracova dokončili teracové podlahy. Byly dokončeny 
truhlářské práce na západní kopuli a byla provedena montáž 
ústředního vytápění. Protože byla stavba bytové jednotky 
pro správce s kotelnou zamítnuta, bylo nutno řešit vytápění 
hvězdárny ze suterénu naftovým kotlem, jehož zplodiny 
hoření by tolik nezhoršovaly pozorovací podmínky jako při 
spalování tuhých paliv. Projekt podzemního skladu topné 
nafty vypracovtil Jiří Syrůček z Prahy. V důsledku onemocnění 
budovatele hvězdárny ing. Oldřicha Kotíka zápalem plic 
a pohrudnice od června do srpna 1963 se práce na stavbě po 
tuto dobu prakticky zastavily. Jinak prováděli brigádníci 
různé pomocné práce menšího rozsahu. V roce 1963 bylo 
odpracováno jen 1705 brigádnických hodin. 

Také v roce 1963 pracoval odborník FrantišekKozelský na 
výrobě pozorovacích astronomických přístrojů pro hvězdárnu 
podle smlouvy z roku 1960. V tomto roce dokončil tubus 
refraktoru s paralaktickou montáží o průměru objektivu 155 
mm s ohniskovou vzdáleností 2 400 mm. Dále dokončil 
Schmidtovu fotografickou komoru s hlavním zrcadlem 
o průměru 160 mm s ohniskovou vzdáleností 325 mm 
a světelností 1:2,5 a celostat s rovinnými zrcadly o průměrech 
160 mm, 125 mm a 120 mm a objektivem o průměru 100 mm 
s ohniskovou vzdáleností 3 300 mm. Veškerou optiku k těmto 
přístrojům vybrousil ing. Vilém Gajdušek v letech 1958 
a 1961. 

V únoru 1963 se František Kozelský rozhodl, že přenechá 
výrobu koronografu jinému odborníkovi, JUDr. Karlu 
Hermann-Otavskému z Černošic u Prahy. 

Pro naprostý nedostatek finančních prostředků v roce 
1963 byl AK nucen v červnu 1963 odprodat Domu kultury 
ROH v Jihlavě Cassegrainův reflektor s hlavním zrcadlem 
o průměru 240 mm s ohniskovou vzdáleností 3 540 mm. 
Optiku k němu vybrousil v roce 1958 ing. Vilém Gajdušek, 
tubus zhotovil v roce 1960 - 1961 František Kozelský 
a paralaktickou montáž dokon6li v roce 1961 žáci průmyslové 
školy strojnické v Uherském Brodě. Proto bylo třeba pro 
Lidovou hvězdárnu ve Ždánicích zhotovit nový dalekohled. 
Optiku pro další refraktor o průměru objektivu 156 mm 

s ohniskovou vzdáleností 2 400 mm měl AK hotovou od 
roku 1961 od ing. Viléma Gajduška a tubus refraktoru s pří-
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slušenstvím na objednávku AK vyrobil v roce 1963 František 
Kozelský. 

OPP ve Valašském Meziříčí začátkem roku 1963 přislíbil 
výrobu také druhé kopule a její montáž v roce 1964. 

Akademický sochař Ambrož Špetík zhotovil v roce 1963 
k výzdobě posluchárny dva reliéfy z lipového dřeva 'Astronomie' 
a 'Astronautika'. Dále připravoval venkovní výzdobu fasády 
budovy. 

Koncem roku 1963 pracoval výbor astronomického kroužku 
ZK ROH kovozávodů Ždánice v tomto složení: ing. Oldřich 
Kotík, František Hegr, Miroslav Kincl, Jan Fiala, Oldřich 
Marta, Oldřich Poláček, Antonín Balát, Jaroslav Leskovský 
a Ladislav Mařík. V srpnu 1963 sdělil AK Lidové hvězdárně 
a planetáriu v Brně, že po uvedení hvězdárny do provozu má 
AK vzhledem k přístrojovémuvybavení zájem o tyto odborné 
úkoly: Slunce - fotosféra - fotografování slunečních skvrn -
protuberance. 

V roce 1963 uspořádal AK celkem 73 akcí, kterých se 
zúčastnilo 1 254 návštěvníků. Z toho se konalo 15 
astronomických přednášek s 335 posluchači a 40 pozorování 
objektů na obloze s 547 účastníky. 

Záznamy o přednáškách uspořádaných v roce 1963 se 
nedochovaly. 

Příspěvky v tisku za rok 1963: 
Astronomický kroužek ZK ROH kovozávodů Zdánice. In: Lidové 

hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje v roce 1963, 
LHaP Brno, s 35. 

KOTÍK O.: Dostavba lidové hvězdárny ROH. Zdánický zpravodaj, 4, 
1964, Č. 2, S. 4-5. 

O pokračování stavby hvězdárny v roce 1963 ing. Oldřich 
Kotík do Ždánickěho zpravodaje z února 1964 napsal: 

"V uplynulém roce 1963 práce na stavbě Lidové hvězdárny ROH ve 
Ždánicích mnoho nepokročily, protože astronomický kroužek ani Závodní 
klub ROH kovozávodů neměl prakticky žádné finanční prostředky. O to 
usilovněji se pracovalo na výrobě a motáži potřebných astronomických 
přístrojů a úpiném přepracování projektové a rozpočtové dokumentace 
podle požadavku ÚRO. 

Již dnes je možno bez nadsázky tvrdit, že naše Lidová hvězdárna ROH 
ve Zdánicích bude jednou z nejlépe vybavených lidových hvězdáren 
v Jihomoravském kraji. Pro obě hlavní pozorovatelny jsou již téměř 
dokončeny oba dalekohledy, dále koronogmf, Schmidtova fotografická 
komora a celostat k promítání zvětšeného obrazu Slunce . .." 

V roce 1964 bude tedy Lidová hvězdárna ve Ždánicích ". .. dokončena 
a uvedena do provozu. Bude to kulturně osvětový stánek, který bude 
sloužit všem občanům Ždánic i okolí a hlavně naší mladé generaci 
k ušlechtilé zábavě, k poznávání nekonečného vesmíru a k upevňování 
vědeckého světového názoru." 
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Rok 1964. Stavba hvězdárny dokončována dodavatelsky, 
namontována východní kopule 

Intenzívní dvouletá snaha astronomického kroužku včele 
s ing. Kotíkem o získání dotace od odborových orgánů na 
dostavbu byla po překonání řady administrativních bariér 
konečně korunována úspěchem. Sekretariát Ústřední rady 
odborů v Praze v lednu 1964 odsouhlasil dofinancování 
rozestavěné stavby Lidové hvězdárny ve Ždánicách ve výši 
323 000 Kčs z investičního fondu ROH. 

Na základě požadavku odborových orgánů bylo nutno 
rozestavěný objekt hvězdárny  pozemkem předat závodním 
výborem ROH závodu Šroubárna Ždánice národnímu podniku 
Šroubárny Libčice nad Vltavou, závodu 09 Šroubárně Ždánice. 
Smlouva o převodu majetku byla v roce 1964 připravena, ale . 
nebyla ještě schválena Krajskou odborovou radou v Brně 
a přejímajícím podnikem. Vyřešení této otázkyse odsunulo 
až do roku 1965. 

V únorµ 1464 podepsal n. p. Šroubárny Libčice schvalovací 
protokol dostavby snovým souhrným rozpočtem dohodnutým 
na jednání inyestiěnf  komise ÚRO v listopadu 1963. Původní 
generální rozpočét 766 440 Kčs byl zkrácen na 713 700 Kčs. 
Ten byl po přecenění stavebních prací:v dubnu 1964 upraven 
na 711420 Kčs. Suma na dokončení stavbybyla po přecenění 
z původních 323 000 Kčs snížena na 302 000 Kčs. 

Vystoupení ing. Kotíka na všeplenární výroční schůzi 
KSČ ve Ždánicích v únoru 1964 s kritikou ONV Hodonín 

dopomohlo k tomu, že dostavba hvězdárny byla zařazena do 
plánu výstavby ještě na tento rok. V dubnu 1964 byla potvrzena 
hospodářská smlouva, podle níž dostavbu budovy Lidové 
hvězdárny ve Ždánicách provede generální dodavatel, Okresní 
stavební podnik Hodonín se sádlem ve Veselá nad Moravou, 
stavebná úsek Kyjov. 

Do konce dubna 1964 byla stavba hvězdárny v klidu. 
Potom začaly být organizovány bezplatné brigády, převážně 
jen o sobotách a nedělích, až do listopadu 1964. OSP Hodonín 
převzal staveniště a zahájil práce v květnu 1964. Stavbyvedoucím 
byl Rudolf Cahlík, dílovedoucí Antonín Mezihorák a za 
investora, Šroubárnu Ž.dánice, prováděla stavební dozor ing. 
Marie Kotííková. OPP ve Valašském Meziříčí zhotovil druhou 
hvězdárenskou kopuli o průměru 4,5 m, kterou v červnu 1964 
namontovali jejich montéři na východní pozorovatelnu 
hvězdárny. Pracovníci OSP Hodonín kromě různých menších 
dokončovacích prací uvnitř budovy vykopali, vybetonovali 
a provedli cementovou omítku na základech oplocení ze 
severní strany a na venkovních schodech. Vyhloubili jámu 
pro nádrže na naftu a osadili je. Dále provedli venkovní 
podkladní a břízolitovou omítku budovy. Obložili sokl budovy 
kabřincem a zhotovili okapové chodníčky. Část dokončovacích 
prací OSP přesunul na rok 1965. 

V září 1964 pracoval na výzdobě fasády akademický 
sochař Ambrož Špetík. Na západní straně budovy provedl 
keramickou mozaiku Slunce a na jižní straně sgrafito rakety 
a sgrafato slunečních hodin. 
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Právě dokončená břízolitová fasáda budovy s výtvarnou výzdobou od 
akademického sochaře Ambrože Špetíka v říjnu 1964. 

Protože podstatnou část stavebních prací provedl 
dodavatelsky OSP Hodonín, v roce 1964 bylo odpracováno 
jen 1 Q18 bzigádnických hodin. 

V roce. 1964 zhotovil odborník ing. Vilém Gajdušek na 
základě smlouvy s AK dvě sady optiky pro Cassegrainův 
reflektor s hlavním zrcadlem o průměru 250 mm o ohniskové 
vzdálenosti 3 500 mm. 

JUDr. Karel Hermann-Otavský dokončil v roce 1964 pro 
ždánickou hvězdárnu koronograf o průměru 102 mm. 

AK v tomto roce zakoupil z Lidové hvězdárny ve Valašském 
Meziříčí zařízení časové služby. 

Dále byla koupena v blízkosti síldliště Padělky garáž. 
V červnu 1964 se někteří Členové AKzúčastnili zájezdu do 

Polska pořádaného Lidovou hvězdárnou a planetáriem v Brně. 
V září 1964 začal znovu pracovat po jednoleté přestávce ve 
školním r• .e 1963/64 školní astronomický kroužek na ZDŠ 
ve Ždánicích pod vedením učitele a člena výboru AK ZK 
ROH Miroslava Kincla. 

V listopadu 1964 byla svolána ustavující schůze Sdruženého 
závodního klubu ROH ve Ždánicích, který sdružoval pracující 
závodů Šroubárna Ždánice, Nářadí Ždánice a pracující 
Velkovýkrmny státních statků Hodonín, farmy Ždánice. 

V roce 1964 uspořádal AK celkem 66 akcí, kterých se 
zúčastnilo 698 návštěvníků. Z toho se konalo 7 astronomických 
přednášek s 216 posluchači a 44 pozorování objektů na 
obloze s 347 účastníky. 

Neúpiný přehled astronomických přednášek v roce 1964: 
26. 10.1964 Naše Sluneční soustava (44) 
2. 11.1964 Měsíc, věrný průvodce Země 

16. 11.1964 Naše Galaxie a její sousedé 
7. 12.1964 Raketová technika a astronautika 

Záznamy o ostatních přednáškách se nedochovaly. 
Příspěvky v tisku za rok 1964: 
Astronomický kroužek Závodního klubu ROH kovozávodů Ždánice. 

In: Lidové hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje 
v roce 1964, LHaP Brno) S. 19. 

CHUDÝ J.: O času. Zdánický zpravodaj, 4, 1964, Č. 6, s. 4. 
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KOTÍKO.: Návrh nového světového kalendáře. Ždánickýzpravodaj, 4, 
1964, Č. 4, s. 7- 8. 

KOTÍK O.: Zajímavost z astronomie. Ždánickýzpravodaj, 4, 1964, Č. 3, 
s. 8. 

Lidová hvězdárna - svépomocí. Práce, 20, 21. 11. 1964, s. 4. 
Výstavba Lidové hvězdárny pokračuje úspěšně. Ždánický zpravodaj, 4, 

1964, Č. 7, s. 4 -5. 
V článku nazvaném "Výstavba Lidové hvězdárny pokračuje 

úspěšně" v říjnovém čísle Ždánického zpravodaje z roku 
1964 ing. Oldřich Kotík opět uvedl: 

"Lidová hvězdárna ve Ždánicích bude dobře vybaveným objektem 
nejen k uspokojení osobních zálib členů astronomického kroužku, ale též 
zdrojem poučení pro školní mládež a ostatní občany ve Ždánicích i okolí." 

Rok 1965. Lidová hvězdárna ve Ždánicích dokončena 
a slavnostně otevřena 

Stavba hvězdárny byla koncem roku 1964 v podstatě 
zbudována, v roce 1965 ji zbývalo úpině dokončit. V lednu 
1965 se OSP Hodonín se sídlem ve Veseli nad Moravou 
zavázal stavbu během prvních čtyř měsíců roku 1965 dokončit. 
Poněkud opožděně, v únoru 1965, byla sjednáno smlouva 
mezi KOR v Brně a vedením závodu Šroubárna Ždánice 
o převzetí funkce investora stavby hvězdárny Šroubárnou 
Ždánice. 

OSP v tomto roce provedl zbývající mateřské a natěračské 
práce, oplechoval východní kopuli a vydlážil chodníky. V květnu 
1965 OSP Hodonín práce ukončil a předal investorovi 
dokončenou stavbu budovy Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 
Brigádníci však pokračovali s pracemi i nadále. Prováděli 
úklid staveniště a terénní úpravy. Připravovali astronomické 
přístroje k montáži, instalovali promítací okénka v posluchárně 
a zhotovili zatemnění posluchárny. V červnu 1965 byl na 
hvězdárně umístěn počítač bleskových výbojů EGU, který 
patřil Výzkumnému ústavu energetickému v Brně, a v kopuli 
byl namontován za pomoci Františka Kozelského refraktor 
o průměru 160 mm. 

Vroce 1965 bylo odpracováno 3 094 brigádnických hodin. 
Rozhodnutím ministra hutního průmyslu a rudných dolů 

byl závod 09 Šroubárna Ždánice národního podniku Šroubárny 
Libčice nad Vltavou dnem 1. července 1965 přeměněn na 
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Astronomický kroužek žáků ZDŠ ve Ždánicích vedený Miroslavem Kinclem 
na hvězdárně v listopadu 1965. 

samostatný národní podnik Šroubárna Ždánice podléhající 
oborovému ředitelství hutní druhovýroby ministerstva těžkého 
průmyslu. 

Dne 14. září 1965 proběhla kolaudace novostavby a odbor 
výstavby ONV Hodonín udělil předběžné povolení uvedení 
stavby Lidové hvězdárny ve Ždánicích do trvalého provozu. 
Budova hvězdárny dostala číslo popisné 678. Téhož dne byla 
sepsána hospodářská smlouva, na základě které byla hvězdárna 
včetně garáže na Padělkách předána závodním výborem 
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Dokončená budova Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Snímek z15. října 1965 

ROH n. p. Šroubárna Ždánice závodnímu výboru ROH 
závodu Nářadí Ždánice. Tato smlouva byla schválena KOR 
v Brně dne 3. května 1966. 

Ing. Marie Kotíková vypracovala přehled finančních nákladů 
na stavbu hvězdárny. Vypočítala, že hodnota stavby Lidové 
hvězdárny ve Ždánicích v roce 1965 byla 813 050 Kčs. 
Z prostředků ROH bylo uhrazeno 75% hodnoty stavby. Dále 
byla V roce 1965 vyčíslena hodnota všech movitostí- vnitřního 
vybavení hvězdárny včetně astronomických přístrojů částkou 

286 768 Kčs. Souhrnně mělo tedy celé dílo v roce 1965 
hodnotu asi 1,1 miliónu Kčs. 

V úterý 28. září 1965 proběhla v budově hvězdárny nově 
uvedené do provozu první akce - technická konference 
pořádaná závodem Nářadí Ždánice. Od října 1965 se v budově 
hvězdárny začaly konat schůzky astronomického kroužku 
ZDŠ ve Ždánicích vedeného Miroslavem Kinclem. Začaly 
zde probíhat také další různorodé akce - astronomická 
pozorování, přednášky, schůze a promítání filmů pro děti. 

Potom konečně nadešel den, kdy bylo toto veliké dílo 
dovršeno. V neděli dne 28 listopadu 1965 byla Lidová hvězdárna 
Sdruženého závodního klubu ROH ve Ždánicích slavnostně 
otevřena. Byla to v pořadí 55. lidová hvězdárna v ČSSR 
a 14. lidová hvězdárna v Jihomoravském kraji. Otevření 
hvězdárny bylo součástí programu dvoudenního krajského 
astronomického semináře pořádaného Lidovou hvězdárnou 
a planetáriem v Brně, kterého se zúčastnili zástupci lidových 
hvězdáren astronomických kroužků Jihomoravského kraje. 
Program prvního dne konference probíhal v sobotu v Brně 
a následujícího dne, v neděli 28. listopadu 1965, přijeli 
účastníci semináře zvláštním autobusem do Ždánic, kde se 
konala druhá polovina programu. 

Příjezd hostů byl očekáván v 8.00 až 8.30 hodin. Na tuto 
dobu pro ně bylo připraveno občerstvení. V době od 8.30 
do 9.00 hodin proběhla prohlídka nové budovy hvězdárny. 
V 9.00 začala přednáška ing. Bedřicha Růžičky, CSc., 
na téma Wývoj kosmonautiky v roce 1965 a výhledy do dalších 
let". 
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PROGRAM: 

8.00- 8.30 hodin — přijezd hostů 
8.30-.9.00 hodin — prohlídka nové hvězdárny 
9.00-10.30 hodin — ing. Bediich Růžička CSc: Vývoj kosmonautlky 

v roce 1965 a výhledy do dalších let 
10.30-11.00 hodin— Slavnostní otevřeni Lidové hvězdárny ve 2dánicich 
11.00-12.00 hodin — Doc. Dr. Oto Obůrka CSc: 

Lidová a vědecké hvězdárny v ČSSR 
12.00-13.00 hodin — oběd 
13.00 hodin — odjezd hostů outobusem do Brna 
14.30 hodin — veřejná přednáška v posluchárně Lidové hvěz-

dámy ve Ždánicích 
Doc. Dr. Oto Obůrka CSc: 
Nová poznatky o Měsíci ziskoné kosmickým) non. 
dané 

SDRUŽENÝ ZAVODNI KLUB ROH VE ŽDÁNICICH 

dovoluje si Vás porvat no 

slavnostní otevření lidové hvězdárny 
i 

které se bude konat v neděli 28. listopadu 1965 při příležitosti krajského 
astronomického semináře. 

..........~............~..~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~.v....~.......~.................~~~~~~ ~~ ~.....................v...........................~~~~.......n......~~ ~.........~~~ v.................v....~..~.......~~~..~~~~~ ~~~~~~.. 

Pozvánka na slavnostní otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích dne 28. listopadu 1965. 

Po jejím skončení, asi v 10.30 hodin bylo provedeno 
slavnostní otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Při této 
příležitosti přednesl předseda astronomického kroužku 
a .vedoucí Lidové hvězdárny ve Ždánicích ing. Oldřich Kotík 
tento krátký referát: 

"Stavba Lidové hvězdárnyve Ždánicích byla zahájena již vroce 1958 za 
dobré finanční situace Závodního klubu, protože oba závody - Nářadí 
i Šroubárna - měly ve svých ředitelských fondech značné vlastní finanční 
prostředky. 

V následujících letech všakv důsledku reorganizace těchto ředitelských 
fondů na podnikové fondy pracujících a některé další okolnosti způsobily, 

že financování této stavby se dostalo do značných potíží a v poslední době 
se toto dělo téměř výhradně z dotací nadřízených odborových orgánů, 
ÚRO v Praze a KOR v Brně. 

Významným přínosem k vybudování Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
byla však bezplatná brigádnická práce. V letech 1958 až 1965 bylo na stavbě 
hvězdárny a jejím přístrojovém vybavení odpracováno téměř 26 tisíc 
bezplatných brigádnických hodin. Tak např. jen žáci základní devítileté 
školy ve Ždánicích očistili více jak 60 tisíc kusů cihel z bouraček a celá 
hrubá stavba byla postavena brigádnickou svépomocí bez jediného haléře 
mezd. 

Značné potíže byly se iajišt'ováním technologického zařízení stavby, 
zejména kopulí, ústředního vytápění, dovozu různých materiálů 
a součástekze zahraničí a podobně.Nakonecvšakpevnávůle aveliké úsilí 
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přece jen zvítězily a dílo bylo korunováno piným úspěchem. I když . 
pochopitelně není zde všechno takové, jaké bychom si přáli, je nutno již 
dnes Lidovou hvězdárnu ve Ždánicích považovat za jednu z nejlépe 
vybavených v celém Jihomoravském kraji. 

Lidová. hvězdárna ve Ždánicích není úzce zaměřena jen na dnes tak 
populární astronomii a astronatiku, ale plánuje i další kulturní programy 
a přednášky pro mládež i dospělé, jak vyplývá z bohatého programu na 
příští rok. 

Přesto, že tuto Lidovou hvězdárnu otevíráme slavnostně teprve 
dnešního dne, navštívilo tento objekt za poslední dva měsíce více jak tisíc 
návštěvníků, přesně 1 044 osob. Je to důkazem toho, že dobře 
organizovaná činnost, čisté a příjemné prostředí jsou tím, čím se můžeme 
prosazovat proti lhostejnosti a kulturnímu zaostávání". 

Po tomto slavnostním aktu, otevření hvězdárny, asi od 11 
hodin proběhla přednáška doc. RNDr. Oto Obůrky, CSc., 
ředitele Lidové hvězdárny a planetária v Brně, na téma 
"Lidové a vědecké hvězdárny v ČSSR". Potom byl pro 
posluchače dopoledního programu podáván oběd. Po 13. 
hodině účastníci krajské astronomické konference odjeli 
zvláštním autobusem zpět do Brna.., 

Program však pokračoval i v odpoledních hodinách, a to 
již pro veřejnost, přednáškou doc. RNDr. Oto Obůrky, CSc., 
v posluchárně hvězdárny s názvem "Nové poznatky o Měsíci 
získané kosmickými sondami". Po přednášce byly promítány 
krátké americké filmy s kosmonautickou tematikou. Na 
závěr programu bylo naplánováno ochutnávání přinesených 
domácích výrobků, prodej občerstvení a upomínkových 
předmětů, zejména paspart s šesti fotografiemi hvězdárny 
a skleniček s potiskem k otevření hvězdárny. 

Ing. Oldřich Kotík u refraktoru ve východní kopuli hvězdárny v roce 1965. 
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Dnes již neznámý účastníc krajského astronomického 
semináře a otevření lidové hvězdárny ve Ždánicích je autorem 
vtipného textu na melodii tehdy populární americké lidové 
písně "Clementine" (s českým textem Jiřího Suchého 
"Klementaisť ), který doslovně cituji: 

Traktátů tom, kterak jest užitečným txev(rali lidové hvězdárny 

Jednou v Brně před nedělí 
hvězdářů se sešel sněm, 
hvězdárnu prý otevřeli 
v městečku zastrčeném. 

Na sjezdu jsou referáty, 
samá slova - skutky nic, 
tak druhý den hned po ránu 
odjelo se do Ždánic. 

Autobusem kodrcavým 
obsadili silnice -
v klínu lesů, vod a strání 
vyjímal se velice. 

Na konci té cesty strastné 
dvě kopule k nebi ční; 
na zdi vidět spolehlivý 
chronometr sluneční. 

Zvenku malá, uvnitř velká 
vítala nás v náruč svou 
stavba, která ode dneška 
nazývá se hvězdárnou. 

V referátech se tam pějí 
o ní jen chvalozpěvy -
stánkem vědy j0 v nich zvána 
dle místního předsedy. 

Vědu nějak příliš skrývá 
chlouba obce Ždánice, 
za to je tam přichystána 
velkolepá .. . "hostina'. 

První chod, a druhý, třetí, 
hvězdáři se divili: 
kohopak jste milí zlatí, 
kohopak jste zabili? 

Byla krásná, byla milá, 
byla nová - zkrátka fajn. 
Hvězdárna nás okouzlila 
(Kotík prostě nebyl Kain . 
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Zápis doc. RNDr. Oto Obůrky, CSc., ředitele Lidové hvězdárny a planetária 
v Brně, v kronice Lidové hvězdárny ve Ždánicích ze dne jejího otevření 
28. listopadu 1965s podpisy účastníků krajského astronomického semináře. 
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Lidová hvězdárna ve Ždánicích 

vybudovaná svépomocí v letech 1958-1965 pře-
vážně z prostředků Revolučního odborového hnutí 
a za přispění závodů Šroubárny a Nářadí Ždánice. 

Na výstavbě a přístrojovém vybavení bylo 
odpracováno 25.865 bezplatných brigádnických 
hodin. 

Přístrojové vybavení: 

2 refraktory fři 160 mm, F = 2400 mm 
1 Schmidtova komora S6 200 mm, F=350 mm 
1 koronograf 100 mm, polar. filtr 5 Á 
1 coelostat ¢ 160 mm/ 125 mm 
1 počítač bleskových výbojů EGU 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích má přednáš-
kovou síň pro 70 posluchačů, promítací zařízení 
a další potřebné vybavení klubovébo charakteru. 

Text z pasparty hvězdárny z roku 1965. 
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Lidová hvězdárna ve Ždánicích byla tedy vybudována 
svépomocí v letech 1958 až 1965 převážně z prostředků ROH 
a z příspěvků Šroubárny a Nářadí Ždánice. Na výstavbě 
a přístrojovém vybavení bylo odpracováno celkem 25 865 
brigádnických hodin, z tohoto počtu odpracoval ing. Oldřich 
Kotík 5 772 hodin, což je 22 % všech brigádnických hodin. 
Také toto číslo svědčí o jeho neobyčejných zásluhách 
o vybudování hvězdárny. Ing. Oldřich Kotíc byl hlavním 
iniciátorem, budovatelem a vůdčí osobností výstavby tohoto 
díla, chlouby Ždánic. 

V době otevření měla budova hvězdárny v přízemí kromě 
předsíně a chodby posluchárnu pro 70 posluchačů, promítací 
kabinu a místnost s přístroji. V suterénu byla chodba, dvě 
klubovny, fotokomora, dílna, kotelna a sociální zařízení. 
V patře potom východní a západní pozorovatelna se sklady 
a otevřená terasa. 

Vybavení hvězdárny astronomickými přístroji v roce 1965 
bylo následující: . 
2 refraktory s objektivy o průměrech 155 mm a 156 mm 
. s ohniskovými vzdálenostmi 2 400 mm, 

1 Schmidtova fotografická komora s hlavním zrcadlem 
o průměru 160 mm s ohniskovou vzdáleností 325 mm, 

1 koronograf o průměru 102 mm, 
1 celostat s rovinnými zrcadly o průměrech 160 mm, 125 mm 

a 120 mm, 
1 počítač bleskových výbojů EGU. 

Organizace činnosti hvězdárny byla mezi dobrovolně 
spolupracovníky rozdělena následovně: 



ing. Oldřich Kotík - vedoucí hvězdárny, Miroslav Kincl -
práce s mládeží, ing. Vladimír Hozecký - fotografická sekce, 
M. Urbanová - vedoucí knihovny, Jan Fiala - filatelistický 
odbor, JUDr. Štěpán Hanuš - přednášková činnost, Oldřich 
Marta - promítání filmů. 

V roce 1965 uspořádal AK celkem 59 akcí, kterých se 
zúčastnilo 1 576 návštěvníků. Hvězdárnu navštívilo od 28. 
září 1965 do 31. prosince 1965 1 955 osob. Konalo se 9 
astronomických přednášek s 520 posluchači a 37 pozorování 
objektů na obloze s 396 účastníky. 

Záznamy o přednáškách v roce 1965 se kromě přednášek 
v den otevření hvězdárny nedochovaly. 

Příspěvky v tisku za rok 1965: 
air: Slavnostní otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 

Říše hvězd, 47, 2. 3. 1966, Č. 3, s. 63. 
Čtvrtky odpoledne patři ve Ždánicích . . . 

Rovnost, 80, 15. 12. 1965, Č. 299. 
CHALABALA F.: Počítač blesků. Ždánický zpravodaj, 5, 1965, Č. 6, 

s. 6. 
Slavnostní otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Ždánický 

zpravodaj, 5, 1965, Č. 7, s. 5. 
Lidová hvězdárna Sdruženého závodního klubu ROH Ždánice. In: 

Lidové hvězdárny a astronomické kroužky Jihomoravského kraje v roce 
1965, LHaP Brno, s. 20 - 21. 

Kr: Otevření Lidovéhvězdárnyve Ždánicích. Zprávy Lidové hvězdárny 
a planetária v Brně, 1965, Č. 37. 

Sdružený závodní klub ve Ždánicích . . . 
Svobodné slovo, 21, 11. 1965, Č. 329, s. 1. 

š: Nová Lidová hvězdárna ve Ždánicích. Říše hvězd, 47, 11. 7. 1966, 
Č. 7, s. 140 - 141. 

Přehled počtu odpracovaných bezplatných brigádnických 
hodin na stavbě a přístrojovém vybavení hvězdárnyv letech 
1958 až 1965 

rok 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 19651958 až 1965 
brig, hodin 
cellem 1 602 5 599 5 530 4 821 2 496 1705 1 018 3 094 25 865 

Nejlepší brigádníci, kteří odpracovali více než 100 hodin: 
ing. Oldřich Kotík 5 772 
Miroslav Kincl 1 259 
ing. Marie Kotíková 885 
Oldřich Poláček 791 
František Hegr 630 
Antonín Balát 582 
Jan Fiala 549 
Oldřich Marta 537 
Jaroslav Leskovský 419 
Antonín Černý 376 
Štěpán Skokan 257 
Ladislav Štěpánek 128 
Ladislav Štork 109 

Brigádníci, kteří odpracovali 50 až 100 hodin: 
Antonín Goldmann 94 
MUDr. František Št'astný 85 
Bernard Stehlík 83 
JUDr. Štěpán Hanuš 71 
Josef Spurný 69 
Ladislav Htiusler 63 
Vítězslav Mrázek 59 
František Fiala 59 
František Klíč st. 57 
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Karel Medřický 56 
Veleslav Fiamoli 56 
ladislav Mařík 54 
Oldřich Valášek 52 

Brigádníci, klep odpracovali 10 až 50 hodin: 
(v abecedním pořadí) 
AimanováJana 11, Bali J. 15, BekerJaroslav 16, Benada Jan 17, Bdinka 

Richard 30. Bimka Otto 27, Blata František 45, 13rolan Bohumil 35, 
Březina Jaroslav 18, Bukva Vojtěch 14, Bula Josef 11, Bumbová Ludmila 
10, Crhounek Zdeněk 12, Černý Antonín ml. 18, Diviš František 15, 
Doupovec Rostislav 16, Doupovec Zdeněk 11, Duroň Jan 15, Fiala 
Leopold 33, Filla František 11, Fránek Oldřich 11, Freiwald Miroslav 12, 
GerspitzerJan 19, HartiJosef44, Hartlová Růžena 10,1-Iladil František 12, 
Hobža Josef 12. Hobža Miroslav 10, Houzírek Josef 11, Horák Ladislav37, 
Horák Ludvík 17, Horňák Zdeněk 10, Hradil Vilém 34, HrbotickýAntonín 
12. JUDr. Hudec Josef 12, Chalabala Karel 18, Chalabala Miroslav 24, 
Chalabala Otto 17, Chovanec Jaromír 28, Chovanec Miloš 24, Chovanec 
Slavomír 33, Jahoda Antonín 10, Janka Drahomír 22, Janka František st. 
11, Janka František ml. 38, Kačírek Jaroslav 18, Kavka Slavomír 28, Khol 
Miroslav 24, Klíč Ladislav 22, Konečný František 30, Koníček Zdeněk 21, 
Kopeček J. 12, Kopečný J. 11, Kopřiva František 12, Kopřiva Tomáš 11, 
Kořínek Jaroslav 15, Koš Rudolf 16, Koutný František 12, Krč Jaroslav 25, 
Kučera František 25, Kučera Jan 11, Kučera Jaroslav 16, Kuřímský Josef 
48, Kuřímský Miroslav 14, Leskovská Eva 26, Leskovský Jan 27, LněníčeJc 
Ladislav 10, Malina Vladimír 23, Maňa Josef 37, Mareček Antonín 22, 
Medřický Eduard 12, Medřický Vlastimil 25, Mrázek František 17, 
MGllner Karel ml. 10, Němec František 24, Němec Štěpán 20, NovákJosef 
12, Papík Otto 23, Pavlík Rudolf 44, Pelikánová Jarmila 12, Petrus 
František 49, Pěnčík František 14, Pěnčík Květoslav 14, Pěnčík Stanislav 
43, Poláček František 11, Pospíšil Oldřich 14, Procházka Jan ml. 19, Reiter 
Jaroslav 23, Sedláček František 10, Sedláček Milan 15, Selucký Otakar 35, 
Sladký Zdeněk 30, Staněk Josef 14, Strmiska Ludvík 11, Stříž Viktor 12, 

Suchý Václav 12, Svoboda Jaroslav 14, Svršek J. 26, ing. Šedivý Jan 10, 
Šemora František 29, Šohajda František 27, Šprta František 25, Št'astná 
Zdenka 11, Štčpánek Boh. 11, Štorková Vlasta st. 12, Tomek Jaroslav 20, 
Tomšík Karel st. 12, Troubil František 12, Trnka Igor 10, Trnka Ivo 11, 
"rrnkaJosef 10, Trumpeš Josef 31, Valihrach Vladimír 28, Vincent Ivo 24, 
Vincetová Františka 10, Vognič Leoš 14, ing. Votoupal Josef 16, Vyhňák 
Jaroslav 22, Watzke Antonín 49, WeinhSnig Jindřich 23, Žd'árský 
František 35, Žilka Jaroslav 12 

Brigádníci, kteří odpracovali méně než 10 hodin: 
celkem 252 registrovaných brigádníků 

Zasloužilí dělníci (placení): 
Vilém Doležal, Miroslav Freiwald, Ludvík Chromý, František Klíč, 

Josef Kuthan, Jan Leskovský st., Řehoř Strmiska, Antonín Waškke 
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PŘEHLED ČTVRTSTOLETÍ ČINNOSTI 
a 

LIDOVÉ HVĚZDÁRNY VE ŽDÁNICÍCH 
V LETECH 1965 AŽ 1990 

Vedoucí hvězdárny 

ing. Oldřich Kotík * 8.7. 1922 Ždánice 
+ 18.7. 1981 Beroun - Králův Dvůr 

- technický náměstek závodu Nářadí Ždánice 
- vedoucí astronomického kroužku závodního výboru ROH 

Kovové nástroje Ždánice od 11.3. 1958 
- vedoucí Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 14.9. 1965 do 18.7. 1981 

Jindřich Šilhán *16. 10. 1944 Velká Bíteš, 
okres Žd'ár nad Sázavou 

- informační pracovník závodu Nářadí Ždánice 
- neoficiálně řídil činnost Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 27.7. 1981 do 31. 12. 1984 

Miroslav Kincl *19.8. 1914 Lovčicc 
- ředitel základní devítileté školy ve Ždánicích v. v. 
- vedoucí - správce Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 3. 1. 1985 do 31. 12. 1988 

Odborní pracovníci hvězdárny 

Jindřich Šilhán *16. 10. 1944 Velká Bíteš, 
okres Žd'ár nad Sázavou 

- informační pracovník závodu Nářadí Ždánice (absolvent 
odborného studia astronomie Univerzity Karlovyv Praze) 

- samostatný odborný pracovník - referent Lidové hvězdárny 
ve Ždánicích od 17.9. 1984 do 30.4. 1986 

Petr Kučera *20.8. 1960 Třebíč 
- montér - potrubář koncernového podniku Sigma Modřany 

(absolvent pomaturitního studia astronomie Hvězdárny 
ve Valašském Meziříčí) 

- referent - astronom Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
od 30.4. 1986 dosud 
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Údržbáři - správci hvězdárny 

František Hegr *31.7. 1914 Hrušky, okres Vyškov 
+16. 1. 1980 Kyjov 

údržbář národního podniku Šroubárna Ždánice 
správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
od 15.9.1965 do 25.10.1974 a od 2.1.1975 do 27.8.1975 

Jan Hrbotický *11. 4. 1946 Ždánice 
- elektrikář závodu Nářadí Ždánice 
- správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 1.9. 1975 do 13.2. 1976 

Jaroslav Kopečný *17.8.1948 Brno 
- údržbář závodu Nářadí Ždánice 
- správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 1.2. 1976 do 31.7. 1978 

Vlastimil Bula *9.3. 1953 Kyjov 
- zámečník závodu Nářadí Ždánice 
- správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

krátce v létě 1978 

Jan Sed'a *23. 12. 1928 Lovčice 
- údržbář závodu Nářadí Ždánice 
- správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 1.8. 1978 do 31. 12. 1988 

Jan Otřel *1.7. 1944 Ždánice 
- zámečník výrobního podniku Narex Ždánice 
- správce - údržbář Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 1. 12. 1988 dosud 
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Uklízečky hvězdárny 

Florentina Hegrová *26.4. 1914 Archlebov 
- dělnice rostlinné výroby Velkovýkrmny Ždánice 
- uklízečka Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 15.9. 1965 do 31. 12. 1982 

Marie Sed'ová *22. 1. 1933 Želetice 
+22.8. 1987 Kyjov 

- dělnice JZD Družba Kyjov 
- uklízečka Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 3. 1. 1983 do 22.4. 1987 

Marie Goldmannová *29. 10. 1926 Archlebov 
administrativní pracovnice závodu Nářadí Ždánice v. v. 
uklízečka Lidové hvězdárny ve Ždánicích 
od 1.4. 1987 do 31. 1. 1989 

Hana Otřelová *31. 1. 1948 Kyjov 
- prodavačka národního podniku Textil a oděvy Brno 
- uklízečka Lidové hvězdárny ve Ždánicích 

od 1.2. 1989 dosud 

Pokojské - uklízečky ubytovny hvězdárny 

Marie Kopečková *28.2. 1926 Kloboučky, okres Vyškov 
- vedoucí jídelny závodu Nářadí Ždánice v. v. 
- pokojská - uklízečka ubytovny Lidové hvězdárny 

ve Ždánicích od 1.8. 1981 do 30.4. 1983 

Marie Goldmannová *29. 10. 1926 Archlebov 
- administrativní pracovnice závodu Nářadí Ždánice v. v. 
- pokojská - uklízečka ubytovny Lidové hvězdárny 

ve Ždánicích od 14.4. 1983 do 19.6.1984 

Alena Mrázková *29.8. 1963 Kyjov 
- dámská krejčová oděvního výrobního družstva Vkus Ždánice 
- pokojská - uklízečka ubytovny Lidové hvězdárny 

ve Ždánicích od 2. 5. 1984 dosud 

Antonie Kinclová *30.4. 1920 Kelčany 
- odbytová referentka závodu Nářadí Ždánice v. v. 
- pokojská - uklízečka ubytovny Lidové hvězdárny 

ve Ždánicích od 3.3. 1987 do 30.4. 1989 
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Pomocní dělnici na přístavbách hvězdárny. 

Oldřich Poláček Jan Štěpánek Emil Chovanec, Řehoř Stmuska, 
Antonín Balát, Jan Doležal, Rudolf Hobža, Ladislav Štěpánek 
František Čajka, Jan Svržek Karel Schdnsgibl, Libor Pěnčík 
Milan Doležel, Josef Hula, Jaroslav Kopečný, Antonín 
Goldmann a další 

Dobrovolní spolupracovnici hvězdárny 

Miroslav Kincl, Oldřich Marta, Jan Hrbotický, RNDr. Vladimír 
Kotík Jindřich Šilhán, RNDr. Pavel Troubil, ing. Petr Troubil, 
Josef Stuchlík Karla Surá Roben Sander, Vladimír Valášek 
Stanislav Lupač, Emil Matějka, Jiří Tomčala a další 

d2 

Předsedové závodního výboru ROH Nářadí Ždánice 
od začátku výstavby hvězdárny 

Bernard Stehlík *7.8. 1901 Ždánice 
asi 1957 - asi 1963 

František Rybnikář *9. 12. 1913 Vicemilice, okres Vyškov 
asi 1964 - 31.8. 1968 

Jaroslav Drštka * 17.3. 1940 Brno 
1. 10. 1968 - 31. 12. 1981 

Miroslav Freiwald *16. 11. 1943 Ždánice 
1. 2. 1982- 30. 6. 1984 

František Moric *28.2. 1951 Kyjov 
1.7. 1984 - 6. 12. 1989 

Václav Kúřil *1.2. 1949 Kyjov 
18. 12. 1989- de~úi 



Předsedové závodního výboru ROH Šroubárny Ždánice 
v době výstavby základní budovy hvězdárny 

František Petrus *23. 11. 1923 Křižanovice, okres Vyškov 
1.9. 1954 - 16.9. 1962 

Miloslav Komínek *4.5.1925 Ketkovice, okres Brno - venkov 
17.9. 1962 - 14. 11. 1968 

Vedoucí Závodního klubu ROH (1958 až 1964), 
Sdruženého závodního klubu ROH (1964 až 1984), 
Sdruženého klubu ROH (1985 až dosud) ve Ždánicích 

Miroslav Khol *22. 10. 1922 Nové Město nad Metují 
27.9. 1958 - 28.2:1965 

Vladimír Valihrach *4. 9. 1929 Žeravice 
1.3. 1965 - 21.3. 1971 

Josef Medřický *8. 10. 1932 Ždánice 
1.2. 1971 - 31. 12. 1971 

Radek Blecha *3. 1. 1947 Kyjov 
29.3. 1972 - 31.8. 1976 

Zdeněk Mazuch *18. 4. 1946 Prušánky 
15. 9. 1976 - 31. 3. 1979 

Alena Radvanová *5.5. 1949 Mutěnice 
1.5. 1979 - dosud 

Josef Medřický *8. 10. 1932 Ždánice 
2.9. 1983 - 31.8. 1984 
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Přehled činnosti a dalšího budování hvězdárny 
v letech 1965 až 1990 

rok 

celkový 
počet 

pořádaných 
akcí 

celkový 
počet 

návštěvníků 
hvězdárny 

počet počet počet 
celkový návštěvníků návštěvníků ubytovaných 
počet staré společenského osob 

pořádaných budovy zařízení v ubytovně 
rok akcí hvězdárny hvězdárny hvězdárny 

1965 59 1 600 1981 305 5 700 2 900 114 

1966 162 7 000 1982 289 5 700 4 100 751 

1967 209 6 900 1983 294 5 600 4 400 687 

1968 200 6 200 1984 316 6 300 3 600 687 

1969 208 7 500 1985 457 8 100 5 500 925 
1970 182 6 400 1986 428 8 200 3 500 923 
1971 254 7 700 1987 439 6 300 3 800 838 
1972 224 7 100 1988 456 7 100 3 000 748 
1973 234 8 500 1989 373 5 500 3 400 617 
1974 239 6 800 
1975 236 7 800 
1976 506 11 400 
1977 607 13 800 
1978 835 16 700 poznámka: 
1979 845 13700 Saunu vbudově hvězdárnydále navštívilov prvnísezóně 1988-1989 890 lidí 
1980 400 8 900 a v druhé sezóně 1989-1990 588 osob. 
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1965 

14. září 1965 Novostavba hvězdárny byla zkolaudována 
a odbor výstavby ONV Hodonín udělil předběžné povolení 
k uvedení stavby Lidové hvězdárny ve Ždánicích do trvalého 
provozu. 

28. září 1965 V budově hvězdárny proběhla první akce, 
technická konference pořádaná závodem Nářadí Ždánice. 

29. září 1965 Proběhlo jednání zainteresovaných institucí, 
které se kladně vyjádřilo k žádosti hvězdárny o zřízení 
autobusové zastávky na lince ČSAD Kyjov - Ždánice před 
budovou hvězdárny. 

28. listopad 1965 Krajský astronomický seminář u příležitosti 
slavnostního otevření Lidové hvězdárny Sdruženého závodního 
klubu ROH ve Ždánicích. 

1966 

25. leden 1966 Odbor výstavby ONV Hodonín vydalpovolení 
k uvedení Lidové hvězdárny ve Ždánicích do trvalého provozu. 

13. duben 1966 Začaly být pravidelně každý týden (s výjim-
kou školních prázdnin) v posluchárně hvězdárny promítány 
jilmovépohádkypro děti, nepřetržitě až do 10. prosince 1988. 

Zleva: František Kozelsky', Miroslav Kincl a ing. Oldřich Kotíkpři montážü 
celostatu na terase hvězdárny dne 21. srpna 1966 

3. květen 1966 Krajská odborová rada v Brně schválila 
hospodářskou smlouvu ze 14. září 1965, na jejímž základě 
byla hvězdárna předána závodním výborem ROH n. p. Šnxtbáma 
Ždánice závodnímu výboru ROH závodu Nářadí Ždánice. 

21. srpen 1966 Montáž celostatu akoronografu za přítomnosti 
brusiče optiky dalekohledů ing. Viléma Gajduška, výrobce 
tubusů a další mechaniky dalekohledů Františka Kozelského 
a autora koronografu JUDr. Karla Hermann-Otavského. 

45 



~ 

~ 

- 

bT~ 

.I II" 
III 

Irqn 

III !!! 

® m m 

Plát: přístavby planetária k budově hvězdárny, který v květnu 1967 
vypracoval Rostislav Širůčka. 

291istopad 1966 Vydáno stavební povolení dostavby kulturního 
a úkrytového zařízení civibzí obrany (sklepa) k budově hvě drny 
štábem civilní obrany města. 

27. prosinec 1966 Ing. Kotík začíná zajišt'ovat projekční 
přístroj malého Zeissova planetária. 

1967 

květen-srpen 1967 Projektant Rostislav Širůčka vypracoval 
plány přístavby planetária a zadního středního traktu budovy 
hvězdárny (v této podobě nerealizováno). 

L 
•iM1rwewee 

on(( 
~~j ~~ . 

Plán komplexu přístaveb budovy hvězdárny (planetárium, sklep, zimní 
zahrada, sauna, garáž,kotelna, ubytovna), které v roce 1968 nakreslil 
Rostislav Širůčka. 

srpen 1967 František Kozelský dokončil pro hvězdárnu dva 
tubusy k Cassegrainovu reflektoru o průměru 240 mm. 

28. prosinec 1967 Ing. Kotík zajišt'uje dodávku vytápěcího 
zařízení pro plánovanou saunu. 

1967 Byla započata etapová dostavba kulturního a ůkrytového 
zařízení civilní obrany (sklepa) k budově hvězdárny. 

1968 

8. květen 1968 Proběhlo jednání, na němž bylo schváleno 
zřídit parkoviště u silnice před budovou hvězdárny. 
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Hvězdárna v březnu 1968. 

1968 Rostislav Šinička vypracoval nové plány přístavby 
k budově hvězdárny (sklep, zimní zahrada, sauna, ubytovna, 
garáž, kotehia, planetárium), podle nichž byla vnásledujících 
třinácti letech přístavba skutečně realizována. 

1968 Probíhá výstavba sklepa. Srpnové události práce na 
této dostavbě sice zpomalily, ale 7. ňjna 1968 bylo rozhodnuto 
v akci pokračovat. 

Astronomické přístroje ve východní kopuli hvězdárny: 155 mm refraktor 
(nahoře), koronograf (uprostřed), Schmidtova fotografická komora (dole). 
Snímek z března 1968. 
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Děti při promítání pohádek na hvězdárně. U dveří správce hvězdárny a 
promítač František Hegr. 

1969 

leden 1969 Budované prostory úkrytového zařízení civilní 
obrany (sklepa) začaly být využívány jako společenské místnosti. 

červenec 1969 Ing. Vilém Gajdušek dokončil pro hvězdárnu 
optiku k refraktoru o průměru 200 mm s ohniskovou vzdáleností 
2 870 mm. 

1. srpen 1969 Podle hospodářské smlouvy mezi Krajskou 
odborovou radou v Brně a národním podnikem Nářadí, 
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závodem Ždánice z 30. července 1969 byla Lidová hvězdárna 
ve Ždánicích předána závodním výborem ROH závodu Nářadí 
Ždánice do dlouhodobého bezplatného užívání národnímu 
podniku Nářadí Prah«, závodu Ždánice. Její hodnota k tomuto 
datu včetně vybudovaného sklepa byla 1212 274 Kčs, z této 
sumy financovalo ROH 50% nákladů. 

17. srpen 1969 V prostorách sklepa proběhlo otevření 
společenského zařízení. Byl zde zřízen veřejný provoz vinárny 
"Uzlaté hvězdy". 

srpen - září 1969 Bednářské a včelařské družstvo z Pavlic 
provedlo obložení místností sklepa dřevem. 

1. říjen 1969 Byl zrušen veřejný provoz vinárny "U zlaté 
hvězdy", protože se závodnímu výboru ROH nepodařilo 
získat živnostenskoprávní oprávnění. 

prosinec 1969 Akademický sochař Ambož Špetík navrhl 
výtvarné řešení interiéru sklepa (dekorativní mříže a znaky 
zvěrokruhu) a akademický mahř Luděk Majer dodal dva aru 
- protisy k výzdobě sklepa. 

1969 K západní části budovy byla přistavěna kancelář. 

1970 

březen 1970 Zaměstnanec podniku "Zukov" pro umělecké 
zpracování kovů v Holešovicích dr. Kouba dokončil výrobu 
znaků zvěrokruhu podle návrhu Ambrože Špetíka. 



Účastníci krajského astronomického semináře konaného dne 29. listopadu 
1970 u příležitosti oslavy 5. výročí otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 

15. květen 1970 Provedena evidence majetku hvězdárny 
v hodnotě 1212 274 Kčs. Zapsáno u Geodézie v Kyjově. 

srpen 1970 Ing. Karel Šturma, projektant "Horticentra" 
v Lednici, vypracoval plán parčíku s Jezírkem vedle hvězdárny. 
Základní ideje tohoto plánu byly v následujících letech 
realizovány. 

říjen 1970 František Kozelský dokončil tubus refraktoru 
o průměru 200mm sparalaktickou montáží. Montáž tohoto 
dalekohledu do západní kopule provedl 14. listopadu 1970. 

29. listopad 1970 Krajský astronomický seminář u příležitosti 
5. výročí otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Tétož dne 
byl předán do užívání nový refraktor o průměru 200 mm 
s ohniskovou vzdáleností 2 870 mm na paralaktické montáži 
v západní kopuli. 

1970 Vlastním nákladem bylo vybudováno pouliční osvětleni 
před hvězdárnou. 

1971 

1. leden 1971 Tímto dnem byla hvězdárna po hospodářské 
stránce vyčleněna ze Sdruženého závodního klubu ROH a ve 
smyslu hospodářské smlouvy s Ústřední radou čs. ROH byla 
předána do správy závodního výboru ROH závodu Nářadí 
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Ždánice. Vnitřní zařízení hvězdárny mělo po převedení části 
majetku ze Sdruženého závodního klubu ROH a závodu 
Nářadí podle inventury provedené k tomuto datu hodnotu 
368 884 Kčs. 

20. červenec 1971 Na základě rozkazu ministerstva národní 
obrany převzala hvězdárna od vojenského útvaru 5934 Sabinov 
z Prešova převodem kmenového jmění (zdarma) skříňový 
automobil Tatra 805, který byl opraven a přebudován na 
pojízdnou astronomickou observatoř - astrobus. 

á srpen 1971 Ve večerních hodinách pozorovalo 6 návštěvníků 
úpiné zatmění Měsíce. 

11. září 1971 Ing. Kotík převzal pamětní bronzovou medaili 
k 400. výročí narození Johannesa Keplera. 

1971 Projektanti Rostislav Šin2čka a Josef Polášek vypracovali 
další projektovou dokumentaci přístavby hvězdárny. Byla také 
plánována výstavba sklepa na brambory pro závodní jídelnu 
a skleníku v prostoru vedle hvězdárny směrem k Lovčicím 
s předběžnými stavebními náklady 429 370 Kčs, která však 
nebyla realizována. 

1972 

4. duben 1972 K tomuto dni bylo od zahájení stavby hvězdárny 
odpracováno na výstavbě a přístrojovém vybavení 36 375 
bezplatných brigádnických hodin. 

květen 1972 Ing. Kotík zřídil v budově hvězdárny archív 
MěstNV Ždánice. 

květen 1972 František Kozelský dokončil tři přenosné azimutální 
stativy k dalekohledům do astrobusu. 

květen 1972 Do provozu byla uvedena přebudovaná skříňová 
Tatra 805- asbobus, unikátní pojízdná astronomická observatoř 
pro desetičlennou posádka Byla vybavena 160 mm refraktorem 
a 240 mm Cassegrainovým reflektorem na přenosných 
azimutálních stativech, filmovým projektorem, diaprojektorem, 
televizorem, magnetofonem, ledničkou, plynovým vařičem, 
odsavačem par, kuchyňskými skříňkami, benzinovým topením 
a dvěma čalouněnými lavicemi. Astrobus začal být používán 
k pořádání astronomických přednášek s pozorováním na 
vesnicích a v pionýrských táborech v blízkém i vzdáleném 
okolí Ždánic. (Slovácké stařenky z okolních vesnic při 
pozorování objektů na obloze dalekohledem kladly typickou 
otázku: "A kde je vlastně to nebe?"). Astrobus začal sloužit 
jako dopravní prostředek na zájezdy pro členy astronomického 
kroužku i jiných místních organizací. 

7. červenec 1972 Byl zakoupen jednonápravový podvozek od 
opravářské základny 042 Loukov ministerstva národní obrany 
jako přívěs k astrobusu. 

21. -25. červenec 1972 Zájezd devíti členů astronomického 
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kroužku astrobusem do Polska u příležitosti 500. výročí 
narození Mikuláše Koperníka (hvězdárna a planetárium 
v Chorzowě, hvězdárna v Krakově). 

září 1972 J. Čáp z projektového oddělení n. p. Slatina Brno 
vypracoval projekt technologické části kotelny a strojovny 
v přístavbě hvězdárny. 

listopad 1972 František Kozelský dokončil tubus a stativ 
malého reflektoru typu Nasmyth o průměru 100 mm 
s ohniskovou vzdáleností 800 mm s optikou ing. Viléma 
Gajduška z roku asi 1943. 

1972 Ing. Kotík navázal jednání s Krajskou odborovou 
radou v Brně ve věci získání placeného odborného pracovníka 
na hvězdárnu. Veškerá činnost hvězdárny byla zajišťována 
dobrovolnou prací úzkého kolektivu spolupracovníků 
hvězdárny. 

1972 Pokračovala výstavba zimní zahrady, sauny a kotelny. 

1973 . 

červen 1973 Karel Jeřábek z Ústí nad Labem pro hvězdárnu 
dokončil maketu rakety Vostok v měřítku 1: 40. 

8. září 1973 Hvězdárnu navštívila velvyslankyně Švédského 
království, která pak pro hvězdárnu obstarala originální 

Vybraní členové astronomického kroužku vedeného Miroslavem Kinclem, 
kteří se zúčastnili ve dnech 5.-6. května 1973 krajského astronomické/w 
semináře ve HaPMK v Brně. V pozadí astrobus hvězdárny. 

barevné snímky velkého formátu z kosmických letů amerických 
lodí od firmy Hasselblad. 

prosinec 1973 František Kozelský zhotovil přenosný paralaktický 
stativ k teleobjektivu Telagon 3,5/300 mm. 

1973 Pokračuje výstavba kotelny. Dále bylo započatos budo-
váním jezírka vedle hvězdárny, kde byla vyhloubena jáma 
a vybetonovány základy včetně dna jezírka. 
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1974 a spolupráci s Pionýrskou skupinou Jiřího Jůovského 
ve Ždánicích. 

1974 Ing. Kotilo zajišt'uje získání alespoň jednoho stálého 
placeného odborného pracovníka pro hvězdárnu. 

1974 Pokračovaly práce na výstavbě kotelny a započalo se 
s přístavbou prvního patra zadního traktu (kancelář, 
planetárium, klubovna). Také se pokračovalo v budování 
jezírka, kde byly vyzděny a vybetonovány obvodové stěny 
a postavena vnitřní obvodová stěna z kamenů. 

1975 

7. -13. duben 1975 Proběhlo j 1movlaú činnosti astronomického 
kroužku a hvězdárny Československou televizí v rámci cyklu 
Expedice 30. Tento dokumentární film byl vysílán v televizi 
ve čtvrtek 15. kvěna 1975 v 17.10 hodin v pořadu Vlaštovka. 

9. listopad 1975 Krajský astronomický seminář u příležitosti 
10. výročí otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Dosud 
bylo na výstavbě a přístrojovém vybavení hvězdárny odpra-
cováno více než 38 000 bezplatných brigádnických hodin 
a hodnota vybudovaného díla činí více než 1500 000 Kčs. 
Za deset let činnosti navštívilo hvězdárnu 73 000 návštěv-
níků, z toho 1 500 cizinců. Jihomoravský krajský výbor 
Socialistického svazu mládeže v Brně udělil hvězdárně u pří-
ležitosti 10. výročí otevření diplom za příkladnou pomoc 

1975 Dokončuje se stavba planetária a pokračují práce na 
přístavbách hvězdárny. 

1976 

29. duben 1976 V poledních hodinách proběhlo pozorování 
zatmění Slunce 120 účastníky, převážně žáky ZDŠ ve 7rlánicícb. 

17. - 21. srpen 1976 Zájezd členů astronomického kroužku 
astrobusem hvězdárny do Německé demokratické republiky 
(Drážd'any, Berlín, Lipsko, Eilenburg). 

1976 V tomto roce odpracovalo 82 brigádníků 3 400 
brigádnických hodin. Bylo pokračováno v nástavbě kopule 
planetária a v budování sauny a kotelny. Byla provedena 
parková úprava v okolí dokončeného jezírka. 

Účastníci krajského astronomického semináře dne 9. listopadu 1975 
u příležitosti oslavy 10. výročí otevření Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 
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1977 

Výstavba kopule planetária v roce 1975. 

5. únor 1977 Ing. Kotík převzal pamětní bronzovou medaili 
k 500. výročí narození Mikuláše Koperníka. 

srpen 1977 František Kozelský dokončil generální opravu 
a rekonstntkci celostatu. Zhotovil zařízení pro promítání 
obrazu Slunce celostatem do kopule planetária. Rovinné 
zrcadlo o průměru 140 mm k tomuto účelu zhotovil Oldřich 
Rynda. 

1977 V tomto roce bylo na výstavbě a přístrojovém vybavení 
hvězdárny odpracováno 2 150 hodin a na údržbě stavby 
a přístrojů 2350 hodin. Pokračovaly práce na všech částech 
přístavby budovy hvězdárny. 

1978 

březen 1978 Byla uspořádána výstavka o kosmonautice 
u příležitosti letu prvního československého kosmonauta 
Vladimíra Remka. 

9. duben 1978 Krajský astronomický seminář 

30. červenec - 11. srpen 1978 Próběhio poprvé ve Ždánicích 
praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Vedoucím 
byl Zdeněk Pokorný. Pořadatelem této celostátní akce je 
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Schůzka klubu mladých astronomů vedeného Jindřichem Šilhánem (vlevo) 
v lednu 1978. Tento klub vedl Jinďnch Šilhán v letech 1976 až 1982 a 1984 
až 1986. 

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka a od tohoto 
roku je každoročně pořádáno ve Ždánicích. 

16. září 1978 Ve večerních hodinách pozorovalo úpiné 
zatmění Měsíce přes 300 návštěvníků. 

1978 Pokračovaly práce na přístavbě budovy hvězdárny. Josef 
Stuchlík seřídil a opravil všechny hlavní astronomické přístroje 
hvězdárny a bylo započato s jejich modernizací. 

1979 

13. březen 1979 Ve večerních hodinách pozorovalo částečné 
zatmění Měsíce 30 účastníků. 

květen 1979 Ing. Kotík podnikl první krokykzískání stavebntUw 
místa pro výstavbu dvojdomku vedle hvězdárny směrem 
k Lovčicím určeného pro personální obsluhu hvězdárny. 

16. - 28. červenec 1979 Proběhlopraktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný. 

1979 Pokračovaly práce na přístavbě budovy hvězdárny. 

1980 

březen 1980 Jaroslav Tománek z Prahy přebrousil, vyleštil 
a provedl korekci optické soustavy přenosného Cassegrainova 
reflektoru o průměru 250 mm včetně Foucaultovy optické 
zkoušky. V n. p. Preciosa Turnov bylo provedeno pohliníkování 
a nanesení ochranné vrstvy na optickou soustavu tohoto 
reflektoru. 

4. - 16. srpen 1980 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný. 

listopad 1980 Na tento měsíc připadlo 15. výročí otevření 
Lidové hvězdárny ve Ždánicích. Nebyla pořádána žádná 
oslava. 
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Účastníci letní škoty astronomie v červenci 1981 ve Ždánicích. Uprostřed 
vedoucíR'1Dr. Zden ěkPokomý, vlevo RNDr. Zdeněk Mikulášek, pracovníci 
HaPMKvBrně. 

1980 Byla stavebně dokončena kopule malého Zeissova 
planetária a hlavní stavební práce na přístavbě hvězdárny. 
V září 1980 byla provedena venkovní břízolitová fasáda na 
objektech přístavby. 

1981 

5. červenec 1981 Do zkušebního provozu byla uvedena 
ubytovna hotelového typu s třiceti lůžky vpřístavbě hvězdárny. 

Účastníci praktika pro provozovatele proměnných hvězd v srpnu 1981 
ve Ždánicích. Vpravo vedoucí RNDr. Zdeněk Pokorný. 

5. - 11. červenec 1981 Proběhla poprvé ve Ždánicích letní 
škola astronomie, na téma 'Fotometrie v astrofyzice': Vedoucím 
byl RNDr. Zdeněk Pokorný. Tuto celostátní akci pořádala 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně 
každoročně až do roku 1987. 

a 

18. červenec 1981 Při automobilové nehodě v Berouně -
Králově Dvoře tragicky zahynul ing. Oldřich Kotily vedoucí 
Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 
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27 červenec - 8. srpen 1981 Proběhlo prakikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný. 

1981 Byly vyhloubeny a vybetonovány základy dvojdomku 
vedle hvězdárny směrem k Lovčicím pro zaměstnance 
hvězdárny. Po smrti ing. Oldřicha Kottíka byl yprá cezastaveny 
a dvojdomek není dosud vybudován. 

1982 

9. leden 1982 Ve večerních hodinách pozorovalo úpiné 
zatmění Měsíce 48 návštěvníků. 

4. - 11. červenec 1982 Proběhla letní škola astronomie na 
téma 'Astronomie jednoduchými prostředky". Vedoucím byl 
RNDr. Zdeněk Pokorný. 

16. - 28. srpen 1982 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný. 

15. prosinec 1982 V dopoledních hodinách pozorovalo úpiné 
zatmění Slunce 102 návštěvm'ků, převážně žáků ZDŠ Ždánice. 

Ing. Oldřich Kotík (•1922 +1981), zakladatel a budovatel Lidové hvězdárny 
ve Zdánicích. Snímek z roku 1979. 
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1983 

Reliéf ing. Oldřicha Kotíka zhotovený akademickým sochařem Ladislavem 
Manínkem. Byl slavnostně odhalen dne Z dubna 1984. 

3. - 10. červenec 1983 Proběhla letní škola astronomie na 
téma"Planetámíastronomie". Vedoucím byl RNDr. Zdeněk 
Pokorný, CSc. 

1. - 13. srpen 1983 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc. Jedním z účastníků byl bulharský astronom - amatér. 

1984 

7. -8. duben 1984 Krajský astronomický seminář u příležitosti 
slavnostního odhalení pamětní desky ing. Oldřicha Kotíka. 
Tento reliéf zhotovil akademický sochař Ladislav Martínek 
z Brna. 

30. květen 1984 Ve večerních hodinách pozorovalo částečné 
zatmění Slunce 100 účastníků. 

1. - 8. červenec 1984 Proběhla letní škola astronomie na téma 
Kosmická dynamika': Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný, 
CSc. 

23. červenec -4. srpen 1984 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc. 
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17. září 1984 Na hvězdárnu nastoupil první placený odborný 
pracovník Jindřich Šilhán, absolvent odborného studia 
astronomie Karlovy univerzity v Praze. 

1985 

4. květen 1985 Ve večerních hodinách pozorovalo úpiné 
zatmění Měsíce 70 účastníků. 

30. červen - 7. červenec 1985 Proběhla letní škola astronom ie 
na téma "Galaktická astronomie': Vedoucím byl RNDr. 
Zdeněk Pokorný, CSc. 

12. - 24. srpen 1985 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
pivměnn}'ch hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc. Jedním z účastníků byl opět bulharský astronom, který 
se stal v tomto oboru profesionálem. 

23. říjen 1985 V 0.20 hodin poprvé z Lidové hvězdárny ve 
Ždánicích byla pozorována Halleyova kometa, a to Jindřichem 
Šilhánem. Hned následující noc ji zde pozoroval také RNDr. 
Jiří Grygar, CSc., po své přednášce ve Ždánicích. 

28. říje: 1985 Ve večerních hodinách se konalo pozorování 
úpinélzozatměníMěsíce 50 účastníky, avšak bylo zamračeno. 

Hvězdárna v prosinci 1983. 

8. - 10. listopad 1985 Celonárodní astronomický seminář 
u příležitosti 20. výročí otevření Lidové hvěTdámy ve Ždánicích. 

1985 Probíhala pravidelná sobotní pozorování objektů na 
obloze pro veřejnost (mimo července a srpna). 
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1986 

únor 1986 V rozhlasovém vysílání Hlasu Jihomoravského 
kraje byl vysílán rozhovor redaktorky Wandy Čechové 
o hvězdárně. 

30. duben 1986 Činnost odborného pracovníka hvězdárny 
ukončilJindřichŠilhánana jeho místo nastoupil Petr Kučera, 
absolvent pomaturitního studia astronomie Hvězdárny 
ve Valašském Meziříčí. 

28. červen - 13. červenec 1986 Proběhlo praktikum pro 
pozorovatele proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk 
Mikulášek, CSc. 

17. -24. srpen 1986 Proběhla letní škola astronomie na téma 
'Metody v astronomii'. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný, 
CSc. 

17. říjen 1986 Ve večerních hodinách pozorovalo úpiné 
zatmění Měsíce 240 návštěvníků. 

Účastníci celonárodního astronomického semináře dne 9. listopadu 1985 
konaného u příležitosti oslavy 20. vročí výročí otevření Lidové hvězdárny 
ve Ždánicích. 

1986 Podle návrhu RNDr. Zdeňka Okáče vypracovali 
ing. Zdeněk Št'astný a ing. Marie Ko6ková plány pro zhotovení 
stupňovité podlahy v místnosti planetária. 

1986 Probíhala sobotní pozorování pro veřejnost. Kromě 
toho i v jiných termínech od října 1985 do května 1986 
pozorovalo dalekohledy hvězdárny Halleyovu kometu více 
než 20001iaí. Odhady jasnosti Halleyovy komety pozorované 
ze ždánické hvězdárny byly zaslány do koordinačního centra 
mezinárodního výzkumu Halleyovy komety univerzity 
v Pasadeně nedaleko Los Angeles v Kalifornii (USA). 

1987 

17. červenec -1. stpen 1987 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc. 

9. - 16. srpen 1987 Proběhla letní škola astronomie na téma 
"Slunce jako hvězda". Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Pokorný, 
CSc. Tento ročník školy byl poslední, který Hvězdárna 
a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně vůbec organizovala. 

1987 Probíhala pravidelná sobotnípozorování pro veřejnost. 

1987 Byly provedeny tesařské, stolařské, elektrikářské 
a natěračské práce v dokončované místnosti planetária. 
Zejména byla dokončena dřevěná stupňovitá podlaha 
pracovníky dřevopodniku Ždánice a na ni byla namontována 
sedadla. 
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Uvedení místnosti planetária do zkušebního provozu dne J. května 1988. 
Uprostřed Petr Kučera, odborný pracovník hvězdárny. 

1988 

14. březen 1988 Do zkušebního provozu byla uvedena sauna 
v budově hvězdárny. 

1. květen 1988 Do zkušebního provozu byla uvedena místnost 
planetária, zatím bez hlavního projekčního přístroje malého 
Zeissova planetária. 
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Děti ze ždánických jeslí v sauně hvězdárny v březnu 1989. 

5. - 21. srpen 1988 Proběhlo praktikum pro pozorovatele 
proměiiných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk Mikulášek, 
CSc. 

15. říjen 1988 Sauna hvězdárny byla dána do trvalého 
provozu. 

1988 Pravidelná pozorování pro veřejnost byla od března 



přesunuta ze soboty na úterý. V prosinci 1988 skončilo 
odchodem správce Jana Sedi pravidelné sobotní promítání 
pohádek pro děti, které se konalo nepřetržitě od roku 1966. 

1989 

19.-20. březen 1989 Hvězdárnu navštívili zástupci západo-
evropských pozorovatelů proměnných hvězd z Belgie, Spolkové 
republiky Německo a z Německé demokratické republiky. 
O .této návštěvě publikovali zprávu v západoberlínském pe-
riodiku BAV Rundbrief. 

21. červenec-5. srpen 1989 Proběhlo celostátnípraktikumpro 
pozorovatele pn~měnných hvězd. Vedoucím byl RNDr. Zdeněk 
Mikulášek, CSc Dva účastníci byli z NDR a jeden z Rakouska. 

17. srpen 1989 V časných ranních hodinách pozorovali čtyři 
účastníci úpiné zatmění Měsíce. 

1989 Probíhala pravidelná úterní pozorovaní pro veřejnost. 

1990 

9. únor 1990 Ve večerních hodinách pozorovalo 80 návštěvníků 
úpiné zatmění Měsíce. 

9.-li. únor 1990 Na hvězdárně se uskutečnilo jubilejní, již 
25. soustředění mladých zájemců o astronomii z okresu Ho-
donín. První proběhlo v květnu 1978. Těchto soustředění se 
zúčastnilo celkem 600 žáků, z nichž 134 získalo odznak 
odbornosti "astronom". 

3. červen 1990 V prostorách sklepa byl zřízen pravidelný 
veřejný provoz disko vinárny, každou neděli od 15 do 23 ho-
din. 

2upiter. 
~ bobínác 'ua 
pitera bqwá bobře 
Ztrd[e ťotunowatí, 
0o man~e[jima wjřu, 
oowati, jjaty jitj; 
kati, pi!te p4[e giti, 
fj?ti, (itomy jj'téno~ 
roati, (iawdti. ~or 
bfe gejt e Rrd[nma, 
Rn13atq, a ucf~os 
mnjma pdný gearsa, 
ci a 4anb[owatt. fl a 
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Přehled astronomických přednášek v letech 1965 až 1990 

1965 

28. 11. 1965 

28. 11. 1965 

28. 11. 1965 

28. 11. 1965 

1966 

25. 1. 1966 

1. 2. 1966 
15. 2. 1966 

1. 3. 1966 

29. 3. 1966 
12. 4. 1966 
22. 4. 1966 

1. 11. 1966 Zdeněk Kunz: Vesmír kolem nás (28) 
14. 11. 1966 JUDr. Špěpán Hanuš: Po stopách Tychona de 

Brahe v jeho vlasti (64) 

ing. Bedřich Růžička, CSc.: Vývoj kosmonauti- 1967 
ky v roce 1965 a výhledy do dalších let 
(70 posluchačů) 
ing. Oldřich Kotík: Slavnostní otevření Lidové 
hvězdárny ve Ždánicích (70) 
doc. RNDr. Oto Obivka CSc.: Lidové a vědecké 
hvězdárny v ČSSR (70) 
doc. RNDr. Oto Obůrka, CSc.: Nové poznatky 
o Měsíci získané kosmickými sondami 

ing. Bedřich Růžička, CSc.: Kosmické lodě 
a družice (2x: 50 + 30) 
Zdeněk Kunz: Katastrofy ve vesmíru (49) 
ing. Jan Kučera: Nejnovější poznatky o Měsíci 
(36) 
Zdeněk Kunz: Co nového víme o oběžnicích 
(31) 
Oldřich Fuchs: Nové zdroje energie (22) 
Josef Doleček: Slunce - nejbližší hvězda (27) 
Bohumil Brotan: Je život na sousedních 
planetách? (54) 

3. 1. 1967 Zdeněk Kunz: Katastrofy ve vesmíru (32) 
7. 2. 1967 Zdeněk Kunz: Co nového víme o planetách 

(28) 
2. 10. 1967 Zdeněk Kunz: Názory na složení vesmíru (12) 

30. 10. 1967 Zdeněk Kunz: Názory na vznik vesmíru (26) 

1968 

8. i. 1968 Zdeněk Kunz: Vesmírné katastrofy (25) 
5. 2. 1968 Zdeněk Kunz: Co nového víme o oběžnicích 

(24) 
4. 3. 1968 Zdeněk Kunz: Nové zdroje energie (20) 

31. 10. 1968 Miroslav Kincl: Složení á stavba vesmíru (25) 
28. 11. 1968 Zdeněk Kunz: Hypotézy o vzniku vesmíru (22) 
31. 12. 1968 dr. J. Fín: Astronomická paradoxa (10) 

1969 

2. 1. 1969 Zdeněk Kunz: Moderní technika v astronomii 
(24) 

30. 1. 1969 Zdeněk Kunz: Vesmír kolem nás (30) 
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17. 8. 1969 ing. Oldřich Kott7c: Kosmonautika dobývá Měsíc 
(18) 

13. 10. 1969 ing. Oldřich Kotík: UFO - létající talíře (20) 
31. 12. 1969 ing. Oldřich Kotík: Astronomická paradoxa (9) 

1970 

5. 1. 1970 ing. Oldřich Kotík: Jsou planety obydleny? (35) 
29. 11. 1970 ing. Odřich Kotík: Pět let Lidové hvězdárny 

ve Ždánicích (74) 
29. 11. 1970 doc. RNDr. Oto Obůrka, CSc.: Pokroky 

astronomie na XIV. kongresu Mezinárodní 
astronomické unie v Brightonu (74) 

1971 

24. 2. 1971 Rudolf Lukeš: Blízký a vzdálený vesmír (22) 

1972 

7. 3. 1972 Anatolij Vladimirovič Zasev (SSSR), tlumočnice 
Irena Zelenková: Úspěchy sovětských 1973 
astronomů ve výzkumu planet sluneční soustavy 
(2x: 68 + 72) 

17. 5. 1972 Hulín, ing. Oldřich Kotík: Vesmír kolem nás 
(86) 

15. 11. 1972 ZdeněkPokomý: Astronomie pro učitele ZDŠ 
(8) 

Ing. Oldřich Kotík zdraví vědeckého pracovníka Státního astronomického 
ústavu vMoskvěAnatolije VladimirovičeZaseva na jeho přednášce vLidové 
hvězdárně ve Ždánicích dne 7. března 1972. 

21. 11. 1972 Stavěšice, ing. Oldřich Kotík: Nové poznatky 
o Měsíci (32) 

11. 6. 1973 ing. Oldřich Kotík: Mikuláš Koperník -
500. výročí narození (36) 

20. 11. 1973 Ivan Konečný: Jsme děti vesmíru? Vlivy 
kosmického a zemského magnetismu na vývoj 
života na Zemi (2x: 35 + 62) 
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1974 

10. 4. 1974 ZDŠ Ždánice, ing. Oldřich Kotík: Den 
kosmonautiky (36) 

18. 4. 1974 ZDŠ Čejkovice, ing. Oldřich Kotík: Vývoj 
kosmonautiky a kosmických letů (30) 

23. 4. 1974 Ivan Konečný: Kosmická laboratoř Skylab 
(2x 27 + 37) 

3. 12. 1974 Ivan Konečný: Nejnovější poznatky o hvězdách 
(2x: 27 + 37) 

1975 

5. 2. 1975 Jůulňch Šilhmz Jsou v naší Galaxii mimozemské 
civilizace? (2x: 84 + 58) 

27. 5. 1975 Ivan Konečný: Rozměry a stáří vesmíru (54) 
9. 11. 1975 ing. Oldřich Kotík: Desek let kulturně výchovné 

činnosti hvězdárny ve Ždánicích (70) 
9. 11 1975 Zdeněk Okáč: Černé díry - současné poznatky 

o gravitačním kolapsu (70) 
9. 11. 1975 Jiří Zlatuška: Modely vesmíru (70) 

21. 11. 1975 Archlebov, ing. Oldřich Kotík: Mimozemské 
civilizace (24) 

1976 

30. 3. 1976 
21. 4. 1976 

9. 11. 1976 

7. 12. 1976 

21. 12. 1976 

1977 

18. 1. 1977 

28. 1. 1977 

12. 4. 1977 

27. 4. 1977 

8. 11. 1977 

20. 12. 1977 

1978 

Václav Bumba: Sovětské výzkumy vesmíru (88) 
Ivan Konečný: Vybuchne naše Slunce jako 
supernova? (15) 
Ivan Konečný: Pátráme po životě ve vesmíru 
(70) 
ing. Oldřich Kotík: Rychlost a čas. Einsteinova 
teorie relativity (48) 
Jindřich Šilhán: Vánoční hvězdy (45) 

Adolf Neckar. Je Atlantida záhadou nebo není? 
(82) 
Nářadí Ždánice, ing. Oldřich Kotík Průzkum 
okolí naší Země (73) 
Dům kultury Kyjov, Jindřich Šilhán: Šestnáct 
let od vstupu člověka do kosmu (51) 
Jindřich Šil/zán: Šestnáct let od vstupu člověka 
do kosmu (21) 
prof. RNDr. Oto Obůrka, CSc.: Od galaxií 
k buňkám vesmíru (29) 
Jindřich Šilhán: Vánoční hvězdy (2x: 33 + 13) 

20. 1. 1976 Ivan Konečný: Od Einsteinovy teorie relativity 24. 1. 1978 Ivan Konečný: Slunce - naše nejbližší hvězda 
po černé díry (52) (2x: 69 + 36) 
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Ing. Old *h Kotík uvádí dne 7. února 1978 přednášku RNDr. Jiřího 
Grygara, CSc. v Lidové hvězdárně ve Ždánicích. 

7. 2. 1978 RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Nejnovější poznatky 
v astronomii 71) 

2$. 3. 1978 Jiří Zlatuška: Černé díry (2x: 58 + 36) 
9. 4. 1978 RNDr. Jiří Papoušek, CSc.: Dnešní pohled na 

elementární částice (44) 
11. 4. 1978 Čestmír Greger:• Úspěchy kosmonautiky v roce 

1977 (26) 
3. 10. 1978 Zdeněk Pokorný: Jak vznikla sluneční soustava 

(25) 

1979 

23. 1. 1979 Ivan Konečný: Planeta Země a dlouhodobé 
kosmické vlivy na ni (59) 

20. 2. 1979 Jindřich Šilhán: Meteory - hosté z vesmíru (36) 
27. 3. 1979 Ivan Konečný: Sto let od narození Alberta 

Einsteina (32) 
30. 10. 1979 Ivan Konečný: Planety a jejich měsíce 

(2x: 36 + 18) 

1980 

15. 1. 1980 Vojtěch Nečas: Starověká astronomie (46) 
5. 2. 1980 RNDr. Jiří Prudký: Vliv sluneční činnosti na 

zdraví a psychiku člověka (68) 
8. 4. 1980 Vladimír Znojil: Vznik života ve vesmíru (23) 
7. 10. 1980 Ivan Konečný Využití sluneční energie 

(2x: 55 + 38) 
24. 10. 1980 RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Co nového v astronomii 

(78) 

1981 

27. 10. 1981 RNDr. Jiří Prudký: Podf ČSSR na programu 
lnterkosmos (28) 

7. 11. 1981 Vojtěch Nečas: Starověká astronomie (45) 
15. 12. 1981 Jindřich Šilhán, Martin Blatný: Co umějí 

astronomové ve Ždánicích (15) 
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1982 

30. 3. 1982 Ivan Konečný: Jan Kepler (2x: 46 + 21) 
28. 5. 1982 Třebíč,JindřichŠilhán: Proměnné hvězdy (30) 

5. 1982 Moldava, Jindřich Šilhán: Proměnné hvězdy 29. 

1983 

16. 

13. 

1984 

10. 

19. 

13. 

7. 

8. 

18. 

( 0̀ ) 

3. 1983 ZDŠ Ždánice, Jindřich Šilhán: Co dala 
astronomie lidstvu (110) 

7. 1983 Littner, Jindřich Šilhán: Co dala astronomie 
lidstvu (120) 

1. 1984 RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Osm nocí 
u největšího dalekohledu světa (71) 

1. 1984 Vyškov, Jinďíich Šilhán: Proměnné hvězdy dříve 
a dnes (16) 

3. 1984 RNDr. Petr Hájek: Halleyova kometa se vrací 
(2x: 60 + 57) 

4. 1984 kulturní dům Ždánice, ing. Karel Jehlička: Čím 
slouží kosmonautika lidstvu (30) 

4. 1984 RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Výzkum 
magnetických hvězd (22) 

4. 1984 Zš Nenkovice, Jindřich Šilhán: Vznik a vývoj 
hvězd (48) 

26. 4. 1984 

15. 5. 1984 

6. 10. 1984 
6. 10. 1984 

7. 10. 1984 
23. 10. 1984 

1985 

15. 1. 1985 

26. 3. 1985 

26. 9. 1985 

10. 10. 1985 

23. 10. 1985 

8. 11. 1985 

9. 11. 1985 

ZŠ Dambořice, Jindřich Šilhán: Termonukleární 
reaktory (78) 
ZŠ Dambořice, Jindřich Šilhán: Co dala 
astronomie lidstvu (19) 
RNDr. Petr Hájek: Komety (39) 
RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc.: Mezinárodní 
výzkum Halleyovy komety (39) 
RNDr. Čestmír Greger: Kosmonautika (39) 
RNDr. Čestmír Greger: Člověk dobývá vesmír 
(38) 

RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc.: Historie stará 
pět miliard let. O vzniku sluneční soustavy (54) 
ing. Pavel Příhoda: Je pravda ve hvězdách? 
Přednáška o astrologii (2x: 78 + 44) 
Prostějov, Jindřich Šilhán: Proměnné hvězdy 
(28) 
Bratislava, Jindřich Šilhán: Proměnné hvězdy 
(75) 
kulturní dům Ždánice,RNDr. Jiří Grygar, CSc.: 
Vesmír blízko absolutní nuly (300) 
PhDr. Zdeněk Horský, CSc.: Potřeba dějin 
astronomie (61) 
PhDr. 7dvněk Horský, CSc.: Poznávání vesmíru 
(80) 

68 



10. 11. 1985 

10. 11. 1985 
11. 12. 1985 

1986 

20. 2. 1986 
11. 3. 1986 

27. 3. 1986 

25. 4. 1986 
20. 8. 1986 

23. 8. 1986 
11. 11. 1986 

1987 

9. 11. 1985 RNDr. Petr Hájek: Návrat Halleyovy komety 
(61) 
ing. Marcel Grün: Nové kosmické projekty 
(61) 
Jindřich Šilhán: Proměnné hvězdy (61) 
Brno, Jindřich Šilhán: Proměnné hvězdy (45) 

Jindřich Šilhán: Ze světa hvězd (35) 
PhDr. 74hněkHorský; CSc.: Pravěká astronomie 
(2x: 55 + 27) 
ZŠ Dambořice, Jindřich Ši/ulmu: Co zjistily 
sondy Vega u Halleyovy komety? (19) 
Čížovský: Hvězdné války (66) 
RNDr. Jiří Grygar, CSc.: O vztahu fyziky 
a astronomie (55) 
RNDr. LadislavKřivský; CSc.: Heliofyzika (22) 
RNDr. ČestinírGreger: Raketoplán dnes a zítra 
(2x: 62 + 25) 

13. 2. 1987 Třebíč, Petr Kučera: Těsné dvojhvězdy (22) 
17. 3. 1987 RNDr. Zdeněk Mikulášek ('Sc.: Opravník 

astronomických omylů (24) 
17. 5. 1987 Bezovec, Petr %iučera Změna periody zákrytové 

dvojhvězdy VV UMa 

10. 8. 1987 RNDr. Martin Macháček CSc.: Záření 
kosmických těles (20) 

11. 8. 1987 RNDr. Ladislav Křivský, CSc.: Aktivní Slunce, 
jeho projevy v meziplanetárním prostoru 
a geosféře (20) 

13. 8. 1987 RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.: Hvězdy typu 
Slunce (20) 

17. 11. 1987 RNDr. Petr Hájek: Pluto stále záhadný (22) 

1988 

9. 11. 1988 RNDr. Zdeněk Pokonuý, CSc.: Je Mars opravdu 
mrtvou planetou? (29) 

1989 

21. 2. 1989 RNDr. Ladislav Křivský, CSc.: Slunce a pyramidy 
- astronom u pyramid (34) 

23. 3. 1989 RNDr. Zdeněk Okáč: Jizvy naší Země (13) 

1990 

22. 2. 1990 RNDr. Petr Hájek: Uran zblízka (22) 
30. 3. 1990 kulturnídůmŽdánice,RNDr.JiňGrygar,CSc.: 

Astronomické objevy 1989 (80) 
11. 5. 1990 Třebíč, Petr Kučera: Jak se rodí hvězdy (10) 
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Přehled ostatních přednášek v letech 1966 až 1990 

1966 

4. 1. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Využitímodernítechniky 
ve Švédsku - I. část (52 posluchačů) 

5. 1. 1966 Jak chránit děti před infekčními nemocemi 
(22) 

13. 1. 1966 sokolovna Ždánice, ing. Oldřich Kotík Současná 
Jugoslávie (62) 

14. 1. 1966 Václav Bumba: Vývoj fotografické optiky (42) 
17. 1. 1966 ing. Antonín Koráb: Nová technologie sušení 31. 10. 1966 

vojtěšek, dosonsení sena a silážování ve věžových 11. 11. 1966 
silech (40) 

18. 1. 1966 ing. Milan Tesař: Moderní způsoby vytápění 28. 11. 1966 
topnými oleji (48) 9. 12. 1966 

21. 1. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Využití moderní techniky 
ve Švédsku - II. část (56) 

11. 2. 1966 Václav Bumba.• Mírové využití atomové energie 1967 
(36) 

21. 2. 1966 ing. Venzarová: Význam a použití užitkového 
křížení bílého prasete s jinými rasami (17) 

22. 2. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Životní osudy a dílo 
Bedřicha Smetany v době jeho pobytu ve Švédsku 
(76) 

11. 3. 1966 prim. MUDr. Emil Kydlica: Úrazy a první pomoc 
(47) 

15. 3. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Historické památky 
v Čechách (59) 

31. 3. 1966 prim. MUDr. Strýček: Lékař hovoří o výchově 
mládeže (28) 

5. 4. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Historické a přírodní 
krásy ČSSR (76) 

6. 5. 1966 Václav Bumba: Světelné lasery (15) 
10. 6. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Dojmy z letošní cesty po 

Dánsku a Švédsku (92) 
10. 10. 1966 JUDr. Štěpán Hanuš: Právní odpovědnost rodičů 

za děti (51) 
JUDr. Rakušan: Ze zkušeností právníka (55) 
MUDr. Karel Petříček: O významu tělovýchovy 
(44) 
JUDr. Rakušan: Trestné činy mládeže (50) 
MUDr. Rudolf Klíč: Zdravotnická přednáška 
(30) 

4. 1. 1967 JUDr. Štěpán Hanuš zážitky z cesty po Švédsku 
(84) 

6. 2. 1967 František Beneš: Proti červenému kohoutu (24) 
13. 2. 1967 prim. MUDr. Ivan Záhořík: Jaká by měla být 

mládež (15) 
17. 2. 1967 prim. MUDr. Alexej Bednář: Než přijde dítě 

(21) 
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6. 3. 1967 František Jakubec: Slabomyslní a špatně mluvící 
(22) 

4. 10. 1967 dr. Darmopil:• Vztahy společnosti a rodiny (61) 
5. 10. 1967 MUDr. Drahomír Nenička: Medicína, pověry, 

šarlatáni (38) 
1. 11. 1967 ing. Martínek: Ochrana ovocných stromů (36) 
9. 11. 1967 MUDr. Rudolf Klíč: Duševní hygiena dítěte 

(43) 
13. 11. 1967 J. Čech: Léto u Černého moře (41) 
29. 11. 1967 Skoumalová: Jak pomáhat dětem v učení (34) 
7. 12. 1967 prim. MUDr. Alexej Bednár". Důvěrné hovory 

(54) 
15. 12. 1967 JUDr. Štěpán Hanuš: Švédsko (60) 

1968 

10. 1. 1968 Jan Šplouchal Psychologické problémy vztahu 
rodičů a dětí (25) . 

18. 1. 1968 prim. MUDr. Ivan Záhorik: Prevence předčas-
ného stárnutí (47) 

6. 3. 1968 ing. J. Kudr: Očkování a roubování ovocných 
stromů a růží (17) 

7. 3. 1968 JUDr. Štěpán Hanuš: Dánsko a Švédsko (52) 
9. 4. 1968 ingC. Cyril Vodička: Ochrana přírody (27) 

25. 11. 1968 prim. MUDr. Ivan Záhorik: Estetika, krása 
kolem nás, duševní hygiena (23) 

2. 12. 1968 ing. Hladký: Nové stroje pro výpočetní techniku 
(16) 

9. 12. 1968 Jan Háza: Jak pomáhat dětem při učení (30) 

1969 

13. 1. 1969 MUDr. Rudolf Klíč: Výchova a neurózy 
(38) 

27. 1. 1969 prim. MUDr. Ivan Záhořík: Vliv prostředí na 
lidské tělo a kůži (38) 

10. 2. 1969 ing. Hladký: Moderní strojírenská technologie 
(16) 

11. 2. 1969 MUDr. Evžen Řezáč: Jak se sexuální výchovou 
(33) 

13. 2. 1969 ing. J. Kudr. Moderní metody šlechtění rostlin 
(44) 

24. 2. 1969 MUDr. BlankJanasov& Mládí a jeho udržování 

6. 3. 1969 JUDr. Štěpán Hanuš: Zážitky z cesty do Švédska 
(28) 

31. 3. 1969 MUDr. Václav Novák: První pomoc (47) 
6. 11. 1969 FrantiškaVincentová: Československý červený 

kříž (39) 
19. 11. 1969 Příkazský: Ošetřování ovocných stromů vzimě 

(32) 
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1970 

19. 

10. 2. 1970 
2. 3. 1970 

27. 4. 1970 

26. 6. 1970 

21. 10. 1970 

9. 11. 1970 
17. 11. 1970 

18. 11. 1970 

1971 

27. 1. 1971 

28. 1. 1971 
17. 2. 1971 

11. 3. 1971 

1. 1970 Jan Šplouchal: Vzpomínkový večer na V. I. 
Lenina (55) 
ing. J Kudr.: Pěstování zeleniny (25) 
ing. Vladimír Hozdecký: Jak předpovídat počasí 
(15) 
prof. dr. B. Sekla Dědičnost včera, dnes a zítra 
(32) 
MUDr. Josef Janíček. Sexuální výchova mládeže 
(27) 
ing. Martínek: Pěstování a ochrana ovocných 1972 
stromů (24) 
JUDr. Štěpán Hanuš: Severní Švédsko (61) 
Ing. Vladimír Hozdecký: Předpovídání počasí 
(39) 
ing. Martínek: Ošetřování vinné révy (49) 

JUDr. Rakušan: Co má občan vědět o trestních 
zákonech (18) 
prim. MUDr. Emil Kytlica: Hygiena (24) 
MUDr. Stanislava Novotná: Hygiena dospívající 
dívky (27) 
ingC. Cyril Vodička: Ochrana a tvorba krajiny 
(45) 

20. 4. 1971 Oldřich Ditmar: 50 let KSČ (16) 
21. 4. 1971 MUDr. Potůček Neuróza - nemoc civilizace 

(58) 
6. 5. 1971 Kneslová: Kosmetika (35) 
1. 6. 1971 Antonín Potáček: Dojmy ze zájezdu do SSSR 

(38) 
2. 12. 1971 Skoumal: Výchova mládeže (42) 

15. 12. 1971 J. Šišáic Vztahy mezi dospělými a mládeží (15) 
16. 12. 1971 ing. Votoupal: Choroby a škůdci ovocných 

stromů (34) 

10. 1. 1972 JUDr. Štěpán Hanuš: Švédsko (110) 
31. 1. 1972 MUDr. Jaroslav Mikša: První pomoc (43) 
16. 2. 1972 ing J. Kudr: Pěstování zeleniny (32) 
15. 3. 1972 JUDr. Talajka Alkoholismus a právo (12) 
6. 4. 1972 MUDr. Stanislava Novotná, MUDr. Miroslav 

Skoupý: Zdravotnická přednáška pro mládež 
(39) 

8. 11. 1972 MUDr. Jaroslav Milda: Hygiena dospívající 
dívky (36) 

14. 11. 1972 MUDr. Jaroslav Mikša: První pomoc (43) 
17. 11. 1972 ing. J. Kudy. Uskladňování a zavařování ovoce 

a zeleniny (21) 
15. 12. 1972 ing. Klobáska: Pěstování a hnojení vinné révy 

(51) 
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1973 

15. 2. 1973 JUDr. Štěpán Hanuš: Dnešní Švédsko (52) 
22. 3. 1973 MUDr. Drahomír Nenička Biologické problémy 

stárnutí (44) 
28. 3. 1973 ingC. Cyril Vodička: Ochrana přírody (62) 
20. 4. 1973 MUDr. Miroslav Skoupý: Přednáška pro 

dospívající chlapce (31) 
20. 4. 1973 MUDr. Stanislava Novotná: Přednáška pro 

dospívající dívky (24) 
8. 5. 1973 prim. MUDr. Josef Soldán: Den zdraví - zdra-

votnická přednáška (82) 
18. 12. 1973 ing. J. Kudr: Vysazování a stříhání ovocných 

stromů (22) 

1974 

20. 1. 1974 ing. Oldřich Kotík: Rok 1968 a naše součastnost 
(78) 

17. 2. 1974 V. Jurena: Závislost života včelstva na výživě 
(23) 

26. 2. 1974 ing. Oldřich Kotík: Únor 1948 (16) 
27. 2. 1974 kulturní dům Ždánice, ing. Oldřich Kotík: 

Československá revoluce 1944 - 1948 (78) 
9. 8. 1974 JUDr. Štěpán Hanuš: Norsko a Švédsko (26) 

15. 11. 1974 ing. Veselý: Montáž valivých ložisek (28) 
11. 12. 1974 Wemer Eichler (Švédsko): Švédská obalová 

technika pro šroubárenské výroby (20) 

1975 

20. 4. 1975 dr. Mííhlóeier.: Nemoci včel (22) 

197( 

5. 12. 1976 JUDr. Štěpán Hanuš: Kompozice fotografického 
obrazu (24) 

1977 

18. 2. 1977 PhDr. Zdeněk Klanica, CSc.: Nové slovanské 
objevy na jižní Moravě (72) 

26. 4. 1977 Ivan Konečný: Po stopách dávných civilizací 
(31) 

29. 11. 1977 MUDr. Vladimír Okáč Zdrawtnická přednáška 
(31) 

1978 

23. 4. 1978 ing. Oldřich Kotík: Ždánice v 19. století (56) 

1979 

4. 2. 1979 Přednáška pro včelaře (35) 
16. 5. 1979 MUDr. František Mikliš: Gynekologická před-

náška (83) 
9. 10. 1979 Zdravotnická přednáška (52) 
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1980 7. 12. 1983 Zdravotnická přednáška o očních chorobách 
(21) 

31. 1. 1980 Zdravotnická přednáška (60) 
19. 2. 1980 PhDr. Zdeněk Klanica, CSc.: Nové poznatky 

o slovanském osídlení jižní Moravy (56) 
2. 4. 1980 Zdravotnická přednáška o cukrovce (43) 

23. 10. 1980 MUDr. Stanislava Novotná: Zdravotnická 
přednáška (38) 

1981 

11. 6. 1981 MUDr. Stanislava Novotná: Zdravotnická 
přednáška (25) 

1982 

2. 3. 1982 Jiří Ondráček: Květena Ždánska (61) 
1. 4. 1982 Zdravotnická přednáška (20) 
2. 12. 1982 MUDr. Jana Okáčová: Nemoci močových cest 

(64) 

1983 

8. 2. 1983 ing. VladimírHozdecký: Zajímavosti o závodu 
Nářadí Ždánice a jeho výrobcích (19) 

1. 3. 1983 prim. MUDr. Ivan Kocka: Zdravotnická 
přednáška (56) 

1984 

31. 1. 1984 PhDr. Zdeněk Klanica, CSc.: Nejnovější 
poznatky z historie Velké Moravy s přihlédnutím 
k nechvalínskélokalitě (51) 

1985 

28. 1. 1985 Jiří Zajdák: Rostliny od A do Z (81) 
29. 1. 1985 Jiří Zajdák: Rostliny od A do Z (68) 
23. 4. 1985 ing. VladimírHozdecký: Kdo byl Jano Kohler? 

(36) 
6. 5.1985 ZŠNenkovice,Jindřich Šilhán: Modernívýpo-

četní technika (30) 
7. 5. 1985 Zš Dambořice, Jinďrich Šilhán: Moderní výpo-

četní technika (20) 
15. 5. 1985 zš Archlebov, Jindřich Šilhán: Moderní výpo-

četní technika (16) 
5. 6. 1985 Zš Ždánice, Jindřich Šilhán: Moderní výpo-

četní technika (47) 
14. 12. 1985 Jiří Zajdák: Květena Ždánska (34) 
21. 12. 1985 Jiří Zajdák: Květena Ždánska (18) 
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1986 

4. 3. 1986 RNDr. J. Krejčí, CSc.: Průzkum a těžba nafty 
na Ždánicku (45) 

25. 11. 1986 RNDr. Jiří Zeman: Lasery (3x: 35 + 58 + 32) 

1988 

24. 4. 1988 Přednáška pro včelaře (15) 
8. 12. 1988 planetárium, Jiří Tomčala: Mongolsko (16) 

1989 

6. 4. 1989 ing. Antonín Kubák: Japonsko dnes (11) 
27. 5. 1989 RNDr. Vladimír Kotík: 75 let měšťanské školy 

ve Ždánicích (50) 
10. 1L 1989 Jana Durořzová: Dojmy z XIII. Světového 

festivalu mládeže a studentstva v Pchjongjangu 
(KLDR) v roce 1989 (28) 
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Hlavní astronomické přístroje hvězdárny 

refraktor 2S 200 mm, f=2 870 mm na paralaktické montáži 
v západní kopuli (optiku vybrousil v roce 1969 ing. Vilém 
Gajdušek, tubus a paralaktickou montáž zhotovil v letech 
1969 a 1970 František Kozelský) 

Schmidtova fotografická komora 160 mm, f=325 mm, 
namontována na refraktoru v západní kopuli (optiku vybrousil 
v roce 1961 ing. Vilém Gajdušek, komoru zhotovil v letech 
1962 a 1963 František Kozelský) 

refraktor í 155 mm, f = 2 400 mm na paralaktické montáži ve 
východní kopuli (optiku vybrousil v roce 1958 ing. Vilém 
Gajdušek, paralaktickou montáž a tubus zhotovil v roce 1962 
František Kozelský) 

koronograf fÓ 102 mm, f= 1200  mm, namontován na refraktoru 
ve východní kopuli (objektiv vybrousil v roce 1961 ing. Vilém 
Gajdušek, koronograf zhotovil v roce 1963 JUDr. Karel 
Hermann-Otavský, nový Šolcův monochromátor a Ha filtr 
zhotovili v roce 1987 pracovníci optické vývojové skupiny 
Astronomického ústavu ČSAV v Turnově) 

celostat Q1 100 mm, f=3 300 mm, zabudován na terase 
(optiku vybrousil v roce 1961 ing. Vilém Gajdušek, celostat 
zhotovil v roce 1963 František Kozelský) 
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refraktor Qj 156 mm, f=2 400 mm na přenosné azimutální 
montáži (optiku vybrousil v roce 1960 ing. Vilém Gajdušek, 
tubus zhotovil v roce 1963 a azimutální montáž v roce 1972 
František Kozelský) 

CassegrainůvreflektorQ) 251 mm, f=3580 mm na přenosné 
azimutální montáži (optiku vybrousil v roce 1964 ing. Vilém 
Gajdušek, tubus zhotovil v roce 1967 a azimutální montáž 
v roce 1972 František Kozelský) 

Cassegrainův reflektor 252 mm, f=3 580 mm na přenosné 
azimutální montáži (optiku vybrousil v roce 1964 ing. Vilém 
Gajdušek, tubus zhotovil v roce 1967 a azimutální montáž 
v roce 1972 František Kozelský) 



Informace pro návštěvníky hvězdárny 

Ždánice jsou město na úpatí Ždánického lesa na Kyjovsku 
na jižní Moravě. Město má 2 825 obyvatel (k 31. 12. 1989). 
Nadmořská výška je 226m. 

Lidová hvězdárna ve Ždánicíc/n leží na východním okraji 
města v Lovecké ulici čp. 678 u silnice 2. třídy Č. 430 Ždánice 
- Lovčice - Kyjov. Její zeměpisné souřadnice jsou 49° 03' S8" 
severní šířky a 17° 02' 27" východní délky. 

Autobusové spojení: 
linka ČSAD 63740 Kyjov - Ždánice (zastávka Ždánice, 

hvězdárna) 
linka ČSAD 63870 Bučovice - Ždánice (stanice Ždánice, 

Narex) 
linka ČSAD 63850 Brno - Ždánice (konečná stanice Ždánice, 

Narex) 
linka ČSAD 65950 Vyškov - Bratislava (zastávka Ždánice, 

Narex) 

Vlakové spojení: 
trat' ČSD 256 Čejč - Ždánice (konečná stanice Ždánice) 

Telefonické spojení: 
Lidová hvězdárna Ždánice, telefon 97 191 (UTO Kyjov, 
směrové číslo 0629) 

Adresa: 
Lidová hvězdárna Ždánice 
Lovecká 678 
696 32 Ždánice 

Hvězdárna je otevřena: 
Pravidelná pozorování objektů na obloze pro veřejnost se 
konají za jasného počasí každé úterývečer po setmění, mimo 
měsíců červenec a srpen. 
Hromadné návštěvy a exkurze mohou být provedeny kdykoliv 
po předchozím písemném nebo telefonickém objednání 
a potvrzení. 
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Literatura vztahující se k hvězdárně v letech 1966 až 1990 

1966 

Kam za kulturou? Ždánický zpravodaj, 6, 1966, Č. 2, s. 7. 
Kam za kulturou? Ždánický zpravodaj, 6, 1966, Č. 3, s. 4. 
KOTH< O.: Lidová hvězdárna ve Ždánicích. Od Hradské cesty, 1965 -

1966, s. 106 -107. 
KOTÍK O.: Ždánice mají novou lidovou hvězdárnu. Vrbasův kraj, 

1967, Č. 1, s. 52- 53. 
Lidová hvězdárna ve Ždánicích. In: Lidové hvězdárny  astronomické 

kroužky Jihomoravského kraje v roce 1966, LHaP Brno. 
Lidová hvězdárna Ždánice. Plán přednášek, besed a schůzí v únoru 

1966. Ždánický zpravodaj, 6, 1966, Č. 1, s. 6. 

1967 

Činnost Lidové hvězdárny. Ždánický zpravodaj, 7, 1967, Č. 7, S. 2. 
Lidová hvězdárna ve Ždánicích. In: Lidové hvězdárny a astronomické 

kroužky Jihomoravského kraje v roce 1967, LHaP Brno, s. 20. 
Ob: Lidová hvězdárna ve Zdánicích, čilé kulturní středisko. In: Zprávy 

Lidové hvězdárny a planetária v Brně, 1967, Č. 42 -43, s. 38. 
Přednášky v měsíci lednu 1967. Ždánický zpravodaj, 6, 1966, Č. 9, s.4. 

1968 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích.In: Lidové hvězdárny Jihomoravského 
kraje ČSSR Brno 1968, (česká, německá a francouzská mutace). 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích. Hvězdárny a astronomické kroužky 
Jihomoravského kraje v roce 1968, HaP Brno, s. 18 - 19. 

1971 

Hvězdárna ve Ždánicích. In: NAJSER P.: Přehled hvězdáren v ČSR. 
Štefánikova hvězdárna hlavního města Prahy, Praha 1971. 

Hvězdárna Ždánice. In: Hvězdárny a astronomické kroužky 
Jihomoravského kraje v roce 1971, HaP Brno, s. 23 - 24. 

1972 

HAVLÍČEKJ.: Ždánická "škola" astronomů. Rovnost, 87, 2.11.1972. 
KOTÍKO.: Krátké zprávy z Lidové hvězdárny. Ždánický zpravodaj, ll, 

1972, Č. 2, s. 17- 18. 
Naše chlouba Lidová hvězdárna Ždánice. Ždánický zpravodaj, 11, 

1972, Č. 1, s. 20. 
Socialistická společnost . . . Slovácko, 13, 22. 3. 1972, Č. 12, s. 4. 

SVOBODA J.: Mladí astronomové. Rudé právo, 53, 3. 1. 1973, č. 2, s. 3. 
V pionýrském táboře OV SČSP ve Vápenkách . .. Rovnost, 87, 14. 8. 

1972, Č. 190, s. 3. 
Ždánický zpravodaj. Slovácko, 13, 1972. 

1973 

CHALABALA F.: Ždánice ve svém budování - hvězdárna. Ždánický 
zpravodaj, 12, 1973, Č. 1, s. 11- 12. 

ŠUMBEROVA O.: Začalo to sputnikem. Dům, u kterého jsme 
zastavili. Náš domov, páteční příloha Zemědělských novin, 23. 3. 1973, 
Č. 12,s.1-2. 

TELEC J. a kolektiv: Hodonínsko. ONV Hodonín 1973, s. 25. 

78 



1975 

Hvězdy nad Ždánicemi. Slovácko, 16, 26. 11. 1975, Č. 47, s. 2. 
KOTÍK O.: Deset let úspěšné činnosti Lidové hvězdárny ve Ždánicích. 

Ždánický zpravodaj, 14, 1975, Č. 4, s. 11-12. 
OBŮRKA O.: Deset let hvězdárny ve Ždánicích. Říše hvězd, 57,1976, 

Č. 4, s. 77- 78 a 3. strana obálky. 
Setkání pionýrů Ždánice 1975. MDPM Ždánice 1975, S. 4 -5. 

1976 

BREJCHA J.: Astronom. MDPM Ždánice 1976, 36 S. 

ek(ADAMEKZ V.): Oči do vesmíru. Rovnost, příloha Čtenínakonec 
týdne, 30. 10. 1976, Č. 43, s. 3. 

KOLÁŘOVA L: Setkání pod hvězdami. ABC, 20, 6.2.1976, Č. 11, s.8. 

1977 

KOTÍK O.: Pomozte při budování městského archívu! Ždánický 
zpravodaŽ, 16, březen 1977, s.12 -13. 

KUBENA F.: Lidé kolem nás. (ing. Oldřich Kotík). Slovácko, 18, 6.7. 
1977, Č. 27, s. 3. 

ŠILHÁN J.: O původu vánoc. Lidová hvězdárna Ždánice 1977, 21 S. 

1978 

HOZDECKÝ V.: Přehlídka amatérských filmů. Ždánický zpravodaj, 
17, červen 1978, s. 11 -12. 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích ... Rovnost, 93, 17.7. 1978, Č. 166,s. 2. 
POKORNÝ Z.: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Říše 

hvězd, 60, 1979, č.1, s. 20. 

ŠILHÁN J.: Úloha o broukovi a gumě. Rozhledy matematicko -
fyzikální, 58, 1978/79, Č. 9, s. 405 - 408. 

Zájemcům o hvězdy. Slovácko, 19, 19. 7. 1978, č. 29,-s. 2. 

1979 

KOTÍK O.: Úspěšná činnost Lidové hvězdárny. Ždánický zpravodaj, 
18, 1979, II. čtvrtletí, s. 15 -16. 

1980 

DUFEK O.: Krása přírody by nestačila. Nebýt podpory závodů 
a pomoci lidí. Obrana lidu, 39, 23. 8. 1980, Č. 34, s. 2. 

Jak pozorovat hvězdy. Práce, 36, 5. 8. 1980, Č. 183, s.3. 
KOTIK O.: 15 let činnosti Lidové hvězdárny. Ždánický zpravodaj, 19, 

1980, IV. čtvrtletí. 

1981 

KUČERA P.: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Říše 
hvězd, 63, 1981, Č. 1, s. 18. 

P. K: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Zpravodaj AK 
ODPM Třebíč, 3, 1981, Č. 4, s. 2. 

POKORNÝ Z, ŠILHÁN J.: Pozorování zákrytových dvojhvězd. 
Ha?MK Brno 1981,24 s. 

ŠILHÁN J.: Amatérská pozorování zákrytových dvojhvězd v ČSSR 
v roce 1981. Říše hvězd, 64, 1983, Č. 5, s. 85. 

ŠILHANJ.: Dvacet let amatérských pozorování zákrytových dvojhvězd 
v ČSSR. Kosmické rozhledy, 20, 1982, Č. 1, s. 18 - 29. 

ŠILHÁN J.: Dvacet let jozorování zákrytových proměnných hvězd na 
čs. lidových hvězdárnách. Ríše hvězd,63, 1982, Č. 3, s. 55 -58. 

79 



ŠILHÁN J.: Mladí astronomové na Hodonínsku. Rovnodennst ve 
Ždánicích. ABC, 25,1980/81, Č. 23, s. 8 - 9. 

ŠILHÁN J.: Určování okamžiku pravého poledne. MDPM Ždánice 
1981, 8 s. 

ŠILHÁN J., ZEJDA M.: Amatérská pozorování zákrytových 
dvojhvězd v Československu v roce 1981. Kosmické rozhledy, 21, 1983, 
Č. 1, s. 21- 23. 

ŠILHÁN J.: Zemřel Oldřich Kotík. Říše hvězd, 63, 1982, Č. 1, s. 14. 
ŠILHÁN J.: Zkušenosti z pořádání odborných soustředění pro 

zájemce o odznak "astronom". In: Materiály plenárního zasedání okresní 
rady Pionýrské organizace SSM Hodonín k přírodovědné činnosti. 
Hodonín 23.4. 1981. 

Šil: Z celé ČSSR. Slovácko, 22, 19.8. 1981. 
Za soudruhem ing. Oldřichem Kotíkem. Ždánickýzpravodaj, 20, 1981, 

III. čtvrtletí, s. 15 - 16. 
Zpráva o 9. letní škole astronomie ve Ždánicích. Slovácko, 22, 29. 7. 

1981. 

1982 

J. B.: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Zpravodaj AK 
ODPM Třebíč, 4, 1983, Č. 1, s. 4 - 5. 

KINCL M.: 15 let Lidové hvězdárny Ždánice. MDPM Ždánice 1982, 
14 S. 

POKORNÝ Z. a kol.: Mapky okolí zákrytových dvojhvězd. HaPMK 
Brno 1982. 

POKORNÝ Z.: Deset ročníků letních škol astronomie. Říše hvězd, 63, 
1982, Č. 11, s. 242- 243. 

ŠILHÁN J.: Diskusní příspěvek o odznaku "astronom". In: Materiály 
okresní konference pionýrských pracovníků v Hodoníně. Hodonín 3. 4. 
1982. 

ŠILHÁN J.: Lidová hvězdárna ve Ždánicích. Říše hvězd, 63, 1982, Č. 5, 
s. 110 -111 a 3. a 4. strana obálky. 

ŠILHÁN J.: Poznámka o proměnné hvězdě W W Cep. Práce Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, 23, 1982, S. 26. 

ŠILHÁN J.: Zákrytová proměnná WW Cnc. Práce Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, 23, 1982, S. 27. 

zp: Připravuje se další letní škola astronomie. Říše hvězd, 63, 1982, 
Č. 3, s. 63. 

1983 

BULAMI V.: Praktikum 1983. Algol, časopis AK ODPM Třebíč, 4, 
1983, Č. 4, S. 2. 

MIKULÁŠEK Z.: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd 
Ždánice 1983. Říše hvězd, 65, 1984, č.1, s. 19 - 20. 

n: Poslední hodina roku. Lidová demokracie, 31. 12. 1983. 
POKORNÝ Z.: Letní škola astronomie. Říše hvězd, 65, 1984, č.1, s.19. 
ŠILHÁN J.: Amatérská pozorování zákrytových dvojhvězd 1982-1983. 

Říše hvězd, 66, 1985, Č. 1, s. 21- 22. 
ŠILHÁN J.: Další rekordní rok našich amatérských pozorovatelů 

proměnných hvězd - rok 1983. Kosmické rozhledy, 23, 1985, č.1, S. 37-41. 
ZEJDA M.: Letní škola astronomie 1983. Algol, časopis AK ODPM 

Třebíč, 4, 1983, Č. 4, s. 1. 

1984 

bhl: Pozvání do Ždánic. Brněnský večerník, 15,5.4. 1984, Č. 69, s. 4. 
Budovateli hvězdárny. Mladá fronta, 40,4. 4. 1984, Č. 81, s. 2. 
HARMANEC P.: Ebicykl 84. Říše hvězd, 65, 1984, č. 12, s. 262. 
HOZDECKÝ V., CHOVANEC M., KINCL M., KOPEČNÝ J., 

KOTÍKOVÁ M., KOTÍK V., PETRUS F., SCHt7NSGIBL K: Lidová 
hvězdárna Ž.dánice. Nářadí Ž.dánice 1984, 16 S. 

CHVILA J.: Ždánice. Místní dům . .. Pionýrská štafeta, 1984, Č. 6. 
LENZ M.: Praktikum pozorovatelů proměnných hvězd 1984. Algol, 

časopis AK ODPM Třebíč, 5, 1984, č. 1, s. 5 - 6. 
Pamětní deska. Slovácko, 25, 18.4. 1984, Č. 17, s. 3. 

80 



PETRUS F.: Památce ing. Oldřicha Kotíka. Ždánický zpravodaj, 23, 
1984, II. vydání, s. 2-4. 

PLESKAČ R.: Setkání mladých astronomů ve Ždánicích. (5. - 7. 10. 
1984) Algol, časopis AK ODPM Třebíč, 5, 1984, Č. 2, s. 5 -6. 

Přehled nejaktivnějších pozorovatelů proměnných hvězd v roce 1984. 
Kosmické rozhledy, 23, 1985, Č. 3, s. 146- 147. 

svo: Zájem o astronomii. Rudé právo, 64, 10. 8. 1984, Č. 188, S. 1. 
ŠILHAN J.: Amatérská pozorování proměnných hvězd v ČSSRv roce 

1984. Kosmické rozhledy, 23, 1985, Č. 3, s. 145 -147. 
ŠILHAN J.: K článku komplexní program na zpracování pozorování 

periodických proměnných hvězd metodou Nijlandovou - Blažkovou. Říše 
hvězd, 65, 1984, Č. 10, s. 217-218. 

ŠILHAN J.: Komplexní program na zpracování pozování periodických 
proměnných hvězd metodou Nijlandovou - Blažkovou. Říše hvězd, 65, 
1984, Č. 5,s. 105 - 109. 

ŠILHAN J.: Lidová hvězdárna oznamuje. Ždánický zpravodaj, 24, 
1985, (únor), s. 8. 

ŠILHAN J.: Programovatelný kalkulátor v různých souvislostech. 
Rozhledy matematicko - fyzikální, 63, 1984/85, Č. 7, s. 293- 297. 

ŠTAUD V.: Pod letní oblohou. Amatéři pomáhají hvězdným objevům. 
Práce, 40, 28.7. 1984. 

1985 

čtk: Střípky ze soboty a neděle. S plány mírového využívání kosmu.. . 
Rovnost, 100, 11. 11. 1985, Č. 266, s. 3. 

GRAF T.: Strážci proměnných hvězd. ABC, 30, 1985, Č. 4, s. 6-7. 
k: Nová stanice mladých techniků. Haló sobota, 27.4. 1985. 
KOTÍK M.: Ve znamení hvězd. Astronomové si dali dostaveníčko na 

semináři ve Ždánicích. Mladá fronta, 41, 11. 11. 1985, s.l. 
SVOBODA J.: Na hvězdárně. Rudé právo, 66,27. 9. 1985, Č. 228, s.2. 
šli: Otevření stanice mladých techniků a přírodovědců ve Ždánicích. 

Slovácko, 26, 24.4. 1985. . 
Ši: Kometa ve finiši. Slovácko, 26, 28. 12. 1985. 

Šil: Co připravují astronomové. Slovácko, 26, 16. 10. 1985. 
Šil: První stanice mladých přírodovědců. Důležitý je zájem o věc . . . 

Slovácko, 26, 23. 1. 1985. 
ŠILHAN J.: Halleyova kometa pozorována. Slovácko, 26, 6. 11. 1985. 
ŠILHÁN J.: Konjunkce Jupitera se Saturnem. Kosmické rozhledy, 23, 

1985, Č. 3, s. 133 -138. 
ŠILI-IAN J.: Lidová hvězdárna oznamuje. Ždánický zpravodaj, 24, 

1985, (únor), s. 8. 
ŠILHÁN J.: MDPM má stanici mladých přírodovědců. Ždánický 

zpravodaj, 24, 1985, (únor), s. 6. 
ŠILHAN J.: Pozorovatelé proměnných hvězd v NDR. Říše hvězd, 67, 

1986, Č. 6,s. 107. 
ŠILHAN J.: Praktikum pozorovatelů proměnných hvězd. Říše hvězd, 

66, 1985, Č. 12, s. 240-241. 
ŠILIIAN J.: Ždánické stanice. Kovák, jaro 1985, Č. 10, s. 13. 
ŠTAUD V.: Pod kopulí hvězdárny. Malé jubileum obětavé práce 

s mládeží. Práce, 41, 12. 11. 1985, Č. 267, s. 5. 
žal: Astronomové ve Ždánicích. Brněnský večerník, 16, 11. 11. 1985, 

Č. 221. 
Ždánice. Halleyova kometa ... Slovácko, 26, 11. 11.1985. 
Ždánice. Halleyova kometa.. . Slovácko, 26, 18. 12.1985. 

1986 

Kometa magnetem. Mladá fronta, 42, 2. 1. 1986, Č. 1. 
KUČERA P.: Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. 

Kosmické rozhledy, 25, 1987, Č. 2, s. 82 - 83. 
KUČERA P., MIKULAŠEK Z.: Zákrytová dvojhvězda VV Ursae 

Majoris. In: Práce Hvězdárny  planetária Mikuláše Koperníkav Brně, 28, 
1988, s. 47-52. 

MANEK J., ŠILHÁN J.: Proměnné hvězdy pomocí mikropočítače. 
Kozmos, 17, 1986, Č. 5, S. 176 -177. 

Nejmenší v okrese. Volební program už začínají uskutečňovat. Rudé 
právo, 66, 7.8. 1986, Č. 184, s. 3. 

81 



SOLDÁT Z.: Třetí Ebicykl. Říše hvězd, 68, 1987, Č. 1, s. 1. 
šil Halleyova kometa. Slovácko, 27,16.4. 1986. 
ŠILHÁN J.: Má význam pozorovat zákryty hvězd planetkami? Kozmos, 

17, 1986, Č. 2, s. 69 - 70. 
ŠILHÁN J.: Opravy mapek. Říše hvězd, 67, 1986, Č. 7, s. 139. 
Věda, technika, kybernetika. Slovácko, 27, 25.6. 1986. 
ŠILHAN J., WAGNER V.: Světelná křivka zákrytové dvojhvězdy BG 

Pegasi. In: Práce Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, 28, 
1988, S. 42-47. 

1987 

CHVÍLAJ. a kolektiv Průvodce Ždánicemi a okolím. MDPM Ždánice 
1987, s. 15 -16. 

KUČERA P.: Ždánická hvězdárna. Ždánický zpravodaj, 26, 1987, 
IV. čtvrtletí, s. 11 -12. 

ZM: Proměnná hvězda RW Tauri. Říše hvězd, 68, 1987, Č. 2, s. 34. 

1988 

KUČERA P.: Ždánická hvězdárna v roce 1988. Ždánický zpravodaj, 
28, 1989, Č. 1, s. 14 -15. 

Lidová hvězdárna ve Ždánicích. In: HOZDECKÝ V. a kolektiv 
50 let Nářadí Ždánice 1938 -1988. Nářadí Ždánice 1988, s. 28 - 29. 

MORIC F.: Zprovoznění sauny na Lidové hvězdárně ve Ždánicích. 
Ždánický zpravodaj, 27, 1988, III. - IV. Čtvrtletí, s. 15. 

pk: Zdánická hvězdárna kulturním centrem oblasti. Slovácko, 29, 
19. 10. 1988, Č. 43, s. 4. 

SVOBODA J.: Zdáničtí astronomové. Rudé právo, 69, 21. II. 1988, 
Č. 274, s. 2. 

1989 
BRAUNE W.: BAV-Besuch bei der Veránderlichenbeobachtern 

in der ČSSR (Návštěva západoberlínské Pracovní společnosti pro pro-
měnné hvězdy u pozorovatelů proměnných hvězd v ČSSR) BAV 
Rundbrief, 38, 1989, Č. 2, s. 72-79. 

BRAUNE W.: Veránderlíchen - Praktikumsplátze in der ČSSR 
(Místa proměnnářských praktik v ČSSR) BAV Rundbrief, 38, 1989, Č. 2, 
s. 80. 

dn: Oči na hvězdách. Rovnost, 104, 22.7. 1989, Č. 171, S. 1. 
jh: Hvězdy jako na dlani. Minirozhovor. Mladá fronta, 45, 27. 7. 1989, 

Č. 175, s. 7. 
KLIX P., VOHLA F.: Beobachtungspraktikum in Ždánice. (Pozoro-

vatelské praktikum ve Ždánicích.) Arbeitskurs Veránderliche im Kultur-
bund der DDR, 1989, Č. 138. 

KUČERA P.: Hvězdárna SK ROH Ždánice. Bulletin Česko-
slovenského klubu astronomů pomaturitního studia astronomie, 1, 1989, 
Č. 1, S. 11-13. 

KUČERA P.: Lidová hvězdárna ve Ždánicích v roce 1989. Ždánický 
zpravodaj, 29, 1990, Č. 1, s.16-17. 

r: Závěryjednání celonárodního seminářevBrně. Říše hvězd, 70,1989, 
Č. 5, s. 98-100. 

SCHERTLER R: Veránderlichen - Praktikum in der CSSR (Pro-
měnnářské praktikum v ('SSR) BAV Rundbrief, 38, 1989, Č. 4. 

SVOBODA P.: Čekání na sladkou rozinku. Rovnost, 104, 8.8. 1989, 
Č. 185, s. 3. 

ŠILHÁN J.: Veránderlichenbeobachtung in der ČSSR (Pozorování 
proměnných hvězd v ČSSR) Sterne und Weltraum,1989, Č. 10, s. 618-619. 

ZV ROH Narex Ždánice: Provoz sauny. Ždánický zpravodaj, 28, 1989, 
Č. 4, s. 8. 

1990 

KOTÍK V.: 25 let Lidové hvězdárny ve Ždánicích 1965 - 1990. 
Šroubárna a Narex Ždánice 1990, 92 s. 

82 



Seznam zkratek použitých v textu 

AK 
CSc. 
ČSAD 
ČSAV 
doc. 

EGU 
f 
Ha 
HaP 
HaPMK 
ing. 
ingC. 
JUDr. 
KLD R 
KO R 
LHaP 
M 

MDPM 
MUDr. 

NDR 
n. p. 
ODPM 

astronomický kroužek 
candidatus scientiarum, vědecká hodnost kandidát věd 
Československá státní automobilová doprava 
Československá akademie věd 
docent, vědeckopedagogická hodnost vysokoškolského 
učitele 
firemní označení počítače blesků 
značka ohniskové vzdálenosti (objektivu) 
filtr propouštějící červené světlo vinové délky 656 nanometrů 
hvězdárna a planetárium 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka 
ingenieur, akademický titul inženýr 
ingenieur candidatus, kandidát inženýrství 
juris utriusque doctor, akademický titul doktor práv 
Korejská lidově demokratická republika 
Krajská odborová rada 
lidová hvězdárna a planetárium 
značka metrického závitu (číslo za značkou M vyjadřuje jeho 
průměr v milimetrech) 
místní dům pionýrů a mládeže 
medicinae universae doctor, akademický titul doktor 
všeobecného lékařství, od 1. 9. 1980 doktor medicíny 
Německá demokratická republika 
národní podnik 
okresní dům pionýrů a mládeže 

OPP okresní průmyslový podnik 
OSP okresní stavební podnik 
O58 osmiletá střední škola 
prof. profesor, vědeckopedagogická hodnost vysokoškolského 

učitele 
RNDr. rerum naturalium doctor, akademický titul doktor přírodních 

věd, v letech 1966 až 1980 doktor přírodovědy 
ROH Revoluční odborové hnutí 
S. strana 
SČSP Svaz československo-sovětského přátelství 
SK ROH sdružený klub ROH 
SSM Socialistický svaz mládeže 
SZK ROH sdružený závodní klub ROH 
ÚRO Ústřední rada odborů 
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce 
VŠZ zemědělská škola 
v. v. ve výslužbě, v důchodu 
ZDŠ základní devítiletá škota 
ZK ROH závodní klub ROH 
ZŠ základní škola 
ZV ROH závodní výbor ROH 
OJ průměr 

narozen 
+ zemřel 
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EXKURS 

Výrobní podnik Narex Ždánice 

Existenci závodu předcházela koupě domu čp. 250 ve Ždánicích na jaře 
roku 1937. Prodávajícím byl stolařJosef Vincent a kupujícím 281e1ý Otakar 
Šmíd, umělecký klempíř a kovotepec, který v nedalekých Nenkovicích 
provozoval od 1. května 1934 menší výrobnu náhrobních dekorací. Růst 
provozovny brzdilo špatné spojení Nenkovic s okolím, chyběla pošta 
a železnice, kdežto Ždánice skýtaly obojí. 

Po rychlé adaptaci zakoupeného objektu zahájil Otakar Šmíd v květnu 
1938 ve Zdánicích výrobu dekoračních předmětů z barevných kovů. Firma 
se nazývala "Otakar Šmíd. Kovodíbta. Zdánice': Toto podnikání se zdárně 
rozvíjelo až do prvních let okupace. V roce 1940 bylo u firmy zaměstnáno 
80 pracovníků. Projevil se nedostatek barevných kovů, jejichž užívání bylo 
dovoleno pouze pro válečné účely, a proto musela být výroba dekoračního 
sortimentu ve Zdánicích zastavena. Po pokusném zahájení náhradní 
produkce spirálových vrtáků byla tato výroba předána roku 1941 firmě 
Langer v Líšni u Brna, protože úředně nebyla ve Zdánicích povolena. 

Proto firma přešla v květnu 1941 na technologicky příbuznou výrobu 
závitníků a později závitových kruhových čelistí. Rozměry nástrojů na 
závity byly získáványz ceníků jiných firem a déle než rok byty produkovány 
bez jakéhokoliv oprávnění. Teprve možnost založení akciové společnosti 
poskytla pevnější základ pro další výrobu. 

Byla založena podle východiskové bilance z 1. února 1943 a dnem 
4.října 1943 vznikla firma nazvaná 'Mikro, akciová společnost pro výrobu 
závitových nástrojů Ždánice': Byla zapsána do obchodního rejstříku 
krajského soudu v Uherském Hradišti dne 29. listopadu 1943 pod číslem 
Firm 2932/43 B - II - 183. Již roku 1943 bylo zřízeno závodní stravování 
zaměstnanců. Koncem okupace firma poskytovala práci více než 250 
pracovníkům. V srpnu 1945 zakladatel a majitel firmy Otakar Šmíd odešel 
a předal vedení Janu Melicharovi. V roce 1946 bylo u firmy používáno 
broušení závitů a od následujícího roku válcování závitů. 

Po únoru 1948 byla firma Mikro znárodněna, i když se její soukromé 
vedení snažilo o združstevnění podniku. Řízení převzal od 1. března 1948 
zmocněnec národní správy Josef Janoš, který byl od 1. července 1948 
jmenován vedoucím závodu. Od června 1948 byl změněn název firmy na 
'Škodovy závody, národní podnik, závod Mikro Ždánice': V roce 1949 
převzal závod Zdánice z podniku Škodovy závody, n. p. Plzeň výrobu 
závitořezných instalatérských hlav Jopo a Excelsior. Dnem 1. ledna 1950 
byl závod začleněn do jiného podniku a jeho názevse změnil na 'Zbrojovka 
Brno, národní podnik, závod Ždánice': Závod měl tehdy asi 200 
pracovníků. Od března 1950 se stal novým vedoucím závodu Oldřich 
Vymazal, potom od 23. března 1951 Karel Machovec o od 10. července 
1953 Miroslav Klíč. 

Na základě vládního usnesení ze dne 26. června 1952 a podle 
rozhodnutí kolegia ministra strojírenství z 26. října 1953 se osamostatnil 
dnem 1. ledna 1954 dosavadní pobočný závod 05 ve Zdánicích národního 
podniku Zbrojovka Brno a jeho nový název byl 'Závod 1. května, národní 
podnik, Ždánice' avšak jen asi na čtrnáct dní. Pak byl přejmenován na 
'Kovové nástroje, národní podnik Ždánice': Roku 1954 byla zřízena 
ošetřovna pro zaměstnance. 

V rámci reorganizace československého průmyslu k 1. dubnu 1958 byl 
podnik začleněn do tehdy založeného n. p. Nářadí a opět změnil svůj název 
na "Nářadí, národní podnikPraha, závod SŽdánice". Tehdy měl kolem 280 
zaměstnanců. V rámci n. p. Nářadí Praha byl závod specializován na 
výrobu závitořezného nářadí. V roce 1960 převzal z n. p. Skodovy závody 
Plzeň výrobu závitníků M 18 až M 24 z nástrojové oceli, závitníků 
s trapézovýnt závitem a výrobu závitořezných kazet. 

Dne 1. května 1963 převzal závod Nářadí Ždánice v Bučovicích od 
národního podniku MEZ Brno, který zde provozoval od roku 1951 
elektromechanickou výrobu, uvolněné prostory provozovnyvčetně většiny 
z osmdesáti zaměstnanců a ustavil zde svůj provoz Nářadí Bučovice. 
V červenci 1963 závod Ždánice předal do provozu Bučovice výrobu 
závitořezných kruhových čelistí nad průměr M 8. V červenci 1964 převzal 
provoz Nářadí Bučovice od provozu Nářadí Praha - Žižkov výrobu 
závitórezných čelistí do průměru M 8 a v prosinci 1964 výrobu závitníků 
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z nástrojových ocelí do průměru M 8. V roce 1965 měl provoz Bučovice 
již 180 zaměstnanců. Staré výrobní prostory provozu se staly 
nevyhovujícími, a proto byla v březnu 1976 zahájena výstavba komplexu 
nových objektů na okraji Bučovic. Po přestěhování včervenci 1983 zde byla 
zahájena výroba v nových prostorách. 

Dne 15. října 1963 byl jmenován ředitelem závodu Antonín Otýpka. 
V druhé polovině šedesátých let byla zahájena výstavba nové 
administrativní budovyv průčelí závodu a dalších výrobních objektů. Roku 
1970 byla uvedena do provozu nová čtyřpodlažní hala. V první polovině 
sedmdesátých let byla ukončena první etapa modernizace závodu. V roce 
1974 byla zahájena výroba závitořezných hlav Jopal 1 a v témže ráce byla 
otevřena vlastní ordinace závodního lékaře. Roku 1976 měl závod celkem 
asi 800 zaměstnanců, z toho přes 200 v provozu Bučovice. Dokonalejší 
závitořezné hlavy Jopal 2 začal závod vyrábět v roce 1978. 

Dnem 1. ledna 1980 se změnil název závodu na 'Továrny strojírenské 
techniky, koncernový podnik Nářadí Praha, závod Ždánice': Roku 1982 
byla dokončena první etapa výstavby rekreačního zařízení závodu 
v Pasohlávkách. Dnem 3. ledna 1983 byl jmenován ředitelem závodu 
JUDr. Miloš Chovanec. Od roku 1983 jev závodě používáno pokovování 
závito-řezných nástrojů povlakem nitridu titanu jako licenční záležitost se 
SSSR. Roku 1987 byl závod plynofikován, uvedena do provozu nová 
kotelna a dokončena první etapa výstavby nové vakuové kalírny. Druhá 
etapa výstavby byla dokončena na jaře 1989. V lednu 1988 bylo předáno 43 
nových bytových jednotek družstevníkům - zaměstnancům závodu Nářadí 
v novém sídlišti v Kostelní ulici, na jejichž výstavbě se závod výrazně 
podílel. Tohoto roku mět závod celkem asi 1000 zaměstnanců, z toho 250 
v provozu Bučovice. 

Dnem 1. července 1988 byl závod Nářadí Ždánice přeměněn na 'Narex, 
státní podnik Praha, výrobní podnik Ždánice': Od 1. března 1990 je 
ředitelem podniku ing. Antonín Chudý. I nadále je podnik významným 
výrobcem závitníků, závitořezných čelistí, instalatérských závitnic, 
závitořezů a nenormalizovaných závitořezných nástrojů a v tomto oboru 
největším producentem ve střední Evropě. 

Posloupnost názvů podniku: 

5.1938 - 3.10. 1943 Otakar Šmíd. Kovodílna. Žďánice 
4.10.1943 - 29.2. 1948 Mikro, akciová společnostpro výrobu závitových 

nástrojů Ždánice 
1.3.1948 - 6. 1948 Mikro, akciová společnost pro výrobu závito-

řezných nástrojů, národní správa Ždánice 
6.1948 -31.12. 1949 Škodovy závody, národní podnik závod Mikro 

Ždánice 
1.1.1950 -31. 12. 1953 Zbrojovka Brno, národní podnik, závod 

Ždánice 
1.1.1954 - 1. 1954 Závod 1. května, národní podnik, Ždánice 

1. 1954 - 31.3. 1958 Kovové nástroje, národní podnik Zdánice 
1.4:1958-31. 12. 1979 Nářadí národní podnik Praha, závod 5 

Ždánice 
1. 1. 1980 - 30.6. 1988 Továrny strojírenské techniky, koncernový 

podnik Nářadí Praha, závod Ždánice 
1.7. 1988 - dosud Narex, státní podnik Praha, výrobní podnik 

Ždánice 

Vedoucí a ředitelé: 

5. 1938 - 30. 8. 1945 Otakar Šmíd 28. 11. 1909 Nenkovice 
9.1945 - 29.2. 1948 Jan Melichar 9. 6.1920 Milíkov 

1.3.1948 - 15.4. 1950 Josef Janoš 26. 12. 1908 Roštění u Holešova 
3.1950 - ' 3. 1951 Olárich Vymazal ̀ 4.6.1921 Ráječko u Blanska 

21.3.1951 - 10.7. 1953 Karel Machovec 6. 10.1914 Příložany 
10.7.1953 - 1.10. 1963 Miroslav Klíč 25. 11.1926 Ždánice 

15. 10.1963 - 1.10. 1982 Antonín Otýpka 27.9. Krumvíř 
2.10. 1982 - 1. 1. 1983 Jiří Němec (zástupce ředitele) 7.4.1938 Brno 
3.1. 1983 - 28.2. 1990 JUDr. Miloš Chovanec 18.3. 1934 Hodonín 
1.3. 1990 - dosud ing. Antonín Chudý 18.8.1948 Kyjov 
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Státní podnik Šroubárna Ždánice 

Co předcházelo vzniku tohoto podniku? V období první republiky byly 
Ždánice a okolí chudou zemědělskou oblastí. Po zrušení ždánického 
cukrovaru v roce 1925 nebyl ve Ždánicích žádný větší podnik, který by 
místnímu obyvatelstvu skýtal možnost výdělku. Zdejší dřevovýrobna 
a cihelna poskytovala jen málo pracovních příležitostí. Proto mnoho 
ždánických občanů bylo nuceno za prací dojíždět do Brna, do Zlína 
a jinam. Až v roce 1938 zřídil podnikatel Otakar Šmíd ve Ždánicích svou 
Kovodílnu, první zdejší průmyslový podnik. Dále v roce 1946 zavedl 
soukromník Eduard Půček v prostorách bývalého cukrovaru výrobu 
kovového trubkového nábytku. Začátkem roku 1948 měla firma 57 
zaměstanců, proto byla znárodněna a národní správa dále řídila podnik 
pod názvem Kovona. 

V druhé polovině čtyřicátých let vyvstala naléhavá potřeba 
zprůmyslnění Ždánic, nebylo však jednotného stanoviska, jaký závod zde 
zřídit. Uvažovalo se o přestěhování dvou textilních závodů z Kraslic na 
Karlovarsku do Ždánic a Násedlovic. Továrna však byla zřízena jen 
v Násedlovicích, ve Ždánicích kjejímu budování nedošlo. Dále bylo také 
uvažováno o zřízení pobočky přerovské Meopty ve Ždánicích, což také 
nebylo realizováno. 

Konečně se našel podnik Elektrosvit Brno, Václavská ulice, který 
přistoupil k vybudování továrny ve Ždánicích. Pro stavbu bylo vybráno 
místo v blízkosti ždánického nádraží, kde proběhla v květnu 1948 slavnost 
kladení základního kamene. Zanedlouho bylo stavební místo pro velkou 
vlhkost pozemku přesunuto blíže ke Ždánicím do prostoru bývalého cukrova 
u. Tam byla v červnu 1948 zahájena stavba výrobní haly a později 
alších objektů národním podnikem Konstruktiva Brno. O vybudování továrny 
e zasloužil podnikový ředitel brněnského Elektrosvitu ing. Alois 
artárek. K 1. listopadu 1948 byla výroba nábytku podnikem Kovona 

prostorách bývalého cukrovaru zlikvidována. Na podzim 1 
48 byl zahájen provoz závodu Elektrosvit ve Ždánicích na výrobu j 
dnotrubicových a dvoutrubicových osvětlovacích zářivek a důlních 
svítidel. Jeho ředitelen od založení závodu do 4. srpna 1950 byl ing. Václav 

Hruška a potom od 5. srpna 1950 do 31. prosince 1950 Oldřich Vysloužil. 
V roce 1949 měl závod asi 180 zaměstnanců, v roce 1950 již 530. V roce 1950 
bylo započato s výstavbou 40 bytových jednotek - dvojdomků pro 
zaměstnance v Lovecké ulici. 

Na základě usnesení ústředního výboru KSČ z února 1950 bylo 
rozhodnuto zaměřit se v Československu na budování těžkého průmyslu. 
Podnikový ředitel Elektrosvitu ing. Tartárek nabídl na popud ministerstva 
průmyslu umístit ve Ždánicích závod těžkého průmyslu. O závod ve 
Zdánicích projevilo zájem generální ředitelství n. p. Drátovny a šroubárny. 
Dalšími zájemci byly Škodovy závody v Brně na výrobu spínačů 
a transformátorů. Závodní rada a výbor KSČ se postavily proti zavedení 
této výroby ve Ždánicích. 

Byla vyslána deputace ve složení ředitel závodu Elektrosvit, předseda 
ONV Kyjov a předseda závodní rady Elektrosvit ke Gustavu Klimentovi 
na ministerstvo průmyslu v Praze. Po této návštěvě bylo rozhodnuto, že od 
roku 1951 bude ve Ždánicích zřízena šroubárna. Dále bylo rozhodnuto, že 
výroba zářivkových svítidel závodu Elektrosvit bude v rámci 
industrializace Slovenska přestěhováno do Nových Zámků. Se stěhováním 
strojů do Nových Zámků bylo započato v říjnu 1950. 

Dnem 1. ledna 1951 byl tedy rozhodnutím ministerstva průmyslu zřízen 
národní podnik Šroubárna Ždánice. V tomto roce zaměstnával více než 700 
pracovníků a bylo vyrobeno 1 430 tun spojovacích součástí (šroubů 
a matic). Ředitelem se stal Karel Vokurka a od 1. října 1951 Josef 
Beránek. 

Přechod z výroby elektrických zářivek a svítidel na výrobu spojovacích 
součástí přinesl také značné problémy z hlediska získání potřebných 
znalostí pro novou výrobu a zapracování zaměstnanců. V podniku byli 
tehdy pouze tři pracovníci znalí obsluhy a seřizování soustružnických 
automatů pro šroubárenskou výrobu. Pro lisovanou výrobu nebyl 
v podniku žádný odborník. Stroje přemist'ované do Ždánic především 
z likvidovaných šroubáren ve Vítkovicích, Brně a Praze byly většinou 
zastaralé a od různých výrobců z celého světa, což přinášelo náročnost 
a obtíže spojené s jejich rozběhem. Vzhledem k této skutečnosti byla 
počáteční technologická úroveň výroby spojovacích součástí opožděna 
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proti úrovni světové a, až do roku 1953 byla výroba většinou ztrátová. 
Rovněž objekty dřívějšího podniku Elektrosvit neodpovídaly potřebám 
nové výroby. Proto byl vypracován a v roce 1952 ministerstvem schválen 
investiční úkol na etapovou výstavbu podniku. Současně byla Šroubárně 
Ždánice stanovena specializace výrobního programu výhradně na výrobu 
spojovacích součástí, a to jak soustružených, tak lisovaných za studena. 

V letech 1951 až 1955 byla vybudována závodní kuchZně sjídelnou. Od 
1. ledna 1955 byt k národnímu podniku Šroubára Zdánice připojen 
pobočný závod Sroubárna Praha - Vysočany. 

Za zásadní obrat pro dosažení dobrých výsledků ve výrobě podniku 
a přiblížení se světové úrovni v technologii výroby je třeba považovat rok 
1956, kdy byly dovezeny ze Sovětského svazu do podniku první postupové 
lisy pro výrobu matic lisováním za studena bezodpadovou metodou, ve své 
době nejvyšší světové úrovně. 

Při reorganizaci československého průmyslu k 1. dubnu 1958 byl 
národní podnik Šroubáma Ždánice přeměněn na n. p. Šroubáma Kyjov, 
závod 09 Ždánice. Jeho novým vedoucím (později ředitelem) byl jmenován 
Zdeněk Smejkal. Od konce padesátých let až dosud má Šroubáma stále 
kolem tisíce zaměstnanců. Roku 1959 byla v průčelí vystavěna 
jednopatrová administrativní budova, v roce 1960 až 1961 byly dvě ze 
starších budov adaptovány na učiliště a v letech 1960 až 1962 byla 
postavena budova pomocných provozů se sociálním přístavkem. 

Od 1. července 1963 se v důsledku reorganizace výrobně hospodářské 
jednotky Šroubárny Libčice nad Vltavou závod Šroubáma Ždánice stává 
závodem 09 národního podniku Šroubárny Libčice nad Vltavou. 

Po dvou letech, dnem 1. července 1965, byl závod osamostatněn a stal 
se opět národním podnikem Šroubáma Ždánice. Byl podřízen oborovému 
ředitelství hutní druhovýroby ministerstva těžkého průmyslu. Od roku 
1965 byta rozšiřována výroba strojních součástí tvářených za studena. 

Dne 1. listopadu 1971 nastoupil nový ředitel ing. Miroslav Pospíšil. 
V roce 1972 byla vybudována zinkovna vyrobeného zboží a v roce 1973 
bylo před podnikem zřízeno autobusové nádraží. Roku 1974 byly dovezeny 
z Holandska první rychloběžné postupové lisy světové úrovně na výrobu 
matic. V letech 1975 až 1978 byla postavena hala automatámy pro 

soustruženou výrobu s provozně sociální budovou. Tím bylo podniku 
umožněno nové technologické uspořádání také lisované výroby s vysokým 
stupněm mezioperační mechanizace manipulace s materiálem a výrobky. 

Dne 1. ledna 1983 se stal ředitelem ing. Alois Sobotka. V roce 1988 byly 
zakoupeny lisy Hatebur ze Švýcarska a Sakamura z Japonska. 

Od 1. dubna 1989 se Šroubáma Ždánice stala státním podnikem. Jeho 
novým ředitelem byl zvolen ing. Josef Fiala. V podniku byla dokončena 
spalovna hořlavého odpadu s ekologickým zařízením firmy Hoval -
Schiestl s vyu~.tím tepla k celoročnímu ohřevu.vody. Dále je připravována 
plynofikace kotelny podniku. Podnik se nadále specializuje na výrobu 
matic pokrokovou výrobní technologií za studena (přes 90% objemu 
výroby). Nyní je podnik monopolním výrobcem matic tvářených za 
studena v rozmezí velikostí M 3 až M 16 v Československu. Výroba 
dosahuje 15 000 tun spojovacích součástí ročně. 

Posloupnost názvů podniku: 

1. 1. 1951 - 31. 3. 1958 Šroubáma, národní podnik Ždánice 
1.4. 1958 - 30. 6. 1963 Šroubáma, národní podnik Kyjov, závod 09 

Ždánice 
1. 7. 1963 - 30. 6. 1965 Šroubáma, národní podnik Libčice nad 

Vltavou závod 09 Ždánice 
1. 7.1965 - 31. 3. 1989 Šroubáma národní podnik Ždánice 
1.4. 1989 - dosud Šroubáma, státní podnik Ždánice 

Vedoucí a ředitelé: 

29. 1. 1951 -13. 10. 1951 Karel Vokurka 8.9.1917 
1.10. 1951 - 31. 3. 1958 Josef Beránek *22.11.1910 Vrbičanyu Slaného 
1.4. 1958 -31. 10. 1971 Zdeněk Smejkal *11.4.1922 Slatinice 

1.11. 1971 -31. 12. 1982 ing. Miroslav Pospíšil 4. 9. 1922 Bohaté 
Málkovice 

1. 1. 1983 - 18.4. 1989 ing. Alois Sobotka *20.7. 1942 Uherské 
Hradiště 

19.4. 1989 - dosud ing. Josef Fiala *21.8. 1951 Kyjov 
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Zakladatel a budovatel Lidové hvězddmy ve 
LŽdánřcích ing. Okúich KotO' dne 9. listopadu 
1975 při oslavě 10. *očt revřenihvězddmy. 
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