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Hvězdárna Hurbanovo  
slaví 150. výročí založení
Jana Žďárská
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8; zdarskaj@fzu.cz

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, kterou roku 1871 založil významný vědec 
a astronom Dr. Mikuláš Thege Konkoly, letos oslaví své 150. výročí založení. Od svého zrodu 
prošla hvězdárna několika historickými obdobími od Rakouska-Uherska přes první ČSR 
a následné rozdělení Československa až po současnost. Přesto  i v dobách nepříznivých, 
bylo a je cílem hvězdárny poskytovat především vzdělání a co nejlépe sloužit lidem.

Když Dr. Mikuláš Thege Konkoly (1842–1916) po
jal nápad a poté i založil hvězdárnu v Hurbanově, 

byl to velmi důležitý počin. Není divu, že se hvězdár
na brzy stala jednou z nejvýznamnějších astrofyzikál
ních observatoří v Evropě. Dr. Thege Konkoly studoval 
v Pešti a Berlíně a  jedním z jeho profesorů byl i pro
slulý vědec Johann Franz Encke. Po  svých studiích 
Dr.  Thege Konkoly podnikl dvouletou studijní cestu 
po nejznámějších observatořích Evropy, aby se sezná
mil s jejich činností, odborným programem a přístrojo
vým vybavením. Takto vzdělán rozhodl se zasvětit svůj 
další život rozvoji vědy a vědeckého poznání a vedle 
svého sídla založil hvězdárnu.

Hvězdárna v Hurbanově se postupně stala známou 
a uznávanou po celé Evropě a Dr. Thege Konkoly, který 
se skvěle vyznal nejen ve hvězdách, ale uměl i výborně 
hrát na klavír a dokonce i komponovat, se rozhodl vě
novat tuto hvězdárnu státu. Mgr. Marián Vidovenec, 
její současný generální ředitel, k  tomu dodává: „His-

tória hvezdárne v Hurbanove je súčasťou historických 
udalostí od Rakúsko-Uhorska cez vznik spoločného čes-
koslovenského štátu, následného vzniku železnej opo-
ny až po rozpad spoločného československého štátneho 
útvaru. Na jej osude je možné vidieť prístup k interpre-
tácii dejín jednotlivými aktérmi týchto udalostí. Zaují-
mavo znejú interpretácie maďarskej a slovenskej strany 
k prevozom prístrojového vybavenia najprv po vzniku 
Československa na územie Maďarska, a potom následne 
pred druhou svetovou vojnou premiestnenie staroďal-
skej šesťdesiatky (do roku 1947 se Hurbanovo jmenova
lo Stará Ďala, pozn. red.) do Prešova. Ja to beriem ako 
historický fakt a dnes s tým už nič nenarobíme. Bohuži-
aľ, niekedy to zbytočne zasahuje do  vzájomných dob-
rých vzťahov. Na druhej strane možno aj vďaka tomuto 
môžeme hvezdáreň považovať za  fundamentálnu pre 
modernú astronómiu tu v stredoeurópskom regióne. Ja 
som osobne rád, že môžem byť súčasťou tejto 150-ročnej 

Dr. Mikuláš Thege Konkoly založil roku 1871 hvězdárnu 
v Hurbanově, jež se brzy stala jednou z nejvýznamnějších 

astrofyzikálních observatoří v Evropě.

Vlevo: M. Konkoly a J. Hartmann při pozorování Halleyho komety.  
Vpravo: Stienheilov-Konkolyho fotorefraktor.
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histórie hvezdárne a snáď aspoň malou čiastkou prispie-
vam k šíreniu jej dobrého mena doma aj v zahraničí.“

Dr. Thege Konkoly byl původně statkář a jeho vě
decký „zrod“ je proto o to zajímavější. Zpočátku ori
entoval své pozorování na výzkum slunečních skvrn, 
jasných komet (jejich spekter), slunečních protuberan
cí, meteorů a určování času. Systematicky vykonával 
i geomagnetická a meteorologická pozorování. Pozdě
ji se věnoval také astrofyzikálnímu výzkumu – astro
fotometrii, spektroskopii, výzkumu sluneční fotosféry 
a  chromosféry, fotografování hvězdokup a  mlhovin, 
spektroskopickým a fotometrickým pozorováním. „Je 
to obdivuhodná osobnosť vedy, kultúry a aj politiky Rak-
úsko-Uhorska druhej polovice 19. a začiatku 20. storo-
čia. Rozbehol chod hvezdárne, dokázal realizovať vedec-
ké programy. Výsledky svojej vedeckej práce pretavoval 
do bohatej publikačnej činnosti. Ako riaditeľ Meteorolo-
gického inštitútu dokázal v rokoch 1890 až 1912 z malej 
nevýraznej inštitúcie vybudovať mohutnú organizáciu 
a zapísať sa ako výrazná osobnosť aj v oblasti meteoro-
lógie. Svoju politickú kariéru spájal s  liberálnou stra-
nou, bol poslancom parlamentu počas dvoch volebných 
období. Venoval sa spoločenskému dianiu a nezabúdal 
ani na kultúru. Jednoducho v tej dobe moderný človek so 
širokým rozhľadom.“ hrdě doplňuje Marián Vidovenec.

Dr. Mikuláš Thege Konkoly zemřel 17. února 1916 
a je pohřben v Hurbanově. Jeho jménem a jménem Hur
banova (maďarsky Ógyalla) byly pojmenovány i  dvě 
planetky (1445 Konkolya a  1259 Ógyalla), které spo
lu s jeho celoživotním dílem připomínají astronomům 
jeho působivý humánní a vědecký odkaz.

V  současné době je hlavním posláním hvězdárny 
sledovat především změny na Slunci. Zásadním cílem 
pracovníků hvězdárny je zaznamenávat, shromažďo
vat a  zpracovávat poznatky astronomie a  příbuzných 
věd a  zprostředkovávat je veřejnosti. Marián Vidove
nec k tomu dodává: „Základným prístrojom Slovenskej 
ústrednej hvezdárne v Hurbanove je slnečný horizontál-
ny spektrograf. Vedecký program je primárne zameraný 
na fyziku Slnka. Ďalšími sú Coudé refraktor, 40 cm New-
ton, 40 cm Celestron a množstvo ďalších menších prístro-
jov. Technika sa využíva prirodzene aj na nočnú astronó-
miu, len je tu problém s obmedzenými zdrojmi, takže táto 
oblasť vedeckého programu je považovaná za doplnkovú.“

V souladu s odkazem svého zakladatele Dr. Mikulá
še Thegeho Konkolyho se hvězdárna snaží oživovat ne
jen historickou slávu a úspěchy astronomie v Hurbano
vě, ale i nadále posilovat ducha spolupráce a přátelství, 
jak to odpovídá tradicím astronomického života. Sou

časný generální ředitel observatoře Mgr. Marián Vido
venec, který se ve velké míře v rámci svého profesního 
života věnoval i popularizaci astronomie, k tomu při
pomíná: „Astronómia nie je mainstreamová záležitosť, 
a ten záujem treba tak aj chápať. Astronómia ako veda 
žije primárne z verejných zdrojov, a preto je potrebné ve-
rejnosti vysvetľovať prístupným spôsobom, čo nám pri-
náša a ako jej výsledky chápať. Z tohto hľadiska vidím 
veľký pokrok v prístupe hvezdární k tejto problematike 
aj vďaka rozvoju nových technológií (digitalizácia pla-
netárií, technické pomôcky, výkonnosť ďalekohľadov). 
Z mojej strany môžem povedať, že záujem verejnosti do-
sahuje za normálnych okolností kapacitné limity našej 
hvezdárne, čo nás veľmi teší.“

V současnosti na Slovensku existuje 16 hvězdáren 
a  mnoho dalších astronomických zařízení a  kabine
tů. Hlavním posláním sítě astronomických zařízení 
na Slovensku je především seznamovat širokou veřej
nost s nejnovějšími poznatky z astronomie a příbuz
ných přírodních věd, pečovat o  zájmovou vědeckou 
činnost astronomů amatérů, o mimoškolní vzdělávání 
mládeže a dospělých a vytvářet v astronomických za
řízeních prostředí, které poutavě odráží nejen historii 
a metodiku vědeckého výzkumu vesmíru, ale i úroveň 
jeho současného poznání. Slovenská ústredná hvezdá
reň v  Hurbanove je příspěvkovou organizací Minis
terstva kultury SR a její budoucnost se tak mimo jiné 
odvíjí od zdrojů, které jí ministerstvo poskytne. Mari
án Vidovenec k tomu podotýká: „Ja som realista a ne-
predpokladám, že nám budú vytvorené také podmienky, 
aké by sme v ideálnom prípade potrebovali. Ale za ka-
ždých okolností sa dajú realizovať zmysluplné aktivity 
ako na vedeckom, tak aj na popularizačnom poli. Máme 
svoje plány, radi by sme zmodernizovali naše planetári-
um, postavili novú pozorovateľňu. Primárne sa ale mu-
síme postarať o zverený majetok tak, aby sme toto krásne 
prostredie hurbanovskej hvezdárne zachovali pre ďalšie 
generácie aspoň ďalších 150 rokov.“

Je potěšující, že hvězdárny zůstávají i v této moderní 
a kvapné době přirozenými centry vědychtivé veřejnosti 
a že mohou zprostředkovávat předávání informací a čas
to i nadšení pro vědu nám všem. A my, návštěvníci, tiše 
našlapujeme v jejich historických prostorách a míjíme
li portréty slavných astronomů, přemýšlíme nad životy 
těch, jež tu byli před námi a snažili se dozvědět víc a do
hlédnout dál, až na samou hranici viditelného vesmíru.

S potěšením se tak i my v redakci Československého 
časopisu pro fyziku připojujeme ke gratulacím a je pro 
nás čest, že náš časopis má své místo i na hvězdárně 
v Hurbanově.

Mgr. Marián Vidovenec 
(*1966). Generálny 
riaditeľ Slovenskej 

ústrednej hvezdárne 
v Hurbanove. Je 

členom International 
Planetarium 

Society, predsedom 
miestnej organizácie 

Slovenského 
zväzu astronómov 

v Hurbanove 
a členom hlavného 
výboru Slovenskej 

astronomickej 
spoločnosti.

Muzeum Dr. Mikuláše Thege Konkolyho spolu s jeho 
celoživotním dílem připomíná astronomům jeho působivý 

humánní a vědecký odkaz.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove se v současné 
době zabývá především sledováním změn na Slunci.
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