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Nebeské úkazy nepočkají,  
až se vyspíte
Rozhovor s Pavlem Suchanem, místopředsedou a tiskovým 
tajemníkem České astronomické společnosti a předsedou 
Odborné skupiny pro světelné znečištění

Jana Žďárská
Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8; zdarskaj@fzu.cz

Astronomie nás provází životem snad od počátku věků. Už naši předci pátrali po smyslu nebeských 
úkazů a snažili se je pochopit. A i když dnes máme k pozorování vesmírných objektů sofistikované 
prostředky a robotické dalekohledy, člověk mnohdy i sám jen tak za jasné letní noci rád pozvedne oči 
k poblikávajícím souhvězdím, pohladí očima Měsíc a usměje se, když spatří „padající hvězdu“. A když 
se řekne slovo astronomie, musí se zmínit i jméno Pavel Suchan. Protože pokud někdo ještě neslyšel 
o astronomii, o Pavlu Suchanovi slyšel určitě. Pavel ví o všem, co se na nebi šustne. A novináři vědí, 
že to Pavel ví. A on sám k tomu dodává: „Můj mobilní telefon je neustále zapnutý a novináři vědí, že 
mi mohou zavolat klidně i o půlnoci.“ A jak se žije člověku, který má diář naplněný minutu po minutě 
na několik měsíců dopředu? Na to jsme se zeptali přímo Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR. 

Jana Žďárská: Jako tiskový mluvčí spolupracujete 
s mnoha významnými médii, ve kterých se vyjadřuje-
te k různým astronomickým úkazům. Taková práce asi 
nectí noc či dovolenou. Jak často vás vesmírné úkazy 
„tahají z postele“? 
Pavel Suchan: To se stalo mnohokrát. Jdete spát a do 
toho se ozve alert, esemeska, telefon. Polární záře, noč-
ní svítící oblaka – to jsou úkazy, které na vás nepočka-
jí, až se vyspíte. A vždy jsem je chtěl vidět nejen proto, 
že tiskový mluvčí by měl vidět a vědět, co se děje, aby 
nemluvil od stolu, ale také pro ten zážitek. Dovolená 
v této profesi je problém. Rozhovory jsem natáčel sa-
mozřejmě i na chalupě během víkendu, uprostřed lesa 
na výletě, na břehu Jaderského moře, na zámku či v Af-
rice. Můj mobilní telefon je neustále zapnutý a novináři 
vědí, že mi mohou zavolat v jakoukoliv denní či noční 
hodinu, klidně i o půlnoci. 

 � JŽ: Působíte jako místopředseda ČAS (Česká astro
nomická společnost) a jste i  jejím čestným členem. Co 
považujete za svůj největší pracovní úspěch a co pro vás 
vaše práce znamená? 

PS: Nerad bych vyzdvihoval jednu věc, protože se 
snažím, aby všechno, co dělám, mělo smysl a  něko-
mu nebo něčemu pomohlo. Moc mě potěšil obrov-
ský zájem o všechny tři turné amerického astronauta 
Andrewa Feustela, na  jejichž přípravě jsem se podí-
lel a při kterých jsem měl tu čest ho doprovázet. Asi 
největší uspokojení mám z dlouholeté, už dvacetile-
té postupné mravenčí práce na omezování světelného 

znečištění, což se konečně začíná dařit. Ale obrovský 
smysl mají i drobnosti. Když se na  turné astronauta 
Feustela musela v Pardubicích z bezpečnostních dů-

Obr. 1  Fotografie z časové laboratoře na Petřínské hvězdárně, 
odkud se řídilo pozorování zákrytů hvězd Měsícem, 
rok přibližně 1974. Foto: osobní archiv Pavla Suchana
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vodů zrušit autogramiáda (lidí bylo moc a nastala tla-
čenice) a astronauta jsme uklidili do bezpečného zá-
kulisí, potkal jsem na pódiu plačícího kloučka. Držel 
v ruce kartičku, kterou si chtěl nechat podepsat. Vzal 
jsem si ji od něj, napsal si na ni jeho adresu a že mu ji 
nechám podepsat a pošlu mu ji poštou. V tom spěchu 
turné po České republice jsem kartičku někam zalo-
žil a už nenašel. Nevzdal jsem to, slzy malého kluka 
přece mohly vést k budoucímu úspěšnému vědci. Přes 
sdělovací prostředky jsem rodinu opravdu našel, odjel 
jsem do střediska Evropské kosmické agentury ESTEC 
v Holandsku, kam měl doletět astronaut Feustel, vy-
hledal jsem ho, nechal podepsat tu kartičku a pak jsem 
ji na hvězdárně v Ondřejově klučinovi předal. Takové 
věci mají smysl. 

 � JŽ: Tak to úplně hladí u  srdce. A  jaká byla reakce 
toho chlapce a jeho rodičů? To jistě nečekali, že? 

PS: Tohle by asi nečekal nikdo. Bylo to úžasné se-
tkání, já pro ně měl připravený ten vytoužený suvenýr 
a oni mi přivezli spoustu dárků. Tak to má být, lidé se 
mají navzájem obdarovávat. Dodnes jsme v kontaktu.

 � JŽ: Jste místopředsedou ČAS. Co je náplní vaší práce 
na této pozici? 

PS: Zastupovat slovutnějšího předsedu profesora 
Petra Heinzela. Jezdit na události po celé republice a za-
stupovat Českou astronomickou společnost. Podporo-
vat místní spolky, hvězdárny, projekty. Je toho spous-
ta, pokaždé něco jiného. Být v nějaké funkci znamená 
práci – prostě sloužit, pomáhat a také určovat směr.  

 � JŽ: Promiňte, ale nějak se nemohu dopočítat. Jak 
může jeden člověk zvládnout pracovat v tolika rolích? 
Jak se vám daří tyto náročné pozice skloubit? 

PS: Šlo by to dobře, kdyby den byl delší. Takhle při 
omezení na 24 hodin denně, od toho nutno ještě odečíst 
spánek, je to trochu boj. Ale pokud člověk chce, pokud 
není lenoch, tak to jde o kousek lépe. Navíc radost z vý-
sledků vaší práce je ten nejlepší pohon.  

 � JŽ: Jistě tomu napomáhá jednak váš mistrovský 
časový management a  také váš legendární úkolníček. 
Mohl byste nám prozradit, co byste dělal, pokud byste 
jej ztratil? Bylo by vypsáno náležité nálezné?

PS: Rozhodně ne. Naopak. Pokud bych ho ztratil, 
tak bych měl konečně volno. Ale vážněji. Už se mi pár-
krát stalo, že jsem ho nechal na jiném pracovišti, než 
kde jsem se ocitl. A nebyl to příjemný pocit. Snažím se 

management mojí práce, především pro její objem, dě-
lat plánovitě, na dny dopředu. S nadcházejícím dnem 
už jenom odškrtávám. Jsem však nedokonalý, příliš op-
timistický a vědomě porušuji pravidlo, že den má být 
naplněn úkoly pouze do 2/3, protože pak ještě přibydou 
telefony, maily, nenadálé nutné věci. I  s  tím nezříze-
ným optimismem mám ale seznam úkolů na několik 
měsíců dopředu. 

 � JŽ: Nedá mi to, abych se nezeptala, jak a kdy odpočí
váte – tedy pokud ten pojem znáte? 

PS: Je mým štěstím a spokojeností, že mě moje práce 
baví. A to nejen ta, za kterou jsem placený, tedy v rám-
ci pracovního úvazku, ale i ta nad všechny rámce, která 
také zabírá nemalé množství mého času. Takže zatím-
co někteří říkají, „musím do práce, ale nechce se mi“, 
já se tam těším, protože je to nesmírně zajímavé a pro 
mě dostatečně zážitkové, abych se na to těšil. A když 
jdete na  rozlehlé hvězdárně v  přírodním prostředí 
z  jednoho místa na druhé, do  toho vám svítí sluníč-
ko a  zpívají ptáci, je to relaxace nad všechny ostatní 
očistné kúry, nehledě na to, že jdete za prací. Samo-
zřejmě, někdy člověk už opravdu  potřebuje vypnout 
a odpočinout si od permanentního záběru. Pro mě to 
ale rozhodně neznamená lehnout si na deku. Vyhledá-
vám přírodu, soumraky a rozednívání ... a moře, které 
miluji nade vše.

 � JŽ: Co pro vás znamená pracovat na Astronomickém 
ústavu AV ČR v Ondřejově – v těsné blízkosti největšího 
českého Perkova teleskopu a v místě, které pro astrono
mii vybrali bratři Fričové? 

PS: To je naprosto úžasné. A hned dvakrát. Pokaž-
dé, když procházím historickou Fričovou hvězdárnou, 
užívám si zdejší genius loci a přistupuji k Fričovu dílu 
a především gestu předání ondřejovské hvězdárny stá-
tu v roce 1928 s velkou úctou. Pro mě je to navíc vel-
ká změna, když jsem přešel z  lidové, tedy populari-

Obr. 3  Pavel Suchan před Petřínskou hvězdárnou jako orga-
nizátor při příjezdu jízdy Ebicyklu, rok 1987.

Obr. 2  Pavel Suchan jako účastník Astronomické expedice 
na hvězdárně v Úpici, rok 1975. Posléze už jako pra-
covník Petřínské hvězdárny tuto expedici dva roky 
vedl. 
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zační hvězdárny na pracoviště základního výzkumu 
a  mám možnost setkávat se s  nejvyšší úrovní české 
astronomie. 

 � JŽ: Jste duší i srdcem astronom. Zajímal jste se o as
tronomii již v dětství? Jak na toto období vzpomínáte? 

PS: Narodil jsem se v Praze a zde také celou dobu 
žiji. Což ovšem mimo Prahu zase takové terno není, 
když se člověk potýká s  pověstí Pražáků. Svoje dět-
ství vnímám jako bezvadné, příjemné, zážitkové a in-
spirativní. Mohli za to rodiče, ale i prarodiče a také 
skautský oddíl a  snad i  můj zájem o  všechno mož-
né – od sbírání hornin až po modely vláčků a pohled 
na oblohu.  

 � JŽ: Měl jste v dětství nějaké vysněné povolání, nebo 
jste se astronomem už narodil? A když jste se proháněl 
jako malý kluk pod pouličními lampami, napadlo vás, 
že jednou budete bojovat o jejich modernizaci? 

PS: Ne. A to z více důvodů. Nejen že jsem chtěl být 
od malička povoláním blízko vlaků a vláčků, pak už 
i hvězdářem, ale tehdy, za mého, ehm, mládí prostě to-
lik rušivého světla jako dnes nebylo. Ten problém vy-
vstal až v 60. letech minulého století v USA a v Evropě 
se začal řešit až někdy kolem roku 1990. Světla enormně 
přibývá až dnes.

 � JŽ: Vzpomenete na své školní roky? Co vás ve ško
le nejvíce bavilo a kdy vás poprvé oslovila astronomie? 

PS: Vždycky závidím těm, kteří z hlavy vysypou ty 
letopočty, od kdy do kdy kam chodili a co dělali. Já to 
vždycky horko těžko odhaduji. Jistotou ale je, že patřím 
do generace, která odchodila i 9. třídu základní ško-
ly, když poté byla školní docházka o rok zkrácena, aby 
se to zase vrátilo zpět a už tu 9. třídu opět nějaký rok 

máme. Na základní škole v Praze 4 jsem byl premiant, 
na střední to pak už přešlo. Účastnil jsem se zoologic-
ké, fyzikální a matematické olympiády (astronomická 
tehdy neexistovala, tu jsem musel v dospělosti s ostat-
ními teprve založit). Na astronomii došlo až v 9. třídě. 
Za střední školu jsem zvolil dopravní průmyslovku – 
s ohledem na moji lásku k vlakům. Nikdy jsem ale na-
konec na železnici nepracoval. 

 � JŽ: Kdo vás k zájmu o astronomii nasměroval? Měl 
jste nějaký svůj vzor a  podporovali vás v  této zálibě 
i vaši rodiče?

PS: V mém případě to nebyl někdo takový jako Jan 
Neruda u zakladatele ondřejovské hvězdárny. S nápa-
dem přišel spolužák na základní škole a bylo to. Podpo-
ru jsem měl i od rodičů, ještě dnes si vzpomínám snad 
na všechny detaily, jak jsme jeli s mým tatínkem k Bílé 
labuti, kde bydlel pán, co prodával dalekohled, těžký 
jako hrom, a vezli jsme ho tramvají. Dodnes existuje – 
dalekohled i vzpomínka na ten rozechvělý pocit, když 
jsme dalekohled nesli domů. Bylo to úžasné. 

 � JŽ: Vaše mládí už probíhalo pod křídly astronomie. 
Mimo jiné jste byl i aktivním účastníkem meteorických 
expedic na hvězdárně v Úpici. Prý jste v Úpici po no
cích nejen pozoroval, ale i ochutnával úrodu místních 
zahrádkářů? Měl jste nějaké favority, co se týče jejich 
výpěstků?

PS: My jsme ale nekradli. My jsme na to šli od lesa, 
někdy doslova. Dívky, které měly rodinný přístup 
do těch zahrad, nás tam nakonec vzaly. Nejoblíbeněj-
ším oblíbencem byl a  vždy bude angrešt. Ale na  ten 
se dostalo, jen když bylo zataženo a  nemohlo se po-
zorovat.

 � JŽ: Hned po  studiích jste nastoupil na  Petřínskou 
hvězdárnu – ikonu české astronomie. Jak na své astro
nomické pracovní začátky vzpomínáte?  

PS: Ano. To ještě nebyla Štefánikova a ani neexisto-
vala sloučená Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. 
Začal jsem zde pracovat jako odborný referent. Jako 
začátečník v  oboru jsem hltal všechno, co mi přišlo 
pod ruku, tehdy především výzkum Sluneční soustavy 
kosmickými sondami. Pamatuji si také na to, jak jsme 
připravovali první výstavu amatérských dalekohledů 
„Astroama 89“ v Národním technickém muzeu. A ten 
rok padla vláda. Když jsme připravovali další ročník, 
někteří se nás opatrně ptali, jestli se to nezopakuje. Vý-
stava proběhla a vláda se v naší, už svobodné zemi udr-
žela. Astronomie mě v zaměstnání drží po celý můj ži-

Obr. 4  Pavel Suchan u historické kopule Ondřejovské hvěz-
dárny – tedy hlavní observatoře Astronomického 
ústavu AV ČR. 

Obr. 5  Pavel Suchan bravurně moderuje tiskové konference 
– na fotografii v Americkém centru. 
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vot. I když tomu formálnímu výrazu zaměstnání bych 
se raději vyhnul – pro mě je to radost a zábava. 

 � JŽ: Na nyní již Štefánikově hvězdárně jste působil 
jako demonstrátor. Co pro vás tato práce znamenala 
a co vás v této souvislosti nejvíce těšilo?

PS: Dělat na  hvězdárně demonstrátora, tedy prů-
vodce po obloze u dalekohledu, je škola života. Člověk 
se v neotesaném mladém věku musí naučit nejen od-
bornost, vyznat se na obloze, ovládat dalekohled, ale 
také umět vystupovat, nestydět se, vybrousit si mluvu 
a vyprávět srozumitelně. Potěšením byla vždycky spo-
kojenost návštěvníků. Ti oceňovali (a doufám, že stále 
oceňují) zápal do věci.

 � JŽ: Kdy jste začal pracovat na Astronomickém ústa
vu AV ČR v Ondřejově a  jaké to pro vás bylo – přejít 
od  popularizace astronomie k  práci ve  výzkumném 
ústavu? 

PS: V roce 2004 jsem přešel z „lidové“ hvězdárny, 
tedy popularizační instituce Hvězdárny a  planetária 
hl. m. Prahy, do vědecké výzkumné instituce a pro mě 
osobně to byla velmi důležitá změna, protože jsem se 
podíval tak trochu na druhou stranu, tedy tam, kde ob-
jevy přímo vznikají. Na Astronomickém ústavu AV ČR 
jsem nejdříve pomáhal při organizaci Valného shro-
máždění Mezinárodní astronomické unie, které se ko-
nalo v roce 2006 v Praze (známého mimo jiné tím, že 
vyloučilo Pluto z nové definice planet). Poté už jsem 
měl více času vybudovat zde referát vnějších vztahů 
a začít více sdílet poznatky s veřejností. Dalším mým 
úkolem byla a  je ochrana pozorovacích podmínek 
na hvězdárně v Ondřejově. Vyjadřujeme se ke stavbám, 
jejichž součástí je venkovní osvětlení a také k provozu 
mobilních operátorů, protože na hvězdárně vykonává-
me mnoho radioastronomických pozorování. 

 � JŽ: Dostanete se ještě k tomu pozorovat vesmírné ob
jekty dalekohledem? A kterou planetu či souhvězdí máte 
nejraději? 

PS: Snad se na mě nebudou čtenáři zlobit, když od-
pověď bude jednoznačná a tím pádem krátká. Saturn 
pro svoji soustavu prstenců a podobu prstýnku na čer-
ném sametu, která vás v dalekohledu uchvátí. A pak 
Měsíc. Ano, ten náš Měsíc, který je možné vidět tak 
často. Ale „procházet se“ po něm s velkým zvětšením 
v dalekohledu je obrovský zážitek a všem ho doporuču-
ji. Moje oblíbené souhvězdí je Orion na zimní obloze. 

 � JŽ: Je pro vás pozorování dalekohledem ještě odpoči
nek, nebo spíš práce? 

PS: Zvolil bych jiné slovo. Je to zážitek. Obloha není 
nikdy stejná. A  i když mám jiných úkolů nad hlavu, 
vždycky se sám v sobě vzbouřím a na pozorování ves-
mírných objektů si najdu čas. 

 � JŽ: Často se setkáváte s astronauty. Chtěl byste také 
letět do vesmíru, a pokud ano, kterou planetu byste si 
vybral? 

PS: Když odpovím, že ne, čtenáři tuhle stránku za-
vřou a už nebudou číst dál. Ale cesty do vesmíru jsou 
opravdu jen pro odvážné a především pro ty, kteří mají 
dobrou kondici a jsou také schopni čelit určitému ne-
pohodlí. Měl jsem možnost zkusit si v NASA trena-
žér startu kosmické lodi – a nic příjemného to tedy 
není. A  to je jen začátek letu. Takže k  astronautům 
vzhlížím s velkou úctou. Cesta další lidské posádky 
k Měsíci (naposledy v  roce 1972) už je naplánována 
na rok 2024. K Marsu bude let ale mnohem, mnohem 
obtížnější.

 � JŽ: Měl jste možnost navštívit největší dalekohled 
světa – Gran Telescopio Canarias na ostrově La Palma 
a zavítal jste i k dalším teleskopům světa. Ze kterého se 
vám nejvíce tajil dech? 

PS: Na ostrově La Palma jsem projel celou hvězdár-
nu a  také tu část, která stojí nedaleko sopky Pico de 
Teide na ostrově Tenerife, kde je dosud největší evrop-
ský sluneční dalekohled GREGOR o průměru 1,5 met-
ru, se kterým pozorují i Češi. Co byl ale největší zážitek, 
byla cesta s Českou televizí po poušti Atacama, kde jsou 
tři stanoviště Evropské jižní observatoře – její nejstarší 
hvězdárna na hoře La Silla, hvězdárna s nejvýkonnější 
soustavou dalekohledů na světě na hoře Paranal a obří 
soustava radioteleskopů ALMA, vůbec nejdražší ast-
ronomický projekt v dějinách, umístěný v nadmořské 
výšce 5 050 metrů. Kyslíkové přístroje jsme jim vydý-
chali do  jednoho, museli jsme dodržovat přísná bez-
pečnostní pravidla, ale stálo to za to – dotknout se vr-
cholu současné technologie. 

Obr. 6  Na dnech otevřených dveří v Astronomickém ústavu 
v Ondřejově s Rákosníčkem, milujícím hvězdy.

Obr. 7  Astronomický ústav díky aktivitám Pavla Suchana 
spolupracuje například s místní mateřskou školou 
Ondřejov.
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 � JŽ: Navštívil jste některý z kosmodromů a byl jste 
osobně přítomen startu kosmické lodě? 

PS: V souvislosti s letem Krtka astronauta, na který 
byl navázán vzdělávací projekt Do  kosmu s  Krtkem, 
jsem se dostal do skupiny pozvaných hostů astronau-
tem Andrewem Feustelem a  prohlédl jsem si zblízka 
Mys Canaveral na Floridě. Ale start raketoplánu En-
deavour, kvůli kterému jsem přeletěl oceán, jsem na-
konec neviděl, protože musel být odložen kvůli poruše. 
Netěší mě to nijak zvlášť, ale neviděl ho ani prezident 
Obama, který na start také přijel.  

 � JŽ: Současná astronomická pozorování jsou negativ
ně ovlivněna provozem družic Starlink. Jak hodnotíte 
přínos Elona Muska a SpaceX pro současnou astrono
mii? Myslíte, že by tato situace mohla uspíšit větší roz
voj vesmírných dalekohledů pracujících na oběžné drá
ze Země? 

PS: S Muskem je to dilema. Pro astronomy je to tak 
trochu pohroma, největší astronomické organizace 
i hvězdárny upozorňují na zásah jeho satelitní konste-
lace Starlink do pozemních pozorování, snížení efek-
tivity je odhadnuto až o  jednu třetinu a  některá ra-
diová pozorování nejsou možná vůbec. OSN zaspala 
a  zapomněla na  to, že je třeba na  oběžné dráze řídit 
provoz. Na druhou stranu je to právě Elon Musk, který 
svými soukromými prostředky láme rekordy v postu-
pech a  lhůtách pro uvedení raket a  kosmických lodí 
do provozu. SpaceX také vnesla kosmonautiku do na-
šich tabletů a telefonů, startu se můžete zúčastnit živě 
a pohled z kamer si užijete, jako byste sami letěli. Ale 
i s touto úctou a obdivem se vracím k tomu, že komer-
cionalizace nízké oběžné dráhy (ta geostacionární už 
komercionalizovaná je) je problém, se kterým si zatím 
lidstvo neví rady. Má v letu přednost soukromá dru-
žice Starlink, nebo vědecká družice Evropské kosmic-
ké agentury? Ten případ už nastal, uhnout před kolizí 
musela ESA. Takže abych odpověděl na otázku – ano, 
podobně jako byli astronomové se svými dalekohledy 
„vyhnáni“ z měst do odlehlých částí Země za lepšími 
pozorovacími podmínkami, čeká je pravděpodobně 
další „štace“ – a to oběžná dráha či Měsíc. 

 � JŽ: V rámci popularizace moderujete přednášky či 
dny otevřených dveří na  Astronomickém ústavu. Jak 
vnímáte zájem široké veřejnosti o astronomii? 

PS: Velmi kladně. Ale není to jen naše zásluha, jak 
o výzkumu vesmíru umíme mluvit a jak ho umíme po-
dat. Pohled nahoru je pro nás, lidi, jakýsi atavismus. 
Nahoru vzhlížíme k  autoritám, nahoru jsme se jako 

děti dívali na maminku a tatínka, nahoře je pro někoho 
Bůh a nahoře je to tajemno, které nás zajímá. Astrono-
mie má také výhodu velkolepé a přenádherné obrazo-
vosti. Je však pravda, že pamětníci říkají, že když zača-
ly létat první umělé družice Země, byly to zástupy lidí 
ještě mnohem, mnohem větší. Dnes zkrátka soutěžíme 
s velkou nabídkou z mnoha oborů. 

 � JŽ: Organizujete návštěvy astronautů v naší vlasti. 
Se kterými z nich jste se již osobně setkal a kdo na vás 
nejvíce zapůsobil?

PS: Setkal jsem se s několika astronauty i kosmo-
nauty, ale organizoval jsem tři přednášková turné 
po  České republice amerického astronauta Andrewa 
Feustela. V roce 2009 po  jeho návratu z  letu raketo-
plánu Atlantis k Hubbleovu kosmickému dalekohledu, 
v roce 2011 s Krtkem astronautem, kterého Feustel vzal 
na oběžnou dráhu kolem Země raketoplánem Endea-
vour, a  ještě v  roce 2019 po  jeho pobytu na Meziná-
rodní kosmické stanici. Byly to hektické časy, mnoho 
vystoupení, hodně diváků a  mnoho setkání s  politi-
ky, ale musím také říct, že to bylo naprosto úžasné. 
Přátelství s člověkem, který zná naši planetu z oběžné 
dráhy... Sdílet s ním myšlenku, jako např. že atmosfé-
ra Země, která nás dělí od nehostinného vesmíru, je 
vlastně tenká slupka a jak je třeba si naše prostředí pro 
život chránit.

 � JŽ: Jste předsedou Odborné skupiny pro tmavou ob
lohu. Co vás k této práci přivedlo?

PS: V životě jsem aktivní a není mi lhostejné, když je 
něco špatně a přitom by to šlo zlepšit. Když se před 20 
lety začalo řešit přibývání umělého světla v noci, oslo-

Obr. 8  Pavel Suchan je dobrý demonstrátor a umí pro astro-
nomii nadchnout i ty nejmladší. 

Pavel Suchan (*1956) se narodil v  Praze a  vystudoval 
Dopravní průmyslovou školu. Po absolvování kurzů astro-
nomie v Praze začal pracovat v astronomii. Od roku 1975 
jako demonstrátor na  hvězdárně na  pražském Petříně, 
poté 27 roků jako její zaměstnanec – specialista na popu-
larizaci astronomie. V roce 2004 přešel na Astronomický 
ústav AV ČR, kde je mj. tiskovým mluvčím. Je místopředse-
dou, tiskovým tajemníkem a také čestným členem České 
astronomické společnosti. Profesně se věnuje populariza-
ci astronomie, ochraně pozorovacích podmínek na hvěz-
dárně v Ondřejově a problematice světelného znečištění. 
Byl u vyhlášení všech oblastí a parků tmavé oblohy v ČR 
a SR. Je členem pracovní mezirezortní skupiny ke světel-
nému znečištění zřízené ministrem životního prostředí. 
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vilo mě to, že to má smysl. A pak samozřejmě astrono-
mie a s ní spojený pohled na oblohu, který rok od roku 
kvůli světelnému znečištění ztrácíme. 

 � JŽ: Jak se snižováním světelného znečištění zabývají 
v ostatních státech? Fungují tam podobné odborné sku
piny? A je možné s nimi spolupracovat? 

PS: Existují země, které to již řeší. První zákony  
na  ochranu před světelným znečištěním vznikaly  
v 90. le tech minulého století (Connecticut, USA), pak 
např. v Itálii v roce 2000. Dnes platí nařízení ve Slo-
vinsku, Španělsku, vstupuje v  platnost v  Chorvatsku 
a jinde. Sice o sobě víme, ale každý si jede podle vlast-
ního plánu. To by se však mělo změnit v roce 2022, kdy 
bude Česká republika předsedat Evropské unii. Svě-
telné znečištění je přeshraniční problém a je třeba ho 
řešit společně. 

 � JŽ: Které oblasti tmavé oblohy v Česku máme a kde 
se nacházejí? 

PS: Máme tři a řadíme se tak mezi zhruba desítku 
evropských zemí, které jsou na tom podobně. V roce 
2009 vznikla česko-polská Jizerská oblast tmavé oblo-
hy, první v Evropě a první přeshraniční na světě. Do té 
doby byly pouze v USA a Kanadě. V roce 2013 ji násle-
dovala česko-slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy 
a v roce 2014 Manětínská oblast tmavé oblohy. Připra-
vuje se ještě Podyjská oblast tmavé oblohy na  území 
Národního parku Podyjí.

 � JŽ: Spolupracujete i  se slovenskou stranou? A  jaké 
jsou oblasti tmavé oblohy na Slovensku?

PS: Se Slovenskem sdílíme společnou Beskyd-
skou oblast tmavé oblohy, na které se podílejí Správa 
CHKO Beskydy na české straně a Správa CHKO Kysu-
ce na straně slovenské. Slovensko má však velmi roz-

sáhlý Park tmavej oblohy Poloniny, který je až na úpl-
ném východě na hranici s Ukrajinou a Polskem a má 
rozlohu dokonce větší, než je Národní park Poloniny. 
Ostatně Park tmavej oblohy Poloniny vznikal právě 
po vzoru naší Jizerské oblasti tmavé oblohy – byli jsme 
tehdy u toho.

 � JŽ: Osvětlení je prioritně určeno pro zajištění bezpeč
nosti občanů – a placeno je z jejich daní. S jakými re
akcemi se setkáváte na půdě akademické a také od běž
ných občanů? Mají pro to běžní lidé pochopení a nejsou 
spíše proti této snaze?

PS: Výhodou našich snah a návrhů je to, že řešení 
prospěje všem a neublíží nikomu. Nepožadujeme totiž 
zhasnout, ale svítit účelně. A to znamená svítit jenom 
tam, kam je to potřeba, jenom tehdy, kdy je to potřeba, 
a jenom tak silně, jak je to potřeba. Neoslňovat a ne-
svítit do nebe, kam svítit ani nepotřebujeme. Pokud to 
splníme, občané nepřijdou o osvětlené silnice a chod-
níky, příroda bude mít zachováno střídání světla ve dne 
a tmy v noci a my lidé uvidíme hvězdy nad námi a bu-

Obr. 9  Astronomie je pro Pavla Suchana srdeční záležitost. 

deme zdravější. Navíc ušetříme za světlo, které by nám 
jinak dokonce škodilo.

 � JŽ: Často vidím nové pouliční lampy cíleně osvětlu
jící prostor pod sebou, a nikoliv nad sebou. Je pravda, 
že se současným rozvojem osvětlovací techniky dochází 
ke zmírnění světelného smogu? 

PS: Ano, nové technologie umožňují přesné směro-
vání světla, takže svícení do horního poloprostoru, se 
kterým jsme ještě před 10 lety bojovali, se už dneska 
nestává. To je dobrá stránka nových světelných zdro-
jů LED. Vyvstal tu však nový problém, a tím je barva 
světla, tedy kolik krátkovlnné složky světla (modrá, ze-
lená) je ve světle obsaženo. Teprve v posledních letech 
se od fyziologů a botaniků dozvídáme, že světlo v noci 
má vedlejší biologické účinky. Čím je barva světla bělej-
ší až namodralá, tím více obsahuje krátkých vlnových 
délek a  tím více poškozuje cirkadiánní cyklus všeho 
živého na Zemi. Poškozuje přírodu, a to faunu i floru 
a od určitých intenzit i lidské zdraví. Je třeba svítit teple 
bílou barvou světla.

 � JŽ: Umožňuje současná technika změnu osvětlení či 
snížení světla lamp během noci, kdy už lidé venku ne
chodí? A nedalo by se to dělat tak, jako fungují moderní 

Obr. 10  Pavel Suchan obdržel od Akademie věd v roce 2012 
Náprstkovu medaili za popularizaci vědy.

Obr. 11  Je častým objektem fotografů, ale někdy i fotografek. 
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dopravní semafory – když zaregistrují chodce, tak za
čnou pracovat? 

PS: Když jsem byl před pár lety ve Frankfurtu na ce-
losvětové výstavě světelné techniky, výrobci už předvá-
děli systémy, které se rozsvěcují např. pouze při průjez-
du auta. Dnes se na to pohlíží obecněji – světlo z noci 
je třeba ubírat. Moderní systémy tedy svítí na  100 % 
zvečera a ráno, ale v době nočního klidu (kdy má být 
ticho a co největší tma) se soustavy tlumí a svítí tře-
ba na 50 %. Lidské oko to nepozná, přizpůsobíme se. 
A svítit naplno, když pod lampou během noci projde 
jeden člověk, je už dávno zastaralý koncept.

 � JŽ: Jak probíhá výměna takového osvětlení – je pro to 
dobrá vůle? A co v této problematice může udělat kdo
koliv z nás? Máme nějaké možnosti? 

PS: Říká se, „začni u sebe“. A platí to i zde. Samo-
zřejmě, naše lampička na dvorku je nic proti osvětlení 
města. Ale projděme se kolem našich domů a podívej-
me se, jestli směrujeme světlo dolů a jestli na noc zha-
sínáme. Bezpečnost dnes můžeme řešit čidlem nebo 
infrakamerami a nemusíme tak svítit na úkor příro-
dy. Obce a města to ale přeci mohou udělat úplně stej-
ně. A taková dopravní studie jim ukáže, kdy na které 
křižovatce klesá provoz, takže tam lze snížit inten-
zitu světla – technické normy to dovolují. Navíc pro 
výměnu veřejného osvětlení s omezením světelného 
znečištění stát v dotacích vydává 130 milionů korun  
ročně.

 � JŽ: Světelné znečištění je novodobý problém. V září 
roku 2020 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR veřejné 
slyšení na téma Světlo – dobrý sluha, ale zlý pán. Jak 
se vám podařilo tuto problematiku do Senátu protlačit?

PS: O  problematice se v  České republice mluví 
od roku 2001. Ale až v roce 2017 se tématu chopilo Mi-
nisterstvo životního prostředí a ministr Brabec zřídil 
pracovní meziresortní skupinu, která za ty tři roky má 
už za sebou i některá dílčí řešení. Ale pořád to nestačí, 
je třeba řešení k omezení světelného znečištění přijí-
mat rychleji, příroda je na tom se světlem „za pět minut 
dvanáct“. Logicky smýšlející člověk, politika nevyjí-
maje, se k těmto úvahám přidá. Se senátory jsme byli 
v dlouhodobějším kontaktu. A jsem moc rád, že ze Se-
nátu přišla nabídka na veřejné slyšení, ale především, 
že Senát poté schválil závěry veřejného slyšení a mno-
há doporučení ministerstvům. Botanici, fyziologové 
a zástupci ochrany přírody demonstrovali na stovkách 
vědeckých publikací negativní důsledky přemíry světla 

v noci na přírodu (faunu i f loru) a na zdraví člověka. 
Na  druhé straně světelní technici potvrdili, že tech-
nicky lze svítit tak, aby to bylo v souladu s ochranou 
zdraví občanů a ochranou volně žijících rostlin a živo-
čišných druhů. Závěr těchto studií je tedy jednoznač-
ný – světelné znečištění má během noci negativní vliv 
na lidské zdraví a noční ekosystémy a zároveň existu-
jí technická řešení pro snížení světelného znečištění 
a jeho negativních vlivů. Toto tvrzení zní poměrně po-
zitivně, ale celá situace není tak jednoznačná, ale aspoň 
se o věci už více hovoří, a to nejen na poli vědeckém. 
Zájem Senátu Parlamentu České republiky k tomu roz-
hodně přispěl.

 � JŽ: Jaký další krok vás v současné době v boji proti 
světelnému znečištění čeká?

PS: Už začala pracovat komise pro vytvoření české 
státní normy k omezení světelného znečištění, podle 
rakouského vzoru. To je naprosto zásadní zlom, pro-
tože to v rámci nového stavebního zákona, kde už je 
světelné znečištění uvedeno, bude oporou pro stavební 
úřady. Na tom teď budeme pracovat.

 � JŽ: Zasedáte v porotě České astrofotografie měsíce. 
Věnujete se „astrofotografování“ i vy osobně?

PS: Moje první a patrně i poslední fotografie (Mě-
síce a planety Saturn) pamatují mých 15 let. Ale jako 
porotce využívám znalosti a zkušenosti z mnoha nocí, 
kdy jsem kolegům astrofotografům „koukal pod ruce“. 
Astronomická fotografie je velmi sofistikovaný obor, 
člověk musí umět nejen vlastní naexponování objektu 
včetně navedení dalekohledu na cíl, ale musí také ovlá-
dat následné zpracování fotografie v počítači. Přesto, že 
dnes je fotografování oblohy do značné míry zautoma-
tizované, s  jeho zpracováním může taková fotografie 
zabrat mnoho – klidně i desítek – hodin.

Obr. 12  Pavel Suchan předsedající 21. sjezdu České astrono-
mické společnosti v Praze 2021.

Obr. 13  Popularizace astronomie je činnost poměrně nároč-
ná…
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 � JŽ: V roce 2012 jste obdržel medaili Vojtěcha Náprst
ka za popularizaci vědy. Co pro vás toto ocenění zna
mená?

PS: Jeden vysoce postavený ředitel odboru na Aka-
demii věd používal výraz „dělníci vědy“ a vždycky jsme 
se tomu zasmáli. Ale pracovat na srozumitelném vy-
světlování vědeckých objevů a poznatků opravdu vy-
žaduje nepřetržitou a poctivou práci, tedy skutečně být 
dělníkem vědy. Je potěšitelné, že si Akademie věd na ta-
kové lidi vzpomene. Ještě důležitější je – a v tom spatřuji 
význam toho ocenění – že česká věda si uvědomuje, že 
popularizace musí být její součástí.

 � JŽ: V roce 2018 jste získal další ocenění – a to cenu 
Zdeňka Kvíze za mimořádný přínos v oblasti popula
rizace astronomie. Máte už pro svá ocenění vyčleněný 
pokoj v bytě, nebo se vám zatím ještě vejdou na poličku?

PS: Ocenění potěší, ale nepřeceňuji to. Polička sta-
čí. Za důležitá považuji ta ocenění, která člověk obdr-
ží v aktivním věku, protože pak může inspirovat další 
a zároveň i pokračovat v práci.

 � JŽ: Astronomové po  vás pojmenovali planetku 
37788, objevenou v Ondřejově 25. září 1997. Víte, kde 
se nachází a jak vypadá? A jaký to byl pocit – mít vlast
ního souputníka? 

PS: To považuji za největší poctu, když po vás Me-
zinárodní astronomická unie pojmenuje nebeské těle-
so. Planetka Suchan obíhá kolem Slunce po dráze mezi 
Marsem a Jupiterem. Na její pozorování je i tak třeba 
velký dalekohled. Je to malé těleso Sluneční sousta-

vy a těším se, až se přiblíží nejtěsněji k Zemi, to bude  
23. prosince 2043. I tak bude ale ve vzdálenosti srovna-
telné se vzdáleností Země od Slunce. 

 � JŽ: Zajímají se o astronomii i vaše děti? 

PS: Ne víc než ostatní. A to se mnou kluci měli mož-
nost jezdit po exkurzích, odmala byli přítomni na po-
zorovacích praktikách a oblohu měli doslova nad se-
bou. Ale nikdy bych nenutil děti, aby následovaly svého 
otce. Je to na nich, čemu se věnují. Snažil jsem se jim 
však věnovat co nejvíc, brát je na pozorování oblohy 
a na astronomické expedice, protože moje práce často 
vyžadovala moji přítomnost mimo rodinu, tak aby to 
měli aspoň trochu vynahrazeno. 

 � JŽ: Měl jste nějaký svůj sen – věc, o kterou jste se prio
ritně zajímal a skutečně jste se jí poté mohl i věnovat? 

PS: Miluji vlaky a  letadla. Zatímco jet v  lokomoti-
vě se strojvedoucím se mi zatím nepodařilo, v kabině 
letadla s piloty jsem byl mnohokrát – ve vzduchu i při 
startu, pamatuji si, jak před námi utíkali na dráze za-
jíci. Samozřejmě to bylo v dávných dobách, kdy taková 
bezpečnostní opatření, která známe dnes, neexistovala. 
A moje zvídavé dětské oči vždy zapůsobily. Ze snů v ast-
ronomii to bylo samozřejmě úplné zatmění Slunce, které 
jsem viděl dvakrát. Také polární záře u nás vzácná se mi 
několikrát poštěstila, včetně legendárního data 17. lis-
topadu 1989. Ale také třeba zažít meteorický déšť (tedy 
vyšší frekvenci než běžnou u meteorických rojů). To se 
povedlo v případě Leonid, kdy jsme kvůli 10 minutám 
jeli až na česko-slovenskou hranici, kde bylo konečně 
jasno. Nedovedete si představit tu radost, že to vyšlo.

 � JŽ: Co děláte, když nemáte svůj den, když jste una
vený a když vám práce prostě nejde – co vás dokáže za
ručeně nakopnout? 

PS: Naštěstí se mi to stává velmi málo. Pokud však 
přeci jen, nemám moc šancí nepracovat, fronta je dlou-
há. V tom případě prostě musí jít stranou práce, která 
se musí udělat, protože je na ni termín – člověk se na ni 
stejně nesoustředí. A je čas vybrat si práci, kterou chci, 
ale nemusím udělat, která mi v tu chvíli udělá radost, 
i když není tak důležitá. No, a když je úplně nejhůř, pak 
to spraví dobrý film nebo spánek. 

 � JŽ: Děkuji vám za rozhovor.

Obr. 14  Pavel Suchan na Dni Země s Akademií věd 2015.

Obr. 15  Nejoblíbenějším vesmírným objektem Pavla Suchana je Saturn – pro svoji soustavu prstenců a podobu prstýnku 
na černém sametu, která v dalekohledu doslova uchvátí. A pak Měsíc.
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