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RNDr. Jan Němec
optik, astronom, pedagog  

a vynálezce zařízení k měření kontaktních čoček

Vzpomínkové setkání k příležitosti

• 20 let od úmrtí RNDr. Jana Němce •
• 55 let od založení hvězdárny v Přerově •

• uvedení nového slunečního dalekohledu do provozu •
• umístění pamětní tabule na budovu hvězdárny •

• uvedení nových web stránek hvezdarna-prerov.cz do provozu •

Hvězdárna Přerov 20. listopadu 2014

Děkujeme členům Astronomického klubu v Přerově Milanu Hlobilovi a RNDr. Zdeňku Kolo-
mazníkovi, CSc. a Ing. Petru Karlovi za jejich součinnost včetně poskytnutí prostor Hvězdárny
v Přerově.

Tento vzpomínkový text nepovažujeme za ukončený. Oslovili a pozvali jsme nejen členy naší
rodiny, ale také přátele, kolegy, spolu pracovníky, a všem děkujeme za rady a při pomínky. Pokud
jsou v textu nějaké ne   přes  nosti, prosíme o shovívavost.

Omlouváme se všem, které jsme neměli možnost oslovit. Upřímně nás to velmi mrzí…

Bc. Markéta BUBIK – vnučka

RNDr. Vladimír NĚMEC - syn



Prolog
Manželé Jan a Věra Němcovi měli 3 děti –

Vladimíra, dvojčata Irenu a Yvonu, šest vnuků
– Petra, Tomáše, Marka, Lukáše, Martina
a Markétu. Ta jediná vnučka jsem já, autorka
a spoluautorka následujících vzpo mí nek.
Jme nuji se Markéta Bubik, je mi 38 let,
a mezi mo je rozmanité zájmy v po slední
době patří i Hvězdár na v Pře rově. 

Jak se to sta lo? Je to vzpomínka na mého
dědu Jana Němce, od jehož smrti uplynulo
letos 20 let. V zimě 2012 přišel můj bratr Mar-
tin s návrhem, že oslava na ro zenin strýce 70
let, tety a mámy 65 let, by se mohla usku -
tečnit právě v místech, kde děda rád trávil
své volné chvíle, kterých ale při svých mimo-
řádných aktivitách ne měl mnoho. Když jsem
zača la organizovat oslavy, se    z ná-    mila jsem
se s lidmi, kteří v současné době čin nost
hvěz      dárny zajišťují, navá za la jsem s nimi přá -
telské vzta hy a při tom nacházela čím dál
více stop po mém dědovi. Děda patřil do sku -
piny nadšenců, kteří se po návštěvě Hvěz dárny
Prostě jov v létě 1959 rozhodli své  po  mocí vy-
budovat v Přerově hvězdárnu.

Při oslavě narozenin, kte rá se konala
02. 06. 2012, a byla symbolizovaná souč tem
200 let, členové celé rodiny včetně pravnuků
pozorovali oblohu stejnými dalekohledy a pro -
hlí želi stejné přístroje, které používal můj děda.

Zevrubně jsem se sez ná mila s dosavadním
provozem hvězdárny a pochopila nalé havost
akutního ekonomic kého zajištění. S man že -

lem jsme se proto ještě v tento rok rozhodli
vyřešit nedostatek provozních financí jed-
norázovým sponzor ským darem od naší firmy
Bubik s.r.o. Protože i nadále se rozvíjel
přátelský vztah s členy Astro no mického klubu
Ing. Petrem Karlem, Milanem Hlobilem, RNDr.
Zdeňkem Ko lo       maz   níkem CSc. a dalšími, pře -
mýšleli jsme o po kračování ve sponzorství.
Našim přáním však bylo tentokrát se zaměřit
na investici trvalejší hodnoty. Tou se stala
vize vybavit hvěz dárnu konkrétní názornou
nebo výukovou pomůckou či novým optickým
přístrojem. Členové klubu projevili zájem
o sluneční da le kohled, který umožňuje po-
zorování Slunce a sluneční čin nosti v denní
dobu. Tím by se zvýšily možnosti školních
exkurzí a návštěv. Třetinou potřebné částky
také přispěla spo lečnost Meopta - optika
s.r.o. Přerov a slu neční dale kohled LUNT
LS60TC PT Ha/B1200 dnešním dnem tímto
uvádíme oficiálně do provozu.

Pro další náměty jsme rádi přijali pozvání
pracovníků spřátelené Lidové hvězdárny
v Prostějově Ing. Karla Trutnovského a RNDr.
Jiřího Prudkého. Byli jsme inspirováni vysokou
úrovní jejich práce.
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65. + 70. + 65. narozeniny Yvony, Vladimíra
a Ireny — červen 2012

Lidová hvězdárna Prostějov — Markéta pozorující
slunce slunečním dalekohledem 
LUNT — říjen 2014

Děkujeme kolegům RNDr. Němce ze spo lečnosti Meopta – optika s.r.o. (Optiko techna, poz -
ději n.p. Meopta) a blízkého okolí Ing. Vladimíru Matulovi, Ing. Stanislavu Kubišovi, Ing. Ra -
domíru Mruzkovi a Jaroslavu Sypěnovi, za naše setkání uskutečněné na Hvězdárně v Přerově
ve čtvrtek 02.10.2014.

Děkujeme Ing. Karlu Trutnovskému a RNDr. Jiřímu Prudkému za pozvání na Lidovou hvěz -
dárnu v Prostějově v pátek 03.10.2014.

Děkujeme za setkání s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc při jeho přednášce o „Astronomové
v oblacích“ na Lidové hvězdárně Prostějov ve čtvrtek 13.11.2014.

Lidová hvězdárna Prostějov; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. — Bc. Markéta Bubik — Ing. Karel
Trutnovský

Lidová hvězdárna Prostějov; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. — RNDr. Jiří Prudký — RNDr. Jiří
Grygar CSc. — Bc. Markéta Bubik



Chci být i nadále nápomocná při snaze
zlepšit činnost hvězdárny v Přerově – městě
optiky, a tak navázat na mnohaletou práci
mého dědy a jeho přátel. Dnešní den bude
připo mí nat pamětní tabule umístěná v naší
hvězdárně.

Nedílnou součástí moderní prezentace jsou
webové stránky. Naše firma Bubik s.r.o. proto
vytvořila a spravuje nový web: 

www.hvezdarna-prerov.cz
Bc. Markéta BUBIK, 

vnučka (od dcery Yvony)

RNDr. Jan Němec
optik, astronom a pedagog

Dva studenti reálného gymnázia v Přerově
Miloš Weber a Jan Němec byli v letech 1930-
1936 výrazně ovlivněni Doc. RNDr. Josefem
Širokým (1893-1968), známým popularizá-
torem astronomie. Spolu s tělesně těžce
postiženým nadšencem Milošem Venclíkem
(1915-1940), sourozenci Dobíškovými a dal -
šími dvaceti přáteli organizovali systematická
sledování sluneční činnosti malým dalekohle-
dem, pozorování proměnných hvězd a vý poč -
tům drah meteorů. Pro trigonometrické
vý   počty používali trojúhelník, jehož jednu
stranu tvořila stanoviště v Přerově a Lipníku
n.B.. Tam jezdili na noční a brzká ranní po-
zorování na kole podél Bečvy. Jejich výsledky
tehdy byly uznávané na celostátní úrovni
a vypracovali se na 1. místo v republice.
Zaměstnanci tehdejší firmy Optikotechna
tvořili jádro této skupiny. Její činnost skupiny
byla utlumena přestěhováním členů za za -
městnáním a studiem a okolnostmi souvisejí -
cími s koncem 2. světové války.

Jan Němec po maturitě v roce 1937 na -
stoupil do závodu Optikotechna, přijímal jej
pozdější profesor RNDr. Bedřich Havelka,
DrSc. Otec vzpomínal na průběh přijímacího
pohovoru s tehdejším vedoucím konstruk čního
oddělení, kdy uplatnil své nadstandardní zna -
losti z algebry, geometrie, di  fe  ren ciálního
a integrálního počtu přesa hující znalosti gy -
mna  zistů. Taky mu pomohly zkušenosti z as-
tronomické experimentální činnosti. V ro ce
1946 byl jmenován do funkce vedoucího
optické laboratoře, kterou vykonával do roku
1949. 

V roce 1950 byla budována nová vědecko-
výzkumná základna podniku, kde byl otec
pověřován konstrukcí speciálních měřících
zařízení pro účely podnikové, lékařské, vo-
jenské a jiné. Experimentální a konstrukční
činnost zaměřená na měření optických veli -
čin, zobrazovacích parametrů soustav či
vlast ností materiálů ho zcela profesně pohl -
tila a práce se stala koníčkem. Dnes je pro
tento stav termín workoholik. V roce 1953
získal doktorát přírodních věd na Příro -
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Hvězdárna Přerov — říjen 2014

Hvězdárna Přerov — technický skanzen — říjen 2014

Poděkování
Děkujeme pracovníkům Univerzity Palac kého v Olomouci – Katedry optiky RNDr. Jaroslavu Wag-

nerovi, Ph.D., RNDr. Vladimíru Chlupovi, RNDr. Ing. Janu Podlouckému, a dal ším zúčast něným RNDr.
Ludmile Dabergerové, RNDr. Marii Procházkové, RNDr. Zdeňku Lošťákovi za naše setkání
uskutečněné v zasedací místnosti kate dry v pátek 05.09.2014.

Univerzita Palackého – Katedra optiky – září 2014; Zleva: Ing. Petr Karel – RNDr. Ludmila Dabergerová
RNDr. Marie Procházková – RNDr. Zdeněk Lošťák – Milan Hlobil – RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc.
RNDr. Vladimír Němec – RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. – Bc. Markéta Bubik – RNDr. Vladimír Chlup 
RNDr. Ing. Jan Podloucký

Hvězdárna Přerov – říjen 2014; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. – Bc. Markéta Bubik – Milan Hlobil
Ing. Stanislav Kubiš – Ing. Vladimír Matula – Ing. Radomír Mruzek – RNDr. Vladimír Němec – Jaroslav Sypěna
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dovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
Z řady výsledků lze vybrat originální koncepci
aberografu z roku 1965 a spoluautorství
patentu na zařízení k měření optických vlast-
ností kontaktních čoček s akademikem Otto
Wichterlem z roku 1966. Intenzivně se zabý-
val rozvojem mě řících metod, například prob-
lémy Youngo va interferometru, fotografickou
sensitometrií, metodikou fotografického zho -
to vování jemných obrazců, a uplatnil se
v letech 1957-58 při realizaci ondřejovské
koncepce simultánní spektrografie v pěti
oborech. Vyjádřil se ke znázornění zobrazo-
vacích vad optických soustav vytvářejících
obraz v nekonečnu (1958). Působil jako ex-
pert v několika mezinárodních arbitrážích ve
Francii a Belgii. Spolupracoval při vytváření
československých technických norem v oboru
optika a jemná mechanika. 

Jako kuriozitu si vzpomínám, že otec,
zarpu ti lý skeptik, byl zván k expertnímu po-
suzování působení pyramid na vložené živé
organismy nebo předměty, na fotografování
přes stěny a mimosmyslové přenášení infor-
mací. V letech 1954-1958 probíhalo budování
Ústavu pro výzkum optiky a jemné mechaniky
(ÚVOJM). Tam otec pracoval v oddělení vý -
voje a výzkumu, jeho nejbližší kolegové byli
prof. RNDr. Engelbert Keprt, RNDr. Zdeněk
Knittl, CSc., RNDr. Otakar Studeník, Ing. La -
dislav Hlavatý, Ing. Jan Hampl a řada dal ších. 

Dovršení důchodového věku nebral v úvahu
a nadále pokračoval jako tak zvaný pracující
důchodce. Díky mimořádně dobrým jazy kovým

znalostem (němčina, angličtina, francouz šti -
na, ruština, italština, latina) si ne us tále roz -
šiřoval znalosti a sledoval novinky v oboru.
Dokázal je dále předávat v utříděné a pro -
myšlené formě v odborném tisku Jemná me -
cha nika a optika nebo při pedagogické
čin nosti. Ta měla klasický a správný průběh.
Učil v jedinečném Odborném učilišti jemné
mechaniky a optiky Přerov v letech 1956-
1960, později na Průmyslové škole v Přerově
a také v Závodní škole práce. 

Prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc. a prof.
RNDr. Engelbert Keprt mezitím začali budovat
Katedru optiky a jemné mechaniky na Příro -
dovědecké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a Laboratoř optiky ČSAV a postup -
ně přiváděli k pedagogické a vědecké činnosti
odborníky z Přerova. Mimo Ing. Jiřího Kolu -
cha, Ing. Jiřího Obadálka, CSc., Ing. Stani -
slava Záboje, Ing. Jaroslava Klabazni, CSc.
a dalších také začal pedagogicky působit můj
otec jako externí učitel, vedoucí diplomových
prací a oponent. Učil i mé vrstevníky a jejich
následníky. Dověděl jsem se, že měl ke stu -
dentům zvláštní vztah. Odborná nároč nost,
preciznost, perfekcionalismus a pečlivost spo-
jená s tolerantním nadhledem a svérázným
humorem mu přinesla docela záviděníhodnou
oblibu u studentů. Někteří se stali jeho přá -
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Univerzita Palackého – Konference fyziků 1973
Zleva: RNDr. Jaroslav Daberger – doc. Miroslav
Miler – doc. RNDr. Richard Horák – (bohužel
nevíme) – RNDr. Vladislav Malíšek – RNDr. Vlasta
Blumová – prof. Jan Peřina – Prof. RNDr. Antonín
Mikš, CSc. – prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc. –
(bohužel nevíme) – RNDr. Jaroslav Kvapil –
Akademik prof. RNDr. Armin Delong – RNDr. Ivan
Přikryl – prof. Ivan Ohlídal – RNDr. Jaroslava
Sázelová – RNDr. Jan Němec

60. narozeniny RNDr. Jana Němce – leden 1978
Zleva: Jan Stehlík – Jarka Sázelová – Stanislav
Michal – Dana Lošťáková – RNDr. Jan Němec –
Alois Pauswang – RNDr. Zdeněk Lošťák – Jarka
Němcová. Dole: Petr Konvička – Vladimír Chlup



teli a kolegy. Spolu s RNDr. Marií Procház -
kovou vydal v roce 1974 skripta Praktikum
opti ky I. Nadále spolupracovali v 80. a začát -
ku 90. let jako experti v podnikové sféře.

Astronomie byla jeho třetím oblíbeným
oborem. Po výše popsaném období 1934-
1945 v Pře rově astronomie nebyla nijak
orga nizována. Přerov, město optiky, zůstalo
bez vlastní hvěz dárny obklopeno řadou měst,
kde hvězdárny byly nebo byly budo vá ny.
Skoková změna je datována do 29.07.1959,
kdy pro zájemce o astronomii pan Ro bert
Kubáň uspořádal exkurzi na hvězdárnu v Pros -
tě jově, která měla za sebou 10 let činnosti.
Vzápětí 31.08.1959 byla získána skupina
nadšenců a dobrovol níků, kteří po nesmírně
komplikovaných právních, tech nic  kých, sta -
veb ních, ekonomických, poli tických a jiných
peripe tiích hvězdárnu vybudovali a oficiál ně
předali veřejnosti k užívání 09.05.1970,
tehdy k „25. výročí osvobození naši vlasti
Rudou armádou“ a při pře chodu planety
Merkur před Sluncem. To, že ne oficiálně už
hvězdárna fungovala od roku 1967, je pří -
znakem této doby a odkazem pro doby bu-
doucí. 

O budování je mnoho do kumentace a zá z na -
 mů, ně kte ří pamětníci již nejsou dostupní
a informace nám ne mohou předat. To čeká
mož ná na nějakou diplomo vou práci bu-
doucích magistrů historie, fyziky či pedago -
giky. O otci mohu říci jen to, že celý život
odmítal jako relaxační činnost zahrád ka ření,
automobilismus, své pomoc né stavění a budo -
vá ní, tradiční opalovací dovolené u moře
a podobně. Nicméně s láskou a nadšením
v montérkách svým skromným dílem přispěl

pomocí lopaty, krumpáče, zednické lžíce, ra-
jblíku, vodováhy a olovnice k vystavění hvěz -
dár ny. Po otevření hvězdárny znásobil svou
lektorskou činnost přednáškami v rámci teh -
dej ší Socialistické akademie, navázal úzké
kontakty s hvězdárnami ve Valašském Mezi -
říčí, Prostějově, Ondřejově a na Petříně v Pra -
 ze. Česká astronomická společnost udělu je
čest ná členství svých zasloužilým čle nům.
V roce 1989 získal otec čestné člen ství spo lu
s RNDr. Zdeňkem Ceplechou, DrSc., RNDr.
Jiřím Grygarem, CSc., Doc. RNDr. Antonínem
Mrkosem, CSc., RNDr. Jaro slavem Píchou
a Ing. Pavlem Příhodou.

RNDr. Vladimír NĚMEC, syn
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Stavba pozorovatelny hvězdárny — RNDr. Jan
Němec — říjen 1962

Z veselého archivu aneb jak se věda může přenést do běžného života:
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říjen 1961

prosinec 1961

prosinec 1961

1962

listopad 1962

Odsuvná střecha 
Hvězdárny v Přerově

V 60. letech minulého století se v Pře rově
jednalo o vy bu do-  vání hvězdárny. Tato zásluž -
ná aktivita je provázena řadou doku mentů,
které jsou k dis   pozici. Ten první je jistě „Zápis
z ustavující schůze přípravného vý bo ru astro-
nomického kroužku osvětové besedy v Přerově
pro postavení hvězdárny z 31.08.1959“.

Prvním bodem programu byl referát RNDr.
Něm ce – zdůvodnění stavby hvězdárny a dále
ustavení přípravného výboru a stanovení ne-
jbližších úkolů. Ve zmíněném zápise jsou uve-
dena jména mnoha aktivistů z přerovských
podniků, škol a institucí a je škoda, že dnes,
v roce 2014, jich již mnoho nežije. Já jsem
do procesu výstavby přerovské hvězdárny
vstou pil jako „úvojmák“ se zájmem o letecké
modelářství a také astronomii. Tehdy jsem
pracoval jako konstruktér například na Ham p -
lově Adastře (unikátní filmová kamera na film
2 x 8 mm), učebních pomůckách, řadě pří -
stro jů včetně vojenských, kinematogra fic -
kých promítacích přístrojů na úzký film… to
už vlastně jako „meopťák“. Můj pracovní
zá jem se také dotýkal oblasti patentů na
pří stro jích Meopta. V této činnosti jsem spo -
 lu  pracoval s významným pracovníkem Me -
opty, panem Mirkem Andrésem, který dnes
žije v Olomouci.

Mirek Andrés se aktivně podílel na řešení
problémů souvisejících s budováním hvěz -
dárny, jak je vidět z již zmíněného Zápisu
z ustavující schůze. Jedním ze stavebně
tech nických problémů každé hvězdárny je
otázka, jak vyřešit zakrytí prostoru, kde jsou
cenné pozorovací přístroje a také astro -
nomové při práci. Tento prostor bylo třeba
rychle otevřít a odkrýt tak oblohu k pozoro -
vání. Prostor je ovšem dosti rozlehlý, je to
místnost o půdorysu 10 x 8m. Po diskusích
jsme se dohodli, že nejpřijatelnějším řešením
by byla jakási nizoučká „bedna“ na koleč -
kách. Na delších bočních stěnách budovy jsou
položeny kolejnice a na ocelových kolech ne-
jezdí vlak, ale ocelová, nízká plechová stře -
cha. Všechno je řádně vyztuženo ocelo vými
nosníky a nalakováno. Nakreslil jsem výkre -
sovou dokumentaci především na ten „pod-
vozek“ a všechno bylo vyrobeno v Pře  rov   ských
strojírnách. A jak je vidět, dobře to slouží
dodnes. Odsouvání a zpětné zakrytí zajišťují
elektromotory a převodovky. Je jistě radostný
pohled na fungující věci, které slou ží řadu let
a to tak nádhernému účelu jako je pozorování
hvězdné oblohy. Je také dobrý pocit dovídat
se, že takováto odsuvná střecha inspirovala
i jiné pozorovatelny, například v Prostějově,
k tomu použít takovéto řešení.

Ing. Vladimír Matula, 
ÚVOJMák (od r. 1955) a MEOPŤÁk 

(do r. 2002… a vlastně dodnes)

Konstrukce posuvné střechy pozorovatelny hvězdárny — 1963
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červenec 1963

1963

1981

19661962

1962

Dodatek k prvnímu Sputnikovi
Z akce chytání prvního Sputnika si toho o moc

víc nepamatuji, snad jen, že byl vy puštěn z kos-
modromu Bajkonur pomocí upra vené vojenské
rakety R7, který vážil necelých 84 kg. Jediným
přístrojem, který nesl, byl malý vysílač s vý -
konem přibližně 1 W a baterie vážící  přes 50 kg
k jeho napájení. Vy sílal jen jednoduchý signál –
krátké tiky na kmitočtech přibližně 20 a 40 MHz.
Přesto, že v rámci utajení celého projektu nebylo
do předu oznámeno, co se chystá a vysílač byl
funkční jen několik dnů, řada radioamatérů ve
světě jeho signály zachytila.

Byl jsem v té době krátce po promoci za -
městnán v elektrolaboratoři přerovského ÚVO-
JMu, která měla  přístroje schopné jednak za chy tit,
jednak také zaznamenat tyto signály. Rychle
jsme připravili jedno pra coviště, které jsme vy-
bavili komunikačním přijímačem Lambda, po-
mocným vysílačem k dosažení potřebného zá zně je
ve slyšitelné oblasti zvukového spektra a kvalit-
ním magnetofonem pro záznam zachy cených
signálů. Byli jsme tam tři nadšenci, kteří se ra-
diotechnikou zabývali – vedoucí laboratoře Ing.
Hapala, Ing. Kubiš a Ing. Peček, kteří aparaturu

obsluhovali a zakrátko si signály přišli  po slech -
nout také RNDr. Němec a RNDr. Knittl, vědečtí
pracovníci ÚVOJMu, kteří navrhli, že by bylo
možné za pomoci dalších přístrojů a využitím
matematiky z měnícího se kmi točtu přijímaného
signálu a Dopplerova principu poměrně přesně
určovat vzdálenost od Přerova, ve které kos-
mická loď prolétává. Rychle se proto nainstalo-
valy další přístroje – přesný nf generátor
a osci lo skop, s jejichž pomocí bylo možné přesně
odečítat změny kmitočtu přijímaného signálu.
Tehdejší vybavení bylo z dnešního pohledu směš -
né, ale speciálně nf technika (dánské přístroje
firmy Brüel Kjaer) byla tehdy z nejlepších
Maďarský vf generátor jsme ale museli před kaž -
dým použitím napřed opravit. Údaje jsme při
prů letech zaznamenávali do grafu a matema tici
pak z časového průběhu změn výšky zachy ceného
signálu pak počítali vzdálenosti při jednotlivých
přeletech. Přesto, že pra coviště bylo z dnešního
hlediska primitivní, vycházely výsledky velmi
přes ně při srovnání s později publikovanými
údaji.

Mezi zajímavosti bych ještě zařadil, že jsme
ještě se Stanislavem Kubišem dělali na magnetic -
kém ozvučení filmové "osmičky", což se sice
podařilo a prototyp fungoval výborně, jenže do
výroby se přístroj neprotlačil. Poz ději, asi po pěti
letech, jsem jej popsal v ča sopise Amatérské
Rádio a Meopta mne chtěla hnát k soudu.
Naštěstí se při mém ná stupu ještě nějaké sliby či
podpisy, že nic z práce „nevyzradíme“ nekonaly.
Pak jsem chtěl dostat přidáno, ale jak mi tehdy
řekl úsekový důvěrník a tuším i předseda ROH
Kubáň „na schůze nechodíš, tak co bys chtěl“ -
tak jsem dal výpověď, ale to je již z jiného
soudku.

S RNDr. Němcem jsem byl ve styku jen okra -
jově, spíše jsme se setkávali na koncertech fil-
harmonie v MD (chodila tam celá parta
z ÚVOJ  Mu) a on spolu s RNDr. Knittlem mi překlá -
dali obsáhlý článek z časopisu LIFE (USA) který
mi poslala někdy v roce 1961 teta z NY a kde byl
v několika číslech zajímavý popis jak MOSAD pá-
tral po německých váleč ných zločincích a jak
našli a nakonec „přie xpedovali“ k soudu z Jižní
Ameriky Eichmanna - já anglicky neuměl vůbec
a tak celý dlouhý popis přeložili a namluvili na
magnetofonový pásek - ten mám asi dodnes, jen
magnetofon už chybí.

Ing. Jiří Peček  (OK2QX), 
odborný inženýr ÚDDT společnosti ČSD

Ing. Jiří Peček a Ing. Stanislav Kubiš — příjem a záz-
nam signálu Sputnika — říjen 1957
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Bez babičky a hudby by to nešlo
Náš text začínal Janem a Věrou Němco -

vými. A o babičce Věře jsme se v něm nezmí -
nili. Není to náhoda, ale záměr. Strýc Vladimír
s rodinou žil ve Slaném, a teta Irena s rodinou
v Ostravě. Já s bratrem jsme žili v Pře rově
a téměř každý den jsme se s ba bičkou a dědou
společně setkávali. Oba výrazně ovlivňovali
náš osobní život a mnohdy nám nahrazovali to,
co jsme postrádali. Mohu s plnou odpovědností
říci, že atypický negativní postoj dědy k běž -
ným a obvyklým radostem života (viz. výše)
brala babička s velkým nadhledem, pocho -
pením a toleran cí. Plně respektovala jeho
práci, názory a záliby.

Oba měli úžasnou výhodu v tom, že je spo-
joval hluboký zájem o vážnou hudbu. Jejich
pravidelné návštěvy mnoha koncertů v Pře -
rově, setká vání se s hudebními přáteli
a společné sdí lení hudebních pořadů v rá diu
a televizi babičce nahrazovalo to, čeho se jí
v jiných oblastech nedostávalo. Po kud vím,
tak jako jediná z vnuků se aktiv ně zabývám
hudbou. Babič ka i děda mě zvláštním ne-
  nápadným způ sobem ved li k zájmu o hud bu.
Ve správ  ný okamžik za koupili klavír, umožnili
pravidelný trénink a sdíleli se mnou moje
muzicírování. Dědu by mož ná překvapilo,
jakým hudebním žánrem se polo pro fesionál -
ně zabý vám – rock a me tal – kte rý ovšem vy-
chází z kla sic ké hudby a v dnešní době jsou
tyto žánry často kombinovány.

Bratra i mě také prová zelo období, kdy
mezi mate ma tikou a námi nebyly zrov na
přátelské vztahy. Děda tento problém pojal
se svou typickou svědomitostí, pečli vos tí
a tolerancí, babička poskytovala stravovací
servis. K překvapení našich někdy zou fajících
učitelů jsme určité kapitoly učiva díky dědovi
neočekávaně zvládli, zdroj vědomostí jsme
učitelům nesdělovali. Zlom ky, rovnice, slovní
úlohy, trigonometrie a logaritmy se staly
našimi přáteli. Což se nám hodilo při poz -
dějším vysokoškolském studiu. Dědo, babi,
díky!

Bc. Markéta BUBIK, 
vnučka (od dcery Yvony)Markéta s kapelou Doro & Warlock revival

Zubrfest Přerov - červen 2013

Pověstná sbírka čajů a kávy v kanceláři RNDr.
Jana Němce

Společná vášeň k vážné hudbě
S panem RNDr. Němcem jsem se při řešení

pracovních úkolů v ÚVOJM ani ve VVZ
(Výzkumná vývojová základna) n.p. Meopta
sice nesešel, spojoval nás však zejména
zájem o vážnou hudbu, prezentovanou v mi -
nu  losti v Přerově v poměrně širokém rozsahu.
Setkávali jsme se prakticky na všech kon-
certech obou abonentních cyklů, ale i na
jiných produkcích symfonických, komorních
i pěveckých, nejčastěji v Městském domě,
někdy i v sále Hudební školy. Často jsme si
o přestávkách sdělovali své názory na před -
nesené skladby nebo výkony interpretů. Ob-
divoval jsem jeho široký a fundovaný rozhled

nejen o hudbě období klasicismu a roman-
tismu, ale i hudbě moderní, k níž jsem se do-
bral až mnohem později.

Vzpomínám si, že na stěně u jeho stolu na
pracovišti byla cedulka s textem „Jen krátce,
pánové, krátce“, pravděpodobně citující Leo -
še Janáčka, čímž chtěl asi upozornit pří chozí
na nutnost šetřit časem, který si ne chtěl
nechat ubírat od řešení svých náročných pra-
covních úkolů, nicméně byl kdykoli ocho ten
vyslechnout a poradit i v soukromých problé -
mech.

Ing. Radomír Mruzek, zaměstnanec
ÚVOJM společnosti Meopta

Jak jsme chytali prvního Sputnika
Psal se 4. říjen 1957, když SSSR vypustil

první umělou družici planety Země – Sputnik
1. Sputnik 1 byl jeden z primitivních satelitů,
který vysílal na frekvencích 20,005 MHz
a 40,002 MHz pípavý signál, jež byl modu -
lován frekvencí cca 1 kHz s délkou impulsu
0,3 sekundy a stejně dlouhou pauzou, což
umožnilo blíže zkoumat například vliv vlnové
délky na velikost ionosférické refrakce
(zpoždění paprsku v ionosféře měnící se v ča -
se). Jeho „pípání“ na obou frekvencích tehdy
poslouchal doslova celý svět. V ÚVOJMu
v laboratoři jsme měli na tehdejší dobu velmi
výkonný přijímač LAMBDA 5, který měl
poměrně vysokou citlivost a pracoval slušně
i v pásmech do 30 MHz, na kterých Sputnik 1
vysílal svoje slavné pípání. RNDr. Zdeněk
Knittl jako skvělý fyzik přišel s návrhem, že
pokud se nám podaří signál zachytit, mohli
bychom na základě Dopplerova efektu násled -
ně vyhodnotit jeho dráhu, respektive vzdá -
lenost, ve které se od nás v daném okamžiku
pohyboval. Do experimentu se okamžitě spo -
lečně zapojil vášnivý radioamatér Ing. Jirka
Peček a další fyzik výpočtář RNDr. Jan Němec.
Sledovali jsme průlety podle informací v tisku
a příhodná chvíle nastala jednoho dne mezi
2. a 3. hodinou noční. V Havlíčkově ulici se
ozval zvuk startující Čezety a já jsem vyrazil
směrem k Meoptě. Vrátný se velice podivoval,
co tam chceme v tuto dobu dělat, ale nako -

nec nás po krátkém zdůvodnění pustil. Signál
jsme zachytili a vyhodnotili, byl zaznamenán
na magnetofonový pás a následně pomocí
Lissajousových obrazců vyhodnocena změna
jeho frekvence. Tabulky jsme předali fyzikům
a ti spočítali, že v době sledování se Sputnik
pohyboval ve vzdálenosti cca 690 km – od -
hadli jsme, že to bylo někde nad Berlí nem.
Údaje jsme zaslali na brněnskou hvěz dárnu
a ta je potvrdila. Byli jsme slavní! Vzpo -
mínka, která dnes vyvolá úsměv, ale je svě -
dectvím, že často i jednoduchými pro střed  ky
se dá při snaze „být u toho“ realizovat docela
zajímavý experiment.

Ing. Stanislav Kubiš, zaměstnanec
ÚVOJM společnosti Meopta

Zleva: Ing. Stanislav Kubiš — RNDr. Zdeněk Knitl —
RNDr. Jan Němec
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Epizody kolektivu 
RNDr. Jana Němce

Významný podíl 
na rozvoji Meopty a optiky

Jako student, žák a později i spolupracov-
ník RNDr. Jana Němce na něho s hlubokou
úctou vzpomínám. Samozřejmě na jeho
přednášky, práci, výzkumy, rady a tvůrčí at-
mosféru, kterou kolem sebe nezadržitelně
šířil. Meopta a optika se od smrti dr. Němce
dále úspěšně rozvíjí a nepochybně je to
možné jen díky základům, na jejichž vytvo -
ření má RNDr. Jan Němec významný a neopo -
menutelný podíl.

RNDr. Vladimír Chlup, 
generální ředitel společnosti Meopta

v letech 1990-2002

Ze vzpomínek 
na RNDr. Jana Němce

Jak již bylo uvedeno, RNDr. Němec se za -
bý val řadou problematik z oblastí měření
optických vlastností objektivů a přístrojů
vyvíjených v ÚVOJM a pozdějším Výzkumně
vývojovém závodě (VVZ) n.p. Meopta Přerov.
Soustředil se mimo jiné na problematiku
modernizace metod a zařízení pro měření
aberací objektivů různých optických přístro -
jů. Výsledky svého podrobného studia v oblas -
ti měření zobrazovacích vad prezentoval na
mezinárodním I. Symposiu INTERKAMERA Pra -
ha 1963.

Dr. Němec propracoval metodu měření
příč ných paprskových aberací, na jejímž prin-
cipu navrhl přístroj pro měření monochromat-
ických i chromatických osových a mimo  osových
aberací promítacích objektivů tzv. ABERO-
GRAF. Tento unikátní přístroj byl prezentován
na II. Symposiu INTERKAMERA Praha 1966.
Aberograf poskytoval jak přímé pozorování
abe rač ních křivek na stínítku, tak také fo-
tografický záznam a umožňoval srovnávání

zobrazovacích charakteristik reálného vzorku
s vý sledky konstrukčních výpočtů.

Aberograf byl po řadu let (lze říci de-
setiletí) používán ve zkušebně Meopty pro
rychlou kontrolu dokonalosti realizovaných
vyvíjených vzorků promítacích objektivů. Mi-
moto se uplatnil i v tvůrčí práci optických
konstruktérů, kteří přímým pozorováním
aberací mohli bezprostředně provádět kon -
strukč ní změny ve stavbě objektivů. Jeho
užívání ve zkušebně bylo nahrazeno až v po -
sledních letech vývojem a aplikací nových
moderních konstrukčních měřících metod na
základě vlnových aberací.

Jako dlouholetá (cca 23 let) spolusdílející
pracovní místnost s Dr. Němcem mohu jen
potvrdit jeho vysoké vědomosti v širokém
rozsahu optiky, které obětavě po řadu let
předával nejen svým vrstevníkům, ale zejmé -
na novým pracovníkům Meopty, absol ven tům
Katedry jemné mechaniky a optiky, kteří na
počátku své praktické činnosti potřebovali
odbornou pomoc.

Toto vše jen podtrhuje nesmírné zásluhy
RNDr. Němce o rozvoj optiky v Meoptě.

RNDr. Ludmila Dabergerová
zaměstnanec ÚVOJM a VVZ

Měření na aberografu provádí Jana Zavadilová 
— 70. léta

Kým byl pro mne 
RNDr. Jan Němec

Již název almanachu uvádí RNDr. Jana Němce
jako člověka, který zasvětil svůj život optice.
K ní ho přivedla amatérská astro no mie v době
jeho studentských let, neboť každý amatérský
astronom zatouží mít vlastní dalekohled. Odtud
byl jen malý krůček k jeho kardinálnímu rozhod-
nutí – prohloubit si vědomosti v oblasti kon-
strukce optických pří strojů.

V roce 1937 nastoupil do přerovské Opti -
kotechny, jejímž pokračovatelem po roce 1945
byla firma Meopta. V jejím přerovském závodě
řešil v padesátých letech minulého století kon-
strukce speciálních optických mě řících zařízení
v nově se vytvářející výzkumné základně pod-
niku.

Stejně jako dr. Němcovi, tak i mně, ale o 20
let později, učarovala v době mého studia na
tehdy Jedenáctileté střední škole, astronomie.
Podařilo se mi získat brožovanou knihu „Astro -
nomie jednoduchých pro střed ků“, což byl v té
době nebývalý úspěch. Hned jsem začal se
„stav bou“ refraktoru, jehož objektivem nebyla
brýlová čočka, ale objektiv z vyřazeného epidia -
skopu od mého strýce. Kresba dalekohledu byla
„nic moc“ a právě v době mých optických expe -
ri mentů jsem se poprvé setkal s dr. Němcem.
Vysvětlil mi slabiny optické sestavy a zapůjčil
svůj dře věný zrcadlový dalekohled typu Newton
se zrcad lem o průměru 100 mm. Pohledem přes
něho na hvězdnou oblohu mne astronomie a op-
tika zcela „dostala“. Přirozeným přáním bylo
obrazy z dalekohledu zachovat, např. cestou fo-
tografie. Ve výbavě „dřeváčku“ byl také adaptér
na skleněné fotografické desky a začalo se ex-
perimentovat, samozřejmě s fotografováním
Měsíce. Vyvolání naexponova ných desek laskavě
zabezpečoval dr. Ně mec, za což budiž mu ještě
dnes upřímné po děko vání. Zdařilé negativy
z těchto pionýrských dob mám dodnes uložené
jako raritu ve svém archivu.

Podle všeobecně přijímané zásady, že „žádný
dalekohled není dostatečně velký“, začal jsem
uvažovat o stavbě výkonnějšího stroje. A byl to
opět dr. Němec, který pro mne získal výkresovou
dokumentaci zrcadlového dalekohledu Newto -
nova typu o průměru primár ního zrcadla 160
mm. Autorem dokumentace byl B. Maleček,
tehdy z Plzně. Vycházeje z doporučení dr.

Němce, nahradil jsem dřevěnou konstrukci dale -
kohledu konstrukcí kovovou. Vážím si jeho při -
pomínek k návrhu některých konstrukčních uzlů
pří stroje. Ještě dnes, tj. více jak po půl století,
je dalekohled funkční.

Nadešel rok 1956, pro mne maturitní. Kam po
maturitě? Kterou, případně vysokou školu, si
zvolit? Ve své podstatě jsem vždy tíhnul k pří -
rod ním vědám, humanitní vědy mně příliš ne -
oslovily. Zvláště mne přitahovala fyzika, kde
osobním vzorem mě byl právě dr. Němec. Byl to
bezesporu on, který mne na směroval ke studiu
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university
v Brně, zaměřenému na oblast fyziky a matem-
atiky. Tam jsme se setkali znovu, on jako externí
přednášející optické přístroje a já jako jeho
posluchač. Čas rychle běžel, ve čtvrtém ročníku
bylo třeba zvolit téma diplomové práce. Dr.
Němec mi navrhl pokračovat v řešení jím roz pra -
cované problematiky vyjádření aberací optic -
kých soustav vytvářejících obraz v ne konečnu,
ale s použitím příčných aberací. Byl pověřen
metodickým vedoucím diplomové práce. Práci
jsem úspěšně obhájil na půdě Meopty Přerov.
Výtah z ní byl publikován v časopise Jemná
mechanika a optika, ročník IX, leden 1964.
Diplomová práce přispěla k uplatnění teoretick-
ých poznatků při kon strukč ním řešení tzv. abero-
grafu – přístroje pro měření aberací optických
soustav, jehož je dr. Němec autorem.

Až dosud jsem se zabýval vědeckým profilem
dr. Němce. Opomíjenou nesmí zůstat ani lidská
dimenze jeho osobnosti. Jedno značně patřil do
skupiny dobrých lidí, ochotných vyslechnout
příchozího člověka a v rám  ci svých možností mu
nezištně pomoci.

RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc.,
zaměstnanec společnosti Přerovské strojírny

U okuláru kovového dalekohledu bratr Milan — 1970
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Významný podíl 
na rozvoji Meopty a optiky

Jako student, žák a později i spolupracov-
ník RNDr. Jana Němce na něho s hlubokou
úctou vzpomínám. Samozřejmě na jeho
přednášky, práci, výzkumy, rady a tvůrčí at-
mosféru, kterou kolem sebe nezadržitelně
šířil. Meopta a optika se od smrti dr. Němce
dále úspěšně rozvíjí a nepochybně je to
možné jen díky základům, na jejichž vytvo -
ření má RNDr. Jan Němec významný a neopo -
menutelný podíl.

RNDr. Vladimír Chlup, 
generální ředitel společnosti Meopta

v letech 1990-2002

Ze vzpomínek 
na RNDr. Jana Němce

Jak již bylo uvedeno, RNDr. Němec se za -
bý val řadou problematik z oblastí měření
optických vlastností objektivů a přístrojů
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modernizace metod a zařízení pro měření
aberací objektivů různých optických přístro -
jů. Výsledky svého podrobného studia v oblas -
ti měření zobrazovacích vad prezentoval na
mezinárodním I. Symposiu INTERKAMERA Pra -
ha 1963.

Dr. Němec propracoval metodu měření
příč ných paprskových aberací, na jejímž prin-
cipu navrhl přístroj pro měření monochromat-
ických i chromatických osových a mimo  osových
aberací promítacích objektivů tzv. ABERO-
GRAF. Tento unikátní přístroj byl prezentován
na II. Symposiu INTERKAMERA Praha 1966.
Aberograf poskytoval jak přímé pozorování
abe rač ních křivek na stínítku, tak také fo-
tografický záznam a umožňoval srovnávání

zobrazovacích charakteristik reálného vzorku
s vý sledky konstrukčních výpočtů.

Aberograf byl po řadu let (lze říci de-
setiletí) používán ve zkušebně Meopty pro
rychlou kontrolu dokonalosti realizovaných
vyvíjených vzorků promítacích objektivů. Mi-
moto se uplatnil i v tvůrčí práci optických
konstruktérů, kteří přímým pozorováním
aberací mohli bezprostředně provádět kon -
strukč ní změny ve stavbě objektivů. Jeho
užívání ve zkušebně bylo nahrazeno až v po -
sledních letech vývojem a aplikací nových
moderních konstrukčních měřících metod na
základě vlnových aberací.

Jako dlouholetá (cca 23 let) spolusdílející
pracovní místnost s Dr. Němcem mohu jen
potvrdit jeho vysoké vědomosti v širokém
rozsahu optiky, které obětavě po řadu let
předával nejen svým vrstevníkům, ale zejmé -
na novým pracovníkům Meopty, absol ven tům
Katedry jemné mechaniky a optiky, kteří na
počátku své praktické činnosti potřebovali
odbornou pomoc.

Toto vše jen podtrhuje nesmírné zásluhy
RNDr. Němce o rozvoj optiky v Meoptě.

RNDr. Ludmila Dabergerová
zaměstnanec ÚVOJM a VVZ

Měření na aberografu provádí Jana Zavadilová 
— 70. léta

Kým byl pro mne 
RNDr. Jan Němec

Již název almanachu uvádí RNDr. Jana Němce
jako člověka, který zasvětil svůj život optice.
K ní ho přivedla amatérská astro no mie v době
jeho studentských let, neboť každý amatérský
astronom zatouží mít vlastní dalekohled. Odtud
byl jen malý krůček k jeho kardinálnímu rozhod-
nutí – prohloubit si vědomosti v oblasti kon-
strukce optických pří strojů.

V roce 1937 nastoupil do přerovské Opti -
kotechny, jejímž pokračovatelem po roce 1945
byla firma Meopta. V jejím přerovském závodě
řešil v padesátých letech minulého století kon-
strukce speciálních optických mě řících zařízení
v nově se vytvářející výzkumné základně pod-
niku.

Stejně jako dr. Němcovi, tak i mně, ale o 20
let později, učarovala v době mého studia na
tehdy Jedenáctileté střední škole, astronomie.
Podařilo se mi získat brožovanou knihu „Astro -
nomie jednoduchých pro střed ků“, což byl v té
době nebývalý úspěch. Hned jsem začal se
„stav bou“ refraktoru, jehož objektivem nebyla
brýlová čočka, ale objektiv z vyřazeného epidia -
skopu od mého strýce. Kresba dalekohledu byla
„nic moc“ a právě v době mých optických expe -
ri mentů jsem se poprvé setkal s dr. Němcem.
Vysvětlil mi slabiny optické sestavy a zapůjčil
svůj dře věný zrcadlový dalekohled typu Newton
se zrcad lem o průměru 100 mm. Pohledem přes
něho na hvězdnou oblohu mne astronomie a op-
tika zcela „dostala“. Přirozeným přáním bylo
obrazy z dalekohledu zachovat, např. cestou fo-
tografie. Ve výbavě „dřeváčku“ byl také adaptér
na skleněné fotografické desky a začalo se ex-
perimentovat, samozřejmě s fotografováním
Měsíce. Vyvolání naexponova ných desek laskavě
zabezpečoval dr. Ně mec, za což budiž mu ještě
dnes upřímné po děko vání. Zdařilé negativy
z těchto pionýrských dob mám dodnes uložené
jako raritu ve svém archivu.

Podle všeobecně přijímané zásady, že „žádný
dalekohled není dostatečně velký“, začal jsem
uvažovat o stavbě výkonnějšího stroje. A byl to
opět dr. Němec, který pro mne získal výkresovou
dokumentaci zrcadlového dalekohledu Newto -
nova typu o průměru primár ního zrcadla 160
mm. Autorem dokumentace byl B. Maleček,
tehdy z Plzně. Vycházeje z doporučení dr.

Němce, nahradil jsem dřevěnou konstrukci dale -
kohledu konstrukcí kovovou. Vážím si jeho při -
pomínek k návrhu některých konstrukčních uzlů
pří stroje. Ještě dnes, tj. více jak po půl století,
je dalekohled funkční.

Nadešel rok 1956, pro mne maturitní. Kam po
maturitě? Kterou, případně vysokou školu, si
zvolit? Ve své podstatě jsem vždy tíhnul k pří -
rod ním vědám, humanitní vědy mně příliš ne -
oslovily. Zvláště mne přitahovala fyzika, kde
osobním vzorem mě byl právě dr. Němec. Byl to
bezesporu on, který mne na směroval ke studiu
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university
v Brně, zaměřenému na oblast fyziky a matem-
atiky. Tam jsme se setkali znovu, on jako externí
přednášející optické přístroje a já jako jeho
posluchač. Čas rychle běžel, ve čtvrtém ročníku
bylo třeba zvolit téma diplomové práce. Dr.
Němec mi navrhl pokračovat v řešení jím roz pra -
cované problematiky vyjádření aberací optic -
kých soustav vytvářejících obraz v ne konečnu,
ale s použitím příčných aberací. Byl pověřen
metodickým vedoucím diplomové práce. Práci
jsem úspěšně obhájil na půdě Meopty Přerov.
Výtah z ní byl publikován v časopise Jemná
mechanika a optika, ročník IX, leden 1964.
Diplomová práce přispěla k uplatnění teoretick-
ých poznatků při kon strukč ním řešení tzv. abero-
grafu – přístroje pro měření aberací optických
soustav, jehož je dr. Němec autorem.

Až dosud jsem se zabýval vědeckým profilem
dr. Němce. Opomíjenou nesmí zůstat ani lidská
dimenze jeho osobnosti. Jedno značně patřil do
skupiny dobrých lidí, ochotných vyslechnout
příchozího člověka a v rám  ci svých možností mu
nezištně pomoci.

RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc.,
zaměstnanec společnosti Přerovské strojírny

U okuláru kovového dalekohledu bratr Milan — 1970
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Bez babičky a hudby by to nešlo
Náš text začínal Janem a Věrou Němco -

vými. A o babičce Věře jsme se v něm nezmí -
nili. Není to náhoda, ale záměr. Strýc Vladimír
s rodinou žil ve Slaném, a teta Irena s rodinou
v Ostravě. Já s bratrem jsme žili v Pře rově
a téměř každý den jsme se s ba bičkou a dědou
společně setkávali. Oba výrazně ovlivňovali
náš osobní život a mnohdy nám nahrazovali to,
co jsme postrádali. Mohu s plnou odpovědností
říci, že atypický negativní postoj dědy k běž -
ným a obvyklým radostem života (viz. výše)
brala babička s velkým nadhledem, pocho -
pením a toleran cí. Plně respektovala jeho
práci, názory a záliby.

Oba měli úžasnou výhodu v tom, že je spo-
joval hluboký zájem o vážnou hudbu. Jejich
pravidelné návštěvy mnoha koncertů v Pře -
rově, setká vání se s hudebními přáteli
a společné sdí lení hudebních pořadů v rá diu
a televizi babičce nahrazovalo to, čeho se jí
v jiných oblastech nedostávalo. Po kud vím,
tak jako jediná z vnuků se aktiv ně zabývám
hudbou. Babič ka i děda mě zvláštním ne-
  nápadným způ sobem ved li k zájmu o hud bu.
Ve správ  ný okamžik za koupili klavír, umožnili
pravidelný trénink a sdíleli se mnou moje
muzicírování. Dědu by mož ná překvapilo,
jakým hudebním žánrem se polo pro fesionál -
ně zabý vám – rock a me tal – kte rý ovšem vy-
chází z kla sic ké hudby a v dnešní době jsou
tyto žánry často kombinovány.

Bratra i mě také prová zelo období, kdy
mezi mate ma tikou a námi nebyly zrov na
přátelské vztahy. Děda tento problém pojal
se svou typickou svědomitostí, pečli vos tí
a tolerancí, babička poskytovala stravovací
servis. K překvapení našich někdy zou fajících
učitelů jsme určité kapitoly učiva díky dědovi
neočekávaně zvládli, zdroj vědomostí jsme
učitelům nesdělovali. Zlom ky, rovnice, slovní
úlohy, trigonometrie a logaritmy se staly
našimi přáteli. Což se nám hodilo při poz -
dějším vysokoškolském studiu. Dědo, babi,
díky!

Bc. Markéta BUBIK, 
vnučka (od dcery Yvony)Markéta s kapelou Doro & Warlock revival

Zubrfest Přerov - červen 2013

Pověstná sbírka čajů a kávy v kanceláři RNDr.
Jana Němce

Společná vášeň k vážné hudbě
S panem RNDr. Němcem jsem se při řešení

pracovních úkolů v ÚVOJM ani ve VVZ
(Výzkumná vývojová základna) n.p. Meopta
sice nesešel, spojoval nás však zejména
zájem o vážnou hudbu, prezentovanou v mi -
nu  losti v Přerově v poměrně širokém rozsahu.
Setkávali jsme se prakticky na všech kon-
certech obou abonentních cyklů, ale i na
jiných produkcích symfonických, komorních
i pěveckých, nejčastěji v Městském domě,
někdy i v sále Hudební školy. Často jsme si
o přestávkách sdělovali své názory na před -
nesené skladby nebo výkony interpretů. Ob-
divoval jsem jeho široký a fundovaný rozhled

nejen o hudbě období klasicismu a roman-
tismu, ale i hudbě moderní, k níž jsem se do-
bral až mnohem později.

Vzpomínám si, že na stěně u jeho stolu na
pracovišti byla cedulka s textem „Jen krátce,
pánové, krátce“, pravděpodobně citující Leo -
še Janáčka, čímž chtěl asi upozornit pří chozí
na nutnost šetřit časem, který si ne chtěl
nechat ubírat od řešení svých náročných pra-
covních úkolů, nicméně byl kdykoli ocho ten
vyslechnout a poradit i v soukromých problé -
mech.

Ing. Radomír Mruzek, zaměstnanec
ÚVOJM společnosti Meopta

Jak jsme chytali prvního Sputnika
Psal se 4. říjen 1957, když SSSR vypustil

první umělou družici planety Země – Sputnik
1. Sputnik 1 byl jeden z primitivních satelitů,
který vysílal na frekvencích 20,005 MHz
a 40,002 MHz pípavý signál, jež byl modu -
lován frekvencí cca 1 kHz s délkou impulsu
0,3 sekundy a stejně dlouhou pauzou, což
umožnilo blíže zkoumat například vliv vlnové
délky na velikost ionosférické refrakce
(zpoždění paprsku v ionosféře měnící se v ča -
se). Jeho „pípání“ na obou frekvencích tehdy
poslouchal doslova celý svět. V ÚVOJMu
v laboratoři jsme měli na tehdejší dobu velmi
výkonný přijímač LAMBDA 5, který měl
poměrně vysokou citlivost a pracoval slušně
i v pásmech do 30 MHz, na kterých Sputnik 1
vysílal svoje slavné pípání. RNDr. Zdeněk
Knittl jako skvělý fyzik přišel s návrhem, že
pokud se nám podaří signál zachytit, mohli
bychom na základě Dopplerova efektu násled -
ně vyhodnotit jeho dráhu, respektive vzdá -
lenost, ve které se od nás v daném okamžiku
pohyboval. Do experimentu se okamžitě spo -
lečně zapojil vášnivý radioamatér Ing. Jirka
Peček a další fyzik výpočtář RNDr. Jan Němec.
Sledovali jsme průlety podle informací v tisku
a příhodná chvíle nastala jednoho dne mezi
2. a 3. hodinou noční. V Havlíčkově ulici se
ozval zvuk startující Čezety a já jsem vyrazil
směrem k Meoptě. Vrátný se velice podivoval,
co tam chceme v tuto dobu dělat, ale nako -

nec nás po krátkém zdůvodnění pustil. Signál
jsme zachytili a vyhodnotili, byl zaznamenán
na magnetofonový pás a následně pomocí
Lissajousových obrazců vyhodnocena změna
jeho frekvence. Tabulky jsme předali fyzikům
a ti spočítali, že v době sledování se Sputnik
pohyboval ve vzdálenosti cca 690 km – od -
hadli jsme, že to bylo někde nad Berlí nem.
Údaje jsme zaslali na brněnskou hvěz dárnu
a ta je potvrdila. Byli jsme slavní! Vzpo -
mínka, která dnes vyvolá úsměv, ale je svě -
dectvím, že často i jednoduchými pro střed  ky
se dá při snaze „být u toho“ realizovat docela
zajímavý experiment.

Ing. Stanislav Kubiš, zaměstnanec
ÚVOJM společnosti Meopta

Zleva: Ing. Stanislav Kubiš — RNDr. Zdeněk Knitl —
RNDr. Jan Němec
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Dodatek k prvnímu Sputnikovi
Z akce chytání prvního Sputnika si toho o moc

víc nepamatuji, snad jen, že byl vy puštěn z kos-
modromu Bajkonur pomocí upra vené vojenské
rakety R7, který vážil necelých 84 kg. Jediným
přístrojem, který nesl, byl malý vysílač s vý -
konem přibližně 1 W a baterie vážící  přes 50 kg
k jeho napájení. Vy sílal jen jednoduchý signál –
krátké tiky na kmitočtech přibližně 20 a 40 MHz.
Přesto, že v rámci utajení celého projektu nebylo
do předu oznámeno, co se chystá a vysílač byl
funkční jen několik dnů, řada radioamatérů ve
světě jeho signály zachytila.

Byl jsem v té době krátce po promoci za -
městnán v elektrolaboratoři přerovského ÚVO-
JMu, která měla  přístroje schopné jednak za chy tit,
jednak také zaznamenat tyto signály. Rychle
jsme připravili jedno pra coviště, které jsme vy-
bavili komunikačním přijímačem Lambda, po-
mocným vysílačem k dosažení potřebného zá zně je
ve slyšitelné oblasti zvukového spektra a kvalit-
ním magnetofonem pro záznam zachy cených
signálů. Byli jsme tam tři nadšenci, kteří se ra-
diotechnikou zabývali – vedoucí laboratoře Ing.
Hapala, Ing. Kubiš a Ing. Peček, kteří aparaturu

obsluhovali a zakrátko si signály přišli  po slech -
nout také RNDr. Němec a RNDr. Knittl, vědečtí
pracovníci ÚVOJMu, kteří navrhli, že by bylo
možné za pomoci dalších přístrojů a využitím
matematiky z měnícího se kmi točtu přijímaného
signálu a Dopplerova principu poměrně přesně
určovat vzdálenost od Přerova, ve které kos-
mická loď prolétává. Rychle se proto nainstalo-
valy další přístroje – přesný nf generátor
a osci lo skop, s jejichž pomocí bylo možné přesně
odečítat změny kmitočtu přijímaného signálu.
Tehdejší vybavení bylo z dnešního pohledu směš -
né, ale speciálně nf technika (dánské přístroje
firmy Brüel Kjaer) byla tehdy z nejlepších
Maďarský vf generátor jsme ale museli před kaž -
dým použitím napřed opravit. Údaje jsme při
prů letech zaznamenávali do grafu a matema tici
pak z časového průběhu změn výšky zachy ceného
signálu pak počítali vzdálenosti při jednotlivých
přeletech. Přesto, že pra coviště bylo z dnešního
hlediska primitivní, vycházely výsledky velmi
přes ně při srovnání s později publikovanými
údaji.

Mezi zajímavosti bych ještě zařadil, že jsme
ještě se Stanislavem Kubišem dělali na magnetic -
kém ozvučení filmové "osmičky", což se sice
podařilo a prototyp fungoval výborně, jenže do
výroby se přístroj neprotlačil. Poz ději, asi po pěti
letech, jsem jej popsal v ča sopise Amatérské
Rádio a Meopta mne chtěla hnát k soudu.
Naštěstí se při mém ná stupu ještě nějaké sliby či
podpisy, že nic z práce „nevyzradíme“ nekonaly.
Pak jsem chtěl dostat přidáno, ale jak mi tehdy
řekl úsekový důvěrník a tuším i předseda ROH
Kubáň „na schůze nechodíš, tak co bys chtěl“ -
tak jsem dal výpověď, ale to je již z jiného
soudku.

S RNDr. Němcem jsem byl ve styku jen okra -
jově, spíše jsme se setkávali na koncertech fil-
harmonie v MD (chodila tam celá parta
z ÚVOJ  Mu) a on spolu s RNDr. Knittlem mi překlá -
dali obsáhlý článek z časopisu LIFE (USA) který
mi poslala někdy v roce 1961 teta z NY a kde byl
v několika číslech zajímavý popis jak MOSAD pá-
tral po německých váleč ných zločincích a jak
našli a nakonec „přie xpedovali“ k soudu z Jižní
Ameriky Eichmanna - já anglicky neuměl vůbec
a tak celý dlouhý popis přeložili a namluvili na
magnetofonový pásek - ten mám asi dodnes, jen
magnetofon už chybí.

Ing. Jiří Peček  (OK2QX), 
odborný inženýr ÚDDT společnosti ČSD

Ing. Jiří Peček a Ing. Stanislav Kubiš — příjem a záz-
nam signálu Sputnika — říjen 1957
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Odsuvná střecha 
Hvězdárny v Přerově

V 60. letech minulého století se v Pře rově
jednalo o vy bu do-  vání hvězdárny. Tato zásluž -
ná aktivita je provázena řadou doku mentů,
které jsou k dis   pozici. Ten první je jistě „Zápis
z ustavující schůze přípravného vý bo ru astro-
nomického kroužku osvětové besedy v Přerově
pro postavení hvězdárny z 31.08.1959“.

Prvním bodem programu byl referát RNDr.
Něm ce – zdůvodnění stavby hvězdárny a dále
ustavení přípravného výboru a stanovení ne-
jbližších úkolů. Ve zmíněném zápise jsou uve-
dena jména mnoha aktivistů z přerovských
podniků, škol a institucí a je škoda, že dnes,
v roce 2014, jich již mnoho nežije. Já jsem
do procesu výstavby přerovské hvězdárny
vstou pil jako „úvojmák“ se zájmem o letecké
modelářství a také astronomii. Tehdy jsem
pracoval jako konstruktér například na Ham p -
lově Adastře (unikátní filmová kamera na film
2 x 8 mm), učebních pomůckách, řadě pří -
stro jů včetně vojenských, kinematogra fic -
kých promítacích přístrojů na úzký film… to
už vlastně jako „meopťák“. Můj pracovní
zá jem se také dotýkal oblasti patentů na
pří stro jích Meopta. V této činnosti jsem spo -
 lu  pracoval s významným pracovníkem Me -
opty, panem Mirkem Andrésem, který dnes
žije v Olomouci.

Mirek Andrés se aktivně podílel na řešení
problémů souvisejících s budováním hvěz -
dárny, jak je vidět z již zmíněného Zápisu
z ustavující schůze. Jedním ze stavebně
tech nických problémů každé hvězdárny je
otázka, jak vyřešit zakrytí prostoru, kde jsou
cenné pozorovací přístroje a také astro -
nomové při práci. Tento prostor bylo třeba
rychle otevřít a odkrýt tak oblohu k pozoro -
vání. Prostor je ovšem dosti rozlehlý, je to
místnost o půdorysu 10 x 8m. Po diskusích
jsme se dohodli, že nejpřijatelnějším řešením
by byla jakási nizoučká „bedna“ na koleč -
kách. Na delších bočních stěnách budovy jsou
položeny kolejnice a na ocelových kolech ne-
jezdí vlak, ale ocelová, nízká plechová stře -
cha. Všechno je řádně vyztuženo ocelo vými
nosníky a nalakováno. Nakreslil jsem výkre -
sovou dokumentaci především na ten „pod-
vozek“ a všechno bylo vyrobeno v Pře  rov   ských
strojírnách. A jak je vidět, dobře to slouží
dodnes. Odsouvání a zpětné zakrytí zajišťují
elektromotory a převodovky. Je jistě radostný
pohled na fungující věci, které slou ží řadu let
a to tak nádhernému účelu jako je pozorování
hvězdné oblohy. Je také dobrý pocit dovídat
se, že takováto odsuvná střecha inspirovala
i jiné pozorovatelny, například v Prostějově,
k tomu použít takovéto řešení.

Ing. Vladimír Matula, 
ÚVOJMák (od r. 1955) a MEOPŤÁk 

(do r. 2002… a vlastně dodnes)

Konstrukce posuvné střechy pozorovatelny hvězdárny — 1963



teli a kolegy. Spolu s RNDr. Marií Procház -
kovou vydal v roce 1974 skripta Praktikum
opti ky I. Nadále spolupracovali v 80. a začát -
ku 90. let jako experti v podnikové sféře.

Astronomie byla jeho třetím oblíbeným
oborem. Po výše popsaném období 1934-
1945 v Pře rově astronomie nebyla nijak
orga nizována. Přerov, město optiky, zůstalo
bez vlastní hvěz dárny obklopeno řadou měst,
kde hvězdárny byly nebo byly budo vá ny.
Skoková změna je datována do 29.07.1959,
kdy pro zájemce o astronomii pan Ro bert
Kubáň uspořádal exkurzi na hvězdárnu v Pros -
tě jově, která měla za sebou 10 let činnosti.
Vzápětí 31.08.1959 byla získána skupina
nadšenců a dobrovol níků, kteří po nesmírně
komplikovaných právních, tech nic  kých, sta -
veb ních, ekonomických, poli tických a jiných
peripe tiích hvězdárnu vybudovali a oficiál ně
předali veřejnosti k užívání 09.05.1970,
tehdy k „25. výročí osvobození naši vlasti
Rudou armádou“ a při pře chodu planety
Merkur před Sluncem. To, že ne oficiálně už
hvězdárna fungovala od roku 1967, je pří -
znakem této doby a odkazem pro doby bu-
doucí. 

O budování je mnoho do kumentace a zá z na -
 mů, ně kte ří pamětníci již nejsou dostupní
a informace nám ne mohou předat. To čeká
mož ná na nějakou diplomo vou práci bu-
doucích magistrů historie, fyziky či pedago -
giky. O otci mohu říci jen to, že celý život
odmítal jako relaxační činnost zahrád ka ření,
automobilismus, své pomoc né stavění a budo -
vá ní, tradiční opalovací dovolené u moře
a podobně. Nicméně s láskou a nadšením
v montérkách svým skromným dílem přispěl

pomocí lopaty, krumpáče, zednické lžíce, ra-
jblíku, vodováhy a olovnice k vystavění hvěz -
dár ny. Po otevření hvězdárny znásobil svou
lektorskou činnost přednáškami v rámci teh -
dej ší Socialistické akademie, navázal úzké
kontakty s hvězdárnami ve Valašském Mezi -
říčí, Prostějově, Ondřejově a na Petříně v Pra -
 ze. Česká astronomická společnost udělu je
čest ná členství svých zasloužilým čle nům.
V roce 1989 získal otec čestné člen ství spo lu
s RNDr. Zdeňkem Ceplechou, DrSc., RNDr.
Jiřím Grygarem, CSc., Doc. RNDr. Antonínem
Mrkosem, CSc., RNDr. Jaro slavem Píchou
a Ing. Pavlem Příhodou.

RNDr. Vladimír NĚMEC, syn
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Stavba pozorovatelny hvězdárny — RNDr. Jan
Němec — říjen 1962

Z veselého archivu aneb jak se věda může přenést do běžného života:



dovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
Z řady výsledků lze vybrat originální koncepci
aberografu z roku 1965 a spoluautorství
patentu na zařízení k měření optických vlast-
ností kontaktních čoček s akademikem Otto
Wichterlem z roku 1966. Intenzivně se zabý-
val rozvojem mě řících metod, například prob-
lémy Youngo va interferometru, fotografickou
sensitometrií, metodikou fotografického zho -
to vování jemných obrazců, a uplatnil se
v letech 1957-58 při realizaci ondřejovské
koncepce simultánní spektrografie v pěti
oborech. Vyjádřil se ke znázornění zobrazo-
vacích vad optických soustav vytvářejících
obraz v nekonečnu (1958). Působil jako ex-
pert v několika mezinárodních arbitrážích ve
Francii a Belgii. Spolupracoval při vytváření
československých technických norem v oboru
optika a jemná mechanika. 

Jako kuriozitu si vzpomínám, že otec,
zarpu ti lý skeptik, byl zván k expertnímu po-
suzování působení pyramid na vložené živé
organismy nebo předměty, na fotografování
přes stěny a mimosmyslové přenášení infor-
mací. V letech 1954-1958 probíhalo budování
Ústavu pro výzkum optiky a jemné mechaniky
(ÚVOJM). Tam otec pracoval v oddělení vý -
voje a výzkumu, jeho nejbližší kolegové byli
prof. RNDr. Engelbert Keprt, RNDr. Zdeněk
Knittl, CSc., RNDr. Otakar Studeník, Ing. La -
dislav Hlavatý, Ing. Jan Hampl a řada dal ších. 

Dovršení důchodového věku nebral v úvahu
a nadále pokračoval jako tak zvaný pracující
důchodce. Díky mimořádně dobrým jazy kovým

znalostem (němčina, angličtina, francouz šti -
na, ruština, italština, latina) si ne us tále roz -
šiřoval znalosti a sledoval novinky v oboru.
Dokázal je dále předávat v utříděné a pro -
myšlené formě v odborném tisku Jemná me -
cha nika a optika nebo při pedagogické
čin nosti. Ta měla klasický a správný průběh.
Učil v jedinečném Odborném učilišti jemné
mechaniky a optiky Přerov v letech 1956-
1960, později na Průmyslové škole v Přerově
a také v Závodní škole práce. 

Prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc. a prof.
RNDr. Engelbert Keprt mezitím začali budovat
Katedru optiky a jemné mechaniky na Příro -
dovědecké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a Laboratoř optiky ČSAV a postup -
ně přiváděli k pedagogické a vědecké činnosti
odborníky z Přerova. Mimo Ing. Jiřího Kolu -
cha, Ing. Jiřího Obadálka, CSc., Ing. Stani -
slava Záboje, Ing. Jaroslava Klabazni, CSc.
a dalších také začal pedagogicky působit můj
otec jako externí učitel, vedoucí diplomových
prací a oponent. Učil i mé vrstevníky a jejich
následníky. Dověděl jsem se, že měl ke stu -
dentům zvláštní vztah. Odborná nároč nost,
preciznost, perfekcionalismus a pečlivost spo-
jená s tolerantním nadhledem a svérázným
humorem mu přinesla docela záviděníhodnou
oblibu u studentů. Někteří se stali jeho přá -
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Univerzita Palackého – Konference fyziků 1973
Zleva: RNDr. Jaroslav Daberger – doc. Miroslav
Miler – doc. RNDr. Richard Horák – (bohužel
nevíme) – RNDr. Vladislav Malíšek – RNDr. Vlasta
Blumová – prof. Jan Peřina – Prof. RNDr. Antonín
Mikš, CSc. – prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc. –
(bohužel nevíme) – RNDr. Jaroslav Kvapil –
Akademik prof. RNDr. Armin Delong – RNDr. Ivan
Přikryl – prof. Ivan Ohlídal – RNDr. Jaroslava
Sázelová – RNDr. Jan Němec

60. narozeniny RNDr. Jana Němce – leden 1978
Zleva: Jan Stehlík – Jarka Sázelová – Stanislav
Michal – Dana Lošťáková – RNDr. Jan Němec –
Alois Pauswang – RNDr. Zdeněk Lošťák – Jarka
Němcová. Dole: Petr Konvička – Vladimír Chlup
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Chci být i nadále nápomocná při snaze
zlepšit činnost hvězdárny v Přerově – městě
optiky, a tak navázat na mnohaletou práci
mého dědy a jeho přátel. Dnešní den bude
připo mí nat pamětní tabule umístěná v naší
hvězdárně.

Nedílnou součástí moderní prezentace jsou
webové stránky. Naše firma Bubik s.r.o. proto
vytvořila a spravuje nový web: 

www.hvezdarna-prerov.cz
Bc. Markéta BUBIK, 

vnučka (od dcery Yvony)

RNDr. Jan Němec
optik, astronom a pedagog

Dva studenti reálného gymnázia v Přerově
Miloš Weber a Jan Němec byli v letech 1930-
1936 výrazně ovlivněni Doc. RNDr. Josefem
Širokým (1893-1968), známým popularizá-
torem astronomie. Spolu s tělesně těžce
postiženým nadšencem Milošem Venclíkem
(1915-1940), sourozenci Dobíškovými a dal -
šími dvaceti přáteli organizovali systematická
sledování sluneční činnosti malým dalekohle-
dem, pozorování proměnných hvězd a vý poč -
tům drah meteorů. Pro trigonometrické
vý   počty používali trojúhelník, jehož jednu
stranu tvořila stanoviště v Přerově a Lipníku
n.B.. Tam jezdili na noční a brzká ranní po-
zorování na kole podél Bečvy. Jejich výsledky
tehdy byly uznávané na celostátní úrovni
a vypracovali se na 1. místo v republice.
Zaměstnanci tehdejší firmy Optikotechna
tvořili jádro této skupiny. Její činnost skupiny
byla utlumena přestěhováním členů za za -
městnáním a studiem a okolnostmi souvisejí -
cími s koncem 2. světové války.

Jan Němec po maturitě v roce 1937 na -
stoupil do závodu Optikotechna, přijímal jej
pozdější profesor RNDr. Bedřich Havelka,
DrSc. Otec vzpomínal na průběh přijímacího
pohovoru s tehdejším vedoucím konstruk čního
oddělení, kdy uplatnil své nadstandardní zna -
losti z algebry, geometrie, di  fe  ren ciálního
a integrálního počtu přesa hující znalosti gy -
mna  zistů. Taky mu pomohly zkušenosti z as-
tronomické experimentální činnosti. V ro ce
1946 byl jmenován do funkce vedoucího
optické laboratoře, kterou vykonával do roku
1949. 

V roce 1950 byla budována nová vědecko-
výzkumná základna podniku, kde byl otec
pověřován konstrukcí speciálních měřících
zařízení pro účely podnikové, lékařské, vo-
jenské a jiné. Experimentální a konstrukční
činnost zaměřená na měření optických veli -
čin, zobrazovacích parametrů soustav či
vlast ností materiálů ho zcela profesně pohl -
tila a práce se stala koníčkem. Dnes je pro
tento stav termín workoholik. V roce 1953
získal doktorát přírodních věd na Příro -
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Hvězdárna Přerov — říjen 2014

Hvězdárna Přerov — technický skanzen — říjen 2014

Poděkování
Děkujeme pracovníkům Univerzity Palac kého v Olomouci – Katedry optiky RNDr. Jaroslavu Wag-

nerovi, Ph.D., RNDr. Vladimíru Chlupovi, RNDr. Ing. Janu Podlouckému, a dal ším zúčast něným RNDr.
Ludmile Dabergerové, RNDr. Marii Procházkové, RNDr. Zdeňku Lošťákovi za naše setkání
uskutečněné v zasedací místnosti kate dry v pátek 05.09.2014.

Univerzita Palackého – Katedra optiky – září 2014; Zleva: Ing. Petr Karel – RNDr. Ludmila Dabergerová
RNDr. Marie Procházková – RNDr. Zdeněk Lošťák – Milan Hlobil – RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc.
RNDr. Vladimír Němec – RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. – Bc. Markéta Bubik – RNDr. Vladimír Chlup 
RNDr. Ing. Jan Podloucký

Hvězdárna Přerov – říjen 2014; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. – Bc. Markéta Bubik – Milan Hlobil
Ing. Stanislav Kubiš – Ing. Vladimír Matula – Ing. Radomír Mruzek – RNDr. Vladimír Němec – Jaroslav Sypěna



Prolog
Manželé Jan a Věra Němcovi měli 3 děti –

Vladimíra, dvojčata Irenu a Yvonu, šest vnuků
– Petra, Tomáše, Marka, Lukáše, Martina
a Markétu. Ta jediná vnučka jsem já, autorka
a spoluautorka následujících vzpo mí nek.
Jme nuji se Markéta Bubik, je mi 38 let,
a mezi mo je rozmanité zájmy v po slední
době patří i Hvězdár na v Pře rově. 

Jak se to sta lo? Je to vzpomínka na mého
dědu Jana Němce, od jehož smrti uplynulo
letos 20 let. V zimě 2012 přišel můj bratr Mar-
tin s návrhem, že oslava na ro zenin strýce 70
let, tety a mámy 65 let, by se mohla usku -
tečnit právě v místech, kde děda rád trávil
své volné chvíle, kterých ale při svých mimo-
řádných aktivitách ne měl mnoho. Když jsem
zača la organizovat oslavy, se    z ná-    mila jsem
se s lidmi, kteří v současné době čin nost
hvěz      dárny zajišťují, navá za la jsem s nimi přá -
telské vzta hy a při tom nacházela čím dál
více stop po mém dědovi. Děda patřil do sku -
piny nadšenců, kteří se po návštěvě Hvěz dárny
Prostě jov v létě 1959 rozhodli své  po  mocí vy-
budovat v Přerově hvězdárnu.

Při oslavě narozenin, kte rá se konala
02. 06. 2012, a byla symbolizovaná souč tem
200 let, členové celé rodiny včetně pravnuků
pozorovali oblohu stejnými dalekohledy a pro -
hlí želi stejné přístroje, které používal můj děda.

Zevrubně jsem se sez ná mila s dosavadním
provozem hvězdárny a pochopila nalé havost
akutního ekonomic kého zajištění. S man že -

lem jsme se proto ještě v tento rok rozhodli
vyřešit nedostatek provozních financí jed-
norázovým sponzor ským darem od naší firmy
Bubik s.r.o. Protože i nadále se rozvíjel
přátelský vztah s členy Astro no mického klubu
Ing. Petrem Karlem, Milanem Hlobilem, RNDr.
Zdeňkem Ko lo       maz   níkem CSc. a dalšími, pře -
mýšleli jsme o po kračování ve sponzorství.
Našim přáním však bylo tentokrát se zaměřit
na investici trvalejší hodnoty. Tou se stala
vize vybavit hvěz dárnu konkrétní názornou
nebo výukovou pomůckou či novým optickým
přístrojem. Členové klubu projevili zájem
o sluneční da le kohled, který umožňuje po-
zorování Slunce a sluneční čin nosti v denní
dobu. Tím by se zvýšily možnosti školních
exkurzí a návštěv. Třetinou potřebné částky
také přispěla spo lečnost Meopta - optika
s.r.o. Přerov a slu neční dale kohled LUNT
LS60TC PT Ha/B1200 dnešním dnem tímto
uvádíme oficiálně do provozu.

Pro další náměty jsme rádi přijali pozvání
pracovníků spřátelené Lidové hvězdárny
v Prostějově Ing. Karla Trutnovského a RNDr.
Jiřího Prudkého. Byli jsme inspirováni vysokou
úrovní jejich práce.
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65. + 70. + 65. narozeniny Yvony, Vladimíra
a Ireny — červen 2012

Lidová hvězdárna Prostějov — Markéta pozorující
slunce slunečním dalekohledem 
LUNT — říjen 2014

Děkujeme kolegům RNDr. Němce ze spo lečnosti Meopta – optika s.r.o. (Optiko techna, poz -
ději n.p. Meopta) a blízkého okolí Ing. Vladimíru Matulovi, Ing. Stanislavu Kubišovi, Ing. Ra -
domíru Mruzkovi a Jaroslavu Sypěnovi, za naše setkání uskutečněné na Hvězdárně v Přerově
ve čtvrtek 02.10.2014.

Děkujeme Ing. Karlu Trutnovskému a RNDr. Jiřímu Prudkému za pozvání na Lidovou hvěz -
dárnu v Prostějově v pátek 03.10.2014.

Děkujeme za setkání s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc při jeho přednášce o „Astronomové
v oblacích“ na Lidové hvězdárně Prostějov ve čtvrtek 13.11.2014.

Lidová hvězdárna Prostějov; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. — Bc. Markéta Bubik — Ing. Karel
Trutnovský

Lidová hvězdárna Prostějov; Zleva: RNDr. Zdeněk Kolomazník, CSc. — RNDr. Jiří Prudký — RNDr. Jiří
Grygar CSc. — Bc. Markéta Bubik
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RNDr. Jan Němec
optik, astronom, pedagog  

a vynálezce zařízení k měření kontaktních čoček

Vzpomínkové setkání k příležitosti

• 20 let od úmrtí RNDr. Jana Němce •
• 55 let od založení hvězdárny v Přerově •

• uvedení nového slunečního dalekohledu do provozu •
• umístění pamětní tabule na budovu hvězdárny •

• uvedení nových web stránek hvezdarna-prerov.cz do provozu •

Hvězdárna Přerov 20. listopadu 2014

Děkujeme členům Astronomického klubu v Přerově Milanu Hlobilovi a RNDr. Zdeňku Kolo-
mazníkovi, CSc. a Ing. Petru Karlovi za jejich součinnost včetně poskytnutí prostor Hvězdárny
v Přerově.

Tento vzpomínkový text nepovažujeme za ukončený. Oslovili a pozvali jsme nejen členy naší
rodiny, ale také přátele, kolegy, spolu pracovníky, a všem děkujeme za rady a při pomínky. Pokud
jsou v textu nějaké ne   přes  nosti, prosíme o shovívavost.

Omlouváme se všem, které jsme neměli možnost oslovit. Upřímně nás to velmi mrzí…

Bc. Markéta BUBIK – vnučka

RNDr. Vladimír NĚMEC - syn




