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Tycho Brahe
ty i století od úmrtí nejv tšího pozorovatele nebeských t les
Ve st edu 24. íjna 2001 uplyne ty i sta let od úmrtí Tychona Brahe, velkého dánského
hv zdá e a jednoho ze zakladatel moderní astronomie, který strávil poslední roky svého ivota
v Praze ve slu bách císa e Rudolfa II. a je pochován v Týnském chrámu na Starom stském nám stí.
Tycho Brahe pocházel ze starého dánského šlechtického rodu. Narodil se 14. prosince 1546
v Knudstrupu (dnes na území Švédska), ale celé mládí pro il v Torstrupu u svého strýce, který jej
p ijal za vlastního a poskytl mu vychování a skv lé materielní zabezpe3ení. Mladému Tychonovi se
tak dostalo vynikajícího vzd lání, od 3trnácti let studoval na univerzit v Kodani, pozd ji
pokra3oval ve studiích na p edních evropských univerzitách v Lipsku, Wittenbergu, Basileji,
Augsburgu a Rostocku. P áním rodiny bylo, aby se mladý Tycho stal právníkem, ale zatm ní
Slunce v roce 1560 jej uchvátilo natolik, e stále více 3asu v noval astronomickým pozorováním a
po smrti strýce v roce 1565 se oddal této své vášni zcela. Tycho p istupoval k astronomii výhradn
z praktické stránky. Pouze p esná astronomická pozorování m la dát odpov : na základní otázky
astronomie této doby, tj. rozhodnout spor mezi geocentrismem a heliocentrismem Mikuláše
Koperníka a potvrdit 3i vyvrátit platnost tradi3ního aristotelského pojetí sv ta. Tycho se proto
soust edil na konstrukci a výrobu nových p esných astronomických p ístroj , s nimi za3al
soustavn pozorovat a m it polohy planet a hv zd.
V roce 1572 došlo k zcela mimo ádné astronomické události. V souhv zdí Kasiopeje vzplála
nová hv zda (dnes víme, e šlo o supernovu), její jas p esahoval jasnost planety Venuše, tak e
byla viditelná i za denního sv tla. Tycho byl v té dob ji zkušeným a dob e vybaveným
astronomem a proto zm il polohu hv zdy velmi p esn . Spolu s ním provád li obdobná pozorování
i další evropští astronomové, mj. i náš Tadeáš Hájek z Hájku, s ním byl Tycho v písemném styku.
Oba astronomové se o t i roky pozd ji osobn setkali v @eznu na korunovaci císa e Rudolfa II.
P átelství obou v dc se pozd ji stalo pro Tychona a další pokrok astronomie doslova osudov
významné. Zpracování výsledk pozorování nové hv zdy p esv d3iv ukázalo, e pat í do
nadm sí3né sféry, co vyvracelo aristotelskou p edstavu o neprom nnosti sféry stálic. Obdobná
m ení se stejným výsledkem se poda ilo Tychonovi a Hájkovi zopakovat o p t rok pozd ji
v p ípad jasné komety z roku 1577.
V roce 1576 došlo v ivot Tychona Brahe k významnému obratu. Ve snaze udr et ve své
vlasti ji evropsky uznávanou v deckou osobnost, nabídl dánský král Frederik II. Tychonovi ostrov
Hven, le ící v ú in mezi dnešním Dánskem a Švédskem. Sou3ástí návrhu bylo i finan3ní zajišt ní
stavby budov a p ístroj pro astronomickou práci. Brahe nabídku p ijal a vybudoval na ostrov
observato , kterou nazval Uraniborg. Uraniborg se stal p edobrazem skute3ného moderního
v deckého ústavu, který byl zcela autonomní, od výroby p ístroj a po publikování výsledk
pozorování. Na rozdíl od svých p edch dc (nap . Koperník pozoroval p ístroji p evá n
d ev nými) konstruoval Brahe p ístroje kovové, obvykle z mosazi. To mu umo Eovalo mnohem
p esn jší rytí stupnic, dalšího zvýšení p esnosti dosahoval Tycho zv tšováním rozm r , zejména

pevn zabudovaných p ístroj . Dosahoval tak a dvacetkrát p esn jších výsledk
pou ívané v astronomii v prvé polovin 16. století.

ne p ístroje

P esnými m eními pozic hv zd se sna il Tycho rozhodnout otázku mo ného pohybu Zem
kolem Slunce. Hledal tzv. ro3ní paralaxu hv zd, tj. malé zm ny poloh hv zd p i pozorování ze dvou
protilehlých pozic Zem na uva ované dráze kolem Slunce. Skute3nost, e ani svými nejp esn jšími
p ístroji ro3ní paralaxu nezjistil, pova oval za d kaz nehybnosti Zem . P edstava, e i jeho p ístroje
nejsou dost p esné pro zm ení paralaxy by znamenala, e vzdálenosti hv zd, a tedy i rozm ry
vesmíru, musejí být neskonale v tší, ne byl Tycho ochoten v bec uva ovat. Vytvo il proto svoji
kompromisní soustavu, v ní kolem nehybné Zem obíhá nejprve M síc a pak Slunce, kolem n j
však obíhají všechny ostatní planety. Dodejme pro úplnost, e zm ení paralaxy u nejbli ších hv zd
se poda ilo a v prvé polovin 19. století. Krom pozorování planet se Tycho pokusil sestavit i
katalog stálic s jejich p esnými sou adnicemi a jasnostmi.
Více ne dvacet let se v noval Tycho intenzivní pozorovatelské 3innosti na Hvenu. Po smrti
krále Frederika II. roku 1588 se jeho podmínky ale za3aly m nit k horšímu. Po roce 1594 ji bylo
z ejmé, e Brahe upadá v nemilost a roku 1597 mu byla zastavena královská penze. Tého roku
opouští Tycho Brahe sv j Hven nav dy. N kolik m síc se zdr oval v severním N mecku, kde také
vydal své p ekrásn ilustrované dílo Astronomiæ instauratæ mechanica s p esnými vyobrazeními a
popisy svých p ístroj . Aby však mohl pokra3ovat ve své pozorovatelské práci, musel hledat n jaké
trvalé ešení. To se naskytlo prost ednictvím starého známého Tadeáše Hájka z Hájku, který
uplatnil sv j vliv u císa ského dvora a zprost edkoval Tychonovo pozvání do Prahy. V 3ervnu 1599
dorazil Brahe do Prahy, kde byl s velkou okázalostí p ijat. Císa Rudolf mu velkoryse nabídl jeden
ze svých zámk , vysoký plat a adu dalších po itk . Tycho si pro svou práci zvolil zámek
v Benátkách nad Jizerou. Navázat na p erušenou práci se mu však p íliš neda ilo, jeho pracovní tým
se rozpadl, p eprava velkých p ístroj se protahovala. Do Prahy dorazily a v íjnu 1600, do
Benátek nedorazily nikdy.
Krátce po svém odchodu z Dánska obdr el Tycho k posouzení práci mladého matematika
štýrských stav Johannesa Keplera. V knize Kosmografické mystérium Kepler publikoval sv j
objev, e v Koperníkov heliocentrickém modelu lze mezi sféry šesti planet vepsat p t existujících
pravidelných mnohost n . Tycho ve své odpov di mladého matematika pochválil za „ jemný
rozmysl a hluboké studium“, ale z jiné jeho korespondence je z ejmé jeho jasné odmítnutí,
vyplývající hlavn z metodologického p ístupu k problému. Zatímco Kepler byl p esv d3en o
skrytém ádu v cí, Tycho po adoval, aby ka dá teorie byla op ena o reálné skute3nosti, tedy
napozorovaná fakta. Co však Tychonovi neuniklo, bylo Keplerovo mimo ádné matematické nadání.
Zdá se, e Tycho si za3ínal uv domovat, e zpracování mno ství napozorovaného materiálu je zcela
nad jeho síly, a proto pozval Keplera ke spolupráci. Ten pod tlakem blí ícího se nábo enského
vypov zení ze Štýrského Hradce posléze pozvání p ijal. Význam setkání obou velikán v dy byl
pro další pokrok astronomie vpravd epochální. Kepler, jakoby p edjímal b h v cí p íštích, píše ve
svých poznámkách: „ Tycho pat í mezi nejv tší bohá3e. Vlastní jedine3ná pozorování, která jsou
materiálem k výstavb této budovy (planetárního systému)…… To jediné, co mu chybí, je
architekt, který by toho všeho vyu il podle svého plánu.“ Tím architektem se stal skute3n Kepler,
kdy po Tychonov p ed3asné smrti objevil na základ jeho pozorování planety Marsu základní
zákony o pohybech planet.
P i povrchním pohledu by se mohlo zdát, e rozhodující pro epochální objev byla práce
Keplerova, zatímco Tycho poskytl pouze pozorovací materiál a navíc zastával geocentrický model
sv ta. Bu:me však spravedliví. Setkání s Tychonem m lo pro Keplera obrovský význam. Tycho jej
nau3il vá it si t ce získávaných pozorovacích dat a p esv d3il ho, e jen taková teorie, která je
s nimi v p esném souladu, má nad ji obstát. Tycho té p esv d3il Keplera o neexistenci pevných
nebeských sfér a p iblí il jej tak k dnešnímu pojetí planetárních drah. Kepler velmi dob e v d l, e

bez Tychonova materiálu by ve své práci nemohl pokro3it. Budi mu ku cti, e v celém svém
dalším díle nikdy neopomenul zd raznit Tychonovy zásluhy a m l pro n j v dy jen slova uznání.
Tycho Brahe pat í právem k zakladatel m moderní astronomie.
Na záv r: N kdy se vyskytnou nejasnosti, týkající se správného jména Tychona Brahe. Ve
starší literatu e se setkáváme s k estním jménem Tyge. Jde o p vodní dánské jméno, Tycho je pak
jeho latinizovaná forma. Zcela nesprávné je u ívání verze Tycho de Brahe. Jde o ryze 3eskou
„specialitu“, která se však tak v ila, e je proti ní velmi obtí né bojovat. @ada dochovaných
autentických podpis dokládá, e Tycho ve svém jménu nikdy de nepou íval.
Mgr. Pavel Najser
Štefánikova hv zdárna

Peská astronomická spole3nost Vás srde3n zve p i p íle itosti uplynutí 400 let od úmrtí
Tychona Brahe ke vzpomínkovému setkání spojenému s polo,ením kv tin u pomníku dvojsoší Tychona a Keplera v Praze na Poho elci. Setkání se bude konat ve st edu 24. íjna
2001 od 16:30. Krátké proslovy p ednesou místop edseda Peské astronomické spole3nosti Št pán
Ková a editel Hv zdárny a planetária hl. m. Prahy Ing. Marcel Grün. Vzpomínkové setkání je
ur3eno všem, kte í budou mít 3as a chuS se zú3astnit.
Doprava: tramvajemi 22, 23 do zastávky Poho elec. Sousoší je na rohu ulic Parlé ova a Keplerova
v t sné blízkosti zastávek tramvají v obou sm rech – viz mapka.

Ve st edu 31. íjna 2001 od 18:30 se na Štefánikov hv zdárn v Praze na Pet ín koná
p ednáška pro ve ejnost 400 let od úmrtí nejv tšího pozorovatele v d jinách astronomie – Tycho
Brahe, dánský astronom, který zakon!il svou pozemskou pou# v $echách. P ednáší Mgr. Pavel
Najser. Bli ší informace na Štefánikov hv zdárn – tel. 02/57 32 05 40.

Peská astronomická spole3nost (PAS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza3ními
zále itostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka PAS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

