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Zrcadlo kosmu

• Napsáno v roce 1948

• První vydání 2022

• Česko-slovenský projekt
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RNDr. Antonín Bečvář (1901 – 1965)

• Je jedním z nejvýznamnějších
československých astronomů
20. století.

• Svou kariéru profesionálního
astronoma zahájil na Slovensku
ve Vysokých Tatrách (1937).

• Vybudoval zde velkou
hvězdárnu (Skalnaté Pleso) a 
vybavil ji největším
reflektorem, který byl v té době
na Slovensku k dispozici (1941-
1943).Tímto dalekohledem byl
60cm reflektor hvězdárny ve
Staré Ďale (dnes Hurbanovo).

• Hvězdárnu na Skalnatém Plese
zachránil před ustupující
německou armádou (1945). A 
tím ji zachoval pro budoucnost.

• Atlas Coeli Skalnaté Pleso
1950.0, Praha 1948, 1956, 
1958, 1962

• Atlas Coeli Skalnaté Pleso II 
Katalog 1950.0, Praha 1951

• Atlas Eclipticalis 1950.0, 
Praha 1958, 1964

• Atlas Borealis 1950.0, Praha 
1962

• Atlas Australis 1950.0, Praha 
1964
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Ing. Vojtěch Vančura, synovec A. Bečváře



Ing. Vojtěch Vančura

• Narozen 1941 v Praze

• Vystudoval ČVUT v Praze, obor geodézii

• Celý život pracoval jako geodet

• Věnuje se hudbě (především zpěv)

• Od r. 1971 korepetitor, dramaturg a 
příležitostný 2. sbm. KSS Canticorum iubilo

• Od r. 1988 sbm. SPS Bojan Brandýs nad Labem
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Kartáčový obtah

• 124 číslovaných stran (oboustranných)

• 20 kapitol

• Autorsky nezkorigováno

• Bez vlepených obrázků, obrazových příloh a 
obsahu

• Cenzorským zásahem nevydáno
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Otokar Březina (1868 – 1929)

• Vlastním jménem Václav 
Jebavý.

• Byl český básník a spisovatel, 
představitel symbolismu.

• Ovlivnil vývoj české poezie ve
20. století.

• Tajemné dálky (1895)
píše o svém trpkém mládí a o 
zbytku trpkosti svého života, snaží
se přiblížit k „dokonalému principu“ 
a nalézt spojení mezi člověkem a 
vesmírem

• Svítání na západě (1896)
opakem trpkého pozemského
života je smrt; smrt je začátek
něčeho nového.

• Větry od pólů (1897)
objevuje se velký mysticismus; 
hledá odpověď na otázku, která
tajemná síla řídí svět

• Stavitelé chrámu (1899)
nejgeniálnější jedinci ve společnosti
jsou nositelé pokroku.

• Ruce (1901)
každý člověk je nositelem pokroku a 
je přínosem pro svět
řetěz rukou/lidí objímá zeměkouli
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O. Březina v Zrcadle kosmu
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• Od II. kapitoly je každá 
uvedena a uzavřena citátem

• Je citováno celkem z 5 sbírek

Sbírka Počet citací

Větry od pólů
13

Ruce
8

Tajemné dálky
8

Stavitelé chrámu
6

Svítání na západě
3

V černé oblouky mostů, rozpjatých nekonečností,
vždy nádhernější světy, se signály barevných ohňů, vidíme plout
ale jak zrna písku v hodinách přesýpacích jsou hvězdy,
a znova a znova je obrací vůle tvé mlčení, tíže a soud.
(VIII. kapitola, Ruce - Čas)

Tma kleneb závratná nad lustry hvězd se vznesla,
pel prachu kosmický, z ní tichá padá tíž
nad šíří prostorů, kde v dálkách šumí vesla
odplulých staletí.
(II. kapitola, Tajemné dálky - Motiv z Beethovena)

Jak vysílené země halucinace; magií měsíce
se nepřístupné moře světla pohnulo a z břehů vylilo
a zemi zaplavilo jedním přílivem.
(IX. kapitola, Stavitelé chrámu - Země vítězů)



O. Březina - vydání
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2022

Redakční poznámka:

• Základní korektorské úpravy

• Oprava překlepů, interpunkce 
a zjevných chyb

• Úpravy psaní některých jevů 
podle současné normy/úzu

• Ponechány odkazy na 
neexistující obrázky

• Březinovy texty v podobě ze 
souborného vydání: Básnické 
spisy, Československý 
spisovatel, 1975

• 20 kapitol

• 220 stran

• 28 fotografií z původní 
obrazové publikace

• 7 fotografií z archivu

• Velikost A4

• Tvrdá vazba a křídový papír

• Hmotnost 1,2 kg
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2022

• RNDr. Pavol Rapavý

• Mgr. Eduard Koči

• Mgr. Marián Vidovenec

• Mgr. Aram Hermann

• Mgr. Hana Hermannová

• Mgr. Arnošt Štědrý

• Mgr. Petr Šobotník

• Petr Bartoš

• Robin Kovář

2021 - 2022

• Digitalizace obrazů

• Digitalizace textu

• OCR

• Redakční práce

• Sazba a zlom

• Tisk
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Vojtěch Sedláček, vedoucí Historické skupiny ČAS



Moderní člověk
se naučil ovládat
epidemie, i když
ještě neovládá
války a hlad a v 
prvé řadě sebe
sám.

A.B., Zrcadlo kosmu, 1949 (2022)


