
VEDECKÁ KARIÉRA

Doktor Milan Rastislav Štefánik odišiel v roku 1904  

do Paríža, kde chcel uplatni� poznatky z astronómie.   

Po neúspechu u Nicolu Camilla Flamariona, 

svetoznámeho francúzskeho astronóma, sa zamestnal  

u Julesa Janssena, riadite¾a hvezdárne v Meudone. 

Milan Rastislav sa zaujímal o vedeckú prácu, bol 

obratný, vynaliezavý, príjemný a mal bezchybné 

spoloèenské vystupovanie. Èoskoro sa stal 

ob¾úbencom Janssenovcov a v rodinnom prostredí sa 

stretával s mnohými osobnos�ami spoloènosti. 

Riadite¾ Janssen vlastnil observatórium na Mont 

Blancu a Štefánik sa zúèastòoval výprav na najvyšší 

vrch v Alpách. Celkove zdolal Štefánik Mont Blanc 

šes�krát, èo bolo úctyhodné èíslo. Výsledkom 

pracovnej cesty do Španielska bola jeho prvá vedecká 

práca Spektroskopické skúmanie poèas zatmenia Slnka 

1905 v Alcosébre. Úspešné predstavenie na 

akademickej pôde s pomocou Janssena mu otvorilo 

dvere do vedeckého sveta. V roku 1906 predložil 

Štefánik francúzskej akadémii vied viacero vedeckých prác. Stáva sa èlenom Medzinárodnej únie                   

pre spoluprácu na výskume Slnka. Pod¾a názorov odborníkov Štefánikove vedecké práce znamenali 

prínos v oblasti astrofyziky a solárnej fyziky. 

Popri výskume žil naïalej spoloèenským životom. Udržiaval kontakty so skupinou èeských umelcov – 

Bohumilom Kafkom, Otakarom Španielom a Ludvíkom Strimplom  a spriatelil sa i s grófom Hanušom 

Kolowratom, neskorším rakúsko-uhorským vojenským atašé.  

Po úspešnom roku 1906 ho francúzska akadémia poverila vedením expedície do ruskej Strednej Ázie 

pozorova� zatmenie Slnka. Zároveò sa nechal unáša� svojou vášòou objavova� novú krajinu a poznáva� 

¾udí. Po návrate v roku 1907 Milan Rastislav �ažko ochorel. Prihlásili sa prudké žalúdoèné bolesti, 

ktorými dlhodobo trpel. Nepríjemná choroba ho sprevádzala až do konca života. 

K nemoci sa pridal aj odchod Štefánikovho uèite¾a a ochrancu, profesora Janssena z riadite¾skej pozície, 

èo pre mladého astronóma znamenalo �ažký boj o ïalšiu vedeckú existenciu. 

Otázka 2: 

Ako sa volal najväèší vrch v Alpách, v západnej Európe, na ktorý vystúpil Štefánik a ko¾ko 

výstupov celkovo absolvoval?

Spracovala: Mgr. Anna Èechová

Observatórium na Mont Blancu vo výške 4808 m n. m.


	Stránka 1

