
ÚSPECHY V ASTRONÓMII

Zoznámenie M. R. Štefánika s astronómom a milionárom Josephom Vallotom mu otvorilo dvere                      

do vysokej spoloènosti. Kontakty, známosti a priate¾stvá zohrávali v jeho živote dôležitú úlohu. Umožnili 

mu postupne preniknú� do najpoprednejších salónov francúzskej politickej, finanènej, ale aj umeleckej 

aristokracie a zo salónov bol už len krôèik na ministerstvá. Jednou z osobností, s ktorou sa zoznámil,                 

bol senátor Émile Chautemp a Štefánik mu predstavil svoj plán vybudova� samostatnú hvezdáreò.                      

S odporúèaním od Chautempsa pre politických a vojenských predstavite¾ov francúzskej koloniálnej 

správy v roku 1909 odchádza Štefánik do Afriky s cie¾om nájs� miesto pre hvezdáreò, èo sa nepodarilo. 

V rokoch 1906 – 1909 sa zaèal intenzívne zaujíma� o letectvo, ktoré vtedy bolo v úplných zaèiatkoch. 

Zaèiatkom roka 1910 vedecké ústavy Francúzska poverili Štefánika pozorovaním zrážky Zeme                         

s Halleyho kométou. Výskum sa uskutoènil v Oceánii, na ostrove Tahiti. Zblížil sa s obyvate¾mi, zaujímal 

sa o zvyky, obyèaje a starobylú kultúru. Domorodci pomáhali pri stavbe hvezdárne a siete 

meteorologických staníc. Po vyše roènom pobyte na ostrove sa Milan Rastislav Štefánik v roku 1911 vrátil 

do Paríža. V roku 1912 podnikol už ako obèan Francúzskej republiky výpravu do Brazílie, kde mal 

pozorova� zatmenie Slnka. V Latinskej Amerike mal aj politické poslanie, ktoré spoèívalo v upevòovaní 

francúzskeho vplyvu v tejto èasti sveta. 

Po návrate do Paríža ho èakali tri 

údery za sebou. Zomrel jeho 

ochranca a priate¾ Henri Poincaré, 

manželka profesora Janssena                    

a napokon aj otec. Po návrate                    

z rodných Košarísk do Paríža dostal 

od francúzskej vlády ponuku 

cestova� do Ekvádoru. Pod¾a plánu 

francúzskych oficiálnych miest tu 

mal získa� koncesiu na vybudovanie 

vysielacej stanice na Galapágoch                 

a presvedèi� ekvádorskú vládu,               

aby prenajala Francúzsku ostrov 

Floriana ako námornú základòu pre 

obchodné loïstvo. Poslanie sa mu 

podarilo splni�. M. R. Štefánik 

musel absolvova� operáciu žalúdka 

u znamenitého chirurga Jacqua 

Montprofita. V nemocnici ho navštevovali jeho známi. Nezabudli naòho ani èeskí priatelia, ktorí prišli                 

za ním na Rue Leclerc. V jeho parížskom byte to vyzeralo ako v malom múzeu. Mal tu rozlièné                  

exotické predmety z ciest po svete. Zaujímavé boli perzské èi arabské koberce, látky, výšivky,                   

kroje, hodvábne rúcha, tuniky, èepce, rôzne druhy zbraní polynézskych domorodcov, šnúry perál                         

a misky plné drahokamov. Vlastnil neve¾kú, ale vzácnu knižnicu, ktorá obsahovala odbornú literatúru, 

beletriu i  cestopisy. 

Otázka 3: 

Na akej ulici v Paríži býval M. R. Štefánik a ako to vyzeralo v jeho byte?

Spracovala: Mgr. Anna Èechová

Poh¾ad do Štefánikovho bytu v Paríži  
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