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Struktura 
horizontálního 
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astronomická
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figurální a 
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Orloj má astronomický 
původ: ručička na 
ciferníku původních 
jedno ručičkových hodin,  
předvádí zdánlivý pohyb 
Slunce po obloze.

Když stojí ručička na dvanáctce, 
ukazuje vrcholící Slunce o poledni,
pak měří odpolední a večerní 
hodiny, 
na 24 hodinách ukazuje půlnoc,
potom postupuje po ranních a 
dopoledních hodinách, 
aby  opět dostoupila k polední 12 
hodině. 







Radniční orloj



Historie radničního orloje. Orlojem 
proti své vůli.

Nová radniční věž byla dostavena v roce 1715 a 
hodiny pro ni zhotovil švýcarský hodinář
František Lang z Lucernu.  Hodiny byly 
spojeny se soškou Černého Janka, který vždy 
před bitím zazvoní na zvonec.

Když tyto staré hodiny dosloužily, byly na 
radnici instalovány v roce 1958 nové, 
společně s novou dřevěnou soškou Černého 
Janka.

Jako poslední část orloje byla na začátku 60. let 
instalována koule měsíčního demonstrátoru. 
Do koule byly umístěny historické listiny o 
J.A. Komenském. 

Iniciátorem tohoto zařízení byl autor 
astronomických hodin Vilibald Růžička, 
který má zásluha na jeho prosazení a jeho 
instalace na radnici.  

Celá rekonstrukce byla dílem hodinářské rodiny 
Dvořáků, otce Václava a syna Vladimíra z 
Provozovny věžních hodin v Okresním 
průmyslovém podniku ve Vyškově. 



Růžičkovy 
astronomické 

hodiny.



Inspirační zdroje Růžičkových 
astronomických hodin.



Štrasburský orloj – inspirační zdroj pro Vilibalda Růžičku.
Ve štrasburské katedrále byl postaven orloj již v letech 1352 až 1354, 
byl tedy starší než pražský orloj, který datujeme k roku 1410. V jeho 
spodní části byla kalendářní deska, astronomická sféra s ciferníkem 
astrolábového typu, podobná sféře pražského orloje.  
V horní části stála figurka Panny Marie s Ježíškem v náručí.

V roce 1574 byl do provozu uveden nový orloj, který měl astroláb se 
zdánlivým pohybem Slunce a planet a demonstrátor znázorňující
fáze Měsíce, takový jaký můžeme vidět na uherskobrodské radnici. 
Původní kalendář byl ze dřeva a měl kalendářové údaje platné pro 
jedno století. Když toto období uplynulo, bylo nutno provést nové
výpočty, staré údaje smazat a zobrazit nové. V této fázi také přibyl 
měděný globus o průměru 84 centimetrů otáčející se jedenkrát za 
hvězdný den. Na něm bylo vyznačeno přes 5000 hvězd v jednotlivých 
souhvězdích a Mléčná dráha. 

V roce 1789 přestal orloj fungovat. 2. října 1842 uvádí do provozu 
hodinář Jean-Baptiste Schwilgué třetí a poslední model,  který
pracuje do dnešních dní. Schwilgué zkonstruoval nový stroj a 
mechaniku, které vtěsnal do původních renesančních skříní. 
Nahradil astroláb planetáriem, které má na obvodu 12 znamení
zvířetníku, v jeho středu je Slunce. Kolem něj obíhá 6 planet, každá z 
nich je znázorněna pozlacenou koulí. Nejvýraznějším počinem 
Schwilguého bylo nahrazení sféry občanského kalendáře 
mechanickým zařízením, které automaticky posunovalo církevní
svátky na pohyblivé stupnici svátků a zkonstruování zařízení na 
předpovídání zatmění Slunce a Měsíce. 



Části Růžičkova orloje



Astronomická sféra







Historie Růžičkových astronomických hodin.
„Jako student jsem se obíral nejvíce fyzikou, matematikou a astronomií, 
kteréž to disciplíny jsem poslouchal nějaký čas i na vysoké škole v Praze. Tak 
vznikla u mne myšlenka, abych po vzoru staroměstského orloje zhotovil něco 
podobného, mimo pohyblivých figur, tedy stroj jaksi vědecký, který by ukázal 
nejen pohyby nebeských těles, ale i různá astronomická data. Nejednalo se 
mi o žádný vynález, spíše jen o novou sestavu.“

„Rok před smrtí zhotovil mi otec základní sekundové kyvadlovky, které se staly 
jakýmsi motorem pro všechny ostatní části stroje, které jsem propočítal a 
sám zhotovil až na části, které v hodinářství nejsou běžné.“Po smrti otce si 
některé netypické části o exotickém počtu zubů dával zhotovovat u známé
hodinářské firmy Heinz v Praze. Znalosti z hodinářského řemesla získal u 
otce, hodináře a uherskobrodského radního v jeho dílně a studium 
literatury mu umožnilo dosáhnout kvalit profesionálního hodináře

S přípravnými studiemi a pracemi začal v roce 1906.  Během dvou let 
zkonstruoval základní část – osmihodinový stroj se sekundovým 
kyvadlem, ukazující samočinně dny v roce. Jejich konstrukci popsal v 
časopisu Vynálezy a pokroky, v roce 1908.

Druhý model, značně vylepšený, dokončil po roce 1918. „Na základě
zkušeností s tímto strojem, pak na základě dat poskytnutých mi v roce 
1911 a v roce 1913 ředitelem hvězdárny vídeňské a zejména adjunktem 
téže hvězdárny p. dr. Holečkem vypracoval jsem v letech 1913 – 1918 
stroj nový, zvětšený a hlavně ve svých úkazech, pokud to bylo možno, 
zcela přesný. Technicky dohotoven byl 21. prosince 1922, kdy byl spuštěn 
při slunovratu.“



Druhý model hodin byl v provozu do roku 1928, mezitím Vilibald Růžička pracoval na 
modelu třetím, který byl dokončen počátkem dubna 1945. Ne všechny plány druhého modelu 
byly realizovány, některé mechanismy byly naopak odstraněny, např. na hodinách byla „ještě
jedna velká koule, která čtvrti měsíční ukazuje v měřítku značně zvětšeném“. V textu 
Růžičkových  zápisů je připojena poznámka „už není“. Byla to snad inspirace vzešlá z orloje ve 
Štrasburku? 

Pod ciferníkem hodin vlevo měla být původně zeměkoule, která by se otáčela jednou za 24 
hodin. Vzadu měla černou pohyblivou polokouli, jež označovala stín, v němž se Země právě
nalézala, a to tak, „že zakrývá po celý rok pouze vždy tu část Země, která má právě noc, takže 
lze pozorovati délku dne a noci po celý rok na celé zeměkouli“. Konstrukce jistě zajímavá
nebyla realizována. Nahradil jí v dolní části otočný globus.

Desky sešitu s náčrty a výpočty astronomických hodin jsou nadepsány Návrh 
astronomického orloje s planetáriem. Tím měl Růžička na mysli nový stroj, pravděpodobně třetí
model, když uvádí, že „plány pro nový stroj jsou hotovy. Bude rozšířen o hvězdnou oblohu, 
deklinaci Měsíce, pohyb velkých planet a bude lze pozorovati, kde lze pozorovati zatmění
slunce.“Tyto záměry již nerealizoval jen z části.

V roce 1938 připojil k základnímu stroji hvězdnou oblohu a v roce 1945 dokončil ve spodní
části Zeměkouli. V době vypuštění první družice Země chtěl hodiny ještě obohatit o družici 
obíhající kolem zemského globu .....



Nivnický orloj





Historie Nivnického orloje. 
Orloj vznikl počátkem 20. století v Nivnici, na stroji je 

vyznačen rok 1922. Vytvořil jej Josef Lukeš a nazval jej 
„Nivnickým orlojem“. Autor na něm pracoval tři roky. 
Hodinové strojky vyrobil místní hodinář Josef Hýžďal, 
který Josefu Lukešovi při jeho práci pomáhal. Josef Lukeš
se narodil v Nivnici 27.5. 1882, vyučil se po otci tesařem a od 
mládí stále něco kutil a vymýšlel. 

Pozoruhodné je, že v době, kdy na díle pracoval, byl na 
jedno oko slepý. Orloj vytvořil pro nivnické občany a chtěl 
ho darovat do nivnického muzea, avšak za jeho života tam 
ještě žádné muzeum nebylo. Po Lukešově smrti byl orloj dne 
28.9. 1922 zakoupen Muzejní společností od 
uherskobrodského hodináře A. Suchého za částku 500 Kč, 
který jej tehdy vlastnil.

Od té doby je zařízení v uherskobrodském muzeu. V roce 
2000 provedl konzervátor a restaurátor muzea Jan Gazdík
jeho rekonstrukci. Orloj je nyní ve funkčním stavu, měří čas 
a ukazuje i kalendář. Jednou za 24 hodin, za doprovodu 
zvonkohry, defilují Tři králové před Pannou Marií. Byl 
symbolicky spuštěn po 60 letech na Tři krále 6. ledna 2001. 
Bohužel jeho technické provedení neumožňuje orloj uvést 
do stálého provozu.


