Stručná rekapitulace vývoje problému okolo malby základní desky astrolábu.
Úvodem pro přehlednost obrázek astrolábu, kde je bílou barvou vyznačena plocha, o kterou se vedou
spory.

První závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 29. 6. 2016
obsahovalo rozhodnutí o návratu podoby omalby pod obzorem do stavu před výmalbou
astronomické noci. Vzhledem k tehdejšímu stavu poznání, podle kterého se vyznačení astronomické
noci objevilo na astrolábu v roce 1936, obsahuje i tento letopočet:

Teprve později bylo zjištěno, že k tomu došlo již v roce 1911. Toto rozhodnutí Magistrátu hl. m.
Prahy, odboru památkové péče, vycházelo z odborného vyjádření NPÚ ze dne 29. 4. 2016:

Následovalo vypracování mnoha studií a probíhaly diskuse o podobách astrolábu od středověku po
současnost. Počátkem roku 2018 byl vypracován konečný návrh:

Po kritice tzv. odbornou veřejností a po mnoha následných jednáních byl vypracován návrh
kompromisní, odsouhlasený zástupci NPÚ, architektem, astronomem a restaurátorem na kontrolním
dnu č. 58. dne 1. června 2018 (červený text):

Příloha k zápisu z kontrolního dne č. 58 ze dne 1. 6. 2018.

Na podkladě tohoto kompromisního návrhu bylo vypracováno nové odborné vyjádření NPÚ ze dne 2.
července 2018:

Pro pokračující spory byl vypracován nový návrh, již bez účasti restaurátora a astronoma pověřeného
odborným dohledem nad pražským orlojem. Spory se týkaly především schválené hranice červánků,
odpovídající almukantarátu cca 90 (rozhraní mezi červenou a modrou) a způsobu provedení této
hranice.

Návrh, provedený již bez účasti restaurátora a astronoma a předložený dne 2. srpna 2018:

Tento návrh byl pak proveden na desce astrolábu včetně rozměru temné noci. Po osazení všech
zlacených prvků na desku astrolábu ale musel být rozměr černé noci ještě opraven do posledního
stavu před restaurováním:

Tato podoba ostře ohraničené temné noci (tzv. noci astronomické) a oblasti soumraku provedené od
světlé po tmavou červenou je zde doposud.
Současná podoba omalby astrolábu je z mnoha důvodů špatná a nemůže takto zůstat. Je to výsledek
především značné časové tísně, pro kterou nebylo možné diskuse, které nevedly k výsledku, dále
protahovat. Nyní probíhá další fáze jednání, založená na diskusi s historiky, památkáři a astronomy,
která by měla vést k nalezení správného způsobu omalby desky astrolábu.
Základní otázky jsou tři.
1. existence průběžného obzoru
2. velikost kružnice temné noci
3. existence zeměkoule

V námitkách oponentů, kteří nechtějí připustit žádnou změnu, se vyskytuje řada omylů.
Ad. 1. : Průběžný obzor je znakem všech astrolábů, jak středověkých, tak renesančních nebo
astrolábů stavěných jako astronomické měřicí přístroje. Námitka, že tomu tak není, doložená kresbou
desky profesora astronomie Johanna Stoefflera z Tuebingen z roku 1518 s konstatováním, že střed
jeho astrolábu z roku 1518 není přetažen obzorníkem, je mylná. Avšak i kdyby tomu tak bylo, jeden
nebo dva příklady opačné nemohou existenci průběžného obzoru na naprosté většině astrolábů
popřít.

Kresba desky astrolábu Johannese Stofflera z roku 1518, která je konstruována pro zeměpisnou šířku
cca 630. Obzor (na překrývající kontrolní konstrukci vyznačen červeně) probíhá i zde průběžně, ale
téměř se dotýká obratníku Raka, protože stanoviště, pro které byla deska astrolábu konstruována, je
blízko polárního kruhu (na polárním kruhu se ve stereografické projekci kružnice obzoru dotýká obou
obratníků).
Pozn.: Konstrukce je opačná než jakou používali při stavbě astrolábů středověkých veřejných orlojů.
Ad 2.: Oponenty napadané vyznačení tzv. nautické noci je neoprávněné, nikdo na žádném z návrhů
nautickou noci nevyznačoval. Nautická noc a nautický soumrak má význam pouze na kývající se lodi,
na pevnině nemá smysl. Nautický soumrak označuje dobu, kdy je ještě po setmění vidět obzor (a tedy
horizontála) a jsou již dobře viditelné hvězdy, takže je možné používat přístroje určující polohu lodi
podle hvězd (za hranici počátku nautické noci je podle zvyklosti považován almukantarát 120).
Existence průběžného obzoru, velikost kružnice temné noci a existence obrazu zeměkoule jsou
otázky, na které je možné odpovědět, pokud je podložíme skutečnými argumenty a posoudíme
především z historického a tedy památkového hlediska.
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