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Dr. HUBERT SLOUKA, asistent astronomického ústavu 
Karlovy university v Praze:

Anglické hvězdárny : Oxford, Cam bridge  
a Edinburgh.

V Oxfordě, starém universitním městě historických paláců, 
chrámů a kolejí, jsou dvě významné hvězdárny, universitní 
observatoř a Radcliff Observátory. První byla zbudována v letech 
1873—74 pro profesory astronomie na Oxfordské universitě, aby iim 
bylo možno sledovati pokroky astrofysiky a samostatné v tomto 
oboru bádati. Hlavní zásluhy o vznik této hvězdárny má M. C. 
Pritchard, bývalý profesor astronomie university v Oxfordu. Hvěz
dárna byla postavena podle plánů architekta Gh. Barryho a inže
nýra P. P. Balyho nákladem 30(10 liber sterlingů.

Univ. hvězdárna v Oxfordě.

Hvězdárna je výhodně položena uprostřed universitního parku, 
blízko ústavu íysikálního a chemického. Velká budova půdorysu 
čtvercového je spojena s dvěma věžemi, z nichž západní, čili věž »de 
la Rue« je o dvou poschodích s místností pro počtáře a s ekvatc- 
realem 12'A palc., k němuž je připojen 13palcový astrografický da
lekohled, dar hvězdáře Warren de la Rue z r. 1888. Ve východní věži. 
čili »Saviliantower«, je zrcadlo o průměru třinácti palců, rovněž 
dar Warren de la Rue. Věž je třípatrová, pod místností pro pří
stroje je pracovna profesora, ředitele hvězdárny. Ve střední části 
budovy je průchodní stroj, zhotovený r. 1846 firmou Troughton and 
Simms a darovaný universitě J. Gurney Barclayem. Velká řada 
menších přístrojů, jako spektrcskop, stereokomparátor. měřicí pří- 
stroje á j.. doplňují výzbroj hvězdárny. Jednou z nejzajímavějších 
místností je přednášková síň, s diagramy, fotografiemi, diapositivy 
a jinými učebnými prostředky. V malé dřevěné budově blízka



hvězdárny je Milného seismologická stanice, seismograf je posta
ven v Ch.rendon Laboratory. Nová přístavba pro seismologický 
ústav právě se dokončuje.

Ačkoliv hvězdárna byla postavena hlavně pro astrofysiku, 
v době kdy astrospektroskopie a astrofotografie docílily prvních 
překvapujících výsledku, dnes se zabývá výhradně dvěma pro
blémy. Je to pozorování v pásmu +  25" až +  31° pro astro- 
grafický katalog a statistické úvahy o katalogisovaných výsled
cích (zkoumání vlastních pohybů stálic, proměnnosti t. řeč. »re- 
ference stars«) a seismologie. Seismologická observatoř je středi
skem celého světa, kam jsou zasílány záznamy zemětřesení ze všech 
pozorováních stanic. Zpracovány a uveřejňovány jsou ve sbor
níku »The International Seismological Summary«. V astronomickém 
oddělení, jehož ředitelem byl prof. H. H. Turner, nedávno zesnulý, 
pracují asistenti F. A. Bellamy a J. K. Fortheringham: první za
bývá se výhradně astrografickým katalogem, druhý dějinami astro
nomie a jejích problémů. Miss E. F. Bellamy ze seismologického 
oddělení je zcela oddána své vědě — pro ni je na světě stále málo 
zemětřesení. Když jsem tu byl návštěvou, zahrnovala mne otáz
kami, zda a jak často máme zemětřesení u nás a velice litovala, 
že naše stanice jí nezasílají pravidelně záznamů a zpráv.*

Druhá hvězdárna v Oxfordě. Raddiff Observátory, je neda
leko hvězdárny universitní a je starší. Zbudována byla v letech 
1772—75 nákladem 30.000 liber šterlingú z nadace Dr. Radcliíía, 
podle plánů, které zhotovili Mr. Henry Keene a Mr. James Wyatt. 
Hvězdárnu tvoří osmihranná věž s kuželovitou střechou, na které 
jsou sošky Atlase a Herkula, vzpírající kovový globus a malá vížka 
s meteorologickou stanicí. Se střechy je krásný rozhled po okolí 
a jednotlivé universitní budovy v bujné zeleni rozsáhlých parků 
svědčí o velkém pochopení, které Angličané mají pro duševní i tě
lesnou výchovu.

Osmihranná věž je spojena s přístavky, v nichž je knihovna 
a staré průchodní stroje, jichž se dnes nepoužívá. Tato nejstarší 
část observatoře je velmi cenná i umělecky; skulptury a reliefy 
symbolů osmi větru a zvěrokruhu od Barona a Rossiho zdobí stav
bu, věž pak sama byla konstruována Wyattem podle »věže větrů* 
v Athénách. V kopuli postavené blízko hlavní budovy je velký dvo
jitý dalekohled, fotografický 24palcový s  ohniskovou délkou 6'86 
a visuelní 18palcový s ohniskovou délkou stejnou. Tento daleko
hled ie hlavním přístrojem hvězdárny a slouží téměř výhradně 
k fotografickému určování parallax. Ředitelem je Dr. A. A. Ram- 
baut. F. R. S., který nyní připravuje přemístění celé hvězdárny 
do Jižní Afriky, kde mnohem lepší pozorovací podmínky umožní 
intensivnější práci. K měření parallax přistupuje ještě určení vlast
ních pohybů v určitých Kapteynových polích. Hvězdárna je finan
cována ze soukromého fondu a je nezávislá na universitě.
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Cambridge, druhé slavné universitní město Anglie, působí do
jmem klidnějším a veselejším nežli historicky nádherný, ale ve své 
Kamenné kráse ztrnulý Oxford. Velký počet různých kolejí v roz
sáhlých parcích, hřiště, studentské kluby a pod. dokazují, že mládí, 
prožité v tomto městě, může býti velmi šťastné. A několik dnu. pro
žitých zejména na zdejších hvězdárnách, v klidu a plném pocho
pení vědecké práce, zůstanou vždy nezapomenutelné. Člověk po
rozumí, jak je možno vydati tolik cenných pojednání a spisů, jak 
činí profesor Fiddington. ředitel universitní hvězdárny. Materielní

Prof. F. J. M. STRATTON, 
ředitel sluneč. hvězdárny v Cambridži.

starosti tu naprosto mizejí, neboť členové university, zároveň čle
nové rěkteré z kolejí, mají volný byt a stravu, vysoký plát a mimo- 
řádné podpory pro každý vědecký problém, kterým se zabývají.

Universitní hvězdárna není příliš velká; nejdůležitější přístroje 
isou meridianní kruh (průměr obj. 216 mm), refraktor (obj.= 305  mm), 
fotografický dalekohled Sheephanksův (obj. =  305 mm) a několik 
menších strojů měřicích. Na Sheephanksově refraktoru konají se 
pokusy s články fotoelektrickými; ty jsou však stále ještě zdrojem 
mnoha starostí. V době mé návštěvy zabýval se Dr. Moss zejména 
isolováním článků od t. řeč. »dark currents«, temných proudů, které 
měření činí nepřesným. Dr. Smart, asistent hvězdárny, věnuje 
mnoho času úvahám ze stellární statistiky a prof. Eddington pra
cuje stále na vybudování thermodynamiky hvězd, nejmladší to 
části moderní astronomie. Malý kroužek vybraných žáků tvoří vě
decké jádro hvězdárny, kde každoročně tráví i někteří cizinci.



Druhá observatoř v  Cambridgi je sluneční hvězdárna »SoIar 
Pfcysics Observátory®, jež jest také přičleněna k universitě pod 
ředitelstvím profesora Strattona, jednoho z nejpříjemnějších hvěz
dářů, jak jistě mohou dosvědčiti čeští astronomové, kteří jej osobně 
znají. Hvězidárna jest výborně vybavena přístroji; jsou to zejména 
refraktor Newallův (obj. =  635 mm), menši refraktor (obj.=380 mm) 
a reflektor (obj. =  457 mm), přístroje k pozorování Slunce, spektro- 
skopy a různé měřicí přístroje. Pilně se pozoruje spektroheliogra- 
fem. fotografuje se Slunce, zejména ve světle čáry K?.™ a společně

Reilektor 36paleový hvězdárny v Edinburgu.

s hvězdárnou k Kodaikanalu pozorují se protuberance. Zde se sou
střeďuje přípravná vědecká činnost k pozorování četných zatmění 
Slunce; profesor Straťton je vedoucím činitelem anglických v ý - , 
prav k pozorování úplných zatmění a výsledky docílené na jed
notlivých výpravách jsou zpracovány ve zdejších laboratořích. Je 
to nejdúležitější astrofysikální středisko v Anglii: kromě studia 
Slunce věnuje se tu pozornost i otázkám odlehlejším, jako na př. 
meteorologické fysice.

R o y a l  O b s e r v á t o r y  v Edinburgu byla založena r. 1818: 
prvním ředitelem byl Robert Blair, zároveň profesor astronomie na ' 
universitě. Ten měl ve svém úřadě skutečnou sinekuru: během čty
řiceti osmi let, kdy byl ředitelem, nekonal ani přednášek ani pozo- s 
rování. 1 další vývoj hvězdárny byl brzděn centralistickou snahou 
vlády, která vždy více přála Londýnu. Teprve za nynějšího ředi
telství profesora R. A. Sampsona nastala hvězdárně nová doba,.



zejména když byl postaven velký, třicetišestipalcový reflektor, v ý 
robek známé firmy Grubb & Parsons. Je to skutečně krásný a mo
derní přístroj, typu Cassegrainova. Hlavním úkolem, k němuž se 
ho používá, jsou práce ve spojení se spektrografem — přesná mě
ření spektrálních čar, zejména jejich intensit. Patnáctipalcový re
fraktor hvězdárny, který se právě opravuje, sloužil k pozorování 
spekter hvězd až po třetí hvězdnou třídu: tato práce byla nedávno 
ukončena a výsledky se připravují k tisku. Práce, spojené s posta
vením nového reflektoru zaměstnávají nyní personál hvězdárny 
tak, že mimo obvyklá meteorologická a seismologická pozorování 
nemůže se věnovati jiným pracím. Teprve tehdy, až bude postaven 
a vyzkoušen reflektor, bude možno pracovati soustavně dále.

Anglická astronomie byla vždy důležitou složkou anglického 
národního života. Těsné spojení s navigačními problémy dalo jí bo
hatou podporu a pochopení vládních činitelů. Že i teorie nebyla ni
kdy zanedbána, dokazují významné práce Airyho, Darwina, Ed- 
dingtona. Jeanse a jiných hvězdářů. Těsná spolupráce anglických 
hvězdářů je způsobena také významnou činností spolkovou; měsíční 
schůze »Královské astronomické společnosti« v Londýně (Royal 
Astronomical Society) poskytují vždy výměnu názorů nejvýznač
nějších hvězdářů Anglie i ciziny. Tato společnost udílí každoročně 
zlatou medaili vynikajícímu hvězdáři doby; letos byla přiřčena ho
landskému profesorovi de Sitterovi z Leidenu. Toto vyznamenání 
má stejný význam jako Nobelova cena; není sice spojeno s mate- 
rielní odměnou, je však nejvyšší poctou, která tu může býti hvěz
dáři přiřčena.

R SS t. VLADIMÍR V ANI). Praha:

Nový fotom etr Lidové hvězdárny Štefánikovy.

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd při C. S. A. mne vy 
bídla. abych sestrojil fotometr, který by zvýšil přesnost našich po
zorování proměnných hvězd a jímž by bylo možno kontrolovati 
visuelní pozorování.

Fotometr jsem sestrojil na základě svých dřívějších teoreti
ckých prací. V tomto případě snažil jsem se sestrojiti přístroj, který 
by nejlépe vyhovoval jsa namontován na osmipalcový hledač, 
umístěný ve východní kopuli L. H. $. Přístroj jsem upravil tak. 
aby při měření jasnějších hvězd jej bylo možno změniti z fotometru 
^bodového« (pracujícího na základě stanovení identity dvou bodů) 
ve fotometr plošný« (pracující na základě stanovení identity dvou 
ploch), neboť srovnávání dvou vhodně upravených ploch je přes
nější než srovnávání dvou svítících bodů. — Většina našich po
zorování se bude týkati slabších hvězd, které nám dodávají tak



málo světla, že je můžeme fotonietrovat jen jako bodové zdroje: 
proto v prvé řadě uvádím teorii fotometru »bodového«.

Teorie je celkem jednoduchá. V zorné pole dalekohledu uve
deme umělou hvězdu, jejíž velikost měníme tak dlouho, až se nám 
jeví stejně jasnou jako hvězda, jejíž velikost chceme měřiti. V hlav
ních rysech můžeme tedy fotometr rozděliti na tri části: na umělou 
hvězdu, na zařízení, které tuto umělou hvězdu vrhá do zorného 
pole okuláru a na zařízení, kterým je lze osvětlení umělé hvězdy 
měřitelně měniti. Ze změřených údajů na stupnici stanovíme veli
kost pozorované hvězdy výpočtem.

Fotometry obecně dělíme podle druhu zařízení, kterým mění 
osvětlení umělé hvězdy; poněvadž změny osvětlení se v tomto 
fotometru dociluje změnou vzdálenosti žárovky od mléčného skla, 
lze jej řaditi mezi fotometry pracující na základě úbytku intensity 
osvětlení se čtvercem vzdálenosti.

Jak je známo, v nezaostřeném dalekohledu se nám objeví 
každá hvězda ve formě rozptylové plošky, která při dostatečném 
zvětšení dalekohledu má tvar clonky objektivu dalekohledu. Této 
vlastnosti jsem použil k změně bodového zdroje na zdroj plošný 
při fotometrování fotometrem »plošným*. Stačí dáti clonce objek
tivu dalekohledu a clonce. umístěné před zařízením, které promítá 
umělou hvězdu do zorného pole. vhodný tvar, na př. tvar písmene 
»D«; vysuneme-li nyní okulár trochu z ohniska, pak vidíme místo 
hvězd samé světlé plošky tvaru »D«. Uměla hvězda se nám objeví 
při správném uspořádání clonek ve tvaru obráceného písmene »D&. 
Natočíme-li dalekohled tak. aby se oba dva rozptylové půlko-



toučky* dotýkaly svými průměry, můžeme jejich světlost pohodlně 
a přesně srovnávati.

Popsaná metoda má tn výhodu, že plocha »rozptylových ko
toučků* se dá libovolně zmenšovati pouhým posunováním oku- 
láru; čím je kotouček menší, tím je jasnější, neboť na jeho ploše 
je rozvrženo stále totéž množství světla. Při zaostření okuláru je 
fotometr ihned připraven k měření jako fotometr bodový.

Pro lepší přehled uvádím schéma fotometru:
Mléčné sklo »/n« je osvětleno žárovkou »i«. jejíž vzdálenost 

od »m« měříme na stupnici »s«. Hvězda Hi je realisována otvorem 
v plechu a je osvětlována uvedeným mléčným sklem. Duté sfé-

rické zrcátko »z« sbírá paprsky vycházející z »Hi« a vrhá je zpět: 
paprsky se odrážejí na skleněné desce a tvoří v ohnisku oku
láru reálný obrázek »//*« umělé hvězdy. Objektiv dalekohledu vy
tváří reálný obrázek »//« skutečné hvězdy v ohniskové rovině 
vedle »//=«. Clonky »Di« upotřebíme tehdy, chceme-li změniti bo
dovou umělou hvězdu v rozptylový půlkotouček podle metody, 
o které jsem jednal. Aby schéma bylo přehlednější, nejsou v něm 
naznačena dvě rovinná zrcátka, umístěná ve dvou hranolech mezi 
»ž« a */n« a mezi »m« a »Hi«, jak je patrno na fotografii. Zrcátka 
jsou k tomu, aby zalomila přístroj, který by jinak musel býti dlouhý 
více než 50 cm.

Při fotometrování jsem dosud užíval žárovek 4 Volt. O’i  -O’5 A 
napájených 4 V akumulátorem. Intensitu světla lze měniti v širo
kých mezích reostatem o 30 Q, umístěným na ebonitové desce nad 
stupnicí. Žárovka je upevněna v objímce v mosazné trubici, která 

,se pohybuje v trubici širší; obě musí býti dobře vyčerněné, aby 
intensita světla skutečně klesala se čtvercem vzdálenosti. Plíšky 
s vyvrtanými umělými hvězdami se upevňují v posuvných sáň
kách. Sáňky i plíšky jsou vyměnitelny; přístup k nim připouštějí
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pdsunovací dvířka. Postříbřené duté zrcátko má poloměr zakři
vení 8 cm; je umístěno v posuvné trubici viditelné vlevo dole. Je 
uzavřeno v objímce, podložené gumovým prstencem, který umož
ňuje centrování zrcátka. Planparalelní deska, odrážející paprsky 
umělé hvězdy do okuláru, je z broušeného skla tloušťky 5 mm.-Je  
otáčivá dvěma šrouby, které je lze v případě potřeby upravit na 
jemný pohyb. Stupnice pevně spojená s pohyblivou mosaznou tru
bicí je celuloidová. Je dělena na milimetry; osvětluje ji pomocná 
žárovka, napájená samostatnou baterií. Před okulár možno zasa- 
diti barevné filtry (zakoupené u fy Zeiss). Filtry připouštějí foto- 
metrická měření jasnějších proměnných hvězd v úzkých částech 
spektra.

Upozorňuji, že místo sférického zrcátka můžeme zcela dobře 
použiti achromatické čočky; zrcátko ale zkracuje celou délku pří
stroje asi o 20 cm. a poskytuje obrázky naprosto achromatické a 
bez sférické vady, neboť zdroj je umístěn skoro uprostřed zakři
vení jeho plochy.

Na stupnici není možno odčítati přímo hvězdné velikosti, neboť 
proměnná atmosférická ekstinkce silně mění takto přímo odečtené 
údaje. S výhodou lze používati metody interpolační. Fotometrujeme 
totiž kromě neznámé hvězdy ještě dvě hvězdy srovnávací o veli
kostech již známých, a to jednu jasnější a jednu méně jasnou než 
je hvězda, jejíž velikost chceme měřiti; po jednoduché početní 
úpravě odečtených hodnot interpolujeme velikost neznámé hvězdy 
mezi velikosti uvedených dvou hvězd známých. Laboratorním mě
řením jsem zjistil průměrnou přesnost fotometru ±  0'03 hvězdné 
třídy. Stupnice fotometru má rozsah jedné hvězdné třídy. Jasnost 
umělé hvězdy můžeme reostatem snížiti neomezeně; chceme-li mě
řiti hvězdy jasnější než je umělá hvězda, snížíme světelnost daleko
hledu zacloněním objektivu; tím omezí se vliv barvy hvězdy na 
měření.

Prvním na programu byla měření měnlivosti planetoidy Eros; 
co nejdříve bude fotometr definitivně upraven a odevzdán stálé 
práci hvězdárny.

Ke konci budiž mi dovoleno pcděkovati p. Jizerovi za zhoto
vení některých součástek, p. Kopalovi za rady a informace a p. ing. 
Rolčíkovi za bezvadné postříbření zrcátka.

Dr. V. GUTH. Prahu:

Pozorujte meteory !

> Meteors are fundamental and little known . . .«
(H. Shaplcy v předmluvě k spisu :>Amateur telescop makin?«.)

Většina obdivovatelů nebe se dcmnívá, že znalosti o ves
míru je možno získati jen ohromnými dalekohledy a složitými pro-



Výroční zpráva výboru 
České společnosti astronomické za rok 1930 
valnému shromáždění dne 13. dubna 1931.

Annual Report
oř the Committee o! the Czech Astronomical Society Praha 

řor the year 1930.
(W itli some sum m aries in  English).

Zpráva jednatele za rok 1930.

T řináctý  rok od založení Společnosti uplynul v starostech o zdárné 
dokončeni stavby  Lidové hvězdárny Štefánikovy. Dnešní hospodářská 
situace neměla příznivého vlivu na finanční s tav  Společnosti, ale přece bylo 
možno dokončiti vše, co v stavebním  p lánu  bylo předpokládáno. Zdařilo 
se to  spoluprací několika členu výboru.

Ja ro  m inulého roku  bylo dobou, kdy  bylo nutno vykonati mnoho důleži
tých  prací pro hvězdárnu. V první řadě byla to  úprava střední kopule a 
postavení velikého dvojitého dalekohledu. Sestavení tohoto dalekohledu 
provedl s neobyčejnou zručností m echanik S tátního astrofysikálního ústavu 
ve S taré fiale p. J .  Souček. Ředitel tohoto  ústavu, dr. A. D ittrich a  jeho 
astronom  dr. B. Š ternberk, oba členové výboru, svou laskavostí a radou 
usnadnili nám  neobyčejně zdolání tohoto úkolu. Montáží stro je nebylo 
ovšem dokončeno dílo. Bylo třeb a  stroj řádně ustav iti do polohy, jeho jem né 
součástky revidovati po případě nabraditi novými, znovuzříditi regulátor 
a hodinový stroj dalekohledu, aby  byl zabezpečen jeho bezvadný pohyb. 
Tyto důležité práce vykonali členové společnosti, dr. V. Nechvíle, J .  Rychlý, 
dr. J .  Sourek. dr. J .  ( lu th  a jiní. Byly to  práce, při nichž se objevovaly 
přečetné technické obtíže, takže příprava stro je  k  podzimní oposici plaue- 
to idy Eros mohla bý ti skončena teprve na podzim tohoto  roku, alesjxm 
v hlavních rysech. Jiná  část členů věnovala obětavě svůj volný čas k tom u, 
aby  v  jarn ích  měsících bylo dobře vyhověno velkému zájm u veřejnosti 
o hvězdárnu.

Výbor Společnosti učinil také  vše, co mohl, aby rozmnožil m ajetek 
hvězdárny. Do m ístnosti vedle zasedací síně opatřil veliké skříně pro 
knihovnu a v  téže m ístnosti prozatím ně um ístil časovou službu. K  tom u 
účelu bylo třeba sem zavésti dvaeetiproudový kabel, jím ž jsou spojeny 
kopule, aby do nich mohly býti rozvedeny podružné hodiny, telefon, spojení 
chronografu a pod. instalace. Části toho zařízení se již používá v kopuli 
hlavní, kam  hlavně bylo třeba  zavésti od hlavních hvězdných hodin sekun
dovou kontrolu hodinového stro je hlavního dalekohledu. Výbor dále za
koupil od firm y Ing. Satori ve Vídni hodiny s křem enovým  kyvadlem . Před 
tím  již zakoupil hodiny od firm y Zenit, k teré slouží k udávání času středního. 
Darem  paní Mikešové, vdovy po profesoru konservatoře, dostaly se nám 
z pozůstalosti jejího chotě jiné hodiny od firm y Trapp v Mnichově, pro čas 
hvězdný, jež doplňují vhodně časovou službu. Uváží-li se, že společnost má 
ještě hodiny Rieflerovy, sloužící čsl. rozhlasu, je  zajisté dobře zabezpečena 
k nejdůležitějším u podkladu všech astronom ických pozorování. K  tém už 
úkolu slouží R ieflerův chronograf, stanice „Telefunken" a dlouhovlnová 
stanice zapůjčená hvězdárně laskavostí m inisterstva vojefiství a národní 
(> b raný .

Není možno opom enouti zm íniti se s povděkem o měření zeměpisné 
polohy hvězdárny, k teré minulého roku vykonali circumzenitálem X ušlo výru- 
Fričovým členové Společnosti, m ajor E . D vořák a dr. E . Buchar.

Výbor společnosti rozhodl se též zakoupiti pro dvojitý  dalekohled veliký 
kruhový m ikrom etr, zhotovený firmou W elhartický a Pachner ve Vídni.



Na baště  před hvězdárnou postavila Společnost svým  nákladem  foto
grafický domek. Malým astrografem , v něm  um ístěným , bylo již vykonáno 
několik dlouhodobých exposic s výsledkem úm ěrným  m alé optice.

Nejvážnějším  úkolem byly příp ravy  k fotografování planetoidy Eros. 
ke k teré byla přihlášena S tá tn í hvězdárna u Mezinárodní astronom ické unie. 
Společnost byla si vědoma důležitosti té to  práce a opatřila svým  nákladem  
od firm y G authier v Paříži specielní m řížku, rytou do stříbrného povlaku 
planparalelní desky. Dále podnikla potřebnou adaptaci astrografu. Dr. V. N e
chvíle. dr. J .  G uth, dr. V. Š těpánek vykonali nejen veškeré přípravy k fo to
grafování, ale také vykonali za neobyčejně nepříznivých povětrnostních okol
ností se zdarem  celou práci.

Mimo to účastnila se Společnost na oslavách Iveplerových, k teré po
řádala společné s Jednotou čsl. m atem atiků  a fysiků v Praze a s M asarykovou 
akadem ií práce a oslavy v N árodním  museu; na obou přednášel předsedu 
Společnosti prof. Dr. Fr. Nnšl. Výborových schůzí bylo (i: většina běžných 
záležitostí byla vyřizována na schůzkách pověřených členů výboru, kteří se 
pravidelně scházejí ve středu a v sobotu na hvězdárně. Takových schůzek 
bylo za rok asi 100. Minio to byla dne 6. prosince konána výroční přátelská 
schůzka na hvězdárně.

Činnost sekcí je  podána ve zvláštní zprávě.
Č a s o p is  byl vydáván ve stejném  rozsahu za nezištné redakce Dr. O tty  

Seydla.
/p ráva  administrace. V roce 1930 došlo 1890 čísel a odeslány byly 1473. 

Vedle toho bvlo hrom adně rozesláno: 90 pozvání na výborové schůze, 28311 
prospektů otáčivé m apy a jiných publikací, 339 cirkulářů sekce pozorovatelů 
hvězd prom ěnných, (590 upomínek, 4ti ukázkových čísel časopisu. 29 po
děkování za zprávu o pozorování m eteoru, 55 zásilek se složními listy atd .

E x p e d ic e  č a s o p is u :  prvého čísla bylo expedováno 910 výtisků. 
2. čísla 878. 3. čísla 897. 4. čísla 905. 5. čísla 896. 6. čísla 900. 7. čísla 912. 
8. čísla 909. 9. čísla 908 a 10. čísla 904 výtisky. V uvedených číslech jsou 
zahrnuty  tak é  zásilky do ciziny, jichž bylo vždy 68 výtisků, z čehož připadá 
polovina na členy Společnosti v cizině a druhá polovina se posílá zdarm a 
cizím hvězdárnám  a odborným  časopisům.

S ta v  č l e n s tv a :  Na počátku r. 1930 měla Společnost 853 členy. Z toho 
760 m užů, 79 žen a 14 korporací. Héliem roku přistoupilo nových 80 členu. 
Z toho 69 mužů a 11 žen. N aproti tom u vystoupilo 65 členů (60 mužů a 5 žen), 
vyřazeno bylo 10 členů a zemřeli 3. Koncem roku 1930 má Společnost 
855 členů. Z tohoto počtu je 757 mužů. 85 žen a 13 spolků.

Z e m ře li  t i t o  č le n o v é :
Ing. Frant. Fiala, vrch. stav. rada v Praze, Jaromír Mářa. účetní 
rada v Praze, zakládající člen. profesor Zdeněk Hcindl ve Velkém 
Meziříčí na Moravě. V Pardubicích zemřel Artur Kraus, majitel 
Lidové hvězdárny v Pardubicích, k terá je  zakládajícím  členem od 
prvých počátků Společnosti; zesnulý byl velikým  přítelem  a přízniv

cem nejen naší Společnosti, ale české astronom ie vůbec.
C e st b u d iž  j e j i c h  p a m á tc e !

S ty k  s c iz in o u .  Zkušenost ukázala, že nejúčinnější propagaci v cizině 
jsou hodnotné práce našich členů. Společnost jest šťastna, že dostává se jich 
každého roku uznání od zahraničních přátel a nelituje obětí, k teré je nutno 
přinésti tomutrt cíli. Naše členy, kteří nem ají příležitost čisti cizí časopisy 
můžeme ubezpečiti, že jejich referáty o našich publikacích jsou nejvýše 
příznivé. Týká se to  hlavně referátů v lednových číslech v časop. Journal 
of the  Royal Astronomical Society of Canada 1931. O bservátory 1931, Der 
Himmelswelt 1931. kde se Společnosti blahopřeje ke krásným  publikacím. 
Podobně dostalo se Společnosti uznání od znám ých pracovníků astrono
mických, jako od J .  C. D uncana. D elporta, Dr. Osw. Thomase, S. .J. Rodesá



a  ̂am am inoty. P rakticky se ty to  úspěchy objevily v objednávkách našich 
publikaci z ciziny. J e  to  zvláště krásná „M appa selenographica". k terá 
získává stále větší kruh  obdivovatelů, již dovedou oceniti práci tohoto 
druhu. Četná musea přírodovědecká opatřila si již m apu pro své sbírky 
a poslední ze zásilek byla pro m useum  Franklinova ústavu ve Filadelfii, 
současně s ostatním i publikacemi. Xemálo přátel nám  získaly i návštěvy 
na hvězdárně v m inulém  roce. Byl to  zvláště proí. K am |te de Ferié, předseda 
astron. s|K>lečnosti v Lilie, k te rý  navštívil v j>růvodu prof. D r. Fr. Xušla 
hvězdárnu a odnášel si velmi dobré dojm y o naši organisaei. Podobně Jolui 
MacDonald ze Skotska, k terý  navštívil na své cestě Evropou naši hvězdárnu, 
l>o svém příjezdu do vlasti stal se členem naší Společnosti. Za člena Společ
nosti přihlásil se také znám ý polský astronom  prof. T. Banachiewicz. 
Z popudu některých členu výboru byl odstraněn také nedostatek informací 
o naší Společnosti v cizině. Týká se to zvláště velmi rozšířené informační 
publikace ..Astronomisches Jahresberich t", nejúplnějšího to  přehledli o lite
ratuře. odborných společnostech a hvězdárnách. K  dalším u styku  s cizinou 
přispějí jistě publikace, k teré naše sekce pro pozorování m eteorů a hvězd 
měnlivých připravuji do tisku. K dokonalém u úspěchu je  však nu tná oběta
vost odběratelů našich publikací. Až dosud nás celá řada členů v podnikání 
podporuje. Děkujeme jim  jm énem  celého výboru!

Po třináctém  roce trván í Společnosti můžeme zvážiti význam  její 
v našich poměrech. Jeden z nejkrásnějších výsledků vidím v tom . že jsm e 
připravili m ladým  pracovníkům  možnost pracovati. Xa hvězdárně může se 
vyvíjet i každý, komu je  práce pro českou astronom ii milou. Podpora a spolu
práce našich vědeckých kruhů  jsou nám  nejvážnější a nejlepší zárukou, že 
vývoj Společnosti se bude b ráti rozum ným  směrem a se zárukou dobré 
budoucnosti.

Ke konci své zp rávy  děkuji všem, kteří k radostným  výsledkům  spolu
pracovali. Ja k o  vždv, byl nám  nej lepším rádcem  náš předseda prof. Dr. 
Fr. Xušl. v jehož intencích pracoval celý výbor. Podobně oba m ístopředse
dové. Dr. R. Schneider a Ď r. J a n  Sourek svoji radou i pomocí pracovali 
k plospěchu celé Společnosti. Děkujeme i ostatn ím  členům výboru, našemu 
pokladníkovi Ing. Václavu Boreekému, panu Dr. O tto Seydlovt jako redakto 
rovi, D r. Xovotném u a J .  Šípkoví za hájení zájm u naší Společnosti.

Městské radě hlav. m ěsta P rahy  děkujem e za pochopení a podporu 
hvězdárny. Podobně m inisterstvu školství a národní osvěty a Zemskému 
výboru vděčíme za podporu naší činnosti.

Denním listům  a České tiskové kanceláři děkujem e za uveřejňování 
našich zpráv a děkujem e tak é  všem, kteří nás podporují často způsobem, 
o kterém  se ani nedovíme, nebo někdy později, ale k te rý  zájm ům  Společ
nosti prospěje.

■Josef Klcfwita, jednatel v. r.

Zpráva knihovníka.

V r. 1 930 byla opatřena pro knihovnu velká trojdílná skříň, ve k teré 
um ístěna větší část knih a publikací: v první části skříně zařazeny publikace 
hvězdáren, do druhé časopisy, do tře tí cizojazyčné kn ihy; knihy českých 
au torů  a českých překladů nejčastěji půjčované zůstaly v knihovně 
v kanceláři, aby byly při ruce adm inistrátorovi, k terý  půjčování provádí. 
Přes to  zůstala celá řada publikací bez definitivního um ístění a bude nutno 
v nejbližší době opatřiti další skříň, aby publikaci mohlo býti náležitě po
užíváno i aby bylo možno sestaviti definitivní seznam celé knihovny.
Pro stálé velké investice k vybavení hvězdárny je  obnos, určený pro knihovnu 
stále minimální, takže nebýti vzácných darů  — jm enujem e zvláště d a r 
astronom ické knihovny z jiozůstalosti prof. Mikeše byl by  přírůstek 
knihovny velmi malý. Díky naše platí nejen dárcům , ale i ústavům , k teré 
vým ěnou za náš časopis zasílají nám  své publikace.

P ř í r ů s t k y  č a s o p is ů :  D a ry :  S tá tn í ústav  meteorologický: Měsíční 
přehledy S. Ů. M.



V ý m ě n o u : a) A s tr o n o m ic k é :  fournal o f  t lir British Astronoiuiral 
Asspciation (London) — G azette astronom ique (Anvers) Bulletin de 
1'Assoeiation astronom ique du  N ord (Lilie) Bulletin de la Société astrono- 
mique Flam m arion de Geněve U rania (polský) Orania (řecký) Acta 
astronom ica — a. b, c (polské) P etite  circulaire <l<- 1‘O bservatoire ile 
(•racovie Bulletin of tlie observing C o rp o ra t io n  of tlie Society of am ateur- 
astronom ers of Moscow Veránderliche Sterne .(Nižní Xovgorod).

b) . l in é :  Časopis pro pěstování m atem atiky  a fysiky Rozhledy 
•J. Č. M. a F. Vesmír Przyroda i technika Radiotelegrafie a telefonie

Československý radiosvět V ěstník inženýrské kom ory Vojensko- 
t echnické zprávy — Vojenské rozhledy Argus \  ěstník technického 
musea Komenský l/čitelské noviny S tudentský časopis Sloven
ský učitel Československý houbař.

e) Č a s o p is y  o d e b í r a n é  (v závorce uvedena cena):
Astrou, cirkulář. Kodaň (K č331) Astronomische X achrichten und 

Beobachtungszirciilare der A. X. (Kč 534) Die Sterne (Kč 85) I A stro
nomie (K č45) Public, of the Astronom. Society of Pacific (Kč 168) 
1'hrnem  vydáno na časopisy 1163 Kč.

K n ih y  d a r o v a n é :  Z pozůstalosti prof. Mikeše byla nám  věnována 
astr. knihovna o 50 svazcích; z velmi cenných děl uvádím e: \ \  . Valentiner: 
H andw orterbuch <1. Astronomie (5 sv.), Krieger: Mond-Atlas (2 sv.), Annálv 
H arvardské hvězdárny v Cambridži (některé svazky). Hagen: Atlas stella- 
run variabilium . Hagen-Stein: Die verand. Sterne. H ann: Lehrbuch der 
Meteorologie. 6 ročníků: Sirius, 6 ročníků: 1‘Astronomie a j. J .  R ehulka: 
Duch a hm ota, od autora. Dr. O. Seydl: The spectral distribution  of 
Stars. F. Xušl: Micrometer impersonnel, Dr. B. Mašek: Hvězdářská ro
čenka 1931, od S tá tn í hvězdárny v  Praze. A nnuaire astronom ique 1030, 
D anjon: Description du Ciel, Meyer: Der Mond. Henseliiifi: Sternbuchlein 
1913. 5 publikací (Variabili a lungo periodo, Effemeridi <li 11 \  ariabili 
a lungo Periodo, Sopra alcune Variabili irregulari estrem ente rapide, gruppo 
astrofili „Bononia " circolare Xo 3 a 4) od Luigi Jacehia, věnoval p. Kle- 
pešta. Banachiewicz: Rocznik astronom iczny 1930 od autora. Dr. 
A. Zucca: La véritable róle de 1’homme dans> ('univers. Andrenko: La planete 
Venus en 1930. Andrenko: Les formes possibles de la vie universelle et 
éternelle, O evoluci planet, věnoval au to r. P. Dr. Šourek získal pro knihov
nu 3 publikace od F. S tudničky o Tvge Brahem . Leo Brenner: Xeue 
Spaziergange. d a r  O. Jan k ů . Schanzer: Xeuer elektr. Pendelantrieb. Ing. 
Satori: Kiniges uber Prázisionuhren, věnoval Ing. Satori. Láska-Gruss-. 
Měnlivé hvězdy I.. Gruss: Příspěvek k  výpočtu  parabolické dráhy, Gruss: 
Spektroskopická pozorování měnlivých hvězd, věnoval Dr. (iu th . Con- 
radi: Znamení času konce, Airy: Die G ravitation, Mobius: Die E lem ente 
der Mechanik des Himmels. Frischauf: Griuidriss der Theoretischen A stro
nomie. F. Xólke: Das Problém  der Entw icklung unseres Planetensystem s.
H. .1. Klein: Jah rbuch  der Astronom ie X X I. .Jahrg. 1910: dary p. Ing. 
\ '.  Boreckélio. W. B runner: Astr. Mitteilungen Xr. ( 'X X L  ( 'X X II, 
( 'X X III  věnoval p. K adavý. Vojenský zeměpisný ústav daroval svou 
výroční zprávu za rok 1929. K. Steinich: Zatm ění viditelná y Čechách 
1914— 1999 a 813 1574. dar prof. Dra Zachystala. Pračka: Šafaříkova
pozorování měnlivých hvězd, věnoval F. Sehůller. Dr. Gregor: Povětrnost, 
počasí a podnebí od au to ra  dar, k terý  má význam  velký pro L. H. S., 
hlavně pro pozorovatele mlhovin a lovce komet, je opis (proklep) X. (I. ('. 
katalogu i s dodatky  (1. ('.) věnovaný L. H. Š. brandýskou skupinou as tro 
nomů am atérů (A. Bečvář). Všem dárcům  upřím ný dík.

K n ih y  a p u b l ik a c e  v ý m ě n o u  z í s k a n é :  Ing. 1. Gallo: Annuario del 
Observ. as tr. nac. de Tacubaya 1930 a 1931. G. G. ( í oři nov: Ruskij 
astronom ičeskij kalendar 1930. \V. H. Pickering: Report on Mars Xo 43.
Keflectors versus refractors, the transneptunian  planet. Report on Mars 
Xo 44. the transneptunian  comet. - K alendarz astronom iczny na rok 1930.

Boletin del Observátorů) F abra. Barcelona. - Publieatiou of W ashburn



O bservátory Vol. XV p. 3. — Hoffm eister: t 'b e r  den Lichtwechsel voli 94 
v. S.. 185 neite Veránderliche, Relative K oordinaten, O rter und K arten  
neuer V eránderl., On th e  heliocentric velocity of meteors. Olivier: 4 velké 
publikace o meteorech (výsledky pozorování Americké m eteorické společ
nosti), 10 separátú  z řasop. P opular astronom y. Ročenka k desetiletí 
svazu čsl. dťistojnictva.

K n iliy  z a k o u p e n é :  G ram atzk i: Hilfsbuch der astr. Photografie a 
Leitfaden der astr. Beobachtungen (7,90 M). —- R itchey: L ’évolution de 
1 Astrophysik (50 Fr). Chant: D ivy vesm íru (45 Kč). Prager: K atalog 
veránderlich. Sterne (34 Kč). — Kleine P laneten Jah rgang  1930 (17 Kč). 
Silberstein: The Size of the universe (50 Kč). Xautical A lm anac for 1931 
(42 Kč). Berliner astrou. Jah rbuch  1931 (106 Kč). Za knihy úhrnem  
vydáno 430 Kč.

V a z b o u  opatřeno 90 svazků za 1364 Kč.
P ů jč o v á n í :  V r. 1930 bylo půjčeno 417 svazku (v lednu 47, v únoru 63. 

v březnu 35. v dubnu 38. v květnu 38. v červnu 36, v červenci 17, v srpnu 16. 
v záři 26. v říjnu 35. v listopadu 45 a v prosinci 21). Vypůjčili si je 73 členové, 
takže prům ěrné připadá 6 svazku na jednoho (max. 60) čtenáře. Z 417 
svazků bylo 109 od českých au torů  (39), 86 překladů a 47 svazků osmi růz
ných českých publikací. Z cizí literatu ry  bylo 80 svazků od 52 různých 
au toru , převážně německých, anglických a francouzských, 95 svazku 18 ciz. 
časopisů. Z českých autoru  nejvíce byl čten Ryšavý, dále ČI i máček. Klepešta 
ii (iruss. Z překladů nejvíce F lam m arion, S tratonov, Newcomb a Arhenius. 
Z originálů: nejvíce půjčována díla od Ambrona. Boslera - A ndoyera a Krea- 
dyho. Knihy půjčoval p. adm inistrá tor K adavý a za jeho velkou péči mu 
srdečně děkuji.

lir . V. GiUli v. r.

Zpráva sekce pru pozorování Slunce.

V r. 1930 jak  |>očet členů, tak  i počet pozorování přestoupil čísla dosa
ženého v předešlých letech. Iv novým  pozorovatelům  přistoupil p. (!oňa, který 
|>ozoruje v Praze a p. Polesný, pozorující v  K rum lově. P. Hýbl v uplynulém 
období nepozoroval. Přehled pozorovatelů, m íst, přístrojů, pozor, metod 
(p. projekce, d.’ pozor, přím á) a počet pozorování v jednotlivých čtvrtletích
sestaven v tu to  tabulku:

Pozoro Pozor. přístroj met .  1. II. l i l . IV. S
vatel místo objem v mm xvčtš.

Bečvář Brandýs n . Lab. 130 60 X <1. p.. 40 61 57 37 195 (237)
Mílek Praha-Vršovice 60 72 x  d, 22 48 14 17 101 (504)
( !oňa Praha-Libeň 60 45 X <1. 27 37 45 32 141 (141)
(iu th Praha-.Smíchu v.

Cernošice 48 60- p.. 35 24 6 6 71 (1514)
K adavý Praha L. H. Š. 200 46 X p.. 62 76 73 56 267 (492)
Polesný K rum lov 38 80 ■ d. 32 19 51 (51)
Supík Praha-Trója 80 57 p.. 34 46 27 29 136 (943)
Zeman Hradec Králové 60 50 p,. 26 36 26 88 (322)
Zvonek Krásno n. B. 45 30 . 32 47 65 26 170 (200)

310 394 313 203 1220 (6315)

Přírůstek 1220 pozorování doplňuje celkovou naši řadu na 6315 po
zorování.

Pozorováno bylo opět vesměs statistickou metodou Wolfovou-Wolfero- 
vou a naše pozorování jako léta m inulá byla poslána curyšské centrále 
(prof. \Y. Bruimer). Členové sekce vým ěnou dostali curyšské publikace 
„Astronomische M itteilungen" Xr. C X X I, C X X II, C X X III a  CX X IV , kde 
nalezli mimo celkový rozbor sluneční činnosti i výsledek diskuse svých pozo-



sekce při zpracováni číselných dat o sluneční činnosti pro H vězdářskou 
ročenku 1931. P. Šnpik rozšířil svá pozorování na klasifikaci skupin 
skvrn podle pravidel Brit. A str. Assoc. Význačné skupiny a skvrny byly 
rování (konstanty). Jako  jiná léta. bylo referentem  užito pozorování členu 
hlášeny denním u tisku prostřednictvím  Č. T. K. Xa jaře r. 1930 sešli se 
pražští pozorovatelé Slunce a projednali různé otázky o pozorování Slunce 
a vzájem ně porovnali dosavadní výsledky.

Rok 1930 značí pokles v úhrnném  počtu pozorovatelů, hodin pozorova
cích i počtu  zaznam enaných m eteorů pro ti roku 1929. Tento pokles je hlavně 
vysvětlitelný nepříznivým i povětrnostním i poměry v období Perseid; na 
území našeho s tá tu  nebylo v době m axim a jediné jasné noci: bohatý  roj 
Perseid je  vždy vzpruhou našim  pozorovatelům  a vzbudí často zájem o pozo
rování m eteorů i u nečlenů sekce a získá nám nové pozorovatele; proto po
slední „vynechání" znamená jis tý  |>okles zájm u pozorovatelů. J in a k  m ají 
pozorování roku 1930 přednost proti létům  dřívějším , že jsou rovnoměrněji 
rozdělena během roku a to  v  obdobích, kdy měsíční světlo nerušilo. Pokles 
zájm u konečně možno hledati i v pom ěrně řídkém  publikování výsledků; 
ty to  bylo nu tno  v časopise omeziti, neboť m ateriálu bylo tolik, že by za
bíral v  podzimních měsících — velkou část časopisu; v  dohodě s redakcí 
a výborem  Společnosti bylo usneseno vydat i j>ozorování ve zvláštní publi
kaci, psané anglicky, aby byla přístupnou i čtenářům  cizím; k tom uto 
přiměla nás mimo uvedené poznám ka C. P. Otiviera. předsedy meteorické 
sekce při „M ezinárodní unii astronom ické", aby m ateriál byl publikován 
v některém  světovém  jazyku. Referent připravuje přehled výsledků dosaže
ných naší sekcí od jejího založení do konce roku 1930. Příští léta bude snad 
možno výsledky publikovati pravidelně každoročně. V časopise omezíme se 
na příště  jen na celkový výsledek, za to  však bude uveřejňován ve Unitách 
co nejkratších  po pozorování. P ro  povzbuzeni zájm u o práci v sekcích 
pořádám e cyklus přednášek o astronom ii vůbec, k te rý  zakončen bude 
speciálními kursy. Aby i venkovští členové nabyli správné představy o pozo
rováních, uveřejním e v  časopise řadu  návodů.

V r. 1930 pozorovalo se vesměs sta tisticky  a zakreslováním. Fotografo
vání většinou pro nepříznivé okolnosti nebylo možno užiti jako m inulá 
iéta; přesto se však podařilo p . 1'. Schullerovi několik náhodných sním ků. 
2. V III . zachytila se na desce stopa perseidy. K pravidelným  soustavným  
pozorováním připojili se vedle P rahy  (L. H. Š.) Brandýs (pozorováno 
v pondělí). Turnov (p. Jos. Beran: v ú terý  a pátek). Yčelnička (p. J iř í Beran: 
ve čtvrtek) a K ateřinky (p. uč. J .  Píšala ve středu, sobotu  a neděli). Doufáme, 
že síť těchto pozorovatelů v r. 1931 zm ohutní. Z velkých rojů pozorovány 
Lyridy, A quaridy, velmi mnoho píle věnováno sledováni m eteorů souvisí
cích s kometou 1930. dále byly sledovány Pons-W inecidv, éta Aquaridy, 
Orionidy a  Leonidy.

Tabulka 1. přináší přehled pozorovacích m íst. tabulka II . seznam pozo
rovatelů , zkratkou označena pozor, m ísta, následuje počet pozor. nocí. 
hodin, počet sta tisticky  zachycených m eteorů a počet zakreslených stop.

/práva  sekce pro pozorováni meteoru,

Tabulka I.

Brandýs n. Lab. 
Coroiba (Itálie) 
Cemošice n. Ber, 
K a te ř in k y .........
Mokropsy n. Bei 
Ondřejov .........

Br P rah a  L. H. Š
C Rokytnice n. J
( T ř e b o ň .............
K T u rn o v .............
M Yčelnička . . . .
O



Pozorovatel pozorovací počet počet počet
sta tist.

počet za
kreslemísto nocí hodin meteorů ných stop

Bečvář A. Br 23 36.4 218 5
Beěvářová A. Br -) 3.1 4
Beran .los. T 1 1 20.2 41 41
Beran J iří V 1 2.1 14 14
Bláha P 1 1.3 1
Čacký K. P i 7.9 12 2
Dolanská Rr 4 8.2 19
Dýma M. P 5 8.0 12 ti
(jrllth V. f ’. O. P. 59 121.4 609 455
H artm anová M. Rr lt> 17.7 96
Husa V. Rr 5 6.1 6
Izera V. P 12 26.4 89 17
.Toanelli M. P 12 25.4 91 18
K adavá K. I* 12 Iti. ti 50
K adavý F. l> 42 1)7.4 179 95
Kafka R. P 1 0.4 1
Klepešta .1. P 12 25.9 78
Kopal Z. R 10 32.5 144 129
Kraft 1’ 10 31.1 69 17
Krystlik Rr 1 2.2 Iti
Krystliková Rr 1 0.8 1
Létá P •> <i.5 13 1
Litvan V. P 3 4.3 1
Macháčková R. Br 1 1 19.7 94
Xovák J . Rr 1 2.0 i

Xováková A". P 24 41.8 162 62
Xovotnv Rr 2 2.1 1
Pěšina .1. P. Tř 15 22.5 (iti 25
Píšala .1. ( '. K 10 19.5 54 51
Plachý P 1 1.7 2 —
Polánová A. P, M 19 35.6 120 20
Rychlý .1. P 3 5.6 24 2
Říha 1’ o 3.5 3
Schiilier F. O. P o 1.5 10 1
Slavíková P 1 0.5 1
Stychová P 1 1.0 3 —
Svejdová P 9 16.0 42 —
Vlach P •> 2.2 5
Zížka .1. P 12 19.2 43 9
39 II 373 666.5 2331 970

Z tabulky vyplývá (v závorkách údaje z r. 1929): počet pozorovatelů 39 
(.59) (Letos nerozlišujeme mezi členem a nečlenem), pozorovacích stanic 11 (16), 
součet noci 373 (470), počet hodin 66ti.5 ( 1323.5), takže na jednoho pozoro
vatele připadá prům ěrně 9.ti nocí (8.0) a 17.1 hodin (22.4). Statistických 
údajů  létavic bylo získáno 2331 (4950) a 970 zakreslených stop (1 ÍM*S). 
Rozdělení jednotlivých nocí v jednotlivých měsících je toto:

Tabulka l i l .
Měsíc: 1. II. III. IV. V. VI. VII. V lil .  IX. X. X I. X II. S
|K>čet noci 3 1 4 12 24 10 17 9 10 4 I 95 (104)

Z p r a c o v á n i  m a te r i á lu :  M ateriál po stránce sta tistické z r. 1930 
zpracováván byl ihned po doručení pozorování, takže koncem ledna 1931 byl 
úplně hotov. Bude současně publikován se staršími pozorováními, jak  bylo 
výše uvedeno.



S b ě r n a  p ro  p o z o r o v á n í  v e lk ý c h  m e te o r u .  O zprávách m eteorů 
větších než nu lté  velikosti vedem e lístkový seznam, jehož vý tah  je  prav i
delně uveřejňován v  H. H. Uvádím e sta tistické hodnoty, týkající se rozdě
lení v. m. podle měsíců a podle jasnosti.

Tabulka IV.
Měsíc: 1. II. 111. IV. V. VI. CVI1. V III. IX. X. X I. X I. s
počet. m. 1 12 3 11 9 10 

Tabulka
14

V.
31 8 21 15 3 138

hvězdná velikost: 7 — fi 5 —4 3 o 1 0 neurč. S
počet m. 3 4 9 3 14 31 44 18 12 138

Z těchto bolidů došlo o m eteoru ze *14. V III. 21* 52"* 40 zpráv, o m e
teoru současně pozorovaném 5 zpráv, o m. z 17. V II. 4 z., o meteorech z *211. 
VII. 22* 12"* a 22* 44>». 2. V III. 23 7 po třech o rn. z 9. I I I .,  20. IV., 
*21. IV., 22. IV , o dvou m. z 23. IV., 30. VI., 1ti. IX ., 13. X ., dvou *14. X I., 
IM* dvou zprávách, ale jen u  d a t označených * je  možno dráhu podrobněji 
vyšetřiti. Při vyhledávání zeměpisných souřadnic ]x>máhal mi p. Žižka. při 
pořádání lístkového seznamu sl. \  . N ováková; oběm a za jejich pomoc 
srdečně děkuji.

S c h ů z k y  a k u r s y .  Schůzky sekce konány příležitostně, prům ěrně 
po 2 měsících. V jarních  měsících uspořádán byl kurs ve 4 večerech, ve 
kterých referent vyložil význam , účel a způsob pozorování i redukcí meteorů.

M ap y . A rchiv náš byl obohacen o 2 m apy v gnomonické projekci:
I. pro Leonidy (dekl. — 30°), 2. polární; obě vykreslili p . J .  R ychlý a sl. 
\  . X ováková. Sl. Polanová. N ováková a p. K adavý postarali se o vyhotovo
vání kopií pro korespondující stanice.

Se zahraničním i společnostmi udržovali jsm e přátelské styky  a navázali 
nové; ty to  projevily se zasláním cenných speciálních publikací (Olivier. 
\am m a m o to ) a zm ínkou o činnosti naší sekce v  časopisech: Popular A stro
nom y (Olivier) a The O bservátory (King).

\  závěru děkuji všem, kteří nám  věnovali svou přízeň; všem pozoro
vatelům . kteří přes nepřízeň počasí i m alou frekvenci létavic zůstali nám 
věrným i —  někteří již po několik roků p la tí náš největší dik a zároveň 
prosba, aby v té to  soustavné práci i dále pokračovali. />  j- <;HtU v r

/p ráva  správce hvězdárny.
Pro různé nepředvídané okolnosti se stalo, že hvězdárna na Petříně 

ani v minulém roce nebyla ještě úplně dostavena. V lednu, únoru a březnu 
zm ontovány byly kopule střední a západní a opatřeny  krytem . Xa to  násle
dovala v dubnu m ontáž dvojitého Zeissova refraktoru ve střední kopuli 
a instalatérské práce pro elektrické a telefonní vedení a časovou kontrolu. 
Hodiny objednané z Vídně od firm y Satori došly v létě a um ístěny bylv 
v knihovně s hodinami firm y Zenit jakož i s hodinami | h> zemřelém členil 
sjjolečnosti prof. Mikešovi. \  letních měsících byla také upravena m ístnost 
pod západní kopuli k  prom ítání Slunce a pořízen k tom u účelu eoelostat. 
Mezitím pracovalo se v obou nově postavených kopulích na otáčecím  za
řízení. V podzimních měsících věnována byla péče všem  pracím k  zajištění 
bezvadného chodu dvojitého refraktoru , aby ta k  bylo možnost jím  pracovati. 
Xa konci minulého roku zbývaly k provedení již jen některé práce vnitřn í 
a úp rava sadu kolem hvězdárny.

Mimo budovu hvězdárny postaven byl na přilehlém pozemku na baště 
dřevěný domek pro astrograf a jiný  menší domek postavila si sekce pro 
pozorování prom ěnných hvězd sama.

Možnost p řístupu  na hvězdárnu na večer byla zlepšena tím , že bylo 
zavedeno elektrické osvětlení petřínských sadu až k restauraci „X a Xebo- 
zízku" a sady' zůstaly otevřeny v době zimní až do osmi a devíti hodin večer; 
v době letm  byl přístup  m ožný až do jedenácti hodin v noci a tak  návštěva 
veřejnosti na hvězdárně nebyla již spojena s takovým i potížem i jako před 
tím . Zbývá ještě osvět liti malý úsek cesty od restaurace k hvězdárně..



]V ístuj> bude jeste  /,le|*si*N. až se bude jez.Hli zase jh> lanové dráze, což má 
být i již v r. 1931.

Třebaže v minulém roce 1930 mohlo být: používáno k různým  pozoro
váním  toliko hledače komet, hvězdárnu navštívilo 11.627 osob. Pro pozoro
vání byly za celý rok 103 večery příznivé i p řipadá na jeden příznivý večer 
prům ěrně as sto návštěvníku. V celkovém počtu zahrnuto  je 140 skol a spolků

z ročního počtu 11.(527 osob. Je s t patrno , že té to  doby měsíců nutno  zvláště 
využiti, neboť v tom  období jest v Petřínských sadech za krásných jarních 
dnů a večerů velmi mnoho obecenstva, také v té  době jsou školní výlety. 
To bylo seznáno již v roce minulém a někteří členové v  době několika týdnů  
prováděli hosty večer i v nedělích po celý den po hvězdárně a podávaly jim  
výklady. Všem náleží vřelý dík za jejich obětavou práci.

Počet návštěv  Počasí
členů spolků jedu. úhrn. př. méně př. nepříz. 

Loden 209 7 123 19(5 528 (5 3 22
Únor 199 9 171 122 492 12 5 I I .
Březen 271 (5 155 138 564 8 2 21
Duben 322 7 237 42(5 985 5 (i 19
K věten 389 40 1354 1941 3(584 8 7 1(5
Červen 317 52 1272 774 23(53 19 t 4
červenec 1(51 I 33 284 478 II 5 15
Srpen 208 241 449 13 3 15
Září 254 9 425 132 811 3 13 14
Říjen 308 4 99 9(5 503 9 3 19
Listopad 281 4 122 140 543 •> 8 17
Prosinec 175 1 32 20 227 4 1 2(5

3094 TÍO 40 2 3 45 1 0 11 (527 1 03 (53 1 99

/p ráva  sekce pro pozorováni hvěztl proměnných za rok 1930.
Nepříznivé pom ěry a okolnosti, datu jící se již od založeni sekce, zdržo

valy její vývoj ještč v prvé polovině uplynulého roku. Teprve překonáním 
jich byl dán další vývoj sekce ve všech směrech, k terý, d íky pilným  pracovní
kům. které sekee nalezla, nastal ve druhé polovici minulého roku. Program 
sekce, vytčený v počátcích prvým  předsedou p. Fr. Schúllerem, byl změněn 
v tom  smyslu, že k pozorování byly  zvoleny pouze hvězdy ty p u  nepravidel
ného nebo dosud neznám ého, neboť za našich pom ěrů jedině zde bylo 
možno, vzhledem k činnosti organisací cizích, dosáhnouti vážných výsledku 
a přispěti tak  k práci mezinárodní. P řekážkou byl naprostý  nedostatek 
m apek pro ta to  tělesa, jež by la dosud většinou sledována velice málo nebo 
vůbec sledována nebyla. Bylo nutno nejprve vypracovat! veškeré m apky 
z hvězdných katalogů, podle skutečného stavu oblohy upraviti a pak teprve 
je rozmnožiti. D íky nadšené a vy trvalé spolupráci kol. sl. Aleny Míildnerové 
byl ten to  úkol v nedlouhé době úplně vykonán, takže dnes m ám e originální 
m apky pro více než 100 hvězd. Původně jsm e hodlali m apky rozmnožovat! 
modrotiskem, ale později bylo přikročeno k reprodukci světlotiskem , který 
prvý způsob v m nohém  předčí.

Po odstraněni nedostatku m apek bylo možno všem členům sekce 
v tom to ohledu úplně vyhověti, což se projevilo znam enitým  vzrůstem  počtu 
pozorování, jak  ukazuje ta to  tabulka (prvý sloupec udává počet pozorování 
v r. 1929. druhý  v  r. 1930 a tře tí celkový počet pozorování):
Z. Balík ____   50 72 122 F. K a d a v ý   280 2110 2390
A. B lá h a   123 123 Z. K o p a l   553 44(55 5018
V. Č e rn o v   102 332 434 J .  Ivraft   3(5(5 36(5
K. Goňa ...........  27 27 V. L itvan .........  51 51
M. H vlm ar . . . .  53 53 AI. Matousek . . 220 220
V. Izěra ...........  174 40 214 V. N ováková 24 3 27



A. Polauová . . . .  24 165 189 M. S tclřovský . . .  64 64
R .R a jc h l .............  432 432 V. Š edý   ___  114 7n 184

V. V and .............  124 124
Pučet pozorování dosáhl již čísla 10.038, což je proti m inul, rokli vzrůst 

o 1000%. Jakm ile se shrom áždily větši pozorovací řady , byly  redukovány 
a tu  nás naše naděje při volbě program u nezklamaly. Dosud byla zpracována 
•sice teprve polovina shromážděného m ateriálu, ale získáno bylo již tolik 
zajím avých výsledku, že můžeme býti s nimi velmi spokojeni. Pro 10 dosud 
neznám ých hvězd odvodili jsm e již elem enty m ěnlivosti a také pro osta tn í 
již pozorované hvězdy naše pozorovací řad y  m ají tolik nového, že til není 
možno poflati úplného referátu  o přesných výsledcích. X ěkteré byly již 
otištěny v Říši hvězd; zprávu o dvou nově objevených prom ěnných uveřejnil 
podepsaný v Astronomische Naehriehten Xo 5771 a některé k ratší zprávy 
v publikaci „B eobacht. Z irkular d. A. X. Veškerá souborně zpracovaná 
pozorování budou v nejbližší době uveřejněna jako  publikace Štefánikovy 
hvězdám y.

Činnost sekce se však neomezila pouze n a  práce visuální. Jakm ile vzrostl 
počet spolupracovníků, bylo počato sledovat i mění. hvězdy fotograficky. 
Práce byly konány většinou Špalcovým astrografem , k terý  sekci lask. za
půjčila sl. Y. Xováková. Přístroj jest na baště před hvězdárnou, kde 
byl proň v r. 1929 vystavěn sloup a na podzim r. 1930 byl opatřen  
domečkem s odklopnou střechou, k te rý  postavil člen sekce, p. V. Izera. 
Xěkteré poslední sním ky byly exponovány 4palcovým astrografem  hvěz
dárny. k te rý  sekce fotografická dala naší sekci k disposici. V programu jest 
jednak  objevování nových prom ěnných cestou fotografickou, jednak  sledo
vání určitých prom ěnných ve fialovém světle. Fotografovali tito  členové: 
Bláha 4 sním ky — 3 h 50 m in.. Izera 7 sním ků 6 h  10 min.. Kopal 1(5 
sním ků — 15 h 40 min., X ováková 1 snímek 45 min. Celkem bylo expo
nováno 28 negativů 26 h 35 min. Bohužel nem ám e ještě potřebné aparatu ry  
a pozorování sam a. pro nedostatek  jasných nocí i pozorovatelů, nejsou ještě 
dostatečně početná, takže ještě nebyla hrom adně zpracována.

Dalším naším  projektem  byl fotom etr. Originální návrh  podal a kon
strukci bezvadně provedl p. V. Vand. Podrobný popis přístroje, kterým  
budem e prom ěřovat! jasnost sekvencí a sledovat i některé význačné pro
měnné, bude uveřejněn v Říši hvězd. Pro pozorování v určitých, přesně 
definovaných oborech spektra byly objednány od fy C. Zeiss 3 filtry . V ý
sledky. k teré ta k  získáme, budou doplňovati ]H’áce visuální a poskytnou 
ucelený obraz o fysikálních převratech, k teré měnlivost způsobují.

Aby bylo navázáno užší spojení s venkovským i členy sekce, byl I I . roč. 
Cirkuláře sekce vydáván šestkrát ročně ve zvětšeném  rozsahu. Členům sekce 
jest posílán zdarm a, pro nečleny jest předplatné 10 K č ročně. X ový ročník 
obsahuje kromě obvyklých rozvrhů pozorování řadu pěkných článku a 
získal mezi členy Společnosti asi 50 abonentů.

Celkem možno s uspokojením přehlédnout! činnost sekce v minulém 
roce. Byla jí dána pevná organisace, zajištěna její nezávislost na organisacíeh 
cizích, s nimiž však byly navázány s tyky  a položeny základy k další práci. 
N utno ovšem zdůrazniti. že vykonané úkoly byly vykonány jen s pomocí 
horlivé a nadšené snahy některých členů, k terým  za veškeré práce, vyko
nané pro sekci, srdečně děkuji. Děkuji především výboru Společnosti, ze
jm éna pp. J .  Šipkoví a Dr. A'. Xechvúemu za vzácné pochopení snah  sekce 
a všestrannou podporu m orální i hm otnou, sl. Vítěze Novákové za p ro 
půjčení fotografického dalekohledu, sl. Aleně M úldnerové za výpom oc při 
vynášení orig. m apek z katalogů, pp. H ylm arovi, Bláhovi a Matouškovi za 
výpomoc při redukci pozorování, p. Izerovi za stav b u  dom ečku pro foto
grafický dalekohled, p, V. Vandovi za konstrukci fotom etru a veškeré práce, 
k teré pro sekci vykonal: m ůj d ík  náleží konečně všem pozorovatelům  sekce, 
zvláště p. K adavém u, za píli v pozorování, kterým  umožnili rozkvět sekce.

D osavadní předseda sekce p. R. R ajchl se dalšího vedení v prvé polovici 
roku pro nedostatek volného času vzdal a vedením  sekce byl pověřen od té
dobv podepsanv. , , ,  ,, .- 1 Zdenek Kopal. v. r.
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Podepsani revissoři účtů  prohlédli závěrkové účty  České astronom i
cké společnosti za správní období od 1. I. do 31. X II . 1930 a prohlašuji, 
že účtování shledali správným .

V Praze 14. března 1931.
Dr. Karel Kuchyňka, v. r. Ing. Ja n  SitnáSek, v . r.

Sumniaries.

Aíi iiiia 1 report of tlíc Ocská astronom ická společnost (Czech astrono- 
ntical society) in Praha. Situation on March l í t l i  1931. The Czech astrono- 
mical society is now in the 13th year of its existence. I t  counts 853 members, 
pubhshes the jo u rn a l.. ftiše hvězd” and arranges m em bers' meetings. D uring 
the  years 1930 31 it published two etlitions: K a r e l  X o v á k :  C hart of the 
northern hem isphere w ith the new lim its of the  constellations in accordance 
w ith  the  decision of the In ternational Astronomical Union and a Mobile 
planisphere w ith the new limits of the  constellations and  w ith  a chart of the 
moon by K. Anděl in reduced size. The seat of the  society is the  Lidová 
hvězdárna Štefánikova (Štefánik 's popular observátory) P raha on the  hill 
Petřín . The observátory has th ree cupolas, two small honses with liftable 
roofs, room for projection of the Sun, laboratory , clock room, library  and 
some other rooms. The biggest appara tu s is a 8 inches telescope for research 
of comets (comet-seeker). a 8/7 inches double refractor w ith a foeus of 
3.400 mm, both from C. Zeiss, besides some o ther smaller apparatus, astro- 
graphs and a sta tion  for photographing of meteore. In  connection w ith the 
society are speciál sections viz. a solar section, m eteoric and  photographic 
section as well as a section for observing variable star.-s. This year the most 
im portant work on th e  observátory was the  photographical following of the 
planetoid Eros which has been successfully executed by Mr. Xechvíle. The 
president of the  society is Mr. Fr. Xušl, professor of the U niversity and 
director of th e  Xational O bservátory in P raha, secretary is .Mr. J .  K lepešta. 
Address of the society: Česká astronom ická společnost, P raha-Petřín . L i
dová hvězdárna Štefánikova, Czechoslovakia.

Report of tlie solar section for tile year 1930. D uring the  year 1930 we 
continued to  observe the solar ac tiv ity  statistically . The tab le in the Czech 
tex t shows the results i. e. th e  observer’8 nam e, observation plače, telescope 
used for observation (diam eter of the object-glass and  enlargem ent). m ethod 
of observation ( )>. . .  projection, d . . . direct observation) and th e  num ber 
of th e  observations during each three m onths. The to ta l of observations 
obtained in the course of the year 1930 am ounts to  1220 and oompletes mír 
series to  (i31 5.

Report of the section for observation of meteors iluriiii; the year 1930.
The ac tiv ity  of the section for observation of meteors during the  year 1930 
appears from the  annexed tables. Table I  shows a list of the observation 
places, tab le I I  informs tis as to  the ac tiv ity  of the various observers; to  
each nam e of th e  alphabetic register is added an abbreviation of the obser
vation plače (see table I), the num ber of nights during which observations 
have been made, the to ta l of hours, the num ber of meteors which have been 
registered statistically  and the to ta l of the traced  paths of the  meteors. 
The table I I I  shows th e  division of 95 nights am ong the m onths. The tab leslY  
and V show the division of 138 bright m eteors catalogued on the Lidová 
hvězdárna Štefánikova (Štefánik 's popular observátory) w ith regard to  the 
m onths and the brightness. The deeline in the  ac tiv ity  of th is section against 
last year’s report is due to  th e  circum stances th a t no observation of the 
Perseids was possible in the year 1930 because of unfavourable weatlier. The 
to ta l sta tistica l results obtained by the section since its foundation until the 
end of the year 1930 will appear in a separate publication in the  verv next tim e.



středky; nelze popírati, že úkolu, které čekají na řešení velkými 
stroji je velmi mnoho, že řadu zjevů je možno jen jejich prostřed
nictvím odhalit: naproti tomu je třeba ukázat, že je ještě řada pro
blémů. které čekají na střední i malé stroje, ale že jsou i takové, 
kde stačí pouhé oko. Mezi tyto náleží i pozorování meteorů a jest 
třeba zdůraznit, že 99% našich znalostí o meteorech zakládá se 
11a pozorováních pouhým okem. Teprve v posledních letech začíná 
se používati fotografické komory, světelného dalekohledu k pozo
rování teleskopických létavic a zcela ojediněle spektrografu. Foto
grafická deska však ještě stále zůstává příliš daleko za citlivostí 
lidského oka. pokud jde o krátké okamžiky a tak i pro přítomnost 
zůstane pozorování pouhým okem rozhodujícím v badání o me
teorech. Jak velké pole činnosti rozevírá se každému milovníku 
astronomie, majícímu dobrou vůli a dávku trpělivosti, aby prospěl 
královské vědě! Nebof platí to, co je řečeno v úvodě článku v ý 
rokem velkého současného hvězdáře amerického: »Meteory jsou 
základní důležitosti a málo známé . . .«

Pozorování meteorů není úkolem zcela jednoduchým, jak by se 
na první pohled zdálo. Jedná se ve většině případů o krátkodobý 
zjev, trvající často jen 0’1 sec, ve většině případů 0'3 sec a jenž 
jen u jasných meteoru dostupuje doby 1 sec, neb tuto přestupuje. 
Abychom tedy zachytili všechny význačné vlastnosti meteorů, je 
potřebí pohotovosti, rychlé vnímavosti, bystrosti i paměti, a na
opak pozorování meteorů je dobrým cvikem těchto vlastností. Po
zorování létavic poskytuje vhodnou příležitost seznámiti se doko
nale s hvězdným nebem (souhvězdími) a již proto by každý amatér 
rtiěl projiti školou pozorovatele létavic. Je jisté, že začátečník ne
může ovládnouti všech prvků, které při pozorování chceme určiti; 
je proto nejlépe, když se počne cvičiti v pozorování tak, že se 
účastní pozorování s pozorovateli již zkušenými, kteří mu vždy 
rádi poradí, nebo není-li této možnosti, přibírá jednu charakteri
stiku po druhé podle jejich důležitosti. Při tak rychle mizícím zjevu 
jako jsou meteory, arci vystoupí silně i nedokonalosti a klamy 
lidského vnímání a tak se nezřídka stává, hlavně u začátečníků, že 
dva pozorovatelé, kteří spatřili týž zjev, se neshodnou v ustano
vení polohy jeho dráhy, nebo hvězdné velikosti atd. Záleží mnoho 
na tom. jak meteor byl spatřen, zda přímo, či po straně (doda
tečně): vystupují tu i značně subjektivní názory pozorovatelů. Proto 
ie velmi důležito — když jde o kroužek pozorovatelů, jenž má více 
členů zapisovati zjevy tak. aby z nich bylo možno údaje každého 
pozorovatele osamostatniti — prakticky to znamená připsati k po
zorování každé letavice i jméno (zkratku) pozorovatele a po pří
padě, liší-li se některé údaje několika pozorovatelů, zapsati jména 
těchto všech. Srovnání individuálních pozorování s průměrem umož
ňuje pak studium individuelních odchylek a dá možnost oceniti 
schopnost pozorovatelovu. Nejdůležitějším prvkem pro pozorování 
meteoru je okamžik jeho objevení, nebof tím je fixována i poloha



pozorovatele (Země v prostoru) a místo na nebi. do kterého se 
dráha meteoru promítá; to se fixuje vkreslením stopy do hvězdné 
mapy, nebo alespoň udáním souhvězdí pří pozorováních statisti
ckých; bezpečné vkreslení stopy vyžaduje právě největšího cviki.. 
Ostatní důležité veličiny tu jsou: hvězdná velikost, rychlost, trvání, 
barva a stopa.

Pro možné pozorovací chyby uvažujeme meteory jen v y -  
minečně jako jednotlivce (vyjma velmi jasné, nebo jinak v ý 
značné), zpravidla je uvažujeme jako celek (kolektivum) a p< - 
užíváme na ně statistické metody; a tu právě se vzájemně rusí 
náhodné odchylky (pozorovací chyby) podle zákona o velkých 
číslech. Nutno ovšem dáti velmi bedlivě pozor na odchylky sou
stavné. k jejichž zjištění je právě velmi důležité získati pozorování 
různých pozorovatelů (subjektivní odchylky) a z různých pozorova
cích míst (k vyloučení »místních« odchylek). Arci i pak nutno peč
livou diskusí vyloučiti pokud možno každý zdroj soustavných chyi'. 
a není-li to možno, alespoň k němu náležitě přihlížeti. 2e je třeba 
naprosté poctivosti při pozorování i zápisu, to se rozumí v každé 
vážné práci samo sebou; je třeba naprosté upřímnosti, na př. ie 
třeba uvésti v protokolu únavu — dostaví-li se — i každý jiný ru
šivý vliv (mraky, světlo a p.). Hleďme s počátku se vystříhati moc
ných rušivých vlivů, nekonejme proto pozorování (soustavných^ 
za silného měsíčního svitu, nebo je-li mnoho oblaků. Pokud možn  ̂
hleďme pozorovati vždy za stejných podmínek.

Pozorování meteorů je možno rozděliti na tři skupiny:
1. N á h o d n á  p o z o r o v á n í ,  mající cenu hlavně když sc 

týkají jasných meteorů, o nichž je pravděpodobno, že vzbudily 
obecnou pozornost. Je to obor. ve kterém by měli s námi spolu - 
pracovati všichni členové Astronomické společnosti — ať tím, že 
by nám poslali vlastní pozorování — ať tím. že by poučili ne
informované pozorovatele a pomohli jim cennou zprávu sestavit. 
Sem náleží konečně i pozorování teleskopických meteorů, příleži
tostně spatřených hlavně pozorovateli měnlivých hvězd. Apelu
jeme tu na spolupráci se sekcí proměnných hvězd a fotografickou!

2. P o z o r o v á n í  v e l k ý c h  r o j ů .  Pozorování k poznání 
složení a variací velkých meteorických rojů. Jejich sledování hodí 
se i pro studium pozorovacích metod, osobních chyb a p., neboť 
frekvence těchto rojů bývá dosti veliká. Konečně zjev bohatéhi 
roje je odměnou všem vytrvalým pozorovatelům za jejich námaht 
v období meteory chudém.

3. P o z o r o v á n í  s o u s t a v n á .  Tato pozorování mají nei- 
větší vědecký význam; to je také vlastní pracovní pole naší sekce. 
Účelem jejich je zajistiti početnost i fysikální vlastnosti létavic 
v různých dobách ročních i nočních. Proto je potřebí pozorovati. 
pokud tomu síly a povětrnost dovolí, za každé jasné bezměsíční 
noci (alespoň 1 až 2 hodiny). Tento druh pozorování vyžaduje 
mnoho nadšení pro podnikané dílo, neboť k dosažení uspokojivých



výsledků je zapotřebí několikaleté činnosti; je třeba stejné trpělivě 
pozorovali v obdobích na meteory chudých, tak jako bohatých, za 
chladných zimních nocí, jako za vlahých nocí letních. Tyto pře
kážky často odstraší pozorovatele a tím si vysvětlíme, proč dobrých, 
dlouho pozorovacích řad je tak málo. Ten, kdo toto obtížné dílo 
vykoná, praví známý německý badatel Hoffmeister. zachová své 
jméno trvale v historii badání o meteorech, neboť dlouhé řady jsou 
vzácností. — Na tomto programu jsme započali loňského roku pra- 
covati a bohdá, že při vytrvalosti několika našich houževnatých 
členů, podaří se nám tento program sledovati i dále.

Pozorovacích metod užíváme čtyr:
1. Metody statistické, kde hlavně jde o početnost létavic, pří

padně i o rozdělení různých charakteristických veličin -(velikosti, 
rychlosti atd.).

2. Zakreslování, kdy s nej větší pečlivostí hlavně vkreslujeme 
stopy drah meteorů do hvězdných mapek, abychom mohli určit 
iednak původ meteoru (radiant), a pro případ, že meteor byl po
zorován i s jiného místa, abychom mohli určit výšku bodu vzniku 
a konce.

Ostatní metody vyžadují přístrojů; jsou to:
3. Metoda fotografická, kdy k zachycení jasných meteorů po

užíváme světelných objektivů.
4. Teleskopická, užívající světelného dalekohledu o velkém 

zorném poli k zachycení slabých meteorů teleskopických.
Osudky odborníků o amatérských organisacích jsou různé: 

O. Hoffmeister pohlíží na ně skepticky -  z vlastní zkušenosti: ně
mecká organisace po životě několika měsíců ztroskotala. Amatéři 
— podle Hoffmeistera — se omezují zpravidla na »věčné« pozo
rování Perseid, kdežto v obdobích meteory chudých nadšení po
klesne a pozorovatelé přestanou pozorovat, ač právě v té době 
sledování (soustavná) mají největší význam. Je velkou zásluhou 
Ch. Oliviera, ředitele hvězdárny v Upper Darby v Pensylvánii, že 
dovedl organisovati amatéry Spojených států Sev.-Am.. takže vy 
konali dodnes velmi krásný kus práce. Stejně je tomu tak v Rusku 
i v Anglii, kde se našli odborníci, kteří dovedli využiti a upraviti 
nadšení amatérů na tomto poli. Je potěšitelnou skutečností, že i u nás 
se pracuje v meteorické astronomii; je nám velkým povzbuzením, 
že naší činnosti si všímá jak americká společnost »Meteor Society® 
(se svým vůdcem Olivierem v časopise »Popular Astronomy«), tak 
i britská sekce meteorická (prof. King v časopise »Observatory<0; 
ale tato pozornost nás zavazuje k další činnosti ještě intensivnější 
a pokud možno nejvíce hodnotné.

V řadě dalších článků pokusím se pojednati o pozorovacích 
metodách a pomůckách, aby ti, kdož mají dosti dobré vůle a vy
trvalosti, mohli s námi úspěšně spolupracovati. Staňte se aktivními 
členy sekce pro pozorování létavic. Pozorujte meteory!



Zprávy sekcí pozorovatelů.

Ze sluneční sekce.

Velké skvrny viditelné v polovici února. Po období poměrného klidu 
zvýšila se v druhé polovici měsíce února podstatně sluneční činnost. 
Z drobné skupiny skvrn, k terá se vynořila na východním slunečním 
okraji 13. Il„ v y n o řila  se během několika dnů rozsáhlá skupina. Velké 
mohutnosti nabyla 20. II., kdy procházela středovým  poledníkem Slunce. 
Tehdy dosáhla délky 134.000 km. Velká skvrna skupinu předcházející, byla 
podlouhlá a 12kráte větší než naše Země. Druhá veliká skvrna, skupinu 
uzavírající, byla kruhová a asi lOkrát větší než naše Země. Obě byly vi
ditelné prostým okem. Spojením obou skvrn vytvořil se pás skvrn, kte
rých bylo v petřínském hledači komet při lOOnásobném zvětšení napočteno 
na 150. Dne 26. II. zmizela za západním slunečním okrajem. V. G.

Důležité upozornění členům sluneční sekce. Prosím členy sekce, aby 
svá pozorování zasílali pokud možno nejdříve po ukončeném čtvrtletí — 
nejpozdě.ii do 15. dne prvního měsíce dalšího čtvrtletí. K pozorováním 
došlým po této lhůtě, nebude příště přihlíženo. V. (/.

Ze sekce pro pozorováni meteorů.

G. C.

Velké meteory r. 1930.
D odatky:

s  •§ J  = vel.

XI. 26. 
XII. 2'i.

4 27 — 3
0 48 — 2

Vir
Mon-Pup

pozor.
H. m ísto

3m Ondřejov 
3™ Ondřejov

Pozorovatel

14-8 +  49-9 F. Schiiller, 
14-8 + 49-9  F. Schúller,

*

Velké meteory v lednu a únoru 1931.

I. 17. 17 00 — 1 Gem 3 " Praha-LHŠ. — 14-4 +50-1 F. Kadavý,
II. 20. 0 30 v. j. S-N 2/3 Kamenice n.L.— 15T +  49'3 .1. Sedláčková,
II. 20. 17 57 — 0-5 P er 3nl Praha-LHŠ. — 14-4 +50-1 F. Kadavý,
II. 24. 21 10 — 1 Gem-Tau 4™ Praha-LHŠ. — 14-4 +50-1 J. Štěpánek.

O meteoru z 20. II. 0-30 se uvádí, že jeho světelný zjev byl provázen 
detonací. Podle údaje, že zvuk nastal »co by deset napočítal«, by plynulo, 
že výbuch nastal v nevelké výši. Bylo by zajímavé zjistiti další podrob
nosti a prosíme, aby nám byly zaslány.

P o z o r o v a t e l é ,  k t e ř í  b y s t a  m o h l i  p o z o r o v a t  s o u 
s t a v n ě  l é t a v i c  e, h l a s t e  s e  n a  L i d o v é  h v ě z d á r n ě  Š t e -  
í á n' i k o v  ě. V. G.

Zpráva sekce pro pozorování proměnných hvězd.

Počátkem února byla dokončena redukce letních a podzimních pozo
rovacích řad, o nichž možno podati tyto výsledky.

GH erculis. Redukce 74 pozorování (pp. Kadavý, Kraft a Kopal) uka
zuje dosti pravidelnou křivku o periodě 87‘5 dne, v amplitudě 5T5—5-56. 
Předběžné elementy jsou tyto: Max =  2426286 +  87'5 E.

R Scuti. Letošní pozorovací řada 80 pozorování (pp. Kadavý, Šedý, 
Kopal) ukazuje asi tyto podrobnosti: počátkem roku hvězda stoupá a do
sahuje ostrého maxima 5-39m* v červenci, poté nastává pozvolný pokles.



končící rovněž dobře vyznačeným minimem (sekundárním) vel. 6-2S a 
opět nastává vzestup. Letos pozorované změny nedosáhly ale velikostí 
změn loňských.

RY Bootis. O této cepheidě bylo již v tomto časopise referováno a 
uvádím pouze definitivní elementy: Max =  2426166-43 +  8-78 E. M—m =  
3-70d. Ampl. 7-05—7-19ms. Výsledek je krásným důkazem přesnosti Arge- 
landerovy metody. Velice zajímavý, i se stanoviska kosmogonického, je 
vliv sekundář, členu na periodu této cepheidy, jak s,e jeví koncem roku.

V Aquilae. I o této hvězdě bylo již referováno. Velice ostrá maxima 
nastala ve dnech 12. a 28. listopadu, kdy hvězda stoupla během jediného 
dne o 0-7ms! Sestup byl poněkud povlovnější.

AF Cygní. Tato hvězda, jedna z nejzajímavějších proměnných, byla 
sledována v r. 1930 pp. Kadavým, Kraftem a Kopalem. Redukce 82 po
zorování ukazuje velmi zajímavou křivku o amplitudě 6-45—7-951'1*. Ma
xima i minima jsou velmi ostře vyznačena, takže p r o  m i n i m a  možno 
odvoditi vzorec m =  2426351-3 +  91-0 E, tedy hodnota o něco větší, než 
dosud udávaná. Naproti tomu maxima nebývají ani stejně vysoká, ani ne
následují ve stejných čas, intervalech. Maxima jsou rozdvojena, prvé z nich 
bývá méně jasné. Interval mezi oběma jest, jak se zdá, konstantní, a to, 
26 dnů. Podle toho byla by hvězda třídy K VTau. Někteří autoři ji však 
pokládají za třídu zvláštní.

U Delphini. Tato hvězda byla v roce 1930 sledována pp.- Kadavým. 
Kraftem a Kopalem. Vykonaných 114 pozorování spolu s loňskou pozoro
vací řadou (140 poz.), dává neobyčejně cenné výsledky. Hvězda je určitě 
typu R V T au , jak bylo usuzováno již dříve. Extremní perioda (2 P  =  354-i). 
nejdelší dosud známá pro tuto třídu, a jiné charakteristické vlastnosti činí 
z ní jednu z nejzajímavějších hvězd této skupiny. Perioda vedlejší (P) ie 
140 dnů. Hlavní maximum je 6-36, vedlejší 6-71, minimum pak 7-05n,s. Tvar 
křivky v prvé polovině podléhá nějakým vlivům. V r. 1929. nedlouho 
před vedl. maximem, nastal pokles, jenž na křivce se jeví sedlovitou 
prohlubní: je nepříliš hluboký a vedl. maximum není příliš ostře defino
váno. V r. 1930 se pokles opakoval mnohem výrazněji a vedl. max. je 
velice ostré. Pokles z vedl. max. do minima je u obou period přesně 
stejný, a trvá  26 dnů, rovněž amplituda a další tvar vzestupné větve jsou 
úplně shodné. Hlavní maxima jso u ' velmi ostrá, ale jejich pozorování je 
na závadu to, že hvězda právě zapadá.

X Herculis. Tato proměnná, naprosto nepravidelná podle poz. pp. 
Kadavého, Hylmara, Krafta. Šerého a Kopala (celkem 72 poz.) ukazuje 
veliké, ploché maximum v jarních měsících min. r. V červnu hvězda opět 
slábla a dále, až na malé maximum koncem srpna se chovala normálně.

AE Aurigae. Tato hvězda, kolem níž byla na fotografiích velikým re
flektorem na Mt. Wilsonu objevena jedna z nejkrásnějších síťovitých mlho
vin, podle pozorování pp. Kadavého a Kopala dostoupila počátkem r. 1930 
dvakrát maxima vel. 5-20, vždy dosti dobře definovaného. V případě, že 
nejde o coronidu, předběžné elementy by zněly takto: M ax=2426022 +  51 E. 
Amplituda 5-20—6 -0 0 n,s.

E Aurigae. Pozorování pp. Izery, Kadavého a Kopala z konce r. 1929 
a počátku r. 1930 ukazují pam átný vzestup, k terv  byl ukončen asi i. d. 
2426015.

S Scuti. Tato zajímavá, dosud neznámá proměnná, podle pozorování 
pp. Kadavého a Kopala, jevila zcela pravidelnou křivku, vyhovující těmto 
elementům: Max =  2426264-3 4- 27‘4 E. Amplituda 7-2—7-8 není konstantní. 
Některá minima dosáhla až 8-0 vel.

UW Draconis. Během r, 1930 pp. Kadavý, Kraít a Kopal učinili celkem 
<4 pozorování. Křivka má tvar naprosto nepravidelný, s význačným ma
ximem v červenci min. r. Počátkem r. 1931 nastal patrnější pokles. Jinak



se jasnost hvězdy mírně měnila v mezích 7'37—7'54. Proměnná je podle 
P. Hagena a Beckera v temné mlhovině a měnlivost jest tudíž asi původu 
ryze fenomenálního.

R X B ootis. Tvar křivky je úplně nepravidelný. V prvé polovici r. 1930 
se objevilo maximum vel. 7-75, poté následoval rychlý sestup, k terý  v čer
venci dosáhl minima 8-52. Dále hvězda pozvolna stoupala. Vzestup byl 
rušen několika podružnými maximy. Tvar křivky, odvozené z mých po
zorování. souhlasí velmi dobře s křivkou, kterou publikoval v Astr. Nachr. 
-Lause.

393.1929 Bootis. Tato proměnná, objevená předloni p. R. Rajchlem, 
jest podle mých pozorování hvězdou krátkoperiodickou, s těmito .elementy: 
Max =  2426187-4 +  36-8 E, M—m =  15’7d, 7-8—8 \3 n|2. Třída buď b Cep neb 
RV T au v  tom stadiu, kdy se fáse překrývají.

R Coronae. Hvězda byla v r. 1930 podle 80 pozor. pp. Hylmara, Še
dého, Kadavého. Kopala a  Krafta skoro konstantní, v  mezích 6-13—6‘17m£. 
Koncem pozorovacího období byl zaznamenán některými pozorovateli 
m írný sestup na 6-40, o  němž není ještě rozhodnuto, je-li reelní, či pri- 
padá-li na vrub pozorovacích chyb.

o Herculis byla podle 98 pozorování pp. Kadavého a Kopala konstantní 
na vel. 3-85P. D.

Veškeré výsledky, letošní i loňské, spolu ještě s pozorovacími řadami 
zimními, o kterých bude zde podán referát později, budou v jarních měsících 
souborně uveřejněny jako publikace Štefánikovy hvězdárny. Redukci prvé 
a předposlední hvězdy pečlivě vykonali pp. kol. Matoušek a RNC. Hylmar. 
Oběma srdečně děkuji. Další pečlivá pozorování sekci zaslal p. RNC. 
Z. Balík.

Ztl. Kopal.
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K axiální rotaci hvězd. V »Astrophysical Journal« uvádí O. S t r u v e 
výsledky zkoumání axiálních rychlostí obou složek spektroskopické dvoj
hvězdy aVirginis. Rozšíření čar poukazuje na ekvatoriální rychlost úhlavní 
složky 200 km  za vteřinu, u menší složky 50 km. Z toho vyplývá, že polo
měry obou složek, tvořících dvojhvězdu jsou v poměru 4 :1  za předpo 
kladu, že u spektroskopických dvojhvězd jsou úhlové rychlosti rotace obou 
složek stejné. Studium většího množství hvězd vedlo k závěru, že stálice 
časných spektrálních typů otáčejí se velkými rychlostmi, kdežto dále rych
losti ubývá, až u tříd Q, K, M nebyla zjištěna tém ěř žádná rotační rych
lost. Ukazuje se dále, že mezi těsnými spektroskopickými dvojhvězdami 
a rychle otáčejícími se hvězdami typu B a A jest zřejmá s o u v i s l o s t ,  
eož je poznatek pro další astrofysikální závěry jistě důležitý. Raichl.

Zprávy Lidové hvězdárny Štefánikovy.

Návštěva a pozorování na hvězdárně v únoru 1931. V únoru bylo 
pro astron. pozorováni velmi nepříznivé počasí. Ve večerních hodinách 
bylo většinou zataženo. Celkem bylo po 21 večer zataženo, po 5 večerů 
bylo oblačno a pouze 2 večery byly jasné. P ro to  také návštěva na hvěz
dárně byla velice slabá a nebýti hromadných výprav školních, byla b\ 
ii-patinou. V měsíci navštívil hvězdárnu celkem 331 host. Z toho bylo 
176 návštěvníků z hromadných návštěv, 131 člen a pouze 24 návštěvy 
tod no tlivé. Hromadné návštěvy byly tyto: Sdružení »Osamělých«, Praha 
<21 úč.). R. gymnasium, P raha XII. (25 úč.), St. gymnasium. P raha XII..



Posiční mikrometr od firmy W elhartickv a Pachner ve Vídni. 
(Viz zprávu jednatele k valné hromadě.)

Kasetová část a okulárový konec astrografu Konigova.



VII. tř. (28 účastníků), St. gymnasium, Praha XII.. VIII. tř. (20 úč.). V. třída 
obecné školy dívčí ze Smíchova v39 úč.) a Reál. gymnasium z P rahy  XI. 
(43 účastníci). Pro návštěvy bylo konáno celkem 5 večerních pozorování 
(Luna. Jupiter, Mars. mlhovina v Orionu, hvězdokupa v Perseu, a Plejády) 
a jedno pozorováni slunečních skvrn.

Program pozorování na duben 1931. V prvé třetině měsíce dubna bu
dou pozorovány planety Jupiter a Mars a některé dvojhvězdy, i Luna 
v úplňku. Ve druhé třetině budou pozorovány některé hvězdokupy a mlho
vina v Orionu, ve třetí třetině dubna Luna v prvé čtvrti a planety Mars
a Jupiter. Ježto jsou nyní sady později zavírány, bude hvězdárna přístupna
obecenstvu až o 20. hodině, nikoli o 19. hodině, jako- bylo dosud. Na 
hvězdárně se dokončují poslední montážní práce, takže bude možno asi 
v dubnu pozorovati již všemi třemi dalekohledy. V neděli bude vždy
hvězdárna přístupna od 10. hod. do 20 tíod.

OOOOOOOOOOOOOOOO 
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VI. výborová schůze byla 14. března za účasti 11 členů výboru. Bylo 
přijato 7 nových členů a projednána došlá korespondence. Hlavním bodem 
programu byly zprávy funkcionářů pro valnou hromadu C. A. S.

VI. členská schůze byla 9. března za účasti 44 členů a několika hostů. 
Schůzi zahájil předseda Dr. Fr. Nušl, oznámil pořádání přednášek ital
ského astronoma proí. Q. Abettiho z hvězdárny v Arcetri a žádal pří
tomné, aby se přednášek zúčastnili. Dále vzpomněl sedmdesátých naro
zenin továrníka Dra J. J. Friče. V obsáhlé přednášce vylíčil poutavě dět
ství obou bratrů Josefa a Jana Fričú. jejich studie i odvážné začátky je
jich dílen pro jemnou mechaniku, rozvoj dilen po zlepšení některých mě
řicích přístrojů v oboru cukrovarnickém a konečně zbudováni hvězdárny 
v Ondřejově. Té se Jan Frič nedočkal, a na jeho pamět nazval Dr. Joseí 
Frič hvězdárnu »Žalovs. Potom vylíčil přednášející počátky a vývoj kon
strukce původního stroje cirkumzenitálu. ve kterém jubilant osvědčil se 
jcko velmi vytrvalý spolupracovník a výborný konstruktér. Přednášku za
končil přáním, aby jubilantovi bylo popřáno osudem ještě mnoho let ku 
prospěchu české astronomie.

Výroční valná schůze Č. A. S. za rok 1930 bude 13. dubna o 1 19. hod. 
v posluchárně proí. D ra. Jindřicha Svobody, P raha II.. Karlovo náměstí 
čís. 19, ve II. patře. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet 
členů, bude valná schůze zahájena o pul hodiny později za každého počtu 
účastníků. Program  je obvyklý. Očast všech pražských členů žádoucí. 
Výroční zpráva ie připojena k tomuto číslu.

Upozornění členům. Platíte-li členský příspěvek, předplatné i P ře
hledy úkazů na obIoze« n a j e d n o u ,  nepoužívejte více složenek pošlete 
všecky uvedené platy jedním složním listem. Také jiné platy je možno za- 
sílati toutéž složenkou, je však nutno uvésti třeba jen stručnou poznám
kou. zač je částka posílána. Zejména objednávky publikací musí býti 
vhodně označeny, aby mohly býti včas vyřízeny. Používejte jen jedné 
složenky proto, že ušetříte Společnosti poplatky manipulační, které isou 
nyní značně vysoké. Poštovní spořitelna počítá nyní za každou složenku 
25 haléřů, i když je -touto složenkou posílán obnos nejmenší.

Členská schůze v dubnu je spojena s výroční valnou schůzí a bude 
13. IV. o 19. hodině v posluch. Dr. J. Svobody.

V jarních měsících bude L. H. Š. přístupna obecenstvu každou neděli 
vždy po celý den. Prosíme členy Společnosti, aby se přihlásili na. hvěz
dárně k s-poiupráci (uvádění a provádění návštěv po hvězdárně).

Upozornění. Naše čteifáře upozorňujeme na překlad díla Sirá J. Jeanse 
»Vesmír kolem nás«, k terý  právě vyšel. (Viz insert.)

Majitel a vydavatel Česká společnost astronomická v Praze IV. Petřín 
Odpovědný redaktor Dr. Otto Seydl. astronom státní hvězdárny, P raha I, 
Klementinum. — Tiskem knihtiskárny Jednoty čsl. matematiků a fysiků, 

P raha-2i/kov, Husova (>S

Zprávy ze Společnosti. \
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