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DESET LET' 


BUDOVÁNÍ LIDOVÝCH HVĚZDÁREN 


KAREL STRNAD 

Máme-li dělat stTučnou bilanci činnosti amatérs;ké astronomie za 
uplynulých deset let, musíme se vrátit do doby první republiky, aby
chom si lépe uvědomili, jaký skok jsme na tOlI}to poli osvětové činnosti 
udělali a to zvláště za posledních několik roků. 

Náš lid se již Zla první republiky zaJímalo poznávání všech jevů ve 
vesmíru a dychtil po jejich správném vysvětlení, neboť jasně cítil, že 
snaha tehdejších vládnoucích kruhů je udržovat nejširší vrstvy, pře
devším pracujících v nevědomosti a pověrách. 

Bylo však málo z řad těchto zájemců, kdož se mohli vymanit z exis
tenčních starostí a věnovat se zj/išťová,ní pravdy o vývoji vesmíru, 
vzniku a vývoji na:ší Země a hlavně bylo málo těch, kdožmě1i. nebo 
si mohli zajistit prostředky k zakoupení potřebných astronomických 
přístrojů pro svoji amatérskou práci, kterou samozřeJmě veřejné 
instituce nijak nepodporovaly. Také činnost vědecký'ch pracovníků a 
vědecký-ch ústavů byla znaoně omezena, protože byla snaha, aby vě
decké poznatky zvláště z oboru astronomie zůsrtávaly majetkem pouze 
malého počtu lidí - vědeckých pracovní-ků, aby nebyl podlomen vliv 
církevních a vládnoucích kruhů. Církevní kruhy vytvořily svoji vlastní 
theť)rii o vývoji vesmíru, vzniku ·a vývoji Země a člověka, taikovou 
theorii, která lidi naplňovala úzkostlivou bázní z neznáma a tak se 
snažily udržovat svůi vládnoucí vliv. Snažily se zahalit astronomii do 
mystiky la více podporovaly astrologii, která jim pomáhala udržovat 
lid v područí. 

Proto také musíme ocenit práci některých pokrokový-ch praeovníků, 
sdružených v Čs. astronomické společnosti, 'kteří již za první r'81Publiky 
i za těchto nepříznivých podmínek shromažďovali kolem sebe ty, kteři 
cítili, že byli tehdejšími vládnoucími kTUhy 'podváděni. 

V době okupace se situace v amatérské astronomii v důsledku perse
kuce ještě dále velmi zhoršila. Teprve po slavném vítězství Sovětské 
armády;a jejím osvobození naší vlasti nastal radostný obrat. 

V roce 1945 převzal náš lidově demokratic'ký stát veškerou péči 
o kulturní potřeby obyvatelstva a za.iistil potřebné finanční prostřed
ky, protože naše cesta k socialismu potřebuje člověka uvědomělého, 
radostného, oproštěného od všech nevědeckých názorů, pověr a stra
chu z neznáma. A teprve po roce 1945 se plně rozvinula činnost vědec
kých pracovní'ků a současně :S tím došlo taiké ,k nebývalému rozvoji 
amatérské činnosti našeho pracujícího lidu nla úsecích různých věd
ních oborů, sdružujících :se v zájmových kroužcích, v závodních 
klubech revolučního odborového hnutí, domech osvěty, osvětových 
besedách a na školách, jak ve městech, tak i na vesnicích. Tak byla 
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dána v~em pracujícím 
možnO'st, aby se po svém 
zaměstnání mohli plně 
věnovat svým záj;mům. 
v různých oborech, na 
pHklad hudbě, divadel
nictví, zpěvu, výzkum
nictví, přírodním vědám 
a pod. Naši pracující 
mají na to, aby se 
mohli věnovat po svém 
hlavním zaměstnání dal
šímu sebevzdělání nejen 
'čas, ale i finanční pro
středky a plnou pomoc 
naší vlády, o čemž měli 
za minulé republi'ky pou
'ze možnost snít. 
Mimořádný počet mužů 

iren se zaj:ímá o a:stro
nomii a věnuje jí znač
nou část svého volného 

Kopule Oblastní lidové hvězdárny v Plzni -času. Až do roku 1951 
pomáhala v rozvoji čin

nosti astronomů amatérů podle svých možností Čs. astronomická spo
lečnost, \Za podpory ústředních úřadů, hlavně kolem Edových hvěz
dáren. 

V roce 1951 se ujalo přímého řízení amatérs:ké ,činnosti a výstavby 
Hc!.0vých hvězdáren býv. ministerstvo informací a osvěty ve spolupráci 
s Os. a.stronomicJkou svolečno:stí. Při této příležitO'sti nutno řici, :že Čs. 
astronomická společnost j'ruko rprů1kopnfk amatérské činnosti vykonala 
za dobu ,svého trvání záslužný kus práce. 

V r. 1951 byly již ustavovány za přímé pomoci a podpory min~ster
stva astronomické Ikroužky v 'závodních klubech (['evolučního odboro
véhO' hnuti, :při osvětový-ch besedách a později při domech 'Osvěty a na 
školách. 

Aby byla činnost astronomů amatérů i po stránce odborné správně 
zaměřena a projednány úkoly osvětové činnosti, svola10 ministerstvo 
v prosinci 1952 I. konferenci zástuipců lidových hvězdáren, astrono
mických kroužků a vědeckých prarcovnílků z celé rerpubliiky, na které 
byl položen základ ke !Spolupráci amatérů s odborníky, která se od té 
doby stále r ,ozvíj'í IR prohlubuje. A můžeme říci, že dnes je to již sa'mo
zřejmá a radostná -spolupráce, která přináší velký prospěch amatérům 
j vědecUrým pracovníkům. A tak to má být. Je třeba, ruby ve všech 
vědních oborech vytvářeli odborníci s amatéry pracovní kolektivy. 

Od této první konference prodělává již naše amatérská astronomie 
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bouřlivý rozvoj. Počína
je rokem 1953 jsou již 
ta'ké pravidelně vydává
ny směrnice pro činnost 
astronomi~kých kroužků 
v jednotlivých čtvrtle
tich. 

V roce 1953 a 1954 
uspořádalo ministerstvo 

kultury pro vedoucí 
astronomických krouž

!ků vždy dva týdenní in
ternátní 'kursy, 'které se 
těšily mimořádnému zá
jmu a Ikteré jsou ama
térům značnou 'Pomocí 
v jejich práci. Minister
stvo dále zajišťuje pro 
kroužky vhodnou astro
nomic'kou literaturu a 
názorné pomúcky, kte- Kopule Oblastní lidové hvěz.dárny v Prostějově
rými doplňuje jej:ich s r eflBkt,orem oprů1něru 33 cm 

knihovny. 
V roce 1953 byl'minis

terstvem .kultury vydán statut pro lidové hvě~dárny, podle kterého se 
lidové hvězdárny dělí do tří ,gkupin (typů), podle jejich velikosti a roz
sahu činnosti, a to : 

a) lidové hvě~dárny I. typu (pozorovatelny) - s působností v míst
ním obvodu, 

lb) lidové hvězdárny II. typu (obvodní) - s působností v jednom 
nebo i vice obvodech oIDresních národních výboru, 

c) lidové hvězdárny III. typu (oblastní) - s pŮtsobností v jednom 
nebo více obvodech kra5ských národních výborů ,podle jejich roz
mí'stění. 

Podle !statutu se sta'ly lidové hvězdárny vědecko-osvětovými zařÍ'ze
ními národních výborů, ,čímž se jilm dostalo pevné hospodářské zá
kladny. Současně jim však byly dány velké úkoly, ,které ';'sou zamě
řeny ,ke zvýšení 'kulturní úrovně, k vyššímu vzdělání lidu, šířením vě
dec'k-ých poznatků z oboru astronomie,šířením vědeckého světového 
názoru. 

ObLastní lidové hvězdárny pod vedením 'krajs!kých národních vý
borů řídí amatérskou práci v rámci 'své ohlasti a koordinu5í osvětovou 
činnost s ostatními osvětový'mJ 'zařízeními a činnost odbornou s ohle
dem na potřeby observatoří Čs. akademie věd a 8Jstronomických 
ústavů vysokých škol. 

V prosinci 1954 svolalo ministerstvo 'kultury již třetí konferenci 
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amatérských a vědeckých pracovníků v oboru astronomie z celé re
publiky, kterou můžeme hodnotit za nejvýznamnější a kde bylo prá
vem konstatováno, že amatéři s odborníky tvoří již dnes u nás jednu 
astronomickou rodinu. A tato spolupráce také .iiž přináší své ovoce. 
Nejen na lidových 'hvězdárnách, ale i j1nde v městech i na vesnidch 
je za jasných večerů la nocí velmi rušno u dalekohledů, postavených 
na volných prostranstvích. Je velmi rušno všude tam, kam zasahu.ie 
činnost našich nadšených a ohětavých astronomů amatérů, členů 
astronomických kroužků, :kteři po pečlivé přípravě studiem astrono
mické literatury a instruktližích odborníků, konají veřejné před
nášky, besedy li dalekohledu se současným pozorováním vesmírných 
objektů, večery otázek a odpovědí, pořádají astronomické výstavky 
a pod., kde všude seznamuj'í účastníky z řad občanstva s vědeckými 
poznatky z oboru astronomie, ,seznamují s pravdou o vývoji vesmíru. 

Naši astronomové amatéři však maj,í také své potíže, 'starosti a pře
kážky ve své práci. Hlavní :překážka, kterou musí překonávat 
a musíme po pravdě říci, že tak činí sezlliačný'm úspěchem - je nedo
statek astronomických dalekohledů, !které si svépomocí zhotovují. 
Alespoň 'kdyby měli vice optiky, kterou si přes veškerou snahu sami 
zhotovit nemohou. Doufáme však, že i tato překážka bude brzy odstra
něna, a že budou k disposici i další nutné ,astronomické přístroje pro 
jejich práci. Za svoji záslužnou a obětavou činnost si zaslouží nejen 
upřímné díky, ale ještě více pozornosti .a péče. 

Velký pOlkrok jsme také učinili v tom, že již máme na lidových hvěz
dárnách II. a III. typu stálé pracovníky, kteří organisují plánovitou 
činnost jak lidových hvězdáren, tak i činnost astronomkký'ch kroužků 
ve svých obvodech a oblastech, pořádají pro ně různé kursy a po
máhají za'kládat další kroužky. 

V astronomických krouždch máme již řadu vyspělých členů, kteří 
jako zkušení lektoři jSQu členy lektorských sborů domů osvěty a Čs. 
společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Mezi nimi ie 
i řada žen, z nichž některé jseu také vedoucími astronomických 
kroužků a velmi dobře se osvědčují. 

Dnes máme již v provozu: 
6 oblastních lidových hvězdáren III. typu a to: v Praze, Českých 

Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně a Olomouci, které jsou 
vědecko-osvětovými za"řÍzeními příslušných krajských národních vý
borů; ~ 

6 obvodních lidových hvězdáren II. typu a to: v Rokycanech, Pro
stějově, Vsetíně, Valašském Meziříčí (která se výstavností vyrovná 
III. typu), v Novém Jičíně a Humenném,které jsou kulturně osvěto
vými zařízeními příslušných okresnkh národních výborů; 

12 lidový'ch hvězdáren I. typu (pozorovatelen) a to: v Červených 
Pečkách, Táboře, Mutěníně, Lounech, Dvoře Králové n. L., Prostějově, 
Gottwaldově, Hodoníně, Třinci, Příboru, Ostravě a Prešově, které jsou 
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kulturně osvětovými zarl
~ními městských a míst
ních národních vý'boru ne
bo domů osvěty, osvětových 

besed, as.tronomických 
'kroužků závodnfch klubů a 
škol. 

Dále jsou ve stavbě lido
vé hvězdárny v Ďáblidch, 
Nymburku, Šumperku a 
další se připravují. 

V roce 1945 jsme měli li
dovou hvězdárnu v Praze, 
Českých Budějovicích, 

'Plzni a pozorova teln u na 
budově v Táboře. To zna
mená, že od roku 1945 bylo 
u nás vybudováno a dáno 
do provozu 20 lidových 
hvězdáren ruzný,ch tYlPŮ eia 
finanční podpo'ry z veřej
ných prostředků. 

Největší :zásluhu na vy Návštěvníci brněnské lidové hvězdárny 
budování všech těchto lido u 600m reflektoru Astronomického úst,wvu 

Ma)8,arykovy wniversityvých hvězdáren mají naši 

astronomové amatéři sami, 

kteří brigádnicky odpracovali velký počet pracovních hodin. Lidové 

hvězdárny 1. typu jsou skoro vesměs postaveny brigádnicky. . 


Jistěže můžeme vřele poděkovat naš:im astronomům amatérům za 
jejich obětavou a záslužnou práci ve výstavbě lidovÝ'ch hvězdáren, ale 
hlavně za jejich dobrou osvětovouoinnost a přát jim mnoho dalších 
úspěchů. Věříme, že ještě více Tozší,ří aJktivy spolupraeovníků, že pro
hloubí své znalosti v oboru astronomie a rozšíří svou osvětovou ,čin
nost především do vesnic v koordinaci s plány činnosti domů osvěty 
a osvětových besed. 

Naše vědecké ústavy si již svý'mi ~racemi zajistily své dobré jméno 
v celém světě a také dobrá práce a organisace lidových hvězdáren a 
celé amatérské činnosti si razí cestu za hranice, o čemž svědčí :posudek 
astronomů :ze SSSR a také z NDR, kteří ,se netajili tím, že v oboru 
této činnosti máme prvenství. Jistě, že obě sloŽ'ky budou pracovat tak, 
fu jejich výsledky budou šířit ,slávu naší astronomie, ale hlavně, že 
šířením vědeckých poznatků z oboru astronomie zvýší kulturní úroveň 
a vzdělání našeho lidu, který zbaven všech pověr a strachu z neznáma 
půjde směle a hrdě za splněním dalšf.ch velkých úkolů. 
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AMATÉRSKÁ ASTRONOMIE 

PO REVOLUCI 1945 


FRANTISEK KADAV~ 

Českoslovenslká amatérská iastronomie prodělala za uplynulých 
10 let pozoruhodný vývoj. Po revoluci 1945 je to živelný zájem .ied
notlivců, který [přivádí do řad pozorovatelů ,sekcí veliký počet zá
jemců. Neobyčejně se rozrůstá !počet pozorovatelů meteoru; v roce 
1945 hylo 77 powrovatelů, v roce 1946 .iiž 93 a v roce 1947 dokonce 
120. Jednotliví nadšenci 'zí~kávají k pozorování své přátele nebo členy 
rodiny a ta'k vzrůstá nejen počet stanic, ale hlavně počet pOlZorovatelů. 
A ta!k již v roce 1947 dosahuje počet 11 nás pO'zorovanýoh meteorů 
200 000. Tak bylo lZískámo veli!ké množství materiálu, který povzbuzuje 
zájem našich mladých vědec1kých pracovníků a umožňuje řadu vědec
kých pojeunáni Množí se 'Práce statistické, rostou však i výsledky 
theoretické. 
- Je ovšem pravda,že na některých stanicích ,bylo získáno i množství 
pozorování, 'která nebylo mO'žno dobře zpracovat. U některých chyběly 
údaje o oblačno.sti, jinde chyběly údaje o mezné hvězdné velikosti, 
jinde :příp. údaje o čisté pozorovací době jednotlivých pozorovatelů. 
To někdy vedlo i k podceňování spolupráce amatérů. Av,šak i taJková 
pozorování, která se nedala plně využít statisticky, přinesla užitek. 
Rostl počet lidí informovaných o významu pozorování meteorů 'a rpo
zorovacich methodách, rostl olkrllh lidí, kteří vědí, co 'llleteory .isou. Jak 
i to má svůj význam, vidíme nejlépe z toho, že tito pozorovatelé ([no
hou ;přispět k vysvětlování přeletu velikých ,meteoru, které byly mezi 
lidem O'značovány za jakési "létaj:ící talíře" (meteory z října a listo
padu 1954). 

Stejně 'se rrozmstal rpočet pozorovatelů i ve sluneč'ní sekci a dosáhl 
v prvých letech po vál,ce až 30 ,členů. Někteří však odpadli Ise vzrůsta
jícím počtem skvrm v letech 1946 a 1947. Maximum v roce 1947 bylo 
velmi vyso:ké, některé ,skupiny skvrn nesmírně rozsáhlé a členité, 
takže pozorování vyžadovalo značného 'cviJku a vytrvalosti. V další 
práci se projevil i horečný tep revolučního života rrepu!b}ilky. Časté 
přemisťování pr,acovnÍ'ků, veliké pracovní vypětí a 'časové zaneprázd
nění se projevilo nejen li členů tS'ekce sluneční, ale i v selkcích jiných. 
N.fulozí byli povoláni na odpovědnámí'sta ve výra,bě, jiní ve výzkumu 
či v kultuře. Někteří 'se i pak snažili pozorovat. K dalekohledu se však 
dostali někdy jen dvaikrát až třikrát měsíčně. ISami pak uzmilli, že tato 
po~orování m'ají jen pro ně cenu orientační, která pro statistiku slu
neční činnosti však nemohou být použita. Pozdější hluboké minimum 
sluneční ,činnosti, kdy po celé týdny, ba i měsíce, skvrny na Slunci 
nebyly, ovšem nové zájemce nepřiváhilo. 

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd zahájila Tovněž ihned po 
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válce činnost velmi energicky. Na Lidové hvězdávně v Prraze i v jiných 
centrech byly zahájeny kursy rpozorovivní .proměnných hvězd, na kte
rých rpřednášeli a'matérští i odborní pracovníci. Byl všaJk IZLskán jen 
malý počet zájemců o tento obor, pro začátečnj)ky,celkem nezajímavý, 
ale nesmírně významný :pro studium vývoje hvězd. Sekce vYikazovalia 
v prvýeh poválečný·ch leteoh 10 až 15 po~orovatelů, ,což nebYl nijak 
stav uspolkojivý, který se však později. ještě zhoršil. Stejně klesal po
stupně i rpDčet pozorovatelů meteorů a ISlunce. NOiVí členové se věno
vali spíše ~ajfmavější fotogriafii, lJo:wrování M·ěsíce a planet. Me i tam 
zůstávali namnoze na povrchu a nezaměřili lsvoji fPrráci na úseky a 
problémy, na které uk8Jzovali zkušení 'POzorovatelé a vědečtí p!ia
coVil1íd. 
Postupně pak nastává v naší amatérské astronomii přerod. Vědečtí 

pracovníci svolávají Ik!onference z oborů fysiky Slunce, meteorů a ste
lární astronomie. Vo1ají ke spollupráci amatéry, ale chtějí jejich práci 
usměrnit na úseky, kde této 'spolurprivce je nejvf.ce třeha, a kde může 
přinést největší prospěch. Chtěj:í ovšem ď. jejich práci prohloubit a 
zdokonalit. Minister,stvo kultury se ujímá organisace výstavby a práce 
l1dových hvězdáren a astronomiekých kroužků. Svolává koncem roku 
1952 prvou ,celostátní konferenci tpraeovní!ků v astronomii, ~teré se 
zúčastní vedle zástUlpCů astronomických 'lill'ou~ků :a lidových hvězdáren 
i vědečtí rpra'covníci. Radí se tu společně o sfPolupráci ·a organi!saci 
amatérrstké práce. Na da!llšíeh Ikonferenefch 1953 a 1954 jsou zváženy 
zkušenosti a pr.odiskutovány výsledky i nedostatky 'Práce. A tak se 
přechází od živelného zájmu 'k orgnmisovamému náboru, od všeobecné 
záliby přecházejí jednotlivci k specialisaci, od néÍ!hodnýeh k,rouž:ků ama
térských pozorovatelů Ise přechází k 'Organisovanému pozorování 
v astronomických !kroužcÍoh a na lidových hvězdárnách, které vyrús
tají v poslednÍ1ch letech velmi živým tempem. 

A již se také jeví prvé vý.g[edky - organisované !pOzorování Slunee. 
Pozorovací stanice j:sou postupně rozmisťovruny po ,celé oblasti repu
bliky. Tak bude zachycen na našem území ka:ždodenní stav sluneční 
činnosti. Již dnes, .při ještě neúrp1né síti Ise to daří. Powrovatelé se již 
ta'ké většinou nespokojí [pouhým počítáním skupin a skVTn na Slunei, 
ale pomocí projekce skvrny Izakreslují; sledují nejen Ipočet 'Slkupin 
v jednotlivých otočkách S(lunce, ale i je.iich velikosti ia vývoj. Mnozí 
mají již pěkné výsledky fotografické (Plzeň, Kroměříž, Prešov), jiní 
zařízení k fotografoiVání Slunce připravují. Dr K. Otavs1ký má již 
pozoruhodné výsledky při fotografování protuberancí; je prozatím 
průkopníkem, ale bude mít jistě brzy následovníky i na lidových 
hvězdáTnách. 

Také rpozovování lrlleteorů se zpřesňuje a prohlubuje. POIzorova.eí 
stanice - ·a v poslední době to jsou zejména stanice 'moravské (Brno, 
Třebič, Prostějov i jiné) - věnují lpozorování velikou 'Péči. Výs[edky 
po~oil'ování některé stanice lZpracují,čímž usnadní práci na'šim odbor
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Dalekohled Oblastní lidové hvězdárny v Plzni) používaný k soustavnému fotogra

fování slunečního povrchu) zhotovený v dílvnách plzeňské hvězdárny 


(Foto A . Pánek) 


níkům. Věnuje se vke pozornosti fotografii meteorů a jsou již také 
prvé pokusy 's fotografováním spekter meteorů. 

V oboru proměnných hvězd pracuje sice jen menší 'POčet amatérů, 
ale jejich pozorovací program je převážně zaměřen na hvězdy, které 
zajímají naše odborné pracovní1ky. Ta1k bude získán úplnější mateTiál, 
ze kterého bude možno dostat lepší výsledky než v dobách minulých, 
kdy bylo sice pozorováno více hvězd, ale jen ve výjimečných přípa
dech byly k disposici dosti dlouhé a úplné řady pozorování. 'které by 
mohly dát spolehlivé výsledky. PozoroVlatelé jsou vedeni k tomu, aby 
svá pozorování zpřesnili. 

N amnoze se již používá různých fotometrů a některé lidové hvěz
dárny sledují proměnné fotograficky a připravují aparatu~y ~ foto
grafickému objevování nových proměnných. 

·V posledních letech se rozvíjí velmi důležité pozorování, amatérské 
sledování zákrytů hvězd Měsícem. Po celá desetiletí to byl 1z amatérů 
téměř stále jen jediný, Karel Novák v Praze, který dosáhl i v tomto 
oboru znamenitých úspěchů. V posledních letech jsou to powrovatelé 
hvězdárny na Petříně a v Brně a zaučují se další pozorovatelé na 
lidových hvězdárnách i na soukromých observatořích. 
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Velmi pěkné výsledky má i sekce planetární. Byly pozorovány vše
chny bližší 'a větší planety, nejlepších výsledků však bylo dosaženo 
při pozorování p,lanety Marsu v oposicích 1948, 1950 a 1952, kdy byly 
zjištěny některé změny útVaTů. Také ve studiu povrchu Měsíce se 
pozorovatelé stále vice specialisují. Na Petříně se pozorovatelé věno
vali studiu někrterých ·'kruhových valů a kráterů, hlavně však studiu 
kopců, podobných poněkud našemu Řípu. kterým řík.ají "boule". Také 
fotografii Měsíce i planet naši amatérští pracovníci stále zlepšují a 
dosahují již namnoze pěkný,ch výsledků, jak jsme mohli sledovat 
v časopise Říše hvězd i jinde. 

V astronomické fotografii dosáhli naši amatéři vůbec pěkný,ch vý
S'ledků. Zej-ména Zeman v Hradci Králové (Mléčná dráha, komety, 
mlhoviny), Špott v Plzni (fotografie slunečních skvrn), Klepešta, 
Černý, Rlikl i jiní v Praze (Měsíc, planety, komety, mlhoviny, hvězdo
kupy, zatmění Slunce), Šiler v Kroměřiži (sluneční skvrny, mlhovi
ny), Dr Otavský v Černošicích (sluneční protuberance a jiné), Dr 
Fischer v Praze (zatmění Slunce a Měsíce), Neckař v Prostějově 
(fotografie planet různými filtry) iacelá řada jiný-oh. Klepešta poHdil 
s úspěchem ,celou řadu dobrých snímků při zkoušení světelných komor 
domácí výroby a to typu Maksutovova i Schmidtova. 

Stejně veliikých úspěchů docílila za rposlední léta i hodinová sekce 
za vedení Karla Nováka. Má zásluhu o .zlepšení časo'vého zařízení ne
jen na Lidové hvězdárně v Pra:ze a na některých jiných lidových 
hvězdárnách, ale i na odbornýoh ústavech astronomických. Jsou to 
zejména zlepšení rolničkov&ho pohonu, zlepšení závěsného péra lastro
nomických časoměřičů, konstrukce kyvadlového magnetického kon
taiktu, sestrojení různých kyvadel, přesných chronografů a j. 

A IQvšemstejně velikých úspěchů docílila za posledních deset let 
u nás i amaté~siká výroba astronomické optiky 'a pozorovacích pří
strojů a zařízení. Zejména Ing. Gajdušek, Ing. Rolčík a bratří Erhar
tové, tedy vesměs amatérští pracovnici v astronomické optice, mají 
veliké zás~uhy o vybavení na'šich vědeckých ústavů i lidových hvěz
dáren dohrou optikou. Ing. Gajdušek vybrousil řadu pTvotřídních 
objektivů o průměru 100 až 200 mm, astrono-mických zrcadel o prrů
měru až 600 mm a docílil výborných výsledků i rpři:zjhotovování svě
telných zrcadel pro Schmidtovy la Schmidtovy-Bakerovy komory. 
Ing. Rolčík vybrousil rovněž řadu výborných astronomických 'zrcadel 
typu Newtonova i Cassegrainova, sám navrhl a ,sestrojil paralaktické 
montáže a vtipně vyřešený paIiaJaktický stůl, který se velmi dobře 
osvědčil našim výpravám za slunečním zatměním do SSSR a do Polska. 
Několik našich lidových hvězdáren vděčí Ing. Rolčíkovi 'Za velmi 
pěkné přístrojové vybavení. Pozoruhodných a stále větších úspěChů 
dociluji i bratři Erhartové, Ikteří se věnují nejen broušení astronomic
kých zrcadel o -průměru až 500 mm, ale i výrobě potřebného optického 
skla. .Nejvfce jim však vděčíme za zhotovování velmi světelných 
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Mak.sutovovýoh komor, které budou chloubou našieh lidovýeh hvěz
dáren. Kromě uvedených vynikJajicich pracov!l1'í,ků v astronomické 
optice a mechanice máme však i řady dalš.í:ch iaJmatérský,ch pracov
níků, kteří zhotovili kvalitní optiku a dobré montáže pro řadu lidových 
hvězdáren i pro 'soukromé 'Observatoře, jako Příbor, Nový Jičín, Kro
měříž i jiné. Dr Otav'ský má také již pěkné výsledky v ,konstrukci 
k orono grnfu, kt.erým bude postupně doplněna výbava lidových hvěz
dáren pro fotografiocké i přímé sledování s'hmečnfch protuberancí. 

Radostné úSiPěchy 'byly docíleny také ve vydávání knih, atlasů, 
map a jiných astronomických rpublikad, dále diafilmů, diapositivů, 
astronomických D'brazů a jiných ná;zorných ,pomůcek. Za posledních 
deset let vyšlo 'li' nás téměř 100 astronomiCikých 'purbllkací všeho dru
hu. Na tomto počtu se ooačnou :mě~ou rpodHejí i naši amatérští pra
c'Ovní'ci. 

Veli'ký kus ;prá'ce byl vykonán i v popu1arisaci astronomie. Hned po 
revoluci v roce 1945 to byly pravidelné přednáš'ky v YO'zJhl!ase, zvané 
"Čtvrthodinky ve vesmíru", poměji Rozhlasová universita, rozhlasové 
besedy v Praze, Brně, Budějovidch, PLzni i v Ostravě. Byly uspořá
dány desítky astronomických výstav v různých městech repuJbliky, 
ale namnoze i na jednotlivýoh školá,ch, závodech i na vesnicích. Kro
mě ípozororvání dalekohledy na všech našich lidových hvězdárnách, 
korualy Ise namnoze "večery pod 'Oblohou", 'Pozorování dalekohledy a 
besedy li dal~kobledu na veřejných prostranstvích ve městech i na 
vesnicích, na Valašslku, na Brněnsku, v pražském 'kraji i jinde. Tyto 
akce byly rozvinuty nejšířeji při pozorování částečného zatmění Slun
ce dme 30. VI. 1954, kdy dali naši amatéři k disposici veřejnosti sta 
da~ekohledů a :podávali pHslušný výklad, 

Nejvíce se však razvinulačinn'Ost přednášková. Zatím co ještě za 
prvé republiky bylo po ,celém státě pořádáno 'P~ůměrně asi 50 před
nášek ročně, měli v minulých letech někteří demonstrátoři LLdové 
hvězdárny na Petříně ,saJmi tolik předná;šek jen v Píraze a jejím O'kolí 
(jeden dokonce až 160 přednášek ročně). Veli'ký počet :přednášek hyl 
pořádán ve spolupráci .s bývalou Socialistickou akademií ia Sva:zem 
občanů bez vY2ffiání, v této době ve ,SipOllllPráci .se SpoQečností pro-šíření 
politiokých a vědeckých znalostí. Jej'í zásluhou se šíří .astronomické 
předná;š~y do osvěbovýc'h ,besed, !Závodníloo Iklubů, do rekreačních 
středisek ROH, d'O závodů i na vesnice. I na tomto poli pracují naši 
amatéři velmi úspěšně, snad někdy i na úkor činnosti po'zorovatelské. 
Ale proto .se rmoutit nesmíme. Jak pOfpularisační ,či'nnost, taJk i pořá
dánícelostátní'ch konferencí, kursů a porad vědeckých pracovníků 
8 amatéry, přinese 'Ovoce i na rpoli lamatérské práce astronomické 
i v těch oborech, ve Ikterých bych'Om si zlepšení vši!clhni přáli. 
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DESET LET 

ČESKOSLOVENSKÉ ASTRONOMIE 


D R V LAD I M IR V A N 'Q" S E K 

Přehlédneme-li vývoj naší a:stronomie Iza posledních deset let od 
osvobození vlasti ,z okupace, musíme přiznat, že zaznarnenala vel
ký rOZITlJach ve srovnání s vývojem ~a 'Prvé republiky. V roce 1945 
byly u nás dva státní ústavy, jedna observatoř universitní a cvičná 
observatoř pražs!ké techniky. Jeden :z těchto ústavů - nynější Astro
nomic:ký ústav ČSAV - byla Státní hvězdárna v Praze :S observa.. 
toří v Ondřejově a druhý větš'Í ústav vznikl 'během války na Skalna
tém Plese náhradou za observatoř v Hurbanově (Staré Ďale). Na 
těchto observatořích pra:eovaLa necelá desítka :starších vědeckých pra
covníků a na vysoké školy teprve nastoupila mladá generace adeptů 
astronomie.s nejasnou perspektivou budoucího umístění. 

Zde se projevily nejvíce následky okupace. Naše observatoře nebyly 
po instrumentáLní stránce prakticky postiženy - :zdal~ka ne toli!k 
jako na .příklad mnohé polské observatoře - avšak byla zde gene
rační přerva, způsobená uzavřenÍ'm vysokých š'kol. Tato generační 
přerva byla řadu let hlavní překážkou rychlého ro'zvoj.e. 

Prvá dvě léta po osvobození znamenala obrození naší astronomické 
vědy. Přístrojový rpark - dlužno poznamenat, že ne právě 'bohatý
bylo nutno uvést do náležitého stavu. Plný provoz hvězdárny na 
S:illalnatém Plese byl možný až po opravě dolní stanice lanové dráhy, 
poškozené :za osvobo:zovacich bojů. Vznilká i nový universitní ústav 
v Brně, kde bylo nutno vybudovat vše od základu. 

Současně se zajištěním stávajícího zaří~ení observatoří 'bylo nutno 
zajistit i publikační T1l0žnosti. Problém zveřejnění výsledků astro
nomic'kého bádání je jedna 'z nejdůležitějších otázek rozvoje vědec
kého života. Před válkou nebylo u nás vhodného periodicky vycháze
jíeího 'oasopisu, ve 'kterém by naši astronomové mohli světové veřej
nosti předkládat výsledky :své činnosti. Vy.cházely sice publiJka,ce 
ústavů, avša:k v nevelkém nákladu a nepravidelně. V tomto Isměru 
vylmnala 'záslužnou práci Čs . .astronomická společnost, 'která vydává
ním "Memoirů" umožnila publikovat původní práce i vědeckým pra
covníkům. Většinou se vša!k před válkou řeš:i1a situace taJk, ,že se 
publikovaly původní práce v zahraničí. Aby se celá tato situace rozře
šila, rozhodli se po válce naši astronomové vydávat me:zinárrodní časo
pis, Bulletin 'čs. ústavů astronomických. Prvé čislo tohoto časopisu 
vyšlo na jlaře 1947 a od té doby vychází dnes již pravidelně šestkrát 
do rroka; v bulletinu se objevuji původní práce našich odborní'ků. 
Časopis byl ,moenou po-můckou v rozvoji naší astronomie. Jeho exis
tence nutila, aby byly nejen publikovány původní práce, ale alby tyto 
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práce měly stále vyŠ.Ší a 
vyšší úroveň, která opět 
vyžadovala zlepšování 
pracovních method. 

Pod vedením starších 
pracovníků rychle vy
růstali noví mladí pra
covníci, kteří velmi záhy 
začli samostatně praco
vat na růmý'ch problé
mech. 

Velký obrat nastal ze
jména po zřízení česko
s lovenské Akademie věd 
v roce 1952, což umožni
lo 'zajistit mladým vě
deckým pracovnÍ'kům 

vhodné pracovní a exis~ 
Kopule Oblastní lidové hvězdárny v Olomouci tenční podmínky'. Ale již 

s 10cm Zeissovým refrakt'orem několik let před tím, jak 
se ostatně ukázalo na 

prvé 'konferenci čs. astronomů v roce 1950 na Slkalnatém Plese, do
sáhli jsme velkých úspěchů v některý,ch oborech. 

Tak otázJky meziplanetární hmoty byly u náls podrobně studovány 
a věnována velká pozornost studiu meteorických roj:ů a fysikální 
strU'ktuře 'komet. Naši meteoráři na loňské konferenci v Mrunchestru 
získali zasloužený úspěch. V této souvislosti není možno nevzpome
nouti prvenství Skalnatého Plesa v hledání nových komet a v prak
tickém výzkumu teleskopických meteorů. I v jiných oborech jsme za
znamenali řadu úspěchů. Pracovníci ondřejovské observatoře dosáhli 
pěkných výsledků ve výzkumu SLunce. V poválečný,ch letech byly 
uskutečněny tři výpnavy za Slunečním zatměním, v roce 1947 do Bra
zílie a v roce 1954 do SSSR a Polska. 

Avša:kani v oborech stelární astronomie jsme nezůstali 'Pozadu. Ta'k 
brněnský astronomický ústav, vybudovaný teprve po válce, může se 
dnes pochlubit četnými rpracemi 'z .oboru stelární dynamiky. 

Možno říci,že čes1koslovenská astronomická věda si dobyla 'čestného 
postavení na světovém foru. Nedomníváme se,že by bylo vhodné po
drobně se rozepisovat o všech otázkách, které byly u nás zpracová
vány. O tom ostatně nalezne čtenář ve 3. a 4. č.letošního ročníku Bulle
tinu ,čs. astronomických ústavů i v Časopise čs. astronomických ústavů 
velmi podrobné informace. Nel1ze toti:ž v krátJkosti podat úplný la vý
stižný přehled desetileté práce všech našich vědeckých pracovníků. 

Naše hilance 'za uplynulých deset let není špatná, a lze říd, že čes
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Oblastní lidová hvězdár,na v Českých Budějovicích - ObvocZní licZová hvěz;dárna 
ve Vsetvně 



Stavba liJclov é hvězdárny J . typu v Ďáb7JicíCh u Prahy - Ob'Uodlní li·dová hvězdárna 
v Rokycanech 
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Oblastní lidová hvězdárna v Hradci Králové - Lidová hvězdárna J. typu v Tři'n,ci 



koslovenští astronomové mohou s hrdostí svému lidu předložit vý
sledky ,své práce. Ovšem dohrá bilance i zavazuje. Zavazuje k tomu, 
abychom svoji práci ještě 'zlepšili. Ovšem někdy nesta'čí jen snaha, 
ale je nutno odstranit i jisté závady. 

Nebylo by správné, abychom v našem přehledu vývoje českoslo
venské astronomie zapomínali na nedostatky. Ano i nedostatky máme, 
a to citelné. Povšimneme-li si prací našich astronomů, vidíme, že vět
šina je theoretiekého rázu. Není to tím, že většina pracovnílků by byla 
theoreticky zam·ěřena, ale je to vyvoláno prostou nutností, nedo
statkem přístrojového vybavení. V roce 1945 jsme měli 'POuze jeden 
60cm reflektor na Skalnatém Plese a jeden speciální přístroj pro 
výzkum Slunce na Ondřejově. Největší refraktor má universitní oh
servatoř v Pr,~e o prů
měru 25 cm. Od té doby 
byl vybudováJn toli'ko 
60cm reflektor v Brně a 
50cm reflektor na Lom
nickém Štítě. Kromě to
ho existuje sice řada 
Schmidtových a Maksu
tovový:ch komor, kon
struovaných našimi vý
bornými ~stronomy-op
ti:ky, které však ještě ne
jsou z různých důvodů 
v provozu. 

Dále našim profesio
nálním observatořím 

chybí mnohé pomocné 
přístroJe. Existují i pří
stroje dobré, ale nelze je 
využít, jelikož jsou na 
starých a nevhodných 
montážích. 

Skutečnost .ie taková, 
že technickýJ.ni nedostat
ky nejsou zatíženy tak 
lidové hvězdárny, jako 
především odborné ústa
vy. Jako příklad mů
žeme uvést universitní 
observatoř v Pra'ze na Přístroje Oblastní Hdové hvězdárny v Č. Budě

Smíchově. Tento ústav jovicích: Oassegrainův reflektor 0 31 cm) f = 
byl založen téměř před 400 cm) Merzův refraktor 0 11 cm a Maksuto

70 lety. Je umístěn ve vova komor·a 0 16/20 cm) světe~nost 1: 1)9, 
staré vile a dřevěný, opatřená objektivním hranolem 4)50 
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naprosto již nevyhovujkÍ pavilon je umístěn v zahradě. Nedostatky 
ústavu se ročně neustále ~horšují. Během Ipůlstoletí vzrostlo město 
natolik, 'že ohservatoř, i 'když je v tiché vilové čtvrti, je dnes prak
tic'ky v jeho středu. Jlaký to paradoxní obráze'k, srovnáme-li tento 
nedůstojný útulek astronomické vědy Karlovy university s nádher
nými hudoVlami některých novýcl1 Hdových hvězdáren. Nad touto 
skutečností se podivovali i ,hosté ze Sověts'kého sva!zu. Nad tím je 
nutno se zamyslit; není to vinou odborniků, :že k tomu došlo. Je nutno, 
aby byly jejich žádosti a logické důvody vyslyšeny, a aby byla věno
vána větší powrnost budovámí odborný'ch ústavů než dosud. V mno
hém se stala již náprava la dík Československé a!kademii věd bude 
v tomto jubilejním roce do.končena krásná stavba moderní ,sluneční 
laboratoře v Ondřejově. Bude nutno též dokončit stavbu některých 
větších přístrojů. 
Kráčíme do dalších let s velkými na;dějemi, a nepochybujeme, že si 

vytvoří,me takové podmínky, aby se naše naděje splnily. 

PROFESOR ALBERT EINSTEIN ZEMŘEL 

Dne 18. dUJbna 1955.ztl'lartJi'la světová věda j.ed:nJohoz nejvý.znam:ně'j'šíCh fy,sikťl 
moderni do!by - ;prof. AlbeJrta Einsteina. 

Einstein se nrurodil 14. března 1879 v německém městě Ulmu. Po' dokončen! 
střední školy s.budoVM na e,uryšsképolytechnice. Tam se dfikladně seznámil se 
základní fysikální litera'Ďurou druhé palov-iny devatenáctého ,století. Po absolvo
vání polytechniky se mladý Einstein zahloufbal do samosbatné theoretické práce 
kJr1tiCiké'ho přehodnocení lSamých !Základťl názorů na fy,s,ikállní pojem prostoru 
a času. Výsledkem této 'mn:nosti ibylo vypr3Jcování speciální theo,r.ie lI'elativUy 
v r. 1905. V tomtéž roce vypracoval 'uheoDii Brownova molekulárního Ipohyfbu. Za 
tento objev mu fbyla později, v Ir. 1921, udělena Nohelovla cena. Po těchto orbje!Vech 
přednáší E'instein na lI'ů'zných unlV1ers:itách, mezi jiiným i v Pra:ze (1910). Od 
T. 1914 až do nástupu naoistťl k moci rpracova'l Eoinstein na belrlínsiké runiversitě. 
V roce 1915 uveřejnilolbecnou theorrii reiativity. Z rasových důvodů byl nucen 
odejít rZ Němeoka, Ibyl ikrátkýčrus v Pale'stině a ,poté až do ,své ISmTlti ve ,Spojených 
státech. Tam se účastnil počátečních prací na projektu atomové pumy. Einstein 
se aktivně neúčaSltnil !politiokého, ž,ivota. Upozorňoval na možné nebezpečí celého 
Udstva p.ři tpoomtí atomovýoh tZlbrani, av-ša:k své stanovisko JlJeu,!)!la.tňoval d.osbl 
důsledně. 

VlaJstní oíbolI' Einsteinova bádáni /byla fy'sik'a, avšak některré důsledky jeho 
obecné tlheorie lI'elatJivity zasahují d do astronomie. Z j'eho theo.rie vyplývá, 'Že 
planety ohíhají kolem Slunce po eli!ptických dr3JháC!h, avša:k každá tato dráha se 
sama otáčí lk:OIlem SI'U11ce. 'Patrný vliv tohoto efektu se projevuje při velmi rznačné 
elipticit~ dráhy :a při 'Velké lI'ych!losti oběhru. pl3Jnety ikolem Slunce.. Je .známo, ~e 
jiný dt'lsledek t'heorie relativity - zaJkřivení p.rostoru v okolí ~načně velikých 
mas - !byl potvrzen porovnáním poloh hvě:zd, jež se právě promítaly do okOlU 
Slunce v době s!lunečního .zatmění, s jejich polohami na noční olbloiZe. Závislost 
rychlosti průJběhu všech fysikálníoh procesů.. na intensitě gravitačníhO' pole byla 
pr<Lktioky potvmooa při vý2Jkumru. ,spekter málo objemnýoh, přitom však 'Velmi 
hmotných hvězd - bílých tI1paslíkfi. 

Einstein se při vypracování svých theo'rU do-pustil 1. některých omylťl, hlavně 
tam, ,kIde úvahy rryJze fysikální přechá'zejí v úv,ahy filO'sofi'cké. P,~es tyto nedo
statky v Einsteinově prá.ci si .záJkJlady jeho Ibheorie rechO'Vá vají pro moderní fysi,ku 
svůj význam a umožnHy jej'í dalšl mohutný l'ozvoj. J. Ruprecht 
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CO NOV~HO V ASTRONOMII 


DEFINITIVN.t RELATIVNí ČíSLA V ROCE 1954 


Pro pO'ZDrovatele Slunce přinášíme definitivní relativní čísla .pro jednotHvé dny 
v minulém ,roce !po{Ue prof. Dr M. Wa1dmeiera. ,Prů.mě'I'né relativní Čís.lo roku 1954 
bylo 4,4. Z uvedenýchdrut si mMeme pro Ikaždý d en vypočít8it redukJční koeficient 
k podle vzorce k =R/r, kde R IZnačí v twbulce uvedené definitivní relativní číslo 
a r námi odvOlzené :relativní !Číslo na podkladě pozorování. Re1ativní 'čí-slo r vy
počteme podle známého Viz·orce r '= 10 g +f, .kde g je počet skupin a f 'celkový 
počet jednortlivých sikwn na Slunci. Tak na př. dne 17. Ibřezna 1954 byly v 9h20m 

Den I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 O O 9 O O O O 8 O O O O 
~ O O 12 O O 7 O !) O 7 O O 
3 O O 11 O O O 8 16 O 14 O O 
4 O O 7 O O O O 9 7 8 O O 
5 O O O O 8 O O 12 7 7 7 O 
6 O O O O O O O 19 O O 7 O 
7 O O O 8 O O O 14 O O 8 7 
8 O 7 O 8 O O 7 10 O O 7 O 
9 O 7 O 15 O O O 13 O O 24 O 

10 O O O O O O O 23 O O 3,8 O 
11 7 O O O O O O 14 O O 41 O 
12 O O 8 O O O 7 14 O 7 40 O 
13 O O 17 O O O 10 8 O 7 39 O 
14 O O 22 O 9 O 15 7 O 15 26 O 
15 O O 36 7 7 O 8 O 7 17 11 11 
16 O O 40 7 O O 15 O 9 24 7 18 
17 O O 42 O O O 7 O O 22 7 17 
18 O O 39 O O O 7 O O 7 7 16 
19 O O 29 O O O O O O 14 7 20 
20 O O 23 8 O O O O 7 14 O 19 
21 O O 17 O O O O 9 O 8 O 12 
22 O O 12 O O O O 15 O 8 O 7 
23 O O 7 O O O O 18 O 14 O 7 
24 O O 7 O O O 8 16 O 8 O 14 
25 O O O O O O 10 11 O 8 O 14 
26 O O O O O O 7 9 O 7 O 7 
27 O O O O O O 7 7 O O O O 
28 O O O O O O 10 O O O O O 
29 O O O O O 8 O O O O 13 
30 O O O O O 7 O 7 O O 29 
31 O O O 7 O O 25 

Průměr 0.2 0.5 10.9 1.8 0.8 0.2 4.8 8.4 1.5 7.0 9.2 7.6 

pozorovány na slunečním kotouči 2 skupiny a v nich celkem 46 skvrn; je tedy 
g = 2, f = 46, r = 66. Z taJbulJ.ky nalezneme, že dne 17. III. 1954 bylo R = 42 
a redukční koef.Lctent je tedy.k ,= 0,64. Redukční koeficient má být u dolbrého 
pozorovatele, pokud používá stále ,stejného dalekohledu ,a. pozorovací methody, 
konsta.ntnL iPochopitelně koeficient koUsá vždy z ne'jrnlzně:j:šíc'h příočin v malých 
mezich kolem určité sltálé hodnoty; větší odahy;lka 'V ,redukčním [koeficientu nás 
vša.k vždy neklamně upozorní ,na to, 'že s pozorováním nebylo něco v pořádil{u. 
Podobně jako počítáme ;průměrné měsíční a ro'ční relativní číslo, mfIžeme vy
počítrut j prtiměrnou měsíční a ,roční ihodnotu redulťčního koeficientu, aJbychom se 
přesvědčili, j.a:k jsme pOlZo,rovall. Dr Jiří BoUška 
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KOMETA HARRINGTON-ABELL (1955a) 

Harrington a AbeH objevili 22. bříezna na Mt Pa:lomaru prvou kometu ,letošního 
l'oku. V době objevu byla kometa v souhvězdí Comy Berenices a mě,la jasnost 
17m. Kometa byla difusní s centrální kondensací a měla ooon menší než 1°. 

DEFINITIVNí OZNAČEN! KOMET V ROCE 19'51 

Defin.ozn. Prfiohod přísluním SČ Jméno Předlběž. o~. 

1951 I Leden 15,0 Mil1Jkowslki 1950 h 
1951 II Leden 30,5 Pajdušáková 1951 a 
1951 III Březen 16,2 P j Enck.e 1950 e 
1951 IV Květen 9,4 P jTuttle-Giaco,bini~Kresá;k 1951 f 
1951 V Květen 26,9 PjNeujmin 3 1951 g 
1951 VI Září 3,7 P jPons-Winnecke 1951 c 
19G1 VII Říjen 20,4 P j Kopff 1951 e 
1951 VIII Říjen 25,5 PjTempe12 1951 d 
19·51 IX Říjen 30,4 P jHarrington-Wilson 1952 a 
1951 X Listopad 23,3 PjA-rend 1951 j 

J. B. 

Z LIDOV~CH HVĚZDÁREN A ASTRONOMICK~CH 
KROUŽKŮ 

PĚT LET ČINNOSTI LIDOV~ HVĚZDÁRNY NA VSETíNĚ 

Lidová hvězdárna nla Vsetíně byla vybudoválI1a 'V letech 1949'-50 z popudu 
několika členfi Čs. a-stronomické společnosti, kteří se chopili lB chutí práce 
a dokázali v krátkém čase připravit projekty stavby a organisova:t všechnu 
práci. Dík velké obětavosti jedincfi a mnoha členfi bylo možno za krátký ča's 
vystavět hvězdárnu v kraji, ,kde astrOlllomie byla vědou celkem v širších kru
zích neznámou a kde se IS astranomií teprve začínalo. Na počátku bylo velmi 
mnoho potíží. Nebylo 'zkušeností a vzonl, podle kterých bychom se mohli řídit, 
protože jsme vyp.racovali projekt hvězdárny typu, jaký u nás ještě nestál. Ve 
všem jsme si téměř museli pomoci sami. Překonali jsme však všechny :pře
,kM:ky přípravných prací a na jaře roku 1949 jsme stanruli na vyhlédnutém 
pozemku, abychom vyměřili a přeSlIlě 'Orientovali budoucí stavbu. 

Byl'a to .práce radostná, která postupovala rychlým t~mpem 'kupředu. Do 
konce roku byla hvězdárna hotova. Pří-ští rok byly provedeny dokončovací 
práce a nová lidová hvězdárna - jedna z prvních po druhé světové válce 
byla předána veřejnosti. 

Dnes po pěti letech poma1u zapomínáme na všechny ty těžkosti, se kterými 
jsme se setkávali a zfistávají pěkné vzpomínky na velkou obětavost a vytrva
lost všech, kteří se o dílo zasloužili. Za uskutečněnou myšlenkou vidírme sto'vky 
pracovních hodin členil, obětavých přátel, učňil, kteří pomohli budovat toto dílo. 
Nebylo to snadné, ale optimismus a vytrvalost mnohdy dokázaly divy. Na 
krátký čas sta:li se hvězdáři kopáči, betonáři, 'zedníky, tesaři a jinými řemesl
Illíky, aby pomohli stavbu vystavět. 

Dnes :se nám 'zdá, že tehdy jsme měli postavit hvězdárnu větší. Rádo se na 
všechny ty obtíže, které se i ta:k nesnadno překonávaly, zapomíná. Z velké 
části jsme však se svou Ihvězdárnou spokojeni. Nyní, ,když máme již mnDhé 
zkušenosti, udělali ,bychom ledacos trochu jinak a lépe, ale v podstatě bychom 
se přidrželi pil-vodního projektu. Hvězdárna 'je řešena tak, že za normálního pro
vozu zcela postačuje. Přednášková místnost pro 30-40 posluchačil, pozorovatel
na, 'kancelář, :temná komora, dílna, ihodinová místnost a s~ladiště tvoři jeden 
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účel1ný celek. Pro hvě~dárnu jsme hledruli dlouho vhodné misto, které jsme na
lezli za městem v klidném prostředí, vzdálené světel pouličních lamp a frek
ventovaný-ch -cest. Pohodlný příchod a přijezd umožňuje v 'k!rátkém čase do
stihnout hvěZ!dárnu ze středu města. 

IStaneme-li na bálkoně hvězdárny a rozhlédneme-U se kolem, vidíme, že hvěz
dárna leží v srdci valašských hor, přikrčená k jednomu svahu. Směrem na jih 
otevírá se široké údolí, ve kterém leží město. Podle všech pravidel toto místo 
by nemělo být vhodné, ale zkušenost ukázala, že poloha hvězdárny vyhovuje 
všem požadavkfl.m, které jsme si ,kladli. Mlha a kouř ozářené světly mě:sta zů.
stávají hluboko- pod námi a nej.sou překážkou pro pozorování. Práce na hvěz
dárně je radostná i přes všechny ty potíže a starosti, které ještě dnes máme. 
Snažíme se je svou vytrvalostí a píli zdolat a dan se nám to. 

Letošního roku dokončíme také velký dalekohled, který nám umožní rozšířit 
náš pracovní program. Usilovnou praCí členfl. ~s. astronomické společnosti (poz
ději astronomického kroužku DO) a členfl. astronomických kroužkfl. ZK, poda
řilo se vytvořit ze vsetí:nské hvězdárny jakousi astronomickou základnu celé 
oblasti horního Valašska. 

Mezníkem veškeré astronomické práce je rok 1948, kdy byla 'založena odbočka 
Čs. astronomické s.polečnosti. Shrneme-li, co bylo za tuto dobu vykonáno, vi
díme, jaký velký kus práce máme za lSebou. Během několika tě'chto let 'bylo 
uskutečněno mnoho astronom-i-ckých přednášek il1!a nejrfl.znější themata a de
sítky přednášek na venkově. Hvězdárnu za tu dobu navštivillo víc jak 15000 
návštěvníkfl., malých i veLkých, z blí'zkého okolí i 'ze vzdálených míst republiky. 
Také celá řada zahraničních návštěvníkfl. 'se zapsala do naší 'knihy hostí. 
Uplynulých pět let byla pro n~s léta učení. UčHi jsme se a poznávali astronomii, 
která se mnohým 'stala ušlechtilou 'zábruvou a zdrojem poučeni. Na poli od
borné práce nedosáhli jsme zatím takových výsledkfl., jak by-chom si sami přétli. 
Největší překážkou bylo skrovné přístrojové vybaveni. Do budoucna máme 
mnoho pil.ánfl. a věř1me, že práce se nám bude ještě Jépe dařit než dosud. 

Tomáš Skwndera 

pmT LET OKRESNí LIDOW HVĚZDÁRNY V PROSTĚJOV:ffi 

Před ,pěti roky dne 30. října 1949 byla předána prostějovská hvězdárna veřej
nOSiti pátou národní školou v Prostějově, ktocá ji postavila za pomoci n. p. Agro
stroj - Prosltějov, Vulkánia - Zukov, Hanácké železárny a Prfl.mstav - Prostějů'V. 
V době pěti let ji navštívilo 26 2~m osolb, přednášelo- se 996 hodin i za mrazivých 
večerfl.. Největší pozornost je věnována popularisování astronomie mezi nejširšími 
vrstvami pracujících. V astronomických kroužcích se lZapracovalo víc jak 200 
žákfl., kteří pravidelně konají svá pozorování a jiné astronomické práce na hvěz
dárně. Pozorují se meteory a největší pozornos.t se věnuje pl'aJletám. To je hlavni 
program hvězdárny a lbylo zde .docíleno jistých ús'pěchfl.. 

Výsledky práce hvězdárna 'Uveřejňuje ve svých "Zprávách", zaltím vyšla čtyři 
čísla,' páté je v tisku. Pojednává o pozorování Marse v letech 1950 a 1954, což je 
hlavním programem. Podle toho také bude 'utPraven nový dalekohled. ~terý je ve 
stavbě v Prfl.myslové škole strojnické. Jeho optika je od hratří EDhartfl. z Lou
čovic, 'kteří nám udělají univ.ersá:lní optic'ký systém, Maksutovovu komoru O' svě
telnos.ti 1: 3,5, zrcadlo 0 627 mm, menisk 0 450 mm; Gregoryho :systém na 
pŮ'zorování bude mít ekvivalentní ohnisko 10 m. Malé zorné pole není záv.adou 
pro pOlzorování planet. K dnešnímu programu !bude pak přibrána fotometrie 
planetoid. Pointér výborných {)ipticlkých vlastností 0 160 mm je od Ing. V. Gaj
duška. 

ParalaJktická montáž, která je před dokončením,byla jako hLavní exponát 
astronomické výstavy, pořádané v rámci pětiletého trvání hvězdárny. Výstavu 
navštívilo přes 1500 osob a bylo vystaveno 447 exponátfl., většin0'u vlastní práce, 
jako kresby a snimky planet, snímky a jiné doklady O' vzniku hvězdárny, pomo-cné 
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DaZekohledy prostějovských amatérů na výstavě 5 let ,Obvodtní liaové hvězdárny 
v Prostějově 

přístroje, daleko'Medy krouž
ků, ,posudky naší práce ze 
lZahrraničí a pols'ká exposice. 
Veliký zájem u návštěvníků • 
bylo dÍjpolovou anťenu s re
f.lektorem p.ro v.lnovou délku 
4m. 
Počátkem listopadu 1954 

navštívili hvězdárlllU sovětští 
hosté, profiesO'ři B. V. ~Ulkar
kin, E. Mustel za doprovodu 
dr Kle~a. Všichni si p·ozor
ně Iprohlédli zařÍ'zení hvěz
dárny. za;jímali se o její 
vzni:k, zájem pracujících 
o astJronohl1i a odlbornou prá
ci. S olbdiv.em prohlédli sním
ky ;nové par,al3Jktické mon
táže pro zrcadlo 0 627 mm, 
která je ve staJV'bě a plány 
nové iPŮ'zorovatelny, která 
má Ihýt postavena ještě letos 
v aJkci M místním náJrodním 
výborem v Prostějově. Na-

Montáž druhéhodale1vohledu 
prost6jovské hvězdárny 
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konec se miU hosté zapsali 
do pam-ětní knihy těmito 
řádky: "Sovětští astronomo
vé Vlždy .s velkým zájmem a 
s velkou pozorností sledo
vali, sledují a budou s rledo
vat rOZivoj ,asltronomte v Čes
kos.lovensku. Těší nás,že 
českoslovenstká astro.nomie 
přes svoji hvězdárnu v Pro
stěj'ově utvrzuje ,přátelství 
s jinými národy. Do další 
p.ráce ,přejeme vám mnoho 
zdaru." Podep.sáni: B. V. Ku
karkin, E. Mustel. 

A. Neckař 

okulár01Jý kornec reflektoru 
O bvodní lidové hvězdárny 

v Prostějově 

VISUÁLNt :MAK.SUTOVUV DkLEKOHLED V PlROSTĚJOVB 

V tomto roce končíme práce na paralwMic:ké montáži, j,ejí'ž snímek přinášíme. 
Spodni část a hodinový stroj jsou :stavěny podle modelů Astronomického ústavu 
v Brně, deklinační osu a tubus konstruovali ing. Koč a Bohm 'z astronomického 
kroužku n. p. Agrostroj v Prostějově. 

Opticky je dalekohled :stavěn jako visuální Gregory-Maksutov s meniskem 
o 450 mm a :zrcadllem 0 627 mm s 'ekvivalentním ohnilskem 10 metrů. Vhodnými 
okuláry docílí .se zvětšení 125 X, 250 X i více. 

Na druhém snímku je okulárový konec dalekohledu s třiosým výtahem, kon
struovaný mechanikem Astronomického ústavu Karlovy university J. Brejlou. 
Učitel Průmyslové školy strojnické v Prostějově zkouší po montáži všechny 
souč'astky tohoto zařízení. Pointér je 0 160 mm, f = 240 cm a je dílem ing. V. 
Gajduška. Dalekohled je opatřen dvěma hledáčky ·050 a 100 mm. 

Odsuvnou ,střechu fa dalekohled umožnilo postavit ministerstvo kultury, pra
cující !ll. p. Agrostroj Prostějov a ředitelství Průmyslové školy strojnické ve 
spolupráci s učiteli a žáky, kteří odpracovali stovky brigádnických hodin na 
montáži. Také obětavou ,prací bratří Erhartů dokončíme :stavbu tohoto daleko
hledu, který ukáže pracujicim prostějovského okresu krásy oblohy, která !llás 
obklopuje. A. Neckař 

OBVODNt HVmZDÁRNA HUMENNlt V POPULARISAČNl 
A VĚDECKÉ PRÁCI 

Východní Slovensko bylo odj,a,kŽJiva výsaJdou :kulturní zaostalosti všeho obyva
telstva. Tento stav se podstatně zlepšil poosvo'bození Sovětskou a,rmádou a defi
nitivně se změnil IPo únorovém vírtězství pracujícího Edu. Též v oboru astronomie 
byla po v česlkýClh 'zemích neznámých těžkostech zásluhou dnešnírho :ředitele 
J. Očenáše ustavena obvodní hvězdárna v o.kresním městě Humenné, na úpaJtí 
horského masivu Vihorlat. 

Činnost nově Ultvořené O'bvodní hvězdárny se v m1inulém ro.ce zaměřila hlavně 
na ma;sovou po.pular.isa·čníčinnost, která však narážela na tě·ž.kosti v západních 
krajích repubhky neznámé. Bylo nutno zápas~t s náJzory liJdí, se s ,trachem před 
nebeskými jevy, ale obětavým úsilím ně,kolika málo doihrovolnýoh pr.acovllÍ1ků se 

115 



zájem o astronoml!i proti předchozímu stavu úžasně rozšířil a změnil. Dnes ná
vštěvují naši hvězdárnu časté školní výpravy i velmi mnoho ostatních návštěv
níktl, kde jim jsou v dnešních sice provisorních místnostech vysvětlovány a ná
zorně ukáJzány všechny nebeské jevy. Pozorování jsou doplňována, vhodnými dia
filmy s přednáškami, o k1teré je velmi veliký zájem. 

Naše první masová vědecká. činnost bylo pozorování částečného zatmění Slunce 
30. června m. ir., ,kdy nám velmi dobře ,posloužili ja,k přístroj (refr8.Jktor Zeiss 
o 80 mm f = 120 cm) tak příhodné počasí !při prvém 'konrtaJktu a 'tl maxima. 
Výsledky pozo~ování podepsaného jsme dali 'k dis,posici na;šim vědeckých ústa· 
vů.m. I ,když jsme měli podstatné těžkosti s přesným ča,sem, podařilo se nám spo
lehlivě určit prvý kontakt pro souřadnice pozorovací'ho místa (48°56'22" s. Š, a 
39°34'27" v. d. od Ferra) na 12:h52m08s SEČ. 

Dnem prvéh{) Iledna t. r. zaJ>očali :jsme systematicky pozorovat Slunce a ·ně
které proměnné hvězdy a ;pro výhodnou ,polohu naší hvězdárny (nejvýchodněj'ší 
v republice) se a;ktivně 'zapojíme do tpozorování ,zákryttl hvě'zd Měsícem; tak se 
celou naší činností ohceme zaslouž~t jak () poSttupné rozšíření vědecké, astrono
mické práce na východním Slovensku, tak i o rtlst nového člověka bez křivd 
minulosti. J ose! Koudelka 

ZE ZrvOTA ASTRONOMICKÉHO K'ROUŽKU ZAVODNíHO KLUBU 
. V GOTTWALDOVĚ 

Dnes patří již ,Vzpomínkám hrbatý kus země, prosycený nes'četnými kameny, 
desítkami velkých balvantl, zarostlý keři a vysokou trávou, nacházející se :nad 
Lesní čtvrti v Gottwaldově-Zlíně. Volba mrs-ta pro po:stavení Lidové hvězdárny 
- která na tomto místě stoji a je majetkem Závodního .klubu - nebyla snadná. 
Severní svahy nad městem jsou sice vhodné po stránce terénu a přehledu oblohy, 
ale v noci by 'zái:ící město ptlsobilo značné obtíže a tak jsme byli nuceni po
stavit hvězdárnu lJla 'svazích jižních. Ty opět mají nevýhodu, že ~e ještě dosti 
vy,soko zvedají nad hvězdárnu, rule bylo nutno ;při:hlédnout k tomu, aby byla 
těsněji přimknuta k městu, jehož - žel - ještě rpnozi obyvatelé nemají do
statečně správný názor na vesmír. 

Vzpomínáme si často na lJladšení, s jakým jsme přetvářeli všechny nerov
nosti země upravované jak pro budovu, tak i pro získámí vhodného místa k pozo
rování přenosnými přLstroji. Byla to radostná práce, ale současně nám připo
míná rozdíl mezi na;dšením k ;práci s ólem -krátkodobým a prací, jejíž cíl nelze 
ome'zit časovou hra'llicí. Postavení hvězdárny roku 1953 trvalo se všemi úpra
vami pouhé tři měsíce, avšak k dosaženi hlubšího v~dělání člentl, úspěchtl !po
pularisačních i odborných nelze uvažovat v termínech ,,'za mě:síc, letos" a pod. 
Tak lze označovat kra:tší úseky, na které si ceLkovou .práci :rozvrhneme, ale 
k nadšení v tétoči:nnosti musí při:stoupit ještě jiné dobré vlastnosti, z nichž na 
předním místě je vytrvalost. Být zájemcem o astronomii je jistě pěkná vlast
nost, která jednotlivci přinese značný užitek ve formě vzdělání. Být populari
sátorem astronomie, to již předpokládá lJlejen v~dělání, získávané formou ko
lektivního sebevzdělání, ale i schopnOlSt podat posluchačtlm dobře promyšlený 
a správný výklad o stavbě vesmíru, jeho zákonitostech, přístrojích a pod. Aby 
·se však astronom-amatér stal odborným pracovníkem, pomocníkem astronomtl 
z povolání, svou pra-ci zúčastněných na pozorováních, jejichž přesný výsledek 
je závi!slý na počtu pozorovateltl, 'k této práci je potřebi lásky a obětavosti a 
hlavně již zmíněné vytrvalosti. 

S těcht-o !hledisek jsme posuzovaLi pracovní program kroužku po postavení 
hvězdárny. K úkoltlm popularisačním nás připoutalo již její pouhé postavení. 
Velký zrcadlový dalekohled, kon.struovaný ,členem kroužku Carbolem, se stal 
přitažlivým tělesem, vzbuzujícím zvědavost návštěvníktl, kterým se pomocí vý
kladtl o pozorovaných objektech dostává Isprávného názoru na vesmír. Na po
zorovánich pro veřejnost se střídá asi polovina člentl, která je současně polo
vinou stáJe se měníciho počtu členstva, účastníci se všech akCí kroužku. 
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Dobrá činnost kroužku byla podmíněna dalším studiem starších člentl, čerpa
jících znalosti hlavně v bohaté, stále rozšiřované knihovně. Pro nové členy, kteří 
se přihlásili po postavení hvězdárny, jsme ještě koncem roku 1953 uspořádali 
kurs astronomie pro začátečníky, jehož pokračování se přeneslo do následu
jícího roku. Zkušenosti získané s provozem hvězdárny ještě během roku 1953 
nás přivedly na myšlenku vydávání zpravodaje, kde by by.ly otiskovány zprávy 
ze života ,kroužku, jaké objekty budou v jednotlivých měsících pozorovány, kdo 
má službu ma hvězdárně - veřejnosti čtyřikrát týdně přístupné - i články 
souhrnně a přehledně pojednávající o rtlzných pozorovaných objektech a pod. 

Kursem pro začátečníky a vydáváním zpravodaje, který přes rů.zné potíže je 
vydáván měsíčně, byl tedy zahájen vstup do roku 1954. Po kursu, v němž před
nášeli 'starší členové kroužku, následovaly dvě instruktáže obsluhy dalekohledu, 
prohlídky oblohy a seznamování se :souhvězdími. Později bylo potřebí provést 
rtlzná drobná zlepšení a pamatovat na další vybavení hvězdárny. Na hlavníl1} 
dalekohledu ibyl namontován nový Irefraktor, dokončena montáž a,gtrokomory, 
později započaty práce na fotografických komorách, určených k fotografováni 
meteortl, zakoupen fotografický aparát, zvětšovák atp. 

Až dosud jsme v článku mluvili o "hvě~dárně" v Gottwaldově, ale lépe je 
použít výrazu hvězdárnička nebo pozorovatelna, neboť větší stavba nám mebyla 
povolena. A tak rtlzné přenosné přístroje, jimž dominuje Zeisstlv refraktor, 
který nám hyl darován ministerstvem 
kultury, postupně s Jinými zařízeními 
zaplnily ,prostor malé místnosti t3!k, že 
",e stal zčásti i ,skladištěm. 

Tato velmi nepříjemná skutečnost byla 
podnětem ok žádosti o povolení přístavby, 
v níž by 'byla posluchárna, temná ko
mora, dílna a zařízení hygienická. Pří
stavba byla povolena ,a tak jsme měsíce 
červen a červenec věnovali dalším úpra
vám terénu bez přerušení pozorování pro 
Vleřejnost. Stavební .práce byly oddáleny 
na konec roku, proto základy jsme ko
pali až v říjnu a listopadu a nyní se pří
stavba do'končuje. Pozorovatema ZK ROH v Gottwaldově 

Abychom po skončení stavební-ch pra
cí byli dokonaleji připraveni na roz
šířený provoz na hvězdárně, uspořádali jsme koncem minulého roku kurs lektorů 
astronomie, v němž jsou přednášejícími členové, převážně později do kroužku 
přistoupIL Themata volíme snazší, jde př~devším o to, aby se každý přednášející 
snažil prostudováním látky seznámit se s literaturou a současně si zvykal na 
výklad před posluchači. Druhý kurs bude jistě po,silou v naší práci a přinese 
zkušenosti v methodice výchovy k samostatné práci člentl. 

Doposud jsme neměli dostatek příležitosti soustavně se věnovat pracím od
borným. Jednak z dtlvodů budovámí hvězdárny i vnitřního upevnění kolektivu, 
ale též z důvodu přednosti popularisaqe astronomie v Gottwaldovském kraji. 
Máme často příležitost přesvědčit se' o tom, že mnozí návštěvníci nemají ani 
základní vědomosti o vesmíru. Je to zajisté zjev nikoliv jen gottwaldovský, ale 
účinnou popularisací astronomie ve zdejším kraji bude nutno postupem doby 
vymýtit sklony k věření různým falešným a panikářským zprávám. 

Popularisace bude proto ještě dlouhou dobu naším prvořadým úkolem. Je to 
práce krásná a radostná, ale současně si vyžaďující mnoho času. Přesto věříme, 
že po zahájení provozu v nové budově budeme moci utvořit skupinu pracovníktl 
odborných - opravdových astronomfi-amatérů - a tak rozšířit práci kroužku 
i lidové hvězdárny. L. Černý 
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NOV1!l KNIHY A PUBLIKACE 

Bulletm ČS. ústflJVŮ astronomických (mezinárodni vydání), ,roč. 6, č. 2 ohsa:huje 
tyto vědecké práce: M. Kopec:ký: Grafické určení !počtu vznikajících skupin :slu
nečníoh skvrn a jejich střední životní doba - M. :Plavec: IDjekčni theorie tvoření 
meteorických rojů (I. DráJha meteoru po ejekci) - V. Óerný: LPozo,rování ~zákrytů 
na Lidové hvězdárně na Pletříně v letech 1950-53 - V. Petr: Pozorování sIa.pfi 
zemské !kůry v Brezových horách - M. P:lavec: Perturlbace meteoricJký,ch ro,jfi 
vliv,em Země (I. 'DheolI'ie). P.ráce jsou psány ang,licky, rusky a německy. 

J. Alter: Astronomická pararkoxa. Na.kl. Č'SAV, Praha 1955, brož. Kčs 5,80. -
Vtipným způlsdbean řeší &utor vyhrané problémy k:lasické astronomie. Protože se 
nyní v populární astronomii těmto otá2Jkám většinou nevěnUlje mnoho pozornosti, 
vítáme tuto puhlikaci, určenou všem zájemcům o a:stlI'{)il1.omii, :kJteří vša'k mají zna
losti střledoŠik.olsiké matematiky. J. N. 

Otakar Kádner: Astronomická navigace p 'tO letce. SNTL, Praha 1954. 320 str., 
146 o,br., 4 přílohy. Váz. Kčs 36.-. - Autor určil své dHo především leteckým 
navigátorfim a ostatním provOlzním pracovní1kům v letectví. Tím je také určen 
jeho obsah. zaměřený k navigační praxi. Kniha je příruokou, v níž letečtí pra
covníci naleznou nejen úvod do method astronomické navigace, ale i pnaktické 
přiklady a celou řadu tabulek, potřelbnýoh při astronomické navigaci. Kniha 
stručně seznamuje čtenáře se záJklady astronomie, se soulhvězdími .a přichází 
přímo ke sférické astronomii. Pak se zabývá amor měřicími přistroji, tabulkami 
a vyhodnocovači, ,kiterých se v ,letectví užívá a popisuje meUhodu polohových čar 
a methody, iM.erými se určuje zeměpisná poloha. V dodatku nalezneme přehled 
vzorců TO'VÍnné '1 sférické trigonometrie a stručný návod pro interpolaci. Je též 
připojen seznam použité literatury, který usnaJdnízájemcům hlubší ,studiU'l1l pro
blémů, kterými se kniha zaJbývá; značný počet obrázků, diagramfi a rtabulek 
doplňUlje tuto knihu. Adolf Novák 

Z. Švestka: Hvěz.dné atmosféry. Nakl. ČSAV, Praha 1954, 260 str., Kčs 22,20. -
Studium hvězdných atmosfér je oborem astrofysiky, který se nej'bezprostředněji 
opírá o :pozorovací data. Proto jsou .příslušné theorie velmi podrabně propraco

• 	 vány, i když jde často (} značně otížné úvahy spjaté s atomovou fysikou. Př,ed 
autorem stál tedy úkol značně abtížný: jednak podati lMku v takové formě, aby 
i čtenář 'bez hlubších matemaUckých IZnalostí mohl ,knihu s 'Ilspěchem prostudo
vat, a za druhé, učinit vhodný výběr látky, COIŽ vzhledem ,k obsáhlosti thematu 
a bouřlivému Tozvojli astrofysiky je značně nesnadné. Autor všechny obtíže dobře 
zvládl. ZpťLsoib zpracování je učelbnÍ'Cový v dobrém slovla smyslu: látka je pro
brána soustavně a čtenář přitom nedostává výsledky zadarmo, nýbrž je nucen 
číst pozorně a ,přemýšlet. Tak mfiže kniha přispět Ike !Zvýšení odborné úrovně jak 
studentfi astronomie a fysiky, tak i vážných amrutérfi. výpo·čty jsou prováděny 
dosti podrobně, ruby i méně zběhlý čtenář je mohl sledovlalt. Je možno uvítat roz
dělení látky do odstavcfi hlavnÍC'h a doplňkových, kde jsou prolbrány ně.k.teré 
zajímavé příklady a aplikace theoretických úvah, rovněž tak některá rozšíření 
látky a pomocná data, která by v ihlavním ,textu 'zdržovla.la post11iP vý1kladu. 
V prvních dvou kapitolách (Základy theo.ríe záření, Hvě'zdná spektra) 'jsou pro
brány potřebné věci z fysiky a někrteré charakiteristiky hvězd. Další tři ,kapitoly 
(ISpojité záření lwězd, ProHly ,absorpčních 'čar, Čarové spektrum hvězd) jsou 
věnovány rovnováze ,záření, spoj,itému spektru, vzniku &bsorpčních čar la efektfim, 
které ovlivňují jejich VZelzření. Konečně v posledních třeoQ. :kapLtolách je před
chá'zející výklad aplikován na hvězdy s normálními, rozsáhlými a nestabilními 
atmosférami. Slunci je věnováno poměrně méně místa, neboť o pro;blémech helio
fysiky najde čtenář podrobné poučení v nedáJVno vyšlé knize F. Linka a Z. Švest
ky: Slunce a jeho vlivy na Zemi (NČSAV, Praha 1953). V knize je vedle klasic
kých ,partií o,bsaženo mnoho nového mater,iálu, opkajícího se o výzkumy z po
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slední doby. Podro:bný rejstřík umo:žňuje rychlou orientaci. Text je vhodně do
plněn četnými tabulkami, o:bráJzky a fotografickými _přílohami. Spolu s knihou 
"Slunce a jeho vlivy na Zemi" a s chystanými knihami "Mezihvě-zdná hmota," 
a "Nitro hvězd" :bude tak poskytnut českému čtenáři ucelený :přehled nejen 
o výsledcích, nýbrž také o methodách moderní .astrofysiky. B. O. 

Astronomie pro jedenáctý postupný ročník. SPN, Praha 1954. Str. 170, obr. 
102, příT. 16; Kčs 7,20. - Podle nových učebních osnov, které vstoupily v 'Plat
nost počá:tkem školního roku 1954/ 55 dostalo se konečně i astronomii v našich 
všeobecně 'VIZděláv,acích školách takového místa, jaké jí dávno náleželo. Stala se 
pov,inným ,předmětem a vyučuje se jí jednu hodinu týdně v nejvyšší třídě jede
náctiletky. Podkladem na'šich učebních osnov astronomie byly osnovy sovětské 
a tak bylo docela přirozené - již s ohledem na krátkost času, v němž musila 
být učebnice aSltronomie připravena - že se sáhlo k překladu známé sovětsl',.{é 
učebnice 'Prof. B. A. Voroncova-Veljaminova, jež vyšla r. 1953 v SSSR již v sed
mém vydání. Český překlad byl upraven a doplněn podle našich osnov a o celou 
práci se 'Postarali vědečtí /pracovnici As'bronoonického ústavu ČSAV, doc. Dr Fr. 
Linik a Igor Zacharovo Uče;bnicebyla pře,ložena ,a, vytištěna skutečně v rekord
ním -čase, trukže na začátku Skolního ro:ku byly již na jednotlivýCih jedenácti
letkách dosta:tečné počty výtisků k dispo,si:ci žákům i vyučujícím. Novinkou a 
veHlkým ,kladem učebních osnov a tedy i naší učebnice je 'ta skutečnost, že se 
nevyučují jen základy klasic.ké astronomie - jako tomu by.lo dříve v rámci 
vyučování .fysice - ale že absolvent jedenáotilet'ky bude mít skutečně všeobecný 
přehled i o moderních astronomiokých oborech, astrofysice, stavbě GaLaxie, kos
mogonii, a že zíslkápřehled o výsledcích, ~te;rých astronomie dosáhla ,~už do 
současné d()lby. Celá látka je v učebnici rozdělena do sedmi ,kapitol: Nebeská 
sféra a Země, Zdánlirvá roční dTá;ha Slunce a !pohy.b Země, vývoj vědec-kéiho 
světového názoru, Záklaaní methody výzkumu vesmíru, Sluneční soustava, Hvěz
dy a stavba vesmíTu, Vznik a vývoj nebeských těles. K učebnici je připojeno 
několik důležitýoh taJbu1ek a krátký chronologický přehled vývoje astronomic
kých vědomostí l.i!dstva. Výklad doplňuje a jeho pochopení usnadňuje celá řada 
názorných obr~ků, kreseb a diagramů v textu i v přílolZe. ObráZlky jsou vesměs 
dobře provedeny až na mapu Měsice (obr. 79), která je velmi málo pře'hledná 
a nehodí se k oTientaci ru dalekohledu. Kladem učebnice jsou 'kontrolní otáz.ky 
a příklady ke cvičení, které nalezneme v .závěru každé kapitoly. Učebnice však 
nemá jen klady, ale má i nedostatky a těch je značné množství, v podobě chyb 
gr,amatických a .pravop.isných,chY'b stylistických ('kde formulace často může 
i změnit smysl toho, co chtěl autor říci) a hohužel i věcných. Je pravda, že 
učebnice musila být hotova v re'kordním čase, ale tento spěCih neomlouvá tak 
veliké množství chY'b, :z nichž některé vznikly nepochopením ruského originálu. 
Prohlédneme-li si tirráž učebnice, zjistíme, že Ikniha měla projít rukama celé řady 
recensentů a odpovědných pracovníků nak1adatel;;tví, a proto tak veliký počet 
chyb se nám opravdu zdá podivný. Ani veliký SpěClh, s nímž musila být učebnice 
vypracována, neopravňuje nikoho z činjltelů, oidjpovědných lZa správnost učebnice, 
k tomu, a"by se do rukoužá'ků dostala kniha, v nÍ:ž nalezneme mnohdy nesprávná 
tvrzení, podaná nesrozumitelně,kostrbatou češtinou, s grrumatic.kými a pravo
pisnými ohY'bami. Učebnice má ,býit vzorem s.právnosti · ve všem, chceme-li od 
žá'ků , aJby si osvojili nejen správně vědomosti z toho či onoho oboru, ale i aby 
si zvykli p:sáJt a mluvit správně česky. Nedostatky .této 'prvé středoškolské učeb
nice astronomie jsou trukové'ho rázu, že musí Ibýt nutně odstraněny v dalším 
vydání, protože ve své dnešní formě neod.povídá učebnice [požadavkům, kladeným 
na výuku ,astronomie na našich střední.ch školáoh. Adolf Novák 
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ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVNU 

Merkur je viditelný v prvých něko1i'ka dnech června kolem 21. bod. na západní 
obloze; v posledních dnech měsíce je pozorovatelný Táno na východní oblo~e 
po 3. hod. Venuše je ráno na východě, vychází však jen asi hodinu před výcho
dem Slunce. Mars je v 'so'uhvězdí Blíženců. a je viditelný večer; počátkem měsíce 
zapadá ve 22 hod., koncem června :krátce po 21. hod. Jupitera nalezneme v sou
hvězdí R3..ka; počátkem červnaz8Jpadá po 23. hod., koncem měsíce již v 21h30m. 
Saturn je v souhvězdí V8Jh; počátkem června zapadá po 3. hod., koncem měsíce 
kolem 1. ihod. Urana nalezneme · v souhvězdí Blížencfi v prvé polovině noci. 
N eptun je v Panně, zapadá po pfilnoci. 

., O 	 JUPITEROVY MĚSÍCE 

.' 
O , 

Na vedlejším obrázku jsou 
,O znázorněny polohy Jupitero
O vých měsíčků 10 (1), Euro
,6 pa (2), Ganymed (3) a Kal

,., o· 'listo 	 (4), jak se jeví ve 21 

O 

" ,·0 hod. 45 min. při pozorování 
9 	 O 

., , v obracejícím dalekohledu 
~ O (západ vlevo, východ vpra

',0 ) O vo). Jupiter je označenO , 
prázdným kroužkem upro

'3 	 " OI 
14 ,O střed a měsíce se pohybují 
'5 ' ., O směrem od tečky k číslu. 
16 O·, , Na okraji jsou nazna·čeny 
17 ,O přechody měsícfi přes ko
18 ,'O', touč Jupitera prázdnými.. ,'9 O kroužky a zatmění a zákry

" O ty kroužky plnými. V dolní 
Ol 	 části obrázku je naznačeno,
O v kterých místech nastávají

23 	 O 
24 O· .. , 	 zatmění jednotlivých měsíč

kfi. Uprostřed je vždy Jupi
25 	 O,---=--- 
26 O 	 ter s vyznačeným rovníkem,.' 
27 ,,0 hvězdička značí místo, kde 
28 O zatmění nastává (c) nebo 
29 O " 'končí (f). U měsícfi 10, 
3° O Europa a Ganymed jsou po

zorovatelné v červnu pouze 
konce zatmění, u Kallisto 
jak začátky, tak i konce.

8'J I~1 8 OJ Všechny čtyři uvedené 
měsíce jsou dobře viditelnéIII 	 IV8 oJ I 8,. 01 i v malých dalekohledech. 

1. N eptun v konjunkci s Měsícem, 21. Mars v konjunkci s Měsícem, 
3. Saturn v konjunkci s Měsícem, 22. Uran v konjunkci s Měsícem, 
4. Merkur v zastávce, 	 22. Jupiter v konjunkci s Měsícem, 

13. Merkur v o·d.sluní, 	 28. Merkur v zastávce, 
16. Merkur v dolní konj. se Sluncem, 28. N eptun v 'konjunkci s MěSícem, 
18. Venuše v konjunkci s Měsícem, 30. Merkur v konjunkci s Venuší, 
19. Merkur v konjunkci s Měsícem, 30. Saturn v konjunkci s Měsícem. 
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