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MORAVSKÉ VLTAVÍNY 
Dr RAD I MŠI MO N 

Moravské vltavÍtl1'Y byly vědě známy značně ,pOlZdě.j;i než vltavíny z již
nkh Čech. V 'Literatuře je Uívádí po ,prvé dr. F. Dvorský r. 183:6, zatím co 
nejstarší vědecké /pojednání o vltavÍneoh 'z budějorvi:oké pánve p!oeháJzí 
jiiŽ z r. 1787 ,a napsa:I je jeden ze IZlaJk:lada:telů "Učené společnosti krá
lovství, Českélho" J. Mayer. V téže dvlbě Ise zmiňuje ·0 vltavínech J. W. 
Goethe ve .své minerrulogii Čech (BouteiIHem:steine) a uvádí dnes neznámé 
naleúště v severolZclJpadnfchČec:hJáclh a sice Mšec. (KO'rruhaus) u Slaného. 

Na Morav·ě nalélzáme tektity v okoH T,řelbílče v širrQJkém pásu, ktexý se 
táhne sm·ěrem Z:SZ-VJV o délce asi 30 km a iprůmé:rné ,šifc:e 6 :km po 
oíbou březÍ:Ch řeky Jihlavky. NejzáJpadnějšim uváděným naTezištěm je 
Mi,kurlov.ská hora ll: Kojetic, nejvý·clhodm:ějším obec Lhánke, východně od 
Mohe'lna. 
Řada dříve popisovaný.ch na;leziš,ť je dnes jitŽ vylČerpána, na ,př. známé 

naleziště Rouc:hQJvany ji1žně od Hrotwic., které by,lo nejjižněji 'porrolŽeným
mÍlstem, Ikde se na Moravě v,lt.a víny naléza'ly. NašITo ,se ně,koli'k nO'vých 
naleúšť, vesměs višak v íblizkosti m,í!st ji:ž, dříve znán1ý;ch. By,lo by doporu
čiitelno .prové,sti průzkum směrem. k Ee'ským hralnicím a ,pokusit se tak 
o diolsa'ženi spojení mezi pásem nale1ziš·ť maraíV1s~kých a nejvýchodněj:ším 
nalezištěm v Čech.áClh li Jindřiehova Hradce. Ho!jněji s'e dosud vltavíny 
na'lé:zají jedna,k v ,samé blílZkosti Třelbíiče, zejmooa směrem ji,žním a jiho
východním (nové nalezi,ště na jižnímolbvodu města), jednak dMe k vý
chodu u ohce KOŽÍClhovi,c, mezi olbcemi Da;lešÍce a Slavětice, 11 Durr,wvan 
a na 'levém ,břehu Jii:hJlavky v okolí Mohe;lna. 

V literatuře se mí'sty uvádí, :že mOlravs'ké v,lltavíny se tvarově a ba!rvou 
podstatně hŠÍ od jihočeský'ch. Ve :s'kutelčno:sti nejsou ty1to r.ozdí'ly tak 
jedno~ačné a často se Isetkáváme na Moravě .Si 'kusy, kt'eré :se morfo
logiciky podolbaji 'svým 'českým p'rotě:jiš'kům. I z Moy.avy známE; bohakou 
rozmanitost tvarovou, jaJká je připisovánJa vltavínům českým. Tak tam 
nalézáme ča;sto tvary nejen kUllilčkovité a vej1čité, jak uvádí literatura, 
aJle i diskovité', eEipsovité, tvary slplo'štělÝClh kape'k i tvary válečkovité. 
Jedi;ně pentHcovité a hvězdic:ovité tvary se na Mo,ravě neu8Jléza;jí, pokud 
jsem moh:l 'z'jistit za sedm Ilet, kdy trávím svou dOlVolenou v kraji ,morav
ských viltavínů. Je však p:r.a,vdou, že většina iIIlo'ravsJký·ch kusů má méně 
členitý povrch než kusy ,čes,ké. Co. zde bylo řečen.o .a morfologii vltavínů 
p'latí ov.šem pOUlze pro ·celo'tvary a netýká se tvarů z'komolených nebo 
úlomků. . 

Daleko pestře1j,ší jsou morav·ské vltavíny po stránce barevné. V dopa
dajícím světle Jsou :Dpravid1la tma'Viší illiež české. Znám však i z morav
ských nalez.išť v:ltavíny téměř bezlbarvé, jaJk je dle hělŽn,yeh tvrI"zení nalé
záme jedině v Čechách. V procházejídm ISvěible mají moravské v'ltavíny 
daleko bohatší ,bar8IV1l!OlU škálu než ,české. V protikladu' k českým jsou 
mo'ravské ,kusy zlbarveny nejlča'Stěji do Jměd:a (české jsou většinou zelené) 
od odstínů zelenohnědýcih ruž kouřO'vě hnědých do sytě hnědé tmavé 
brurvy. Ty,piclké rpro Moravu jsou vzácné Vltavíny krásné topasově žluté 
barvy. 

Velikostí vynikrují morraViS:ké vltavíny v ptr'ůměru· nad čes·ké. Nejtěžší 
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VUatuín z Hrotovic .o váze 22 dkg Moravské vttav'Ílny; největší kus má 
zmUSBa v Třebíči (foto R. Šimon) průměr 64 mm a váží 69 g 

v literatuře uváděný kus váJŽi,l ;prý 15 dkg. Ústní podání uvádí oVlŠem 
celotvary daleko· větší. MOlžno ří'Ci,že vltavíny 00 váJze kolem 5 dkg jsou 
již ve,lmi v'zácné a desetidekagramové se ji!Ž. počítají mezi uni,káty. , 

Chceme-U se vypravit na lov vltavínů, ffiusÍ:me se velmi dobře ,seznámit 
s nalez1štěm, což se nám bez .pom.oci mílstnkh siběra:telů .sotva podaří. 
Není nám mnoho Iplatné povšeClh'llé tvrzení, ,ž,e na tomto pol}i neibo v této 
pí.skovně se v,ltavíny nalézaj.í. Na ,často Tozsá!h1:ém nalezišti nejsou totiž 
vltavíny ro:zmí'stěny ~stejnoměrně, ale v tak zvaných ",hní:zdeoh.", jic.hž 
polohu \Zná ,pouze domá:cí ,siběrateL Na polkh hledáme 'pouze v olbdobí, 
kdy je poJe čerstvě z·orané, nej1lélpe po dešti, který vltawíny zbavilI po
vlaku hlíny a ,prachu. Jedině tehdy je mŮlŽeme rozpoznat od " běžných 
dblázků. Svítí-li slunce, prooházíme po'lem pr,oti Isvětlu, takže lesklý 
pov-roh vltavínu Ise 'V odražené:m slunci jasně zableskne. Vellmipře,kvapuje 
zkušenost slběratelů, že v témže hní!Zidě Ise nacrháJzejí kusy 's ddkonale 
zachovaným p'ovrcnem vedle s:iJně otřelých. a rovněž kusy i TŮJZný'ch 
barevných odstínů. 
Nečekejme ov,šem, 'Ž,e se po ka~ždé vrátíme s úlovkem. Slběra:tel, Ikterý 

j.e dobře olbeznámen se svým terénem, j-e .spokojen nalezne-Iii 2 až 3 ~lkusy 
po nělkoEk3)hodinovém h'ledání. Není ani vyIOoučeno', že se vrátí Ibez kořisti. 
Vlivem hluholké orfby ,se v poslednÍCih leteClh Vltavíny zanášejí do hlufbších 
vrstev ornice, takže 100v n!a poHch je méně výnosný než dříve. 

Se ště:rkem ·na úpravu .sLlnic jsou v;ltavíny někdy ro:zvezeny dalek.o od 
pŮJvodního- naleziště, čímž 'se vysvěUují ohča;sné plamé pop!lachy o: objevu 
nový,oh mmeúšť. ' 
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N8Ijkrásněj!ší sbírku morav'ských i čes!ký'ch vil.tavínů má Národní" mu
seum v Praze a to nejen počtem vystavených exemplářů:, a:le i jejioh 
výlběrem rpo morfologické stráinoe. Zde je možno porovnávati slbělry 'z, rw;
nýdh naJezi,šť a 'studovat i cizozemské te;ktity. 

Okresní mUlseum v Třehí!či má vystaveno několik krrusný'ch kusů z okol
ních nallezišť. Mez.i nimi vyniká velikostí celotrvar nalezený vcih:elnlě ne- \ 
dalekého le:bO'Viska HrotovÍ'c, ,který váží 22 dkg. .Je to, Ipatrně nejtě'žší 
dosud nalezený vltavín. 

KONSTRUKCE 
) 

ULOŽENÍ ASTRONOMICKÝCH ZRCADEL 
STANISLAV KOLAŘíK 

Při ,konst'rulkci a:stronomického ,reflektoru je jednou: 'z nejdúležitějškh. 
prací Ikonstrukce ullo'Ž:ení optiky doo'bjí.mek pTístroje. Že je tomu tak 
dokruzuje celá řruda pří,Madů:z: praxe, kdy velmi k'Va;Iitní optika byla prak
ticky znehodnoc,ena nelVyhovujicím uložením, takže tepelné deí-ormace 
vznika:jící Jako dŮJsaedek kolí'sání noční teip'loty 'měry rpodstatný vliv na 
!kvalitu obrazu. MohU !bychom říd, že konstrukičnÍ Ú'prava objímek 'zrcadel 
má 'Podstatný vliv na citlivost přístroje k tepelným změnám. Jak dále 
l~kážeme, není oprávněno tvrz.ení, ,že tepelné změny ne'j!sou tak prudké; 
aby i u menšÍ-ch p:řístrojů mohly 'j.akost ohrazu o.vEvňovat. V ,každém pří
padě musí hýt snahou korustruktéra, byť i ma.:lého piřístroje, aby vytvořil 
dalekohled co nej'lepši, ;proto!Že i těmi ,se dá astronomickému výzkumu 
přispět, je-li jejich po.zorovací program vhodně volen. 

Podíváme se ponělkud rpodrobněji na podstatu tepe1ných deformací, při 
čemž t>ulderoe 'p-ředpok'ládat, aJby<chom ,se co nejvíce přilbHŽÍ'li praxi, že 
optika reflektoru je již hotova a lŽe Ijlsme 'Postaveni před úko.} zkonst'ruo
\'lat 'lYro- 'zrcadJa ,co nejdokona1ej.ší ulo'ž,enL Nej!prve Iprolbeoreme tepelné'
defovma,ce zrcade,!. Úvahu 'Ů deformacích provedeme na plan.paralelních' 
disdch, protože astronomieká zrca.dJa se od taJkový:ch disků jen málo 
Odlišují a úvaha j~ polhodlněj:ší. 

pve.dpokládejme, ž'e máme planparalelní. di:sk (obr. 1), 'jehož terplota je 
dolkona.1'e vyrovnána 'S teplotou okolního vzduchu.. Nyní zvýšíme tep10tu 
oko'lního- vzduchu. o thodnotur- t}-t a pozOTujeme co- se stane. V poměrně 
krátkém ,ča·se· 'se teplota vnějších vrstev disku Z1Výši 'rovněž o hodnotu 
tl-t, to zn.ačí, !že teplota vněj:ších vrstev dilsku se vyrovll'3Jla IS teplotou 
o'kolí. Uvnitř disku !Zůstala prostorová oíblast (,zaš'rafovaná), která má 
původní teplotu t. Sklo je ve'lmi ,š'Patným vodiičem tep'la a iprotO olblalst 
bude do-sti dlouho existovat, ,ale Ihude se pomaluzmenšovat, pod1e toho 
jak se bude t 'eplota disku 'VYrovnávat. Každý Hneární rozměr vnější 
vrstvy v dŮtsledlkl1 lzvýšené teploty se zv·ětŠí z Lt na 

Ltl = Lt [1 + a (tl - t)] , (1 

kde a j1e ko-eficient lineární tepelné rro:ztaživO'sti materiálu dis'ku. 
Podle zákona (1) vyvý,šíse obvod disku (na ohráz'ku ,čárkovaně) 

v okrajovou vyvý.šenou zonu. Při 'snfŽ1ení teploty 'zona zmizí anehose 
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vytvoří zona snÍ'žená - Vroh1oulbená. Tento zjerv j,e' tep'e'1nou deform.aC'Í, 
která byla 'pojmenována efekt o:k~aje. ' 

Oblast uvnitř disku, která 'si zachovává původní teplotu, není ostře 
ohraničena, jak to snad plyne 'z olhrázku:.Rrůlběh teplot je plynulý. 

Drulším dŮlSJledkem platnosti zákona (1) je někdy i dost vyso,ké vnitřní 
pnutí, kte~é optickou 'p'lochu dodatečně deformuje,,' V tomto 'pří'padě v dis
ku vzniká vnitřní pnutí jen dočasné, (které p,o vyrovnání tep:Iot mizí. a 
ITmsÍme jej proto odliišovat od pnuti, Ikteré existuje v disku trva'le jako 
důs1edek nedokonalého vychlazení skla při výrolbě. Ja,k z U'vedeného zá
kona plyne, je rvelikost dočasného vnitřního Ipnutí a tím i defO'rmací 
úměrná zvýšení teploty tl-to Jaik dlouhO' Ibud~ optická plocha tímto pnu
tím deformována, to závisí nakoll!struk'čním uspořádání objímky zrcadla, 
jinalk řečeno, na ventHad 'zrc'adla. Na v:entHaci rovněž závisí i velikost 
efektu okraje. 

Efelkt okraje i deform3!ce optic:ké plochy vzniklé v důsledku vnitřního 
pnutí (při 'změně okolní teploty) jsou deformacemi, dočrus,nými a exi:stují 
jen tak dlou[ho, 'Pokudexistuje uvnitř disku nějalká oblast, kde není ještě 
vyrovnána teplota s oko,lím, to Iznamená, do1kud dis!k v celém rozsa!hu 
nemá st'e'jně velikou te'plotu jako okolní, 'Vzduch.. 

" 
[, ------------- ---------~./4
I . I " 7!'/~i - I .. --~ 

t·M t 

\ 

\~=~~~o :---~-----~j \ 
\ \ 
\ \

\1L 
Obr. 1 Obr. 2 

Uvedené defo'rmace můžeme zmellišit a do'bu jejich trván~zkrátit tím, 
že zrcadlo pOdep'řeme (i na oIlwodě) jen. v několika bOldech a {)lbjímku 
co nejvíce oteviíeme pro pří-stup okolního vzduchu a tak umožníme co 
nejle'pší přkozenou ventilaci. Umě'lou ventHaci pomocí ventilátoru nelze 
doporuičit. 

Řekli jsme již., že pO' vyrOV1Ilání teploty disku v ceLém 'jeho r.o:z'Sail:Lu o·bě 
uvedené tep'elné deformace zmizL Optická plO'cha dostane ,svůj původní 
charakter; :rovinná p:lo-cha 'Zů:stane rovinnou, p~raJbo1ická pa;r~holickou 
a pod. Rozměry (zrcadla Ise změní 'Podlle záJkona (1) ; 'P.odle tohoto zá:kona 
s,e ro'Vněž změní ohni!slková délka zrcadla. Přih1édněme k daLšímu ,druhu 
tepelné defoTmace. 

Připusťme, že mezi čelní a zadní stěnou pla.npatrale<lního disku bude 
určitý tep'loltní spád tlt (obr. 2). Předpokládejme dále, že čelní stěna disku 
bude mít teplotu t, zrudní stěna teplotu t+ tlt. ,Zadní ,stěna disku zvětší 
podle zá!kona (1) Isvů:j !prť:mněr .o hodnotu 

LID = D . a . LIt , (2) 

kde D je průměr zrc.adla ('Planparalelního disku). 
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Rovinný disk za ta:kavÝClh oko!lností musí 'zluěnit svůj tvar, zdeformuj,e 
se tak, jak je na O'bráJzlku označeno čáJrkovamě. Z planparalelního dis'ku 
se stal koncentrický menistk se středem k,řivosti v bodě O a poloměrem R 
mnohonásobně větším jako je ,sHa menisku h. Můížeme proto napsa:t, že 

R = hja . LIt . (3) 

Prohloubení menisku j€ dáno výrazem I ( 4) : 

Llx = D 2 
• a . Lltj8h . (4) 

Aspoň na dvou příkladech uká:žeme, jaký vliV má v:eEkost teplotního 
spádu: na kva'lituaptkké plochy: 

(1) Máme eoolostatové rovinné zrcadlo prŮ!měru 300 mm, smy 37,5 mm 
(poměT h:D = 1 :8) a uvažovaný teplotní spád mezi stěnami 2lrcadla 
nechť je 0,1 oe. Zrcadlo se v důsledku ,e:xi'stence te:plotního spádTh změní 
na konc,entrický menitsk IS prohloubením fj.x ' 0,096 mikronu. Stejně veli
kého iprohloulbení do:sá!hneZlrcadlo průměru 100 mm, sHy 12,5 mm při 
teplotním spádu 0,3 oe. 

(2) Paraboliclké 'zrcadlo sÍlly 30 mm a ohni's:kové vzdálenosti 3000 mm 
.při teplotním ,spádu 0,3 oe změní IS1VOj.i ohniskovou vzdá!1enost o 576 mik
ro:nů, pti teplotním spádu 0,1 oe je změna ohni,S'kové vzdáJIenosti 192 
nu;kronu. 

Při výrobě optické plochy je nutno dodržet zá!sadu, že odklon skutelČné 
optické p,lochy od iPloohy ideá'lní nesmí, ibýt většijako ,A/8, kde A je 
vlnová délka světla, ve kterém !bude zrc3.:dlo Ipracovat. Předpolkládáme-.li, 
že zrcadla uvedená v příkladech Ibudou :prac,ovat 'se svěNem vlnové délky 
5500 A, potom tepelná deformace v prvním pří'kladě je v obou příp:adech 
nepří:pustně veliká, protože asi o 2,6 m~kTonů !přesahuje dovolenou hra
nici. Při tom jsou uvalžované teplotní spády v'elmi m'a,lé. 

Skutečnost uv.edená v [p'říkladě prvním má velký význam. zejména 
u zrcad8!l coelostatových. Kdyby pap'rsky od ipozorovaného oibjektu do
padaly na zrcadlo kolmo, 'potom by tato tepelná deformace měil-a vliv jen 
na ve,ukost ohIlÍ!sko'v.é vzdálenosti, a,le nikoliv na kvalitu obrazu. Protože 
v hě,Žllýoh případech pa:prs1ky na coelostatová zrcHdla dopadají šikmo 
stává se při fj.x = A/8 obraz astigmwtickým. P,roto je nu tno ulolŽeni ooe10
statových zrcadel věnovat 'zvý.š'enou. poZ'ornost a mnohdy je nutno ,gá;h
neut k rúzným nápravným prostředkŮJm.. Na !příklad při pozo~ování S1un
ce, kdy čelní strana zrcadla je ohřívána přímým tslune'čním světlem, 
osvětluj'erne coelostatové zrcadlo :.ze zadu pomocným 'zrcadlem, které ne
musí být opticky broušeno, aJbyClhom tak přip:ravHi přilbližně stejné po
měry na 'Glbou Istranáeh :zrc'adel. Při tom !Zadní stranu coe'lo'statovéiho 
Z'rcadla je dohře :pohliníkovat ve vakuu, neho postřílbřit, podle· tohlO jak je 
upravena ,optkká plocha. . 

Nejen změna teploty oko1ního vzdu!ohu j:e přÍ<činou deformací optioké 
plochy, ale i vla,gLl1í UJložení zrcadla 'v objímce. Je-1i dalelkohled namířen 
doz,enitu, p'Ot'Om celá váha zrcadla spOlčívá na jeho zadní ploše. Toto je 
s hledislka mecha.nických deformací nejkritičtější poloha,. V tomto pří
padě 'zrcadlo :představuje kruhový dilsk rpoéLepř.en,ý v ně!kolika bodeeh, 
nejméně třech, -!který 'se vrl3!stní vahou :mezi podporami deformuje. 
U astronomického ,zrcadla deformace nesmí přesahovat hodnotu A/8. 

Známe-,ii mechanické vlastruosti materiálu z'rcadla, mŮJŽeme ze vztahru 
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(5) vypočítat na kolik hodů je nutno zrcadlo ulo'žit, arby meclhanické de
formace nep:řesahova,ly uvedenou mez. DefO'rmaci disku mezi podporami 
označme o. Tuhost disku, kterým 'Pro jednoducih'Ost vý.počtu na,hradtme 
astronomic1ké zrcadlo, označíme 

" Jednotlivé me.chanické vlrustnosti materiálu disku sestavíme do vý
ra'zu (5) : 

( 5) 

kde jednot'liv€ veličinyz.namenaji: 


C - koeficient ctharakterisujicí uložení dislku, 

D - průměr dis.ku v milimetre,ch., 

h - sila disku v milimetrech, 

E - modul 'pružnosti v tahu (u pyrexu 6200 kg/mm2 
) I 

Y - specific.ká váha materiálu dis'ku (pyrex 2,2'5 g / cm3
). 

Ze vztahu (5) olbyčejně vypočítáváme C jako neznámou veličinu. Na 
• 	 olbráz:ku 3 jsou Is.chematicky nakresleny jednotlivé systémy uložení s vy

č~slenými Ikoeficienty C. Bereme vždy ten Isystém, který má stejný neho 
větší koeficient C, než jaký jsme vypočítali. 
Výp'očetsi usnadnime grafem, který je na o'brázku 4. Hledáme na 

př.ítklad uložení ipro zrcadilo průměrU! 400 mm, sily 50 mm, které bude 
pracov'at s vlnovou .délk'OUJ 5600 A, proktéřOu je graf po·čítán. Bod od'Po
vídajicí zrcadlu leží mezi !křivkami pro trojbodové ašesUbodové uloženÍ. 
Rozhodneme se vždy pro uložení nejtbliže VyŠiší, t . j. pro uložení šesti 
bodo'Vé. Padne-Ii bod 'přímo na křivlku, potom použijeme to ulož.ení, kte
rému křivka :přísh:uší. < 

Budeme-Ji sezrc.adlem 'pracovat za jiných vlnových délek, potom pro
vedeme jednoduchou úpravu ve výpočtu, kterou ukáJŽeme na příkladě, 
aby,clhom :mO'h'li grafu znovu použít. 

Máme najít uložení pTO Z'rcadlo ,prŮ!mě'ru za'se 400 mm, sHy 50 mm, 
které má prac.ovat s vlnovou délkou 3000 A. Deformace zrca;dla nesmí 
:při tom překročit dOlvolenou hranici 1.,/8. Je jasné, ž.e zrcadlo hude vyža
dovat dokonalejšíhO' uložení, Iktere má vyš,ší C. Tento koeficient se musí 
zvětšit 1,87krát, což je podHem uvedených. vlnový,ch délek ' V grafu se 
k Ulložení dos'baneple tak, že hledáme uložení zrcadla průměru 400 mm, 
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sí.la kte,rého je 50/ V1,87 anebo hledáme uložení zrcad'la síly 50 mm 
,o průměru 400. 4V1,87. Nutné ulo'žení je devítibodové. 

Z toho, co zde bylo uvedenO' o mechaniekých deiformadch Iplyne, že na 
rovnou :plochu 'Přes pružnou 'PodloŽ!ku je možno uložiti zrcadla prů:měru 
nejvýiše 150 mm, Jsou-E silná aspoň 20 mm. Bohužel je tohoto způsobu 
pO'už.ívánO i !při prů!měrechzrcadel 350 mm sHných ,okolo, 40 mm, která 
nutně 'potřebují uložení šelstihodové. Nemůžeme při 'použití :pruŽTIé pod
ložky spoléhat na tO', že váJhabude nějaJk rovnoměrně r,ozIO'žena, ale je 
nutno počítat s nejhorším !případem, kdy váJha !Z,rcadla bude rozložena 
jen do třech bodů, jejichž poloha mŮlŽe být ,krajně nepříznivá. V tomto 
případě jsme nehrali ohled na tepelné d:eform'ace, kte~'é se li tohO'to ulo
žení mohou uplatnit v plné míře a mo:hou zrcadlo na1pI1osto znehodnotit, 
proto'že ,blok skla nenr vůJbec ventilov&."'l a všechno. jeho, teplo je nutno 
odvést 'Přes silnou vrstvu ikov-u, která jej obklopuje. Proto je tento. sys
tém naprosto nevyhovujíd, nehledě na j:eho konstrukční jednoduchost. 
Existuj,e tu taJké možnost, ::Že zrcadlo bude velmi jednoduše zdeformováno 
přítlaónými šrowby, které jej zaji.šťují proti vypadnutí z ,objímky. V žád
ném případě nelze tento systém uložení astronomiokých zrcadel dopo
ručit: 

VýJsledky, ,k nimž j:sme Iběhem výkladu přišE, slht!'neme do ně:kolika 
následujících bodů, které mo:hou 'při konstrukci posloužit jaJko vodítko. 

- (1) Objímky astronomických zrcadel ,koil1struujeme ta:k, aby blo:k skla 
byl co nejdokona:leji ventilován. Jeto jediná cesta jak j:e možnO' u hoto
výC!h :zrcadel snílŽit efelkt okraje a ostatní tepelné defo,rmace na mini
mum. Umělou ventilaci ,pomocí ventilátoru nelze doporučit, ,stejně j'ako 
nelze doporučit termostat. V dbou ;přírpadeeh vzni'ká velmi nepříjemná 
turbulence vzduchu v tUlbusu a obraz je potom zna;čně, neklidný, takže 
můžeme uvedenými zásaJhy vic pokazit než napravit. 

(2) Pokud máme vliv i na 'konstrukci zrcadla, volime pro ,zrcadlo co 
nejslabší bloky (disky) a dáme z'rcad:lu raději nákl'adnější uloženÍ. Lepší 
než Izrcadla plná j.sou IZr'cadla .ž,ebrovaná s co nejs'l'a'bšími stěnami. Nej
'lepši ze v.šeho jsou kovová astronomická zrcadla, která v'šak ndsou 
v astronomické praxi zavedena. 

(3) Astronomická zrc.adla v ka;~dém případě u:kládáme jen na zcela 
určitý po'čet hodů, ,kterými se dá prO'lolŽit jakákoliv pl'ocha, abychom měli 
z'aručeno, že vruha 'celého hloku Ibude rovnoměrně rozložena na všechny 
body. Po.dpě'rné hody musí Ibýt :po celé ploše ,rozloženy rovnoměrně. 

(4) Uložení provedeme talk, aby mechanické deforma,ce nepřesahovaly 
hodnotu 'A/ 8. Derormac'e v tomto případě jsou, pochopitelně závislé na 
p:Q.čtu 'Podpěrných 'bodú. 

Budeme~li !B'e při konstrukci uložení astronomických zrcadel řídit tím, 
co. 'zde íbylo řečeno a Ikonstrukci provedeme velmi 'Peolivě a uválŽeně, potom 
dokonalé zrcadlo zůstane dok:Q.nalým i po. zamontování do d alekohledu. 
Dostaví se sic,e deformace, ale ty ibudou mít svůj původ ve fysikálních 
vla'st'llostech materiálu zrcaďla. Nelbudeme je vša,k moci lYřičitat na vrub 
šcpatne konstrukci ulO'ženÍ. 

... ... 
... 
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jANTAR-MA,NTAR 
Ing. Dr K VĚT O Ň č E R lVI Á K 

V :několika indických městech stoj,í podivné staviby, které Ibudí 'Zvěda
vost .snad kruždého dzince. Na dotaz, ,co jSOll! tyto ne:zvy!klé kamenné 
stwvby se doví, :že je. to Jant~r~Mantar, astronomiclká observatoř. V,la,stně 
astrolIlomic1ké olhiromné pHstroje. 
D~l j1e vybudovat m~haraidŽ!a Savai D~ai S:ingh II., který vládl v Jetech 

1699 až 1743 ve státě Džatpúr, dříve ,známém pod jménem Ambar. Džai 
Singh měl obzvláštní 'zálilbu v mate:mati0kýcth vědáclh ,a jmenovitě v astro,
nomii. Z jeho' přika1zu 'přeloži'l inldidký astronom, Jagannath araJbský 
přepis Ptole:m,a,iový'ch ;spisů. Mahrurad!ža mělI tabulky La Hi;reovy a Flam
steedúv katalog hIvězd. V jelho, době jesuité Baudier a Andrea:s Strobel 
určHi zeměpisné so'uřa-c1nice hvě'zdáren v Delhi a Džairpúru. Jeho p'orad
cem Ibyl hvězdář Don Pedro,de Sylva. 

Mab:aradža zneul tedy ~ra:bskou i evropskou astronomii. Dal zhotovit 
astroláby podle ara:bs:ký<ch v:zorů, ale neroyJ s nimi s'pokojen. Přikáza'l 
proto, a:by mu postav.ili veliké přílstro1j,e :z cihel a mram,oru. Sám říká, ž,e 
p-řÍ'stro.je samrath, di.žai Iprakas a rama yantra jrsou jeho vynáJlezem. Ne
íbude to ,wsi docela Ipravda, iproto~e pří!stroj ,samrath jsou vla:stně sluneční 

' Ihodinys 'cifenn~kem v rovní'ku, jak je znali jilŽ, dříve Řekové, Arabové 
a Germáni. PHstroj ,dlžai pra,kas - ,nahoru otevÍ'ená :po'lokoOUlle .se 'stup:
nicí a nitkovým křÍlžem - znali ji,ž Řekové a Af1abové. Džai Singhovou 
zás,luhou je, ,že Ipří'stro'je da:l ~hQ!tovit ve velkém ro'změ'ru. Nejdříve, asi 
v roce 1710, byly tyto' pří!stroje postaveny v Delhi. Ostatní oIbservatoře 
byly stavěny o řadu .let !později. Truk vznikly observatoře , v D~aipúru, 
Ujd:žainu, Benaresu.a Mathuře. 

Observatoř v Delhi, kterou j'sem navštívil, má násrl.eduljící °přÍlsbroj.e: 
dva t. zv. ,samrath yantra, j,eden m,iisTa yantra., dva !přístroje dlŽai prakas 
yantra a dva rama yantra. 

Přistroj, samrath yantra sestává z pravoú:h'lé:ho trojúhelníku (gnomon) 
a dvou o'blouků - kvadrantů. Troj,úhelník je postaven v rovině merÍ
diánu, přesně ve směru sever-jih. Delší odvěsna je vodorovná, kratší j:e 
verUkální, 27 m vyso'ká. Sklon přepony k delší odvěsně je 2'8°39'. To je 
zeměpisná šířrka pozorovacího místa, a proto 'přepona směřuje !k světo
vému severrnímu pólu. Kv~dranty jsou vylbudovány v roviněekváto:ru. 
Gnomon i kvadranty j'S'ou op'atřeny ,stu:pnicemi. Stupni1ce na kvadrantech 
S:lOUlŽí k měř:ení hodinový<ch úhlů a stupnice na gnomonu Ik měření delkli
n.~ce Slunce a nebes:kÝ0h těles. Ráno dopadá Sluncem vržený stín gno
ffiOlIll1 na ho'rní konec ,záJpad!ního kvadrantu. Čím vice Slunce stoupá, tím 
vÍ'ce stín IPO oblouku Isesh1:puje ('za 1 hodinu o 4 metry). V poledne není 
žádný. Orupoledne [se ,stín ,zalse o.bjeví na vý,chodním .oIblouku. Stupnice 
na !kvadrantu je dělena na stupně, minuty a, vteřiny. Na gnomonu jsou 
vyznačeny ,stupnice tangent Ú'hlů. K měření deklinace se používalo mě
řičs'ké tyČ'e. Hodinový úhel a d:ekolinace hvězd 'se izjišťov3Jla !pomocí vlákna. 
Ke gnomonu patřHy ještě dva menši přístroje, IkteTé jsou však dnes již 
zni,čeny. 

Přistroj ra-ma yantra pozůstává ze dvou krufrlovÝ'c:h budov, 'P'řiipomÍ
najídch římlské cirky. Budo.vy mají ve svém sHedu mramorový sloup, 
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do něhož se paprskovitě 
rozbíhají Ikamenné ,sekto
ry. .obě [budovy tvoří 
vlastně jediný přistroj. 
Avšak pro pohodlnější 
pozorování je podlaha 
rozdělena v sektory, 'kte
ré se v Ihudovách doplňu
jí. Sektory a stěny budov 
jsou opatřeny stupnice
mi. Přístroj je určen 
k měření vý'šky a a!zimu
tu hvě,zd. Výš,ky hv,ězd se 

M isra yantra (část) 

odečítají na stupnici tan
gent, vyzna'če'l1ýc'h na ob
vodní zdi tak, ž'e horní 
okraj zdi je oznaóen 0°, 
pata ,sloupu ve středu ,bu
dovy má 90°. Pro mě,ření 
azimutů mají sektory ra
diá!lní stupnice. p.ozoro
valo se (podle doby po
zorování) huď v Jedné 
nebo ve druhé 'budově. 
Pro zjištění výš,ky nebo 

Rama yamtr-a 

azimutu Slunce se pozo
roval stín středního !pilí
ře. Při východu se stín 
pilíře dotkne horního 

olkraje obvodové stěny 
budovy; výška je 0°. 
V poledne, kdy pi'líř ne
v~há žádný stín, je výš
ka 90°. Azimut a výška 
hvě~d ur'čova,la se pomo
cí vlá:kna, upevněného ve 
středu pilíře. 

Džai prakas je přístroj 
v podolbě dutých poIo- Džai prakaS (debail) 
koulí, uvuitř opat.řených 
stuipúi'cemi. PHstro'j má rovně~ dvě části, ač [by vlastně sta:čHa jedna, 
a jen pTO usnadnění pozorování ihyly vYlbudnvány stavfby dvě, navzájem 
se doplňující. Polokoule ;představují nelbeskou 'sféru, její 1nodel.Čá'I'Y na 
nich 'znamenají výšlkové a azimutáJlní kruhy, po[edník, rovník a pod. Kraj 
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Přístroj samrath yantra 

přístroje vytváří' hori
zom t. Horizontá:lní kruh 
j,e dělen na stupně a mi
nuty. NejniŽlší [bod ve 
středu ,pHstroje je zenit. 
Je vyznačen 'poledník a 
na něm póly. Výška pólu 
se rovná přiro!zeně Izemě
pisné šířce města Delhi. 
Vyryt j-e dále obratník, 
rovnílk, eklipti!ka a výš
'kové kruhy. Na tomto 

přístroji se dá tudíž :pnmo od'eč.íst řada údajů - de,klinace, aizimut, 
vÝlška a j. Pro ~ozoT:ování Ibyly pře.sně' na severu, na jihu, na vý'c'hodě 
a na západě upevněny ni:ťko:vé kříže. V prŮJse'čílku jejic1h vláken 'byl ko
vový kruhoiVÝ tellčÍik s otvorem ve st,ředu. 

Mi:sra yantra je v~astně soruJhnrčtyř přístrojů: (1) Isamrath yta,ntra, 
(2) 	dakšino-íbhitti, (3) niyat čakra yantra a (4) 'karlk rašivala. 

Př~stroj samrath yantra IbYlI již dří<vejpop'sán. Jediný ro'zdíl proti vel
kému samostatnému přístroji je ten, že s'amrath v !přístroji misTa yantra 
je rozdělen na dvě čáJsti. 

DaJkšiino-lbhitti slouží 'k sta:noveni vý,Šlky nebo ·zenitový.ch v:zdá1leností 
hvězd v o,kam'žiku, kdy procházejí meridiánem, v okam1Žikukulm,inace. 
Je to tedy jalkýsi průchodní stroj. Dě'lený ,knllh je vyryt na vých odní zdi 
;přistroj,e, pdstave:né přesně v m,eridiánu. Ve středukruilru je urpevněna 
mě.ři,oská ,lať. POlzorování Ise dálo t8!k, že pomocník ,Posouval konec vlákna 
podé,l kru:hu tak dlourho, až Vozo!lovaná hvězda" vlákno, m:ě6čS'ká laťka 
a oko ,pozo:tovate'le leželo v jedné přímce. Pa/k se na stUlpnki četla, výška 
nad 'Obzorem, příp. :zenitová vzdálenost. 

PHstroj niyat čakra yantra by,l uTčen k m,ěření de'k.Unace Slunce a 'sta
nove:ní poledne pro čtyř.i observatoře světa. Přístroj lYOlZústává 'ze čtyř 
poloOlblolUJků, 'z nichž dva jsou na východní straně a dva Ba-západní straně 
gnomonu jdoucího středem těchto oiblouků. Po!zoro'val se stín měřičské latě, 
upevňované ve 'zv:láJšbnkh prohlufbenináqh gnomonu. Pro určení Ipravého 
poledne v Greenwichi p01zO'ro'Va,1 :se ~tín mětřiočs:ké latě v 5 hod!. 8 minut 
odp'oledne v Delhi, mělření tu konané ve 4 hod. 36 minut uTčova'lo ipravé 
po'ledne ,pro Curych. Souměrně k těmto ma západ leižidm observatořím 
u!lčovalo se poledne i pro dvě mÍlsta východně Delhi. Pozorovalo se 
v 6 hod. 52 minut a 7 hod. 24 minut. JednaJlo se tedy .o mÍ1sta" která mají 
zemiě:pisnou délku zhrulba 1460 ,a 1540 východně od Greenwic.he. Nepo
dařilo se mi přesně stanovit názvy těchto mílst. BJ7ily ;prý to dbgervato,ře 
v městě Notske v Japonsku a Saričen na kterém'si tichomořském ostrově. 

Kaťk-:ra1šivala je krulhový oblouk vyzna:čený na ,omÍ'tee přistroje mi'sra. 
Stupnice je dě,lena na stupně a minuty. Za,čátek dě'lení je umístěn na 
VýdlOdě. PřÍ'stroj sloužitI k pozorování kullminací hv,ězdzvifetní'kových 
znamení, aiby Ise určila dráha Slunce. 
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NOVÉ METODY POZOROVÁNÍ SLUNCE 

PRO URČENÍ AZIMUTU A ZEMĚPISNÝCH 


SOUŘADNIC 

OTAKAR E. KÁDNE' R 

Přesněj.ší měření na Slunce, na př. úhJoxně'rným strO'jem - 'teodolitem, 
je dosti obUžné a vý,sledky nejsou úměrné vynaložené námaze. Proto 
navrhl roku 1947 holands'ký .profesor Roelofs hranolový nás3Jdec na oh
jektiv normálního teodolitu, 'kterrý měření prov.áJděná na Slunce 'podstatně 
Zlpřesňuje. Násadec se 'skládá ze dvou kolmo ,k sobě montovaných a čás
tečn.ě se pře.krývajících hrano'lů, které .zakrývají vždy polovinu (Ilevou, 
reslp. spodní) oibjektivu. Dopadající svazelk paprsků se tím rozdělí na 
čtyři části a vzniknou 'čtyři dbra'zy Slun,ce, které se vzájemně trocihu .pře
krývají (obr. 1). Překryty vytvářejí sv·ětlý 'kříž, na nějž lze velm,i snadno 
a 'přesně nastavit nitkový kříž dalekohledu. Tím se pointace na Slunce 
stává stejně přesnou jako na hvězdy. Hranoly jsou II původní:ho modelu 
chráněny zpředu i zezadu planparalelními monochromatickými filtry. 
Celé měření :bylo nutno opravova;t ve vý:šce i v azimutu D -+- 11,5' resp. 
± 11,5' sec h (!polovina deviaěního úhlu ~lI'anolu). 
Nejnovější provedení hranolového násadce, pocházejid z loň.s:kého 

rolku, má i absorp'ční filtry prismatické, takže nyni není třeba m·ěření 
opravovat (olbr. 2) a měří se tpřímo ve středu zorného pole. Nové pro,ve
dení násadce je z 'částečně eloxovaného hliní:ku a je ta'k lehké, ž'e není 
třeba !používat protiváhy. 

Prof. Roelofs provedl s pří-strojem četná pokusná měření, jejichž :zají
mavé vý:sledky přinášejí i pro nás pozoruhodné pozna.tky z praxe, a 'protO' 
je tu ve 'stručnosti uvá:díme. 

Určení azimutu. V t,abulce jsou výsledky n měření azimutů metodou 
průchodů (IZ hodinového úhlu), provedené 'rŮJZ.n~rmi p,ozO'roVlateli teodo
litem Wi'ldt T 2 's nasazeným Roelofsovým. hranolem: 

Pozorovatelé Určení oasu n Stř. chyba azimutu 

Studenti bez jakýchko.li Oko-uoho, odood 0,15 5 'ma.x. 6,3" 
zku'šeností min. 1,7 

stř. 3,6 
Studenti :bez zkušeností Stop'ky, čtení 0,015 9 min. 0,9 

rnax.4,5 
, stř.2;,2 

NáJmořní důstojníci stop'ky ;nelboClhrono 4 mi'n. 0,4 
s určitými :zkušenostmi graf O,O.1s max.2,O 

stř. 1,,3 

Z těchto výsledků se potvrzuje 'ZkUJŠenost, že tpo;zorovatelé-'začátečníci 
mají 'Potíže s metodou oko-ucho, avšalk s.e ,stopkami dosahují dohrých vý
sledků. Zkušeněj'ší 'pozorovatelé dosahují stejných výsledků jako při mě
ř,ení na hvě'zdy. 
Současné určení šířky a délky. Měřeno bylo metodou islunečnfch výš,ek, 

čas.ové údaje registrovány chronografem. Během dne bylo vykonáno ně
kolik serií ,šesti určení výšek v přilbUžně stejném ,časovém odstupu. Aby 
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Filtr Hranoly FiltrObr. 1 

(on - nitkový kříž) Obr. 2 


byl vyloučen případný konstantní podm mOižné systematické chyby výšlky, 
zavedl prof. Roelofs do vÝ!Pů'Č-tu kon'stantní výskovou opravu jako třetí 
neznámou (mimo počítanou zeměpisnou ší,řku a dé!lku). 'Provedl tedy vy
I10vnání pO'dohné ja,ko 'p'ři metodě stejných výšek, a to j'ak graficky, ta,k 
i numericlky. Při prvnich čtrnácti Iseriíeh ne[byl [pří-st'roj odcloněn proti 
slunečnímu záření. Výsledek fbyl tento: 

Měřeno: cp = + 52°00'3.0,3" ± 1,4" i\. = 23h 42ffi31,3'5s -t- 0,085 

Dané hodnoty: 33,6 31,60 

RozdH: - 3,3" - 0,25s 

U tohoto vý;s>ledku překvapuje velká 'absolutní odchylka průměru od 
dané hodnoty dřííve změřené a ověřené 'přesnějšími me!todami a považo
vané tedy právem praktkky bezchyiby; tato odchylka je větší než 
vnitřní přesnost pokusného mě:ření. Pří-činou 'by mohly ,být systemrutické 
chy:by vzniklé vlivem slune-č-ního tep1a na 'přistroj. Proto byla provedena 
nová sede měřeni, při niž byl teodDlit pečlivě odstíněn li'sltem ka,rtonu 
s malým ,otvorem 'Pro objektiv. Výsledné absolutní TozdÍ'ly paJk byly: 

ve cp : + 0,1" v i\. : -0,20s. 

Máme tedy důležitý poznatek: odstínění rpřís1troje 5e podmínkou ,správ
ného určení z,eměpisné ší.řky. Absolutní odchylku v ,zeměrp'isné délce lze 
přisoudit osobní rov,njd po'Zorova:tete. 

Roelo[lsův hranol je tedy dobrá pomůcka to!pograficlké astronomie, 
s pomocí ní,ž lze e;konomicky dosáhnout v ýs:I.ed'ků, které jsou jinak vy
'hrazeny jen větším a gllO'žitějším rpomúckám.. 

KOMETA WIR'D.AJNEN 1956c 

Kometa 1956c) objevená 16. března 
minulého ro'ku Wirtanenem, byla ne
oČ€kávaně pozorována Bruwerem a 
Gelhrelsem 30. dUJbna a 5. května t. ,r. 
na j'ihoMiické hvězdárně v Johannes
burgu. Jevila se jako di,fusní objekt 
10. ihv. velikosti s centrální konden
,sací a krátkým ohonem. O:ba astrono
mové se zprvu domnívali, že objevili 

novou ,kometu, avšak ukázalo se, že 
jde o kometu Wirtanen. Jasnost je 
podle pQlz'oTování z dulbna a května 
asi o 5 hv. tříd větší než ,by měla být 
podle efemeridy, vypočtené R. Inne
sem a Je možné, 'že se jasno:st v s.rpnu 
ještě zvýší. Kometa p.rojde příshmím 
31. srpna t. r. ve vzdálenosti 4,45 astro 
jedno od S'lunce. B. 
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SPOLUPRÁCE ASTRONOMŮ AMATÉRŮ 


s Astronomickým ústavem ČSAV v Ondřejově 

při pozorování slunečních skvrn 
Dr MIL O S L A V K OPE C K Ý , kandidát :t'ys. -mat. věd 

Pozorování slunečních skvrn našimi astronomy amatéry má ji'ž dlouhou 
tradici. Tato pozor<i>vání byla dříve provádal1a visu.álními metodami, to 
znamená ,buď bylo určováno :pouze -relativní číslo slkvrn přímým po,zoro
váním, nelho skvrny a fa.kulová poile byla kreslena Ip,omocí projekce Slunce 
.na stínítko. 

Od ro;ku 1955 v rámci příprav na Mezinárodní geofysikální rok někter-é 
na:še lidové hvězdárny z~čaly svá pozDrováníz'asnat přímo slunečnímu 
oddělení Astronomické,ho ústavu ČSAV v OndřeJově, kde sloužila jako, 
podklad pro cetkový přehled o sluneční ,činnosti. 

Současně vŠaJk 'byla vyvinuta snaha přejít při pozorování slunečních 
skvrn k neosohním metodám, k fotografii skvrn. To má především tu 
výhodu, že pozorov:iní není ovlivněno osobními chylbami pDzorov'atele. 
Má to význam 'hlavně při studiu struktury skupin skvrn, které je jedním 
rz; úkolů v Mezinárodním geofy,siká'lním roce, proito:že při :kreshě , nemůže 
pozorovatel tak přesně strukturu skupin zakreslit, nelhoť vždy do ,kresby 
vnáJší svá určitá zdáJní. Další výhodou ( otogra,fie je to, že k pořízení 
snímku fotosféry sta'čí poměrně mMo ča'su a snímek lze p:ořídit i v po
někud větší mezeře v mradch. Naproti tomu je potřebí pro kresby ne
poměDně delší čas a proto i méně oMačné lpočasÍ. V důsledku tdho· lze 
poříditi snímek slunečních skvrn ve víoe dne,ch než 'kresbu. Že tomu tak 
skutečně je, můžeme si ukázat na přílklad na pozorováních Lidové hvěz
dárny v Plzni, kde od ledna do května 1957 úska1i v 72 dnech fotografie 
fotosféry, avšak 'kreslhy fotosféry p'onze v 52 d....'1ech. 

Z těc'hto důvodů se pozorování s>ltmečních slkvrn během Mezinárodního 
geofysikáJlního roku opírá na celém světě o fotografic'ká pozorování. Dí;ky 
.našim a-stronomŮ!m amatérům :by,lo možno i na území našeho státu přejít 
na vyš,ší stUipeň pozorovací technilky, k fotografické metodě pozorování 
sluneční fotosféry, a to na ,široké základně. Kromě vědeckých ústavů jsou 
do sHě pro fotografování 'sluneční-ch ,skvrn zapojeny ji\ž Lidové hvězdárny 
v Kroměří'ži, v PllZni, v Praz.e a v Prešově a v ,brzké době se pravdě
podobně zarpojí i Lidová hvě'zdárna ve Va:lašs'ké'm Me'ziří!čí. Tato síť plně 
vyhovuje potřebám, neboť je dobře rozložena podél celé republiky, takže 
je dost značná pravděpodobnost, že alespoň na jedné hvě:zdárně (vzh1e
dem ke způsoibu :přec1hodu meteorologických front přes naše území) bude 
příhodné 'POIčasí pro poNzení sní:nl'ku foto,sféry. To j'e dolbře patrno z ta
bulky 1, lkde je křižky označeno, která z hv,ězdáren :který den v m;ěsíci 
červnu 1957 pořídHa snímek fotosféry. Z ta1bul'ky 1 vidíme, že skutečně 
v červnu t. r. vždy a:1,eSipoň na jedné observatoři byl snímek fotosféry 
pořízen. Proto nemá ji,ž význam dále rozšiřovati sí,ť"stanic fotografujících 
fotosféru, snad kromě jedné stanice na jižním Slovensku, nejlépe v ob
lasti Žitného ostrova, Ikterá 'by ,byla s:kutečně žádoucí. 

ViZlhiledem k plně dostačujícímu mno~ství fotografického pozorovacího 
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Tabulka 1. 
Cerven 1957 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12. 13. 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 

Kroměříž x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ondřejov X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Petřín X X X X X X X X X X X X X X X X X' X X X X X 

Plzeň X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Prešov 	 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Celkem X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~ X X X X X X X X 

materiálu není již třeba visuální pozorová;ní počínaje 1. červencem 19·57 
Astronomickému ústavu ČSAV v Ondřejově zasHat. 
Během let 1955-57 zasílalo do Ondřejova výsledlky svých visuálnic,h 

po'zorování celkem 10 lidových hvězdáren, astronomiekých 'kroužků a jed
notlivý·ch a:stronomů amatérů. V taibrulce 2 je uvedeno,které lidové hvěz
dárny, astronomické kroUJŽky a astronomo~!é amatéři .svá 'p:o.zorování za
sHali a Ikolik v .kterém roce vykonali -p'olzo,rování. V roce 1957 je uveden 
počet !pozorování do ko,nce 'května. 

Tabulka 2. 

Místo 1955 1956 1957 
Gottwaldov 48 
Hodonín 93 152 41 
Humenné 219 171 74 
Kunžak 134 76 
Ostrava 113 159 75 
Petřín 253 238 103 
Plzeň 	 58 119 52 
Poděbrady 	 130 109 53 
Prešov 	 202 247 79 
Třinec 	 128 

Všem tě'm, kteří nám tato :svá poz.orování zasíla1i, mnoho:kráte dě·ku
jeme za jejich pomoc při naší ,práci. Avšak tím, že není ji'ž tř~ba visuál
nioh pozorování slunečních slkvrn, nekončí možnosti spolupráce našich 
lidových hv-ězdároen a astronomických kroužků s ondřejovskou ,hvězdár
nou. Na některé z lidových hvězdáren !Se p'římo olbrátíme se žádostí 
o ISlpO'lUlpráci na speciální-ch programech. 	 . 

Mimo to má řada lidový,ch hvězdáren mOlžnost zapojit se do studia 
změn ve struktuře skupin s:kvrn. Tento problém j.e v současné době jed
nim z prvořadých ve studiu s!lunečnjch s:kvrn. V podstatě jde o to zjistit, 
jakým způsohem doc-hází k určitým změnám ve skuipinách a jak tyto 
změny souvi,sí s ostatními ději v obla'sti a'ktivníno centra, jako· na př. se 
změnami magnetického pole, s výskytemchromosféric:kých eruipcí a pod. 

Za tím účelem je třeba získávat velmi kVcditnÍ snímky jednotlivých 
skupin slkv:rn při ve'lkém zvětšeni a v poměrně velmi krátkých časových 

,. 	 intervalech. S:nÍlrn'ky musí být velmi ostré a kontrastní. T8.!kovkto foto
grafie lze ,získat jedině tím zpúsofbem,že se pořídí několik snímkú (3-5) 
he~p'rost,ředně po so!bě. Velikost abrazu na negativu má odpovídat celko
vému průměru S'lu,nce asi 25 cm.Skuiplny snímJků po 3-5 je třeba expo
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novat asi po 30 minutách. Je pochopitelné, že tímto způsoíbem nelze sle
dovat všechny skupiny ,skvrn,které se právě vys'kytují na slunečním 
disku. Je 'proto třeba ,sledovat jen určité vybrané skupiny s,kvrn, přede
vším v ohdo:bí Tanných vývojových stadií. Přesně které tYlPY skupin 
skvrn je třeba sledovat, sdělíme podroíbně zájemcům. Největší techniclkou 
oibHží je však to, že snímky je tře!ba pořilz:ovat na normální 'kinofilm 
(35 mm) filmovou komorou, aiby získané sním,ky bylo možno promítnout 
jako zrychlený film. Jedině tak lze nejlépe zjistit děje probíhající ve sku
pinách 'skvrn. Tento techniclký požadavek je sice poněkud náročný, avša'k 
na některých našich lidových hvě'zdárnách by byl splnitelný. 
Závěrem bych chtěl poznamenat, že IPokyny vydané pro celkové denní 

snímky fotosféry zůstávají v p'latnosti a výsledky visuálnkh pozorování 
fotosféry je i nadále třeba zasílat na Lidovou hvězdárnu v Prruze jako 
doposud. Ještě jednou děkujeme našim a'stronomům amatérům za j,ejich 
dosavadní spolupráci a těšíme se na spolupráci další. 

POZORUJTE ZÁKRYTY HVĚZD l\tIĚsíCEM 
Dr R O S T I S L A V RAJ CHL 

Při metodě oko-ucho je naše soudnost a zkUiš,enost v odhadu 'zlomků 
vteřiny mezi záJkrytem a nej'bliž,ším vteřinovým tikem po něm vystavena 
zkoušce IPro přesnost našeho pozorování rozhodnou; při použití stopek 
musíme vnést v jakousi vjemovou rovnováhu soustředění izrakové, upjaté 
na 'Okamžik, kdy p!ozorovaná hvězda zhasne, se 'Sv3Jlovou přípravou palce, 
ruby zmáčknutí hodinkového 'knoflíku 'hylo bezpro'střední a hladké; při 
použití chronografu platí totéž pro zmáčknutí tastrového IkUče, který 
musíme držet v takové poloze ,svalové připravenosti, :aíby nekontro,lované 
záchvěvy nedoč'kavé ruky zbytečně nezmnožily značky na pásce chrono
grafu a tím nevnesly !zmatek do registrovaných bodů. 
V~i:mněme 'si nyní tkažd~ z popsaných tří IPoz:orovadch metod s hle

diska dlolsažiteln;é přesnosti. t'" 

U metody Q!ko-rueho musÍJme po této !sbránce vy:zvednout tu velkou! 
p'ředno>st, 'že zde neVistUlpuje do ,pozorování o8olbní rovnÍee ve vla;stním 
slova ISrmys1hli. Zde :se nanejvýš projeví jakýsi j,ejí Istín v t~om,že !pN od
h8Jdu zlomlku vteřiny márrne co činit 's. dvěma kvail:itativně nesourodý,rni 
rp'očttky (s'luchem a zrakem). Dosa'ži'telnápře:snolst tohoto odhadu j:e však 
to:lik malá, že Jl1.luvit o něja1ké fysiologické Isy,stemaUclkéchylbě je zby
tečné. 

Dailiší 'Přesnost tébo imetody lZáv~s'Í p!aJk :n:a tom, ja,kýdh tiikŮ! jsme použili. 
J.sou-li to prřÍl:mo vteřinové r8Jzy nějaké 'ča,sové au1bori\ty (na .př. stanice 
OMA, ovš,em Ipřárra-li nám náhoda,ž,e zálk1ryt Ip1adl d o vteřinových tiků), 
!pak výs.lednou, dhyfbou na,šeho IP/o'zororvá:ní je .už v rpods1taitě chyba,kte:ré 
jS'ffi,e se dOIPusUli při onom odh:adJu 'zI0mlk'u vteřiny. 
Něco jiného nastane, použijeme-:li tikú nepřímýdh (astrono:rniokých 

hodin,chrronometru). Pa,k do našÍ<c:h v,ýsledlků n'1l tně v<sitourpí /oltáz,ka'
určení času a jeho kOll1serv.ace, která musí naše vÝ1slledkyovlivni.t. 

Přti ,pOUlŽrití stoip'ek !Ill'Usíme zaznamenat :8 ,porvdělke:m tu výhodu, že naše 
smys.Iy j:sou ,ušeitřeny Is!ložitého a neji'stého od!hadrur 'z'l/omku vteřiny mezi 
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zhalsnutím hvézdy a vte.řinovými tiky. Můžeme tedy 'zaostřit na~š;i rpOz.o~
nost na co nej,ryc:hlej'ší přenesení optického vjemu na popud svallový. 
Ovšem, na s'braně drUhé, se ,stopkami j:a.ko Si ,kaJždfŮu aparaturou vstupuje 
do našleho .pozorování ,element .ch)'lb instrumentální!C'll. Je ortá;zka, kolik 
z nich se nám .p'odaří vyloučit (meú ně patří na ipř. ,e:x'centricita cifer
níku; 'viz 10 Itom Gutlh-Link: Astronomiclké rpraktíikum). 

Polmd jde o losobní rovnic.i, ta by 'při 'používáni stopek nemusela vstou
pit v úvahu, kdybychom spuštění Is'tope.k .pi'edl 'zákrytem (neho j.ejiClh 
zastav,ení p.o zákrytu) vykonali Iza stejných olk01ností, j!ako registorujem:e 
okrumž,ílk 'zákrytu, t. j. s'tejně "nečekaně",Tu iby se osohní ro'Vnřee (teore
tlclky) sama vylučovala. Ve skutečlliO!sti vŠa!k j'sou při dbvyklém ,S lpušitění 
(,či 'Zla'stavení) stopek n8Aš,e smys'ly jaksi rpŤedJpojaty, a to rytmem vlteři
nových rázú (ať OIptických, či akustických, podle toho .snímáme-'li 'čas 
na ,Sitopky s vteřinového ciferníku hodin či podle jejiJch t~ků (event. tiků 
z ra.dia). A tento rytmus pochorpite1ně 1P'·řipravuje Ipřes nerv/ovou Is:oustavu 
sv;aly palce a nečiní jeho ,zásah , . ,neče:ka;ným" ja:ko u zhasnutí hvězdy. 
Abychom věc zaC:hr.ániJli, ilUUJs'el.i bychom :s:pU'štění( či 'zastarv:ení) stopek 
vázat.na lIlěja'ký skutečně "ne'čelkaný" jev, 'podo'bný onomu v daJekohledu. 
Na petřinské hvězdárně Ikonáme v tom smyslu 'pokusy se zhášením umělé 
hvězdy jalko při určování osobní rovnice 1)o'zorovatellovy. 

Otázka' určeníčas'U a 'jlelho konserva.oe vs'tuipUlj!e ovšem .při 'P,ou:žití sto
pek v ip!lno'U p1atnost. J:sou-IH 's,t9'pky IIlrudt'O' jediným prostředk'em, jak 
přek.lem:mt časovou vzdá'lenOlst mezi dvěma vztažnými body časové auto
rity, llTI'U'sime je mít řádně v)'1Z,koUJšeny .a musÍlme dlhát, aby rozpětí těchto 
vzlta:žný!ch I1ázů Ihylo pOlkudmo'žno kmátJkéo V ta,kovém Ipří-padě je talké 
výhodněj:ší, když stopky uvedeme v ohod v ok:amŽ'ik'U! :zákrytu a !Zasta
víme při nejfb1liž,š'ÍilU vztaŽillélm rá!zu čruslové autority. 

MáJrne-'l!i 'konečně k digposki ,astrDnomk:ké hodiny nebo spolehlivý 
chronometr, je výhodnější sipustit sťopky krátce před zákrytem (v čase 
To) , abychom. mohli případně nezdařené 'spuštění znovuop:akO'vat. K da
lelkdhleidiU !přÍSt-lxpujeme pak /se stopkam'i 'jdoudmi, o.kalmžik zákrytu 
registrujeme j,ej,icih 'za'Stav'ením. Čas čitený na stoIP!kách( t) olp'ravíme pa;k 
tím :ZipŮJs.o!bem, re jej konfrootujeme 's údruji ,srovnávacích 'hodin (chrono
metru). Dě1átffi'e to tak, ·že /dobu t, IZiaokrouhleno'UJ na ,cle-lé vteřiny, ne
c:hám,e několikrát po sdbě(na př. 3kráJt) Ulplynout na ciferníku s,rovná
vacícih hodin, při ,čemž na stopkách IstO'pnem:e začátek i konec. Dosta
neme čaJSY tl' tz a t3. Z YOlzdHů t - tl, t - t2a t - t3 urtvořím;e střed t, 
který .odečteme (pozD'r na 'zna..ll1.én,ko) cd rpůvodně namě,řenéiho času. 
Ny'1llíse >cel!kem ,nemusíme s:t'rurat o instrume.ntá'lní clhyb'Y Druších 'Sitorpek 
a čas 'zákrytU! je dán rorvnicí 

T = To + t-t. 
Snímáme-U p:ř;i použílV1ání stolPe.k č'als To s' eiferní:ku aistronomický!ch 

hodin, opatŤenýe:h kontaktem a řizený'ch exti!1'kčnim Izaříizením 'Podle sig
nálů Ikoincidenčních, pak Is'i musíme uv,ědomit, <že stanovená korekce 
hordinp.l:aťí 'pro tu polohu kyrv:ad!l'a, v které je ikontakt urvedien v činnost. 
ObvykLe to hývá v ,p:o~o':Qe .svils!lé. Skolk vte'říinové ručičiky s~e vš'ak nekryje 
s touto rpo~'ohou, ~ývá olp:o'žděn a 'ž Q. 1/3 vteřiny. To jie Illutno mít na paměti, 
aby 'p'ři snímání čaisu .na stopky JP,o:di1e ,skoku vťe:řinové . ručičky hodin :se 
tato l/s Vltetiny ne:st'akl! systematickoU' ,cJ1ytbou po:zorování. 
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Použití ,eMonografu znamená dal<ší zmechanis'Ování ccegistTH,čnÍlho po
stupu pN pozororvání zákrytů. Odpadá tu ik;onf.mntování stopek s hodi
nami, neboť tyto hodiny - dík neZlbytnémukontaktu a. pŤÍ'slušnému 
relátJku na:bývaj'Í současně fUlnkci stopek. Ale - jako- u každého zme

Ichani:sování - vstupují do ipro-cesiu nové ms:tJrumenťáJlní 'chyby, přede
vším vz.á,j,eo:nné ,p:ošinutí (lPcvralaxa) per obO'U.! páiček (trustrové, ' již udillí 
imtpualS pozorovatelod ,dale'kohLedu, a vteNn'ové, UlvádJěné v,pohyb impulLsy 
od h.odinového- ,kontaktu). Totío pošim.uti není stálé, miěrrlÍ !se nejen v Č,aso
vý'ch ro:zmezích ·deilší.ch (rpfedevšÍm v'li'v,em terpJ.oty), ale i ča'sto, v dohě 
pozoDo-vání Oako o.araJZ rŮlZného ,sycení e1le!ktmma,gnetů). Prot'o ,pi-i vy
víjelní přís'lušné ~p'aratury nutno :pamaJtovat na možnost, jak paralaxu 
per určit ,před i ,po zákrytu. 

Naproti tomu ,se /pii ,poUlžití Cihrorrografu olbje:ví v plné m.íře- cfrlyha 
(,r.ovnice) osobní. Ta. činí, jlaJk jii:ž hy.lo uVíedeno, ,asi 0,3 vteřiny. Pravdě
podobná caly'ba vLastmí re.gisbrace je Ul chr:onograrfu (,podíle 'zkuš.eností 
lpetříns.kých) a!si dese1JkrM menší. Alby Sie tyto řádově nesourodé vellLčiny 
uvedly v s,Qula;d, t. j. ruby ,se pi1esnost ,regisbrace chlronografem m,ohla 
vŮlbec ulplartnit, je ,be:zpodmíneč.ně třeiba s 'e ,pustit za Ikvantifutivn.ím urče
ním osO'bní rovnice po'zorovatele, .aleStpoň určením nedlP'ra'vděipodO:bnělj-ším. 

Jak se s tímto problémem vyrovnalla petříll1s,ká h!Vězdárna, 'bYllo už 
naznačeno. J a!k v)TrřešiÍIla otáJz!ku pŤvsluŠ!Ilé Ia;paratury, o tom bude snad 
užitečné ipoj<ednart v to:mto' časopis'e jindy. Zde budiž stručně uIVeden 
postup, jehO'ž se rpetř~nSlká hvězdárna drží, ruby v těch ně,k!()ilika V'z,áClIlÝcfu 
ok3!rr:tž.idoh· o,kolo zálkrytu ,byly UiskIwtečněny všechny ilrJ'oky, které molhou 
zpřesnit pozorovací vý;slledky, jak uvedeno nahoře. 

Jako ,základní hodiny pro. 03!S srtředn.í užívá hrvě'ZdáJrna na. P.etříně hl()
diny Rieflerovy s indil3Jba:novým kyvadlem a an€lroidovou' kmnpensa:cí. 
Vteřinové impulsy Ipro určovámí črusu podle .signálů koinclÍdelIlčnklh i pro 
n3jpájení .el,elktromagnetů cihronlOgrafů jslOU 'brány z kontaJkťů v hodinách 
pr3!coVrllÍc:h, hllavními hodinami S)Trn0hronisovanýrch. ChronogrMy js:ou tři, 
Jeden Hilppův IS dvěma t3!stTovými páJčlkami, a dIVa Ibodové podle Fuesse
Nováka. Rozvodné e:lektrické zařízení uITwžňude dorOlzumívání mezi hodi
novou 'síní a ,kopulemi la to jaJk zvukově, tak i iS 'větelnými rrndikátory, 
ovladatelnými před zákrytem od da;lekoMedů týmiŽ taS'trem, jímž lSe 're
gistruj-e ~zákryt. 

Před zákrytem, vYlpr,a'Cuj<e pracovnÍlk řídicí v hodinové síni postup po
zOf1ování přesný pO'zorovaJCÍ program, který vYlPadá a!s:i takto (.pro zákryt 
v 20h35m40s) : 
20h 20m : kontroly spojů v krubele·ch pomocí světelný:ch indikátorů, 

25 30, 35, 40 stanovení [p'aralaxy per, 
26 oSlobní rovnice: z,apnrutí umélé hvě'zdy, ,přepnutí indikátoru z:e "svítí" 

na "piše", spušltění c'hJrono~rafů, 10 bodů (Zlhášení umě,lé hlVěJzdy a sou
čaJsné impulsy vteřinolVé Ipáčce chrronografu píšící vteřin y) , 

34 00 vyhláš,ení phprav:ernosti Ik ip:ozorování, 
35 00 vypuštění regi!stra:ce celé minuty, 
35 30 oznárTIlení času do kopulí, 
35 40 má nrustat ,záJkryť 

36 00 vYlPuštění regis'tTace ee!lé minuty, 
36 5, 10, 15 kontr,o:lní čaSlové body (na chrolJ:lOg,rafu), 
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36 30, 35, 40 stanovení paralaxy per (na ten pov,e.} poz:orovate!l.é drží 
tastry zapojeny - !pokud prochází do ta.strových páčelk chronografu 
j'ako při zákrytu, alby 'Se souča'sně ,s paralaxou vyloUičilo i případné 
'proudové zpoždění vlivem indukce v ka:beJ!'ech). 

Ihned po skončené·m po'ZoI'oiVání j'sOlu ohronografické pás,ky OIp'artřeny 
datem pozoro'vání, označením hvězdy a j1mé-nem pozo-rovatele, na páskách 
s:e identifi!kují jednotlivé úkony r.egi,s·Dra·oe zákrytu, 's pozorovateli se 
sepí,ší 'poťřeibné údaje pro zá:krytovou evidenci a je-li dosti času, ip'l1ovede 
s:e redwkee údajů n.a pásce, t. j. vyhodnoti se okamži.k záJkrytu, hodmota 
parailaxy, p!ravděpodoibná hodnota osolbní r,ovnice 5edno,tlivých po!Zorrova
telů (střed '2 10 'pozoro'vání). Výsledný čas zákrytu ,se stanoví až :po nej
blitžšímčaisovém signáJlu a .p:o interpO'lac& mezi dvěma sro·vrnávadmi údaji 
čalsové auto·rity. 

Od za;čátkui MelZináTodnílho geofysikáln~ho roku je .p.ozorovad program 
zde uvedený rozšířen ještě o registrad vteřinových rá:zů stanice OMA 
přes el,ekt'ronic:ké relé přímo na tuté:ž Clhr.ornlOgrafic:kou pásku, na ru'žse 
regisťruo'e zákry1t , a DO před :zákrytem i po něm. Takto j.e prakticky vy
u~ito všech pro'Středků, které mo'houbýt k d~s:po's:ici každé olbl'a:stní lidové 
hvězdárně ke snížení ,střední p'rav.děpodo'bné c:hy!by iPo·z,orování .pod dosud 
udávaných 0,3" směT.errn.k so:uJčasIJlé mezi přesnotsti, kterou Markowitzova 
komora stanovila h?dnoťou 0,15". 

Na 'kop,ec je nutno Ise zmínit j:eště 'o jedné [/O'zoruhodl11é mOŽTIo'sti, ,která 
mŮ'ž,e v rámci MGR i mimo něj vy!plyl11out ze zpřesněného poz.o,rování zá
krytů, ha dOlkonce .postaviť Malsic.kou pOizO'fovací metodu před Mar:k,owH
zOVU! komoru.. Jde totiž o :pra.ktic:ké vylhovění základním požadavkům, 
s'o!llNilsícÍm ,se zavedením shora UJvedenérho efemer~ckého času. 

Ja:k zná1mo, musU !p'ojlem efemeridovéhO' času nutně vstoupit do úvah 
h'Vě'zdářů v tO'ffi okamžiku, kdy s:e ukáJza'lo - je ťom.u pTá",:ě třicet let -, 
že n3.iše Země .se neotáčí rovnomé'rlJlě',čilli že nemůž,e ji'ž dé1le sloužit za 
ideáilní astronomické hodiny. Kdylbyc:hom m.oMi přesně vyjádřit - ně
jakým byť isloži,tým matematickým vztaihem" ,pa.atídm třeba jen pTO n.ej
bližší budoucnost - povJ'hu této l1'8pra;videlnosti, ne'hylo by obtížné určit 
Č3.iS od! této netP'rav:idel'll'O.sti o,čišitě:ný, t. j. čas pe:r definiťionem efem;eri
dový, čas rovna:mě'rný, který dosazujeme· do .p·o,hylbový.ch rovnilc neíbes:ké 
mechani:ky, 3.ibychom pro lilbovol:nou budoucnost sban'O'viH po'lohu rurči
té-ho 'kosmické'ho tělesa. 

V kvantitativním vyjádření neTovnoměrnosti zemské rotace mŮ'žeme 
však .za.ch'J'tit pouz,e divě :gilož,ky té{o nerO'vn,omě:rnolsti: dlouhodo,bou, která 
vzniká třením Sll-apovým a krátkoddbou, 'která sO'uvisí ,s meteororrogic
kými poméry na naší planetě a opaJkujieSle shodně rok ·c,o rok c'e·lkem 
v stejn,ém průběhu. Nalproťi tomu složka třetí uniká ja'kémukoli zvlád
nUltí matematickými ro,vni'C'emi. Je nelpředvídatelná 'právě tak, jako jsou 
nepředvírdate,lné přičiny, které ji podle našeho mínéní vyvolávají: pře
S"Llny hmoty v zemském nitru a jak se zdá, rozpínání a ,smršťování celé:ho 
ípov:r,C'hu Země. Kdyby hvězdá'ři mohli změřit tuto třetí 's'lo'žku, vyjadřo
vanou v celkové rovnici zemské rota!ce pojmem "fluktuace B", a to v kaž
dém rQlkamžiku T, anebo a:leSlpo·ň v€llmi brzy po j'eho u'P:lynutí, mohU :by 
pro tento olkam'žilk T - ameho extl1aJpol.aci pro jakýkoli okamž,ik jemu 
blHiký - stanovit onen neznámý efemeridový čas, t. j. čas, který by 
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I 
v okamžiku T (nebo v jeho ne}b:ližší bHzlkOiSti) !byl vyznačen na ciferníku 
pomyslné11\o- světové'ho O'I'Iloje, jl8ho'ž úda'j,e by ;byly o'čiMěny od nepT'avidel
nosti zemské r'otace. 

A zde se zákryty přímo nrubí'Zle'jí ja!ko- po-můlc:ka k stanovení tohoto 
oalSu. KdYlby po Ulplynutí dané lunace by'ly co nejdříve zpracovány vý
sledlky pozorování z nělkolrka málo mLsť, ale míst vylbavených zleipš,enou 
aparaturoU! a uŽÍvajídClh 'Zipřesněný,ch pozorovacích metod, jak bylo, struiČ
ně naznačeno v tomto článku, byla by takřka okam'žitě stanovena a'lespoň 
nejpravdépod!obněj:ší hodnota ťř,etí složky nerovnoměrnosti zemské ro
tace, ona "fluktuace B" a tím. i ho-dno:ta ef,emlerid:ového č.asu v daném 
okam:žiku Drukřlka olkamžitě, zatím co des'ky exponované v Markowitz.o
vý,ch komorách budou mnohdy ješ{ě na ce:s'tě do ús:tředrníiho sběrnéh:o 
mí'sta, Námořní ,otbservatoř.e USA, alby zde prošly POlZoTovacÍ p:rocedlu,ru, 
'0 jejímž průběhu a pravÝ0h oibtižÍch si ještě nedovedeme učinit S"p'rávnou 
představu. 

Uskutečnit takovou průJkopnic:kou akci na úz,emi naší republiky by 
nebylo .při dosú dohře vylbavenýoh lidovýeh i vědec:ký'oh ohservatoHch 
o!btižné. Vyžác1rulo by si to jen uváž,eného organisačnÍlho ÚJsilí. VÝ,s'ledky 
by všaJk moruly podsta'tně zvýšit ,podhl naší .as'trono-mie na z;vJádnu:tí úkolů 
Mezinárodního geo.fYlsikáJlního roku a zúčastněným lidovým hvě.z:dM'nám 
i asbr:onomi:c'kým kroužkům by pos.kytly vděčné pol,e pozor.ovateI:ské 
i experimentální činnosti. 

CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

PERIODICKÁ KOME".rA ENOKE 1957c 

Enckeovu kometu nalezl dne 25. spektru a v jasnosti v souvÍ'slosti se 
července t. r. dr. H. M. J effers na sluneční či'nností. 
Harvardově observatoři. J evi'la se jako Enckeova kometa má velmi slabé 
dif.usní objekt s centrální kondensací spojité spektrum, co,ždohře umožňuje 

17. hy. velikosti, olhon nebyl pozoro zkoumání slabých emisních pásů.. 

ván.Efemerida této ,pe,riodické kome Zvláštni 'pO'zornost bude vě:nována emi
ty 'byla uveřejněna v ŘH 7/ 1957 sím f...t... 79D6 a 8106. Při určování jas
(str. í60). Enckeova kometa bude nosti se dopoI1učuje kromě zjišťování 
v phznivé poloze k 'Pozo.rování pro ob integrální jasnosti úskat hodnoty 
serv'atoře na severní polokouli před v oha-re'ch kolem emisních pásů. ON} 
průchodem přísluním, asi od po:loviny Ov 0 3) NHz a A 7906. Z monochroma
srpna do poloviny října t. r. tických jasností pak :bude možno určit 

fotometri'cké parametry (rubsolutníPO'dle sdě'lení ;prof. dr. P. Swingse . jrusnost a ex:ponent n) :pro nej:dů.leži
jsou velmi žádoucí spekt roskopická a 

těj'ší emise. Při fotografování komety
fo,tometrická pozorováni. Porovnání je důležité pOIU'žít barevných fi1trů.,
spekter získaných pN návratech v le ruby se za:chytil vzhled :komety hlavně
tech 1937 a 1947 ukázalo ur,čité roz v oboru emisí Oz a ON; snímky je
dily, 'především v intensitě pásů. 0 3 , nutno fot ometriaky kali:brovat (na tu
Takovéto sekulární změny mají velký též desku dvě stejně dlouhé ex.posice
význam pro studLum fysikálních pro krátce po s'olbě, jedna s nezaC<loněným, 
cesů. v kometách proibíhajídch. Vel druhá se zacloněným o,bjekbvem asi 
kou dů.ležitost budou mít také světelné na 1/2). Kone'čně je žá'douc~, aby po
křivky jasno'sti zvláště pruk zí,skané zorovatelé věnova1i pozornost případ
z monochromatických pozoro'vání. Bu ným náhlým zvýšen~m jasnosti a 'změ
de též 'zajímavé zji!šťovat změny ve nám ve vlZhledu 'komy. J. B. 
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KOMETA :MR:Etos - 1957d 

K 'rátce po půlnoci 2. siipTIa t. r. olb
jevil Anton~n Ml'kD's na Lomnickém 
štítu novou neobJ1čej!ně jaS'Ilou Ikome
tu, :která s·e jevrla jako difusní' o,bjekt 
s centrální -kondensací a ohonem ďlou
hým a"si 4°. Nezávisle nalezli ,kometu 
dvačle'nové Britské astronomické 

sp01e,čnosti C. H. Ha"re (3. VIII.) a 
W. A. 01ark (4. VlIL). Jasnost 'ko
mety, tkterá v době objevu byla na 
ro,zhrant souhIvězdí Blí1ženců., Raka a 
Rysa, bylla asi 3m. V noci z 2. na 3. 
srpna nalezl kometu podle Mrkosova 
telegranlu S. LaUlstsen v Kodani, kte
rý udává jasnost 2m. Další polohy :zís
ka:l v ranních hodinách 3. a 4. srpna 
A. Mrkos na S:ka1<naténn Plese a ve 
večernÍlch hodinách 3. a 4. srpna E. 
Hoeg a S. Laustsen v Kodani. Podle 

1957 a 
VIII. 20 llh5'5,7m 
VIII. 25 12 40,0 
VIII. 30 13 13,,5 

Z elementů. je patrné, že se kometa 
pohyllmje retrográdně téměř kolmo 
k ekliptice. Počátkem srpna. se Iblíži1a 
k Zemi, v nejmenší vzdálenosti od Ze
mě byla 13. srpna (1,07 Rstr. jedn.) a 
poté se opět od Země vzda'luje . Vzdá
lenost Ikounety o:d Slunce y době prů.

chodu přísluním .byla. velmi malá, pou
ze asi 53 mi1iJonfi. km. A konečně je 
zajímavé, že kometa ,byla oibjevena 

MrkosebY'la jasnost 3m, podle dán
sikých autorfi. 4. srpna dokonce 1m. 
Ovšem udané pololhy a zvláště pak 
údaje o ja'snosti mohou být zaUženy 
dosti značnými chy!haJn1i, protože ko
meta bJ1la pozorovatelná jen za sou
mra,ku velmi ní,zko nad OIbzorem. 
Přesné posice bJ1ly získány ve dnech 
4.-6. sl:1pna na hvězdárnách v Kodani 
a v Turku. Podle kodaňských pozoro
vání vJ1Po'četli Hoeg, Laustsen a Ther
noe efemer~du a elementy dráhy, kte
ré uváclime: 

T = 1957 VIII. 1,3198 SČ 
w = 39027,8'} 
~ = 67 19,0 1957,0 
~ = 93 38,0 
q = 0,35416 

8 Ll r 
+31°53' 1,105 0,618 
+26 10 1,173 0,720 
+20 29 1,266 0,822 

pouze :asi 17 hodin po iprttchodu peri
helem. Svou jasností předčila i velmi 
jasnou kometu Arend-Roland 1956h, 
viditelnou na jaře t. r. Podle pozoro
vání z Ondřejova z 10. srpna byla jas
nost kolem 1 hv. veL, dť'1ka ohonu 
asi 5° . Na první straně obálky přiná
šíme snímek Mrkosovy komety, expo
nov,aný na Lidové hvězdárně v Praze 
na Petříně. J. B. 

OKAMŽIKY VYISíLÁNí ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ČERVENCI 1957 
(OMA) 2600 kHz, 20h SEČ; Praha l) 6'38 kHz, 14h30m SEČ) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OMA NV 014 014 NV NV 013- Olg NV 019 014 
Praha l. 021 NM 020 021 020 ' NM NM 018 021 NM 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 014 014 NV NV 015 014 013 012 010 009 
Praha! 020 021 NM NM 022 021 NV 020 017 NM 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 008 008 007 006 005 006 006 007 008 009 010 
Praha! NM 014 012 012 011 012 NM NM NM 017 017 

(NM - neměřeno, NV - nevysíiláno) 
I<ng. V. Ptáček 
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OBJEKT SCHUBART 

Podle '2Jprá'Vy prof. dr. C. Hoff početl dr. J. Schulbart elementy dráhy 
meistera nalezl dr. J. S'chUlbart 13. čer těl~sa: 

vence t. r. rychle se 'pOlhybují'CÍ objelkt T = 1957 VII. 17,7'5 SČ 
11. !hv. ve'hkosK Objekt byl objeven 

óJ = 166°55' 1 
na, desce, exponované H. Huťhem na Q = 134 27 1957,0 
nvězdá,rně v Sonnebergu ve dnech i = 10 31 3 
3.-5. července t. r. Těleso bylo též e = 0,56'33 
nalezeno [prof. Hoffmeisterem na sním a = 2,6557 
dch, exponovaných 15. a 16. července Prof. HOIffmeiste,r uvádí, že objekt
R. Brandtem, jakož i na desce z 25. SohUlbart je možná identický s pla
července , exponované U. Gtintzelem netkou 719 klbert, kte,rá nebyla po:zo
Lingnerem na hvězdárně v Posbu!pimi. rováJna od objevu v roce 1911; je však 
Podle sonn€'bergských !pozorování vy- vetká diference v délce uzlu. J. B. 

MAPY SLUNE'ČNÍ FOTOSFÉRY 
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Z LIDOV~CH HVĚznAREN A ASTRONOMICK"fCH 

KROUŽKŮ 


~S'I1RON01v[DOKÝ SEMINÁR V LEVICIAOH 

Osvetové ústredie v Bra:tislave :uspo Ú,častnki ISeminál'a malí mOtŽnosť 
r~adalo v dňo,ch 19, a 20. júia 19,57 na po tieto dva dni vypočuť si hodnotné 
Okresnej l'udovej hvezdárni v Le'V'i prednášky jednruk všeobecné (Ako po
ciach dvojdňový seminár pre vedúcich má:'ha astronómřa vytvárať v,edecký 
astronomických krúžkov z krajov Nit svetonáhl'ad), rule !hl:avne odJborné, 
ra a Banská Bystrica. ktorýclh bolo najv'Í,&c eZe'ffi; Mesiac; 
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Účastníci semvnar,a pred budovou 
Domu OSVf(ty v Leviciach 

Slnečná' sústaJv,a; Kométy, meteory, 
systémy hvie7Jd a hm'lovín; Súradni
oové systémy; Orientácia v lpriestore; 
Astronomické prístroje a pomócky; 
Sln~o; Medzinárodný geofyzikálny 
rok) a metodické (Ako porpulari'Zovať 
poznatky z astronómie na pra!ktických 
cvičenia:oh.g d'alekolhl'adoin; Zakladaj

me astronomické ,krúžky; Pracovné 
plány a's'tronomických k,rúžikov a Pri
strojo'Vé zariadenie astronomických 
krÚJ7Jko'V). Prednáš'ky - teoretická 
časť seminára prebiehala v prednáš
kov;ej sieni Okresného domu osvety 
v Levi'Ciach. Pr.a;ktická časť seminára, 
ktorázahrňovala orientáciu na nočnej 
oblo·he, vyhl'adáJvanie súhvezdí, pozo
rovanie Mesiaca 'a pozorovanie Sln.ka 
sa ,uskutočnHa v Okresnej l'udovej 
hvez;dárni v Leviciach. 

Astronomický seminár, Ihoci trval 
pO'mernekrátJku dODu, rpriniesol účast
nikom o'krem O'bohatell'ia 'Vedomostí aj 
cennú výmenu skúseností. P,racovníci 
OE.H v Leviciach sú hrdí na to, že 
o'svetové ústredie vyzna6lo pre mies
tO' konania 'seminá,ru práve Levice, 
kde je najmliadšia l'udová hvěz;dáreň 
na Slovensku, jedna z toroch. Táto 
skutočnosť bu:ae zaiste dobrou vzpru
hou do d'al.šej populari'začnej a odbor
nej činnosti Oblastnej l'udovej nvez
dárne v Leviciach. 

Tibor Korbell 

OTEVŘENÍ NOVÉ POZOROVATELNY V LOŠOVĚ U OLOMOUCE' 

Malá vesni:čka Lošov u Sv. KOlPečka 
prožívala v neděli 14. července t. r. 
významnou kulturní událost, kdy 
mí'stni astronomický kroužek při 
Osvětové besedě O'tevíDa'1 novou a,stro
nomickou pozorovatelnu. 
Podnět ,ke stavlbě tohoto zařízení 

dal někdejší ředite~ školy J. Siene1l, 
který zde založil velmi akHvní astro
nomický kroužek, jenž sd'ružovalzá
jemce z řad dělníků a rolníků i mlá

/ deže. Již od počátku činnosti tohoto 
krO'užku datuJe se mYlšlenka postavit 
si vlastní pozorovfa;telnu a obstarat si 
potřebnou optiku a paralaktickou 
montáž. Jako přLhodné místo si zvo'lili 
návrší nad vesnicí, sice dosti vzdá'le
ně , ale 'za náma:hu,kterou musí ná
vštěvníci vYlnalo!žiti, jsou ve dne od
měně'ni krásným pohledem do roviny 
Hané i na vzdálené hory, v noci pak 
pohledem IlJa hvě:7Jdy, jej1chž jas není 
rušen světlem města, kouřovým zalm
lením, nebo přífzemními mlhami. 

V krátiké doibě pod rukama ohěta
vých pra00vnikfi ,z 'kroužku a místníc'h 
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dbčanfi vyrostla budova pozorovatel
ny. Po'stup ,prací poněkud u:stal odcho
dem J. Sienela na nové půso,biště , ale 
jen na krátkou dobu, kdy se práce 
ujal nový ředitel škO'ly Jar. Dohnat 
Při v.zácném pochopení vedení n. p. 
Moravia v Mariánském Údo.li, 'kde pra
cují také členové kroUIŽku, polkra,čují 
práce na paralaktické montáži, na níž 
je nyní umístěn reflektor o průměru 
zrcadla 25 cm. Na potřebné optice 
pracoval J. Sienel a dokončova'cí prá
ce provedl známý odborník ing. Vilém 
Gajdušek. Mezitím 'Pokro.č'ÍlY také 
práce na kOiPuli i na. novém elektric
kém vedení k hvězdárně. 

Velikou většifnu \prací vykonali 10
šovští ohčané svérpomod a výdaje za 
materiál jim hra.dil MNV a v men:ší 
míř'e i ONV v .olomouci. 

V SOUlčasné 'době zakupovámím po
třebné literatury rozš~řuje kroužek 
knižní fond své knihovny a jeho čle
nové často i nyní docházejí na Oblast
ní lidovou hvězdárnu: v Olomouci, kde 
se jim dostává potřelbných polkynft 
k práci. Kromě spolupráce s hJvězdár
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nou olomouckou udržují lo'šovští ama
téři sty,k s Okresní lidovO'u hvězdár
nou v Prostějově a astronomickými 
k.roužky při MeOlptě a Výzkumném 
ús'tavu pro o!ptiku a jemnou mecha
niku v Přer,ově, od nichž získávají 
cennou pomoc 'k další práci. 

Příklad lošovských nechť je podně
tem .k usi'lo'vné práci na tomto úseku 
také ostaJtním astronomiokým !k,rouž
kům na,šeno kraje i ce1é naší vl8Jsti. 
JaslJlě uka:zuje, jaké ovoce !přinese 
o'bě,bavá práce dbčanů v naší socialis-

NOVÉ RNIHY 

Bulletin čs. ústavů astronomických 
(mezinárodní vydání), roč. 8, Č. 4 ob
saJhuje tyto Ipráce našich astronomů: 
F. Link a Z. Linková: Sluneční asy
metrie VII (Koronální emise) - Z. 
Ceplecha: Perseida fotograficky za
Clhycená ze šesti stanic - M. Kopec
ký: Ele'ktrickéa magnetické úkazy 
ve sl,uneóní atmosféře II (M8Jgnetické 
pÓle a časový prúběh povrchu sluneč
ních skvrn - B. Bednářová-Nová
ková: Rozdělení protuberancí podle 
jejioh geomagnetických účinků. - Z. 
Seidl: Měření dvojhvězd v roce 19'53 
- J. Bouška: Pozorování zákrytů 
hvězd na universitní hvězdárně v Pra
ze v roce 1956 - V. Ptáček a L. 
Webrová: Korekce časových signálů. 
v ,březnu 'alž květnu: 1956 - M. Ko
pecký, J. Kví;čala a J. Ptá'če:k: S,ku
pina sllbllečníoh skvrn v heliogeogra
fické šířce +45°. Práce jsou psány 
francouzs!ky, anglicky a německy 
s ,ruskými výta1hy. 

Annu,al Scientific Supplement to 
Urania) No 1. KraJkov, 1956; str. 47.
Pols'ká astronomioká společnost vy
ďala pod redakcí dr. J. Gadomského 
první číslo vědeckého dodatku známé
ho :polského po'pulárně vědec~ého 
astronomického časolpisu Urania. Do
datek obsahuje práce A. Wróblewské
ho 'O pozorování dlouhoperiodických 
proměnných hvězd, A. Markse O' po
zorování cefeid, A. vVróblewského 
o ,změnáo'h ja:snolsti proměrnné hvězdy 
g Her, A. Markse o po'zorování polo

tické společnosti i na ma:lé vesnlcce 
ja;ko je Lo'šov. Z jejich 'Práce nechť si 
vezmou vzor ob'čané mnohýdl' okres
ních měst, v nic.hž se o'zývá myšlénka 
postavit a'stronomi·ckou :pozorovatelnu, 
jež by plnila funkci kulturně osvHo
vého zařízení, j'akou bude plnit i il13.:Še 
nová po'zorovatelna. Jako MNV v Lo
šově se příznivě 'stavěl k této akci, 
ta'k 'Podobně ať podporují taJkové sna
hy i pří:s1ušné národní vý:bory v okres
níCih městec'h našeho kraje i krajů 
ostatních. Dr Jan Luner 

A PUB ,LIKACE 

pravide'lné rpro,měnné hvě!zdy Y CVn, 
A. WrÓiblewskÉiliIQo o změnách jasnosti 
proměnné hvězdy OP Her, dále od té
hož autora práce o Ipo'zorování {3 Per
sei, o minimech zákrytových proměn
ných hvězd a o proměnné hvězdě RZ 
Ca:s. Dá,le u:vádí A. C. Pac'holc'zylk se
zna:m rrudia'lltů meteoridkých rojů 
s malou a'ktiviboupo'zorovaných v le
tech 1953-54 a výtah z práce o La
certidách. B. S'zcz,epkowski 'pojednává 
o ro'změrech meteoirickýoh krátertl a 
pos'lední práce, jejímž autorem je T. 
RaJkowiecki, je na'Zvána Ur,čení bodu C 
centrál'níihio slU'Yleční'ho ,zatmění v oka
mžiku t světového času. Všechna .po
jednání j's'ou psána anglicky s výjim
kou posledního, které je v jazyku 
francouzském. Pols:kým amatérům se 
ta:k dává možnost pl1!bHkovat své prá
ce, především pozoTo'vací materiál, ve 
vlastní mezinárodní publikaci, která 
bude vycházet každ-or,očně. U nás 
amatéři po zániku "Memoks and Ob
servations", vydávaných k.dysi Čs. 
a:stronom.ickou <s,poleč:rlO'stí, podobné 
možnosti nemají. Uvažo,va'H jsme před 
časem o podobném mezinárodním do~ 
plňku Říše hvězd a měli jsme na 
m)'lsli téměř totéž jako polský SUlpple
ment; praCÍ' by bylo dost - do'posud 
jsou roztroušeny v rů'zných ohě,žní.cíclh 
lidových- hvězdáren neho ozi'Lstávají 
v zásuvkách neuveřejněné - ale k vy
dání z nejrů!zněj'šíc:h přÍ'čin dosud ne
došlo. Doufejme, že i naš.i almatéři se 
jednou do:čkrují podobné pUiblitka:ční 
možnosti. J. B. 
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L. Křivánek: Barevná fotografie. fie. Hlavní pozornost :soustřeďuje au
Or<bts, IPnaha 1956;sbr.250, ohl'. 66, tQ;r il1Ia ;novlOdobé v1ce!barevné ;rnateriá
barev. pří!. 12" váJz. Kčs 22,50. - Dru ly :a na (praxi btM'ev.né techniky, ze
hé, IZce1a rpř8lpiraco'V<ané vydámn Kři j'ména 'Sillímlku ,a ,labo.ra,torní práce. 
vánkovy kll1ihy, :podává ucelemý pře Důležitá je krupi,to1a ,o před{pisecU1 lázní 
hled teorie a praxe barevné flort9gr:a- a barevných !postupů.. 

ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 

PLANETY. Merkur je 'Počátkem měsíce ji.třenlkou. Venuše zan na večerní 
obloze; zapaJdá asi 2 hodiny po SLunci. Mars není pozorovatel!l1ý. Jupiter je 
viditelný íkoncem měske na ranní OIbloze. Saturn Je v souilwězdt Štíra a lZapadá 
ve v€!černí<CJ:l hodinárOh. Uran je v souhvězdí Raka; vychází kolem ,pů.lnoci. 
N eptun není pozorovaJtelný. 

K,alert;dářvýznačných úkazů na obloze 

2. zák;ryt hvězdy f3 Ca;p (3,2m ) - V'stlUJp (22h38,6m ) 
3. z-ákryt !hvězdy v Agr (4,5m) - vstup (2:3h35,6m) 
5. 23h Měsíc v odzemí 
8. 23h Městc v Ú'plňlku : 

13. 	 12h Meťkur v konjunkci s Marsem (Merkur 0,9° severně) 
14. 	 llh Merkur v .konjunkcí s J'UJpiterem (IMerkur 0,50 severně' ) 
16. 	 15h Měsíc v rposlední, čtvrti 


19h Mars v ,konjunkci 's Jupiterem (Mars 0,4° ji\žně) 


18. 1h 	 Uran v ko!njun:kci s Měsícem (Uran 60 severně) 
20. 	 13h V.enuše v konjunkci se 8'aturnem (Venuše 4,10 jrižně) 
21. 	 14h Měsí'c v pří,zemí 


maxLmum meteorické/ho roje Oriontd 

22. 	 10h JUJpiter v k ionjunkci ,s Měsícem (JU!piter 30 severně) 

14h Ma;rs v ,konjUlIlkci s Měsí,cem (Mars 3° severně) 
23. 	 6h Mě'síc v :novou 

6h Merkur v kO!l1junkc'i .s Měs1rcem (Merkur 2° severně) 
12h 	 N eptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 3,0 :severně) 

úplné zatmění ,munc.e 
25. 	 14h Merkur v konjunkci 's Neptunem(Merkur 1,3°' jižně) 
26. 5h 	 Saturn v konjUlIlkci s Měsícem (iSatU!rn 10 jižně,) 

16h Venuše v konjunkci s Měsí.cem (Venuše ,60 ji~ně) 
3D. 12h Měsíc v první ,čtvrti 
31. 	 maximum meteorického roje Taurid 


maximum meteorického roje A,rietid 


Úplné zatměni Slunce 23, října nastane v -faJnnkh hodinách. U nás n ebude 
pozorov,atel!l1é. Viditelné hude v jižní Africe, na Madagaskaru, v jitžní: části 

Indického oceánu a v AntaI'iktidě , Pásmo úplného zatmělIlÍ 'je veLmi malé a je 
II pobřeží Antarktidy. 

Mez~národní geofysikální rok 

Světové dny: 22., 23. a 24. X. 	 B.M. 

KOUPíME: Monarové obj ektivy, ozubené kolo se šnekem a tyto ročníky Říše hvězd: 
rok 1922, 1923, 1929, 193'2, 1933, 1934" 1935, 1936, 1937. - Nabídky na F. Kordík, Košov 15, 
p. p, Lomnice n. Pop. 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, národní podnik, Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, národní podnik, závod Č. 1, praha 12, 
Slezská 13. - RozšiřUje Poštovní novinová služba. A-02923 
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Rozsáhlá skupina slunečních skvrn z 13 . V. 1957) exponovaná ondřejovskou 
slw1!eční komorou 

Část slunečního kotouče podle snímku z 24. VI. 1957 (toto Č. Šiler) 




