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PODÍL ASTRONOMIE NA VYTVÁŘENÍ 


VĚDECKÉHO SVĚTOVÉHO NÁZORU 

FRANTIŠEK KADAVÝ 

Usnesení ÚV KSČ o dalším rozvoji a prohlubování ideové účinnosti 
osvětové práce z dubna letošního roku staví pracovníky lidových hvěz
dáren a astronomických kroužků před vážné úkoly. To pro nás znamená 
nejen šířeji rozvinout naši popularisační práci, ale hlavně ji ideově zpev
nit, aby byla po vědecké stránce dobře podložena a po ideové stránce 
jasně pokroková a bojovná. Astronomie vede již po dlouhá staletí s nábo
ženstvím boj o výklaď světa. Dnes nejsou již lidé sice upalováni za živa 
na hranici jako ve středověku - církev již dávno ztratila možnost pro
sazovat své názory takovým způsobem - ale boj je veden dál všude tam, 
kde mají zastánci náboženských názorů dosud politickou a hospodářskou 
moc v rukou. Tak ještě za našich dnů prosazují náboženské sekty v Se
verní Americe zákaz vyučování Darwinově vývojové teorii, protože prý 
odporuje bibli. V Jižní Africe nedovolila zákonná shromáždění některých 
států, aby na jejich území byl proveden Foucaltův pokus. "Bezbožná 
teorie o otáčení Země odporuje bibli a může prospět jen rozšiřování ateis
tických a bolševických myšlenek" praví důvodová zpráva uvedených záko
nodárných shromáždění. Současný boj astronomie s náboženstvím se vede 
hlavně na dvou f.rontách. Je to stále ještě boj o názor na vznik světa 
a dále je to boj o názor na vznik života ve vesmíru. Náboženští tmáři 
využívají dosud nevyřešených otázek astronomie i biologie, aby obhajo
vali názory, které jsou z hlediska vědy naprosto neudržitelné. A je již 
starou praxí církevní reakce, že ustoupí - alespoň zdánlivě - jen tam, 
kde věda vnesla již naprosto nevyvratitelné důkazy. 

Dnes je již naprosto jasné, že náboženský názor na svět spočíval na 
falešných základech. Vyvinul se přece z naprosté nevědomosti o podstatě 
světa. Lidé tehdy, kdy vznikají náboženské představy o světě, nevěděli nic 
o Zemi, tím méně pak o vesmíru. Lidé nechápali dění na Zemi ani na nebi. 
Vytvářeli si proto představy mocnějších bytostí než byli sami, bytostí 
které svět stvořily a které jím vládnou. Tak vysvětlovali dění na nebi 
i na Zemi zásahy bohů a existenci bohů později zdůrazňovali zdánlivě 
nepochopitelnými zjevy v přírodě i na obloze. Jedno bylo závislé na dru
hém a oba výklady byly falešné. 

Názory na svět i názory náboženské se vyvíjely závisle na vývoji 
lidské společnosti. S rozvojem hospodářského a kulturního vývoje lidstva 
se člověk nespokojuje s názory vymyšlenými, nedokázanými a hledá vý
klad skutečného světa. Takový výklad mu poskytuje astronomie, která se 
postupně zbavuje náboženského i mystického zatíženÍ. Astronomie dává 
člověku obraz světa, jaký skutečně je, obraz zachycený dalekohledem, 
fotografií a spektroskopem. Takový obraz skutečného světa vede i k po
chopení vývoje života na Zemi a vývoje lidské společnosti. Proto se 
o astronomické objevy opírají Marx, Engels i Lenin. Proto má astronomie 
tak velký význam pro šíření vědeckého názoru světového. 

Náboženství se opí.rá o představy výjimečného postavení Země ve ves
míru. Astronomie však dokázala, že Země není ve vesmíru nic mimořád
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ného, že je to planeta jako jiné, které obíhají kolem Slunce i kolem jiných 
hvězd. Země je tedy těleso kosmické a podléhá stejným zákonům, jako 
tělesa ostatní. A zákony platící na Zemi (Keplerovy, Newtonovy) platí 
i všude jinde ve vesmíru. Hvězdáři přece počítají podle těchto zákonů 
dráhy komet, planet, dvojhvězd, dráhy satelitů planet i umělých družic 
Země. 

Astronomie dokázala, že všechna tělesa ve vesmíru jsou složena ze 
stejných látek jako Země. Rozbor světla Slunce i hvězd, mlhovin i komet, 
meteorů i vzdálených galaxií dokazuje jasně jednotné složení hmoty ve 
vesmíru. Všude ve vesmíru se setkáváme jen se známými prvky, ze kte
rých vznikla Země a všechno živé i peživé na Zemi. Všude ve vesmíru 
se setkáváme jen s takovou hmotou, o které fyzikové dokázali, že je 
nezničitelná. Můžeme s ní provádět různá kouzla. Tuhou látku můžeme 
proměnit na kapalnou a kapalnou zase na plynnou nebo naopak. Denně 
to v průmyslu i v laboratořích provádíme. Jen jedno s ní učinit nemůžeme 
- nemůžeme ji zničit! Jestliže však je hmota nezničitelná, je i vesmír 
nekonečný v čase. Jednotlivá tělesa v něm vznikají a zanikají, vesmír 
v celku je však nezničitelný. Pak nikdy nemůže zaniknout, ale také ne
mohl být nikdy stvořen. 

Astronomie dnes může tvrdit, že jednotlivá tělesa ve vesmíru i v sou
časné době vznikají a zanikají. I když hvězdáři mohou pozorovat "na 
vlastní oči" vznikání i zanikání jen těles menších (vznikání meteorických 
rojů. rozpady komet a zánik malých planet), přece pozorují tak rozdílné 
stáří hvězd, tak rozdílné stavy vývoje hvězdokup i galaxií, že mohou 
vytvářet představy vývoje i tak hmotných .těles, jako jsou hvězdy, nebo 
dokonce celé jejich skupiny a soustavy. Práce současné astronomie o vzni
kajících hvězdách v jádru mezihvězdných mraků prachu a plynů, jaké 
jsou například v souhvězdí Oriona, dávají představu o vývoji těles ve 
vesmíru. Neplatí tedy zákony vývoje jen na Zemi, v přírodě kolem nás, 
ale platí i všude ve vesmíru, kam mohl až dosud člověk proniknout svými 
přístroji. A to je již dnes tak rozsáhlá oblast, že některé naše závěry 
můžeme vztahovat na vesmír vůbec. Tedy i tělesa ve vesmíru nevznikla 
kdysi najednou, ale vznikají i dnes, vyvíjejí se, mění se. Není třeba hledat 
vysvětlení ve stvoření světa. Tak nám věda dala obraz veEmíru skuteč
ného, který je stejně krásný. stejně udivující, i když není "tajemný", 
i když není "záhadný", i když není "nepoznatelný". 

Člověka tento obraz živého, obdivuhodného vesmíru zbavil však strachu 
z "neznáma", dodal mu sebedůvěru a odvahu k dalšímu pronikání do 
vesmíru. Je však třeba šířením vědeckého světového názoru potírat v člo
věku zbytky náboženského myšlení a burcovat v něm důvěru v nevyčer
patelné vlastní tvůrčí síly. Lidé musí poznat, že ve vesmiru není bytosti, 
není síly, která by jim uvědoměle bránila ve výstavbě lepší budoucnosti 
lidstva. Po odstranění zbytků imperializmu bude moci každý spolupra
covat na budoucnosti bez válek, bez útisku. bez dřiny a bez nezaměstna
nosti. My všichni máme možnost pracovat v osvětové práci na přípravách 
této budoucnosti již dnes, výchovou stavitelů šťastné budoucnosti lidstva. 

Dosavadní naše práce, která byla vyvolávána z velké části nadšením 
a obětavostí pracovníků v astronomii, bude se musit více zaměřit na pro
hlubování vědomostí, na získávání větší praxe a na cílevědomou populari
saci astronomie, opřenou o zákonitosti vývoje přírody i společnosti. Ně
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které kroužky a lidové hvězdárny si skutečně počínaly uspokojivě, jiné 
však musí svoji práci usměrnit a prohloubit. Mnoho zde záleží na vedení 
kroužku; je , pochopitelné, že naznačené úkoly mohou těžko plnit ty astro
nomické kroužky, jejichž vedoucí je třeba farář některé církve. Nezbyt
ným předpokladem úspěšné činnosti kroužku je stanovení a dodržení pra
covního pro~ramu, výchova vlastních členů a zajištění jejich růstu po 
odborné i ideové stránce. Za stávajících okolností je třeba využít všech 
možností k získání dalších poznatků, jako jsou např. astronomické expe
dice, školení a v neposlední řadě i individuální studium a praxe na našich 
vědeckých ústavech. Jedině takto, budou-li pracovníci v naší lidové astro
nomii dostatečně vyzbrojeni znalostmi jak odbornými, tak ideovými, 
mohou splnit sV,é popularisační úkoly mezi naší veřejností. V tom směru 
musí lépe plnit své úkoly oblastní a obvodní lidové hvězdárny. Velký úkol 
na tomto poli čeká také nově ustanovovanou Čs. astronomickou společ
nost. 

Ve:lle vějeckého výkladu podsta.ty vesmíru máme v současné době 
i další důležitý úkol: boj proti zneužití jaderné energie pro vále,čné ničení 
nevinných lidských životů a výsledků staleté kultury lidstva i výsledků 
lidské práce. Je již v tradici astronomie. že hvězdář,i se vždy zásadně sta
věli proti válkám, a proto i dnes stojí v řadách bojovníků za mír. Neoby
čeiný vývoj vědy a techniky, jehož jsme v současné době svědky, a jehož 
názorným důkazem jsou zejména sovětské umělé družice Země, může zna
menat pro lidstvo rychlé uskutečňování jeho dávných snů o radostné 
budoucnosti. Na části světa je však u moci dravý kapitalismus, jehož 
nejhorší znaky imperialismus a fašismus znamenají nebezpečí zneužití 
vědeckých objevů v chemii, biologii i fyzice. Zkoušky atomových zbraní 
jsou přímým nebezpečím pro krajiny, ve kterých se provádějí. Atomová 
válka je však nebezpečným ohrožením celé budoucnosti lidstva, jeho 
.zdraví a jeho dalšího vývoje. Proto astronomové celého světa se bezvý
hradně staví proti zkouškám jaderných zbraní a proti jejich použití v ře
šení mezinárodních konfliktů. 

JEŠTĚ O FOTOELEKTRICKÉ FOTOMETRII 
DR. BORIS VALNÍČEK 

V jednom z minulých čísel Říše hvězd popsal dr. Vanýsek některé zá
kladní otázky fotoelektrické fotometrie. Chtěl bych dnes navázat na jeho 
článek a doplnit jej jednak některými konkrétními popisy přístrojů, zvláště 
pak některými údaji o elektrické části fotoelektrického fotometru. 

Nejprve tedy k samotnému fotometru. Chceme-li prakticky provádět 
fotoelektrická měření, musíme počítat s tím, aby náš fotometr byl vše
stranně použitelný, abychom jej mohli použít k měření různého druhu bez 
dalších konstrukčních změn. Schema optického systému takového foto
metru je na obr. 1. Měřicí cesta vede clonkou D, přes Fabryho čočku 02, 
závěrku Zl, barevné filtry Fl a neutrální tlumicí sklo Fz na fotonku N. Zá
věrka Zl slouží k zavření cesty, vedoucí k fotonce při určování nuly galvano
metru a k zavření fotonky mimo měření vůbec, aby byla chráněna před 
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zničením ozářením světelným zdrojem velké intensity při náhodné manipu
laci s dalekohledem. Účel barevných filtrů je znám, musí vyloučit ty spek
trální oblasti, které nás při měření ruší; neutrální filtry zasuneme tehdy, 
když měřený zdroj je příliš intensivní a měřená intensita se nám "nevejde 
do stupnice". Nejlépe je neutrální i barevné filtry umistit na zasouvací pra
vítka nebo do otáčivého držáku revolverového typu. Mezi clonku D a ob
jektiv 02 umístíme zasouvací pomocný okulár 03, který po odrazu paprsků 
na hranolu Pl dovoluje nastavit měřený zdroj do středu clonky D, při čemž 
zároveň můžeme namontovat hranol Pz, který se zasouvá současně s oku
lárem a odráŽÍ na fotonku světlo ze srovnávacího zdroje SN. Tímto zdrojem 
může být bud' světlo žárovky ve Wheat.stonově můstku nebo radioaktivní 
barva, která svítí stejnoměrným světlem po dlouhou dobu. Užití srovnáva
cího zdroje má při některých měřeních určité výhody. Clonku D je možno 
konstruovat rovněž revolverového typu, s řadou otvorů různého průměru. 
To má své výhody zejména při fotometrii komet nebo planet, kdy je nutno 
užít různých clonek, podle velikosti a tvaru měřeného objektu. Na obr. 2 
vidíme fotometr podobného typu, montovaný na dalekohledu ondřejovské 
observatoře. Tímto fotometrem byla provedena fotoelektrická měření ko
mety Arend-Roland na jaře 1957. Je v poněkud jednodušším provedení než 
jak je kresleno schema. Vidíme v jeho přední části zasunutý kontrolní oku
lár, za ním pravítko s barevnými filtry; za ním je pouzdro, v jehož spodní 
polovině je fotonka, v horní polovině je srovnávací zdroj (v našem případě 
je to žárovka v můstku, jejíž světlo lze měřitelně . ·zeslabovat kruhovým 
klínem, umístěným v kruhovém pouzdře nad fotonkou). Na spodní části 
fotometru vidíme přívod vysokého napětí, provedený kabelem pro auto
mobilové svíčky a vývod ke galvanometru, provedený stíněným kabelem, 
připojeným k fotometru konektorem se šroubovou sPo,ikou. 
Přejděme teď k elektrické části zařízení fotoelektrického fotometru. Při 

stavbě fotometru je třeba především pamatovat na správné uložení fotonky 
a přívodů -k ní. Musíme si přitom uvědomit, že fotoelektrické proudy, s ni
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mIZ pracujeme, jsou řádu 10-8~10-12 A, někdy i menší. To znamena, ze 
materiály, užívané obvykle v elektrotechnice, jsou v takovém případě často 
nedostatečné, neboť povrchové svody na soklech a na skle fotonek a v pří
vodních kabelech ohrožují úspěch měření. Je proto třeba si počínat na
nejvýš opatrně. Tak např. nejchoulostivější částí fotonky je vývod od mě
řicí elektrody k zesilovači nebo ke galvanometru. Je-li na baňce násobiče 
vyveden na čepičku na sklo, je to dobré. Tak je tomu např. u fotonek 
F'EU 17 a 19. Je-li však vyveden na sokl, mezi ostatní nožičky, jako např. 
u 931 A, pak je nutné tuto nožičku ze soklu vyříznout a přívod přiletovat 
rovnou k vývodnímu kabelu. Jako vývodů od fotonky užíváme jedině stí
něný koaxiální 70ohmový kabel, případně koaxiální kabely s trolitulovými 
perličkami z vojenského výprodeje. Jen z nouze lze užít stíněný mikrofonní 
kablík, při nejbližší příležItosti jej nahradíme uvedeným kablem. Je-li to 
mo.žné, všechny přívody, odpory děliče a pod. letujeme rovnou na je:inot
livé nožičky a vývody násobičů. Předejdeme tím řadě nepříjemných závad, 
které plynou z přechQdových odporů a slabých oxydových povlaků, když 
užijeme nožičkových spodků, do nichž fotonky zasouváme. Před konečným 
sestavením fotometru a zasunutím fotonky do jejího pouzdra na fotometru 
umyjeme jak baňku, tak všechny přívody a jejich okolí tetrach1orem. Tím 
předcházíme různým nepříjemnostem, plynoucím např. z toho, že okolí mě
řicí elektrody je plné otisků prstů, které tvoří výborný svod pro fo~oelek
trické proudy. Rovněž je třeba pečlivě odstranit všechny zbytky letovací 
pasty a zbytky cínu. Při montáži děliče vysokého napětí i jeho přívodu je 
nutno pamatovat na dostatečnou izolaci, vzhledem k možným přeskokům 
vysokého napětí, nebo jeho sršení z různých míst. 
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Velmi důležitou otázkou je na·~NI pájení fotometrického zařízení vy
sokým napětím. Vzhledem k tomu, 
že je nezbytně nutné jednotlivá850 
měření navazovat navzájem, musí

F 
me mít napájecí zdroj dostatečně 
stabilní. Proto jsou všeobecně do
poručovány jako zdroj vysokého 

800 napětí suché baterie. Mají jistě 
řadu výhod, z nichž nejpodstatnější 
je ta, že činí měření nezávislým 
na kolísání a na vypínání střídavé 
sítě. Avšak je třeba zvážit i jejich150 

~2-0"""0--'---2-r4-0---'~2-6"--0--S-/-'Ť- nevýhody, z nichž nejp'Odstatnější 
je ta, že stárnou, roz,kládají se a 

Obr. 4-. je nutno je nahrazovat. Zvláště 
pak v kopuli, kde obvykle bývají 
vystaveny změnám teploty i vlhkos

ti, tam dochází ke stárnutí poměrně rychle. To ovšem provoz foto
metru prodražuje a činí nespolehlivým. Proti síťovým zdrojům vyso
kého napětí bývají vznášeny různé námitky. Provedli jsme proto v On
dřejově poku,:mé porovnání, kdy jsme měřili s naším fotometrem, napá
jeným jak z baterií, tak ze stabilizovaného zdroje, k tomu účelu vyvinutého, 
který jsme si v ús tavě postavili. Výsledek potvrdil očekávání: nezjistili 
jsme rozcHl mezi měřením s bateriemi a se síťovým zdrojem. Dokonce se 
zdálo, že při užití síťového zdroje bylo měření spolehlivější. Používáme 
k fotoelektrickým měřením slabých zdrojů síťových napaječů už dlouhá 
léta, vždy k plné spokojenosti. Je pravda, že hvězdná fotometrie je v tomto 
směru nejnáročnější, avšak i zde se nám síťové napájení osvadčilo. Popí
šeme proto zde náš síťový stabilisovaný zdroj pro vysoké napětí pro náso
biče, který lze postavit z všeobecně přístupných součástí (obr. 3). 

Vlastní zdroj vysokého napětí se skládá z transformátoru, dávajícího 
asi 1200- 2000 V, podle typu násobičů, které budeme užívaL Toto napětí 
usměrníme buď tužkovými selenovými usměrňovači, nebo vhodnou usměr
ňovací elektronkou pro vysoké napětí. V kladné větvi stejnosměrného na
pětí je umístěn stabilisační zesilovač z elektronky 6L43 a dvou 6F32. Na
pěťovým děličem 20 X 50 kiloohmů můžeme stupňovitě regulovat napětí 
na výstupu zdroje. Regulační zesilovač je napájen z pomocného !Zdroje, 
který je tvořen normálním síťovým zdrojem, známým např. z radiopřijí
mačů se stabilisačním zesilovačem, osazeným 6L31, 6F32 a výbojkou 
11TA31. Potenciometr 50 kiloohmů spolu s potenciometrem 2 kiloohmy 
v kladné větvi zdroje VN slouží k nastavení rozsahu stabilisace zdroje. 
Tento zdroj pracuje zcela spolehlivě. Udrží výstupní VN s přesností 1 % 
při kolísání vstupního napětí sítě o 10 %. Jestliže takový zdroj napájíme 
přes magnetický stabilisátor sítě, jaké se užívají např. k televisorům a dá
vají na 2 % stabilní síťové napětí, pak na výstupu našeho zdroje kolísá 
napětí v rozmezí desetin voltu, což je už hodnota, která při měření nevadí. 
Na obrázku 4 vidíme křivku napětí takového zdroje při zatížení 2 mA v zá
vislosti na změnách síťového napětí. Kolísání vysokého napětí bylo v roz
mezí 10 % síťového napětí neměřitelné. 
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Tolik tedy prozatím o zařízení fotoelektrické fotometrie. Závěrem bych 
ještě chtěl poznamenat, že nezbytným doplňkem celého zařízení je galvano
metr o citlivosti alespoň 10-9 A pro měření bez ,zesilovače, a o citlivosti 
10-7 A pro měření se zesílením. Přitom podotýkám, že tam, kde to je jen 
trochu možné, dáváme přednost měření bez zesilovače. Tuto kapitolu o sa
motném měření však ponechame na další .příležitost. 

STAVíME LIDOVOU HVĚZDÁRNU 
I N Ž. B o H U MIL MAL E Č E K 

Z četné korespondence, která mi dochází, vyplývá, že mnohé astrono
mické kroužky mají snahu si vybudovat lidovou hvězdárnu. Protože ne
mají v tomto oboru praxi, žádají o dodání stavebních plánů. Abych ale
spoň částečně vyhověl zájemcům o vybudování lidových hvězdáren, roz
hodl jsem se postupně uveřejnit v tomto časopise několik návrhů na lidové 
hvězdárny a pozorovatelny. Návrhy budou voleny tak, že budou vyho
vovat nejrůznějším požadavkům, s nimiž se u pracovníků astronomických 
kroužků a lidových hvězdáren setkáváme. 

Dříve než přikročíme k samotné stavbě hvězdárny, musíme rozřešit 
několik zá važných otázek: 
1. 	Má astronomický kroužek dostatek vážných pracovníků, kteří budou 

schopni vést trvale lidovou hvězdárnu a dávat Jí popularisační i odbor
nou náplň? 

2. 	 Je možno získat dokonalý astronomický přístroj a jakých optických 
dimensí? 

3. 	 Jaký bude mít naše nová lidová hvězdárna pracovní program? 
K bodu prvnímu: Vážní astronomičtí pracovníci jsou základem existence 

lidové hvězdárny. Není-li jich, je třeba je dříve než dojde k výstavbě 
hvězdárny vychovat. Tohoto cíle může dosáhnout astronomický kroužek 
svou činností ve spolupráci s některou oblastní lidovou hvězdárnou nebo 
vědeckými astronomickými ústavy. Nebudou-li zajištěni schopní pracov
níci, je více než jisté, že po dobudování hvězdárny počne pro nedostatek 
odborných znalostí upadat zájem o hvězdárnu. 

K bodu druhému: Toto je důležitý předpoklad, chceme-li být s novou 
hvězdárnou spokojeni. Jsme v současné době svědky růstu lidových hvěz
dáren. Budují se nové stavby, ale po jejich dokončení nelze uvést hvěz
dárnu do provozu, poněvadž není přístroj. Často se pak skupují nejrůz
nější amatérské výrobky, které amatér prodává zpravidla proto, že pří
stroj nevyhovuje ani jemu. Ani svépomocná výroba dalekohledu kolek
tivem členů astronomického kroužku nebo patronátním závodem nesplní 
účel, neboť vesměs konstruktéry jsou nezkušení pracovníci v oboru 
jemné mechaniky a optiky. Závady a nedostatky přístroje se objevují až 
po jeho dokončení. Problém vybavování lidových hvězdáren a astrono
mických kroužků hodnotnými přístroji je u nás v ČSR zatím nevyřešen. 

K bodu třetímu: Zkušenosti nasvědčují tomu, že nejlépe prosperuje 
ta lidová hvězdárna, kde se současně provádí i odborná astronomická 
práce. Je-li lidová hvězdárna vybudována jen proto, aby popularisovala, 
odpadají vážní amatérští pracovníci, úroveň členů a tedy i jejich před
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nášek a demonstracI upadá a nakonec i ty nejvytrvalejší práce na hvěz
dárně odradí. Nutně musíme ještě před zahájením projektování stavby 
stanovit pro budoucí lidovou hvězdárnu odborný program a přizpůsobit 
mu vlastní stavbu a přístrojové vybavení hvězdárny. 

Jestliže jsme si dobře a zodpovědně objasnili předchozí otázky, můžeme 
přikročit k výběru místa pro budoucí lidovou hvězdárnu. Při výběru místa 
budeme postupovat velmi opatrně a s, přihlédnutím k plánované výstavbě 
naší obce. Podrobně probereme následuJících deset bodů: 

1. Poloha vůči městu. Protože naše hvězdárna bude hvězdárnou lido
vou, musí být snadno dostupná obyvatelům města. To znamená, že bude 
blízko komunikací a nejlépe blízko městského dopravního prostředku 
(elektrická dráha, trolejbus, autobus). 

2. Přístup a příjezd. K budoucí lidové hvězdárně musí být snadný pří
stup i v noční době po -osvětlené cestě. Pro vlastní budování hvězdárny 
je nutná i příjezdní komunikace k dopravě materiálu. 

3. Rušivé vlivy; a) světlo města. Pro astronomickou práci je zpravidla 
nejdůležitější jižní část oblohy a velká oblast kolem zenitu. Dále je uži
tečné, aby i východní obloha nebyla rušena (pro práci na lidové hvěz
dárně je to ta část oblohy, která zvečera bývá nejtemnější a je možno 
na ní nejdříve začít s pozorováními). Severní část oblohy nesmí být 
'rušena světlem v oblasti severního p'ólu (polární sekvence). Naposled 
hudeme klást podmínku nerušeného západního obzoru. To proto, že 
zvečera zůstává tato část obzoru dlouho osvětlena Sluncem. 

Položení hvězdárny volíme proto s ohledem na osvětlení na východ 
od města. 

b) kouř z komínů továren. Podobně ja;ko v bodě 3a budeme umísťovat 
hvězdárnu tak, aby oblast zenitu, jižní, východní a severní části oblohy 
nebyly rušeny kouřem. Zpravidla však nebudou totožné zdroje světla 
a kouře a proto musíme otázku zakouřenosti projednat samostatně. 

Rozhodujícím činitelem zde budou směry převládajících větrů. Přitom si 
musíme uvědomit, které větry nám přinášejí oblačnost a které bezmračné 
p'očasí. Na příklad na území našeho státu přinášejí většinou západní 
větry oblačnost, zatím co od východu přichází k nám suchý vzduch. 
Hvězdárna bude v provozu za jasné oblohy a z toho tedy za převážně 
východního větru. Musíme ji umístit východně od zdrojů ,kouře, aby za 
příznivého počasí nebyl kouř zanášen na hvězdárnu. Ovšem často se vy
jasní i za západních větrů. Nebývá to trvalé počasÍ. Přesto· s tím musíme 
po,čítat a docházíme k závěnl , že bychom měli budoucí hvězdárnu zřídit 
někde ve směru jihovýchodním od zdroje kouře (nikoliv přímo jižně od 
města, neboť tím bychom porušili podmínku 3a). 

c) Přízemní mlhy. Vytvářejí se na rovinách a v údolích, hlavně při 
řekách a rybnících. Dosahují většinou výšek jen několika metrů. Nad 
nimi bývá klidno a jasná obloha. Zvolíme proto pro hvězdárnu vyvýšené 
místo, kam přízemní mlhy nezasahují. Mlhy (vlhkost) jsou zhoubným 
prostředím pro astronomické přístroje. Ničí kovy, orosují optiku. Na 
lidové hvězdárně budeme pozorovat předevšílm Měsíc a planety. Vyžadu~ 
jeme pro tato pozorování klidnou atmosféru. Z toho důvodu nebudeme 
vyhledávat vysoké kopce, na jejichž svazích je neustálé proudění vzdu
chu. Spokojíme se s jakousi náhorní planinou, která ie jen někDlik desítek 
metrů nad okolním terénem. Na ni se nedostávají přízemní mlhy a rovněž 
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Přibližné určení polohy s 
hvězdárny vftči městu. 

Na prftsvitný papír ob
kreslíme si z mapy plochu 
ovětleného města a sou
časně zakreslíme nejzávaž
nější zdroje kouře,. Odha
dem stanovíme těžiště 
kouře T K a považujeme 
tento bod za střed větrné 
rftžice. Na osu hla1J'ních 
směrft větrné rftžice za
kreslíme podle několika- Z I 
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leté statistiky výskyt vět
rft. K dalším úvahám vez
meme za základ nejdelší 
úhlopříčku vzniklého osmi
úhelníku. Ta nám určuje 
největší proudění vzduchu. 
Kolmý směr NK 
úhlopříčce, vedený 

k této 
bodem 1<0 TE ROv 

TK a směřující k jižní 
straně, považujeme za nej
vhodnější pro umístění 
hvězdárny s ohlede1n na 
kouř města. Podobně po HJ--
stupujeme u osvětlení měs
ta. Sta"novíme si severní 
H s a jižní H J hra"nici ruši
vých světel. Uprostřed mezi 

--""'
~ 

OBVOD RUŠiVÝCH svĚTEL MĚSTA 

NEJVĚTŠI ZDROJE l <auŘE 

Hs a HJ vedeme rovno
běžku - osu osvětlení 00. Prftsečík přímek NK a 00 je bod M. SestrojímB 
OSM úhlu těchto přímek. Na ose má ležet místo pro hvězdárnu. Toto místo musí 
být mimo obvod rušivých světel. V u1}edeném postupu požadujeme, aby jižní) 
východní až severní obzor nebyl rušen světlem a hvězdárna nebyla zasahována 
z·a převládajících větrft kouřem města. 

kouřmo nám neznehodnotí oblohu. Někdy dokonce kouřmo pomáhá tlumit 
světla níže položeného města. 
Umístění lidové hvězdárny na vyvýšeném místě je ve většině míst 

v ČSR dobře možné. Pamatujme si však, že stavíme hvězdárnu, nikoliv 
rozhlednu! 

4. Okolní krajina. Jak ji~ dříve bylo uvedeno, potřebuje hvězdárna klid
nou atmosféru. Do značné míry lze vytvořit uklidňující prostředí zříze
ním většího parku kolem hvězdárny. Nedoporučujeme zřizovat v blíz,kosti 
hvězdárny větší plochy, pokryté pískem, dlažbou, asfaltem, nebo i plochy 
vodní. Nad takovými plochami dochází ještě dlouho po závaďu Slunce 
k turbulenci vzduchu. Klimatu v okolí hvězdárny musí bÝt věnováno 
dostatek pozornosti. 

5. Územní plán výstavby města. Během výběru místa pro lidovou hvěz
dárnu musíme být stále ve spojení s odborem pro výstavbu rady přísluš
ného národního výboru a musíme se snažit sladit zájmy hvězdárny a obce 
tak, aby v žádném přínadě nedocházelo v :budoucnosti k utis,kování 
a omezování činnosti hvězdárny. 
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6. Budoucí výstavba hvězdárny. Nikdy nemuzeme navrhnout stavbu 
hvězdárny tak, aby nám vyhovovala na mnoho let dopŤedu. Musíme po
čítat s jejím rozšiřováním a doplňováním novými, moderními přístroji. 

V podstatě můžeme uvažovat dva typy lidových hvězdáren: 
a) jednu budovu, která musí být řádně promyšlena s výhledem do 

budoucna. Bude obsahovat ne.ien pozorovatelny, pracovny, přednáškovou 
síň apod., ale i bytovou jednotku (lépe dvě - střídání večerních a noč
ních služeb). Stavba takové budovy bude nákladná a nutno ji provést 
najednou; 

b) několik objektů, které budou budovány postupně a i(}udou sloužit 
různým účelům. Tento typ lidových hvězdáren je ze všech nejvýhodnější. 
Vyžaduje jen rozsáhlejší stavební místo. Jednotlivé ob.iekty mohou být 
přizpůsobovány celkem snadno novým pracovním metodám. Provoz ta
kové hvězdárny není odkázán jen na jedny dveře a jednu vstupní halu, 
kterými u jedné budovy musí všichni návštěvníci projít, nýbrž podle po
třeby mohou být některé obiekty určeny k popularisační práci a v jiných 
mohou pracovat amatéři odborně. Sotva budeme v takovém typu lidové 
hvězdárny naří,kat na nevyhovující prostory. Budeme navrhovat malou 
stavbu, více zaměřeni na její úkol. 

7. Zdroj vody. Nemalým problémem bývá na vyvýšených místech zís
kání dostatku vody. Voda musí být nezávadná (tzn. i pitná) a nejlépe 
měkká, aby ií mohlo být užíváno i ve fotografické laboratoři bez jakých
koliv pŤedběžných úprav. 

8. Přípojka elektrického vroudu. Ihned od počát,ku stavby musíme 
počítati s tím, že lidová hvězdárna bude potřebovat dostatečný příkon 
elektrického proudu a to i třífázového. S výhledem do budoucna muslme 
počítat s osvětlením přístupových cest. U větších hvězdáren, kde mohou 
být v budoucnu v trvalém provozu i některé elektronické přístro.ie, dopo
ručují zřízení samostatné primární přípojky s vlastní transformační sta
nicí. 

9. Zajištění pozemků. Po konečném výběru místa ie třeba získat pří
slušné pozemky do vlastnictví. Často se mohou vyskytnout nejrůzněiší 
překážky při získávání pozemků, které lze odstranit iednáním a přede
vším seznámením odpůrců se samotným problémem výstavby hvězdárny. 
Nikdy se neřiďte tím, ,kde snadněji získáte pozemky! Především musí 
místo vyhovovat. 

10. Financování stavby. Investorem výstavby lidové hvězdárny bude 
zpravidla národní výbor nebo závodní klub. Ten také zaiistí ve spolu
práci s členy astronomického kroužku nebo lidové hvězdárny příslušnou 
dokumentaci. finanční prostředky a stavební 'podnik. Menší stavby l:ze 
provádět dobrovolnou brigádnickou prací v akci "Z" (zvelebení měst 
a obcí).

V uvedenÝch deseti bodech jsme si ujasnili p'odrobně situování U,dové 
hvězdárny. Po konečném rozhodnutí o místě stavby si opatříme neilépe 
vrstevnicový plán obce v měřítku 1 :10000 a zakreslíme do něho polohu 
·budoucí hvězdárny. Plán nám bude sloužit k dalšímu jednání s náTodním 
výborem, především při vyhlašování ochranného pásma v blíz,kosti hvěz
dárny, v němž nesmí docházet k výstavbě obiektů, vydáva.iících nad
měrné množství světla a kouře. Přesné umístění jednotlivých objektů 
zakreslujeme do katastrální ma'PY 1 :1000 s výškopisem. 

250 

http:p��stro.ie


NĚKTERÉ NOVÉ POZNATKY O KOMETÁCH 

D r. V LAD I MÍR V A N Ý SEK. 

k andidát mat.-fyz. věd 

Na zasedání 15. komise pro fyziku komet Mezinárodní astronomické 
unie na kongresu v Moskvě diskutovalo se též o současných problémech 
studia struktury komet a byla přednesena řada referátů o vzniku těchto 
těles. Této diskuse se účastnili mimo četné zájemce i členové 20. a 22. 
komise. 

V současné době teorie vývoje komet možno ,rozdělit do· dvou skupin. 
V prvé skupině jsou teorie, které vysvětlují vznik komet procesy uvnitř 
sluneční soustavy, nebo na její periferii, do druhé skupiny patří hypotézy 
hledající původ kometárních útvarů mimo sluneční soustavu v mezihvězd
ném prostoru. 

Do prvé skupiny patří teorie Oortova a Kuiperova, do druhé Littleto
nova. Výklad Vsechsvjatského patří do prvé skupiny, avšak tím, že hledá 
původ komet v sopečné činnosti na velkých planetách, je hypotezou 
v principu se diametrálně lišící od základní myšlenky ostatních teorií. 

Jedním z rozhodujících konkrétních poznatků je, že životní doba perio
dických komet, zejména krátkoperiodických, je Ve srovnání s časovou 
škálou, užívanou pro hvězdný a planetární vývoj, zanedbatelně krátká. 
Tato skutečnost byla nově potvrzena řadou prací, o kterých zde bylo 
referováno. Životní dobu komet zkoumal Čeredničenko, který došel k ži
votní době několika set let. Jiné práce se zabývaly důkazem disintegrace 
komet a příbuzných útvarů, .iakož i životní dobou meteorických rojů. 
Byly to referáty Astapoviče, Fesenkova, Whipplea a Kresáka. 

Vlastním vývojem komet se zabýval Oort, Kuiper, Littleton, Vsech
svjatský a Steins. Princip problému je asi tento: Jestliže komety velmi 
rychle zanika.ií, může jejich soudobá existence být vysvětlena toliko tím, 
že z jistého zdroje .isou tato tělesa určitým mechanismem doplňována ve 
vnitřní části planetárního systému. Jest nalézti tento zdroj a příslušný 
m erhanismus. 

Před deseti lety J. H. Oort studoval rozdělení četnosti komentárních drah 
- přesněii řečeno jeiich velkých poloos. Ziistil. že kometv s dlouhou 
dobou oběžnou tvoří skupinu těles se vzdáleností aphelia několik set astro
nomických jednotek a vyslovil domněnku, že ve velké vzdálenosti existuje 
oblak komet, který .ie součástí sluneční soustavy. Svo.ie šetření op~koval 
společně s van Houtenovou a jeho dřívější výsledky se potvrdily. Kuip'er 
vystoupil v krátkém referátu se svou teorií, která do ii8té míry podporuie 
myšlenku Oortovu. Tvrdí, že komety vznikly v době vzniku sluneční sou
stavy v určitých příznivvch oblastech. Tvto oblasti odvozené teoreticky 
bylv ve vzdálenosti 4 až 5 astronomických iednotek a pak ve vzdálenosti 
o řád vyšší, tedy ve vzdálenosti Pluta a ieště dále. Jelikož hustota hmoty 
v bližší oblasti byla o dva až tři řádv vyšší než v oblasti vzdáleněiší, byly 
.zde příznivé podmínky k vzniku těles o nHslušnv řád hmotně;ších než 
jsou komety - tedy malých planet. Ve vzdálené oblasti vnikala pak malá 
těle~a - komety. Celkovou hmotu komet vypočítává Kuiner dle této 
úvahy a dostává hodnotu 2.1028 gramů, což je o pět řádů menší než hmota 
Slunce. Při průměrné hmotě komety 1016 gramů je tedy ve sluneční sou
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stavě 1012 komet. Kuiper do jisté míry ukazuje cestu, jak vysvětlit vznik 
Oortova oblaku komet, i když soulad obou hypotéz přece jen není doko
nalý. 

Naprosto jiné stanovisko zaujímá k problému Littleton. Hledá původ 
komet v mezihvězdném prostoru akrecí mezIhvězdné hmoty, při které 
hraje důležitou úlohu i gravitační pole Slunce, procházeiící relativní rych
lostí 20 km/s mezihvězdným prostředím. Přesto, že Littletova myšlenka 
není zdaleka tak opřena o pozordvací fakta jako OortDva, přece není ji 
možno úplně odmítnout. V diskusi inspirovanou J. Witkowskim z Poznaně, 
ukázal Littleton, že vyšetřování rozdělení velkých poloos komentárních 
drah v prostoru, které dosud vedlo k velmi různorodým výsledkům, ne
může být spolehlivou metodou dokázat nebo popřít mezihvězdný původ 
komet. 

Všechny tyto teorie však vyžadují, aby z drah dlouhoperiodických se 
působením velkýCh planet, zejména Jupitera, staly dráhy krátkoperio-' 
dické. Zabývala se tím řada badatelů. Teorie vyžaduje, aby alespoň 25 % 
komet Jupiterovy rodiny mělo pohyb zpětný a sklon byl většinou meZÍ' 
40° až 60°. Ve skutečnosti tomu tak není. Zpětný pohyb v kometární 
rodině Jupitera neexistuje a sklony drah jsou většinou malé. Vsechsvjat-' 
ský tento fakt považuje za důkaz, že předpoklad uchvacování komet Jupi
terem není správný a používá jej jako jednu z hlavních opor své myšlen~ 
ky. Avšak K. Steins ukázal, že nesouhlas s teorií lze vysvětlit výběrovými 
efekty, způsobenými jednak tím, že nebyly pozorovány všechny existující 
periodické komety, jednak tím, že komety se zpětným pohybem, pokud by 
mohly být dobře pozorovatelné, měly malou heliocentrickou vzdálenost 
a tudíž velmi rychle zanikly. Zdá se tedy, že důležitý článek nutný pro 
platnost výše popsaných hypotéz je zachráněn a možno počítat s gravitač
ním účinkem Jupitera jako zdrojem mechanismu, který včerp'ává dlouho
periodické komety do vnitřní části slunečního systému. Pokud se týče 
vlastního původu komet zdá se, že většina badatelů přiznává větší reál
nost myšlence Oortově a Kuiperově než Littletonově. 

V dalším sezení 15. komise bylo referováno o posledních výzkumech 
pochopitelně nejvíce o výsledcích týkajících se loňských jasných komet 
Arendovy-Rolandovy a Mrkosovy. Předseda komise P. Swings ve stručném 
úvodu řekl, že tyto komety nebyly nejlepšími objekty pro studium mole
kulárního záření, neboť obě jevily silné spojité spektrum, překrývající 
molekulární pásy. To ostatně potvrdila správa Lillera, který studoval 
.spektrum fotoelektricky. Zajímavé byly výsledky studia polarisace světla 
komet. Na toto téma referovali Richter, Vanýsek, Mirsojan a Bappu
Vainu. Byl prokázán souhlas. s průběhem polarisace světla na drobných 
meteoritech a současně byl nezávisle potvrzen vzrůst polarisace v hlavě 
komety Arendovy-Rolandovy radiálně směrem od jádra. Z toho tedy jasně 
·plyne, že převážná část světla komet z minulého roku. bylo světlo odražené 
na drobných meteoritech, patrně tak malých rozměrů, že jde o mikro
meteority, které při vniknutí do zemské atmosféry se ani neprojeví meteo
rickou stopou. 

Souvislost jasnosti komet, případně jejich vzplanutí se sluneční činností 
byla zde opět diskutována. Dobrovolski přednesl výsledky svého šetření, 
kde se snažil dokázat, že skutečně jistá souvislost existuje. Nicméně v dis
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Snímky komety 	Mrkos 1951d) získané na hvězdárně Raute-Provence ve dnech 
21.) 22.) 24. a 25. srpna 1951 (toto M. Dutay) 

kus i se ukázalo, že podobná šetření mají hlavní vadu v tom, že materiál 
není dostatečně početný. 

Z jednání vyplynula řada přímo i nepřímo vyslovených závěrů, které 
pochopitelně jsou směrodatné i pro ,naši práci v tomto oboru. 

Především fotometrie komet se nutně musí zaměřit převážně na metody 
fotoelektrické. Nejde však o to pouze fotoelektricky měřit jas komy, ale 
je nutno věnovat i jistou péči vymezení určitého spektrálního oboru. Nor
mální fotometrický systém UBV, který namnoze byl použit u jasných 
komet v roce 1957, není plně vyhovující v případě. že se jedná o komety 
s vysloveně molekulárním spektrem. Tam by bylo vhodné použít inter
ferenčních filtrů. Vzhledem k tomu, že procento celkového světla připa
dající na význačné kometární pásy je velké, lze použít i normálních inter
ferenčních filtrů s relativně nevelkou propustností v maximu. Potvrzují 
to měření provedené Schmidtem a Woerdenem v Leidenu s 45 cm reflek
torem. Značnou pozornost je nutno věnovat i vhodně volené cloně, která 
sama o sobě určuje přesnost fotoelektrických měření. To ostatně ukazuje 
i podrobnější rozbor měření 60cm reflektorem v Brně, které provedl autor 
článku. 

U slabších komet se osvědčují fotografické metody, kdy lze již navázat 
jas komet na srovnávací hvězdy v okolí. To ostatně potvrzují měření pro
v~~ená Bouškou a teoretické zdůvodnění správnosti metody nedávno 
publikované Rivesem. Avšak i zde by se především uplatnilo vymezení 
spektrálních oborů. 

Velká pozornost má být věnována i studiu polarisace světla komet, 
zeiména slabších, u kterých tato měření dosud vůbec provedena nebyla. 
Je pochopitelné, že i v tomto případě se plně uplatní fotoelektrická me
toda, kterou ovšem je možno použít jedině ve spojení s většími stroji. 
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Fotografická metoda se uplatní v plné šíři opět u slabších komet. Zejména 
bude zajímavé sledovat polarisaci v oblastech molekulárního záření a v ob
lastech kontinua. Dosavadní měření polarisace světla komet většinou byla 
provedena v integrálním světle, což má tu nevýhodu, že se překrývá vzá
jemně polarisace na molekulách plynu a částečkách meteorického p.rachu. 

Spektroskopie komet měla by být především prováděna většími stroji 
se štěrbinovými spektrografy a to zejména v infračerveném oboru spektra. 
Pokud se týče metod s objektivním hranolem, jeví se zde výhodná kombi
nace s barevnými filt.ry, které ve spektru s malou dispersí výrazně vymezí 
vlnovou délku (zejména filtry žluté a červené), tím pak umožní též identi
fikovat některé emisní pásy i při velmi malé dispersi. 

I ve spektroskopii se již uplatňuje fotoelektrická metoda, která však je 
úspěšná toliko při sledování jasných komet. Prozatím byla použita v mi
nulém roce u obou jasných komet Li1lerem, který k tomuto účelu používá 
speciální Schmidtovy komory o průměru 90 cm. 

Pro stanovení hodnoty urychlení částic ve chvostech komet znovu 
přišla ke cti již téměř zapomenutá metoda, použitá téměř před padesáti 
lety Schwarzschi1dem a Kronem u komety Halleyovy. V principu jde o sta
novení poklesu plošné jasnosti ve chvostu. K tomu účelu lze použít i po
měrně velmi malých komor, pokud jsou snímky vhodně standardisovány. 
Podobnou metodou jsou u nás zpracovávány snímky Arendovy-Rolandovy 
komety pořízené 33cm Maksutovovou komorou a třípalcovou astroko
morou Zeissovou. 

Mnohé zajímavé náměty isou i pro studium teoretických problémů, 
avšak jejich výčet by patrně nřesahoval rámec tohoto článku. Nicméně 
hlavním problémem je především zpřesnění a prohloubení experimentál
ních prací. 

CO NOVÉHO V ASTRONOMII 

POKUS O VYPUŠTĚNí UMĚLÉ DRUŽICE MĚsíCE 

Jak je jistě na,šim čtenář'ům zn.ámo přístroje: aparaturu pro měření mag
'ze zpráv denního tisku, podniklo ame netického pole Měsíce , záření a tep
rické leb:~ctvo v rámci MGR dne 11. loty, přístroj pro registraci mikro
října již druhý pokus o vysUelení ra meteoritů, vysílače a televisní z3řízení 
kety za účelem zřízení umělé druzice k pozorování od Země odvrácené ,polo
Měsíce. V 9h42m dne 11. X byla koule Měsíce. Krátce po startu zís
z mysu Canaveral na Floridě vypuš kala raketa rychlost 40 000 km / hod. 
těna čtyřstupňová raketa o celkové a Měsíce měla dosáhnout asi po 60 
délce 26,43 m; prvním stupněm byla hod. letu. Avšak již první radioastro
ra,keta Thorr-Able (o délce 18,5 m), nomická ,pozorování ukazovala, že se 
druhým Aerojet a třetím upravená raketa odchyluje od stanovené dráhy,
raketa Vanguard. Tyto první tři stup

[pravděpodobně vinou o'požděného za
ně měly udělit !poslednímu stupni po

'Pálení třetího stupně. Během dne 12.
třebnou rychlost k dosažení Měsíce' , 

X. se odchylka rakety od stanovenékdežto čtvrtá ralketa měla uvést umě
dráhy neustále zvětšovala, raJketa selou družici na dráhu kolem Měsíce. 

První a druhý stupeň rakety byl po po dosažení vzdálenosti 126740 km 
háněn kapalným 'palivem, třetí a p-očala vracet zpět k Zemi a zanikla 
čtvrtý tuhým. Družice vážila 38 kg, dne 13. X kolem 5h nad jižní částí 

z čehož 11 kg připadalo na vědecké Tichého oceánu. J. B. 
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sovmrrsKA ASTRONOMIE NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ V BRUSELU 

Mezi jinými ex.ponáty, které uká
zaly vehký rozvoj vědy a vědecké 
práce v SSSR, zaujaly na Světové 
výstavě v Bruselu přední místo astro
nomické :pří s troje, vyrobené sovět
ským Dptickým prfimyslem. Konstruk
ce hvězdářských dalekohledfi je jed
ním z nejmladších odvětví sovět.ského 
prfimyslu, vždyť .prvý veliký daleko
hled byl v SSSR sestroj€n roku 1939. 
Po Velké vlastenecké válce nastal 
v SSSR velký rozmach výroby astro
nomkkých přístrojfi, a to jak co do 
jejich velikosti, tak co do počtu. V po
slední dDbě byl zhotoven ,pro a 'bastu
manskou observatoř největší, plně 
automatisovaný meniskový daleko
hled Ol prúměru menisku 700 mm a 
prfiměru hlavního zrcadla 980 mm. 
Na Světové výstavě v Bruselu byly 
vystaveny v originále některé vý
iZnamné výrohky z oboru astronomic
kých přístrojfi, zhotovené sovětským 
prfimyslem v posledních dvou letech, 
a to: 

1. Fotoelektrický pasážník APM-10 
'o ,prfiměru objektivu 100 mm, ohnis
kové vzdálenosti 1000 mm, s auto
matickou registrací prfichodu hvězdy 
pomocí fotoel€ktrické metody N. N. 
Pavlova. 

2. Vysoce světelný zenitový teleskop 
APM -2) určený pro práce v rámci 
programu MGR. Přístroj, který j e již 
v provozu na několika observatořích 
v SSSR a Číně, má prfiměr objektivu 
180 mm a ohniskovou vzdálenost 
2350 mm. 

3. Chromosférický dalekohled 
AMP_2; návrhkonstru:kce tohoto pří
stroje vznikl na pulkovské observatoři 
na základě pozorování, ,prováděných 
interferenčními ,polarizačními filtry. 
Přístroj je již v provozu na četných 
stanicích "Služby Slunce" v SSSR a 
účastní se prací v rámci programu 
MGR. Je kombinací fotoheliografu 
(prfiměr olbjektivu 60 mm, ohnisková 
vzdálenost 5350 mm) a refra,ktoru 
s interferenčním polarizačním filtr€m 
o ;propustnosti 0,6 A v oblasti středu 

cary H (1. Tento :přístroj ,představuje 

v současné době jedno z nejdokona
lejších zařízení 'pro pozorování Slunce. 

4. Refraktor AVP-3 s elektrickým 
fotometrem; nevelký ,přistroj o prfi
měru objektivu 130 mm a ohnis'kové 
vzdálenosti 1950 mm je určen před€
vším pro účely vyučovací. Poněvadž 
je spojen s elektrickým fotometrem 
ve spojení s násobičem, je vhodným 
přístrojem Ipro fotometrické _práce, 
Ipředevším v obo-ru !proměnných 
hvězd. 

5. Přenosný meniskový dalekohled 
AZT-{ o světelnosti 1: 10 (prfiměr 
objektivu 200 mm) je určen pro stu
dium po'zorovacích podmínek v rfiz
ných oblastech SSSR. Přístrojem je 
možno studov-at scintilaci hvězd, dis 
versi světla v atmosféře a provádět 
řadu dalš:ch prací tohoto druhu. 

Mimo uvedených přístrojfi, které 
návštěvníci EXPO 58 spatřili v origi
nále, mohli se obdivovat maketě 2,6 m 
dalekohledu, určeného pro krymskou 
astrofysikální o·bservatoř. Řadu dal
ších speciálních přístrojfi, jako nalpř. 
v€lký radioteleskop pulkovské ob
servatoře, horizontální a vertikální 
sluneční dalekohled . 500 mm a 700 mm 
meniskový dalekohled aj. spatři li ná
vštěvníci na vystavených fotografiích. 

Návštěvníci sovětského p3.vilonu se 
však mohli seznámit i s výsledky nej
dfiležitějších prací sovětských badate
lfi Na výstavě nalezli fotografie !plyn
ných i prachových mlhovin a hvězd
ných asociací a seznámili se tak s vý
sledky prací akademikfi V. A. Amb3.r
cumjana, V. G . Fesenkova a G. A. 
Šajna. Další fotografi€ seznamovaly 
zájemce s výsledky pozorování Slunce 
v SSSR a samo-zřejmě nechyběly ani 
fotografi€, týkající se umělých sate
litfi. Návštěvníci EXPO 58 nalezli 
v sověts'kém pavilonu i výběr odbor
ných publikací. Sověts:ká astronomie 
tak na EXPO 58 ukázala návštěvní
kúm z celého světa výsledky, kterých 
za krátkou dohu 41 let od Ve1ké říj
nové -revoluce dosáhla. A. N. 
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NOVÉ VÝZKUMY V OBLASTI ARIZONSKÉHO METEORITOVÉHO 

KRÁTERU 


Za účelem přesnějšího zjištěni hmo
ty meteoritu, který vytvořil ~námý, 
více než 1200 m šiwký a 130 m pod 
úroveň okolní plani'ny zahJlol1he.ný 
Crater Mountain (Coon Butte) v se
verní části středoarizonské pou.ště 

v blízkosti kaňonu Dia'blo, i pro zjiš
tění směru letu meteoritu, vyslala 
v létě 1956 do oblasti kráteru vědec
kou expedici Smithsonian Astrolphys'i 
cal Observatorry. Úkolem výprruvy by
lo především zjištění množství a roz
šíření me.te.oTi.ekého materiálu v pŮ'd
ním plášti kolem :kráteru. O výsLed
cích tohoto výzkumu referoval nedáv
no jeden ze členů expedice J. S. Rine
hart (Disbri'bution of Meteoritic De,b
ris about the Arizona Meteorite Cra
ter, Smithsonian Contributions to As
trophysics, 27, Washington 1958). Na 
podohném problému pracoval již dří
ve Niniger, ,který uveřejnil r. 1956 
své výsledky současně s 'popisem me
tody k zíg.kávání meteorického mate
riálu z půdy ohklopují.cí kráteu:-. 

Metoda Rinehartova je poněkud od
lišná. Aparatura použitá k .oddělo
váni meteorického materiálu sestává 
ze speciálního magnetického .oddělo
vače, skládajícího se z vibrující ná
sypky a šikmého koryta, jímž se IPO'
hybuje zemina, vystavená kombinova
nému působení gravitace a vibrace. 
Nad korytem jsou zavěšeny tři siLné 
magnety tY'Pu Alnico, které přita
hují magnetický materiál, kdežto ze
mina se pohybuje dále směrem dolů. 
K získání spolehlivých výsledků bylo 
třeba učinit celou řadu opatření, které 
autor ve srvé práci podrobně popisuje. 

Na základě výzkumů. pomocí této 

norvé metody bylo odhadnuto celkové 
množství úlomkovitého meteorického 
materiálu v širším o,korlí koráteru na 
12 00 tun. Toto číslo je však poněkud 
nejisté, neboť lze přLpustit, že asi 14 
hmoty může tvořit zemský kyslík, 
sloučený s meteoric,kým železem při 
jeho dopa,du na zem. Ve~me-.li se 
v úvaihu i množství d3.lšich nejistých 
činite1ů, je možno celko'vou o,dha,do
vanou hmotu ~menšit .o 10-20 %. 
Autor soudí, že se meteorit :přLblí'ždl 
k zemi v jihozánadním směru a po 
dop3idu vrhl dopředu veLké mno·žství 
meteorického materiálu na místo, kde 
se nyní nalézá. Protože nebyl nalezen 
ani jeden kus vážící ví,ce než 1000 kg, 
zatím co byly o:bjeveny tisíce kousků. 
o váze několik málo dkg i menších, je 
pravděpodobné, 'že se meteorit po d.o
pa;du n3, zem roztříštil v množství 
úlomků., při čemž současně došLo Je je
ho roztavení a vypaření. 

Výsledky výzkumu však nerozhodly 
o tom, zda je uvnitř ,kráteru pohřbena 
nějaká ve,liká hmota meteorického 
materiálu. J e.stliže :přijmeme ní~ký 
odhad, tj. 10000-15000 tun hmoty 
potřebné k vytvoření Ikráteru, 'paik ne
může být v kráteru žádné velké me
teorioké těleso. Naproti tomu soudí 
Opik a Rostoker, že množství dosud 
zjištěných meteorických trosek je ne
patrné a předpo,kládají, Ž€ je v hlou
bi kráteru velké meteorické těleso. 
F. L. Whipple se domnívá, že nej
pravděpodobnější velikost hmoty do
padnuvšího meteoritu udávají Hill a 
Gi1varry a to mezi 80000 až 400000 
tun. 

Dr. Stanislaiv Chábera 

KOMETA BURNHAM-SLAUGHTER 1958e 

Podle telegr&mu z Harvardovy 
hvězdárny n3.lezli Burnham a Slaugh
ter novou koometu. Dne 7. září byla 
v souhvězdí Malého ,koně a jevila se 
jako difusní olbjekt 14. hvězdné veli 
kosti bez centrální kondenzace a bez 
ohonu. Z pozorování, vykonaných 7., 
12. a 21. září vypočetl M. P. Candy 
tyto elementy dráhy: 

T = 1959 III. 17,249 sč 
w = 96,633°) 
~ = 324,306 1958,0 
~ = 64,959 
q = 1,76556 

Kometa se bliží k Slunci, ale vzda
luje od Země a v listopadu má být 
asi 12. hv. vel. J. B. 
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S,PEKTRUM DRUHÉ SOVĚTSKÉ UMĚLÉ DRUŽICE 

Pra"covníkfim Hlavní astronomické 
observatoře v Pulkově se podařilo po
mo,cí komory s pohybujídm se filmem 
vyfotografovat spektrum druhé sovět
ské umělé družice Země s použitím 
objektivního hranolu, užívaného ke 
stanovení radiálních rychlostí hvězd. 
Hranol se pohyboval rovnoběžně s po
hybem filmu a snímky byly pořízeny 
poblíž hodzontální části trajektorie 
dráhy družice. DispersB u Hy č i nila 

asi 500 Á. Spektrum, získ.ané takto 
1. dubna 1958, bylo srovnáváno se 
spektrem Cl' Aur, pořízeným ihned po 
prfichodu družice. Srovnání ukázalo. 
že ro.zdělení intensity se v obou spek
trech značně liší; ve spektru Cl' Aur 
leželo maximum intensity u A = 4800 

Á a nebylo ostře ohraničeno směrem 
k červenému konci s'pektra, kdežto ve 
spektru druhé sovětské umělé družice 
Země bylo 'll A = 5900 Á s ostrým 
ohraničen:m směrem k červenému 
konci spektra. Vysvětlujeme-li rozdíl 
obou spekt€-r Um, že sluneční světlo, 
odražené od UJmělé druži.ce a světlo 
Cl' Aur prodělalo rfiznou cestu atmo
sférou Země než dos,pělo na objek
tivní hrano.!, je mo'žno předpokládat, 
že vzhled spektra umělé družice bude 
závislý na poloze tělesa. Z toho vy
plývá, že systematioké spektrální stu
dium umělých družic - pokud to do
volí jejich zdánlivá jasnost - mfiže 
objasnit rfizné ,problémy výzkumu vy
soké atmosféry Země. A. N. 

NOVÉ ÚDAJE OMll 

V poslední době byly určeny na 
observatořích Lowelově, Mt. W Hson a 
Mt. Paloma-r velikosti a barvy více 
než 400 hvězd této otevřené hvězdo
kulPY; ze získaných měření byl sesta
ven diagram ba"rv,a - svítivost. Z to
hoto diagramu vYlplývá, uvážíme-li 
mezihvězdnou absorpci, Ipro vzdále
nost hvězdokupy M 11 hodnota 1660 
parsekfi čili 5400 světelnýCh let. 
V hvězdokupě M 11 nebyly 'Při tomto 

výzkUJmu !zjištěny žádné hvězdy hlav
ní Iposloupnosti jasnějŠí než -l,OM, 
což znamená, 'že jde o ,poměrně ml'adý 
útvar, jeho'ž stáří leží mezi stářím 
Plejád a Praesepe, tj. 5.107 až 108 

let. Tento názor potvrzuje i výskyt 
četných žlutých obrfi stejné svítivosti, 
o více než 1 hvěz.dnou třídu větší, než 
by bylo možno očekávat. Tento zjev 
je pro otevřené hvězdokupy velmi ne
olbvyklý. A. N. 

\SPEKTRALNí FOTOMETRIE PLANETÁRNíCH MLHOVIN 

V druhé polovině r. 1956 provedli 
W. Liller a L. H. Aller mřížkovým 
spektrogra,fem VB spojení 'S 1,5 a 2,5
metI'ovým 'Zircadlem na Mt. Wilsonu 
s:pektrální průzkum planetárních 
mlhovin. Byla získána s,pektra celkem 
26 těchto obje'ktfi v celém rozsahu od 
UJltrafialové (3200Á) do infračervené 
(12000Á) části spektra. Intensity 
čar byly proměřovány pomocí fotoná
sobičů.. V nejjasnějších o,bjektech by
lo proměřeno až 35 emisních čar od 

čáry NB V (3425Á) až k čáře vodíku 
Cl' Pas.chenovy serie (10 938Á); u sla
bých mlhovin v kulové hvězdokupě 
M 15 byly zjištěny pouze 3 čáry. Ze 
získaného materiálu odvodili zmí,nění 
autoři přesnější hodnoty elektronic
kého tlaku ,a teploty a získali přes
nější obraz chemického složení těchto 
objektfi. Ve smvnání s hvězdami 
v o,kolí Slunce došli k závěru, že pla
netární mlhoviny patří :k populaci II. 

A.N. 

LONDýNSKÉ PLANETÁRTIJM 

Dne 20. března t. T. bylo otevřeno 
planetárium v Londýně, první v ze
mích Britského společenství národfi. 
Po.stavení ,planetária .bylo projekto

váno ji'ž v mce 1936, avšak druhá 
světová vál.ka postaveni zmařila. Ko
pule má prfiměr 20 m a vnitřek je 
z hli.nLkového plechu, který je z akus
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ticikých dtlvodfi opatřen 20 milióny 
otvortl o prtlměru asi 0,1 mm. Pro
jekční .zařÍlZení, dodané západoněmec
kou firmou Zel·ss v Oberkochen, váží 
přes 2 tUlny a skládá ,se lZe 200 jed
notlivých projektortl. Cena projektoru 
byla 200 000 dolartl. Projektory pro
mí,tají téměř 9000 hvězd do hvězdné 
veli,kosti 6,5, pro 42 hvězd první a 
druhé velLkosti jsou ind1viduální (pro
jektory, takže olbralZy hvězd mají 
i své charakteristické ·zabarvení 
(např, Aldebaran, Antare.s). Speciál

nÍim ipromítac1m zaTl'zením jsou pro
mí,tány ()lbrazy SlU!l1ce, Měsíce, ,planet, 
a Mléčné dráhy. Da"lší projektory 
slouží k ,prom~tání ,slunečních zatmě

ní, zviřetníkového světla, protisv1tu, 
komet, meteorických rojil, !polárních 
září a proměnných hvězd (Algol, Mi
ra Ceti a o Cephei). Návštěvy v pla
netáriu jsou obvykle šestkrát denně 
od 11 do 20 hod. Za první měsíc pro
vozu navštívilo londýnské !planetá
rium více než 75 000, osob. 

OKAMŽIKY VysÍLÁNÍ ČASOVÝCH SIGNÁLŮ V ZÁŘÍ 1958 

OMA 2500 kHz, 20h; OLP 50,0 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h, 30m SEČ 
(NV - nevysíláno, NM - neměřeno, Kyv - signál vysílán z kyvadlových 

hodin) 

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OMA 014 014 014 013 013 013 013 012 012 012 
OLP 022 021 021 021 021 021 020 021 023 N1V1 
Prahal Kyv Kyv Kyv Kyv 028 NlVl NM 027 NM 028 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

OMA 012 012 012 013 013 014 014 015 016 017 
OLP NM NM 021 021 020 022 022 023 024 025 
Prahal 028 029 NM NM 029 NV 028 030 032 032 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OMA 018 019 020 020 020 021 021 021 021 021 
OLP 026 029 028 028 028 029 030 028 030 029 
Praha I NM 034 037 036 036 Kyv Kyv Kyv Kyv Kyv 

lnž. V. Ptáček 

Z LIDOVÝCH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH I(ROUŽKŮ 

pozoRovANí JUPITERA NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ V PROSTĚJOVĚ 
V R. 1958 

V dOdabí od 2, dubna do 15. června 
1958 jsme na Lido,vé hvězdárně 

v Prostěj'ově získali 'za 12 nocí celkem 
22 kreseb planety JUipitera. Autoři 
pozorovali nezávisle na sobě 100mm 
reflektorem Ipři zvětšení 143krát, Po
čátkem pozorovacího období 'byla pno
vedena též řada m~krometrických mě
ření Ipoloh hlavních temných pásů 
planety. Měření jsme provedli 330mm 
reflektorem (viz trub. 1). Pozoro'vací 
podmmky, vyjádřené oceněním všech 
kreseb v pětidíl.né stupnici (l-nejhor
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ší, 5-nejlepší kresba), kolí,saly 'Prtl
měrně mezi hodnotami 3 až 4. 

K nejtmavším objektům pozorova
ným na JllJpiteru 1958 patřily NEB 
(severní rovníkový pás), SEB (jižní 
rovníkový pás), STB (jižní mírný pás) 
a 'PDčátkem po,z.oro'Vacího období též 
EB (rovní1kový pás), jenž byl na mno
ha místech ,přerušovaný. Výrazně 
temné ,byly též o'bě polární oblasti. 
Koncem období byly dobře viditelné 
OIbě slo,žky SEB - jižní i severní. 
Tmavé pásy v polárních .oblastech 
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byly velrrú slabé a zejména v sev€rní 
!polární oblasti pfisobily spíše dojmem 
kontrastu mezi temnou oblas,U pólu 
a světlými zónami planety. Hranice 
severní polární oblasti sahala o 12° 
blíže k rovntku než jižní pOlární ob
last, což lze vyložit splynurtím difus
ního N AB (severního al"ktického pá
su) s okrajem severní ,polární oblasti. 

Světlé skvrny jsme na Jupiteru 
1958 prakticky nepozorovali, s vý
jimkou jednoho případu ná znaku 
v EZ (rovníkové zóně) při jovigrafic
ké délce 180°. V ,pásech NEB, SEB a 
STB byly dobře viditelné četné tma
vé skvrny, z nichž nejtmavší byly ob
jekty v NEB. Polohy těchto skvrn 
jsme odvodili z kreseb a vyne.sli 
současně s polohami pásfi NEB, SEB 
a STB do schematické mapy (obr. 1). 
Rudá skvrna Jupiterova byla též 
dobře :pozorovatelná. Její rozměry 
a 'poloha, vyjádřena v I. rotačním sou
řadnicovém systému, jsou rovněž za
chyceny na obr. 1. Přesnost poloh uve
dených objektfi kolísá v rozmezí 
± 5° jovigrafické délky. Tmavé ob
jekty byly rozloženy ,po celé délce 
NEB celkem :pravidé·lně,bez mí·stních 
nakUlpení. Během ,pozorovacího ohdo
bí nej€vily znatelný vlastní pohyb a 
neměnily též nápadněji srvúj tvar .a 
temnost. Vlastní šířku NEB jsme 
kromě miJuometrických měření určili 

Tabulka 1 

Pás Poloha 

S pól O 

STB (střed) ~4 

NEB (jižní okraj) 56 

NEB (sev. okraj) 64 

N pól 100 


Střední chyba ±2,0 

též z kreseb, kde číní 9 dílkfi. Polár
ní prfiměrplanety jsme zvolili 100 
dílkfi, stejně j-alko v t8.Jb. 1. Uvedené 
číselné hodnoty jsme zao'krouhlili na 
celá čí,sla. Rozdíl mezi hodnotou ZÍs
kanou z mikrometrických měřeni a 
určením průměrné šířky pásu NEB 
z kreseb je celkem malý a leží v me
zích střední.ch chyb proved€ných mě

ření. 
SpOlehlivost získaného materiálu 

zvyšuje - přes poměrně malý počet 
kreseb - nezávislé zakreslování dvě
ma pozorovateli. V roce 1958 jsme 
uzavřeli pětileté období pravidel.ných 
pozorování rplanety Jupitera, během 
nichž jsme zÍlskali kromě řady zdaři
lých f otografií cel'kem 186 kreseb. 
Jednotné z.pracování tohoto materiálu 
poskytne jistě 'zajímavé výsledky. 

V. Hambálek a D. Kaláb 

[POLÁRNÍ ZÁŘE 4. ZÁŘÍ 1958 

Ve večerních hodinách dne 4. zan 
t. r. pozorovali členové astronomické
ho kroužku ve Všechovicích pod Hos
týnem letos ji·ž druhou Ipolární záři 
(první 'byJ.a !pozorována 11. února). 

Dne 4. září .zazářila obloh:3. v 19 hod. 
5D min. zelenobílým světlem , jež bylo 
brzy dOlplně'no rThžovvmi Ipruhy. Ten
to úkaz trval do 20 hod. 15 min., pak 
opět o.bloha svítila ~lidným jasným 

3 

N 0° 90° '80 0 270" 360 0 

Obr. 1 (systém 1.) 
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světlem. V 21 hod. 50 min. se Ipo'lární 
záře ukázala znovu ve výjimečné krá
se. Souhvězdí Velkého vozu bylo pro
zářeno ja.sně červeným světlem, jež 
postupovalo během 6 minut od oje až 
k zadním kolů.m. Také Arkturus 
v souhvězdí Boota 'byl jakoby polož.en 
na žhavou rovinu polární záře. Jasné 

červené .paprsky záře dosahovaly výš
ky 60 0 nad obzorem. Od 22 hod. 8 min. 
úkaz pomalu slábl a ve 22 hod. 
25 min. polární záře 'zanilkla. Polární 
záře z 4. září byla mimořádně jasná 
a kdo ji viděl, jistě na ni dlouho ne
zapomene. Vl. Schneider a J. Staněk 

NOVY REFRAKTOR OSTRAVSKÉ LIDOVÉ HVĚZDÁRNY 

Refraktor, který 'byl nedávno insta
lován na ostravské hvězdárně, má olb
jektiv prů.měru 16 cm a ohniskovou 
dálku 240 cm. Optiku zhotovil inž. Vi
lém Gajdušek podle výpočtů. inž. dr. 
Jar. Klíra. Paralaktickou montáž vy
robil František KOlZelský. Jemné po
hyrby refraktoru se dají ovládat od 
okuláru; v rekta.scensi děje se ,pohyb 
elektromot6rkem, v deklinaci převo
dem ručně. Pohon dalekohledu obsta
rává elektromot6rek. Dalekohled je 
opatřen dělenými kruhy, hledač má 
prů.měr 70 mm. Na tubuse je připev
něn koronograf dr. Otavského s prů.

měrem objektivu (vybroušeného rov
něž inž. V. Gajduškem) 100 mm a 
ohnig;kové dálky 120 cm s Šolcovým 
monochromátorem pro Ha o propust
nosti 5 A. Dalekohled velmi dobře 
vyhovuje po všech stránkách a umož
ňuje rdo,konalé pozorování planet, Mě
sÍ<Ce i Slunce. Zvláštním okulárem dá 
se promítnout 8lunce na stínítko 
vhodně umístěné, takže obraz Slunce 
o prúměru až 75 cm mů.že velmi dob
ře pozorovat větší počet návštěvníků. 
Refraktorem 'byly získány též pěkné 
snímky Měsíce a Jupitera. Snímek 
dalekohledu je na 3. str. obálky. -bčl-

SPIKA POZDROVANÁ 

Hl'adať hviezdy na dennej oblohe, 
oZlarenej slnečným svitom" nie je 
zrovna l'ahká úloha. Jasnosivá obloha 
znemožňuje pozorovatel'ovi spatriť 
drobný o'bjekt v zornom poli maléh!o 
ďalekohl'adu a pri sílnom zvačšení za
se objekt zplýva s pczadím obtohy a 
stáva sa neviditel'ným. Taktiež je ne
zbytné vedieť presné miesto hl'adat!1é
ho objektu na oblohe, lebo v opačnom 
páde pozorovanie nedoniese nám 
žiadaný výsledok. Pre také to pozoro
vania sa majú voliť dni, kedy je 
vzduch mimoriadne čistý. 

Na dennej ,oblDhe najsnadnejšie sa 
dá vyhl'adať planéta Venuša, pri jej 
západnej alebo východnej elongácii, 
ktorú možno za priaznivých pcdmie
nok uvidieť aj vol'ným okom. Inak pre 
jej vyhl'adanie odporúča sa použiť 
triéder alebo binar. Pre pozorovanie 
je výhodnejšie, keď ďale~{Qhl'ad posta
víme na statív a len zvol'na ním pohy
bujeme,lebo pri rýchlejšom pohybe 
anI skúsenejšiemu pozorovatel'ovi sa 
nepodarí uvidieť hl'adanú planétu 
v zornom poli ďalekohl'adu. 

MA DENNEJ OBLOHE 

Amatér, ktorý chce sa pokúsiť 
o vyhl'adanie niektorej planéty va 
dne, zistí si podl'a "Hvezdárskej ro
čenky" dobu jej konjunkcie s Mesia
CDm a pri tejto príležito,sti koná po
tom svoje pozorovanie. Takýmto spó
sobom maže postupne vyhl'adať vo 
dne všetky jasné planéty, tj. Merku
ra, Venušu, Marsa, Jupitera a Satur
na. Nutno poznamenať, že pozorova
niu planét vo dne som venoval níekol'
ko rokov a podarilo sa mi spatriť 
všetky menované planéty. 

Po týchto úspechoch začal som uva
žovať o tom, akým spósobom by sa 
dala spatriť aj niektorá stálica na 
dennej obklhe. Je všeobecne známe, 
že stálice aj v najsilnejškh d'aleko
hl'adoch vyzerajú iba ako svetlé body 
a nemožno rowznať ich p'I.ošku. Toto 
sa týka pozorovania stálic na nočnej 
.oblohe, kedy možno vidieť vol'ným 
okom hviezdič~{y do šiestej vel'kosti. 
Bolo preto nutné voliť pre denné po
zorovanie iba najjasnejšie stálice. Aj 
tak som mal pochybnosť, či sa mi va
bec podarí uvidieť v zornom poli ďale
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kohl'adu hl'adanú hviezdičku. Pre po
zorovanie som použil malý trieder 
12 X 60 a binar 25 X 100. Najvýhod
nejšie by bolo pozor.ovať stá!icu Sírius, 
lebo ona je najjasnejšou stálicou na 
obl.e>he. Avšak pri tejto hviezdičke ne
bolo žiadneho pomocného bodu, podl'a 
ktorého by sa dala vyhl'adať vo dne. 
Z tej príčiny be>lo treba hl'adať inú 
stálicu na pozorovanie. 

V jarných mesiacoch som si po
všimnul, že planéta Jupiter sa dosta
la do blízkosti stálice Spiky v súhvez
dí Panny. Večer som zistil, že plané
ta je viditel'ná v zornom p,e>!i triedru 
spoločne so stálicou. Táto konštelácia 
mi dávala nádej, že sa mi podarí 
nájsť jeden objekt pomocou druhého. 
A tak som hl'adal príležitosť pre svo
je pozorovanie. Koncom apríla t. r. 
spatril som Jupitera pred západe>m 
Slnka a snažil som sa uvidieť pri ňom 
aj Spiku. Avšak moja námaha nebola 
úspešná. Planéta nachádzala sa totiž 

ešte nízko nad východným obzorom, 
kde pre nekl'ud vzduchu stálica ne
mohla byť spatrená. Uvidel som ju až 
nes~{oršie, po západe Slnka. Opakoval 
som svoje pozorovanie a dňa 1. mája 
podarilo sa mi uvidieť Spiku v 19 h 
10 m, teda pri západe Slnka. Toto ma 
však neuspokojovalo a túžil som do
cieliť lepší výsledok. 

Po prudkých búrkach sa dňa 6. júna 
t. r. naraz citel'ne ochl'adilo a vzduch 
be>l mimoriadne čistý. Túto príležitosť 
som ihned' využil a začal robiť prípra
vy na odpoludnajšie pozorovanie. Pred 
18. hodinou uvidel som Jupitera a 
o 18 h 20 m vyne>rila sa aj Spika, kto
rá vyzerala v zornom poli triedru iba 
ako drobulinká lesklá bodka. Pre 
identifikáciu použil som binar, v kto
rom stálica bola ovel'a zretelnejšia a 
javila sa ako lesklý bod. Spiku v tom
to pripade sa mi podarilo spatriť na 
dennej oblohe ta~{mer dve hodiny pred 
západom Slnka. Ján Očenáš 

PLZENSKA LIDOVA HVĚZDÁRNA A MGR 

Naše po<zorovatelská činnost je pře
vážně zaměřena na pozorování u.mě
lých družic a meteorfi a na fotogra
fování Slunce. 

Když byla 4. října m. r. vypuštěna 
první sovětská družice. pokusili j:;-me 
se o zachycení jejich rádiových sig
nálťt . Podařilo se nám to hned druhý 
den 5. října. kdy družice přelétávala 
téměř přesně nad Prahou, a potom 
ještě v několika dalš:ch dnech. Vi
zuální pozorování samotné první dru
žice se podařilo jen jedenkrát. Příči
nou bylo hlavně špatné počasí . dále 
pak malá jasnost družice a nedosta
tek zkušeností v této práci. Pozoro
vání nosné rakety této družice bvlo 
snazší. Raketa byla velmi jasná. Po
zorování se podařilo několikrát. 

Po,zorování sputnika II bylo mno
hem úspěšnější, i když bylo ovlivněno 
Šlpatným počasím, které u nás v zim
ních měs~cích :pravidelně vládne. Po
čátkem ledna t. r. obdržela naše po
zorovaCÍ stanice v Koterově na Hájích 
číslo 146. Koncem ledna nastalo u nás 
trochu příznivější počasí a t3k se po
zorování rozjela naplno. Pokud byla 
družice vi'ditelná, pokračovalo po,zo

rování až do 21. března t. r. Toho 
dne jsme v Plzni viděli sputnika II 
naposledy. Pozorování druhé sovětské 
družice se zúčastnilo 5 pracovníkfi, 
kteří vykonali celkem 46 pozorování 
v 9 dnech. 

Dne 15, května t. r. byla vypuštěna 
třetí sovětská družice. Po svém vy
puštění nebyla u nás po'zorovatelná 
ani družice. ani její nosná raketa. 
Př'znivé podmínky ,pro pozorování na
staly až teprve v červnu. V té době 
ná s vša.k trápilo nepříznivé počasí 
tou měrou, že bylo uskutečněno jen 
jedno pozorování. 

V červenci a v srpnu u nás Slunce 
neklesá příliš hluboko pod obzor a 
značná část oblohy je stále mimo 
zemský stín. Tedy podmínky pro po
zorování satelita velmi příhodné. Sku
tečně také se nám podařilo pozorovat 
několik přeletů družice a její nosné 
rakety během jedné noci. Pozorování 
sputnika III se zúčastnilo 6 pozoro
vatelfi, kteří během 8 dnfi vykonali 
47 Ipozorování. 

Na naší hvězdárně se rovněž ús,pěš
ně rozvíjí pozorování meteorfi. 
V první ,polovině letošního roku jsme 
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se soustředili na teleskopická 'Pozoro
vání sporadiokých meteorů. Ta-to po
zorování byla převážně prováděna 
v pravidelných světových dnech. Pro
gramem pozorování bylo systematic
ké sledování severního pólu ,za úče
lem určení frekvencí teles,kopiokých 
m-eteorů. PozoTování se zúčastnili 
3 pozorQvatelé (pozorovali pravidel
ně) a několik nováčků. 

V době činnosti meteorického roje 
Perseid byla uspořádána malá vý,pra
va k po.zorování tohoto roje na naši 
pobočnou observatoř do Mutěnína. 
Pozorování bylo ,prováděno celou sku
pinou ve stejném poli. Shodnost pole 
byla zaručena tím, že 'každý 'pozoro
vatel sledoval ohla ~t kolem zenitu 
o průměru 60°, která byla vymezena 
drátěným kruhem připevněným v ná
ležité výši nad hlavou pozorovatele. 
K pozorování bylo použito signáln:ch 

světel, ruby materiál mohl být zpra
cován k výpočtu pravděpodobno.sti 
objevu meteoru. 
Důležitým úkolem naší hvězdárny 

v rámci MGR je fotografování slu
neční fotosféry. K této práci použí
váme Merzův dalekohled o ,průměru 
3" a ohniskové dálce 1200 mm. Bě
hem prvn~ho pololetí L r. bylo u nás 
získáno 176 snímků slunečni foto
sféry. Fotografování Slunce se v po
slední do,bě stává u nás velmi obtÍlŽ
né. Přístroj je umístěn v kOIPuli na 
střeše nemocnice nad úrovní všec;h 
kom~nů. K tomu ještě přistoupil v let
ních měsíc:ch nedostatek vody a vel
ká vedra, takže vyvolávání snímků 
bezprostředně po ex:posici bylo na
prosto vyloučeno. Fotografování Slun
ce provádí 5 pracovníků hvězdárny. 

Jana Bulínová 

NOVÉ KNIHY A PUBLIKAtE 

Bulletin čs. astronomických ústavft) 
roč. 9, číslo 5, obsa'hu.je tyto vědecké 
práce našich astronomů: F. Janák: 
Galaktické dráhy cefeid - Zd. Pěk
ný: Poznámky k f'otometrii 'palo·mar
ského atlasu - F. Link: Hustota po
lostínu při měs:čních ,zatměních 
V. Leftus) B. Rftžičková a Z . Švestk-a: 
Katalog chromosférických erupcí po
zorovaných v Ondřejově v letech 1952 
až 1956 - B. Onderlička: Jednoduchá 
metoda rpro určení dráhy blízkého sa
telitu Země - R. Rajchl: Pozorování 
záJkrytů hvězd na Lidnvé hvězdárně 
v Praze-Petř:.ně v letech 1954- 1957 
- V. Vanýsek: Pozorování zá,krytů 
hvězd na Universitní hvězdárně 
v Brně v roce 1857 - J. Bouška: Po
zorování zákrytů. hvězd na Univer
sitní 'hvězdárně v Praze v roce 1957. 

Preliminary resuUs o.f scienti.fic 
resBarches on the first Soviet artifici·al 
earth satellites and rockets. Xl section 
of lGY program (Rockets and Satelli
tes)) No. 1. Nakl. Akademie věd 
SSSR, Moskva 1958. První čísIo sbor
n~ku o·bsahuje některé výsledky z1s
kané v SSSR z výsturpů raket a po
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z:)rování prvních družic. E. Z. Gindin, 
G. A. Lejkin, A. M. Lozickij a A. G. 
Masevičová uveřejňují velmi ,podrob
nou stať o optickém ,pozorování umě
lých satelitů. Pro poz-orování družic 
byla v SSSR vytvořena síť 66 vizuál
n'ch a 24 fotogTaficlkých stanic, pře
vážně v evropské a jižní asijské části. 
K pozorování se užívá malých dale!ko
hledů AT-1 a teodolitů. Čas se určuje 
pomocí magnetofonu nebo chronogra
fu. K fotografickému pozorování se 
užívá speciálních kamer N AFA-3c /25) 
které mají průměr olbjektivu 100m 
a ohniskovou dálku 25 cm, jakož 
i 'přístro .iů větších rozměrů.. Na pozo_ 
rování družic Sipolupracuje i mnoho 
zahraniční-oh st3.nic, z našich jsou 
uváděny Ondřejov, Skalnaté Pleso, 
Brno, Bratislava, Praha, Plzeň, Č. 
Budějovice, Průhonice a Panská V.es. 
V dalším přís'pěvku J. L. Alperta, 
E. F. Čudesenka a B. S. Šapira jsou 
uvedeny některé vvsledky výzkumu 
vnějších částí ionosféry pomoci rádio
vých signálů ,první umělé družice'. 
V rposlední části _publikace uveřejňu
je kolektiv autorů studi.e o živoL 
ních projevech zvířat, vypuštěných 
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v hermetiokých kabinách do vyse 
212 km a nehermeticiké ka!bině do 
výše 110 km. výstupy byly provádě
ny pomocí raket. J. B. 

Astronomiskais kalendars 1958. 
Vydav. Akademie věd Lotyšské SSR, 
Riga 1957; str. 136, brož. Kčs 2,10. 
Hvězdářská ročenka, určená ,pro 1'0
tyšské astronomy amatéry. o:bsahuje 
v efemeridách Slunce, Mě3íce a pla
net nejdůležitější data pro po,zorování 
těchto těles. V další části jsou uve
deny efemeridy proměnných hvězd a 
závěrem je několik aktuáln:ch člán
ků. Ročenka byla zpracována pod re
dakcí J. Ikauniekse. 

V. V. Šaronov: Priroda planet. Gos. 
izd. fiziko-matem. literatury, Moskva 
1958; 522 stran, 110 obr. a 47 tab. 
v textu; váz. Kos 19,10. - První mo
derní monografie, z8Jbývajíd se sy.s
tematic-ky studiem planet a součas
nými .poznatky tohoto odvětví astro
nomie, určená především pracovní
kfun na tomto vědním úseku. V knize 
popisuje autor moderní astronomické 
i astrofyzikální metody studia pla
net, metody zpracování pozoro'vání a 
interpretace získaných pozorovacích 
výiJ1edků. Celá ohsáhlá látka je roz
dělooa do 9 kap-i tol (obsahujících cel
kem 63 paragrafů). Úvodní kapitola 
absahuje základní údaje o tělesecI! 
sluneční sOUlStavy, historii pl8Jnetární 
astronomie a základní pozn3.Jtky z ne

beské mechanilky. Další kapitoly jsou 
věnovány teleskopickému pozorování 
povrchu planet a jejich družic, geo
metriokým a mechankkým charakte
ristikám těles ,sluneční soustavy, to
po-gram a kartografii planet, topogra
fickým 'POpiSfu'11 jednotlivých těles 
sluneční soust8Jvy, integrální foto
metrii R fotometrii planetárních ko
toučků. optice pl8Jne'tárníoh atmosfér 
a fyzikálním podmÍJl1kám na plane
tách a jejich družicích. Zvláště vý
znamné jsou st8Jtě o nejnovějších vý
sledcích pozorování Měsíce, povrchu a 
atmosfér vel,kých planet, a~teroid a 
družic ve,llkých pl,anet. V závěru k8Jž
dé kapitoly nalezne čtenář velmi ob
sáhlé přehledy odborné literatury 
k dalšímu studiu diskutovaných pro
blémů, a to jak odkazy na odborné 
knihy, taik na články v odborných 
č8Jsoipisech. Závěr knihy obsahuje vý
klad -některých odborných termínů 
- jakýsi odborný sl'ovníček. Ten/to 
dodatek je velmi cennou pomůckou 
pro všechny zájemce o planetární 
astronomii. Kniha.. jejíž podrobné stu
dium předpokláJdá znalosti vyšší ma
tematitky, je bohatě dOlPlněna o,bráz
ky, především grafy a diagramy a 
mnoha tabul-ka-mi, které usnadní její 
studium a činí z ní nelpostra;datelnou 
příručku každého pracovníka v oboru 
,planetární astronomie. Lze proto tuto 
m::mo'gI'lafii doporučiti našim pokro
čilým amatérům. pracujícím v tomto 
~oru. A.~ 

ÚKAZY lVA OBLOZE V PROSIlVCI 

Merkur je v druhé polo
vině prosince 1958 a po
čátkem ledna 1959 pozoro
vatelný na ranní obloze. 
Největší západní výchylka 
nastane 29. prosince. Na 
vedlejším obrázku je vy
značena poloha planety 
v 7 hod. -během prosince. 
Na svislé ose je značena 
výška nad o'bzorem, na vo
dorovné ose azimut, počí
ta-ný od jižního bodu k vý
chodu. 

-.j nO'1hOOm ~EČ 
22 ~~~ - - "', 
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2. 	 8h41m Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
4. 	 2h24m Měsíc v poslední čtvrti 
6. 	 6h19,8m začátek zatmění 1. měsíce Jupiterova 
7. 	 12hOOm Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 1° severně) 


22h22m Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 1° severně) 


8. 	 19h16m Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 2° jižně) 
9. 	 lhOOm Měsíc v ,přízemí 

10. 	 4hOOm Merkur v dolní konjunkci se· Sluncem 
15h58m Merkur v konjunkci s Měsíc€m (MerkuT 3° jižně) 
18h23m Měsíc v novu 

11. 	 6h52m Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 5° jižně) 
8h45m Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 4° jižně) 

12. 	 6hOOm Venuše v konjunkci se Saturnem (Venuše 1,5° jížně) 
14. 	 3h36m maximum meteorického roje Geminid 
18. 	 Oh52m Měsíc v první čtvrti 
20. 	 13hOOm Saturn v konjunkci se Sluncem 

22hOOm Měsíc v odzemí 
22. 	 5h56m Mars v konjunkci s Měsícem (MaTs 4° severně) 

9h40m začátek astronomické zimy, zimní slunovrat 
23. 	 3h24m maximum meteorického roje Ursid 

23h53,Om zá!kryt hvězdy;) Tau (3,9 m ) Měsícem - vstup 
24. 	 Oh25,4m zákryt hvězdy 64 Tau (4,8m ) Měsícem - vstup 
25. 	 5h19,9m začátek zatmění II. měsíce Jupiterova 
26. 	 4h54m Mě,síc v úplňku 
28. 	 21h30,5m zákryt hvězdy AlCne (5,7m) Měsícem - výstup 
29. 	 4h59,8m zákryt hvězdy 60 Cnc (5,7m ) Měsícem - výstup 

5h28,6m :zákryt 'hvězdy a Cnc (4,3m) Měsícem - vstup 
6 h07,4m zá,kryt hvězdy a Cnc (4,3m ) Měsícem - výstup 
6h29,lm 'začátek zatmění 1. měsíce Jupiterova 

13h02m Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 5° severně) 


15hOOm Merkur v západní elongaci (22°) 


Mezimárodní geofysikální rok: světové dny: 10.,11., 13., 17.; světové meteo
rologické období: 12.-21. M. 

Oprava. V minulém čísle ŘIi na str. 240 jsou uvedeny úkazy na obloze v mě
sfci listopadu 1958. 

TRIEDR Meopta 12 x6D antireflex. bezvadný, s brašnou za Kčs 900 Iprodá A. KrejčI, 
Městečko TrnáV'ka. okr. Moravská Třebová . 

DEMONSTRÁTORA pro planetárium přijme Oblastní lidová hvězdárna v Plzni. Vy
žaduje se scho'pnost popu.lárn'lho pře-dnášenl 8!stronomie. ohsluha a údržba 'Přístro.ift 
v planetáriu (projektor planetária, 16mm zvukový projektor, magnetofon a další zaří
zení), příprava a"tronomických výstav. Plat Kčs 970-1250 měsíčně. Žádosti doložené po
drobným živ0't cypisem zašl ete na adresu: Oblastnl lLdová hvězdárna, Plzeň. 

Vydává ministerstvo školst\'í a kultury v nakladatelství Orbls, nárOdní podnik, Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskai'ské závody, národni podnik. závod ,Ol, Praha 12, 
Slezská 13. - ROZŠiřuje Poštovnl novinová služba. A - 21696 






