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, O B S AH; 'Naše úkoly . ...,;, K~aloženi České a~t~onomické společnosti. ~ Zpj.á~y ' 
.. " SpoÚčností. - Astronomické zprávy. ' ' '" ~: " ' 

Na š e ú k o ly. ' .... 

Ve víru největšítálky; jaká 'kdy 'stihla sVět,vstupuje': v ži~o't nová 
, vědecká společnost v Cechách. Mnohým bude , připadati , jejL založení " 

jako nevčasné; ne-li dokonce nevhodné:v této době plné převratů, ' kdy , 
, , nikdo z ,nás neví, jak bude vypadati zltřek. ~ Inter arma sHent ' musae 

- rachot děl, politické události a všeobecné viťušerií ~yslí jsou , velmi " 
~ nepřfznivýmL okolno§tmi pro klidnou tvořivou práci vědeckou. ,'Ale sku-
. tečno,st ' je, zde -:- Ceská astronomická společnost byla ' ustavena přes 
všechny nepřlznivé momenty a zdánlivě nevhodnou dobu. ,Co 'se ne- , 

,vhodnosti týče, nemohu býti toho názoru. , Usilujeme:"ii o svoji samo
statnost ať politickou nebo kulturní, není nikdy doba , nevhodná;' A pro .' 
samostatnou českou kulturu.je třeba nezávislosti na vědě cizí, llechcem,e-li 
býti jen příživníky vědy jiných , národů. A protbtaké usilujeme : ,o ,č e
s k o u a str o n o m i i, neodvislou ód ,cizfch knih; příruček, přístrojů , a 

, observatoří. Chceme míti svoji národní vědeckou i lidov.ou: ' hvězdárnu, , 
,svoji astronomickou literaturu a konečně i své ' vlastní , ústředí; · jako 'je ",' 
mají jini šfastnějši národové. , A považuji , ,právě za charakteristiCké/ že '" 

, v , nynější , bouřlivé době ' bylo , možno založiti u' nás novou vědeckoU 
spoléčnost. Svědči to, o ' riaši kulturol síle ' a neutuchajícím ; zájmu 'širo- " 
kých vrstev pro vědecké a pop~larisační snahy. , ,: : ~ ~ >ď 0; ' i, ',' ,e,' ;:,;::" , 

, Naše Společnost nebyla , ,založena z chvilkové ' nálady, ale ,~ze skti-
tečné potřeby. Přednášky z oboru astronomie těšily se ,vždy u nás :' ve- ,': 
Iiké účasti a bylo , projeveno několikrátepřání"abyse',: astronoinická '" 

, p~áce v Čechách , organisovala ,a , aby .' zvláště ' amateUrská ' práce pli~la , 
,k platnosti. Mnozí : z -milovníků astronomie,. , ktéří se :nezabývají touto "', ,,<, 
vědou ve formě přísně vědecké, mají .' dosti' slušrié , ·prostředkypózoro..;'" " ":' ' 

, vací, které , v rukou jednotlivce neodborníka mají ,' význam ' podřádtiÝ;:l ale' ,:::" ' 
v ,sou'vislostí s celou řadou Hných ,pozorovatelů mo~ou do iriačné '., n'1íry '. ,,':;:-. 
přinésti užitek i pro vědu. Ale i ti, kdož nemají žádných' přístrojů k 1>0- ď , " 
zorovánf, mohou svoji vytrvalostí a cvikem docíliti dobrých výsledkO • 
na př. při soustavném pozorování meteoritů. " ,. ' , _ ," 

, Podmínkou ovšemnenl a nemůže býti, aby kilždýčlen se aktiviiě " 
účastnil práce vědecké a pozorovací, ale Společnost chce co nejvíce ' 
pomáhati a nabádati k studiu astronomie a šířiti ' její ' poznatky mezi ,,' 
nejširšími ' vrstvami. Tím ve spojení s jinými osvětovými 'iňstitucemi při
spěje jistě k povznesení kulturl)Í úrovně našeho lidu,' poněvadž ,znalost _ 

-přírodnlch věd je podkladem moderního názoru světového. Mnoho ,lidí 
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čte astronomické spisy o skvrnách sl~nečnlch, měsíčníCh kr~terech, mě
síclch , Jupiterových, kriJzfchSafurnových,mlhovinách,dvojhvězdách, 
kometách atd., ,aniž by kdy ve svém životě měli přlležitost viděti tyto 

", : objekty na vlastni: oči. Soukromé i veřejné ' observatoře, určené k úče
lům vyučovacím ' nebo vědeckým jsou z pochopitelných důvodů pro 
obecenstvo nepřístupné a k , pořízení slušného hvězdářského daleko
hledu nemá každý prostředků a místa, odkud by byl příznivy rozhled. 
Proto přednlm úkolem Ceskéastronomické společnosti je zřízení lidové 
hvězdárny v Praze, kde by měl každý přistup a , příležitost pozorovati 
dalekohledem, poznati zařízení observatoře a pozorovacích method, foto
grafii hvězd, stanoveni času a pod. Tento cíl bude však vyžadovati ' 
značného finančního nákladů a proto v nynější době není na nějaké 
definitivní řešeni : této otázky pomyšlení. Bude snad možno zříditi pro
zatím nějakou provisorní observatoř S menšími dalekohledy a diazeni- , 

, -tálem k stanovení času, ,' což pro prvý čas postačí. " ' ' 
Dalším ' důležitým úkolem je zřízení a'stroiJOmické knihovny a čl

tárny, kde by měl každý možnost sledovati pokroky vědy a vypůjčiti 
'_ si potřebné knihy , k studiu. To může býti uskutečněno, až SpoleČnost 

bude mlti vlastni místnosti. Do té doby bude možno půjčovati knihy a 
časopisy pouze .-členům Společnosti. ' . ' ' 

" Astronomické museum, kde by měly býti vystaveny staré přístroje, 
obrazce,knihy, pomocí diagramů a fotografií znázorněn dnešní rozvoj 
astronomie, bylo by přirozeně nejvhodněji umístěno ve spojení s lidovou 
hvězdárnou. Pro zatím lze nalézti v tomto směru útulek v některém , 
pražském museu, nejlépe v technickém. ' ._ 

.• Hlavní a, nejdůležitější ' činností Společnosti bude pořádání popu': 
lárně .' vědeckých přednášek z 'oboru astronomie pro . širší veřejnost, . 
učebných kursů, ' pozorování a členských schůzí s rozpravami o otáz
kách odbornějších. V tomto směru možno s povděkem konstatovati,' 
že pro tuto ,činnost je zajištěna podpora našich vědeckých pracovnlků, 
kteří se ve značném počtu přihlásili za členy Společnosti. 

, ': ~ Podle .dosavadního počtu členských přihlášek možno plně doufati, . 
, že Ceská astronomická Společnost stane se ústředím jak českých odborniků 
tak i amateurů a že' pro českou vědu a kulturní 'snahy přinese positivní 

, výsledky. Plnou činnost bude možno ovšem vyvinouti, až nastanou opět 
" ,normální mírové poměry . .Do té doby bude našeúsi!í směřovati k tomu, 

abychom se sdružili, poznali, rozdělili si práci a připravili se na všechny 
úkoly; . jež nás očekávají, chceme.:.Ji vybudovati samostatnou č.eskou 
astronomii!- Ing, , . Šlycl,. 

V J 

K zal.aženi ' Ceské astronomické společnosti. 

- Ustavujicí , výbor, jehož členy byli pp. K. Anděl, učitel, K. Novák, 
úředník Zemské banky, Jos. Klepešta, ing. Viktor Rolčík, pí. L. Rol-: 
člková,ing. -Jar. Štych a ing. Jos. Záruba, vypracoval již v létě loňského 
roku stanovy Společnosti, jež byly ' v souhlasu s našimi vědeckými pra-
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covníky zadány a schváleny c. k. místodržitelstvím pró ' královstv(České 
výnosem ze dne 2t. zářI. 1917 Č. 249.400 v nezměněném zněnl. -

Ustavujíčí valná hromada, které se súčastnilo 50 přihlášených 
členů, konala se 8. ' prosince 1917. Z českých odborníků astronomů 
súčastnili se jl pp. J. ' j. Frič, továrnlk 'a majitel observatoře ,;Žalov" li 
Ondřejova, prof. české techniky dr. , Fr. Nušl, prof. dr. Boh. Mašek; 
prof. dr. jar. jeništa, dr. V. Rosický, dr. jindřich Svoboda a adjunkt , 

, astron. ústavu čes. university dr. jiří Kaván. - ', . . - , 
. . jednání zahájil předseda dle stáří p. školní rada prof. jar. Zdeněk 

a po krátkém úvodu přikročeno k volbě prvého výboru . . Předsedou 
zvolen p. školní rada prof. jar. Zdeněk, do výboru pp. Karel Novák, . 

. vrch. inž. jos. Petrák, JUDr. Kazimlr šl,. z Pokorných, ing. Viktor Rol-
, člk, pí. , Lída Rolčíková, ing. jar. Štych, ing. jos. Záruba, JUDr. Václav 

Zelinka. Za náhradnlky pp. K. Anděl, ing, V. Borecký, jos. Klepešta . a 
ing; Kar. Sichrovský. Za revisory . účtů: Rudolf · Habersberget a JUDr. 
jos, Hraše, úředníci Zemské banky. Před dalším jednáním přihlásil se 
k slovu -p. prof. Nušl a ,srdečnými slovy projevil svóji radost nad tím, 
že dochází k založeni astronomické společnosti za tak značné účasti . 
a zájinu pro práci na poli populární -astronomie. Nabádal, aby všichni 

.. přítomní dali své sily výboru k disposici a často se scházeli, by si 
navzájem sdělovali své zkušenosti a výsledky své práce. ', : - . 

Výše členských příspěvků stanovena takto: - člen zakládajlcí plat! 
jednou pro vždy , nejméně K 200'-, člen činriý K 10'- a první- rok 
zápisné K 2·~. Studujíc! a dělnlcipřijlmají , se jako členovéčirini s 
příspěvkem K 5'- ročně a zápisným K 1'---:. Členové přisplvajlcí platí 

. ročně K 15'- a zápisné prvý rok K 2'-. ' .' , 
Ku konci schůze přijat návrh na vydání astronomické ročenky na 

rok 1919. pokud .fomu . poměry tiskové a finanční dovolí. ' . '. ' 
. . V ustavujícl ,schůzi výboru funkce byly rozděleny takto: místopředse:' 

dOtl zvolen p. JUDr. Kazimír šl. z Pokorných, jednatelem ing. Jaroslav Štych 
li pokladníkem ing. Viktor Rolčík. ' Funkci zapisovatele . převzal 'p. Anděl 
a knihovníka p. j. Klepešta; zastupováním , jednatele pověřena pf. Lida 
Rolčíková. . 

Zprávy Sp ·oteč -nosti. " 
' . . : - ,. 

, . ! , ' 1 ',~ .. , "' '" . 

Časopis. Poněvadž za nynějších ' svízelných poměrů ' tiskár~nských 
a nedostatku paplru není možno přistoupiti k vydávání řádného astro
nomického časopisu, rozhodl se výbor C. A. S. vydávati pro členy 
Společnosti .. Věstník" v menších rozměrech a ve 1/~ letnlch lhůtách. 
Bude uveřejňovati zprávy o nejdůležitějších podnicích Společnosti, astro
nomické zprávy na 3 měsice předem a pokud možno i kratší články z 
oboru astronomie. Douráme, že tímto způsobem vyhovíme alespoň z 
částí přání . členstva, pokud potrvajl nynější nepříznivé poměry . . 

. '. Členské přihlášky. Do 1. března t. r. přihlásiló : se . do České 
astronomické společnosti a p řiSpt\'Ck členský složilo celkem 100 členů, 
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Z'. nic~hŽ . přistoupilo 5 . za zakládajícf, ' 7 ia přispívajfcí a 88 za činné 
členy. Za zakládající , členy přistoupili: p. JUDr. ·Kazimlr šl. z Pokorných, 

' pání Pavla Šafaříková, Lidová hvězdárna v 'Pardubiclch, p . .inž: Josef 
Záruba a p. inž. Štěpán Janáček. ' , . 

... . ; Zpráva , knihovní. Jedním z cílů Sp'olečnosÚ ,' f~st shromážditi . co, 
nejvice ,literatury astronomické a tím poskytnouti ,všem svýmčlenůt:n 
možnost, které není v jiných knihovnách . veřejných. Základ knihovny 

, dán byl vzácným darem . prací zesnulého českého astronomického pra
covníka p. dv. r. prof. dr. Studničky od . sl. Studničkové, dále darem 
dr. Jindř., : S~obody a koupi qěkolika knih Ze zvláštních prostředků Společ~ 
nosti . . Nelze ovšem Z počátku věnovati na rozšlřenl knihovny takový obnos, 
jaký by býlo ku získání nákladnějších děl odborných zapotřebí; stane se tak 
jistě během dob pozdějšich. Dnes čítá knihovna 34 svazků v řeči české, 

/. francouzské . a německé . . Po jejím dalším rozšíření bude , vypracován řád 
půjčovnía . zároveň se seznamem knih; členům oznámen. \...-Ienové, kteří . / 
by mohli, v,e . své knihovně postrádati něja'ké knihy astronomické Ji tyto 

, měli v úinyslu věnovati, . nechť ' tak učiní na adresu: Josef Klepešta, ' 
Praha I. Náprstkova ul. č. 208. Jména dárců jsou v ,každé kniie jakož 
i časopise kvitována. . . 

podnlky 'SpolečnosÚ. V sobotu .' dne 2" 9:, 16.,- a 23.; března t. r. 
pořádá Ce'ská astronomická společnost cyklus 4 populárních přednášek 
se světelnými obrazy p. prof. dr. Fr. Nušlapod názvem: Volné roz
právy o rozvoji ' astronomie. Přednášky konajl se vždy o 6 hod. več. ve 
fysikálníin . sále české vysoké školy technické v Praze . . Přednášky tyto 
jsóu přlstupny širší veřejnosti . a o zájmu, kterému se těší, svědčí veliká 
účast . posluchačů, ' jichž na prvé přednášce bylo přes 350. Po veliko
nočníCh svátcích uvolil se

v 
p. prof. Mtišl přednášeti ještě o Fričově české 

observatoři . na íalově. · Ci stý výnos ' z . této přednášky bude věnován 
Českému ' Srdci. .. .. " . 

.. '~'. 

" ' ··. Výbo~erri · Č.A s. bylo 'usneseno vydati na podzim letošního roku 
" AstrononíiCkou ' ročenku na r; 1919.« Publikace tato na způsob astro

: ~: , '. nOI)1ického kalendáře bude sestavena za pomocí našich předních věde
. ckých pracovníků a bude obsahovati všechny potřebné tabulky; efeme

" ridy ,atd., jakož i praktické pokyny k pozorování pro astronomy . ama-
, ,!eury, - ,' , .. 

.' . . Po ukončení přednášek p. prol Nušla bude pořádáno několik , 
sthůzís . rozpravami o různých odborných otázkách. '. ., . 

. K členům společnosti, kteří se . zabývají fotografií oblohy, slunc~ 
nebo měsíce, .6braclse výbor Č. A. S. se žádo~tí, aby věnovali své 

. snímky pro sbírku původních fotografií a kreseb C A. S, Snlmky' tyto 
. ' budou dobově řaděny dospo[ečneho alba,ktert~ se časeTlT' stane iajl

mavýin dokumentem miší práce. Kdo by chtěl své 'originály (nepodle- . 
pené) k tomuto účelu věnovati, zašli je s podrobným popisém

v 
stroje, časlt, 

, materiálu , atd. na adresu: Inž. Viktor Rolčík, pokladník Ceské astron. 
, spol., Vršovice, . Tyršova 37. . , . ' 

" 
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J~ko příloha pro členy Č. A.S. je ,k tomuto číslu přiložen původ
ní amateurský. snímek Slunce. K číslu příštímupřipojéna bude fotografie 
Měsíce. 

Veškeré záležitosti Společnosti a informace vyřizuje. jednatel: "hlE 
Jaroslav Štych, Praha 428/VIII. a pokud se týče záležitostí peněžních .' 
pokladník'; Inž. Viktor Rolčlk, Vrš?vice, Tyršova 37. ' 

Astronomická zpráva na březen, duben, kYěťen ': 
a č e rve n 1918. ' . " 

:> " 

j, Veškerá :udání v 'čase středoevropskéiiľ vZtahují sé ,rna meridiáii střecÍo~ 
evropský a !JO· severní ,zeměpisné Šíř'ky . . Čas udáván jest dle as,tronomickělio 
způsobu: den počíná v' poledne, hodiny. počítají se od Oh do 24h. Na př.: březen 
12.3h značí dle občanského počítání březen 12. 3hodpolédn~; březen 12. 17h jest ) " 
dle občanského počítání březen 13. 5b ráno. - , , 

Pře hle dob ě žni c. 
"::'. 

, Merkur mizí začátkem března v paprscích vycházejícího Slunce; , s nímž 
vstoupí 12. března do svrchní konjunkce. V druhé polovici března objeví se vef(r ' 

' na západním nebi; přehled dob západu udává následující tabulka: , I ' . 
, . 

- Západ Západ o <'·' 8 
Datum Slunce Merkura Rozdíl Slunce ' Merkura' 

. .. , 

Ill. 22. 6h 15m 7h 04111 Oh 49m O· + , 4° 
IV. ' 1. 6 31 8 13 1 42 + 4 ;+ 13 

ll. 6 46 ' 8 3g 1 53 + 8 t + 17 ' 
, 21. 7 02 7 58 O 56 + 12 ' +17 

.. 
7. dubna dosáhne největší východní elongace. Koncem měsíce~iz(jižv záři 

zapadajícího Slunce, nebof octne se s ním 26: dubna ve spodnfkonjurikci. . :Záhy . 
, v květnu objeví se z rána na východním nebi. Rozdíl mezi jeho východem a vy"' 

" chodem Slunce jenznenáh\a ' vzrůstá, takže v době největší západní elongace 
,. ' (24. května) vychází 3/~ hodiny před Sluncem. V pI:vní polovici června vychází 

necelou hodinu před Sluncem. Koncem červn~ mizí v paprscích Slunce, s nim~ 
vstoupí 26. června d? svrchní konjunkce. " 

Venuše vychází začátkem března 13/. hodiny před Sluncem. 15. bř~zna do
sáhne největšího lesku jako Jitřenka; Majíc značně nižší deklinaci než Slunce,. 
vychází i v době n.ejvětší západní elongace , (20. dubna) sotv!=, J'/. hodiny , ;před' 
Sluncem. Teprve v červnu 7.většuje se rozdíl meii východem Venuše a Slunce, 
takžekollcem cervna obnMí vice lIež 2 hodiny. " 

, Pro Mar/a, tupi/era, Sl/fUff/fl tJ SIIIf/ce je udán na desetiny hodin východ: 
v, nebo západ : z, nebo doba vrcholeni: \'rch., a v celých stupních deklinacé':" o 
v následující tabulce: . 

" : 
'.' ~. 
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Datum Mars Jupiter Saturn ' Slunce 
z. a z. ii z. 8 z. v. ii 

" 

III. 2. 19'7 , + 4 13.3 + 20 17"8 + 'ľ9 5'7 18'7 - ,7 
IV. 1. 17-4 , ' +S 11 :7 + 21 15'6 + 19 6'5 17'6 ' + 4 
V. I. 15'2 +S 10'2 + 22 13'8 + 19 7'3 16'6 -+ 15 

, . 31. ' 13'3 " +5 S'S + 23 11 '9 + 19 , S'O 1.5'9 + 22 
v 

VI. 30. 11'6 -1 15'1 + 23 to· 1 + lS ' S'2 15'9 + 2~ 
úran přejde koncem března ze souhvězdí Kozo~ožce do souhvězdí Vodnáře, 

Neptun dll v souhvězdí Raka. 

Pi'ehled úkazů. 

f. značí zatmění jednoho ze čtyř největších wěsíců Jupiterových (I. , ll" m., 
IV.), z. znamenA počAtek, k. konec zatmění. ( 

8 řez e n 1918. 

3. MiTi. Algolu 10h34m 

ce 5 . 
6. ). I. k. Sh 38m '488 ' 
7. Min. Algolu 7h 23m - J. II. z. l1 h 22111 6s 
9. 20h konjunkce Venuše s Měsícem. 

O 12. 13h konjunkce Merkura s Měsícem . 
se Sluncem .. 

13. J. i. k. roh 34111 268 
14. 20h Mars v konjunkci se Sluncem. ' 
15. 6h Venuše v ' největším lesku: 
17. 10h konjunkce Jupitera s Měsícem. 

" ~ 19. ' 

15h Merkur ve svrchní konjunkci 

20. Min. AlgoTu 15h 2Sm - 23h Rovnodennost jarní: začátek jara. 
22. J. I. k. 6h 58m 528 ; Slunce zapadA v 6h 15m 10h konjunkce Saturna s 

Měsícem. 

23. Min. 'Algolu 12h 17m 

, . ,25 .• J, II. k: Sh 26m, 528 , 

, 26. 2h konjunkce Marta s Měsícem. - , Min. Algolu gh 5111 
~ 27. 17h Merkur v přísluní. 

29. J. I. K. Sh 54m 205 

,D u b e n 1918. 

2. J. III. Z. 6h 11 m 25 ; k. Sh 37m 235 ; , Slunce zapadá 6h 32m. 
. - I . • 

(b ď 4. " " ", . . ' , , 
" 7: 2h' Meřkur V největší východní elongaci 19° Úl' - 14h konjunkce Venu~e 

s Měsícem. , 
9.), 'III. z. 10h 11 m 341 ; Jupiter zapaÚ l1h 18m 

0 ,10. " 
12; Oh konjunkce Merkura s Měsícem. - Min. A/eolu 13h 57"' 

'. 
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14. 3h kOl'jllnkce Jupitera s Měsícem , . ' -
15. Min. Algolu 10h 46m 

O) 17. 
18. 16h konjunkce Saturna s Mesfceni. 
20. 1.911 Venuše v největší západn~ elongaci 4fJO 14' 2- ' Radiant význačný mezi 

. souhvězdím Lyry a Herkula: Lyridy (AK 271°, li + 33°); let rychlý; Cinný do 22. ' 
21. J. L ,k. 9h 9m 5s - 20h konjunkce Marta s Měsícem. . 

~ 25. 
26. ,. II. k.' 8h 14111 26~ 16h Merkllr ve spodni konjunkci se Síllncem.ď . 

K vět e n 1918. 

1. Radiant význačný v souhvězdí Vodnáře: Aquaríc/y (AR 338°" li - :20;) 
let rychlý, ohony. Činný do 6~ , 'r, ' 

3. ' , 

5. Min. Algolu 12h 29m, 
7. Oh konjunkce Venuše s Měsícem, 
8. Mín. Algolu 9h 18m - 23h konjunkce Merkura s Měsícem. 

O 10. 17h Merkur v odsluní. 
ll. 23h konjunkce Jupitera s Měsícem. 
14. j. I. k. 9h 22m 40 s ; Jupiter zapadá 9h 38m 
15. J. III. k. 8h 46m 26s 
16. 2h konjunkce Saturna s Měsícem . 

~ 1~ . 

19. 9h konjunkce Marta s Měsícem . " 
24. 3h Merkur v největši západní elonllaci 25" ll' 

~ 25. Mín. Algolu 14h 11m 
26, 14h Venuše v odsluní. 
28. Min. A(ftolu II h 0111 , ' 

Č e-r ven 1918. 

5. Ilh konjunkce Venuše s Měsícem : 

7. Oh konjunkce Merkura s Měsícem. 
O , 8. 11h Úplně zatměn í. Slunce u ' nás , neviditelné. 

li Měsícem . ; , ' 
12, , 15h konjunkce Saturná s Měskem. 

'·15. 5h lupiler v konjunkci se Sluncem. 
O) 16. 12h konjunkce Marta s Měsícem. 

17. Min. Algolu 12h 43m 
21 ~ 19h Slunovrat letní: začátek léta. ' , 

2Óti kOÍljll,!~ce Jupitera . 

22. 10h Merkur v konjurikc'i s Jupiterem (Merkur'O' 52' sev.) 
~ 23, 17h Merkur v pfísluní. - 23h Cástečné zatměni Měsíce , u nás nevidlteiné; 

, . ' Měsíc zapadá 15h 4201 

26. 16h Merkur ve svrchnl kOlljunkci se Sluncem. 
' (c 30. s. 



K o met y p e rl (> di c k 'é • . 

. . Během . tohoto roku-'jsou ' k očekávání návraty 6tl komet. . Kometa 1889 .V 
I Brooks byla při posledním návratu r. 1911 krásným zjevem. Jest ovšem :otázkoll, 

... . zda i' letošního 'roku p"oskytne dobréh~ ' pozorování, nebot v předchozích návratech 
. 1911· á: 1896 byla světelně slabá a jen silnÝmi stroji" viditelná. Kometa :rempelov'a 

byla posledně pozorována r. 1879. Od té _doby, ač již 5krát měla býti viditelnou, 
nalezena nebyla. . . 

Známá kometa Enckeova s periodou 3"3 roku bylaastr. Wolfe in v Heidelberku 
fotograficky zachycena' jiŽ .r: 1916 v odsluní, prvý to případ, kdy kometa mohla 
býti v pOdobné poloze sledována. Světelnost její rovná se hvězdě 9. velikosti. ' . 

. ... . Kometa 1884 III. Wolf byla posledně 1912-12 fotograficky sledovatelnou to . 
mlúiý kotouček 20" průměru a 15. velikosti. Kometa Borelly-ova objevená r. 1005, . 
byla opětovně r. 1911; nalezena o světlosti 8~ třídy. 

. . Kométa Faye-ova byla již v devíti návratech sledována 'většíml stroji. 

Ma 'ximajasnější~h měnlivých hvězd 
J_. s dlouhou periodou v roce 1915. 

. Největ. světlo' Světelnost Perioda 

'U' 
AR 

R . Andromedy O h 20 m 
' 0 Velryby (Mlra) 2 h 15 m 

. R VeIkélio Lva . 9 h 43 m .' 
T Vel: VOZll ' 
R Vodnáře 
X Labutě ď 
Ř . Cassiopei 

12 h 33 m 
~ 13 h 25 m 
19 h 47 ·m 
23 h 54 

-. 

Dek!. 1!918 

+ 38· Listopad 
- 3· Řijen 
+ 12° Duben 
. + 50· Srpen 

- 23· Listopad 
+33· Duben 
+ 51, Duben 

max. minim. · . dnů: 
5·6.:....;.8·6 15 411 
1'7-5,0 9'5 

.. 
. 331 

5·2-!>.7 9'S 313 
5:5 . 13. 257 

3.5-5,5 10 425 
4'0-6'5 13 406 
4·S-7.0 10 432 

Vydavatel: Ceská astronomická spoleČnost v Praze. - Zodpovědný redaktor : 
. .Ing. Jaroslav Stych. - Tiskem Rnt. Reise, na Král. Vy~ehradě. 

<' 
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ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE. 
Vy ch á z í 4 - krá t roč ně. - R e d a k ceP r a h a VII L Krá I ov s k á 428. 
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O B S AH: Novj hvězda v souhvězdi Orla. - Dr. Arnošt Dittrich: Moje astrono
mické "Kredo". - Rozhledy: Volfova planetoida 1918 D. B. - Devátá družice Jupi
terova. - Société aslronomique de France. - Světelné kruhy (halo) a kříže kolem 
slunce a měsice. - Lze pozorovati hvězdy za jasného dne? - O skvrnách na slunci 

(pro amateury-začátečniky). - Zprávy Společnosti. - Astronomické zprávy. 

N O váh V ě Z d a v S O u h v ě zdí O r I a. 

Dennfmi listy proběhly více méně vážné zprávy o "objevu" nové 
hvězdy. Jak přirozeno, hvězda, která zazářila silněji než Vega na místě, 
kde dosud nebylo žádné stálice ]. třídy, nemohla ujíti ani několik mi
nut pozornosti všech hvězdářů na světě, ať odborníků nebo amateurů. 
Dle došlých Astr. Nachrichten hlásí se také celá řada pozorovatelů o 
prioritu objevu, jež nebyla ještě rozhodnuta. Zdá se, že první viděl Novu 
jistý pozorovatel v Ženevě. Priorita bude v tomto případě asi váŽEna 
velmi jemně, až na zlomky vteřiny, je-li tolik uchazečů. U nás nesporně 
patří uznání prvého objevu našemu členovi p. Klepeštovi, který Novu 
samostatně objevil 9. června o 8 h 51 min. stře Č. več., dále hlášeno 
bylo též dosti včasné pozorováni p. Hákem z Lomnice n. Pop. Na 
hvězdárně Klementinské zpozoroval ji řiditel Prey v 9 hod 10 min. stře 
Č., tedy něco později nežli pan Klepešta. Dne 7. června byla p. Klepeštou 
fotografována krajina kol ex Aquilae, ale žádná význačnější hvězda v 
okolí spatřena nebyla. Dne 9. t. m. svítila Nova jasněji než Vega a po
něvadž na kruzích paralaktického dalekohledu (68 mm objektiv) odečtené 
souřadnice (18 h 45 m a+O'07°) nehodily se pro žádný objekt v souhvězdí 
Orla, bylo zřejmo, že jedná se tu o hvězdu novou. Byl hned pořízen 
snímek (objektiv 61 mm, ohnisko 60 cm) s krátkou exposicí 10 minut, 
která však stačila, by Nova na nf se jevila jako Vega po exposici 25 
minut, což svědči o množství modrých paprsků Novou vysflaných a pro 
fotografickou desku účinných. 

Ráno oznámeno objevení astronomickému ústavu české university, 
kde p. dr. Jiří Kaván podjal se ihned hledáni objektu v Bonnských 
mapách, ovšem též bez výsledku. Večer o půl desáté hodině byla Nova 
oficielně konstatována osmi palcovým strojem ústavu, právě když při
cházely zprávy, že hvězda 9. t. m. byla spatřena též na vídeňské Uranii 
a některé z berlínských hvězdáren. 

Tak zvané nové hvězdy nejsou dnes již pro astronomy žádnou 
novinkou. Téměř každého roku je nějaká z nich obJevena, ovšem nejsou 
to vždy zjevy tak .význačné jako hvězda právě vzplanuvší. Největší po
čet jich bývá objeven fotografováním oblohy a srovnáváním snímků. Za
jímavo je, že většina těchto nových hvězd objevena byla buď v mléčné 
dráze nebo v jejím nejbližším okolí. Nejstarší podobný objev nám známý 
datuje se z r. 134 p,řed Kr., kdy spatřena byla prý nová hvězda 1. ve
likosti v souhvězdí Štíra. 11. listopadu 1572 upozorněn byl Tycho Brahe 
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na velkou novou hvězdu v souhvězdí Kassiopey, která dle jeho udání 
zářila vice jak Venuše, takže i za dne ji bylo viděti. V prosinci však 
byla liž jen jako Jupiter a v únoru následujícího roku rovnala se její 
jasnost jasnosti stálic 1. třídy, r. 1574 v únoru byla již 6. velikosti, tedy 
prostému oku nevidítelná. 

Od té doby datuje se celá řada objevů nových hvězd až po naše 
dny. Nejvýznačnější z nich byly Nova Aurigae (23. ledna 1892), která 
z 11. velikosti dosáhla až 4., načež její jas (pět slábl a Nova Persei 
objevená 21. února 1901 Andersonem jako hvězda 21

/ 2 velikosti, jejíž 
lesk dostoupil však již následujícího dne svého maxima, převyšuje jas· 
nost hvězd 1. velikosti. 28 hodin před objevenim Novy byla krajina 
Persea fotografována Williamsem, ale po Nově nebylo na negativu ani 
stopy. Musila býti tedy v té době ještě nejvýše 12. velikosti. 

Ze všech dosavadnich objevů nových hvězd možno podati násle
dující všeobecnou charakteristiku jejich chování: objevuji se náhle, tak 
jako by vzplanuly a jejich lesk dostupuje během několika hodin svého 
maxima. Pak opět rychle záře ubývá a někdy za několik dní, jindy 
za měsíce nebo roky mizí Nova úplně. Nejlepším prostředkem k studiu 
nových hvězd je spektroskop. Spektrum Novy ukazuje v prvním stadiu 
linie vodíku, helia a lehčích kovů chromosféry. 

Typický charakter spektra je vystoupení dvojitých linií, system 
emissni a absorpční, které jsou navzájem posunuty. Světlá komponénta 
čar je posunuta vždy k červené, temná k fialové části a výše tohoto 
posunu je vždy stejná. K prvému výkladu o podstatě nových hvězd při. 
rozeně na základě této vlastnosti spektra použit princip Dopplerův. Nova 
vykládána jako system dvou těles, z nichž jedno vydává spektrum 
emissní a které se pohybují proti sobě, takže nastává buďto srážka 
nebo značné přiblfžení. Ale výklad tento zdá se býti naprosto pravdě
nepodobný. Z posunu čar ve spektru Novy musily by se odvozovati 
tak ohromné rychlosti, jaké ve vesmíru nepřicházejí, totiž asi 500 km 
za sec. a pak ze stejného způsobu posunu čar byio by nutno předpo
kládati, že vždy těleso, které vydává spektrum světlé (emissni) od nás 
se vzdaluje a druhé k nám přibližuje a to obě se stejnou rychlostí. -
Srážková theorie je popírána hlavně astrofysiky, kteři hledají původ 
zdvojenf čar ve spektru Novy spíše v ohromném tlaku, který nastává 
při výronu žhoucích plynů z nitra nové hvězdy. K této domněnce vedou 
pokusy Wilsingovy, který nechal přeskakovati mezi elektrodami ponoře
nými v kapalině elektrický výboj, jehož spektrum jevilo pak zcela ob
dobně dvojité čáry jako spektrum nových hvězd. Výboj při pokusu Wil
singově dál se pod tlakem asi 500 atmosfér. 

K vysvětlení podstaty nových hvězd je celá řada hypothes, jež 
zde nelze uváděti*) a které čekají sv~ho potvrzení od dalšich zkušeností 
astrofysických. Zdá se však, že rozhodně nelze Novy vykládali srážkami 
dvou temných vychladlých těles kosmických, protože srážky ty by byly 
příliš časté v poměru k rozloze hmoty ve vesmíru a pak nevysvětIenou 
by zůstala příčina rychlého vychladnutí nové hvězdy po srážce, která 
by přece vyvinula ohromné množství tepla. Spíše možno se kloniti 

*) V přehledu jsou uvedeny v Scheinerově. "PopuHire Astrophysik". 
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k dómněnce, že přičinou náh'lého vzplanuti temné hvězdy, kterou každá 
Nova bez odporu asi je, je nové vzepjetí hmoty již vychládající k no
vému životu, jehož impuls je nám neznámý. 

Nova v poslední své fási stává se vždy mlhovitou. Wolf shledal 
na fotografických snímcích o dlouhé exposici, že Nova Persei je obalena 
mlhovým nestejně hustým, nepravidelným a rozvrstveným obalem. Per
rine na snímcích Crossleyova reflektoru na Lickově observatoři konsta
toval zajímavý zjev, že některá světlá místa mlhového obalu se od 
Novy vzdaluji ohromnou rychlostí 1 obloukové minuty za dobu 6-ti 
týdnů, což odpovídá rychlosti světla (300.000 km). K vysvětlení tohoto 
zjevu možno počítati jedině se světelným tlakem, nebo výronem částic 
radioaktivních, jenž děje se podobnou rychlostí. 

Nová hvězda v Orlu přinese snad opět více světla do studia tohoto 
zajímavého zjevu. Je jistě předmětem pozornosti na všech astrofysikál
ních observatořích a o výsledcfch těchto pozorování neopomeneme

v 
při-

nésti bližší zprávy v příštím čisle.*) S. 

*) Upozorňujeme též na články dra L. Pračky o tomto thematu v Živě a 
Přírodě roč. 1912. 

Dr: Arnošt Dittrich: 

M O i e a str o n o mi ck é "K r e d o". 

Astronomie jest podivuhodný luxusový projev lidského ducha asi 
v témže smyslu jako hudba pro lidský stucl). Ucho založeno původně 
jako ochrané zařízení, varující před bHzkým nepřítelem. Kdo mohl tuši
ti, že orgán ten může nám otevříti kouzelný svět dojmů a nálad pro
střednictvím hudby. Oko založeno původně také jako výzvědný orgán 
k ochraně těla v tomto strašném světě, kde každý živočich jest v ne
přetržité válce s celým okolím. Teprvé lidské oko pozvédá se ku hvězdám, 
proniká dálavy nebeské, sleduje jiné cHe než pouhou ochranu těla. 
Zvíře nemá vztahů k tělesům nebeským. - Že pes štěká na měsÍC? 
To je proto, že pes řídí se hlavně čichem a jen málo očima. Štěká-li 
na úplněk, vyjadřuje tím: "Kde se bereš tak najednou, aniž · jsi se 
mi svým zápachem ohlásil." A další štěkot znamená: "Proč tě ani teď 
nevětřim." Uplněk jest jakýmsi přízrakem pro psí nos. 

Projevuje se cosi vyššího, ušlechtile lidského v zájmu člověka 
o tělesa nebeská. Zájem ten můžeme prokázati již v dobách velmi 
dávných. Zájem o. měsíc, nejnápadnější těleso nebeské, lze stopovati do 
doby hlazeného kamene, do časů staveb kolových. Dokladem toho jsou 
měsíční modly praehistorické, ozdobené někdy napodobeninami hlav 
zvířat měsíci obětovaných. 

Astronomie dovedla nás k dávné minulosti. To není náhoda. Nebo! 
zájem o astronomii nemůže se nasytiti na pouhé přHomnosti; ptá se 
také, jak vznikla soustava planet, jakou minulost má měsÍC, co bude 
jednou ze země, slunce, stálic: Vždy! hvězdy, jež vidíme v dalekohledu, 
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nejsou beztak našemi vrstevnicemi, jsou to pohledy na jejich minulý 
stav, tím vzdálenější od nás časově, čím dál jest hvězda prostorově. 

Vilém Boelsche, básník-učenec, upozornil nás, že v člověku pro
bóuzf se něco pOOivuhodně nového, čeho zvíře nezná: zájem o vzdá
lené, o vzdálené prostorově i časově. Znovu pase se před duševním 
zrakem naším Brontosaurus na zelených lánech geologické minulosti, 
znovu zažíváme děsy doby ledové, jichi tvrdá škola z člověka teprve něco 
vytvořila. V mysli své anticipujeme budoucnost slunce, země, zkrátka 
směřujeme k tomu, aby pro nás byl čas "na jedné hromadě", jako pro 
Lutherova boha. 

Nevíme k jakým účelům člověk na zemi žije, ale cítíme temně, že 
dobytí širých dálav prostorových, hlubin času do minulosti a snad ' i jakási 
anticipace budoucnosti nějak s úkolem Raším souvisejí. 

Ve studiích o kosmu v prostoru rozloženém v čase proměnlivém, 
zakládá si lidstvo budoucnosti tajuplný fond, jehož účel a cH jest nám 
prozatím neproniknutelný. To však nevadí, abychom každý dle sil svých 
v~rně na tomto společném díle lidstva pracovali. 

Rozhledy. 

Volfova planetoida 1918 D. B. 

Astronomische Nachrichten 206 (45-50) oznámily, že byla Heidel
berskou hvězdárnou objevena nová oběžnička. Dle fotografií tamnějším 
reflektorem .získaných obfhá tuto planetoidu značnou rychlostí malá 
oběžnice, čímž se tento objev stal velmi pozoruhodný. Zájem astrono
mů byl Um větší, jelikož nebylo známo, jedná. li se o planetoidu či o 
kometu, neboť dráha tohoto tělíska ukazovala na druhý případ. -
Dle výpočtů Dr. Stracke-ho bylo patrno, že je to planetoida, která 
proběhne velmi exentrickou dráhu asi za 4 roky. Vzhledem k mechanice 
nebes není fysické spojení družice-planetoida pravděpodobné a jedná se 
zde asi o další druhou, velmi malou oběžničku, která s naší země po
zorována měla podobný pohyb jako první. 

Dosud žádná hvězdárna nepotvrdila existenci této tak zvané 
Wolfovy planetoidy 1918 D. B. ze dne 5. února 1918 a Wolf sám 
označuje možnost rozeznati stopy zmíněné družice na snímcích ze dne 
3./1., 4./11., a 5./11., 18 slovy, dle kterých nějaké rozhodnuti jest nejisté. 

Kn. 
Devátá družice Jupiterova. 

Devátý měsíček obrovské planety byl objeven na observatoři 
Lickově v Kalifornii 21. července 1914 S. B, Nicholsonem, který pro
počítal jeho dráhu dle pozorování, konaných v letech 1914 až 1916. 

Sluncem přivoděné úchylky nejvzdálenějších dvou družic Jupitero
vých jsou, vzhledem k jejich ohromné vzdálenosti od planety veliké. 
Jich dráhy nejsou v důsledku toho elipsami stálými. Střední doba oběhu 



5 


IX. družice jest asi 745 dnův, čili 2 léfa a 15 dní; oběh VIII. družice 
trvá asi 789 dní. 

Tyto dvě družice byly by si tedy velmi blízké v drahách, jež o
pisují retrogradně t. j. opačným směrem než planeta. Výstřednost drá
hy IX. souputníka zdá se býti s něco menší, než u měsíce VIII. 

Jas deváté družice rovnal se dle Shapleye ve dnech 18. a 19. 
října 1916 jasu hvězd velikosti 18'3, ve střední oposici 18'6. Soudě dle 
albeda a zbarvení, odpovídá tento tak slabý jasy průměru asi 24 km, tj. 
hvězdička tato vešla by se celá mezi Prahu a Stěchovice. Jest to Lili
pután v doméně obra! 

S Jupitera se jeví IX. družice v úplňku jen jako nepatrná hvězdič
ka 11. až 12. velikosti, dle své vzdálenosti od planety. Pro naše zra
kové ú~t r ojí by tudíž byla neviditelnou a jen dobrým teleskopem by 
bylo možno ji pozorovati. 

(Dle "Annuaire astronomique 1918.") Pk. 

S o ci é t é a str o n o m i q II e d e Fr a n c e. 

Astronomická společnost francouzská byla založena roku 1887. 
a prvním předsedou jejím byl C. Flammarion. 

Společnost rychle vzkvétala, tak že dnes čítá vice než 3.000 členů. 
V jejl vědecké radě zasedají vynikající osobnosti úřadu pro plavbu, 

Institutu a různých observatoří. Společnost vydává měsíčník "L' Astro
nomie", má svoji observatoř a bohatou knihovnu. Roční příspěvek ob
náší 1 O franků, zápisné 5 franků. 

Flammarion vypravuje, že při ustavení společnosti bylo přítomno 
12 členů jako apoštolů. Za rokyvzrostl jejich počet na 100. My se 
můžeme pochlubiti, že naše Ceská astronomická společnost dosáhla 
v pátém měsíci svého trvání počtu 130 členů, ,ačkoliv byla založena 
v tak nepříznivé d ,- bě. Po válce, doufáme, dosáhneme takového počtu, 
abychom mohli přikročiti k uskutečnění vytknutých cílů. 

Vydávati obsáhlejší časopis pro málo členů jest podnikem náklad
ným, zvláště za dnešních poměrů, kdy nás na pře jediVÝ list našeho 
" Věstníku" stojí 1 O haléřů. Proto usiluj každý o vzrůst C. A. S.! Pk. 

S vět e I n é k r u hy (h a 10) a křiž e k o lem s I II ne e a mě s i c e. 

Počátkem května t. r.. přinesly pražské denníky zprávu o duhově 
zbarveném kruhu a kříži, pozorovaném kolem měsíce. 

Zjev tento není vzácný a zvláště v severnějších krajích bývá 
často pozorován v útvarech ještě složitějších kolem slunce i měsíce; 
na pro. v roce 1896. objevily se úkazy tyto neméně než stokráte. 

Povstává podobně jako duha lomem a odrazem světelných paprsků 
měsíčných (při kruhu kol měsíce) a slunečnfch (při kruzích kolem slun
ce), avšak jen v hořejších vrstvách vzduchových, nasycených šesti
bokými krystalky (nízkými hranolky) z mrz IÝch vodních par. 

Hranolky ledu jsou slabě dvojlomné; střední index lomu udává se 
pro paprsky červené číslem 1.307, pro paprsky fialové číslem 1.317. 
Prochází-li paprsek dvěma boky hranolku uzavírajíoími úhel 60°, rozkládá 



6 


se ve vidmo, jehož červená část se uchyluje asi o 21 ° 36' a fialová 
o 22° 22'. 

Ve vzduchu, ledovými hranolky nasyceném, utvoří se následkem 
těchto úchylek barevný, uvnitř červený, vně fialový kruh, o poloměru 
asi 22°. Lomem paprsků, procházejících bočnou stěnou a základnou 
hranolku, které uzavírají úhel 90°, povstává hlavně kol slunce druhý, 
větší a méně světlý kruh o poloměru 45° 10' pro červený okraj a 47° 
18' pro okraj fialový. 

Klesajf-li krystalky, děje se tak u jehliček malou základnou a u 
nízkých plochých hranolků úzkým bokem napřed. Odrazem od kolmých 
plošek povstávají 1. zv. zrcadlové obrazy, která vytvoří vodorovný kru
hový pás, který vidíme jako ležaté rameno kříže. V místech, ve kterých 
se kryje vodorovný kruh s kruhy svislými, povstávajl světlejšf plošky 
nebo uzly, které se dle své podoby nazývají "pobočnými slunci." Vodo
rovné plošky krysta:kťt pak vytvářejí odrazem svislé rameno kříže. Lomem 
a odrazem šikmo dopadajících paprsků povstávají eventuelně části dal
ších, ale obrácených oblouků světelných, jež se dotýkají kruhů soustřed
ných tangentiálně na straně vnější. Vědecky nazývaji se zjevy tyto 
slovem "halo" a dlužno je rozlišovati od obyčejných .,dvorců" měsíč
ných, povstávajících rozkladem světla v drobných vodních kapičkách 
'mlhy nebo lehkých, řfdkých mráčků. Dvorce lze uměle vyvolati, díváme-Ii 
se opoceným (zadýchaným) sklem na plamen svíčky, kdežto kruhy 
"halo" objevují se jen tehdy, osvětlíme-li na př. tekutinu nasycenou 
drobounkými krystaly kamence. Pk. 

(Dle Svante Arrheniovy "Kosmické fysiky".) 

Lze pozorovati hvězdy za jasného dne? 

Kdo je pilným pozorovatelem, nabude záhy u svého stroje zkuše
ností různého druhu. Zjistí na příklad, že Venuše pozoruje se nejlépe 
za jasného slunného dne, právě tak jako Mars těsně po západu slunce. 
Za noci velké světlo, odrážené povrchem planet ruší čistotu obrazu 
a nelze ani zacloněním objektivu dobře odpomoci. U stálic nenl ovšem 
důvodu pro pozorováni jich za dne, zajímavá jest však možnost jich 
viditelnosti. Před lety snažil jsem se malým strojem (o průměru objek
tivu 54 mm) nalézti Arktura brzy po jeho východu odpoledne. Zdařilo 
se mi jej nalézti] 1/2hodiny před západem slunce. Čím větší stroj, a hlavně 
světelnost jeho (poměrně krátké ohnisko objektivu) tím roste možnost 
viděti hvězdy za dne. V osmi palcovém stroji Zeissově nalezli jsme i za 
méně příznivých podzimních poměrů atmosférických Ataira, Vegu, Ka
pellu, Prokyona. Překvapujfcí bylo pozorováni na Lidové hvězdárně 
v Pardubicích v p o led n e 14. srpna minulého roku. Za zkušeného 

- vedení sv. pána z Krausů pozorovány byly šestipalcovým světelným da
lekohledem následující objekty: oběžnice Jupiter, jehož dva hlavní rov
níkové pásy byly dobře svět~lnými a oběžnice Venuše. Dle sdělení ma
jitele hvězdárny, je možno i Merkura ve dne dobře viděti. Ze stálic byly 
viditelnými Vega, Atair a dokonce i Polárka. Uváží-Ii se, že Polárk~ 
je pouze 2'2 velikosti a barvy k pozorování ve dne nepříznivé, jest to 
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výsledek jistě zajímavý. Nutno však připomenouti . že vyhledávání tako
vých objektů za . dne je možno jen stroji paralakticky stavěnými, kde 
vypočítané misto objektu zastaví se na kruzích a hvězda může se v 
pravděpodobném poli zorném snadno rozeznati. Zkušenosti našich členů 
v tomto ohledu jsou redakci vitány. K. 

o skvrnách na slunci (pro amateury-zacátečníky.) 

Ony čtenáře, kteří by rádi sledové\li zajimavé útvary, postup a roz
lohy skvrn na slunci, upozorňujeme, že lze i menším dalekohledem astro
nomickým neb pozemským, s objektivem o průměru 30 - 40 mm, pro
mltati obraz slunce na bílý papír, umístěný v náležité vzdálenosti před 
okulárem dalekohledu. Jest pouze třeba upevniti dalekohled na stativ, 
aby se netřásl, opatřiti okulárový konec dalekohledu dostatečně velkým 
stínidlem z tmavé lepenky (nejméně 50X50 cm) a namířiti na slunce. 

Návod s obrázkem obsahuje populárnl Machův spis "Nebe a Země" 
na str. 274 a 275. 

Pozorovatel obrácen jest zády ke slunci a netřeba mu chrániti 
oči temnftkem, jehož m u s i užiti k pozorováni přlmému. Dalekohledem 
40 mm lze promítnouti ostrý obraz slunce 10 cm v průměru. Skvrny se 
objevují hlavně kolem rovníku v pásu asi 30° širokém a zdánlivě procházejí 
celou k nám obrácenou polovinou povrchu slunce asi ve 14 ti dnech, 
směrem od východu k západu. Tento pohyb skvrn souvisí s otáčením 
slunce kolem osy v době 25 dní a 4 hodin a se současným postupem 
země ·částí dráhy kolem slunce 

Dosáhne-Ii průměr skvrny délky 36.000 km, t. j. asi trojnásobného 
průměru naší země (měřícího na rovníku 12.756 km), stává se skvrna 
viditelnou i prostým okem. Připomfnáme však poznOVll, že přímé po
zorování vyžaduje ochrany očí buď začazeným, neb silně zbarveným 
sklem, nemá-li zrak trpěti oslňujíc! září slunečnich paprsků. Velikost 
skvrny ve středu slunečního kotouče lze přibližně odhadnouti následu
jícím způsobem. Rovníkový průměr slunce měří 1,391.000 km; má-li 
promítnutý obraz slunce průměr 10 cm, rovná se ve středu slunečního 
obrazu odměřený 1 mm délky, čili stý díl průměru - s ohledem na 
délku oblouku - 13.960 km a 1 mm2 skoro čtyrem desetinám zemského 
povrchu. Skvrna 3 mm dlouhá (uprostřed obrazu deseticentimetrového) 
měří tudíž asi 3X13.960 == asi 41.880 km. Tento odhad p I a t í ovšem 
jen t e h d y, nalézá-Ii se skvrna ves tře d u obr a z c e slunce; 
vš~de jinde a zvláště bliže okraje obrazu jest následkem kulovitého tvaru 
slunce zkreslena a naznačený způsob odhadu se stává nemožným. 

Maxima dosahuie počet a rozloha skvrn v periodě 11 ti až 12 ti let, 
posledně v letech 1893, 1905, 1916/1917. Příští maximum lze očekávati 
v roce 1927, minimum asi roku 1923. Pk. 

Opra va. 

V 1. čísle Věstníku na str. 8. má správně státi: Maxima jasnějších měn
livých hvězd s dlouhou periodou v r. 1918. 
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z p r á v y S P o leč n o sti. 

Pře d náš k y a s ch ů ze. Cyklus 4 přednášek prof. dra Fr. Nušla 
pod názvem ,. Volné rozpravy o rozvoji astronomie" konaný v březnu t. r. 
těšil se veliké účasti posluchačů. Přednášejfcí velmi poutavým a názor
ným výkladem probral vývoj názorů v astronomii od nejstarších dob 
až po. Newtona hlavně po stránce mathematické a z jeho přednášek 
bylo viděti, jak i dosti těžké pojmy pro laika bez předběžných vědo
mosti matematických, dajf se velmi populárně vyložiti, že se stanou po
thopitťlnými pro každého. Tak na př. pojmu paralaxy věnoval p. pro... 
fesor jednu celou přednášku a vyložil ji velmi přístupným způsobem. 
Zájem, s kterým byly všechny přednášky sledovány četným posluchač
stvem, podal důkaz, že není nutno vždy pro populární přednášky z o
boru astronomie voliti themata sensačního rázu, aby bylo obecenstvo 
přilákáno. Prospěch z takových přednášek nebývá valný a mate jen 
pojmy o astronomické práci. v 

] 3. dubna přednášel p. prof. Nušl o Z a lov u, a s tr o no mi c k é 
o b ser vat o ř i br a tří Jo s e f a a I a na fr i č e u Ondřejova a celý 
hrubý výnos této přednášky K 430'- byl Ceskou astronomickou spo
lečnosti věnován pro účely Českého Srdce. . 

4. a 11. května přednášky p. dra. Jar. Šafránka o "fysikálních zá
kladech astrofysiky" s četnými demonstracemi ve fysikálním ústavu české 
university, kde nám byl k tomu účelu propůjčen přednáškový sál laska
vostí p. dvor. rady prof. Strouhala. . 

20. dubna členská schůze za účasti 60 členů s rozhovorem o po
zorováni meteoritů, který zahájil pan prof. NušI. Debaty se súčastnili 
pp. školní rada V. Rosický, dr. Svoboda, prof. Malíř a ing. Štych. 00
spěno k úsudku, že organisovaná pozorování létavic se zakreslovánfm 
drah do gnomonických map mají sice značný význam pro vědecké spra
cování výsledků, ale jen v tom případě, jsou-Ii prováděna vyškolenými 
amatéry. Naproti tomu počítání počtu létavic v určité době možno 
s úspěchem prováděti i začátečníkům. Dá se tím zjistiti maximum roje, 
jeho hustota a doba jeho oběhu kol slunce. 

Zpráva knihovní. 

Na darech přijato: Swante Arrhenia: Lehrbuch der kosmischen 
Physik a W. Zurhellena, pojednání o redukci fotografických snímky o
blohy, psané též v řeči německé. Obě díla byla věnována členem C. A. 
S. p. Ant. Liegertem. Z prostředků společnosti zakoupena Plasmannova 
"Himm~lskunde". 

A str o fl o mi c k' á z p r á va nač e rve ne c - pro s in e c 1918. 
Veškerá udání v čase středoevropském vztahují se na meridián středo

evropský a 50° severní zeměpisné šířky. 

Pře hle dob ě žni c. 

Merkur objeví se již začátkem července večer na západním nebi. Za
padá skoro celý měsíc asi hodinu po Slunci. Ku konci července rozdíl mezi zá
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padem Slunce a Merkura se zmenšuje, nebot deklinace Merkura oproti deklinaci 
Slunce rychle ubývá, takže v době největší východní elongace, které do
sáhne 5. srpna, zapadá 3/4hodiny po Slunci. V druhé polovici srpna zmizí v p~_ 
prscích zapadajícího Slunce, s nímž vstoupí 1. září do spodní konjunkce. ZÁhy v 
září objeví se z rána na východním nebi; v době největší západní elongace (17. 
září) vychází skoro 13

/ 4 hodi.1Y před Sluncem. V první polovici října mizí v pa
prscích vycházejícího Slunce, neboi 15. října octne se s ním ve svrchní konjunkci. 
Objeví se teprve v druhé polovici listopadu večer na západní obloze. 29: listo
padu dosáhne největší východní elongace. V té době zapadá asi hodinu po Slunci. 
Záhy však zmizí a jest viditelný teprve v druhé polovicí prosince ráHo na vý
chodním nebi. Koncem roku vychází 13 hodiny před Sluncem./ 4 

Venuše vychází začátkem července více než dvě hodiny před Sluncem.
Rozdíl mezi východem Venuše a Slunce vzroste do konce července na 21/2 hod. 
Pak se začne zmenšovat, tak že začátkem září ohnáší 2 hodiny, začátkem října 

il/4 hodiny. V prvních dnech listopadových vychází Venuše asi půl hodiny před 
Sluncem_ V polovici listopadu mizí již v záři vycházejícího Slunce, s nímž vstoupí 
23. listopadu do svrchní konjunkce. Objeví se teprve , v polovici prosince večer 
na 	západním nebi. Koncem roku zapadá půl hodiny po Slunci. 

Datum Mars Jupiter Saturn Slunce 
z. o v. o' z. o z. v. o 

VII. 4. 1l'5 2 14'9 + 23 9'8 + 18 8'2 1(5'0 + 23 
VIII. 3. 9'9 - 9 13'4 + 23 v + 17 7'7 16·5 + 18 
IX. 2. 8'6 - 16 11'9 + 23 15'4 + 16 6'7 17-3 + 8 
X. 2. 7'4 - 21 . 10'2 + 23 13'8 + 14 5'6 18-0 - 3 
XI. 1. 6'7 - 24 8'4 + 22 12'1 + 14- 4'6 18'8 - 14 
XII. 1. fr5 - 24 6'3 + 23 10'2 + 13 4'0 19'6 - 22 

31. 6'6 - 19 4'1 + 23 8'2 + 14 4'1 20'0 - 23 

Uran přejde v polovicí srpna ze souhvězdí Vodnáře do souhvězdí Kozo
rožce. Neptun dlí v souhvězdí Raka. 

Pře hle d ú k a z ů. 

Č e rve ne c 1918. 

5. 3h konjunkce Venuše s Měsícem . 

. 6. 15h konju..nkce ]upit.era s Měsícem. 


7. 
9. 3h konjunkce Merkura s Měsícem. 

10. 6h konjunkce Saturna s Měsícem. - Min. Algolu llh 14m. 
14. 23h konjunkce Marta s Měsícem. 

:J) 15. 
17. €l h MerAur v konjunkci se Saturnem. (Merkur 0° 26' sev.) 

~ 23. 
26. 1711 Merkur v konjunkci s ~ Leonis (Regulus). (Merkur 0° 22' ~ již.) 

22h Venuše v konjunkci se Saturnem. (Venuše 0° 36' již.) . 
:-!7. J. I. z. 15h 9m 149 ; Sl unce vychází v 16h 22m - J. II. z. 15h 44m 57s 
28_ Radiant význačný v souhvězdí Vodnáře: Aquarid;y AR 339°, o - 11°); let 

volný, dráha dlouhá. . 
ce 30. 9h Nepfun v konjunkci se Sluncem. - Min. Algolu 12h 57m , 

. , 
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Srp e n 1918. 

2. Min. Algolu 9h 46m. 
3. 9h konjunkce Jupitera s Měsícem. 
4. Oh konjunkce Venuše s Měsícem. 
5. 4h Merkur v největši a/ýchodni elongaci 27° 21 '. 

O 6. 2h konjunkce Saturna s Měsícem - 16h Merkur v odsluní. 
8. 21 h konjunkce Merkura s Měsícem. 

10. 	Radiant význačný v souhvězdí Persea: Perseidy (AR 45°, 8 + 57°); let 
rychlý, ohony. Činný do 13. 

11. 	311 Saturn v konjunkci se Sluncem. 
12. J. 1. z. 13h 24m 538 ; Jupiter vychází v 12h 58m - 15h konjunkce Marta s 

Měsícem. 

j) 14. 

19 2h Uran v opposici se Sluncem - Min. Algolu 14h 39m. - J. I. Z. 15h 18111 
248 

@ 21. J. II. z. 12h 54111 118 
22. 	Min. A19o1u IIh 28111 
23. 	I. III. z. 14h 0111 278 ; k. 16h 52m 088 ; Jupiter vychází ve 12h 24 111 , Slunce 

vychází v 17h (:)1 111 
25. Min. Algolu 8h 17111 

<C 28. J. II. z. 15h 30m 418 
31. Oh konjunkce Jupitera s Měsícem. 

Záři 1918. 

1. 14h Merkur ve spodni konjunkci se Sluncem. 
3. 7h konjunkce Venuše s Měsícem. _. lOh konjunkce Saturna s Měsícem. 

• 	 4. l2h konjunkce Merkura s Měsícem - J. I. z. 13h 33111 408 - 15h Venuše 
v konjunkci se Saturnem (Venuše 0° 5' již.) 

10. 	 10h konjunkce Marta s Měsícem - 12h Venuše v konjunkci s ex Leonis (Ve
nuše 0° 40' sev.) 

11. Min. Algolu 13h 11 111 - J. I. z. 15h 27111 038 
Q) 13. 

14. 	 Min. Algolu 9h 5901 - 23ft Merkur v konjunkci s Venuši (Merkur 1° 19, 
již.) 

15. 20h Venuše v přísluní. 

17. 20h Merkur v největší západní elongaci 17° 52' 
18. J. I. z. l7h 20m 25:; ; Slunce vychází v 17h .will 
19. 16h Merkur v přisluní. 

l2 20. J. I. Z. l1h 48m 448 ; Jupiter vychází vlOh 55111 
22. 	1. II. Z. 12h 36111 51s 
23. 	10h Rovnodennost po~zimní: Začátek podzimu. 
24. 20h Merkur v konjunkci s Venuši (Merkur 0° 20' sev.) 

<C 26. 
27. 	 13h"konjunkce Jupitera s Měsícem - J. I. Z. 13h 42m 058 
28. J. III. k. 12h 51 m 168 ; Jupiter vychází v lOh 28111 
29. J. II. Z. 15h 12m 418 
30. 22h konjunkce Saturna s Měsícem. 
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Ř í jen 1918. 

1. Min. Algolu 1411 531!1 
2. 	 15h Mars v konjunkci s Ď Scorpii (Mars 0° 57' sev.) 
3. 	 18h konjunkce Venuše s Měsícem. 
4. 	4h konjunkce Merkura s Měsícem - Min. Algolu lIlI 42m - J. l. z. 15h 36m 

27s 

5. J. III. z. 13h,51 m 38s ; k. trih 50m 18s ; Jupiter vychází v IOh 04111 

6. J. II. z. lih 48m 205 ; Slunce vychází v 18h 08m 

7. 	 Min. Algolu 8h 31m 
9. 	7h konjunkce Marta s Měsícem . 

12. J. I. z. 17h 28m 49s ; Slunce vychází , v ]8h 17111 
13. J. I. z. llh 57m 12s 
15. 	 lh Merkur ve svrchni konjunkci se Sluncem. 
17. J. II. Z. 9h 41 m 445 ; Jupiter vychází v 911 21 nl 

18. 	Radiant vyznačený mezi souhvězd ím Oriona a Blí ženců: Or ionidy (AR 92°, 
d + 15°); let rychlý, ohony. ČílJný co 20. 

19. 
21. J. I. Z. 13h 50m 36s - Min. Algolu 1611 36m 
24. J. ll. Z. 12h 17m 008 - Min. Algolu ;3h 24111 
25. Oh konjunkce Jupitera s Měsícem. 
26. 
27. 	Min. Algolu 10h 13m - J. I. z. 15h 44m 058 
28. 	 IOh konjunkce Saturna s Měsícem. 
29. J. I. z. 10h 12m 258 
~O. Min. Algolu 7h 02m 
31. .I. ll. Z. 14h 52m 058 

L i s top a d 1918. 

2. 	 1511 Merkur v odsluní. 
3. 	2h konjunkce Venuše s Měsícem - J. III. k. 811 49m 048 ; Jupiter vychází v 

8h 15m - Min. Algolu 1611 49m - J. I. z. 17II 37m 378 
4. 13h konjunkce Merkura s Měsícem . 

5. J. 1. z. 12h 5m 588 
7. 	6h konjunkce Marta s Měsícem - J. II. z. 17h 27m 018 ; Slunce vychází v 

1911 OOm 
9. 9h Merkur v konjunkci s (5 Scorpii (Merkur 0° 13' sev.) 

10. J. III. z. 9h 44m 308 ; k. 12h 48m 42s ; Jupiter vychází v 7h 48111 

ll. 
12. J. I. Z. 13h 59m 368 
13. 	Min Algolu 15h 07m 
14. J. l. z. 8h 28m 045 • Jupiter vychází v 7h 31m. - Radiant význacfly v 50U

vězdí Lva: Leonidy (AR 150°, (5 + 22"); let rychlý, ohony. Cinný do 16. 
16. Min. Algolu l1 h 56m 
17. 	J. III. Z. 1311 43111 Ols; k. 16h 48m 165 - Radiant význačný v souhvezdí An

dromedy: Andromedidy (AR 25°, Ó + 43°); le t pomalý, úhony. Činný do :23. 
18. J. ll. Z. 9h 19111 158 
19. 	Min. A.lgolll; 8h 45m - J. I. z. 15h 53111 Igs . 
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21. 9h konjunkce Jupitera s Měsícem - J. I. z. 10h 21111 498 
22. 	Min. Algolu 5h 34m 

23. 	 13h l-enuše ve svrchni konjunkci se Sluncem. 
ce 	 24. 14h Venuše v konjunkci s (3 ScorpU (Venuše 00 42' jíž.) - J. HI. z. 1711 41 m 

lIs - 20h konjunkce Saturna s Měsícem. 
25. 	J. II. z. llh 54m 02s 
26. J. l. z. 17h 47m 09s 
28. J. I. Z. 12h 15m 415 
29. 	 17h Merkur v největši východni elongaci 21 ° 3t)' 
30. J. I. z. 6h 44m 85 ; Jupiter vychází v 6h 23111 

Pro s i n e c 1918. 

2. J. II. Z. 14h 28m 438 
O 	 3. 4h kruhové zatmění Slunce u nás neviditelné. - 9h konjunkce Venuše ' 

s Měsícem -- Min. Algolu 16h 49m 

4. 23h konjunkce Merkura s Měsícem. 
5. J. l. 	Z. 14h 9m 415 
6. 7h kon;unkce Marta s Měsícem - Mill. Algolu 13h 38m 

7. I. l. 	z. 8h S8m lOs 
9. Min. Algolu lOh 27111 - J. II. Z. 17h 03m 255 

~ 10. Radiant význacný v souhvězdí Blíženců: Geminidy (AR 108°, o + 33°); let 
rychlý, dráha krátká. Činný do 12. 

12. 	Mill. Algolu 7h 16m - J. I. Z. J6h 3m 485 
13. J. ll. Z. 6h 20m 465 ; Jupiter vychází v 5h 25m 
14. J. l. Z. 10h 32111 205 

15. 2211 Merkur v konjunkci s Venuši (Merkur 10 48' sev.) 
16. J. III. Z. 5h 37m 455 ; Jupiter vychází v 5h 12m - .J5h Merkur v prísluní. 

~ 17. 
18. 	5h Merkur ve spodlli konjunkci se Sluncem - 15h konjunkce Jupitera s Mě- ~ 

sícem. 
19. J. I. Z. 1711 58m 055 

20. J. ll. Z. 8h B5m 225 
21. J. I. z. 12h 26m 395 

22. 	5h Slunovrat zimní: Začátek zimy. 
23. J. I. Z. 6h 55m 175 - J. III. Z. 9h 37m 415 

ce 24. 
26. 	 Min. Algolu 15h 21 m 

27. 	J. ll. z. 11 h 30m 005 
28. J. I. z. 14h 21 m 075 
29. 	Mill. Algolu 12h 10m 
30. J. I. z. 8h 49m 475 - J. III. z. 13h 37m OOs 
31. 3h konjunkce Merkura s Měsícem. 	 s. 

Vydavatel: Česká astronomická společnost v Praze. - Zodpovědný redaktor: 
Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem Rnt. Reise', na Král. Vyšehradě.. . 
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Ř í ie-; 1918. V E S TNI K č f sTo 3. 

ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE. 
Vychází 4-krát ročně. - Redakce Praha VIII. Královská 428 

o B S AH: Dr. Arnošt Dittrich: Medvědice a lev na nebi. - Nova Aquilae 3. 
V amatérské hvězdárně. - O dalekohledu hvězdářském. - Pozorováui skvrn na 
Slunci . . - Největši dalekohledy sveta. - Dalekohledy a hvězdy. - Zprávy spolkové. 

Přiloha: Karel Anděl: Souhvězdl naši oblohy. 

Dr. Arnošt Dittrich: 

Med věd i c e a I e v n a n e b i. 

Pro národy severní jest králem zvířat medvěd, jak zřetelně viděti 
na jejich pohádkách, pro jižní národy jest králem zvířat lev. Není-liž 
podivno, že obě královská zvířata nalézáme na nebi? - Pro dva krále 
není přece na nebi místa, tak málo jako v jednom státě. Ale což v myšlen
ce dvou královských zvířat na zemi není tatáž potíž? - Nikoliv; nebol 
oblasti obou královských zvířat se navzájem vylučujr. Kde vládne lev 
není medvědů, leda na horách v takových výšinách, jimž lev se vyhýbá. 
Když člověk někde lva, škůdce svých stád, vyhubil, zabere uvolněnou 
krajinu medvěd. Tak ~talo se v Řecku, v Thrakii. 

Obdobná výluka mezi oběma zvířaty byla kdysi i na nebi. Máme 
na štěstí přímé svědectvl Achilla Tatia, že starý Orient neznal vůbec 
medvědice: "Na sféře Egypfanů ani drak, ani medvědi, ani Kefeus se 
nejmenují, ale jiné tvary a jiná jména tam položena. Podobně i na sféře 
Chaldeů .. «. Za to znali Babyloňané lva a není pochyby, že i jim byl 
zvířetem královským. Proto říkali nejjasnější hvězdě jeho "šarru" král, 
což teprve Řekové a Římané zdrobnili v Basiliskos· Regulus, v králík, 
ve smyslu maličký král. Dle řecké zprávy mínili Chaldeové, že tato 
hvězda na nebi vládne, výrok podivný, uvážíme-li, že Regulus jest teprve 
20. 	hvězdou co do svítivosti. Nejjasnějšl jest Sirius. 

Medvědice dostala se na nebe prostřednictvím Řeků . Je o ní zmínka 
v Homérovi, že nikdy v moři se nekoupá, totiž, že jest souhvězdím cir
kumpolárním. Je vlastně divné, že Řekové, kteří v zemi neměli medvědů, 
ale znali Iva, právě medvědici - všimněme si rodu - vsadili do své 
sféry. Proto Herkules, jejich silný Honza, zápasí se všemi možnými šel
mami, j lvem obrovským, jen ne s medvědem, poněvadž ho v zemi 
nebylo. Řekové převzali patrně medvědici od severnějšího národa, čim 
není vyloučeno, že to byl jejich vlastní národ, před stěhováním. Nazveme 
neznámý národ zkrátka národem "medvědlm", kteréžto jméno - jako 
x v algebře - nemá 0značovati nic, než veličinu prozatfm neznámou. 
Národ medvědi vsadil svého krále zvfřat - či svůj totem? - v časech 
prastarodávnýchJl na nebe, nač poukazuje ženská forma medvědice. Ta 
jest přirozená v oněch starých časech, kdy ženy rolnice kladly základy 
naši dnešní kultury a muž-lovec byl jaksi pozadu~ ustrnuv na skrovném 
myšlenkovém fondu doby kamenné, 
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Již okolnost, že máme na nebi lva nikoliv lvici, jest dokladem pro 
větší stáří medvědice. Že tato dostala se na nebe dřív než lev, lze souditi 
také z veliké zřetelnosti její. Obrysy medvěda jsou totiž na nebi velmi 
zřetelně viděti, dokonce ve značných rozměrech. To o lvu neplatí. Veliké, 
zřetelně vytečkované souhvězdí jest nepochybně staršf, než menší, otazní
kovitou skupinou s přívěskem jen zběžně naznačené. 

Doba, kdy medvědice byla vsazena na nebe, ztrácí se nám v mlze 
šedé dávnověkosti. Ale mladšího lva, můžeme, byť i jen zhruba datovati. 
Před tisíciletími mělo královské zvíře ve zvěrokr~bu dobrý smysl; v době 
asi tak mezi r. 6000- 8000 př. Kr. stálo slunce za letního slunovratu 
v souhvězdf lva, Tím objasněno záhadné panství Regula, o němž jsme 
se dříve zmínili. U Regula musí státi slunce, aby vládlo zemi nejihavějším 
žárem, kterým jen v horkém kraji za léta zemi sužovati může, Souhvězdí 
lva jest tedy pro minulé tisíciletí souhvězdím letního slunovratu, letního 
vedra. Letní slunce má v krajínách horkých nepochybně charakter ne
přátelské moci; symbolisace jeho lvem jest zajisté vhodnou. 

Souhvězdí nebeská, jsou obrázkovou knihou z dětství lidstva po
cházejícf. Čtení této podivuhodné knihy jest však teprve v začátcích. 

N O V a A q u i t a e 3. 

Nova je název, jenž značí ne snad opravdu novou hvězdu, nýbrž 
jen nově yzplanuvšL Na př. Nova Aquilae 3, objevená v červnu t. r., 
nalézá se již na fotogr. mapě alžfrské z r. 1895,' kdež prozrazuje svoji 
přftomnost velikostí 8'8, na snímku novém z 5. června 1918 zanechává 
stopu jako hvězdička velikosti 11.5. 

Dle pozorování dosud uveřejn ěných v Astronomische Nachrichten 
vzplanula asi mezi 5.- 6. červnem t. r. Dne 6./VI. t. r. spatřil ji Luyten, 
holandský astronom-amatér v Deventru , pti kreslení mléčné dráhy v okolí 
{T Serpentis jako hvězdu asi 6. velikosti, ač totožnost této hvězdičky 
s novou hvězdou zaručiti nemůže. Dne 7) VI. 18 byla nalezena Nova ja
kožto hvězda 3. - 2. vel. Kaczem v Budapešti, prof. Lascovským v Ženevě 
a dánským astronomem-amatérem Guldbergem. V Americe byla Nova 
již 8./VI. všeobecně pozorována. U nás jl objevil dne 9. června pan 
J. Klepešta, jak již v minulém čísle Věstníku bylo oznámeno. Zajímavý 
tento zjev byl na všech hvězdárnách bedlivě sledován. Pro zajímavost 
uvádíme zde některá pozorováni. 

Profesor Wilkens na hvězdárně ve Vratislavi oznámil dne 15. června 
t. r" že tam byla absolutním měřením extrafokálných snímků, pořízených 
refraktorem Clark-Zeissovým, zjištěna velikost Novy takto: 
. 1918 červen 	 10'- 12'4h střed. času Vratisl. vel. O'53rn 


]2'- 11'3 1'04 

14'- 11'5 1'78 


(m == magnitudo == vel. přejato z latiny.) 
jiným způ:sobem byla měřena velikost dle sdělení L. Courvoisiera 

na hv.ězdárně Berlínsko-Babelsbergské, Označí-Ii se předběžně -stupeň 
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0'.1 m (velikosti) 'a k porovnáni se zvolí hvězdy dle Revised HarVard 
Photometry, obdržíme denní hodnoty velikosti Novy, jež lze znázorniti 
pravidelnou křivkou. 

Datum Velikost Datum Velikost 
střed. čas Greenw. _ Novy střed. čas Greenw. Novy 

1918 červen 8'56 + tmo 1918 červen 16'46 + l m 8 
9-51 0'6 " IR-52 + 2-1" 10'46 0'1 19'46 + 2'3" ll-51 + 0'4 " 24'46 + 3'0" 12'51 + 0'8 " 25'45 + 3'1

" 13-50 + 1'2 " 30-47 + 3'7" 14'44 + 1'4
" V Siriu uvádí Kritzinger, že byla Nova 9. června modrobllá s ná

dechem do zelena, 10. a 11. čistě bílá a 14. už vranžová. 
Samozřejmě byla Nova také všude spektroskopic~y zkoumána. 

V našem kruhu pěkný snímek vidma pořldil též člen C. A. S. inž. 
V. Rolčík malým spektroskopem Zollnerovým á vision directe. Za dneš
nich tiskových poměrů nelze však zlskaný spektrogram reprodukovati. 

Jelikož různá pozorováni Novy nebyla dosud přehledně uveřejněna, 
není jednotného náhledu o přjčinách jejího vzplanutL Pk. K. N. 

V a mat é r Sk é h v ě zdá r n ěo 
Vystupujeme po schodech dvoupatrového domu až na půdu, odtud 

ještě několik schodů vzhůru, otevřeme dveře a ocitáme se v soukromé 
hvězdárně našeho člena pana K. Nováka na Smíchově. 

Byla postavena za války poměrně značným nákladem. Nemá sice 
salonní úpravy amerických hvězdáren, ale amatér je šfasten, může-Ii se 
nerušeně oddati pozorování hvězdami poseté oblohy, i když nemá při 
tom právě největšího pohodlI. 

Hvězdárna vyčnívá z části nad střechu, .je to jakási dřevěná bouda 
čtvercového půdorysu 9m2 velká, 2m vysoká, s jehlanovitou nízkou 

. střechou, zevně pozinkovaným plechem pobitá. Jednotlivé díly střechy 
dají se ven odklápěti, takže možno libovolnou část oblohy pozorovati. 

Vnitřní zařízení hvězdárny je skromné, ale svému účelu odpovída
jícI. Na prvý pohled poutá naši pozornost velký, paralakticky montovaný 
dalekohled, stojící uprostřed hvězdárny na isolovaném zděném pilíři. 
Objektiv dalekohledu od firmy Zeiss v Jeně má průměr 11 cm a ohni
skovou vzdálenost 165 cm, elegantní stativ od firmy Velhartický a Pachner 
ve Vidni je opatřen v rektascensi i deklinaci jemnými pohyby, kterými 
možno při pozorování dalekohled za hvězdami pohodlně šňůrou natáčeti. 
Je při tom ovšem nutno, aby polární osa dalekohledu směřoval(f přesně 
k severnímu pólu oblohy, nebof pak se dalekohled otáčí v těchže kruzfch, 
ve kterých se pohybují po obloze hvězdy. 

Začátečník asi by se domníval, ze tento dalekohled je jediným důle
žitým přístrojem hvězdárny, Vždyf je největší! Avšak není tomu tak. 
Stejně dŮležité a pro některé hvězdárny ještě důležitějšl jsou přístroje 
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k' určování správného času. Na západní straně Novákovy hvězdárny je 
jakýsi přfstavek, v němž na zděném a rovněž isolovaném pilíři stojí 
zvláštní malý přístroj. Je to diazenitál prof. dra. Nušla, který podle 
vzoru, sestrojeného firmou Josefa & Jana Fričů na Král. Vinohradech 
zhotovil inž. V. Rolčlk. Malým dalekohledem přístroje pozoruje se obraz 
hvězdy v hladině rtufové v tom okamžiku,- kdy procházf poledníkem 
hvězdárny. Aby se tento okamžik určil, je nad hladinou rtufovou postaven 
malý hranol, v němž se rovněž obral hvězdy zrcadlí, takže v dalekohledu 
vidlme místo jedné hvězdy dvě. Jelikož se dvojím odrazem v hranolu 
obraz hvězdy obrací, nepostupují oba obrazy zorným polem dalekohledu 
ve stejném směru jako hvězda na obloze, nýbrž jedna jde z pravé strany 
na levou, druhá z levé strany na pravou. Uprostřed se obě hvězdy 
setkají, a to je hledaný okamžik, dle kterého, známe-li t. zv. rektascensi 
hvězdy, možno lehce vypočísti správný čas. Jelikož úhel hranolu nerovná 
se zcela přesně 90 stupňům, jevf se lím vytvořený obraz hvězdy roz
dvojený, takže postupují proti sobě obrazy dva a jeden. Následkem toho 
dá se okamžik průchodu určiti se zvýčenou přesností. , 

Čas v jednom okamžiku určený by neměl velké ceny, kdyby nebylo 
možno si jej jaksi prodloužiti pomoci přesných hodin. V severovýchodním 
rohu naší hvězdárny visí velké astronomické hodiny s loudavě kývajícím 
sekundovým kyvadlem. Hodiny tyto (dodala firma A. Rapf ve Vídni) 
vyznačují se zvláštností, že mají kyvadlovou tyč zhotovenou z taveného 
křemene. Proč to·? Jedna z nejdů ležitějších podmínek pro správný chod 
hodin jest, aby . délka kyvadla byla vždy přesně stejná. Kyvadla, které 
se teplem prodlužuje (roztahuje), nelze pro astronomické hodiny použíti. 
Kyvadlo železné neb ocelové na pře by způsobilo při změně teploty o 10° 
již změnu chodu hodin o 5 sek. denně. Křemen za to roztahuje se teplem 
ze všech známých hmot nejméně, asi 25 krát méně než ocel. Kyvadlo 
křemenové měni tudíž svou délku nepatrně, a i toto malé prodloužení 
neb zkrácení tyče je vyrovnáno zvláštním umistěnfm kyvadlové čočky, 
která má zde tvar dvou ocelových poniklovaných válců; roztahuje-li se 
tyč dolů, roztahují se ocelové válce o stejnou mfru nahoru, čímž se 
poloha těžiště kyvadla udržuje přesně v stejné vzdálenosti od závěsného 
bodu, a hodiny musí jíti při všech teplotách stejně. 

Hodinový stroj astronomických hodin je pokud možno jednoduchý, 
nic zvláštnlho bychom na něm neuviděli, za to přesně zhotovený. Na 
ciferníku kromě hodinové a minutové ručičky je též ručička sekundová. 
Chceme porovnati, jak naše kapesní hodiny jdou, ale chyba lávky! 
Hodiny ukazují hvězdný čas, který pouze v době jarnf rovnodennosti 
souhlasí s občanským časem našich hodin. Hvězdné hodiny předbíhají 
denně o 4 minuty, což dělá za rok právě jeden den. V okamžiku, kdy 
něiaká určitá hvězda prochází poledníkem hvězdárny, ukazují hvězdné 
hodiny ~ktascensi této hvězdy, t. j. stejnou hodinu, ať pozorujeme tuto 
hvězdu na jaře nebo na podzim, v zimě nebo v létě. Na pře rektascense 
Siria je 6h 41 m 32s, tedy kdykoliv Sirius prochází poledníkem hvězdárny, 
musí hvězdné · hodiny ukazovati 6h 41 m 32s• 

, Prostředníkem mezi hodinami a diazenitálem je malému telegrafu 
podobný přístroj, umístěný blíže diazenitálu. Jest to chronograf. Hodiny 

f 
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při každém kyvu kyvadla uzavfrají na okamžik elektrický proud čtyř 
galvanických článků. Tímto proudem každou vteřinu přitahuje se kotv~ 
chronografu, při čemž druhý konec páky kotvové píše značky na proutku 
papíru, který se pohybuje působením hodinového stroje chronografu. 
Pozorovatel ?ří diazenitálu drží v ruce mačkadlo, které stiskne v okam
žiku, kdy oba obrazy hvězdy splynuly, a tím se na proužku papiru 
u chronografu vedle značek vtej·inových napiše jiná značka, z jejíž po
lohy pak se lehce určí, kdy spojení nť!stalo. 

Blíží se doba našeho odchodu. Cas v této malé, ale útulné hvěz-
dámě utíká tak rychle! Prohlížíme ještě {:'O sJěnách různé mapy, amatér
ské fotografie a d:apositivy. -V jednom rohu hvězdárny vidlme knihovničku t• 
v jiném psací stolek, bllže dalekohledu schůdky ku pozorování. Hovoříme
s milÝIJl hostitelem o jeho plánech, o programu pozorovacím, o Spole,č-
nosti, a odcházíme s vroucím přáním, aby zdar provázel jeho práci. 

V. R. 

o dalekohledu hvězdářském. 
Kdo se zajímá o astronomii a kdo slyšelo velkolepých výsledcfcl1' 

moderní astronomie, rád by jednou sám viděl tyto divy na obloze a hledí 
si tudíž zaopatřiti nějaký hyězdářský dalekohled. Myslfm tedy, že bud~ 
širším kruhům toto krátké pojednání o dalekohil'du hvězdářském vítáno. 

Velká předr.í čočka čili objektiv (sestávající obyčejně ze dvou, někdy 
také ze tří čoček) tvoří nejcennějšf Č2St obyčejného astronomického dale
_kohledu čili refraktoru. Na druhém konci nachází se okulár, um ístěný 
v okulárním výtahu. K fotografováni a spektrografii užívá se ťa~to jiných 
druhů dalekohledů; jsou to zrcadlové dalekohledy čili reflektory. Tato 
konstrukce je význačná hlavně tím, že má na místo objektivu zrcadlo, 
a že jest proto úplně achromatická. 

Laika obyčejllě nejvíce zajímá zvětšení Hm neb oním dalekohledem 
docílené. T<;> není ale správné posom:ení jakosti dalekohledu. Největšfho 
dosažitelného zvětšení u jistého dalekohledu nelze obyčejnt: k pozorové,lnf 
s prospěchem používati. Sám ' Fraunhofer, znamenitý optik a konstruktu
achromatických refraktorů pravil,že velké zvětšení jest j~n pro špatné
pozorovatele. Zvětšení dalekohledu lze vypočíst) jakožto poměr ohniskové 
vzdálenosti objektivu k ohniskové vzdálenosti okuláru. Má-Ii objektiv 
ohniskovou vzdálenost 2m == 2000 a okulár IOmm, jest docílené zvěťšenf 

2~ == 200 (dvěstěnásobné). Zdále by se na první pohled, že lze tento 
poměr fibovolně dle potřeby změniti, abychom mohli docíliti velkého 
zvětšení tím způsobem, že bychom brali okuláry s menším a menším 
9hniskem, když jen by byl objektiv dosti dokonalý. Praxe však ukazuje ~ 
že tomu tak _není, nebof druhá, velmi důležitá okolnost jest také světlost 
dalekohledu. Čím větší jest totiž ohnisková vzdálenost určitého objektivu 
a čfm většího zvětšení se použije, tím méně jasné jsou obrazy a tím 
menší je také zorné pole, takže brzo se dospěje k jakési hranici. Kdyby 
se použilo zvětšení ještě většího, pak se obraz zhoršuje. K vůli zvětšeni 
světlosti dalekohledu hledf optikové hotoviti objektivy o velkém průměru 
a p'oměrně .krátkém ohnisku. Avšak v tom případě nelze . tak dokonale. 



odstraniti různé vady objektivu, aby dával zcela ostrý obraz. Zkušenost 
učí, že u dalekohledů střední velikosti jest nejvhodnější pom~r velikOsti 
k ohniskové vzdálenosti asi 1: 12 až 1 : 18. Výjimku tvoří hleaač u dale
kohledů a hledač komet, vykazujíce poměr 1: 8 až 1: 6. Jsou to speci
ální dalekohledy s malým zvětšením při velkém zorném poli a velké 
světlosti. Další výjimku činí fotografické dalekohledy, které mají však 
zvláště konstruované objektivy. Co se týká okuláru, podařilo se sestro
jiti okuláry o nejmenší ohni-skové vzdálenosti 4mm. Pro bližší orientaci 
nvádím, že se dle starého zvyku udáva průměr objektivu často v palcích 
(a to pařížských, kde 1 ' == 27mm). Tak na př. se mluví o dalekohledu 
2", 3", 4", 10", -3D". Tedy dalekohied 2" == 54mm, 3" == 81mm, atd. 
Obrazy astronomického dalekohledu jsou převrácené, což při pozorování 
nebeských objektů nevadí. Obraz převrácený dostane se astronomickým 
okulárem, jenž se skládá obycejně ze dvou čoček. Je jednodušší než 
terrestrický okulár čtyřčoč{ový, dávající obraz přímý. V astronomickém 
okuláru jsou také ztráty světra odrazem a lomem menši a proto se ho 

.při astronomickém pozorování výhradně používá. 
Největšího zvětšeni u jistého dalekohledu lze používati jen za mi

mořádně příznivého ovzduší. Zejména ve velkých městech a ve vnitro
zemí a vůbec všude tam, kde povstává neyyrovnané proudění vzduchu, 
jsou-pJzorovací poměry velmi nepříznivé. Ze prach, kouř a noční osvět-
1ení velmi vadí, jest samozřejmo. Lepší pozorovací poměry jsou na výše 
položených místech, avšak také zde jest, jak se ukázalo, jakási hranice 
yzhledem k jistým zjevům v ovzduší. Pro úspěšnÉ: pozorování je nutno, 
aby byl dalekOhled postaven na volném vzduchu, nebo v takové míst
nosti, kde nepovstává různou teplotou proudění vzduchu. Tak na př. 
jest nemožno pozorovati v zimě z vytopeného pokoje. Větší přístroje 
(již od 4H) vyžadují vůbec zvláštní místnosti pozorovací. 

Bude asi mnohého milovníka astronomie zajímati, jak velkého da
lS!kohledu jest třeba, aby se mohlo pomýšleti na úspěšné pozorování. 
Casto se myslí, že jen velkými dalekohledy lze spatřiti "divy nebes". 
Zkušenost však učl, že tomu tak není. Naopak, k systematickému pozo
rování oběžnic, měsíce a mlhovin, používají astronomové středních dale
kohledů 6"-10'\ kdežto větších dalekohledů se hlavně poutivá k spek
trálnímu bádání, k fotografování, k pozorovaní velmi úzkých dvojhvězd 
.a p. Obyčejnou chybou laika jest přehnaná naděje, že v dalekohledu 
bůh vf co uvidí, neboť soudí podle obrázků v populárních astronomických 
knihách a domnívá se, že tak jako obraz nějaké krajiny jen přibližně 
krásu této krajiny znázorní, podobně že také v -dalekohledu uvidí krásnější 
-věci, než v oněch knihách viděl, a bývá zklamán. Neboť jen dlouhým 
-cvikem a neustálým pozorovánim vycvičí se _oko tak, aby mohlo za příz. 
nivých okolností rozeznati jemné odstíny a podrobnosti. Proto na př. 
každé zobrazení oběžnic je poněkud přehnaně kresleno, aby právě vy.... 
nikly ty jemnosti na hranici viditelnosti ležící, které by se tiskem ztratily. 
Pozorování kráterů a moří Měsíce, pohybů a zatmění Jupiterových měsíců, 
prstenů Saturnových, většfch skupin hvězd, mlhovin a dvojhvězd, náleží k 
nejkrásnějším požitkům každého majitele i jen třípalcového dalekohledtt, 
Jľélutf-li se dobře pozorovati. při zvětšeni 60 až 200 násobném. K. N- ~ 
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,.... P O Z O r O v á n í s k v r n n a ' S I u n ci. 
(Pro začátečníky majícf dalekohledy ' bez parallaktické I?onfáže.) 

V předešlém čísle Věstníku uvedli jsme stručný návod, jak lze 
pro mf ta t i a pozorovati skvrny slunečné. Chce:ne-li sledovati postup 
a vývin skvrny podrobněji, pořídíme si při každém pozorov4ní náčrtek 
její skutečné polohy a rozlohy. Počínáme si takto: Dalekohled opatřeny 
lepenkovým stínidlem postavíme tak, aby se stln jeho trubice promítal 
na' stínidlo jako kruh. Tak najdeme rázem správnou polohu, ve které se 
na listu papíru, před okulárem drženém, ihned objeví světlý obraz (prů
mět) Slunce. 

Posunujíce tento papír blíže (menší obraz), neb dále (větší průmět) 
od okuláru, určíme zkusmo velikost ještě dostatečně ja5ného a ostréhú 
obrazu Slunce, naším přístrojem promítnutého. Povytažením neb zasu
nutfm okuláru průmět Slunce úplně zaostříme. 

U malých dalekohledů, se zvětšením asi 30ti násobným, spokojíme 
se průmětem o průměru 1Dem. 

Odměřivše vzdálenost papíru od okuláru, zhotovíme si projekční 
přístroj, sestávající z dřevěné, okrouhlé destičky asi 20cm v průměru, 
(též čtvercové neb obdélné), 1 až 11

/ 2cm silné a z kovové, na okulárový 
konec dalekohledu (před lepenkovým stínidlem) dobře přiléhajícf, otočné 
a posuvné objímky. Destičku spojíme pevně s objímkou třemi neb čtyřmi 
silnými dráty, volíce je o něco delší než jest odměřená vzdálenost 
mezi papírem a okulárem. Dlužno dbáti, 'aby destička nasazeného pro
jekčního ústrojí stála přesně kolmo k ose dalekohledu. 

Projekční ústroji můžeme ještě přikrýti černou, lehkou látkou, jako 
při zaostřováni obrazu na malé desce fotografického přlstroje. Tím vy
niknou detaily skvrn. Pečujme též o čistotu čoček, neboť zaprášený okulár 
promítá lžiskvrny, které však ihned poznáme, pootočíme-li okulárem, 
ježto se skvrny prachem způsobené též pootočí. 

U pozorňujeme též, že zhuštěné sluneční 'paprsky z okuláru vychá
zejícf, v jeho blízkosti propalují šat; proto pozor' 

Dale.kohled, montovaný parallakticky a opatřený pohybovým ústro
jím, natáčí se buď ručně, neb hodinovým strojem takovou rychlostí, aby 
zůstal průmět slunce stále na jednom místě projekčnl desky~ Okraje 
Slunce i skvrn (u větších skvrn i tmavého jádra) lze pak přímo kresliti 
tužkou na podložený papír. . 

Jsme-li však odkázáni na dalekohled, upevněný obyčejným způso
bem na stojan, ubihá nám promítnutý terč stále pod tužkou .a skvrny 
Lze jen ne přímo zakresliti tímto složitým a méně přesným způsobem . 
.. ' - Z běžného, u každého papírníka prodejného, modře čtverečkovaného 
papíru, (slrany čtverců Sm/m dlouhé) upravíme si řadu blanketů, narý
sujice na každý kružnici polo m ěr u SOm/m. Za střed kruhu volíme 
některý bod, v němž se dvě modré přfmky protínají. Tyto (jvě přímky, 
jakožto osy .. Juužnice, vytáhneme tužkou silněji. Pak označfme všecky 
pruhy, vytvořené vždy dvěma modrými přímkami, rovnoběžnými s jednou 
z os, číslicemi 1 až 20 a veškeré pruhy, rovnoběžné s druhou osoII 

pfsmenya až u; aby'chom mohli ve svých-poznámkách určiti každý čtverec 
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čfslicf a pfsmenem jako na šachovnici. Na př.: "Ještě včera ve čtverci IP 
.iditelná skvrna Č. 9 zmizela a veliká skvrna čís. 8k se rozdvojila". 
Takto upravený blanket opatříme pořadovým ' číslem, při pozorování pak 
datem a údajem hodiny i minuty v čase středoevropském. M~me-Ii ně
i:olik okulárů, připojíme též značku pouzitého okuláru, neb jeho' zvětšení. 

Než přikročfme k další práci, dluzno připomenouti, že se zdánlivý 
průměr Slunce mění následkem většf vzdálenosti Země od Slunce v létě 
a menši v zimě. Proto posuneme projekčnf desku v létě o něco dále J 

v zimě pak o něco blíže okuláru, aby byl promítnutý a vždy z n o v u 
z a o stře n Ý obraz stále 10em v průměru. Tfm se též vysvětluje, proč 
má býti objíu'ka projekčního pt-ístroje posuvnou a spojovací dráty 
o něco delší. 

Orientaci na průmětu nám usnadní připomfnka, že astronomický 
okulár promftá severní bod sluneční desky při vrcholení nahoru, 
jižní bod dolů, východní v pravo a západní vlevo; okulár terrestrický 
pak severní bod dolů, jižn! nahoru, východní v levo a západní vpravo. 
Snadno si zapamatujeme, že postupuje p r ů m ět Slunce vždy zá pad n i 
stranou napřed; zamíříme-Ii dalekohledem výše, posune se severní 
str a na p r ů m ě t u, kryjícího se s kružnicí na blanketu narýsovanou 
směrem ke středu kružnice. _ 

Následkem sklonu slunečnf osy k rovině dráhy zemské procházejí 
skvrny průmětem Slunce v červnu a prosinci drahami rovnými, skloně
nýmj v červnu od západu k východu a v prosinci od východu k západu, 
(vzhledem k ose ve směru pohybu ležícf), v září pak drahou 
směrem ke skutečnému jihu, v březnu směrem k severnímu polu vy
pouklou; vždy však postupují od východu k západu. Názorné zobrazení 
těchto drah v různých ročních dobách najde čtenář v Grussově díle 
"l říše hvězd" na str. 342. 

Po těchto nutných poznámkách přikročíme k popisu vlastniho 
pozorování. 

lachytivše obraz Slunce na okraj projekčnf desky, ponecháme da
lekohled v klidu. l ku srn o položíme připravený blanket na desku tak, 
aby jedna z os ležela sprá vn ě ve směru pohybu průmětu, tedy tak, 
aby se okraj promítnutého Slunce dotk I naší narýsované kružnice jak 
při vstupu, tak i při výstupu z ní pře sně v bodech, v nichž ji protíná 
zvolená, tužkou vytažená osa. Tento důležitý výkon si usnadnfme, udržu
jeme-Ii průmět Slunce po celou dobu průchodu přesně mezi modrými 
tečnami narýsované kružnice, rovnoběžnými s osou pro směr pohybu 
zvolenou. Blanket pak upevníme napínacími hřebíčky. 

Neměníce postavení stojanu natoč!me opatrně dalekohled tak, aby 
průmět Slunce padl před na rýsovanou osu, kolmou ke směru pohybu 
a odečteme dle hodinek s vteřinovou ručičkou tyto čtyry dotyky se 
zmíněnou osou: 

1.) přednlho okraje průmětu, na př. v 11 h 40m Os 
2.)" " skvrny,,,,, 1Ih 40m 32' 
3.) zadního " " " " 
".)" " průmětu, " " f: 
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Zároveň si poznamenáme, kterým pruhem prochází skvrna, jejfž 
polohu chceme do kružnice zanésti. 

Rozdíl 1. a 4. dotyku udává trvání průchodu slunečního; v našem 
případu 128s*). Za vteřinu postoupil tudíž průmět v průměru IOOm/m 
(: 128) o 0·7812ril/m. . 

Z časového rozdílu 1. a 2. dotyku vypočteme vzdálenost 'oné kol
mice, na které leží přední okraj skvrny, od západniho okraje deseti
centimetrové kružnice (32XO'7812 == 25m/m). Stejným způsobem vypo
čítáme vzdálenost zadního okraje z rozdílu dotyku 1. a 3. (35XO'7812== 
27·35mjm). . 

Nanesouce obě vypočtené míry na ose (ve směru pohybu položené) 
od západnlho okraje kružnice směrem k jejímu středu a vztýčivše v obou 
bodech kolmice, zakreslíme mezi ně skvrnu v příslušném, již dříve po
znamenaném' pruhu. Již za den seznáme, že skvrna urazila značný kus 
cesty, měníc někdy zajímavě svoji podobu. Často lze sledovati několi
kerý přechod jedné a téže skvrny. . 

Popsaným způsobem získaných výsledků nelze sice použíti k přes
ným vědeckým účelům, postačí však úplně k uvedeni amateura-začáteč
nika do tohoto oboru astronomických pozorování. 

O podstatě skvrn nás poučí každá n o věj š í populární astronomie 
neb astrofysika. 
. . Nejpřesněji a poměrně jednoduše lze registrovati skvrny cestou 

fotografickou, jak ukazuje příloha k prvnímu číslu Věstníku. Však i tento 
způsob vyžaduje nevšední zručnosti a trpělivosti, nehledě ku nákladným 
přístrojům, ne každému dosažitelným. Pk. 

*) Průchod Slunce potrvá na př. r. 1919: 27. března 1285, 21. června 137s, 
13. záři 127s a 24. prosince 142s. Těmito údaji jsou zároveň vymezeny krajní roz
díly trvání průchodu roku 1919. 

Největší dalekohledy světa 
(Newcomb Engelman V. vydáni). 

Refraktory: 
Yerkesova observatoř Williams Bay, Wisc. . průměr objektivu 102 cm 
Lickova " Mount Hamilton Cal. 91 " " " Astrofysikální" Meudon . . 83 " " , " " Postupim. ... . 80 " 
Pulkovská hvězdárna. '. .... . . 76 " " " Hvězdárna v Nizze ....... . . . 76 ,.


" Universitní hvězdárna Allegheny, Pennsylv. 76 " " " Hvězdárna v Greenwichu . . . . . . . . 71 " " 
Reflektory: 

Observatoř Birr Castle, Parsonstown, Irsko . průměr zrcadla 183 cm 
Solar Observatory, Mount Wilson Cal. ,,' " 152" 
Hvězdárna Melbournská . ' . . . . . . " "122,, 
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Pařížská hvězdárna . . .. . . . průměr zrcadla 120 cm 
Astrofysikální observatoř v Meudonu . 100 " " " Hamburská hvězdárna v Bergedorfu . ,. 100 " " Detríot Observatory, Ann Arbor, Mích. . . . . 95 " " " MilIs-Observatoř, San Christobal, Santiago, Chile 93 " " Solar Physics Observatory, South Kensington 91 " " " Observatoř Birr Castle, Farsonstown, Irsko 91 " " " Lick Observatory (Crosleyův reflektor) 91 " " " Hvězdárna v Toulouse . . 83 " " " " "Marseile .... . .. 80 " " " _" " La Plata . . . . . . . 80 " " " " " Greenwichu . . . . . . 76 .,

" " " " Heluan (Egypt) . . . . .. ' . 76 " " " Solar Physícs Observatory, South Kensington 76 " "" Universitní . hvězdárna Allegheny Pennsylvan . . 76 " " " 
K vůli zajímavosti uvádím ještě: 

C. k. universitní hvězdárna ve Vídni má refraktor o průměru objektivu 
68 cm, astronomický ústav české university v Praze (soukromý) má 
refraktor o průměru objektivu 21'6 cm (8"), pražská universitní hvěz
dárna (Klementinum) má refraktor o průměru objektivu 16'2 cm (6"), 
hvězdárna v Insbrucku má reflektor o průměru zrcadla 40 cm. 

K. N. 

Dalekohledy a hvězdy. 

"Annuaire astronomique" pro 1918 přináší tabulku, udávajíci veli
kosti hvězd, jež lze viděti za klidného a průhledného ovzdušf dalekohledy 
různých průměrů. Otiskujeme ji k informaci svých čtenářů. 

Prosté, dobré oko rozezná hvězdy až do še sté velikosti; ozbro-' 
jeno divadelním kukátkem, vidí i sed m o u velikost. Výborným kukátkem, 
neb dalekohledem o průměru objektivu 20m/m shlédneme hvězdy až 
o s m é velikostí. 

Dalekohledy s objektivem o průměru: 
27m/m ukáži hvězdy až do velik. 9. 
41m/m" " """ . 10. 
67m/m" " """ . 11. 

108m/m" " . """ .. 12. 
135m/m" " "l,,, . 121

/ 2 , 

162m/m" " """ . 13. 
190m/m" " """ . 13

1
/ 2 , 

245m/m" " """ . 14. 
325m/m" " """ . 141

/ 2 , 

405m/m" " """ . 15. 
700m/m" " """ . 16. 

_ 1OOOm /m" "" " . 1 7. 
Dle .:tabulky lze ·tudíŽ p-řeppokládati, že ukáže, za stejných okolnosti, 

objektiv dvojnásobného průměru hvězdy asi o půldruhé veli
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k os ti menší. Za tmavých nocí, zcela čistého a klidného vzduchu se 
výkon objektivu event. zvýší, naopak za okolnosti nepříznivý,ch; " hlavně 
v o-vzduší velkoměst prachem, kouřem a výpary nasyceném, za s'vitu 
měsíce atd. se znatelně snižuje. Mnoho záleží též na ostrosti 'a .vníma
vosti pozorovatelova zraku, nebo jakosti objektivu. Tabulka platí jen za 
podmínek nejpříznivějšfch. 

Fotografie předstihla dosah lidského oka; ani největšimi teleSkopy 
nevidíme hvězd menších velikosti sedmnácté. Citlivá ' deska však lazna
menávává hvězdy až do velikosti dvacáté. Pk. 

Z P r á v y s p o I k o v é. 

Mezi členstvem jest hojná poptávka po astronomických dalekohle
dech. Zajisté, že leží leckde ladem dobrý přístroj, poněvadž jeho majet
níci jej v dnešní době shonu po aprovisaci nikomu ani nenabizejí. Usku
tečnilo se nám již několik koupí dobrých a levných přístrojů. Pokládáme 
za svoji povinnost sprostředkovati koupi a prodej dalekohledll svým 
členům. Přihlastež se tedy ti členové, kteří byste si rádi . přístroj zaopa
třili a vypište podrobnosti a jaký' obnos byste věnovali 1 Podobně n a
b i dni, kdo chceš přístroj vyměniti nebo prodati jinému členu I Zároveň 
prosíme za upozornění na jednotlivé přístroje. Adresa: Česká astron. 
společnost v Praze, Vršovice 498. 

Abychom mohli přikročiti k sou.;tředěnějši Qráci, jest nutno znáti, 
jakými pomůckami jest naše členstvo zaopatřeno. Zádáme tedy ~aždého 
člena, aby nám podrobně vypsal, kterak se astronomií zabývá (theore
ticky nebo prakticky), jakých přístrojů použlvá, kterak si vede, jakých 
výsledků již docílil, případně kresby, náčrty nebo fotografie nám zaslal. 
Víme, že leckde pracuje se pilně, svědomitě a dociluje se pozoruhodných 
výsledků. 

Zároveň ochotně přijímáme příspěvky do našeho Věstnlku (na hořejší 
adresu). Jest vlastně povinností každého člena působiti k zvýšení úrovně 
našeho časopisu a umožniti častější jeho vycházení. 

Astronomie či astrologie? V Národní Politice otištěn byl 
inserát "Volného astron. sdruženI". Poněvadž naši členové a jiní přátelé 
vědy astronomické mohli by býti uvedeni v omyl, že se zde jedná o 
nějakou druhou astronomickou společnost, upozorňujeme, že tak lVe 

"Volné astroa. sdružení" je podnikem vědecky velmi pochyoným a má 
se zabývati ne astronomii nýbrž a str o Jo g ií! Z prospektu. seznáváme, 
že obsahem přednášek tímto sdružením pořádaných je: ok~ltism, hypno
térství, spiritism a dokonce magie! Přejeme podnikavým badatelům, kteří 
se měli naroditi nejméně o 300 let dříve, mnoho zdaru v jejich podnicích 
zde i v životě záhrobním! *) 

*) V prospektu uvádějí iniciátoři tohOtO astrologického sdružení . "spiritua
lismU nerozeznávajíce patrně rozdíl od filosofického spiritualismu k šarlatánskému 
spiritismu. " . . 
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Map a h v ě zd. Ještě v letošním roce rádi bychom vydali pro své 
členy mapu hvězdnou, kterou vypracoval člen inž. V. Borecký. Mapa 
jest úplně k tisku připravena a s tiskárnou se již vyjednává. Snad jen 
mimořádné poměry a nouze o papir mohou její vydání oddáliti. 

V podzimním a zimním období připravuje Společnost opět řadu 
přednášek z astronomie a jí příbuzných věd. 

Administrace Věstníku přijme několik ochotných členů, nejlépe stu
dentů, kteří vládnou úhledným rukopisem a pomohli by rádi při adm. 
pracech. Přihlášky: Č. A. S. Vršovice 498. 

H v ě zdá r n a v K lem e n t inu. V době dnešního převratu zaslán 
byl naši společností Národnímu výboru tento návrh: 

Národnímu výboru československému 
v Praze. 

Ceská astronomická společnost v Praze dovoluje si upozorniti: 
Přes to, že c. k. hvězdárna v Praze (v Klementinu) založená Jesuity 
r. 1751, řízena byla zpravidla profesorem university pražské, nebyla nikdy 
součástí její, nýbrž ústavem samostatným, který vždy jako takový c. k. 
ministeriem přímo dotován a jemu administrativně byl podřízen. 

Jest tudíž patrno, že tento samostatný, pod titulem "k. k. Stern
warte" vedený ústav, jehož majetkem vedle bibliotéky a různých strojů 
hvězdářských jsou vědecky i umělecky velmi cenné přístroje, sahajíci až 
do doby Tychonovy, náleží do správy Národnfho výboru, jako nesporný 
majetek československého státu. 

Proto navrhuje česká astronomická společnost, 
1.) aby neprodleně byl převzat a zajištěn inventář. K tomuto pře

vzetf buďtež mimo členy kvmíse pro kulturní památky přioráni jakožto 
odborní znalci prof. Dr. Fr. Nušl a Dr. Jiří Kaván, astronom adjunkt 
čes. university, 

2.) aby okamžitě vzata byla hvězdárna do správy Národního výboru, 
3.) aby dosavadnf německá správa hvězdárny byla odstraněna a 

jejím ředitelem byl jmenován český astronom Dr. Fr. Nušl, řádný pro
fesor české techniky. 

Písemné nebo telefonické sděleni a dotazy této záležitosti se týka
jící, buďtež řfzeny na továrníka J. J. Friče, na Král. Vinohradech, Kra
meriova ul. 42, telefon 1970. 

V, Praze, 9. listopadu 1918. 
Ing. Jaroslav Štych, . Jaroslav Zdeněk, 

t. č. jednatel. t. č. předseda. 


jos. Jan Frič, 


majitel astronomické observatoře "Žalov" u Ondřejova. 


-, Vydavate'l: Česká astronomická společnost v Praze. - Zodpovědný redaktor 
Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem F\nt. Reise na Krá\. Vyšehraa~, I 
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Prosinec 1918. V E S TNI K Cí s I o 4. 

ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE: 

Vy ch áz í 4 - krá t roč ně. - Re d a k cePr a h a V I I I. Krá lov s k á 4 2 8. 

o B S AH: Praktický význam astronomie. - Prof. Fr. Nuš/: Pražská hvězdárna 
v Klementinu. 	 - Počet hvězd dle velikosti. - Spolkové zpravy. - Astronomická 

zpráva na leden-červell 1919. - Přiloha: Karel Anděl: Souhvězdi naši oblohy. 

P r a k t i c k Ý v Ýz n a m a str o n o m i e. 
Nehledě k našim širším vrstvám nemá dosud i většina průměrných 

vzdělanců správné ponětl o praktickém významu astronomie, domnívajíc 
se, že tato věda sleduje cíle pro náš život celkem pohřešitelné a takřka 
přepychové. 

Ba mnozi z nich, dávajíce na jevo svoji zaostalost a neznalost, 
provázejt pohrdlivými úsměvy snahy jednotlivců neb sdružení, toužících 
Ke svému poučení alespoň nahlédnouti do všech oborů této vrcholné 
vědy lidského poznání. 

Zbytek sice uznává, že astronomie vykonává jakožto nejstarši a nej
vznešenější věda přlrodní svoje všeobecně vzdělávací poslaní, nepopírá 
též její výchovný význam , zásluhu o vytvoření správného světového ná
zoru a Její, ve vesmíru vše vysvětlující rozmach, zná i obdivuhodně 
přesná měření času, úhlů a obrovských vzdáleností, přece však pova
žuje hvězdáf'ství za vědu nade vše pozemské snažení povznesenou, za 
vědu mathematicko-fiIosofickou, bez obsáhlejšfho, všeobecně prospěš
ného použití. 

A přece tato úchvatná věda, jejíž velkolep~ mi.dzemské a zároveň 
ethicky velmi cenné problémy činí ji miláčkem všech přemýslejícich lidí 
a hojným pramenem věčného Světla, Pravdy a Krásy, že tato věda ma 
neskpnalé lásluhy o veleuuležitá zařízen i, bezpečnost a požadavky prak
tického života, tvoříc zároveň i nejspolehlivějši a nepostrádatelnou zd
kladnu několika jiných vědeckých oborů . 

Jest třeba jen l'ovšecbně pojednati o nejhlavnějším zužitkovánf 
astronomických měřeni a "ýpočtů, aby byla zlejmou nedozírná cena 
a veliký význam astronomie pro praktický život. 

Vzpomeňme jer. našÍ časomíry, jejíž z~kladnÍ přirozené jednotky 
den, měsíc a rok spočívají na pozorováni více méně pravidelných jevů 
na obloze, o nichž podrobněji pojednáme v některém pozdějším článku. 

Každý ví, že otáčení Země kolosy dává nám délku dne} že měsl
cem se nazývá doba, ve které naše Luna, měníc svoji podobu, přibližně 
dokončf oběh kolem Země, že oběh Země kolem Slunce je příčinou 
ročních dob a trvání tohoto oběhu že určuje délku roku. Jsou známy 
zmatky časoměrné, vyvolané ve starověku faktem, že nEní přímého 
vztahu mezi cel)/m dnem a rokem. Nepřesně známá délka roku zavinila 
po delší době posunutí ročních dob do jiných měslců, tak že řádná 
úprava kalendáře se stala nevyhnutelně nutnou. Po různých úpravách 
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(na př. kalendář římský a juliánský), směřujících k tomu, aby roční 
doby připadaly vždy na určité měsíce , došlo teprve použitím stále přes
nějších výsledků hvězdářských pozvrování koncem 16. století k nové 
úpravě kalendáře, t. lV. gregoriánského, používaného do dneška větši
nou křesfan ~k'ých národů. Jak již bylo řečeno, není délka s lun ečního, t. 
zv. tropickétlO roku omezena počtem celých dni, čítajíc 365 dní 5 ho·d . 
..8 min. 46 vteř. a proto nebylo lze provésti úpravu navždy správnou; 
zby vající chyba jest však tak malou, že teprve asi za 3300 le t vzroste 
na cely den. *) 

Tímto způsobem upravila astronomie přesnou chronologii na dlouhé 
věky. Ona vsak též podporuje historická bádání, určujlc takřka až na 
minutu přesně doby různych významných událostI starověku, pokud jest 
v pramenech připojeno tenkréte obvyklé datování různými úkazy na llebi. 

Tak na př. používali staří dějepisci vstupu Slunce do některého 
znamení zviřetnlku, měsíčních proměn, zatmění Měsíce i Slunce, první 
viditelnosti určIté hvězdy za sVltáni neb jej lho zapadu k označťnl doby. 
ve které se určitá událost stala. Astronomové, zjistivše pf'esnou pravi
delnost v opakováni těchto úkazů, vypočítávají neklamně nejen kdy zase 
nastanou videch phštích, ale též kdy nastaly v dobach dávno minu
lých, stavíce takto historii na pevný Chronologický základ. 

Zvláště platné služby prokazuje astronomie i veškeré dopravě, to
muto důležitému činiteli pro hospodářský, kulturní a politický život 
národů. 

Světová síť železných drah měří nyní asi 750.000 km délky, rovnajíc 
se skoro dvojnásobnÉ: střednl vzdál enosti Měsíce od Země. Pravidelnost, 
rychlost a bezpečnost provozu v tomto obrovském ús rojí celého světa 
řídí čas. Bez tohoto regulátoru nastal by ihned ntvýslovný zmatek. 

Cas udávají hodiny. Však i na nejlepší perové neb kyvadlové ho
diny účinkují změny tlaku vzduchu , i nejdokonalejší kompensace nevymytí 
zcela vliv měnlivé teploty. Vlhkost, prach, rušivé otřesy a neVyhnutelné 
nepřesnosti provedení, to vše mění' časem chod hodin v mezích dosti 
značných. Proto je třeba kontroly, kterou mohou prováděti jen hvčzdár
ny srovnáváním s nej s polehlivějším číselníkem hodin nebeských, jejichž 
chod jest tak pr2.videlný, že ani za století nevykazuje patJfJé- odchylky**). 

Přesný, astronomickým pnzordváním ztjštěný středni čas přlslus
ného pásma sdělují hvězdárny ústředí železnic, pošt a telegrafů, která 
jej udávají všem podřízeným úřadům každodenními poledními signály. 

Bylo by jen prospěšno, kdyby se tato kontrola hodin vztahovala 
na všecky naše veřejné hodiny, bloudící často podivnými cestičkami 

a zaviňující různé nepříjemnosti a škody (na pl'. zmešk8ní odj~zdu vl ;· ku 
a pod.). Doufejme, že alespoň v Praze a větš[ch městech bl'l' c ve změ
něných poměrech této otázce věn'ována náležitá péče. 

*) Průměrná délka roku dle upravy gregoriánské činí totiž 355d 5h 49m 12s 
čili o 26 vteřin více. Aby se tyto zlomky dne vyrovnaly, následuje, jak známo, 
vždy po 3 letech obyčejných rok přestupný, o den delší, s výminko\.; letopočtů, 
9značujících plná století, nej ~ou-Ii dě 1 itelny 400. Tak na př. roky 1700, 1800, 1900 
nebyly a 2100. 2200, 2300 nebudou přestupnými. Rok 2000 a 2400 však bude míti 
366 dní. 

**) Střední délka tropického roku se zkrátí dle Newcomba za století o 0·53s. 

i 
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Časová služba hvězdáren v zemfch přfmořských jest však neoby
čejně důležitá též pro dopravu námořní. 

Zmíním se zatlm pouze o jedné stránce jejího významu pro plavbu 
Hvězdárny zjišťují chyby sextantů a odchylky chodu námořnlch chrono
metrů, těchto veledůležitých průvodců a pomůcek lodních kapitánů a se
stavuji tyto odchylky za různých teplot v tabulky. Význam těchto pe
danticky prováděných prací jest zvláště důležitý, neboť· velitt'lé lodi 
potřebují nutně dO'brých chronometrů a přesně měřících sextantů k ur
čení místa na širém moři, na kterém se nalézají. 

Aby mohly lodi porovnati chod svých chronometrů i za plavby 
blíže pobřeží, neb v přístavech, v nichž není hvěldárny, zřizují se v 
těchto místech z dálky viditelné stožáry s t. zv. časovými míči, jichž 
pád udává buď přesné poledne neb jinou, v nautických příručkách ozna- . 
čenou hodinu. Nejnověji vysílají též stanice pro jiskrovou (hezdrátovou) 
telegrafii ča$ové signály až do vzdálenosti 6400 km, umožňujíce takto 
lodllTI. opatřeným přijímacfmi stanicemi kontrolu důležitých chronometrů 
i za plavby širým oceánem. Signály mfčové i jiskrové v čase základ- . 
ního poledníku greenwichského dávají taktéž hvězdárny, rozšiřujíce tím 
s·vůj význam pro vešk~rou dopravu celého světa. 

Aby však nezůstal plavec i při poruše chronometrtJ. bez potřebných 
údajů času, obsahují nautické ročenky astronomické výpočty počátku 
a konce zatměnI Jupiterových měsíčků, obloukové vzdálenosti řady hvězd 
od o'<raje Měsíce pro každou hodinu v roce, jichž porovnáním s výsled
kem mě ření sextantem lze určiti dosti přibližně hledaný čas. 

Praktické s lužby astronomie se však neomezují na přesné určování 
času k popsaným účelům. I každý jednotlivec používá často svých více 
neb méně obsažných astronomických vědomosti k přibližnému odhadu 
času dle výšky Slunce, Měsíce, neb různých souhvězdí. A jako odhad 
času, tak i hrubou orientaci v neznámé nám krajině a zvláště v lese 
provádírpe bezděky podle Slunce, zjišťujíce podle denní doby a okam
žité jeho polohy světovou stranu východnl, jižní či západní, neb za sou
mraku a v noci podle Polárky světový směr sev~rní. 

Mnohem důkladněji orientují pozorování astronomickými přístroji 
zeměpisce, geodeta neb výzkumného cestovatele v dosud neznámé neb 
nedostatečně mapované pustině pevniny a plavce na bezmezné pláni 
oceánu, umožňujfce jim určiti zeměpisnou délku a šířku pobytu a tím 
i jejich přesnou polohu na povrchu Země. Cestovatelé, zeměpisci a plavci 
jsou tudlž odkázáni měřiti na Nebi, aby seznali, kde se nalézají na Zemi. 

Směle lze říci, že bychom bez možnosti použití astroriomických 
pozorování a výpočtů dosud neznali značnou část zemského povrchu. \ 
Nebylo by úplných a přesných map nejen moří, ale i pevnin, neboť 
hlavní body při měření zemI neb polohy ostrovů a úskalí na moři ur
čují se astronomickými přístroji a methodami. Ba snad ani Ameriky, ani 
Australie se sty tichomořských a jiných, od pevniny značně vzdálených 
ostrovů bychom dosud neznali. Kompas a log (přístroj, kterým se měří 
rychlost lodi) by nepostačily k přímému a bezpečnému přeplutí rozbou
řených moří;' s těmi byla by možna pouze plavba pobřežní neb vnitro.
mořská. Snad do dneška bychom neznali iámoř~kých a koloniáhlfch 

~ 
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produktů: kávy, pryže, kořeni a jiných dnes přímo nevyhnutelných potřeb 
každého jednotlivce. 

Též nejnovějšfmu způsobu dopravy vzduchem podává astronomie 
pomocnou ruku. Dokud letec vidí zemi, lze jeho let přirovnati k po
břežní plavbě, při nfž astronomie nepotřebuje. Jakmile se však vznese 
nad mraky, neb v noci za přízemní mlhy, může sice určiti směr svého 
letu kompasem (nehledě k působení proudů větrných), však určiti mlsto, 
nad kterým se právě nalézá pomůže mu pouze astro'nomické pozoro
vání v ruce drženým libellovým kvadrantem a hvězdáři k tomu zvlášf 
vypracované tabulky. Tímto způsobem určí letec v 5ti minutách svoji 
polohu se střední nejistotou asi 6 obloukových minut, rovnající se v na
šich středních zeměpisných šířkách asi 7'5 km v délce, neb asi 11 km 
v zeměpisné šířce. 

Na své pamětihodné plavbě použil Kolumbus již koncem 15. stol. 
primitivních přístrojů hvězdářsk)Jch: astrolabia (na ~tupně děleného kruhu 
s otáčivými průzory) a baCldu astronomického, též Jakubovou holí zva
ného (pop'is těchto přístrojů najde čtenář v Grussově díle "Z říše hvězd" 
na str. 146 atd.) k zeměpisnému určení místa svých lodí, dosáhnuv při 
tom přesnosti až na 1/2 obloukového stupně. To odpovídá ve střednl 
šířce na povrchu zemském vzdálenosti asi 38 km v' délce a 55 km v šířce. 

Po vynalezení chronometru a sextantu (viz Grusse, str. 213 atd.) 
ve století 18. zmenšila se nejistota asi na l / G oblouk. stupně (ve střed. 
šiř. asi 12 km délky neb 18 km šířky). Zdokonalené a na hvězdárně 
vyzkoušené moderní sextanty a hranolové kruhy, jakož i hvězdárnami 
vypracovaná nautická ročenka, vydávaná na př. v Anglii o 2 leta pře
dem, aby se jí mohla opatřiti i loď dlouhou cestu podníkajfcí, určují 
místo lodi až na 11 oblouk. minuty (ve střed. Šíř. asi na }'8 a 2'8 km) / 2 
přesně. Jistě znamenitý to pokrok, prosplvající nejen rychlosti , ale i bez
pečnosti námořní plavby, nejdiHežítějšÍ to pomůcky světového obchodu. 

Ještě lepšfch výsledků dosaženo bylo na výzkumných cestách a při 
geodetickém měření pevniny ne v ruce drženými, ale na stojanech na
montovanými přístroji universálními čili theodolity, o nichž pojednává 
Gruss na str. 210. Dobrým theodolitem a použitím astronomické ro
čenky (ephemerid) lze měřiti zeměpisnou polohu místa až asi na 1 ob
louk. vteřinu, rovnající se v naší zeměp. šířce asi 20 m v délce a 30 m 
v šířce. 

Nejlepšími, pevně postavenými přístroji a methodami hvězdářskými 
kJesne nejistota až na desetinu posledních hodnot, tedy na 0'1 oblouk. 
vteřiny a 2 až 3 m délky! 

Podrobnější popis metho.d k zeměpis. určování mfst, o nichž zatím 
psáti nemíním, najde čtenář rovněž v Grussově díle na str. 228- 238. 

Ve vývoji nalézají se dosud fotografické universální přístroje, ma
jící vymýtiti tak zvané osobní rovnice (chyby vnímavosti pozorovatelů) 
neb klimatické ' překážky přesného pozorování (bodavý hmyz v tropech, 
třeskutou zimou trpící oko a ruce v končinách obtočnových). Získané 
desky lze pak vyměřiti v úkrytu zvláštním přístrojem. 

Zmínky zasluhuj! ještě další výkony astronómů pro bezpečnost 
plavby, jichž výsledky obsahujf rovněž nautické ročenky. Jsou to vý

." -.,' r.. --- ""'w' 
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počty přílivu a odlivu, vznikajících púsobením pr-itažlivosti Měsíce a 
Slunce dvakráte za den, velmi dCtležitých to činitelú pro bezpečnost ve
plutí do přístavu a vyplutí na širé moře, jakož i pro vyhnutf se mělči
nám, neb v nepatrné hloubce pod hladinou mOl'skotL číhajícím úskalím. 

A tak se vinou poznatky a výsledky astronomických bádání a mě
r-ení jako červell:1 nit různými obory lidské;,o konáni, vedouce cesty 
hledajících přes všecky překážky k vytknutém u cíli. J 1111 právem patř! 
plné uznání a obdiv! 

Tento strllčný náčrtek nejdůlťžitějšího pou7.ití astronomie psán byl 
amateurem, který jest si vědom, že nevyčerpal tllema , hodné pera po
volaného odborníka; proto končí, ponechávaje našim odborným krúhům 
podrobně a vědecky pojednati o plně zaslouženém významu této krásné 
a nezištně prospěšné vědy. Pk. 

PraŽská h .,ězdárna v Kletnentinu. 
Napsal prof. Fr. Nušl. 

Brzy po státním převratu dala Česká astronomická společnost po
pud k tomu, že byl ústav zvaný rakouskou vládou "k. k. Sternwarte 
in Prag" převzat do správy Národního Výboru a že já jsem byl pově
řen dne 12. listopadu 1 918 jeho zatímní správou. 

Ujal jsem se rád tohoto úkolu, poněvadž v něm vidím začátek 
budoucí naši státní po případě národní hvězdárny. 

Pražskou hvězdárnu založili jesuiti a PelcI o tom piše v "Abbil
dungen B6hmischer und Mahrischer Gelehrten (Prag 1782)" v životo
pise Josefa Steplinga, prvního ředitele hvězdárny - ve volném překladu 
asi takto: "V té době žádala král. ť1kadem ie včd v Berlíně praž~kou 
universitu, aby byla pozorována zatmění Slunce a Měsíce v roce 174~ 
a dle toho aby byla zjištěna vl(!stnf poloha města Prahy. Neboť berlín
ská akademie se usnesla vydati nové - podle astronomie zlepšené - 
mapy Německa. A proto bylo našemu Steplingovi (professoru mathe
matiky a prvnímu proft:ssoľu experimentální fysiky na jesuitské koleji 
v Praze) uložello, aby pi-íslušná pozorování vykonal. Oll tak učinil, ač 
nebyl opatřen veškerým zařízením k tomu poHebným. Akademie však 
byla s jeho úsilím tak velice spokojena, že mu vyjádřila svou vděčnost 
zvláštnlm dopi se m. .

Při této přIležitosti poznal Stepling, jak důležito by bylo zříditi po
řádnou hvězdárnu a opatřiti ji éJstronomickými přístroji. I učinil proto 
svým představeným nejdůtklivější rozklady a byl t ~ k šťasten, že byly 
jeho návrhy vysly šeny. A tak došlo v klementi \:ské koleji ku stavbě 
hvězdárny, která j e ště dnes trvá. Byla dokončena roku 1751 a zatím 
opatřena i nejnutnějšími přístroji, k jichž zakoupení věnoval Stepling 
největší část svého dědictví po matc~ .- rodilé Češce. 

Stepling se narodil r. 1716 v Rezně. Jeho otec, I:odrlý z Westfál
ska, byl tajemníkem císařského vyslanectví a brzy zemřel. Matka se 
synem se pak přestěh o vali do Prahy. Prvni učitelové a r ~(icové Steplin
govi byli jesuiti Sýkora a Paleček. Na jich popud studoval Stepling již 
jako chlapec Euclida, rněf'i1 pole vzdále nosti Cl výšky, bl"ousi! čočky 
a dělal dalekohledy. Později stal se sám členem ř·ádll a clopisoval ~i 
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s výbornými mathematiky L. Eulerem, Nolletem, De la Caillem, Bosko. 
vičem a jinými. Vydal 16 tištěných spisů latinských. . 

Roku 1773 byl zrušen řád jesuitů, a Klementinum rozděleno. Cást 
dána arcibiskupským seminaristům, část universitě. Z jesuitů jediný 
Stepling zůstal v Klementinu. Byl ředitelem hvězdárny a regius direktor 
fakulty filoslJfické až do své smrti r. 1788, kdy mu česká universita vy
strojila slavný pohřťb a mathematik Stanislav Wydra proslovil latinskou 
pohřební řeč. Po dvou letech byl mu ke cti postaven v knihovním sáie 
university mramorový sloup a Wydra promluvil podrobně o jeho zá
sluhách.. . 

. Po Steplingovi byl tři leta ředitelem hvězdárny jesuita Zeno, jenž 
podobně jako Stepl ing kupoval nové přístroje z vlastního .jmění. 

Jeho nástupce král. astronom Antonín Strnad, žák Steplingův a Te
sánkův, vydal spis o vzácných uměleckých památkách, chovaných v mu
seu hvězdárny, a zvlášf o orloji na staroměstské radnici. 1 ento byl také 
jeho zásluhou a dle jeho návrhu roku 1787 znovu zřízen a v chod 
uveden, zaéež pražský magistrát jmenoval Strnada i jeho syny pražskými 
občany. Česky vydal Stoletý kalendář na způsob Kryštoffa z Helvika 

. s přldavkem o chovu včel. Mnoho se věnoval praktické myeteorologii a 
výsledky pravidelných pozorování uveřejňoval ve spisech Ceské vlaste
necky ekonomické společnosti a sestavil, péčí téže společnosti řadu 
ekonomických kalendářů. Byl pohřben ve farním kostele v Chržíně nad 
Červeným potokem u Slaného. Svým synům prý rád vykládal vlaste
necké dějiny Cech. 

Byla to tenkráte smutná doba v Čechách, doba soustavné celoná
rodní germanisace za Marie Terezie a císaře Josefa. Obecné školství 
bylo reformováno dle plánu pruského probošta Felbingera. Vyšší roč
níky hlav~lích městských škol byly německé a vzorná normální škola, 
na níž bylo i učitelstvo vychováváno byla jen nĚmecká. Gymnasia ovlá· 
dli Piaristé a nařízením ze dne 10. srpna 1776 byli připouštěni ke studiu 
jen žáci, kteří prošli německé školy normální nebo hlavnf; němčina v nich 
byla výlučnou řečí vyučovací. Teprve třicet let po sm!ti cfsar'e Josefa 
bylo zase dovoleno vyučovati na gymnasiích češtině. Ceská universita 
byla dlouho výhradn~ v rukou jesuitů a vyučovalo se latinsky a od 
roku 1784 yněmecky. Ceská učená společnost vydávala všecky své spisy 
německy. Skolství činilo pokroky -- ale jen aby germanisace pokračovala. 
F. M. Pelci pravil r. 1784, že nedovede napsati českou knihu a r. 1790 vydal 
rozpravu: "Geschichte der Dtutschen u. ihrer Sprache in Bohmen" a tu na 
jednom místě pravl: "Z toho lze také usuzovat s pravděpodobností, že se 
jednou země česká co do iazyka ocitne ve stavu zcela takovém, v jakém nyní 
jsou Míšeň, Branibory a Slezsko, kde se dnes mluví již vesměs němtcky a 
kde z jazyka slov. nezbývá nic jiného, než jména měst, vesnic a rek ...". 

Dle této celé doby nutno také posuzovati první ředitele hvězdárny. 
Psali latinsky a německy, protože tak byli vychováni, a sice často již 
od útlého mládí, jak je drasticky znázorněno n~ př. Ha první stránce 
životopisu nástupce Strnadova Martina Aloise Davida, jejž napsal a p~až
ské hvězdárně věnoval professor mathematiky a astronomie Dr. J. Kulík. 
Podávám v překladu prvních několik vět: "Martin Alois David narodil 
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se 8. prosince 1757 v Dřevohryzech (německy: Tschewehisch), vesničce 
to patřlcí ku premonstrátskému kláštel u v Teplé. Celý budoucl osud 
chlapce rozhodla nahodilá okolnost, že prelát tohoto kláštera Krištof 
hrabě Trautmansdorf, když byl ještě důchodním často navštěvoval při 
svých pochLlzkách po hospodářských dvorech Davidova otce, skromného 
rolníka a bavil se s ním o hospodářsk}' ch záležitostech; neboť prelát 
se rozhodl vychovati Davida, pokud se k tomu ukáže způsobilým, na 
učence a příslušníka řádu. Proto jakmile chlapec dospěl potřebného věku, 
nařídil prelát jednomu ze svých řádových kněží Ludolfu Richtero\i, fa. 
ráři, aby jej vzal k sobě a dal připravovati kaplanem Balthasarem Dint
lem pro latinské školy a učitelem Janem Zeidlerem vyučovati v hudbě. 
A když se to vše stalo, přijal chlapce roku 1770 do klášterního tepel
ského gymnasia". 

Srovnejme s tímto líčením to, co píše Denis v díle "Čechy po Bílé 
hoře" I. 3., str. 203 .... "krajští komisaři měli pátrat po dítkách, které 
vzbuzuji naděje a které by pokračovaly ve studiích po německu. Podle 
rázovitého výroku současného spisovatele je to systém janičarský: na
jímá se výkvět mládeže české, aby zařazena byla mezi nepřátele svého 
kmene". 

A jako vychovávali české děti, tak stavěli i pražskou hvězdárnu. 
V počátku to byla Observatorium pragense, pak Prager Sternwarte, pak 
konigl. Sternwarte a na konec k. k. Sternwarte. 

Z tepelského gymnasia odebral se David do Prahy a studoval fi
losofii, mathematiku a fysiku, maje za učitele Herze, Wydru, Chládka 
a Tesánka, k jehož komentáři o druhé knize Newtonových Principií na
psal životopis Newtonův. Stal se členem řádu, ale byl hned po vysvě
cení roku 1785 přidělen jako pomocník Strnadův k hvězdárně. Stal se 
brzy adjunktem a velmi horlivě pozoroval, počítal a cestoval po cizích 
hvězdárnách, zabývaje se rozsáhlými plány k dťlkladnému astronomi
ckému proměření své české vlasti, v níž tehda nebyla mimo Prahy po
loha žádného jiného místa astronomicky určena. Roku 1799 stal se David 
;Jo Strnadovi ředitelem hvězdárny a bylo mu dopřáno pozorovati na ní 
téměř až do smrti roku 1836. 

Ze spisů, jež uveřejňoval v pojednáních král. české učené společ
nosti - jejímž byl tajemníkem a posléze i i'editelem - je patrno jakou 
láskou lnul k astronomii a jak pečlivým a zkušeným byl pozorovatelem. 
V pojednání o určení , zeměpisné šířky kláštera tepelského piše (volně 
přeloženo z němčiny): "Je vskutku podivno, že Cechy, v nichž každé 
odvětví vědecké bylo pěstováno s největším úsilím a závodilo se sou
sedními zeměmi, zůstaly tak daleko pozadu za těmito, pokud se týká 
spolehlivých údajů zeměpisných. Jestliže to nepřipouští poloha země, 
aby se stala ",námořní plavba a obchod rozhodujícím zdrojem moci a sily 
a bohatství Cech, při čemž by byly nepostrádatelny astronomické vě
domosti a jich užití, jak lze souditi i bez věcné znalosti, jen podle ve
lik)'ch nákladů, u nás téměř neuvěřitelných, jež Anglie vydává k jich 
zdokonalení, pak jsou s činností astronomickou přece ještě spojeny jiné 
podstatné přednosti, jež nemohou býti lhostejny státu dobře zřízenému. 

(Příště pokračov~nf.) 
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Počet hvězd dle velikosti. 
Předchozí článek*) doplňujeme údaji (dle Ambronna) o počtu hvězd 

na celé-obloze, podle jejich zdánlivé velikosti. Píšeme zdán livé, jelikož 
se zde nerozumí velikostí dosud ponejvíce neznámé ro zrně r y h v ě zd, 
ale většl neb menší jejich jas. Hvězdy velikosti první jsou nejjasnější a 
jest jich nejméně; slaběji zářících hvězd druhé velikosti je asi trikráte 
tolik a každá další thda, až do velik. desáté, je asi trojnásob četnější] 
než skupina předchozí. Od velikosti 10. výše tento poměr klesá. 

Hvězd prvn!ch šesti velikostí; čili všech hvězd normálním prostým 
okem viditelných, je na celé obloze (severní a jižní hemisféře) 7808; 
z toho na polokouli severní oblohy 3781, na polokou li oblohy jižní 4027. 

Dle velikosti jest na celé obloze 18 hvězd první (až do I'5té), 
51 druhé (1'6 až 2'5té), 178 Uetí (2'6 až 3'5té), 545 čtvrté, 1762 páté 
a 5143 šesté velikosti; dále 87 hvězd měnlivých a 24 hvězdokup a mlho
vin, dobrým okem za průhledného ovzduší , v bezměsíčné noci viditelných. 

Slabší oko jich vidí méně, zvláště ostrý zrak pak ještě o něco více. 
Do roka uvidíme postupně všechny hvězdy oblohy severní a v pásu 

až do šířky - 40 0 pod rovníkem, i část hvězd obl olly jižní. Jelikož jest 
obloha severní na hvězdy chudší a menší hvězdy viditelného pásu jižní 
oblohy se v hustých parách blíŽe obzoru ztrácejí, lze říci, že spatříme 
dů roka jen o málo více, než pJ lovinu všech hvězd do velikosti šesté, 
tedy počet neveliký. Pronikáme-li však hlubiny nebes dalekohledy vždy 

. většimi, roste počet hvězd, našemu zraku jinak utajených, od velikosti 
k velikosti skoky nesmlrnými. Největšími současnými dalekokledy vidi. 
telné hvězdy, až do velikosti 17té odhaduji se asi na s to m i I io n Ll 
čili asi na třináct tisíc za každou, prostým okem viditelnou hvězdu. 
A každý z těchto bodů jest obrovským sluncem v bezmezném prostoru, 
na jehož prahu se zastavují i dnešní nejmohutnější teleskopy. - Kolik 
asi hvězd záři i tam, kam dosud nedohlédneme? Jsou to miliardy? -
Nevíme, ale tušíme je! Pk. 

*) " Dalekohledy a hvězdy" ve 3. čísle. 

Spolkové zprávy. 
Před náš k y. Následkem převratu dne 28. října nebylo nám možno 

pořádati zamýšlené podzimn\ přednášky, jelikož pánové, kteří nám slf
bili přednášeti , byli jinak příliš zaměstnáni. Též porucha v praž. elektr. 
centrále, s ní spojené přerušení jízdy pouliční drf1hy a osvětlení, chřip
ková nákaza, obtíže s vytápěn!m jakož i všeobecné rozru šení po tou
žebně očekávaném našem osvobození, přiměla výbor upustiti v podzimní 
sezoně od pořádáni přednášek. Pf'ipravuje se však několik přednášek 
v zimním období. 

Valná hromada sejde se 9. února 1919 ve 2 hod. odpoledne 
v posluchárně prof. dra. Nušla , Náplavni ulice , jak v časopisech i zvlášt
ními pozvánkami členům bude oznámeno. . 
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H v ě z d nám ap a. Vydáni této mapy staví se v cestu velké ob
tíže, zejména není možno opatřiti vhodný papír, polokarton, takže ne
můžeme ani udati, kdy přibližně vyjde. Nelze též přehlédnouti, že tisk 
takové mapy v nynějšf době je velmi drahý a že v pozdější době bude 
pravděpodubně možno mapu mnohem levněji poříditi. Po vyjití bude za
slána mapa členíll1I venkovským v náhradu za přednášky, jichž se ne
mohli súčastniti, zdarma (jen za náhradu obalu a poštovného) .. Pražští 
členové obdrží ji za režijní cenu. _ _ __ _ -

Roč e n k a. Bylo zamýšleno vydati pro rok 1919 ročenku, avšak 
mimořádné poměry to znemožnily. Zejména nebylo možno získati k tomu 
zavčas vědecké pracovníky, kdežto výbor sám se této práce podjati ne
mohl. Doufejme, že v příštím roce se poměry zlepší a že bude možno 
vydati ročenku na rok 1920. 

Z p r á vak n i h o vn í. 'Jaše knihovna potěšitelně vzrůstá, zejména 
dary z řad členstva. Celkem bylo darováno 40 knih, zakoupeno 26, 
takže máme v knihovně nyní 66 knih. Z velké části jsou však tyto 
knihy nevázané, takže se zapůjčováním není možno započíti. Vazba knih 
je nyní velmi drahá ;jakmile se zlevní, dáme knihy do vazby a členům 
rozešleme seznam. Clenům venkovským bude arci možno půjčovati jen 
za náhf3du poštovného a obalu, se zasiláním spojeného. 

Spolupracovnici Věstníku. Na prvém místě dlužno jmeno
vati dra. J. Svobodu (značka S.), který nezištně dával nám k disposici 
své "Astronomické zprávy". Budiž mu na tomto místě vysloven vřelý 
dík. Dále přispěli články tito Ránové: prof. dr. A. Dittrich v Třeboni, 
inž. Jar. Štych, Praha (značka Š.), inž. J. Petrák, Karlín (značka Pk.), 
K. Novák, Smíchov (značka K. N.), inž. V. Rolčfk, Vršovice (značka 
V. R), J. Klepešta, Praha (značka K.) , K. Anděl , Nusle. 

Z es nu! í č len o v é. Pokud nám známo, zemřeli v tomto ro<:e 
dva z našich členů. Cinný člen pan MUDr. Zd. Havlasa, asistent české 
university, ~t 21. listop. 1918 na chřipkovou nákazu. Dále zakládající 
člen inž. Stěpán Janáček, Kr. Vinohrady, který po čtyřletém pobytu 
v poli navrátil se po převraJu do Prahy a zde následkem útrap na cestě 
zemřel 25. listopadu 1918. Cest budiž jejich památce! 

S t a v čl e n s t va. Spolek náš má nyní celkem 147 členů. Z toho 
je 8 zakládajících, 8 přispfvajících a 131 činných. 

Vy ch á z k y. V tomto roce byly uspořádány dvě vycházky a to 
dne 16. června do hvězdárny v Klementinu a dne ~3. června do astro
nomického ústavu české university na Smíchově. Učast na těchto vy
cházkách byla dosti skrovná, takže se domníváme, že mnozí členové 
přehlédli oznámeni v novinách. Zamýšlíme tudíž příště podobné vycházky 
jakož i členské schůze oznamovati písemně všem členům v Praze a je
jím nejbližšfm okolí. 

Hl e ď t e z í s k.a ti Spol e č n o s t i n o v é - č 1e n y ! 
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Astronomická zpráva na leden-červen 1919. 
- Veškerá udání v čase střeaoevropském vztahují se na meridián středo-

evropský a 50° severní zeměpisné šlřky. Čas udáván jest způsobem astronomickým: 
• den počmá v poledne, hodiny počítají se od Oh do 2~h . 

Pře h t e dob ě žni c. 
Merkura lze viděti začátkem ledna na východním nebi. Přehled dob východu 

udává náSledující tabulka: 

Datum Východ Východ Rozdíl o o 
Merkura Slunce Slunce Merlwra 

I. 1. 18h 09m 19h 59m 1h 50m - 23° - 20° 
11. 18 22 19 56 1 34 - 22 - 22 
21. 18 	 47 19 47 1 00 - 20 -- ~3 
31. 19 06 19 35 O 29 - 18 - 22 

V únoru mizí již v záři vycházejícího Slunce, s nímž vstoupí 23 února do 
svrchní konjunkce. V první polovici března objeví se večer na_západním nebi. 
Doby západu udává tato tabulka: 

Datum 	 Západ Západ Rozdíl o o 
Slunce Merkura Slunce Merkura 

III. 2. 	 5h 42m 6h 09m Oh 27m 6° 
12. 558 720 1 22 + 3 
~~. 6 14 I 03 1 49 +10 

IV. 1. 	 6 30 7 40 1 10 + 12 

11. března v 7h octne se v blízké konjunkci s Martem, od něhož bude vzdá
len asi o dva průměry měsíční na sever. d. března bude v nejvétší východní elon
gaci. V první polovici dubna zmizí v záři zapadajícího Slunce, s nímž vstoupí 
7. dubna do s,Jodní konjunkce. V druhé polovici dubna a po celý květen vychází 
asi půl hodiny před S uncem. Největší západní elongace dosáhne 5. května_ Atkoli 
jest elongace značná ( 6°36'), zůstává rozdíl mezi východem Merkura a Slunce 
malým, neboť Merkur má mnohem nižší deklinaci než Slunce. Začátkem června 
zmizi v paprscích vycházejícího Slunce, s nímž vstoupí 11. června do svrchní kon
junkce. V dr uhé polovici června objeví se ve5er na západním nebi. Zllpadá v té 
době asi 3/4hodiny po Slunci. 26. června octne se v blízkosti lupitera, neboť vstoupí 
s ním toho dne v 16h do konjunkce. Koncem června zapadá 11/4,h po Slunci. 

Venuše zapadá začátkem roku asi půl hodiny po Slunci. Rozdíl mezi zápa
dem Slunce a Venuše se zvětšuje . Obnáší začátkem února 11 /t hodiny, začátkem 
března 2 hodiny, začátkem dubna skoro 3 hodiny a začátkem května 31/ 2 hodiny. 
V květnu a červnu již rozdílu mezi západem Slunce a Venuše ubývá, ačkoli se 
Venuše ještě od Slunce vzdaluje, neboi její deklinace se zmenšuje. 25. května ve 
l~h vstoupí do konjunkce s Jupiterem vzdálena jsouc od něho 2°7' na sever. Začátkem 
června zapadá 31/ 4 , koncem června 21/4 hodiny po Slunci. 

Pro Marta, Jupitera, Saturna a Slunce je udán na desetiny hodin východ: v, 
nebo západ: z, nebo doba vrcholení: vrch. a v celých stupních deklinace: o v ná· 
sledující tabulce: 

Datum Mars Jupiter Saturn Slunce 
z. lY z. ~ v. o z. v. lY 

I. l. 6'6 - - 19 20'2 + 23 8'1 -t 14 4'1 20'0 - 28 
31. 6'9 11 18-0 + 23 6'0 + 14 4'9 19'6 - 13 

lil. 2_ 7-1 ~ 159 + 23 3'8, + 15 5'7 18'7 8 
z. 

IV. 1. 	 7'3 + -7 14'1 +23 16'4 + 16 6-5 17'6 + 4 
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Datum Mars 
z. d 

V. 1. 
31. 

v. 
15'7 

+ 15+ 21 
Vl. 30. 14'9 + 24 

Uran přejde v druhe polovici ledna 
Vodnáře. Neptun LIli v Souhvězdí Raka. 

Pře II 1 e d 

Jupiter 
z. 8 

12'4 + 23 
10'7 + 23 
9'1 + 22 

Saturn SI11nce 
v. o z. v. o 

14'4 + 16 7'3 16'6 + 15 
12'5 + 15 80 15'9 + 22 
10'0 + 14 8'2 15'9 + 23 

ze 	 souhvězdí KozoroZce co souhvězdí 

Ú k a z ů. 

J. značí zatmění jednoho ze čtyf' největších měsíců Jupiterov)'ch (I, JI., liL, 
IV.), z. znamená p D Č'átek, k. I<onec zatmění. 

Led e n. 

1. 	 18h Jupiter v opposici se Slun
cem - Min. Algolu 9'Oh 

2. 	 18h konJ'unkce Venuše s Měsí ~ 
cem. - 21h Zeme v příslunnÍ
Radiant v.ýznačný mezi souhvě
zdím Draka a l:3oota: Bootidy 
(AR 230u

, o+~3°); let rychl);, 
dráha dlouhá. Cinný do 3. 

3. 	 I. II. 1<. 16h 45'7m 
4. 9h konjllnkce Marta s Měsícem. 

J. I. k. ]8h 31'6m; Jup. zapadá (~ 
19h 59m - Min. Algolu 5'8h 

6. 	 1. I. k. 13h 0'3m 
7. J. ll. k. 6h 3'1 m - 1I)h Merkur 

v největši zapadni elongaci L3°13'. 
...." 8. J. I. k. 7n 59 '(lm 

10. J II. k. 19h 20 5rn; lup. z. 19h 31m 
13. J. I. k. 14h 55'2m 
14. 	 I. IV. z. 411 8'6m, k. 6h 2~·Om. 


'Slunce zap. 4h 24m - J. ll. k. 


Ú nor. 
2. 	 Oh konjunkce Ve nuse sMěsícem- 'Ii 

9h konjunkce Marta s Měsícem 
4. J. III. k. 12h 50 9rn - J II. k.16h 

22'7m 
5. J. I. 	 k. 15h 9'6m 

~ 	 7. J. I. k. 9h 38'Sm -- Min. Algolu 
15'6h 

8. J. II. k. 5h 40'2m 
10. 	 Min. Algolu 12 4h - 20h kon

junkce Jupitera s Měsícem. !..

1I. J. III. z. 13h 35'6m, k. 16h 52 6m 
13. 	2h Venuše v konjunkci s Mar


tem, Venuše 35' již, - Min. AL

golu 9'~h 


8h 37'9m - 18h konjunkce Jupi
tera s Měsícem 

15. 	J. 1. k. 9h 23'9m - Min. Algo
lu 17'lh 

18. 	 12h konjunkce Saturna s Měsí
cem - - Min. Algolu] 2) '9m 

20. J. I. k. 16h 50 3m 
21. 	J. III. k. 4h 48'9m - Min. Algo

lu 10'7h 
22. J. I. k. II h 1 q'Om 
23. 
24. 	 I. I k . 5h 47'9m - Min. Algolu 

7'5h 
28. J. III . k. 8h 49'9m - 11 h Neptun 

v opposici se Sluncem - J. II . 
It . 13h 47 7m 

29. 	 I. I. k. 13h 14·2m 
30. 7h konjllnkce Merkura s Měs.ícem 
3!. J. . k. 7h 43'1 m 

14. 	3h Saturn v opposici se Slun
ccm - J. I. k. 11 h 33 '9111. - l6h 
konjunkce Saturna s Mě sícem. 

15. J. II k. 8h 15'3m 
16. 	J. I. k. 6h 2 8m - J. IV. z. 16h 

II'Om; Jupiter zap. 16h52m 
23h Uran v konjunkci se Sluncem. 

18. I. lIl. z. 17h 35'8m 
21• '1. I. k. 13h 29'5m 
22. ). II. k. lOh 50'4m 
23. 	J. I. k 7h 58'3m - lOh Merkur 

ve svrchn! konjunkci se Sluncem. 
28. 	J. J. k. t5h 25'1 m; Jupiter zapa

dá 16h 4m 

B řez e n. 

1. J. II. k. 13h 25'7m 5. Min. AlgolulO'9h - J. IV. z. 10h 
13'8m, k. 13h 12'3m• 2. J. I. k. 9h 53'9m - Min. Algolu 

'J) 8. 	 Min. Algolu 7'7h14'lh - 16h konjunkce Merkura 9. J. I. k. llh 49'6m s 	Měsícem. 10: 	 I h koniunkce Jupitera s Měsícem· 
3. 	 7h konjunkce Marta s Měsícem - ll. J. L k. 6h l8'6m - 7h Merkur v 

22h konjunkce Venuše sMěsicem, konjunkci s Martem; Mer. 59' sev. 
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12. J. III. z. 5h 35'4m, k. 8h 5S'8m; 22. J. IV. z. 4h 16'9m, k. 7h 25'9m' 

Slunce zapadá 5h 58m, Jupiter Slunce zapadá 6h 14m - A1in' 

vrcholí 7h 8m Algolu 15'8h 


13. 19h konjunkce Saturna sMěs. !C 24. 
trl 16. J. I. k. 12h 45 '2m 25. J. I. k. 10h 9'9m - Min. A lgo lu 

18. J. I. k. Sh l.t<Zm 	 12'6h 
19. J. ll. k. 7h 5tm - J. III. z. 9h 36m, 26. J. II. k. 10h 29'4m - J. III. z. 

k. 	12h 57 'lm 13h 36'4m, k. 16h 58'3m 
21. 	3h Merkur v největší výcl/Od/li 27. I. I. k. 4h 38'7m 


elongaci 18°35' - 5h rovnoden 28. Min. Algolu 9'5h 

nost jaml: začátek jara. €I 31. 


o u b 	e n. 
1. 	4h konjunkce Marta s Měsícem _ 20. J. ll. k. 7h :i4'1 m - Radiant vý

1h konjunkce Merkurd s Měsí zllacný mezi souhvezdlm Lyry a 
cem - J I. k. 12h 5'5m; Jupiter Herkula: Ly[idy ( Al<2í 1(J, r)+ 33°). 
zapadá 14h Srn . let r) chlý. Cinný do 22. 

2. 	J. II. k Uh 50m - 15h konjunkce (e 23. 

Venuše s Měsícem. '24. J. III. z. 5h37'3m, k 9h2'lm; 


3. J. l. 	k. 6h 34'3m Jup. vrcholi 4h 37m, Slunct! za 
6. 	 10h konjunkce Jupit t ra sMěsícem. padá 7h 6m - J. I. k. 12h 21 Om
7. 	20h Merkur ve spol/ni konjunkci Jup. zapddá 12h 45m 


se Sluncem. 21i. J. I. k. 6h 49'9m ; Slunce zapadá 

9. 	22h kOlljunkceSaturnasMěsíC'em. 7h 9m 

10. J. I. k. 8h 299m 27. J. II. k. 10h 9'9111 
~ 14. 28. 511 konjunkce Merkura sMěsíccm; 

17. 	 J. I. k. lOh 25'5m ť'J 29. 23h konjunkce Marta s Městcem. 

K 	v ě ten. 
1. 	J. III. z. 9h 368m; Jupiter zapadá 11. J. IV. z. t Oh 267m 


12h 21 m - Radiant význačný v ItJ 14. 

suuhvězdí Vodnáře: Aquaridy (C 2~. J. II. k. 7h 15'Ym 


. 	 (AR 338°, (~ -2°); let ry chty , 25. 12h Venllše v koujunkci s 'upi; 
ohony. Ci nný do 6. terem; Venuše 2°7' sev. • 	 I 

2. 9h konjunkce Venuše s Měsícem. 26. I. l. k. 8h 59'7m 
4. 	 1 h konjunkce Jupitera s Měsí 28. 1h konjunkce Merkura s MesÍ-; 

cem. - J. I. k. 8h 45'2m cem. - J. IV. z 4h 29'4m, k. 
5. 	20h Merkur v největši západni 8h 13'6m - 18h konjun kce Marta 

elongaci 26° :~6'. s Méslcem. 
6. 	 ~ 29. 2h úr lné zatmění Slunce u nás 
7. 	 4h konjunkce Saturna s Měsícem. neviditelné. - J. II k. 9h 52'Om ; 
9. 	8h J\1ars v konjunkci se Sluncem. Jupiter zapadá IOh SOm 

10. J. I. k. tOh 40 6m; Jupiter zapadá 31. 19h konjunkce Jupitera s Měsícem. 
11 h 49m 


Č e rve n. 

1. 7h konjunkce Venuše s Měsícem. !C 20. 
3 14h korzjul1kceS :lturnasMěsícem. 22. 111 sluno 1'at letní: začátek léta. 

J.> 	 5. 13h Merkur v konjunkci s Mať/em; 2b. 12h konjunhce Marta s Měsícem 
M~rkur 0° 21' již. 16h Merkur v konjunkci s lupi

6. 	J. III. k. 9h ~)- 6m; Jupiter zapadá terem; Merkur 1° 38' ~e v. 

tO h 24m @ 27. 


11. 3h 	Merkur ve svrchni konjunkci 28. 16h kO/zjunJ..ce Jupitera s MěsÍ
se Sluncem. cem - 22h konjunkce Merkura 


~ 13. s Měsícem. 

18. J. I. k. 9h 13'1m 	 S. ·1 

Vydavatel: Česká astronomická spo l ečnost v Praze. - Zodpovědný redaktor: 

. Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem F\nt. Reise na Král. Vyšehradě, 
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Duben 1919. r.
V E S T N l K ' ČIslo 5. (t. 1.) 

ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE: 

Vychází 4-krát ročně. - Redakce Praha VIII. Královská 428. 

oB S AH: Prof. Fr. Nu~l: Pražská hvězdárna v Klementinu. - Kterak postavím 
;právně 	 parallakticky montovaný dalekohled? - Zpráv)' spoLkové. - Při/oha : 


Karel A'nděl: Souhvězdi naši oblohy. 


~ Pražská hvězdárna V Klementinu. 
Napsal prof. Fr. Nušl. 

(Pokračování.) 

Je nej výš dllležito znáti vlastní velikost země, miti dobrou Z~l1l~
pisllou mapu a to nejenom k vůli vnitřnímu zai"izení, k vůli zeměqěl$tví, 
k dHi obyvatelstvu, kultuře, příslušnému rozdělení veřejných správních 
úřadů, vyměření claní a nespornému vytýčení hranic, aby se přc~ešl<..! 
p,'chmatům pro všecky účastníky škodlivýrn a sporům vleklým a ná
kladným. Tato pravá velikost, a dobré, spolehlivé mapy jsou však ne
dostižitelny bez součinnosti astronomie a bez přesného astronomického 
měření. Kdo by se chtěl o pravdivosti tohoto mého tvrzení přesvědčiti, 
nechť se dá poučiti o tom, co bylo v tomto ohledu vykonáno v Dánsku, 
Švédsku, Anglii a Francii a co se současně děje v zemích sousedních, 
k jaké dokonalosti vyspěly tyto práce, konané k obecným podnětům a 
na státní útrajy. Nechť pak čte i o různých udáních českých zeměpisců 
ve statistice Cech a nechť se pokusí z těchto udání a z bodů astrono
micky určených získati tak spolehlivá data, že by je bylo možno s o
němi cizozemskými srovnávati". 

Byl zvyklý pozorovati na velkých, těžkopádných kvadrantech a sex- , 
tantech rázu Tychonova, změněuých jen potud, že Ijiž byly opatřeny da
lekohledem, jenž však jenom zvětšoval jejich nedokonalosti. Ale nikdy 
ještě neviděl tehdejší nový div: zrcadlový sextant Hadleyův. I možno si 
pi'edstaviti, jak spěchal do Karlových Varu, kdy~ zvěděl, že tam dlí zna
menitý Gothský astronom Zach a že má vzácný Hadleyův sextant sebou. 
Sám o tom piše takto: "To byla dlouho toužená přlležitost, moei viděti 
anglický chronometr a Hadleyův sextant, o nichž. jsem již v knihách 
četl. A oboji, i s Ramsdenovým astronomickým dalekohledem měl tent 
znamenitý astronom (Zach) sebou. Trpěl tehdá zánětem očním a měj se 
všeho namáhání očr vystříhati, ale přece mj projevil nezapomenutelnou 
laskavost, a v mé přítomnosti pozoroval polední výšku Slunce a tak 
mne s celým způsobem pozorování seznámi)' Znal jsem obtíže jinýc,b 
přístrojů, a zvláše mého malého kvadrantu, jehož jsem v Teplé užíval 
a proto jsem se nemohl ani dosti pOdiviti pohodlné přesnosti tnkovvép 
sextantu a různým výhodám, jež skytá při pozorování a docliitelné pre~
nosU, o niž mne pan Zach ujišfoval a o nIž jsem s~ i sám· přesvědč!~, 
přepočítávaje některá jeho pOL..ororování. I nepřál jsem si nic toužebně1 1 

než míti 1aké t.akový sextant". A popisuje pak,jak byl šťast.en. když do.. 
brotivou pomocí preláta Kubla konečně sextant dostal. to t>ři tOpl vjd~l 

J 
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všecko David splněno! Bude moci měřiti na různých stranách Čech, určí 
zeměpisné základy pro mapování, stane se užitečným pracovnfke~. 

A cestoval a měřil. Jaká to byla někdy radost, popsal velmi ná
zorně takto: ,,24. časně z rána vyšel jsem z Hřenska provázen dvěma 
ženami, z nichž jedna nesla můj kufr se všemi přístroji a šatstvem, 
druhá kyvadlové hodiny, a šplhal jsem se na vysoký a příkrý skalní 
hřbet hned nad městem, po mokré a blátivé stezce s takovou námahou, 
že jsem, maje pouhý tlakoměr v ruce, sotva stačil ' oběma zatíženým 
nositelkám, ale zvyklým na takové cesty. S počátku pršelo zcela málo, 
ale později vždy silněji a hustěji, a sice bez ustání až do jt:dné hodiny. 
A jak pohodlná a příjemná byla ce~ta po Labi, tak namáhavá a únavná 
byla tímto skalnatým a lesnatým pohořím, neboť s nebe nejťn pršelo, 
ale mnohem častěji se s mokrých stromů lilo, a tím byl postup po kluzké, 
vodnaté a blátivé cestě neobyčejně ztížen". Ale David byl při tom zdráv 
a šťasten, a rád líčil juásy měřeni i krásy země a na konec napsal: 
"Procestoval jsem již Cechy dle všech čtyř stran, viděl jsem jejich ú
rodné roviny i drsná hors va a mohu proto ze zkušenosti ujistiti kaž
dého, kdo neprocestoval kraje labské, jejich skalnaté břehy od Lovosic 
až k Šandavě, že neviděl výborné znamenitosti a první zvláštnosti našÍ 
vlasti" . 

Všimněme si také, jak pečlivě uvažuje David \"šecky možné zdroje 
chyb a jak opatrně soudí. Určil na př. zeměpisnou šiřku Prahy a ob
držel z delší řady pozorováni 50° 5' 2J'. K tomu výsledku poznamenává: 
"Tato šířka liší se od oné, již jsem odvodil 16. a 18. prosince 1793 
o 11 sekund. Nenašel jsem dosud ani příležitosti, ani pomůcek, abych 
zkoumal, zda pochodí tento rúzdíl od různosti lomu světla v zimě a v 
létě, nebo od jiných příčin. Obyčejný způsob, jak se toho rozdílu zbaviti . 
byt by ovšem býval, vyhledati mezi oběma střed. Al'e já se domn(vám, 
že se tímto způsobem častěji více vzdalujeme než přibližujeme k pravdě, 
kterou jsme konečně obdrželi po mnohé námaze a práci. Protože se 
různila tato šířka od předchozí o více, než jsem mohl dle opravených 
deklinací tušiti, rozhodl jsem se vyzkoumati pomocí stejně vysokých 
hvězd v poledne a o půlnoci, které z obou určení šfřky je pravé". 
A neustal, až záhadu našel. 

Jiný vzácný případ jeho svědomitosti týká se udánf astronoma Ze
nona, že zeměpisná šířka Prahy je 50° 5' 30". Mohl snadno řfci: Zeno
nova pozorovpní nebyla dosti přesná. To však Davidovi nestačilo. Napsal: 
"Poněvadž si všemožně vážím každé práce, jež nás k pravdě blíže při
vádí, prohlédl jsem všecka Zenonova pozorování, uvedená ve vfdeňských 
efemeridách z roku 1780, abych 1110hl posouditi rozdíl, jenž vzniká tím, 
že dnes jsou deklinace Zenonových hvězd lépe určeny". A dospěl k 
následujícímu závěru: "Tak plyne ze sedmi výsledků zeměpisná šířka 
50° 5' 23". Z toho však vysvítá, že obdržfme z nejlepších pozorování 
astronoma Zenona téměř tutéž šířku zdejší královské hvězdárny, jako· 
jsem já obdrže~ z výšek Slunce·a hvězd. Tímto. souhlasem .stává se 
však památka astronoma Zenoná, tolik zasloužilého o zdejsf hvězdárnu, 
ještě .vzácnější a ůcty.hodri~jŠí'i. . 
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avid pomáhal také s Uttrowem dělati plány na hvězdárnu vldeň~ 
skou, a při tom zdůraznil, že ie třeba také v Praze zřfditi řádnou hvěz
dárnu. Vypracoval plány, a i vylíčil, jak krásně by se hodila k stavbě 
výšina Petřínská ~ ale nepochodil. Vláda našla v plánu mnoho chyb: 
"Stanovisko je velmi nebezpečné vzhledem k blízkým zásobám prachu 
v dělostřeleckém skladišti. Dále třeba uvážiti, že petřínská půda je hli
nitá, že Vltava smáčí úpatí Petřína a že Petřín vůbec jako hora přivodí 
vlhkost. Také se nezdá býti lákavým' stánkem pro budoucí kněze Uranie 
o~amělá, a od veškeré lidské pomoci tak vzdálená poloha hvězdárny na 
hoře. I bude proto třeba vyhledati nové stánoviště, jež by bylo spojeno 
s menšími místními povážlivostmi". 

David sice myslil, že by spíše prachárna byla měla býti přelo
žena jinam, vždyť i měšťané již dávno o to žádali - ale hledal nové 

' staveniště. A nalezl je. Vypracoval s adjunktem Bittnerem nové plány, 
flle mfsto hvězdárny dostal zlatou medaili a několik let před smrtí titul 
c.. k. rady. (Pokračováni.) 

Kterak postavím správně parallakticky montovaný 
dalekohl~d ? 

Parallakticky montovaný dalekohled má před azimutálně monto
vaným velké výhody, které se však teprve tehdy uplatni, je-Ii dalekohled 
přesně a správně postaven. Proto žádný astronom- amatér, který se 
může pyšniti parallakticky montovaným dalekohledem, nesmf litovati ná
mahy a času, aby si jej správně postavil. 

Málokterý amatér je tak šťasten, aby mohl miti dalekuhled stabilně 
postavený na takovém místě, odkud by mohl celou oblohu přehlédnouti. 
Kdo může dalekohled postaviti v zahradě, na balkoně, nějaké terase a 
pod., musí jej obyčejně po skončeném pozorovánf přenášeti do úkrytu 
pod střechu. Staví-li se dalekohled v zahr~dě, tedy bude nejlépe, když 
na mistě, odkud. se obyčejně pozoruje, dá si amatér zapustiti do země 
malý pilíř, na piliř připevni 3 malé kovové destičky, na kterých spočí
vají tři hroty neb šrouby stativu. Kdy~ pozorovatel určil jednou správnou 
polohu stativu, poznamená si na destičkách místa, kde šrouby stativu 
spočívaly, třeba tím způsobem, že v každé udělá malý důlek. Tím je 

. jednou pro vidy zabezpečeno správné postaveni dalekohledu, stačf pouze 
postaviti vždy špičky šroubu stativu do příslušných důlků v destičkách. Má-Ii 
amatér k disposici balkon, nechf si dá zapustiti do podlahy balkonu ko
vové destičky a v nich udělati důlky, aby vždy bylo možno uvésti dale
kohled snadno a rychle do správné polohy. 

Většina amatérů je omezena na pozorování z bytu, a mohu z vlastní 
zkušenosti potvrditi, že takováto "observatoř" ve většině případů úplně 
uspokojí. Arci, je 'při tom potřebf, aby byl výhled buď k jihu, neb k jiho
západu, po případě k jihovýchodu, a aby protější domy nepřekážely. Při 
pozorování z okna je také nutno, aby se v pokoji netopilo, neboť jinak 
vzniká oknem proudění studeného a teplého vzduchu, které způsobuje 
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tak vé eh~ěni vzduchu ž může pozorování llplně zn'emozniti. Pro po

zorování z 9kna fl hodí se dobře vysoké stativy,' které je nutno posta

viti na podlaze v pokoji před knem, protože e tím obzor velmi zrn nŠí, 

j dnak e dalek hl d při každém kroku otřásá. Každému, kd má ta

kovou " k nní observatoř" a ' tál by jednou před olbůu, jaký dalek 
hled si má koupiti, doporučoval bych vždy nízký stativ t. zv. stolní, který 

možno postaviti přímo do okna. Kdo má pouze vysoky stativ, mtlže jej 

lehce přeměniti na stolní stativ tím způsobem, že dřevěný spodek stativu 

(nohy) odšroubuje a na místo něho pf'išroubuje nízkou železnou třínožku, 


, ktel ou každý mechanik neb zručný zámečník může zhotoviti. ' Na konci 

k~ždé no~y třínožky budiž šroub se špičkou, na nichž dalekohled stojI! 


řil' zenv, že též délka dalekohledu je dtJležita, neboť zpravidla nelze 
ol kna pozorovati dar kohl dem vět fm než 21

/ 2 - 3 palcovým. Daleko 
výhodnějšími v tornt ohledu jsou reflektot typu Cassegrainova, IHi nichž 

~n . p . kenrií pozorování jih až do 6 pal ll, j likož JSOll a j třjkrM 
kr:lt j, než' tejn velké refraktory. • 

Při zařizování takovéto okenní bservatoře m žno postup val I asi 
takto: Dáme si zhotoviti z tvrdého dřeva desku asi 30mm silnou a tak 
velk u, aby zmfněný 'st lni stativ se na ni mohl postaviti. Deska tat 
mu i. ýti tak 11prav na, aby na kenníll1 rámu mohla býti dobi'e ul z na 
a šrouby pevnč přitažena. I u přitažení užijeme roubů s okřídlenou hla·v 

vou, a i takových, jakých se uživá ku připevnění fotografického přfstroje 
k stativu. Pak možno v piH minutě desku na okno připevniti, nebo zase 
sejmouti, když by bylo potřeba okno zavříti. Neopomeňme však posta
rati se něiakým zpi'lsobem o to, aby při upevňování desky na okno přišla 
tato vl.dy do přesně stejné polohy! Do této desky zapustíme pět železné 
Ileb mosazné destičky (stačí asi 3 cm do čtverce) na něž se pak stav 
šrouby stativu. 

Polohu těchto destiček určíme tím, že drtlekohled se přibližně po
staví do správné polohy, a místa, kde šrouby na desce stoji (neb na 
pilíři, či na podlaze balkonu) se označí. I(u přesnému postavení daleko
hledu poslouží amatéru vše<,becně tento návod: 

. Př dpok!ádám předev fm, že je paral1aktický stativ. opatřen děl nými 
kruhy, na nichž možn dečísti deklinaci a hodinový úhel, neboť tepr\' 
těmito kruhy nabývá parallaktický stativ své velké ceny. }(ruh deklinační 
j f1 zdělen na stupně, a tyto jsoll zpravidla očíslovány d O cio 9 na 
bě strany. Když dekHnačnl kruh ukazuje 0°, tedy má dalekohled sm 

, řovati k nebe' kému rovníku. Kruh hodinový je zpravidla rozdělen na 
I ' diny, takže celý kruh má 24 hodin a bývá číslován od O do 12 na 
obě · strany, ale najdeme též jiné způsoby člsl vání. Ukazuje-Ii hodin vý 
hrah O h, má . měřovati dalekohled k nebeskému poledníku. 

Nejdříve postavime dalekohled na zmíněné destičky tak, aby hodi
nová čili polární osa stativu směřovala svým hořejším koncem k sever
n;mu pólu - který ovšem, máme-li okno k jihu, nevidíme - čili aby 
svírala s vodorovným směrem úhel rovný zeměpisné ' šířce místa a měla 
poloHu od jihu k severu. Neznáme-Ii jižn[ směr, tedy si jej přibližně 
stanovíme pomocf gnomonu a Slunce způsobem, který v populárnfch 
astronomických knihách bývá popsán. Na to si vyhledáme blíže nebe
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ského poledníku a blit.kó rovnlku nějakoll hvězdu, jejíž deklinaci znám 
z astronomického kalendáře neb z efemerid. Co jsou to efemeridy? JS01l 
to tabulky, kde nalezneme polohu všech jasnějšlch hvězd na nebi, tedy 
jejich rektasce.nsi a deklinaci, dále jsou tam pro každý den předem' vy
počtené polohy Slunce, Měsíce a oběžnic, pro každý den hvězdný čas 
ve střední poledne, t. j. kolik uk~zují správně jdoucí hvězdné hodiny, 
když je v místě poledne, a ještě jiné užitečné tabulky. Nejdůležitější, 
astronomickým a nautickým účelům sloužící tabulky jsou: The Nautical 
Almanac (Londýn), Connaissance des Temps (Paříž), BerJiner Jabrbuch, 
k ľJčelllm populárnim a pro amatéry slouží Annuaire par Flammarion 
Pařiž), Astronomischer Kalender (Vídéň) a Sirius-I<alender (Lipsko). 

Když máme takto vše připraveno, vsuneme do dalekohledu okulár 
s nejmenším zvětšením, natočíme d3lekohlecl tak, aby se nalézal třeba 
na západní straně od hodinové osy a namíříme na vyhledanou hvězdu, 
aby seobjevHa uprostřed zorného pole. Nytti odéčteme na dekHnačufm 
~rtthl1 deklinaci této hvěz.dy, otočlme či-Ii přeložhne dalekohled tak, ahy 
byl východně od hodinové osy, znovu zaměfíme na onu hvězdu, a opět 
odečteme deklinaci. Deklinace v prvém případě odečtená budiž bl, v dru

, ltém případě 8,. Nej~ou.li tyto deklinace stejné, jest to znamenílll) Ž 
index II deklinačního kruhu není postaven správně, a mozno-li, tntlsi se 

opré.lviti" t. j. posunouti o hodnotu ~~I -;: Ó! , čímž se docílí, že v obou pl'í

padech vycházejí deklinace stejné. U lepších dalekohledll bývají indexy 
k tomu llčelu opatřeny korrekčnÍ1l1i šroubky. Nelze-Ji indexu opraviti, 
tedy si musíme zapsati nebo zapamatovati, o kolik nám udává index ne
správně . Na pře pi"j dalekohledu v západní poloze byla pozorovaná de
klinace 0l = +101

/ 2 °, při dalekohledu ve východní poloze 1~2 = -t 8'0°, 
tu je chyba indexu ' 

OJ - ~~ 10 '/2 - 8'0 _ PI O. 
2 2 ~ , 

to znamená, že při dalekohledu v západní poloze musí se vždy od Qdé
č(ené deklinace odpočísti hodnota ] 1/4 °, aby se dostal správný výsJedek, 
aneb ' při dalekohledu ve východní poloze musí se k odečtené deklinaci 
llOdnota ll/ <t o připoi::isti, čímž dostaneme v obou přfp3dech stejný vy"- ' 
' ledek: 

101
/ 2 - 11 /~ == 8'0 + 11 /~ == 9l

/ t o 

Takto opravenou deklinaci srovI1áme s onou deklinaci podle efe
merid. Je-li deklinace z efemerid většf, než jsme n,alezli) pak to znainentl, 
že hořejší konec nodinové osy musíme trochu nadzvednouti} je-'Ii menši, 
pak se musí spodní konce hodinové GSy nadzvednouti. To se provácil 
příslušným šroubem stativu tak dlouho, až dektinaceodečtená (a opravená 
na inde~ovou chybu) souhlasí s deklinací efemerid. Tím jsme docílili 
správný sklon hodinové osy, zbývá ještě opraviti směr této osy -tak, aby 
svislá rovina jí proložená protínala oblohu '! poledníku. Toho se docllí 
natočením stativu kolem svislé osy, čili jak říkáme natočením či opravou 
v azimutu. Vyhledáme si nějakou hvězdu blíže prvého vertikálu, tedy na 
východě neb na západě, avšak ne příliš nízko, nejméně asi 15- 20° nad 

,. 


/ 

I _ 
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obL. Jcm. Z~Hll dme na ni dalek hlťdem, tl odečteme deklinaci. S uhla
si-li od čtená (3 pravená) deklinace s deklinací této hvězdy podle efe
merid, pak je stativ správně postaven. Nesouhlasí-li, pak nutno stativ 
natočiti v azimutu, až se souhlasu docílí. Na kterou str~nu se má sta
tivem natáčeti, poznáme lehce: je-Ii při hvězdě na východě odečtená ' 
deklinace většl, než má býti, pak to ' znamená že hořejšl konec polární 
osy leží trochu k východu od poledníku, nutno tedy stativ tak natočiti, 
aby tento konec blížil se více k západu' je-Ii deklinace menší, než má 
býti, tu hořejšf . konec polární osy ležl k západu od poledníku. Naopak 
při západní hvězdě bude hořejší konec hodinové osy na v Ýchod od po ... 
ledníku v tom případě, když odečtení kruhu je menší než deklinace sku
tečná, a k západu, když bude odečtení větší. 

Při této manipulaci se nám pravděpodobně pozměnil poněkud sklon 
polární osy. Proto znova u'pravme ~ento sklon pomoci některé hvězdy 
v polednlku, na to je radno ještě jednou přesvědčiti se podle, hvězdy na 
východě neb na západě, zda-li není třeba opravy v azim~tll, popřípadě 
'se' pravování opakuje tolikrát, až nám deklinace v každém případě 
souhlasi. Tím je př€:sné postav ni dalekohledu dokončeno. Poznamenám 
si pokud m žno přesně místa na destičkách, kde šrouhy stativu spočí
vají, na nichž pak uděláme výše zmíněné díHky, aby se podruhé mohl 
dalekohled postaviti rychle do správné polohy. Je dobře, když máme ještě 
jinou kontrolll správného postavení, a tato ko.ntrola spočívá v tomt : 
Když máme stativ definitivně a přesně postavený, namiřme dalekohled 
na nějaký vzdálený předmět, možno-I! na jižním obzoru, na př. telegrafní 
tyč, význačný . strom, věžičku a pod., a odečteme pokud možoo přesně, 
kolik udává hodinový a deklinační kruh; tyto hodnoty si zapamatujeme 
a zapíšeme. Chceme-li později se přesvědčiti, zdali stojí stativ správně, 
stačí namířiti dalekohled opět na zvolený předmět, a srovnati, zda-li ode
čtení hodinového a deklinačního kruhu souhlasf se zapsanými hodnotami. 
-Aby se nám sklon hodinové osy neměnil, neopomeňme všechny tři 
šrouby, na nichž stativ spočívá, řádně pojistiti, aby se nemohly otáčeti, 
p.ejlépe pojistnými maticemi. , 

Jest nezbytno ještě podotknouti, že též hodinový kruh míae mlti 
indexovou' chybu. Dříve však, než zjistíme tuto chybu, je nutno zjistiti 
a po případě odstraniti t. zv. kollimačni chybu. Je to odchylka, . která 
vzniká tím, že optická osa dalekohledu není přesně kolmá k ose de
klinační. Zjistíme ji tím způsobem, že namíříme dalekohled na nějaký 
vzdálený předmět na obzoru, 'li'!ožno-li blíže nebeského rovníku, při čemž 

. dal k hled je třeba na západní straně hodinové osy, a odečteme hodi
nový llhel na hodinovém kruhu. Na to přeloŽíme dalekohled na východni 
stranu h dinové osy, namfříme na týž předmět a znovu odečt me hodi

' nový úhel. Jsou-li o.bě odečtení stejná, nemá dalekohled kollimační chyby, 
nejsou-li stejná, pak je kollimačnl chyba rovna přibližně polovičJ.1ímu roz
dílu obou odečtení ve stupních. Je-Ii tato vada značnějŠÍ, pozorovatelná, 
tedy je radno ji odstraniti, což je vždy možné. Za tím účelem uvolníme 
šrouby, kterými je roura dalekohledu přitlačována k t. zv. kolébce nebo 
k objímkovým kruhům , vložíme mezi kolébku a rouru tenký plfšek na 
jednom konci kolébky, šrouby přitáhneme a znovu měříme kollimačn 
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chybu, což se opakuje tak dlouho, až je zcela odstraněna neb nezna
telná. Na které straně je třeba plíšky podkládati, poznáme lehce zkusmo. 

Je·li kollimační chyba od.straněna, pak můžeme zjistiti index.ovou 
chybu h0dinového kruhu buď libelou, neb pcmocí správného času. Jestli
že vyčnívající část deklinační osy dalekohledu, na které bývá závaží, je 
válcovitá, pak možno použíti podobně upravené libely, jaké se uživá při 
pasážniku ke kontrole sklonu vodorovné osy. Na "obou koncích libely 
jsou jakési nástavky, které můžeme si přípqdně zhotovHi z plechu a které 
mají výřez tvaru 1\. Libely používá se tak, že se položí těmito výřezy 
na osu, při čemž je libela nad osou, neb i pod osou, jsou-li zmfněné 
nástavky upraveny k zavělení na osu. -Na jedné straně musí býti výřez 
opatřen korrekčn'fmi šroubky, kterými se libela 1ak seřídí, aby byla bublina 
uprostřed, když je osa vodorovná. Takto upravenou libelu pos,tavíme na 
válcovitou část deklinační osy dalekohledu a uvedeme tuto osu do pO
lohy přesně vodorovné. V tom př·ipadě má hodinový kruh ukazovati na ,
nu!u , případná odchylka je jeho indexovou chybou] kterou možno-li od
strani~e, aneb 'si ji zapamatujeme a zapíšeme. . (Pokračování.) . 

.~ .., 
•• I 

Zprávy Spoleénosti. 

Nové členy upozorňujeme, že zasíláme loni vyšlá 4 čísla 
~. 	 Věst'níku s počátkem článku prof. dr. Nušla "Pražská hzězdárna v 1<lelŤlen

tinu" a 40ti str. částí přílohy K. Anděla" Souhvězdí naší oblohy" za předem 
zaslaných K 5'- , pouze Věstnlk (bez přílohy) za K 3'50, jen přílohu za 
K 2'- včetně obalu i poštovného. Doplníte si tím letošní pokračování 
článku i přílohy a prosp~jete zájmům Společnosti. Objednávejte poštov. 
pouk., řízenou ,na pokl. C. A. S. Karla Nováka, Smíchov, Královská 716. 

Veřejné . přednášky a vycházky v letošním jarním období:- Dr. 
Jar. Šafránka ,,0 kyvadle" s pokusem Foucaultovým 6. března ve fys. úst. 
čes. univ. na Karlově, prof. Jar. Zdeňka "O Stun~i" ] 5. března a prol 
Dr. Nušla "Modr é Slunce" 15. dubna ve fysik. úst. čes. ·techniky. Za 
četné účasti konaly se 2 vycházky do klementinské hvězdárny ve dnech 
5. a 6. dubna. ' 

S ch ů z e. Členská schůze dne 11. ledna odbývala se za přítomnosti 
46 členů. Přednášel prof. dr. Nušl: "O radiotelegrafii". -' Čl. schůze 
29. března. Přitomno 57 členů. Přednášel prof. dr, Nušl: ,,0 Slunci". 
Čl. schůze 24. dubna. Přítomno 74 členů. Přednášel prof. Jar. Zdeněk: 
"O dráze Měsfce". 

V a I n á hro m a d a. Odbývala se 9: února za účasti 45 členů. 
Nově zvolený výbor: předseda Dr. Kazimír Pokorný (Kr. Vinohrady, 
u Riegrových sadů 8), místopředsedainž. ·Vj,ktGr Rolčík, j.ednatelka 
l ...ida Rolč(ková (Vršovice '498), pokladník Karel ' Novák, .Ú'řed. Zemské 
banky (Smíchov,. KFáloysk~ .716):·.. ..- Ost~ní členové. vyboru:: -profesor 

" 
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Jar. Zdeněk, inž. · jos. Petrák, inž. Jar. Štych, dr. V. Zelinka a učitel 
Karel Anděl. - Náhradnici: inž. V. Borecký, Jos. I<lepešta, inž. Fr. Plachý 
a inž. J. Jeřábek. - Členský roční příspěvek ponechán v stejné výši 
jako loni. 

Cle n s tví. Společnost přihlásila se za člena Société Astronomique 
de France v Paříži, pak Jednoty českých mathematiků a fysiků v Praze 
a Osvětového svazu v Praze. 

Pře d náš k y. Jednota čes. math. v PMze pořádá za součinnosti 
naší Společnosti v květnu cyklus pěti přednášek o účastL Francie na roz
voji exaktnich věd. Vždy v sobotu v 6 hod. (počínaje 3. květnem) ve 
fys. sále čes. univ. na Kar!ově. Členové, zúčastněte se v hojném počtu I 

• 
y č s t II í k. K tomuto číslu jsou přilozeny lož.cnky. Zapra v Iledu- . 

platky za Ionský rok! Prestáváš-li být členem Společnosti , vrat lolo 
cislo a vystoupení řádně oznam I - Dotaz: Kdo by umístil v krajinských 
časopisech informačnÍ- články o Společnosti? 

Z á kry t h v ě zd y Zeta Tauri Měsícem pozoroval mnoho na kh 
členú. Zpráva dána stručně dq, denních listů, protože do té doby .prve 
čislo Věstníku nemohlo vyjíti. Zádáme členstvo , aby s námi dělilo voje 
poznatky při zákrytu. Pro poledník pražské hvězdárny (I{lementinum) 
vypočítal zákryt náš pilný člen, p. Vilém Novák, městský ll č . v Jičíně. 
Bohužel, nebylo pro tiskové obtíže možno uveřejniti jeho článek celý 
(i s nomogramem). 

Dar y. Do spolkové knihovny darovali: Inž. J. Marhold Svante 
Arrheniovu Die Vorstellung vom Weltgebaude jOl ' Wandel der Zeiten a 
Oas Werden der Welten, inž. V. Boreckt Littrowovu Die Wunder des 
Himmels, Ot. Matoušek sbírku rozprav Ceské akademie věd, sl. Růž. 
Studničková již druhý dar Heisův Atlas coelestis a Argelandrovu Neue 
Uranometrie z pozůstalosti svého otce, nejmenovaný náš člen Handbuch 
der astronomischen Instrumentenkunde od Ambronna, Newcomb- Engel
mannovu PopuUire Astronomie a Scheinerovu Populare Astrophysik, Boh. 
Routa z Dejvic Flammarionovy Vědecké úvahy a Populární Astronomii, 
Lidová hvězdárna v Pardubicích pílvodní Carchesiovu Hvězdářem :madno 
a rychle. - Pan továrnfk WaJdes z Vršovic datoval 200 K, pan Boh. 
T~outa z Dejvic 5 K, Lidová hvězdárna v Pardubicích 2 K, sl. Viktorie 
~ováková z Prahy 5 K, pan J. Hamerský 3 K a pan A. Tichavaz Pod
mokel 1 K. Všem Vám dfk! 

-...,------- - .... - '_.. - .. -~ .. " -- .... _- - - --- - --- ..- ... - ---,.:.:------c:--:-.---~ 

V Ida . tel : Č ;,ká a trotlom ická spol blOst v PrBl. .' Zodpovr.dný rf>di'iKtnr : 
. '. . Ing. J~J osJ",y ty·": -. Ti kem "nt. Rebe ·l1d hl AI. Vysehr"dé. 

" 
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ČE SKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE. 
Vy ch á z í 4 - krá t ročn ě . - R e d a ke e P r a h a V I I I. Krá lov s k á 4 2 8. 

o B S AH: 4. květen -19/9. - Prof. Fr. Nuši: Pražská hvězdárno v Klementinu. -
Kterak postavím správně parallakticky montovaný da/ckol7led? - I. Malíř: O periodách 
po;lu skvrn sluneénich. - Zprávy spolkové. - Astronomická zpráva na červu/cc 

prosinec 19/9. Příloha: Karel Anděl: SOUllVězdi naši oblohy. 

V prvém jaře naší zlaté Svobody vracel se její spolutvůrce, dříve 
neznámý, nyní však každému drahý syn Slovače, Dr. Milan Rostislav 
Stefánik, do mil~né, staleté poroby zbavené Vlasti. 

Radostně vzrušeni, připravovali jsme se k vroucímu uvítání mla
dého hvězdář~ a reka, jehož jméno vyslovoval uctivě, vděčně a hrdě 
každý věrný Cechoslovan. Těšili jsme se na Štefáni~a, očekávajíce od 
něho podporu svých snah. Ale marně! Těžká pě~t nelítostného Osudu 
vyhnula se všem miliony prokletým vyvrhelům a dopadla drtivě na 
jednoho z nejlepších synů našeho národa. 

Na prahu osvobozené Vlasti, na cestě ke drahé matičce, zastihla 
jej hrubá pěst a jen bezduché, zkrvácené tělo reka zlíbalo milovanou 
půdu. Bleskem rozlétla se stručná, zdrcující zpráva o jeho tragickém 
skonu. Naše naděje, naše chlouba, Štefánik byl mrtev I Ne~patřili jsme 
svého hrdinu, nemohli jsme stisknutím ruky uvítati toužebně očekáva~ 
něho bohatýra Svobody. 

Lze nám uctíti pouze jeho památku! Zasloužil si toho .iistě měrou 
nejvrchovatější. 

Jakmile se alespoň z části zmírnil náš bol a my začali se Slll iřo
vati s tvrdou, neodvratnou skutečnosti, vystoupil náš člen, p. dr. J. Hraše 
s ná~bychom uctili památku Štefánikovu postavením sluneční 
observatoře. 

Náš výbor, uvítav podnět, pozměnil jej po úradě s odbornými 
kruhy tak, aby uctění památky Štefánikovy stalo se zbudovánfm: 

Lidové hvězdárny Štefánikovy v Praze. 
Tento návrh schválil také i p. dr. Scheiner, starosta Č. O. S.' 

slíbiv součinnost mohutné organisace sokolské, mínivší prvotně uctíti 
památku Štefánikovu pomníkem. 

V dohodě s p. dr. Scheinerem usneseno spojiti pf"Jští hvězdárntr 
s menším pomníkem a ihned zahájiti akci ke sbíráni příspěvků. Prvý 
větší obnos získán byl vzácnoů ochotou našeho cestovatele a spiso
vatele Jana Klecandy-Havlasy, který nezištně přednášel ve Smetanově 
síni v Praze, dne 31. května t. r. o svém příteli ' Štefánikovi na thema 
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"Se Štefánikem na Tahiti". Laskavou podporou osob. tajem. presiden
tova p. lar. Císaře, získán za protektora přednášky pan president T. G. 
Masaryk. 

Hrubý výtěžek přednášky činil K čs. 5298'- a po úhradě výloh 
'K 883'75 (plakáty, promltánl, místnost), zbyl čistý výnos K 4414'25. 

Rozhodnutím p. presidenta T. G. Masaryka věnován účelu tomu 
také výtěžek sbírky úředníků ministerstva veřejných prací K čs. 5000'- 
a dary došlé do presidia rady hlay. města Prahy K čs. 721 '-, kteréž 
slož.il u Zemské banky p. dr P. Sámal, kancléř R. C. S. 

K vedení celé akce ustavil se zvláštní výbor, zvaný "Výbor pro 
L.ctěni pamá y Y" a to takto: pr t1 ťI general. insp. 
českoslov. armády dr. J. S. Machar, místopředsedové: dr. František 
Nušl, prof. české techniky, dr. K. Herain, delegát C. O. S., jednatel 
d . J. Hraše, pokladník ing. Václav Burecký, zapisovatel uč. Karel Anděl, 
dále Jar. Císař, osobní tajemník p. presidenta R. Č. S. a K. Dvořák, 
delegát Č. O. S. 

První snahou Výboru ovšem musí býti, aby shromáždil značné 
prostředky peněžnl, kterých uskutečnění myšlenky té bude vyžadovat:' 
V měsíci řfjnu obrátil se výbor k širší veřejnosti provoláním v denních 
listech, aby k uděni památky Štefánik0vv skládány bylv dary u Zem~ké 
banky v Praze na účet "Fond lidové hvězdárny Štefánikovy v Praz.e." 

Na účet ten složili: sl. dr. Alice Masaryková Kčs. 385'-, p. dr. 
J. S. Machar, p. Liegert, p. Klíma} p. G. Dubský, naklad., p. dr. V. Ro
sický po 100 K ČS., p. Fr. Urban a p. A. Talacko po 20 K čs., p. A. 
-Krofta a p. E. Sedlář po 10 K S., takže nyní vykazuje vklad 10.980'- K čs. 

Podrobný program činnosti Výboru není dosud hotova bude S ním 
členstvo é. A. S. včas seznámemo. 

Zatím nech! každý v kruhu svých znamých a přátel VL:bu zuje zájem 
pro lidovou hvězdárnu, aby dary četněji se scházely . 

• 
Pražská hvězdárna v, Klementin~u. 

Napsal prof. Fr. Nušl. 
(Dokončení.) 

Smrti Davidovou konči první velké období pražské hvězdárny. 
Tehdy byla hvězdárna: Observatorium 1egium Pragense nebo: Konigliche 
Prager Sternwarte. Řiditelové měli ' titul královských astronomů a byli 
jmenováni zcela samostatně, nezávisle na universitě, veřejným konkursem 
vypisovaným výslovně na místo královského astronoma pražské hvě
zdárny. Byli to čeští jesuiti latinsky a německy vychovaní: 

Josef Stepling 1751-1777 (26) 
Frant. Zeno 1777-1781 ( 4) 
Antonín Strnad 1781-1799 (18) 
Aloi~ David 1799-1836 (37) 

Roku 1837 vydal J. V. Krombholz, M . . Dr. a prof. fysiologie nřl 
universitě v Praze sborník: Topographisches Taschenbuch von Prag 
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s věnovamm: Den zu Prag versammelten Naturforschern und Aertzten 
Deutschlands hochachtungsvoll gewidmet. V t'Jmto sborníku, na jehož 
textu spolupracovali nejpovolanější. pracovníci tehdejší doby, je hvězdárně 
věnován zvláštnf článek v oddílu V. nadepsaném: Bildung der Einwohner. 

První článek tohoto oddílu jedná o řeči a vědecké a umělecké 
produktivitě obyvatelstva. Stav tehdejší germanisace je tu velmi názorně 
takto vystižen: Die deutsche Sprache, als die seit Josephs II. Regierung 
bei den hohern 8ehorden und Lehranstalten ubliche, hat auch im Ge
schaftsleben und im geselligen Verkehre der Landessprache den Vor
sprung abgewonnen, ohne jed och die gebildetere Einwohnerklasse der 
Erlernung der letzteren zu uberheben, da die grossere \rolksmasse, der 
Werk- und Arbeitsmapn, grosstentheils bohmisch spricht. Indes sucht 
aucn dieser Theil die Kenntnis des Deutschen, - und dieses gegen
seitige Bedurfniss der Verstandigung, das bloss zur nothdilrftigen Er
lernung beider Sprachen Anlass gibt, durfte es eben erklarlich machen, 
wenn man Beide nicht selten fehlerhaft sprechen hort. 

Druhý článek pátého oddílu je nadepsán: Unterrichtsanstalten a po
pisuje na 107mj sTárikách podrobně všecky fakulty a ústavy universitní 
a stručně i školu reálnou, technickou, gymnasia a ostatní školství. Mezi 
universitními ústavy není hvězdárna uvedena. 

Třetí a čtvrtý článek jedná o krásných um~ních a o divadle 
a hudbě. . 

Pátý článek je nadepsán: Die k. k. Sternwarte, šestý: Gelehrte 
Gesellschaften a sedmý: Sammlungen. 

Odtud je patrno, že hvězdárna byla všeobecně uznávána jako 
samost'ltný ústav, na universitě fehdá nezávislý. Také je to ještě po
tvrzeno v samotném pátém článku na str. 313 větou: Nach der Auf
Iltbung des Jesuitenordens im J. 1773 ubernahm der Staat die Stern
warte a na str. 316 závěrkem článku: Die Leitung dieser Anstalt ist 
seit Daviďs Tode dem Adjunkten Ad. Bittner anvertraut. Die Besetzung: 
der Stelle des Astronoms und zugleich Direktors der Sternwarte befindet 
sich dermal im Zuge der Vtrhandlung, und die mit dieser Stelle ver
bundene Professur der praktischen Astronomie wird von dem Professor 
děr hohern Mathematik J. Kulik suplirt. 

Zřetelně je tu oddělena hvězdárna a její řiditel od vyučovacích 
úkolů university. Také se tu naposled činí zmínka o sam.ostatném titulu 
astronoma. V druhém období, jež Bittnerem. začíná, zmizel tento titul 
úplně a místo královské hvězdárny objevuje se na razítkách, vignetách. 
na dopisních papírech, v tisku i v úředním jednáni buď jen stručný 
nápis k. k. Sternwarte nebo úplnější k. k. Prager Sternwarte. Hvězdárna 
stá vA se rakouskou státní hvězdárnou a jejími řiditely jsou jmenováni 
výhradně němečtí profesoři pražské university: 

Adam Bittner 1837 -1844 ( 7) 
·Carl Kreil 1845-1851 ( 6) 
joseph Bohm 1852- -1868 (16) 
Carl Hornstein 1868-1882 (14) 

V "tomto druhém obdob!, až do lozdělení pražské university roku 1882: 
vystřídala se na pražské hvězdárně, řízené výlučně německy, řada prr,
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covníků německých i českých. Z těchto jmenuji na př. prof. Seydlera, 
Sfrouhala, Grusse, Bečku, Lásku, Rosického. Ti všichni spolupůsobili 
při vědeckých pracech a publikacích, jimiž hvězdárna representovala 
astronomii království českého, čili V · doslovném smyslu "die bohmische 
Astronomie". A proto měla býti hvězdárna při dělení university r. 1882 
ne-li vrácena svélTIU českému původu, tedy a:)pon tak neutralisována, 
jako universitní knihovna; také kníhovna hvězdárny byla vzácná a ne
dělitelná, protože sestávala z ' darů téměř celého světa, a i její museum 
bylo stejně vzácné a nedělitelné, protože obsahovalo památky z dob 
Tychonových a jak Pelcl pravi: "noch einige andere von geborenen 
Bóhmen verfer~gte und in der erwahnten mathematischen Kammer aut
bewahrte Kunstwerke." 

Že hvězdárna tehdá nebyla aspoň neutralisována, nýbrž naopak' 
že rakouská vláda ji celou ponechala jen německé universitě, to poci
ťujeme jako iednu z křivd, jimiž byla česká kultura v Rakousku vůbec 
utlačována. České universitě dostalo se úsilovnou prací prof. A. Seydlera 
teprve po osmi letecr skrovného ústavu astronomického a při tom 
musil ještě český profesor astronomie přednášeti . i o theuretické fysice, 
aé výborný český fysik Koláček dávno čekal na jmenováni, zastrčen na 
gymnasiu' v Brně. . 

Po rozdělení uni versity od rokLl 1883 byl třicet let řiditelem hvě
zJárny L::ldislav Weinek a začalo poslední období před převratem, jež 
je vyznačeno úplným zgermanisováním hvězdárny. Po odchodu posled
ního z českých pracovníků, profesora Qrusse, byla nejenom správa 
hvězdárny, nýbrž i všechen personál německý. 

Současně vznikl mezi některými .členy profesorského sboru ně, 
mecké university a řiditelem Weinekem spor o to, zda je hvězdárna 
"SLlmostatný státní ústav, čili jen universitě podřízený. 

V prvl1lm období, dokud byli řiditely členové řádu jesuitského, 
není pochybnosti, že hvězdárna byla ústavem zcela samostatným. Slou
žila současně univl rsitě jako' pomůcka vyučovac[, poněvadž její řidite
lové byli profe ..;ory university, ale nebyl,,! žádným dekretem odevzdána 
université ani v prvním ani ve dru:1ém období. Měla však zvláštní pri
vilegia, jimiž se podstatně lišila ode všech ústavů universitních. Rjditel 
jmenoval sám Obl asistenty, sám jim dával dovolenou a je pro
pouštěl. Mimo to l"orespondovala hvězdÁrna pf'ímo jako . samostatný 
·ll.;tav nejen s ostatními hvězdárnami, nýbrž i s ministerstvem a s místo
držitelstvím, Od roku 1839 tiskla vlastní annály. 

Právo přlmé korrespondence s miniMerstvem a s m'ístodržitelstvím 
dalo první podnět k rozporům v profesorském sboru. Profesor Weinek 
o tom napsal: "Das Recht., mit Stattha\terei und Ministerium in rtinen 
Angelegenheiten des Observatoriumsd. i. mit Bezug auf dessen Beobachtungs 
und Fors~hungs-Aufgaben, (welche mit Lehrzwecken und mít der Uni
versiHit nichts zu tun haben) direct zu verkehren, tand ich bereits bei 
meiner Berufung nach Prag (1. Oct. 1883) vor und kann es aut Grund 
des Exhibiten-journals der Sternwarte und ihrer sehr grossen Acten
sammlupg bis in das erste Oecennium dieses jahrhunderts nachweisen. 
V/ahrend meiner Zeit wurde es · dadurch sanctioniert, dass ieh alle" be-

I ~ 
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zliglichen .Entscheidungen des Ministeriums entweder 'direct- oder durch 
die Statthalterei zugeschickt erhielt. - lm ]ahre 18~O wollte man nun? 
ich weiss nicht aus welcnem Grunde, dem Prager Observatorium dieses 
filr dasselbe sehr . -ertvolle Recht nehmen. Die Sache kam vor das 
Professoren-Collegium, und man wahlte in Anbetracht der Wichtigkeit 
dieser Angelegenheit eine 5-gliedrige Commission: Mach, Durege.J Maly, 
Bachmann und mich. Mach libernahm das Referat und berichtete dem 
Collegium, dass ' die Commission keine Veranlassung habe, eine Aende
rung der bestehenden Ver.haltnisse vorzuschlagen. LJie Herren Collegen 
stimmten dem zu." 

Ministerstvo odpovědělo' výnosem, jenž obsahuje rozhodnutí ra
kouské vlády, že hvězdárna je integrující součást německé university, 
ale fe se uznávají její zvláštní privilegia. . 

Po třech létech docílil profesor Weinek potvrzeni samostatnosti 
hvězdárny z jin é strany. Stěžoval si k místodržitelství, že astronomický 
ústav éeské university publikuje v časopise Astrcnomische Nachrichten 
pod názvem: "K. k. bohmische Sternwarte in Prag" Weinek odůvcdnil 
své podání rozkJadem, že pražská hvězdárna v Klementinu je jediná 
hvězdárna v Cechách, označovaná ode dávna titulem "Bohemian 
Observatory of Pfague" nebo "k. k. Sternwarte in Prag" a ku konci dodal: 
... so ist der, von czechischer Seite jlingst fUr das gem-mnte astrono· 
mische UniversiHits-Institut gewahlte Titel wohl geeignet, Irrungen der 
unliebsamsten Art beziehungsweise Schadigungen der alten k. k. Stern
warte in Prag, welche auf Grund ihrer vielen Publicationen die wert
vollsten Blichersendungen erhalt, herbeizuflihren, 

Místodržitelství odpovědělo přímo Weinekovi dopisem, jenž obsa
huje opis místodržitelského rozhodnuti, adresovaného děkanství české 
filosofické fakulty, v němž je řečeno výslovně: "ln der koniglichen 
Hauptstadt Prag existi~rt bisher weder eine "deutsche" noch eine 
"bohmisch~" Sternw(1rte, sondern lediglich eine k. k. Sternwarte. 

Také adresa dopisu tohoto, jenž je podepsán vlastnoručně Thunem, 
jest uznánfm oficielního názvu "K. k. Sternwarte., neboť znl: Sr. Hoch
wohlgeboren dem Herrn Professor Dr. L. Weinek, Direktor der k. k. 
Sterwarte in Prag". Řiditeli českého astronomickÉ'ho ústavu bylo učiněno 
stejné sdělení, ale nikoli přímo, nýbrž prostřednictvím děkanství české 
filosofické fakulty s,1ovy : "zur eigenen Darnachtung und weiteren Ver
standigung des Prof. Dr. G. Gruss." 

Mám před sebou 78 ročnfků analů pražské hvězdárny ale v žádném 
z nich není tištěno: Universitats-Sternwarte, nebo Sternwarte der k. k. 
Universitat nýbrž jen K. k. Sternwarte in Prag, nebo hned za úvodem 
ve velkém nadpise: Geographische Lage der Prager Sternwarte. . 

Roku 1896 bylo hvězdárně vzato právo pfímého styku s minister
stvem a s místodržitelstvím a jen právo samostatného jmenování assi
stentů ponecháno, ač profesor Wteinek všecky doklady snesl, aby samo
sťatnost hvězdárny uhájil. Mezi jinými důvody ~apsal: Das Institut der 
Sternwarte unterscheidet sich ganz wesentlich von den iibrigen lnstltuten 
der Universitat dadurch, das" dasselbe noch einen von d~r Universitat 
und ihren Zielen vollig unabhangigen Charakter b~sitzt. Es ist damit 
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die Tatigkeit der Sternwarte als Observatorium d. i. als Statte der fort
11ufenden astronomischen, meteorologischen und magnetischen 8eobach
tllng gemeint. Diese Tatigkeit ist bedeutend umfassender als jene, welche 
mit der Lehrkanzel der Astronomie bei seiner Anzahl von 3 bis ti Horern 
vcrknlipft isi. Flir die letztere waren gewisse Instrumente der Sternwarte 
unci auch beide Assi$tenten derselben, soweit die Prager Verhaltnisse 
1:1 Befracht kommen, vollkommen liberfliissig. Dass dieser doppelte Cha
ra kter der Sternwarte besteht, erhellt am besten daraus, dass der Di
rektor mit dem Schlusse der Vorlesungen an der Universitat nicht auch 
die Tatigkeit der Sternwarte einstellen darf, sondern dass ftir ihn selbst 
die Haupttatigkeit erst dann beginnt und insoferne dessen Feriendauer 
viel beschrankter, als bei den librigen Universitats~Professoren ist. Wie 
es ferner Sternwarten ohne Lehrkanzel der Astronomie gibt, kann es 
auch Lehrkanzeln der Astronomie ohne Sternwarte geben, wie letzteres 
an mehreren Universitaten statthat, wo ein astronomisches Kabinet das 
Fehlende ersetzen muss und oft allch ausreichend ersetzt. 

Ze všeho co dosud bylo uvedeno, vysvítá, že "k. k. Sternwarte 
in Prag" nebo "k. k. Prager Sternwarte" representovala se vědomě vůči 
vědeckému světu jako samostatná rakouská hvězdárna v Praze a také 
ie byla jako samostatná ubservatoř uznávána. Totéž vyjádřil profesor 
Weinek velmi zřetelně slovy: "Die seit Mitte des vorigen jahrhunderts 
bestehende Prager Sternwarte, die ihr Staatsgebaude im hiesigen 
Clementinum besitit, flihrte bestandig den Titel: "k, k. Sternwarte in 
Prag" und wurde auch stets als Sternwarte von Bohmen betrachtet, 
weshalb sie vom Auslande zumeist als "Bohemian Observatory of 
Prague" oder schlechtweg als "Observatory of Prague" bezeichnet wird." 

Z toho však dále vyplývá, že dnes, kdy Praha je střediskem samo
statného státu, je tato výslovně jediná pražská hvězdárna nesporným 
majetkem tohoto státu. A jestliže dříve právem o ní rozhodovala ra· 
kouská vláda a nikoli úřady akademické, pak také v novém státě aspoň 
stejným právem o ní rozhoduje československá vláda, která hned po 
převratu, v listopadu 1918 odevzdala zatímní správu hvězdárny do 
.mých rukou. 

Toto čtvrté, popřevratové období pražské hvězdárny je dosud 
-'jistě velmi neutěšené. Ale nezoufejme a nen'afíkejme, Přičiňme se všichni 
. aspoň trochu tak trpělivě, houževnatě a vytrvale jako Milan Štefánik, 
:aby československá vláda na českou a slovenskou astronomii zapome
-oouti nemohla a to čtvrté období bude jistě brzy utěšenějšf. 

V Praze, 10. října 1919. 

Kterak postavim správně parallakticky montovaný dalekohled? 
:(Dokončení.) 

Je radno určovati indexovou chybu při obou polohách dalekohledu, 
t. j. jednou při dalekohledu na východ, po druhé na západ od polární 
osy. Nev-yjdou-Ii př-.! tom odchylky stejně, pak je skutečná indexová chyba 
rovna arithmetickému středu obou měření. 
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U dalekohledů, na jejichž deklinační osu nelze položiti libelu, aneb
není-li potřebné libely po ruce, dá se hodinová indexová odchylka určiti 
pomocí správného času. Správný čas možno v Praz~ získati podle 
poledního znamení praporem na Klementinu, na venkově podle nádražního 
signálu, který se dává nynl z klementinské hvězdárny, nyní se též stříU, aneb 
případně podle dokonalejších slunečních hodin, vezme-li se patřičně zřetel 
k časové rovnici. Pak se postupuje takto: Pro něja~ou hvězdu, jejíž rektas
censi z efemerid známe, vypočteme si třeba dobu její kulminace, a přesně 
v tom okamžiku dalekohled na hvězdu nařldfme; odečtení na hodinovéQ1 
kruhu dává pak, přímo velikost indexové odchylky. Arci je opět radilI) 
určiti tuto odchylku v obou polohách dalekohledu a z obou hodnot vzíti 
arithmetický střed. Pro ony amatéry, kterým dělá vypočtení kulminace 
hv ězdy ieště obtíže. stůjž zde stručný návod: Hvězda kulminuje vždy 
v tom okamj.iku, kdy hvězdný čas se rovná její rektascenci. Proto tat o 
úloha je vlastně úlohou. proměniti daný hvězdný čas v čas střednr. Na
lezneme si v efemeridách hvězdný čas ve střední polfdne toho one, 
a. odečteme jej od rektascence hvězdy. Zbytek nám udává. o kol1k hvěrd
ných hodin po poledni hvězda kulminuje. Zbývá ještč přeměniti hvězdné 
hodiny. minuty a sekundy ve střední hodiny, minuty a sekundy, což lze 
lehce provésti, pamatujeme-li si, že 

1 hvězdná hodina = 1 střední hodina - 9'8s 

1 " minuta = 1 " \ minuta - 0'28 

K usnadnění přeměny hvězdných hodin na střední a naopak nalezne me 
v efemeridách pohodlné tabulky. Přiklad : Má se určiti, v kolik hodin 
kulminuje dne 20. května 1919 hvězda Spica čili (Alfa) ct Panny. Pudle 
astronomického kalendáře je 20. května 1919 ve středo! polednel1vězd ný 
čas 3h 4801 12S a rektascence zmíněné hvězdy 13h 20m 551 

• Rozdíl 9 II 
32m 438 přeměněn na střední hodiny dá 9h 31 m 9s , t. j. v tolik hodin 
večer bude Spica dne 20. května 1919 kulminovatj. Upozorňuji však, 
že jako střední čas je vždy míněn !TI í st n Í čas, kdežto, nádražní signály 
a znamení praporcem na Klementinu udávajf čas středoevropský, na což 
nutno pamatovati. . 

Odchylku místního času své observatoře od času středoevropského 
můžeme si stanoviti tehdy, známe-li polohu observatoře, zejména země
pisnou délku. V Praze ' můžeme si polohu své observatoře určiti lehce 
s dosti velkou přesností takto: Přesná poloha klementinské hvězdárny, 
t. j. místa na druhém nádvoří Klementina, kde je VE.>lký pasážník: zeměp. 
šířka 500 5' 16'0", délka Oh 5701 40'291 východně od Greenwichu. Najdeme 
si tuto hvězdárnu v nějakém lepšrm plánu Prahy a zároveň si na tomto 
plánu najdeme polohu své observatoře. Nyní změříme vzdálenosti své 
observatoře úd klementinské hvězdárny ve směru svislém a vodorovném 
v milimetrech a na základě měřítka, udaného na plánu, přeměníme tyto 
hodnoty v metry. Na př. jsme naměřili pro svoji observatoř vzdálenost 
jižně od Klementina 202 mm a východně 124 mm, což při m~řítku mapy 
) : 12.000 dá skutečn~ vzdálenosti 2424 m a 1488 m. Pro Klementinum 
je 1" zeměp. šítky dlouhá 30'894. m~trů, 1s v zeměp. délce dlouhá 298'15 m. 
Podle toho si snadno vypočteme, že jsme vzdáleni od Klementina jižním 
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v 242~ ' 79)) =-~' l' 19" : ' , h d' 1488 5'Os Psmerem 30-894 a smerem vyc o mm 29S'15 - . 0

loha na~í observatoře by byla tudíž: šířka 50° 3' 57", délka Oh 57m 45s 

východně od Greenwichu. Poledni~ středoevropský je vzdálen od Green
wichu 1h východně. Je li délké} naší ob3ervatoře menší než 1h, nachá
zíme se západně od stř"edoevropského pJledníku, je-Ii větší, nalézáme 
se východně. Odečtením naší délky od 1h dostaneme odchylku místního 
času od čaStl středoevropského. V hořejším příkladě je observatoí' na 

2mzápad od stfedoevropského poledníku o hodnotu 1h minus Oh 57m 45 _ 
2111 155155 , čili m!stní čas je o oproti středoevropskému pozadu, a vše

obecně. plati pak: . 

místni čas observatoře + 2111 155 středoevropský čas: 


2m
středoevrop. čas - 15 '. místní čas obser\"atoře .. 
Pro místa východně od středoevrop. poledníku je místní čas napřed 
oproti středoevr. času. 

V místech na venkově určíme si polohu observatoře podobným 
způsobem na záklaďě spe~iálných vojenských map, které jsou provedeny 
v měl"ítku I : 75.000 a kde jsou jednotlivé poledníky a rovnoběžky pt-esně 
zc:neseny. Změříme si vzdálenost své observatoře od některé rovnoběžky 
a některého po!edník~, tedy zase ve směru svislém a vodorovném, ~ )e.Í
dříve v milimetreclJ, z čehož násobením číslem 75 dostaneme vzdále
nosti skutečné v metrech. Délky jedné obloukové sekundy a jedné č;tsové 
sekúndy určíme nejpohodlněji n3 základě téže mapy, když změříme v blíz
kosti své observatoře vzdálenosti dvou sousedních rovnoběžek a dvou 
sousedních poledníků -a tyto vzdálenosti dělíme počtem sekund mezi 
oběma rovnoběžkami a poledníky. Na př. nalezli-Ii jsme mezi poledníky 
33° 15' a ~ 33° 20' čili pro rOldíl 5' vzdálenost 6050 m, připadne na 1" 

délka ;~~~ = 20'2 m. a na 15" čili 15 délka 303 metry. Podobně postu
pujeme při . určení délky 1" v šířce. Poznamenati dlužno, že na těchto 
mapách jsou udány zeměp . .délky v stupních od Ferra. Stupně přemě
níme na hodiny ' lehce uvážíme-Ii, že Jh - 15°, 1m 15', JS - 15" 
a abychom vypočtenou délku od Ferra převedli na délku od Greenw;chu 1 

musíme odečísti 1h 10m 39s ; O tolik se totiž Ferro nalézá západně od 
Greenwichu. Další postup je pak stejný jako nahoře. 

Správně postavenÝI11 paraIlaktickým dalek0hledem možno nalézt 
na Nebi i objekty, kterých jinak nevidíme, tedy na· př. jasné hvězdy za 
dne. Zejména Venuše se nejlépe pozoruje za dne, tato úloha se tudíž ' 
často vyskytuje., Uvedu příklad, dle něhož si amatér může jiné případy 
lehce vypočísti. Má se nalézti Venuše dne 26. května 1919 o 1h odp. 
Dle efem~rid si najdeme, že deklinace Venuše je toho dne + 24° 53', 
rektascence 7h 8'9m a hvězdný čas ve středn! poledne ..J:h 11!ll 52s • Nej
dříve. najdeme hvězdný čas v udanou dobu, t. j. v našem případě '0 1h 

odp'l což se provede na základě pravidla, že .. , 

1 středn! hodina -- 1 .hvězdná hodina plus 9'95 


1 ,; , minuta .-= 1 " minuta '" 0'2s 


V našeI1,1 případě Le ~tedy o l h .Qdp. hvězdný čas 411 11 m 528 + 1h + 9'9 3 


5h 12m 25 aneb tZaokrouhleně 5h .12·0m. Odečteme-Ii od hvě,Zdného 
času rektascenci hvězdy, dostaneme ~ Iii 56'9m, Znaménko - zde 
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znamená, že hvězda nalézá se východně od poledníku, znaménko+ by znamenalo západně od polednlku. Venuši najdeme tedy takto: 
rleklinační kruh postavíme na + 24° 53' - -t- 24'9° (znaménko + zde 
znamená severně od rovníku, - by znamenalo jižně od rovníku), hodi
nový kruh postavíme na 1h 57m východně od poledníku. O 1h místního 
stře času musí se objeviti Venuše v dalekohledu. Při hledání hvězdy neb 
jiného objektu pomocí" kruhů musíme vždy užívati okuláru s nejmenším 
zvětšením, jelikož má tento největší zorné pole. 

Nejsou-li u dalekohledu kruhy deklinační a hodinovy, postavíme 
jej správně tímto způsobem: Když jsme stativ do přibližně správné po
lohy uvedli, namlřlme dalekohled na nějakou hvězdu blízko poledníku 
a utáhneme deklinační osu, aby se dalekohled mohl otáčeti pouze kol 
hodinové osy. Pozorujeme tuto hvězdu delší dobu a všímáme si, zda-li 
se udržuje ve středu zorného pole, aneb uhýbá-li nahoru či dolů. Uhý
bá-li dolů (k jihu), tedy pootočíme stativem kolem svislé osy tak, aby 
hořejší konec polární osy se pošinul k západu, uhýbá-Ii k severu (na
horu), pootočíme stativem k východu. To opakujeme tak dlouho, až 
hvězda po delší dobu (na př. půl hodiny) nejeví při pozorováni žádné 
odchylky; jestliže jsme se pří tom příliš vzdálili od poledníku, musíme 
si vyhledati jinou hvězdu blfzko poledníku. Tím jsme docílili správného 
postavení stativu v poledníku. Potom namíříme dalekohled na nějakou 
hvězdu na východě neb na západě, ne níže než 15- 2(1° nad obzo.rem, 
a při utažené deklihačn( ose sledujeme' ji delší dobu, Uchyluje-li se nám 
nyní hvězda se středu zorného pole nahoru neb dollL pak to znamená 
že hodinová osa nemá správný sklon, což se opra ví příslušnými šrouby 
v nohách stativu. Uchyluje-Ii se nahoru, tedy je potřeba hořejší konec 
hodinové osy nakloniti níže, a naopak; to se provádí tak dlouho, až ne
pozorujeme odchylky. Na to ještě jednou zkusíme pomoci hvězdy blíže 
poledni ku, zda-li je dalekohled správně v poledníku postaven. - Při 
této manipulaci bývá dosti obtížné zjistiti menši odchylky hvězdy ze 
středu zorného pole. Pohodlně se tyto odchylky pozorují okul2rem T v němž 
je napiat vlasový nitkový kříž. Jednoduchý takový kříž si může každý 
lehce sám zhotoviti. Z tenkého plechu vystřihneme clonku tvaru mezi
kruží, jehož otvor je tak velký, .iako otvor v clonce uvnitř okuláru mezi 
oběma čočkami (v okuláru Huyghensově)., vnější průměr tak velký, aby 
bylo možno tuto clonku těsně vložiti dovnitř okuláru až na Clonku, aby 
tam pevně držela. Na tuto clonku (mezikruží) přiletujeme neb pečetním 
voskem připevníme dva rovné drátky asi 0·1 mm silné tak, aby prochá. 
zely středem otvoru a byly k sobě kolmé. 

Poznámka. Ku zjištění deklinační pdchylky indexové a ku zjištění 
kollimačnl chyby výše popsaným způsobem je nutno dalekohled překlá
dati, t. j. musíme pozorovati jednou, když je dalekohied v poloze zá
padně od hodinové osy, po druhé v poloze východně od hodinové osy. 
Je-Ii dalekohled dlouhý a okno úzké, není možno toto přeložení provésti~ 
stojí-li dalekohled v okně. Jelikož určenr obou odchylek (kollimační a in~ 
dexové) není závisl-é na poloze stativu, · můžeme v tomto případě ' vyše
třiti obě odc~ylky na př. tak, že postavime dalekohled na stůl před 
oknem, kde lze jIm volně otáčeti, a odtud namlříme oknem (při otevře
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ných oknech!) na vzdálený předmět. Jest pouze nutné, aby stůl dosta
tečně pevně a nehybně stál. V. R. 

" :" f 

t!
Josef Malíř: 

J 

o periodách počtu skvrn sluneénfch. 
O loňských prázdninách před cestou do Prahy prohlížel jsem část 

s vých poznámek hvězdářských, starých asi 20 let a v nich našel jsem 
{)ddíl o vztahu planet ke vzniku skvrn slunečních. Pustil "jsem se znovu 
<:fo problému ; ale brzo jsem seznal, proč dřívější počty nevedly k cíli 
a když už j~em "byl v tom" , nepovolil jsem, dokud se neobjevil 
první přijatelný výsledek. 

RE>zmanité výjevy na slunci (a zvláště skvrny), af už jsou původu 
jakéhokoliv, mají období opakující se s jistou periodičností. To však 

" předpokládá. pravidelnost, když ne všech příčin, tedy aspoň impulsů 
k této činnosti ze světa mimoslunečniho. Síly, které nutí celá tělesa ne
beská pohybovati se v drahách skoro zcela přesně mathematicky urče
ných , působí též na pohyblivé části těchto těles. Nynější mathematika 
nedovede však jednim rázem určiti vzájemné polohy několika těles ani 
na základě tak jednoduchého zákona jako je Newtonův gravitační zákon ; 
skládá složité pohyby z celé řady . pohybů jednodušších, takže k pohybu 
hlavnímu přidává ostatní, menší, jako opravy (poruchy, perturbace.) Ještě 
s l o žitější jsou pak úkazy ku př. přílivu a odli vu, kde se jedná o roz
dlly působení na různé části některého tělesa a proto síly úměrny 
isou hmotám přímo a nepřímo t fO j mo cí m vzdálenostI. 

Vezmeme-Ii za jednotku hmoty hmotu Slunce a všechny vzdále
nosti vyjádříme v poloměrech Slunce, dostaneme pro rozdíly působení 
jednotlivých planet na částice povrchu slunečního vůči středu Slunce, 
t uto tabulku (v jednotkách řádu - 14.):

Ina nejbližší části Slunce Ina nejvzdál. části Slunce 
Působeni planety 

v perihelu v aphelu v perihelu I v aphelu 

Merkura 60 17 57 16 

Venuše 68 65 67 64 

Země 32 29 32 29 
 I 

Jupitera 80 60 80 60I r 

Působení Marta činí jen 0"9, Saturna 3'3, Urana 0'06, Neptuna 

~J02 , takže zatím na tyto planety v prvních hrubých výpočtech není 
třeba bráti ohledu. 

Působení jednotlivých planet se navzájem skládá ve výslednici 
(jako ku př. působení Měsíce a Slunce při přílivu a odlivu), někdy se 
sesiluje, jindy seslabuje dl~ vzájemné polohy těles. Je potřebí proto 
i tytD vzájemné polDhy planet uvážiti a ...vypočísti doby, po kterých pla
nety isou opět v téže poloze vůči SluI)Ci; . dostan~me tak tabulku syno



V této' tabulce měly by býti v první řadě doby, kdy jednotlivé 
. planety přijdou do téže polohy vůči některému bodu Slunce; k tomu 
je potřebí znáti dobu otočeni Slunce; ta však 3e mění pro různé slu
neční šířky od 24d 8 do 32d ; Carrington pro skvrny sluneční uživrll doby 
25d 38 (s tou, se dosud počítá v anglických publikacích), Sporer 25d 234, 
Protože nebylo možno pro některou z těchto dob se rozhodnouti 
ponechána tato otázka zatlm stranou. 

Počet skvrn slunečních dá se pozorovati i malými dalekohledy po
měrně snadno; Wolf v Zurichu sebral takováto pozorování se svými, 
spojil vhodným způsobem počet skupin s počtem jednotlivých skvrn 
(užil ' při tom pro různé pozorovatele dle jejich dalekohledu zvláštního 
koefficientu redukčnlho) a dostal tak úplnou řadu "relativních číser" 
počtu skvrn slunečních od roku 1749. V některých létech je skvrn 
velice mnoho, jindy je jich méně a někdy po celé řady dní není skvun 
vůbec. Z takovýchto maxim a minim odvodil Wolf průměrnou dobl. 
jedné periody činnosti sluneční na 1P /9r • Po smrti Wolfově pokračoval 
pomocník a nástupce jeho Wolfer týmž způsobem a mohu s potěšen lm 
konstatovati, že tento užil při svých pracích i pravidelných pozorování 
našich hvězdářů (a to Dra J. Hraše od r. 1905, kdy tento byl ještě • 
studentem a Dra J. Kavána od r. 1911) a odvodil periodu 11 1

/. 
r • Tato 

períoda souhlasí s periodou magnetických změn zemských a Je ovšem 
jen průměrná, ve skutečnosti kolísá od 7r 3 do 17r s docela obdobným 
průběhem magnetickým; také výšky (amplitudy) maxim nejsou vždy 
stejné a proto shrnují někteří řadu period v periody delšl nebo vysvět-
lují kolísání počtu skvrn skládáním několika period kratších (Schuster). 
Celkem však vyrovnaná křivka počtu skvrn jeví nápadnou podobnost 
s křivkou denní teploty na různých mfstech zemských: po rychlejším 
vzestupu je volnější sestup, takže pro fysikální vysvětlení činnosti slu
neční je možno bráti ohled na tuto obdobu. 

Když bychom tedy impuls k těmto změnám činnosti sluneční hle· 
-dali v pohybu planet, musily by se tyto periody shodovati s násobky 
{)něch synodických dob. Zkusil jsem to s periodou 1p /sr a našel jsem, 
že skutečně obsahuje skoro přesně 28 synodických dob Merkura a Ve
nuše, 35 Merkura a Země a 7 Venuše a Země: 
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144d 555 X 28 = 4047d 85 = II r 082 (Merkur a Venuše) 
115d 878 X 35 = 4055d 73 = 11 r 104 (Merkur a Země) 
583d 921 X 7 = 4087d 45 = 11 r 191 (Venuše a Země) 

průměrně 4053d 58 == II r 125, kdežto průměrná 
perioda Wolferova je lIr 124; tedy shoda je dobrá . 

. Ostatní synodické doby s touto hlavní periodou se nedají uvésti 
v souhlas, leda méně důležitá synod. doba Marta s Jupiterem lIr 175. 
Poněvadž však násobitelé obsahují vesměs činitele 7, zajímalo mne, proč 
nejsou lépe vyznačeny kratší periody délky asi 580d5 == 1r 589; našel 
jsem příčinu toho v Merkurovi: dráha Merkura je značně výstředná (e == 0'2), 
proto působeni Merkura v perihelu je mnohem větší než v aphelu; musf se 
tedy jeviti v úkazech také doba 87d g.70, kdy Merkur znova přijde do 
peribelu; mimo to při značně výstředné dráze Merkur odchyluje se od střední 
polohy až o 24°, takže skutečné synodické doby Merkura s ostatními 
planetami mohou o několik dní koUsati, což působí rušivě · při analysi 
těchto úkazů, předpokládá-li se rovnoměrnost. Tato anomalistická doba 
Merkurova nenl však jednoduše obsažena v 580d, ale za to jest 

( 7d 970X45== 4045d 52 == 11 r 079 ; 
zde je tedy důvod prodloužení periody 580d na sedminásobnou, III/sr. 

Při tom všiml jsem si jcště jedné věci. Synodická doba Merkura 
vůči Slunci by byla pro přijatou dobu rotace sluneční dle Carringtona 
35d 57, dle Kempfa (pro rovni k) 34d82: pět těchto dob souhlasf při
bližně s dvojnásobnou dobou oběhu Merkurova; čili počítám-Ii naopak 

z dvojnásobné anomalistické doby Merkurovy dobu rotace slunečnf, dostanu 


175d 94: 5 == 35d 19, 

což dle Kempfa odpovídá rotaci Slunce v heliografické šířce 3° 5. Pro· 

tože tato hodnota je uprostřed mezi hodnotami dříve uvedenými, mů
žeme bez veliké chyby vzíti za dobu rotace sluneční 25d 13, jež je právě 
sedminou doby 175d 94. . 

Pokusil jsem se též o jednoduché vyjádřeni nestejnoměrného po
hybu Merkurova řešením tak zvané Keplerovy rovniceJ ale bez výsledku. 
Odejel jsem do Prahy a v českém astronomickém ústavě právě dr. Kaván 

• 	s p. Malančukem jednali b pozorování 'skvrn slunečních; sdělil jsem jim 
svoje názory a přítel Kaván p1bádal mne, abych výsledky docílené hned 
uveřejnil; odmltl jsem to však, protože ještě "nedozrály". Vypůjčil jsem 
si ~n.ěkteré potřebné knihy, ale ty qyvše poslány poštou, došly až za 
měsíc; zatím zfloVU více jsem se věnova I statistice Slovenska, přišet 
pře,vrat a s nim účastenstvf moJe v komisi pro přfpravu mírové konfe
rence, cesta" do Paříže a později jiné práce, takže teprvé v těchto dnech 
při ' prohlídce knihovny hvězdárenské znovu tak silně otázka tato mne 
upoutala, že jsem v první den zapoměl jíti k obědu . . 

V Monthly Notices of the Royal Asfronomical Society, Vol. 73,. 
jsou dvě pojednání o užití harmonické analysy při relativním počtu skvrn 
slunečních a to od Hisashi Kimury a prof. H. H. Turnera. Oba vzali 
za ' základ delší periodu (154r a 155r), rozdělili ji na polovice, třetiny, 
čtvrtiny atd. a . počítali . amplitudy .takovýchto· vln. Nejvíce je vyznačena 
svou amplitudou perioda jedenáctiletá,. jak je viděti z tOho.to výtahu 
obou tabulek: ~ 
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Kimurova perioda amplituda; Turnerova perioda amplituda 
ll rll 27'5 lJt14 25'8 
82'2 18'7 78-0 17'9 
12'05 15'1 12'O ! 15'0 
10'48 14,'9 10'40 14'0 atd. 

V některých periodách se amplitudy shodují, jindy značně liší (tak 
ku př. Kimura dostal periodu 20r 03 s amplitudou 10'4, Turner má 22r3
s amplitudou jen 2'9), Vedle hlavllí periody jedenáctileté je tedy nej
důležitější perioda asi 80 let a ta dle mého prvního přibližného počtu vy
pa dia takto: 

Merkur- Ventlš~ Or 3958 X 200 == 79q 6\ průměrně 79r 46, tedy 
Merkur - Země Ur 3173 X 250 == 79r32 práv~ uprostřed mezi 
Venuše-Země 1 r 5987 X 50 == 79r93 I periodou Kimurovou a 
Jupiter- Saturn 19r 859 X 4 == 79r44 Turnerovou, 

To mne přimělo k přesnějšímu postupu. Sestavil jsem si jednak ta
bulku násobků synodických dob, takže jsem viděl, které a kd I' se sho
duji a kterým periodám Kimurovým a Turnerovým by to odpov:ídalo, 
jednak jsem si chtěl jednotlivé periody odvod ti ne takto zkusmo, nýbrž 
theoreticky a podávám zde zatlm některé tyto výsledky. 

Ukázalo se mi, že při maximech hlavně působi Merkur, snad 
právě rychlou změnou své činnosti a podporován je při tom Venuši, 
kdežto Země pů '!obi spíše rozkladně. To se potvrdilo takto: Spojlmeli 
násobek anomal. oběhu Merkura 87 d 870 X 50== 4393d 5 == 11 r 079 

s násobkem synodické doby Merkura a Vl nuše 11 r 082, 
dostaneme průměr 11 r 081; násobky syn 1dických dob Země s Merktí'
rem a Venuší dají průměr 11 r 147; Wolfer udává zvláště průměrnou 

périodu maxim na ] 1r 091 +or 053, 
" minim" 11 r 141+0r 036, 

s čímž je můj výsledek v dobré shodě, 
Poněvadž dvojnásobná doba ob~hu Merkurov~ je násobkem rO

tace sluneční, provedl jsem srovnání této doby se synodickými dobami 
jednotlivých planet a Merkura, a pomocí přibližných hodnot poměr II 
odvodil jse"m pravděpodobné doby period:. 

Merkur a Venuše or4817X 9== 4r335, or3958Xl1- 4r 354; 
" "Země or4817X27== 13r006, or3173X41 ==13r009; 
" "Jupiter or4817X25==12r042, Or2458X49==I2r 044. 

Perioda moje průměrná Kimurova Turnerova; ampl. I<im. Turn. 
pro Venuši 4r 34 4r 35 4r33 2'7 2'1 
"Zemi . 13rOl 13r 53 a 12r 49 13r O 8'0 a 3'8 7'6 
"Jupitera 12r04 12r05 12rO 15'1 15'0 

Vezme-Ii se přesnějši sbližná hodnota pro Merkura a Jupitera, dostane fe 
Or4817 X '74-:15r646; or24584 X 145==35r647, 

Uvážíme-Ii, že vliv Jupiter.a značně kolisa (od 60 do 80 zvolených 
jednotek) a je největší v perihelu, musíme viíti ohled i na anomalistický 
oběh Jupiterův a jeho násobky a tu najdeme, že 

. 11 r 868 X 3 ::::t:: 35r 604. 
Průměr obou · výsledku 35r 62 je v dosti dobrém souhlase s 

Lockyerovou periodou maxim 35 r5 a snad souvisí též s pověstnou 
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351etou Brucknerovou periodou různých úkazů meteorologických. Kombi
nujeme.1i totiž tuto periodu Jupilerovu s trojnásobkem llleté periody 
Venuše 33r 3 (Lockyerovou periodou miním) a odhadneme-Ii váhu obou 
period na 3: 2 (působeni Venuše je seslabováno Zemi), dostaneme 

"kompromisní periodu" 34r 7, 
jež je v úplné shodě s periodou Brucknerovou 34r 8 -} or}. 

Jeví se tu . zajímavý zjev: Základní impulsy k činnosti slunečni vy
ch hejí od Merkura; při llleté periodě Venuše jako silnější působí ma
xima, slabší Země minima, při 35 leté periodě silnější Jupiter tvoří ma
xima, slabší Venuše minima. 

A tak by bylo lze pokračovati dále do podrobnostI, zkoušeti pe
riody delší (ku př. Kimurova perioda 164r nebo Turnerova 156r je dle 
mého počtu jen I 55r), nebo zvláště kratší, ale mIsto toho bude lépe 
přistoupiti k podrobné analyse počtu skvrn slunečnIch a propracováni 
fys kálni theorie vzniku skvrn, co'ž bude přirozeně vyžadovati delších 
počtů. AI.e přes to jevf se mě již nyní tento vliv planet (už častokráte 
oznamovaný a vždy zase popíraný) jako nutný důsledek oněch shod 
početnfch, protože ty asi sotva by se vysvětlily pouhou náhodou. Proto 
mohl jsem vyhověti vyslovenému přání, abych tyto své předběžné vý
sledky uveřejnil a nabídl jsem svůj článeček naší astronomické společ
nosti, což bylo ochotně přijato. Shrnuji pak (ovšem s výhradou do u
končení podrobnť analysy) výsledky dosavadní své práce a svých názorů. 

Je velmi pravděpodobno, že impulsy k činnosti sluneční vycházejl 
hlavně od planet Merkura~ Venuše, Země a Jupitera, při čemž má Merkur 
svým rychlým a měnlivým pohybem největší účastenství a to nejen 
hydrodynamické, ale zvláště elektrodynamické. Tato výsledná činnost 
projevuje se vlivem na magnetické a meteorologické úkazy zemské. 

V Praze, 27. října 1919. 

\ 

Z P r á v y S P o leč n o sti. 

Dar y: Ve prospěch SpJlečnosti věnovali p. tov. J. Frič K 20' 
p. K. Spálenka K 43' - p. Klapka K 10'-. 

V ě s t n í k. Čislo toto vychází pozdě. Příčinou toho jsou nepře
konatelné oJtfže nynější doby. Jiné spolky, finančně silné, počínají restrin
govati svoje časopisy. Na rok 1920 měla vyjíti určitě Astronomická 
ručenka. Nemůže vyjíti jen proto, že není dostatek typů. Vyjde tedy na . 
rok 1921, čili ode dneška za rok již bude na knižním trh~. 

Apelujeme přímo na venkov::iké členy, aby nebyli netrpělivi, že 
i pro tento zlý rok neměli žádných výhod. Nezapomeneme jim toho r 
Počítáme na ně, že aspoň příspěvkem a členstvím podpoří svoji orga
nisaci astronom.-amateurů, a tím zároveň náš cíl - Lidovou hvězdárnu 
Štefánikovu - která by také vydávala populární spisy astronomické. 
Je potřebí předržeti nynější Z!OLl dobu I Výbor pilně pracuje, aby získal 
jiný vydatný zdroj příjmů a jest na dobré cestě. Prozatím nemtlžeme
podrobnosti uveřejniti. 

http:nujeme.1i
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Astronomická zpráva na červenec-prosinec 1919. 
Veškerá udání v čase středoevropském vztahují se na meridián sHedo

evropský a 50\1 severní zeměpisné šířky. 

Přehled oběžnic. 

Merkur jest začátkem července viditelný večer na západním nebi. Přehled 
u udává následující tabulka: 

Datum 	 Západ Západ Ro!di! d o 
Slunce ~ Merkura S unce Merkura 

Vl. 30. 	 8h 1:3 m 9h 32m 1h 19m + 23° + 22° 
VII. 10. 	 ~ 09 9 25 I 16 + ~2 + 18 

20. , 8 00 8 59 O 59 + 21 + 13 
30. 7' 47 8 17 O 30 + 19 + 9 

Rozdíl mezi západem Slunce a Merkura se zmensuje, neboi deklinace Mer
kura oproti deklinaci Slunce rychle klesá, takže 18. července, kdy dosáhne Merkur 
největší východní elongace (26u47'), obnáší jen 1 hodinu. Začátkem srpna 
zmizi Merkur v paprs.:ich slunečních, nebof vstoupí 15. srpna do sp.dní konjunkce. 
V druhé poloyici srpna objeví se z rána na východním nebi, neboť bliži se nej
větší západní elongaci (18° 8'), které dosáhne 1. září. 

7. září v 16 h vstoupí do blízké konjunkce s a Leonís (Regulus) a 10. září 
v 21 h do tesné konjunkce se S.lturnem. V druhé polovici záři zmizí v paprscích 
vycházejícího Slunce, s ními octne se 26. zář. ve svrchní konjunkci. Maje nižší 
deklinaci než Slunce, ztrácí se dlouho v paprscích Slunečn ' ch. Objeví se teprve 
v druhé polovici října večer na západmm nebi. V době největší elongace (12. li 
stopadu) lapadá asi 'I!, hodiny po Slunci. Koncem listopadu zmizí, neboť vstou~1 
2. prosince do spodní konjunkce se Sluncem. Záhy však objeví se ráno na vý
chodním nebi, nebof bliž, se největší západní elongaci (21 0 47'), které dosáhne 21 ~ 
prosince. Přehled dob východu udává následující tabulka: 

Datum Východ Východ Rozdíl o o 
Merkura Slunce Merkura Slunce 

XII. 7. 18h 33m 19h 44m Jh 11 m - 19° - 23° 
17. 17 55 19 54 1.59 - 18 - 23 
27. 18 17 19 58 1 "1 - 21 - 23 

1920 I. 1. 18 34 19 59 1 25 - 22 - 23 

Venuše zapadá začátkem července 21 /. hodiny po Slunci. 2. července v 10 h 
octne se v blízké konjunkci se Sqturnem. 4. července dosáhne nt'jvetší východn í 
elongace (450 28'). Rozdílu mezi západem Slunce a Venuše pak f, chle ubývá Za
čátkem srpna zapadá asi hodinu po Slunci. 8 srpna dosáhne největšího lesku 
jako večernice. 'Koncem srpna mizí jíž v záři zapadajícího Slunce. <; nímž ystoupí 
12. září do spodní "onjun!(ce. Záhy PC) konjunkci ohjevl se ráno na východním
nebi. Rozdílu mezi vÝcllodem Venuše a Slun~e přibývá, takže zaéátktm října vy
chází 2 hodiny před Sluncem. 19. října dosáhne největšiho le!tku jako jitřenka. 
Majíc značně vyšší deklinaci nez Slunce, vychází v listopadu vice než 4 hodiuy 
před .Sluncem. V době největší záoadní elongace (23. listopadu) vychází skoro 
41/ 

t 
hodiny před Sluncem. Koncem listopadu a v prosinci rozdílu mezi východem 

Ve.i. še a Slunce ubývá. Koncem roku vychází asi o 3'/. lodiny dříTe než Slunce. 
Datum 	 Mars Jupiter Saturn Slunce 


v o v ~ z c1 z v o 

VII. 4. 14·8 + 2i . + 22 10·4 + 14 8'2 16'0 + 23'0' 

VIII. 3. 14·4 + 23 15'6 + 20 \' + 13 7·7 16·5 + 17'7 • 
IX. 2. 1"'1 + 20 14'2 + 19 16'6 + 12 fI'7 17·3 + 8'2 
X. 2. 13·9 + 14 12·7 + 18 ],(·9 + 11 5·7 18·0 - 3'3 

XI. 1. 13·7 + 8 11'1 + 16 13'2 + 10 4·7 18·8 - 1"'2 
XII. 1. 13·3 + I 9·3 + 16 11-5 + 9 4'0 19·6 - 217 

31. 12·7 5 7'2 + 16 9'5 + 9 "'1 20·0 - 23·2" 

Uran dlí v souhvězdí Vodnáře, Neptun v souhvězdí Raka. 
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Pře hle d Ú k a z ů. 
Č e rve n ec. 

l. 	 th konjunkee Venuše s Měsícem ~5. 6h konjunkce Marta s Měsícem 
4h konjunkce Saturna s Měsícem. 26. 12h konjunkce Jupitera s Mě

2. 	 IOh Venuše v konjunkci se Sa- sícem. 
tumem; Venuš~ 10' již. - 23h 
Země v odsluní. 28. 16h konjllnkce Merkura s Mě

4. 	 ~Oh Venuše v největší východní sícem - 19h konjunkce Saturna 
elont;ui 45°2S'. s Měsícem. - Radiant význaé

5. 	 16h Venuše v konjunkci s a n~ v souhvězdí Vodnáře: Aq
Leoni."; Venuše 33' sev. ul!ridy (AR :-39°, o-11°); let 

iJ 	 12. volný, dráha dlouhá. 
1~. 6h MerJ..ur v největši východní 29. 6h 	 Saturn v konjunci s a Leoelol7gaci 26°27'. nis; Saturn' 59' sev.C 20. 	 15h Jup iter v konjLlnkci se Slun

cem.. 30. 6h konjun' ce Venuše s Měsícem. 
Srp e n. 

1. 	 23h Neptun v konjunkci se Slun 22. 23h konjunkce Marta sMěsí em 
cem. 23. 7h konjunkce Jupitera s Mesí

3. 	 sícem. - II h Uran v opposici 
8. 	 12h Venuše v. největším lesku. se Sluncem. 

10. 	 Radiant význačný v souhvězdí 24. 3h kOl7junkce Merkura s Měsí
Persea: Perseidy (AR 45°, 0+ cem. 
57°): let rychlý, ohony. Cinný 25. 10h konjunkce Saturna s MěsÍ
do 13. cem - 13h Saturn v konjunkci 

~ 11. 	 se Sluncem. 
15. 2h Merkur ve spodni konjunkci 27. 2h konillnkce Venuše s Měsícem. 

se Sluncem. 29. J. II. z. 16h 56'5rn i Slunce vy
r 	 18. chází v 17h 10m. 

Zář i. 

8h MerJ..ur v největši západní 20. Oh konjunkce Jupitera s Měsí

elongaci 18°8' - 22h Mars v cem - 16h konjunkce Marta s 

konjunkci s Jupiterem; Mars Měsícem. 

41' sev. 21. J. III. z. Ph 17'8m; Slunce vy


2. 	 chází v 17h 44m - 23h kon
junkce Saturna s Měsícem . 

.5. 	 J. IV. z. 16h 3~)'Um, k. 20h 59'9m 
22. 	 8h konjunkce \' enuše s Měsícem

7. 	 16h Merkur v konjunkci s a -	 'jo IV. k. 15h 5'1 m; lupitť' r
Leonis; Merkur 44' sev. vychází v 13h 13m.

9. (7) 	 21 15h rovnodennost podzimní: 
10. 	 21h Merkur v konjunkci se Sa z1čátek podzimu - I. ll. z. 14h 

tllrnem J ' Merku r 7' se v. 35m - J 1. z. 15h 2'3m - 17h 
konjunkce Mer~ ura Měsícem.12. 	 16h Venuše ve spodni konjlllzl cl 

26. 	 21 h Merkur ve sl'rcJzni konjunse Sluncem, kci se Sluncem. 
~ 16. I \ 30. J. II. z. 16h 39·8m. 

Ř ij e n. 
~ 1. - II h konju'lkce Saturna &Me

6. 	 23h Mars v konjunkci s a Le{) sícem - 13h Venuše v nejvě.t
I lnnis; Mars 56' sev . ším lesku - ~2h konjunkce Ve

~i" 9. J. I. z. 13h 16·gm. nuše s Měsi l em. 
'C 15. 20. J IIJ . . k. 12h 47'7m .Jt1 Her vy

16. I. I. z. 15h 10'Om 	 chází v. II h 47m• 17. 	 14h konjllnkce Jupit~ra s Mě8f 23. 
cem. 24. 1 h MaŤs v. konjunkci se S a 

18. 	 Radiant vJAznablÝ mezi souh věz turnem J ' Ma.-s 5'· již. - 23h 
dím Oriona a Blížencu: Orio konjunkce M&rkura s ·Mt>sícem. 
nidy (A R 9Lo, o+ 15°); let 25. .J. II. z. 13h 46·8m. 
rychlý, ohony. Činný do 20. '27. J. II\. z. 13h S'lm 1<. 16h 45'7m 
7h konjunkce Marta s Měsícem "/ Q ~1. 

Vydavatel: Česká astronomická společnost v' Praze. - Zodpovědný redaktor : 

Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem Rnt. Reise na Král. Vyšehradě, 
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ČE~KÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE. 
Vy ~ házi 4-krát ročně. - Redakce Praha VIII. Královs~á 428 

o B S AH : Růžena Studničková: Hvězdy temporérnl. - Jak j sem si polldillaciný 
dale'cohled. lak si určime podle polárky poledník. Příloha: Karel Anděl 

Souhvězdi naší oblohy . 
• • '"'-- ....... -- - - - - ~ --	 ... •• '... •• "- , .. ,. ~, Y"'l , ' ; 


Rů~a Studničkov.á: 

'H V ě Z d Y tem por é r n i. 

Hlubiny. klenby nebeské, zd~livě tak tiché a klidné, jsou de
jiště.rn katastrof a rozvratů, proti kterÝll1l i nejstr"Elšnější pohromy! po
zemské nejsou ničím. . 

Jakkoli ohromná jest vzdálenost, která n,ás dělí od světů, pohy;t>u... 
jících se nekonečnlenI, pře'de biY~i jSlI11le za posled'l'tictJ asi dvou tisíc let 
svě{l'IqJ, vzplanutí přečemých požárů nebeských, Jež mohly býti stejně 
známkou agotnie hVězd', jako známklou vmiku světu nový,cth. 

FJammarion má d1e úkazů spektrální anaI,y~ ~a to, ~ jedIná se 
tu .o skutečné p!Ožár;y~ způsobené explosemi rozžhaveného vodíku ft o 
zjeVIY pooolbn.é výljevům, · odtehráN'ajícím se ve fotosféře sluneční; má 
za to, že na tuhnoucím povrchu chladnoud hVězdYt trhá! se tvořící S'e 
kůra a to bud 1J.,ásledlkem výp.uchů vtnitřního žáru, bud následkem ná
r8ZU jiného tělesa jinde míJní, Ze vztniká hvězda temporémi srá~kou dvou 
proudů meteorických: v obou případech nastává vzníooní, Vlmik.á 
hvězda počasná. • 

K 'Oběma těmto h,ypothesám přibyly nové, z nichž ~ozoruhodny 
jsou zejména: oživmí se temné hvězdjy, průc'hodem mlhovinou a odPoUr-. 
táln!í' se třetího tělesa. pfi sb1'iren'í se dvou sluncí až k do~ku. 

Ze všech těchto hlYIP0ťhes zdá se první nejsprávnějSí .n vý,jev 

nebeským nejčastěji odpovídající, kdežto -druhá i třetí. příč! se pra: 

podobnosti, nebet, dají-li dvě slunCe, mítivŠí závratnou r!Jphlostí p 


, 	sobě, původ hvězdě [lOV~, neb celému StY~tému hvě;zd', noolmášéla, by 
existenc2 jejich pouze několik měsíců, II1Iebo let, ale miliQi11YI roků; rovněž 
potřebovala by hv.ězd'a miliony let, a~ prošla mlhovinou. 

Pokuď se týče hY'PlOthesy Nvrté, jest nesnadno vysvětliti ' si. .k~rak 
!b,y. dva příliv'y" v!:Jlučufí,~í segmoot hvíěz'dy dosud tekuté. propůjčilYi tiit}. 
'nově vmiklému t,ělesu třetímu jas v:yšší, nez 'hy měly. 'Samy; zejmélna 
nesnadno · jest objasniti příčinu, proč b;YI se tímto ' rychlým' setk~m'f 
odloučiti mělo těleso třetí. 	 It " 

i' 	 I" .... 

Nejpravdepodobnějším zůstává tediY, vysvětlení záhady, účinkem roz
tržení povrchní kurYl hasnoucí hvě.zdly" s násleďujiclm na to VÝJron~ 
velkého množstvÍ vnitřních rozžhaven~h ply~nů, výjev to p~voďu růz
ného; může jím býti prudké ~'etkání se s jiným nějakým tělesem ne
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beskýpI, aneb jen p'ouhé těsné sblí~ní se dvou těles, vy;volávaJcí 
silný příliv. Příkladlem toho je nám' ifIaŠQ Země, obě:žJnice to, klerá je 
vlastně vlYMslýro sluncem, pokrytým osti tenkou korou. 1<) Působením 
Slunce a Měsíce podrobena je stá . TI vnitňním .pnlivům, ltteré denně 
střídavě vzdouvají a sploš ují ~lou zeměkouli, aniž toho pozorujeme. 
Příliv silnější, vy.volaný! přibližením se massivtniho tělesa do 'I!ašeho 
sousedství, pří hoď asteroidy i ještě menší než jest náš Měsíc, aneb 
pr.ud'ké tnapětí eruptivní, ~kají. . zevnitř a pů obíci účinkem stonásoh
Iného vulkánu, mrohLo bjyl pak přivoditi 1 ztržení tohoto ten.kého obalu s 
(výtbuchem třeba jen zoela malé části koul-e, obná ~ejíd na příklad pouze 
!velikost Francie a zpUsobiti takto částečný) ne-li úpLný zánik lidstva 
lV21l1ícením a otráv,ern;ím atmosféf!J.. }\ katastrofa taková byla b~ jett1 
bezvýznamným zjevem v dějinách vesmL·u, zjevem tva , atrným pro 
lI1aše sousedy ll1a Martu J1Jeb lna Venuši a zcela neviditelným pro všecky 
ostatní hvěL4:t. 

Druhou, výše zmměnou příčinu vzniku hvězd temporémích - p0
rušením kůry nárazem liné o těl a - d.osvě.dčuje zeiména znamější 
počet takových vmÍoemí v mlé~ dráze, v končinách to, kde hvězdlyt 
jsou hustěji seskupen,y. . 

. Celkem objevují se hvě1Jdtyr templOrérní dosti často, uvážíme-li. že 
na cifemíku hodin ne'b ký,ch jest pouhou jen sekundou doba dvou tisíc 
let, za kterýž čas jich prostým okem bylo pozorováno 'Přes .30; v no
~výQh dobách oproti tomu s"liáJvá se fotografi~ téměř každého roku svěď
k:eIll takových požárů, jevících 52 nám co nádherné hvězdy krátkeho 
trvmí a dosvědčuj Ídích, ~ ja1ro lna Zemi, tak i v říši hvězdné stálý! 
je ruch, stálé změnU:Jl, a ·.2le jako ~a Zemi, tak i tam jsou lwlébky a 
hroby! 

si pořídil laciný dal kohled. J 

Každý miloVil1ík astronomie touží po dal~ohlQdu, abYl mohl na
hlédnouti do tajů nebes bá.nk. N '2fi1Í však každ~mu popřáno, aby! si 
\l11Johl kouptiti dobrý dalekohLed, k rý zvlášt n,ypí jQ pro velkou nu 
takřka nedosažitelný,. Pro·1D prrozradím na sebe, jak jsem se dostal k 
tadnétnu dalekohledu. Koupil jsem si od Kreidla (obchod s uč bnými po
mtlckmni v Praze) oo&LIj 80 lm V průmlěru a a31:1 m olhniis Vi'I 

d:áI~.. Klempíř mi zhotovil k ní rouru. Okulár jsem vzal z drobnohl~du. 
Také můžern~ si j~j vZ'íti z .jinbho ob1}frejného dalekohledu pozem- .. 
ského; ale ' jen piV II sous~avu ČO ~k, bez vnitiní. Ten.TLiO .dalekohled 
zvětšoval asi 3oOkr,át. .Měl sice vad'u chr matick u, ale při pozorován í 
stálic mnoho nevadila. Dooela rozložil dvo jhvQzdu Zé fl V~kého Med
vroa. M.ěsíce ]upiterovHt i kruh Satu úv ukázal'. Také iá i Venuše, 
ale Jen za dn:~. Pro pozorovsní t~ hlo oběz;lic a . Měsíce jsem zakry~ 
čočku prapíľov~11 kotoučemj upro~tř~:j vy třiženým otvol 'em kruho
vitým asi 3 cin v 1Yrům~ru. Tím se chromatická :vada značně zmen
šila, takte stín~ hor měsíárlí~h tSe Jevily jJ3 ii ostře. ROlTn~ž pro pozo

. *) Dnešní badatele nesouhlasí s n;\~orem fl tenké kůřl! zem -k· . P zn. red. o b ur 
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l'ování Slunce jsem otvoróočklYl zakrýiVal. Slunm jSeln ovšem ;nepůzo ... 
I'oval JYřímo, nýbrž ob-raz jeho js'e'J11 si p'romítnul na papdr. Kdo !nemá 
dia~ekohl,ed'u, ikus' Obtížnější OVŠl2'ID .už' je d'a1eKohled tak velký, si p0
staviti. K tomu účelu: jsem' si sáTI zhotovil za pomod místního zá.... 
mečníka paralIaktický stativ. To 'Však už popisovati nebudu! 

Pro plOzorovální Slunce (tíim, .7Je si leho obraz promitnem.e :na papír) 
stačí i malý! (školní) dalekohled' ptO~·ký. V~r;Oubu~eme-li středni sou
stavu čoček, dal~kohled se změní v astronomický.. Dělá iiž dobrou 
sluZbu

j 
je-li čočka · 2112 cm~. 1m l11UPÍ býjt upevněn, ab/yj se nechvěl. 

Měsi c a hvězdg takovýp.n d~kohled0m dají se pozorovati. Jupite-
i'ov,Y' měsíce už obtíimě, ploněvad'ž' ZVě!tŠ2nl te J1Ta1é. --tl. ' 

Jak si určíme podle polárk·y poledník.. [1' c") r:, 

V nej~odušším případe námi poslou~ roh zdi. StDupll1eme si 
tak; ab;g-chom vide1i polárku právě za rohem. Zarazím·e si v místě, 
kde stojíme; svislý kůl, ab!y' s rohem zdi a ,polárkou tvořil přímku. 
Kd!Hž máme směr poledníku určený, zarazÚTIe si kdelOOli v tomto .směru 
krátký kůl do ze.nlŽ; .dVa h~ ta~3i 11/2 až ;2 ID od s;~be db rohu zdj 
a spojíme nití toba ·hň2t{YJ S kULelm), k němuž jsou v témž bodě ll· 
V~. Obě niti jsou kólrmo na~1 sebou a ve směru poledníku. Po- I 

.zorujeme průchod hw.zd!J, tak, ~? shojím'e př,esně poo oběma nítěmi 
m vidím~ jen jakoby tedlnu !I'1Ít. Když' hvězda je v poledníku, ob
jeví se prá~ za nitÍt. Známe-li rek1lasoonsi hvězd;y" vypočteme ~ čas 
hvlězdný a pak. převed2'JTle na sluneční. tas se dá určiti na několik 
sekund spráVll1ě. 

Nemůžrzmle-li um:Ístiti nití v rohu, ~ si je up.evníane .na zdi. 
V!!}hledáme si 'místo1 odkud plOlárku přes zeď (střechu) vidíme. Na zdi 
si zatluč0me hřebíky svi~!e pod sebe, a uvážeme niti, které druhÝnI 
~oncem p'řivájj~12 ke kůlu lehoe v zemi zaraiJenému přibližně ve směru 
píoledníku. Pátf'íme-li přes niti s11'1ěrem k poLárůe, snadno ~ ch,y;bu 
opravíme a niti po il1ělro1ikerém pozorování do poledníku upevníme.: 
Polárka oVšem m'usí k.iulminovati. I k<Íjypy nám hodin~ nešly pŤeSně; 
nevad'í. ?řídfune si je dle nejbližšího pozorovoo~ hvěZdy! a ~ěr po~ 
Ledtníku si záse p!OZúroVíá!ním polárk,yi opravuJeme, až dhyba téměř :zmizm. 
Trvá ovšem ob~pejně několik dní, trnež máme směr přesný.. Prťt~hod 
Slunce, takovb"Lrrl ;,pat á2nÍlkl2tl11" p.ozorujem·e tak, že zachYiťujeme stin nití ' 
na papír) a~ s:e obě !krl.YÓ~. Dle časové rovnice odčitámt2 čas :-třední, aJ 
zná.me-li vzJálenost nlr\ltedníkuV sv~ho cd' Gl~enwiehsk:2ho , tak2 čas ' stře_oJ 

• 1: t ' J' 
doevľ{)pský. . I.' 

Polarka kulminuje 1. ledna o 6 h 47 m ve~r a každý, den' 
na to (o 3, lITl 56 sek .. d'říve. Po druhé kulminuje 13. května '0 '10 ' h . 
5 In več 2i . a '~p:~t '(Í'e-ť1n'2 o :3 m 56 ~ek . dříve. *) .. -.c 11\. 

*) Tyto údaje platí jen pro poledník autorův. Jinde lze přepočítati dle efemerid. 
AR polárky pro poledn:k Orř'enwichský je 1, ledna 1920: 1 .b 32 m 25'65 s a 13, 
května 19W je 1 h, 3t m 21'775. Obě platí pro ho;~i ~ulminacj."f~+n. red,.oboru. 

; . 
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Z p r a v y S p o leč n o sti. 
t Hv ě zd nám ap a. Rozměr: 52 X 52 cm. Provedení: V modrém 

poli bité hvězdy, krycí list hnědý, vše ze siiné lepenky, pohodlně k otáčení 
přizpůsobeno. 
. Jsme ochotni dodati ji členům za výrobní cenu K 10'-, zdarma 

obal t poštovné, přihlásí-Ii se aspoň 50 denů. Pražským členům udalo 
oy s místo, kde by si ji vyzvedli. Kdo na mapu reflektuješ, přihlas se 
lístkem na Č. A. S. Vršovice 498. Jest to pomůcka velmi praktická 
a proti jiným malým, otáčivým mapám přece jen velmi levná. Spokojen 
bude každý! Původní návrh, dáti ji členům zdarma je vůbec neprove
ditelný s ohledem na spoJkové jmění a Věstník. 

Čl e n s t v f. Naše Společnost při~lásil a se již v mě~. dubnu t. r. 
za člena Société Astronomique de France v Paffži. Tento měsíc došlo 
vyřízeni z Paříže a ochránci naší Společnosti byli ustanoveni pp. 
Canrille Flammarion, první president S. A. de France a de la Baume 
Pluvinel, atd. nynější president. 

Z jejich časopisu dovídáme se o konu choti Flammarionovy. 
Stařičkému učenci poslán byl projev soustrasti. 

Ph! ášk/y.. V listopadu a prosinci pře.dnáŠieIi: i in gt. Jar o s 1. Sty cll 
~.Kterak vznikají a um'Íra}.í sVět.!J" {3 pii0dJ

.) a i II g(. Jo s. P, e t r ái k ,,0 
rozměrech a vzdlále!nostech těles !lebeských a kterak je lze měřiti." 
p!avštívilo přes 1000 ooQl:>'. - Dne 15. ptr.a,si.nce přednášel prof. dr. Fr. 

ušl ,,0 konci sv;ěta('. Protože předr1ášku mohla v'y~lechI1lOuti pouze 
menšina 'Clostavivškh ? lOSob, piíednášel IJ)laTI profesor ieště následu
jícího dne odpoloo!J1le a to Opc2.t ty piíepblě.nw sále. . 

V'ěstn1k. Spějeme J<wší dbbě ijž 'VStřlc. Naše sny už se určitěij. 
rgsují, tiieba ještě v dáli. Získárvej každý nové členy! Svoje nedoplatky 
zaprav! Přestáváš-li býti -členem, řádně svoje v iY\s t'0 u 'p e ní o z na ml 
~()VU žádáme svoje tlenstvo ú zasílání p'ř;íspěvků pro Věstník. Je 
iI1lI1Oho členů, kteří dbbi"é wci plÍŠti a 11J2cbá!vají ležet ladem. Příspěvky 
se ~chúvají a . časem se jistě hQl(n. Tož, členové, chutě l< plráci! Nikdo 
se !neostýchej; m budleš tt1eI11Í1Sn 'kritisovoo! Nikoli. Posuzujeme věc a 
nikoli osobyt! ( 

~ Stav IěleDstva. Počet přihlášek neustále stoupá, takže Společnost 
v době dvou rokU ~ítá již skortml '200 členů. Za zakládajíáho člena 
.ořihlásH se d1áJe pan fcfr. JiN KaV'án, adjunkt astrdn. ústavu čes. llni
Versity .. - Chof n8Š:2ho mil2ho př:edsed'y, členka, pí. Božena Pokorná, 
přihlásila se znoVu za zakl.ád'ajk'í'ho člma s přisPQvkem Kč 500'
'[{rom,ě toho 'VěInjoval pan ;předSeda, JUDr. Kazimír PokornÝI, Fondu li
dov€ hV<ězdárn:y Stef ánfklOvg Kč 1.000.-. Sl:echetné duše naše, dík 
~terý Vám! 

Dar. Ceská Obec Sokolská pt>volila Fondu lidové hv,ězdámg Ste
fánikovlY Kč 20.000. 

Valná hromada bude 9. únorfl v 6. hod. večer v Náplavní ulici 
číslo 6. (posluch prof Nušla.) ~(lv.rhy pí;;emně předt'm. 

Společnost vypisuje če~tnou soutěž na jednobarevnou výplň (pro 
linkografii) obálky Věstníku. Navrhy větší furmát zašlete co možno nej
dříve, nejpozději do 31. ledna 1920. 

Vydavatel: Česká astronomická společnost v Praze. - Zodpovědný redaktor: 
Ing. Jaroslav Štych. - Tiskem f\nt. Reise na Král. Vyšehradě. 
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