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NOVÉ PŘÍSPĚVKY K OTÁZCE VZNIKU 

POVRCHOVÝCH ÚTVARŮ NA MĚSÍCI 


JOSEF SADIL 

Za poslední čtyři roky, které uplynuly od vydání autorovy knihy o Mě
síci,I vyšla řada nových prací, jednajících o vzniku kráterů a jiných 
útvarů na povrchu Měsíce. Pokud jde o výsledky nových úvah a vý
zkumů, je možno říci , že věci za tu dobu mnoho nepokročily, a že starý 
spor mezi zastánci t. zv. vulkanické a meteoritické domněnky zůstává 
nadále nerozhodnut. Jak vulkanisté, tak i meteoritikové přinášejí ,stále 
nové doklady ve prospěch své domněnky. 

Tak na př. známý britský vulkanista P. Moore2 opouští v poslední době 
nadále již neudržitelný názor, že měsíční krá tery jsou obyčejnými vul
kánya snaží se doložit, že jsou zcela zvláštním projevem sopečné činnosti, 
která nemá na Zemi obdobu - leda v dřívějších geologických dobách. 
Podle něho se tenká a poměrně ještě málo utuhlá povrchová kůra mě
síční tlakem ,plynů, unikajících z horkého magmatu pod povrchem, nej
prve nadzvedla a vytvořila na povrchu Měsíce jakousi klenbu (dome). 
Jestliže v tom okamžiku tlak plynů ustal, vytvořená klel1'ba zůstala na 
Měsíci zachována (zvláštní kupovité útvary, t. zv. boule v okolí kráteru 
Hortensius a j.). Ve většině případů však plyny nakonec vyrazily po
měrně úzkým ústím navenek, klenba se propadla a větší její část se 
roztavila v lávovém jezeře rozlévajícím se na spodu ,klenby. V některých 
případech, jak se domnívá Moore, došlo poté k dodatečnému obnovení 
sopečné činnosti a z vyvrženého sopečného materiálu byl uvnitř rtakto 
vzniklého kráteru navršen středový kužel. Podle toho by tedy skuteč
nými měsíčními sopkami byly nikoliv vlastní krátery, nýbrž známé jejich 
středové vrcholky. Nelze nevidět, že Moorův výklad vzniku měsíčních 
kráterů je jen pokusem o synthesu známé "puchýřovité" domněnky Lei
tichovy-Suessovy3 a "lakkolitové" domněnky Tomkinsovy.4 Pokud pak 
jde o další jeho argumentaci, že totiž krátery podobné měsíčním existo
valy dříve i na naší Zemi, a že byly později zničeny, neliší se valně od 
podobné argumentace meteoritiků, kteří hájí názor, že také dřívější 
obrovské meteoritové krátery pozemské se nezachovaly. 

Jestliže by středové vrcholky měsíčních kráterů byly vyhaslými sop
kami, museli bychom na jejich temenech pozorovat typické kráterovité 
prohlubně. Takovéto prohlubně byly již dříve pozorovány na př. u centrál
ního kopce v kráteru Blirg, Capella, Herschel a j . Známý zastánce me
teoritické domněnky R. R. Baldwin je vysvětluje jako náhodné zásahy 
horských vrcholků meteoritem a odhaduje, že na celé známé polovině 
Měsíce lze podobných případů očekávat celkem asi 15.5 Do nedávné 
doby jich bylo vskutku napočteno jen 12. V letech 1952-53 však Moore 
a spolu s ním i předseda lunární sekce Britské astronomické společnosti 

Sadil J .: Měsíc, Praha 1950. 
Mo-are P . : Some lunar cra:ter problems, Sky amd T elesc. , March 1956 . 

3 Měsíc, s tr. 77. 
4 Měs·íc, str. 79. 
5 Baldwin R. B.: Th e face oi th e Moon . Chicago 1949. 
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P. Wilkins6 při pozorování Měsíce velkým refraktorem hvězdárny v Meu
donu u Paříže doplnili údajně tento počét na 52, a to již během pozo
rování trvajícího jen několik málo nocí. Moore uvádí, že nové krátery 
byly objeveny jednak na některých centrálních pahorcích (na př. v krá
terech Pythagoras, Arisrtarch us, Cepheus, Romer, Xenophanes aj.), jednak 
na některých isolovaných kopcích, ležících mimo větší krátery (Aristillus 
M, Agrippa M, kopec na jih od kráteru Beer, 'Archimedes Z a j.). Průměr 
většiny těchto kráterů se pohybuje kolem 1,5 km - jsou tedy velmi malé 
a lze je proto pozorovat jen největšími dalekohledy. Moore soudí, že sku
tečný jejich počet bude značně veliký, a že jsou patrně na Měsíci "velmi 
obvyklým jevem". 
Třebaže jak Moore, tak i Wilkins považují svá pozorování za zcela 

reálná, je zatím třeba 'přijímat je s největší reservou. Vzpomeňme jen 
nedávného "potvrzení" existence t. zv. měsíčního mostu právě P. vVll
kinsem,7 které se později ukázalo být zcela falešným. 8 Je možné, že v pří
padě Moorových a Wilkinsových kráterů se jedná o pseudokrátery, t. j. 
jinak zcela nepravidelné prohlubně nebo výčnělky vrhající stín (uvažme 
jen jejich celkem nepatrný průměr, pH němž lze jen těžko stanovit je.iich 
přesný vzhled) anebo o obyčejné kráterové jamky, pokrývající v hojném 
počtu celý povrch Měsíce a tudíž i četné horské svahy a vrcholky. Mnohé 
z Moorových a Wilkinsových kráterů, jak je dobře patrno z obr. 1, ne
zaujímají totiž vzhledem k dotyčnému horskému vrcholku centrální ·po
lohu (jak tomu bývá u sopečných jícnů), nýbrž polohu značně excentric
kou. Ostatně Baldwinúv odhad ,stran pravděpodobného počtu horských 
vrcholků zasažených meteoritem nepovažuji za směrodatný a domnívám 
se, že počet takovýchto náhodných zásahů musí být, vzhledem k veli
kému počtu nejdrobnějších kráterů, značně vyšší, nežli jak uvádí Baldwin. 
Ale i kdyby se nakonec ukázalo, že sHedové vrcholky některých mě
síčních kráterů jsou sopečného 'původu, nemuselo by to znamenat defi
nitivní zavržení meteoritické domněnky, jak soudí Moore, nýbrž možná 
jen její modifikaci ve smyslu Quiringově,9 který se domnívá, že "menší 
a rychleji se ochlazující Měsíc se obklopil pevnou kůrou (daleko) rychleji 
nežli Země. Že úplně neutuhl, nýbrž ještě dlouho potom byl obalen (ne
příliš) silnou kůrou, ukazují nejstarší kruhové kráJtery - valové roviny. 
První meteority prorážely ještě jen málo mocnou kůru. Nárazem uvol
něné magma ,potom vystoupilo dovnitř meteoritového kráteru a jako sku
tečné vulkanické lávové jezero (částečně) roztavilo ... kruhový val, 
vzniklý nárazem. V mnohých kráterech vystoupila láva několikrát ... 
a zanechala po sobě na vnitřním okraji valu zbytky starších hladin jako 
terasy. Valové roviny jsou tedy ponejvíce meteoritové krátery, dodatečně 
vyplněné ,sopečnou lávou ...". 

Kdybychom chtěli tento Quiringův pokus o synthesu vulkanické a me
teorické domněnky dále rozvést, bylo by na základě něho možno se do
mnívat, že středové vrcholky měsíčních kráterů jsou sopky, vzniklé po

f) Moore P.: Lunar Summit Craters. J. B. A. A., Vol. 64, No. 1. 1953. 
7 Wilklns H. P.: O'Neill's .. Bridge". J. B. A. A., Vol. 64, No, 3, 1953/4, 
8 Sadil J.: On the so-called "Lunar bridge". Bull. Astr, Inst. Czech, Vol. VIII. 

No-. 2, 1957. 
ů Quiring H .: Gedanken ti. Alter, Zusammensetzung u, Entstehung des Mondes. 

Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges., Band 98, 1946. 
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dobně jako recentní vulkány pozemské, na místech, kde měsíční kůra 
kladla vystupujícímu magmatu nejmenší odpor; jenže v tomto případě 
nebyly těmito místy zlomové (tektonické) linie jako na Zemi, nýbrž 
místa zasažená meteoritem. Myšlenka, že povrchové útvary na Měsíci 
vděčí za svůj vznik jednak dopadu velikých meteoritů, jednak sopečné 
činnosti těmito dopady vyvolané, je nesporně velmi zajímavá a nelze ji 
bez dalšího zkoumání zamítat jako nepravděpodobnou. Zvláštní pozornost 
by jí měli věnovat zejména geologové, zabývající se zkoumáním pod
mínek vzniku pozemského vulkanismu. 

Pokud jde o otázku rozložení kráterů na povrchu Měsíce, která je pro 
posouzení vzniku měsíčních kráterů zvláště důležiitá, zastává Moore mí
nění, že nejenom četné menší krátery, ale na př. i četné valové roviny 
na Měsíci nejsou rozloženy nahodile, nýbrž j,sou seřazeny v "do'bře patr
ných liniích". To činí podle Moora meteoritickou domněnku vzniku mě
síčních kráterů zcela nepřijatelnou. Jako příklad jedné takové dobře 
patrné linie větších kráterů, položených prý na jediné geologické ,puklině, 
uvádí Moore tyto krátery: Alltolycus, Aristillus, Archimedes, Timocharis, 
Lambert, Euler, Aristarchus a Herodotus. O jak křivolakou a nesourodou 
"linii" kráterů se tu jedná, je vidět nejlépe z pohledu na mapu. Nemůže 
být nejmenší pochyby o tom, že podobným způsobem by bylo nakonec 
možno seřadit do "dobře patrných" linií všechny o,statní krátery na 
Měsíci. 

Většina ostatních autorů, kteří se otázkou rozložení kráterů na mě
síčním povrchu v poslední době blíže zabývali, zastává naopak mínění, 
že krártery na Měsíci jsou rozloženy většinou zcela nahodile. Jen některé 
z menších kráterů jeví tendenci vytvářet zřetelné řady. Tyto krátery 
však jeví současně i dosti význačné odchylky tvarové, takže sami za
stánci meteoritické domněnky připouštějí, že může běžet o sopečné útva
ry, analogické t. zv. lineárním vulkanickým erupcím pozemským. Tak 
na př. R . S. Dietz10 upozorňuje na to, že jamky mezi Koperníkem a Era

10 Dietz R. S.: The meteoritic impact origin of the Moon's surface features. J{)urn. 
of Geol., 1946. 
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tosthenem, se od typických měsíčních kráterů liší jednak tím, že zcela 
postrádají obvyklých valů a dále svým protáhlým oválným tvarem. 

Dietzovy názory na vznik povrchových útvarů na Měsíci jsou vůbec 
velmi zajímavé a myslím, že nebude na škodu, uvedu·li zde několik jeho 
zvlášť pozoruhodných myšlenek: " ... rozsáhlý vulkanismus na Měsíci 
a podobných malých nebeských tělesech je málo pravděpodobný... na 
Měsíci není pozemských geosynklinál, geantiklinál nebo vrásněných po· 
hoří ... Značná symetrie měsíčních kráterů svědčí o homogenní povaze 
měsíčního povrchu... Nedostatek vody... je nepříznivý vulkanickým 
výbuchům, neboť voda snižuje teplotu tání hornin a je primárním explo
sivním činitelem vulkanismu ... planety naší sluneční soustavy podávají 
důkaz o tom, že tloušťka povrchové kůry je v obráceném poměru k cel
kové hmotě. Z toho lze usuzovat, že náš satelit, vzhledem k jeho malé 
hmotě a nízké specifické váze, má mocnou kůru nepodléhající tak snadno 
plastickým deformacím, jako je tomu na Zemi ... tlak ve středu Měsíce 
je ekvivalentní tlaku v hloubce asi 160 km uvnitř zemské kůry. Obě tyto 
podmínky jsou vzniku vulkanismu (krajně) nepříznivé ..." 

K celkem podobnému závěru o možno,sti vulkanismu na Měsíci dochází 
v poslední době též H. C. Urey.u, 12, 19. Sopečná činnost na Zemi je podle 
současné představy geologů v podstatě podmíněna přítomností radio
aktivních prvků (hlavně isotopu draslíku K40, uranu a thoria) v zemské 
kůře. Teplo, které se při rozpadu těchto prvků uvnitř zemské kůry během 
doby hromadí, způsobuje, že horniny v určité hloubce pod povrchem naší 
planety se taví a mění se v žhavotekuté magma, které se buď p8sivně 
(působením tlaku v okolí), anebo častěji aktivně (rozpínáním plynů, hlavně 
vodní páry, obsažených v magmatu) dostává puklinami na povrch. Pro
nikání magmrutu k zemskému povrchu pak je podstatou veškeré sopečné 
činnosti. Urey o domnělém měsíčhím vulkanismu pí.še: " ... Plutonická 
(t. ;. vulkanická) theorle měsíčních kráterů byla vyslovena mnohem dříve, 
nežli jsme vůbec věděli, že na Zemi dopadají meteority. Důkazy pro 
impaktní (meteoritickou) hypotesu shrnul s konečnou platností Baldwin 
(1949). Ně~teré malé útvary (na Měsíci) mohly vzniknout 'souečnou 
činností ... Ze seismo!šrafických dat o tloušťce zemské kůry vyplývá, že 
zhruba asi jedna třetina nebo jedna polovina radioaktivního materiálu ... 
je v sDučasné době obsažena v zemské kůře a zbytek ie pravděpodobně 
rozptýlen v celém zemském plášti. Při.imeme-li pro Měsíc podobné množ
ství radioaktivního materiálu s podobným rozdělením, vyplývá z toho, 
že nitro Měsíce je a,si z 80 % roztaveno, nebo že jeho teplota je blízká 
bodu tání. Takovýt.o závěr je neslučitelný s (pozorovaným) nepravidel
ným tvarem Měsíce. Měsíc se proto musel vytvořit za nízkých teulot 
a nikdy nebyl radio~ktivně zahřát na bod tání ... Měsíc je pravděnodobně 
celý homogenním tělesem s koncentr?cí radioaktivních látek všude stej 
nou . .. (to) ukazuie, že vnitřek (Měsíce) se vy,tvořil za nízké teploty. 
Jeho povrchové útvary vznikly většinou (až) během konečného stadia 
jeho vzniku pádem planetesimál ... "14 

11 Urey H . C.: The Planets (Their Origin and Development) London 1952. 
12 Urey H. C. : The Origin oJ the Moon's Surface Feature. Sky a-nd Telescop. 1956. 
1.3 Urey H. C. : Zum Ursprung der OberfHichen-struktur des Mond es. Angew. Chemie . 

Jahrg. 	68, Nr. 17/18, 1956. 
14 Hypothetické částice vzniklé z původní plyno-prachové mlhoYiny. jichž postupným 
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Zvláštní pozornost meteoriJtiků poutá v poslední době znovu otázka 
vzniku t. zv. moří, zvláště známého Moře dešťů (Mare Imbrium) na Mě
síci. Pravidelné kruhové obrysy některých moří a zvláště ta okolnost, 
že jsou lemována pohořími, připomínajícími horské valy některých krá
terů, sváděly mnohé badatele již dříve k domněnce, že také tyto útvary 
vznikly dopadem obrovských melteoritů, a že jsou vlastně jen jakýmisi 
extrémně velikými "krátery". Otázkou vzniku M. Imbrium se s tohoto 
hlediska zabýval již G. K. Gilbert,1 ') který prvně upozornil na zajímavý 
sysrt:ém brázd či spíše údolí (t. zv. furows nebo groows), rozložených v ši
rokém okolí tohoto měsíčního moře a sbíhajících 'Se, prodloužíme-li si je 
směrem k němu, Ipřibližně v témž "bodě", ležícím v blízkoSJti známého 
Sinus Iridum. Některé z těchto brázd jsou velmi dlouhé a sahají až 
k Mare Tranquillitatis a dokonce až ke kráteru Theophilus, probíhajíce 
přitom skrze Apenniny, Mare Serenitatis a západní okraj pohoří Haemus. 
Vyskytují se i v okolí Mare Vaporum, Sinus Medii a probíhají skrze Mare 
Nubium až do končin kolem Fra Mauro. Nalézají se také na sever od 
Mare Imbrium (patří mezi ně na př. pověstné Alpské údolí). Gilbert je 
vysvětluje jako brázdy vyryté úlomky horninového materiálu, který se 
při výbuchu v Mare Imbriurn rozletěl na všechny strany. Urey se domní
vá, že tyto brázdy mohly vyrýt .toliko částice značné huSJtoty a pevnosti 
v tahu (patrně úlomky meteoriJtu obsahující železo a ni.kl), mající průměr 
větší než 2 km. Naproti tomu A. V. Chabakov 1U považuje tyto rýhy za 
obyčejné tektonicky podmíněné trhlíny (zlomy) v měsíčním povrchu. 

G. Fielder17 studoval v poslední době s pomocí fotografií z Mt WUsonu 
podrobně řadu brázd v okolí kráteru Ptolamaeus a zjistil, že poblíž jejich 
konce se velmi často nacházejí obrovské isolované bloky skal. G. P. 
Kuiper18 při pozorování Měsíce na McDonaldově hvězdárně shledal, že 
jižní konec široké brázdy poblíž kráteru Herschel (viz přílohu) uzavírá 
nepravidelně protáhlý balvan, dlouhý asi 10 km a široký asi 5 km. Podle 
Fieldera existuje "nejenom dobře definovatelný vztah mezi rýhami a bloky, 
nýbrž bloky jeví též zřetelnou .tendenci být protaženy a orientovány tak, 
že jejich delší osa přibližně souhlasí s osou sdružené rýhy". Všechny 
tY'to objevy velmi dobře souhlasí s výše uvedenou Gilbertovou domněnkou. 

V poslední době se otázkou vzniku M. Imbrium znovu zabýval Urey, 
který shrnuje všechny zatím uveřejněné 'práce o t. zv. imbrické kolisi 
asi takto: Příčinou vzniku ,tohoto měsíčního moře a všech jevů s ním 
spojených byl dopad obrovského kosmického tělesa o průměru asi 200 km 
nebo o něco větším, které se pohybovalo rychlostí blízkou 2,4 km/s 
(úniková rychlost na Měsíci). Při srážce mohly některé částice odlétnout 
téměř horizontálně rychlostí asi 1,7 km/ s a dopadnout ve vzdálenosti 1000 
ne'bo 1500 km od místa srážky. Jestliže uvedené těleso mělo specifickou 
hmotu 3,5, znamenalo by to, že jeho celková hmota činila 1,47 . 1022 g, 

shlukováním vznikly podle někter}'ch kosmogoniků planety a jednotlivé jejich větší 

družice. 
15 Gilbert G. K.' The Moon's Face. Bul1. Phil. S oc. of WaShington, 12, 24"1. 1893. 
16 Chabakov A. V.: Ob osnovnych vo,pros·ach istorii razvitija poverchnosti Luny. 

Moskva-Leningrad 1949, str. 99. 
17 Fielder G.: A Study of the Valley System R8Jdial to Mare Imbrium. J . B. A. A., 

66, No. 1, 1955. 
18 Kuiper G. P. : On the Origin of the Lunar Surface Features. Proc. Nai. Acad. 

Sci. USA, 40, 1096, 1954. 
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t. j. téměř 15000 bilionů tun. Vezmeme-li za základ rychlost 2,38 km/ s, 
obdržíme pro kinetickou energii při nárazu 4,15 . 1032 ergů, COŽ odpovídá 
účinku 460 miliard élJtomových bomb (vezmeme-li pro 1 altomovou bombu 
za základ "přeměnu" 1 g hmoty v energii). Srážka tohoto měřltka stojí 
mimo jakoukoliv experimentální zkušenost a je velmi těžké usuzovat na 
její účinky. Z nesouměrného tvaru M. 1mbrium jakož i jiných známek 
lze soudit, že těleso dopadlo na Měsíc pod poměrně malým úhlem, a to 
od severovýchodu, způsobilo v jeho ,povrchu hluboký otvor a jeho části 
spolu s částmi Měsíce se rozletěly na všechny strany. Cásti rozdrceného 
měsíčního povrchu vržené vzhůru dopadly jako hrubé kusy skal a vy
tvořily Straight Range, Piton, Pico, Spicberky atd. a kolem M. 1mbrium 
Alpy, Apenniny, Karpaty a Kavkaz. Těžké úlomky dopadnuvšího tělesa, 
obsahující pravděpodobně železo a nikl, vyryly v okolí uvedené již brázdy. 

Urey dále řeší otázku, zda M. 1mbrium a ostatní měsíční moře byla 
vytvořena ze sopečné lávy vylité na povrch, t. j. zda tu běží o tak zv. 
areální sopečné erupce, jak soudí vulkanisté, nebo zda byla vytvořena 
horninami roztavenými při ,srážce. Proti první z obou možností mluví 
řada důvodů. Teplota pozemské lávy nepřesahuje 1200 °C, což je bod 
tání čediče, obklopeného křemičitanovým pláštěm. Vyšší teploty nemůže 
láva dosáhnout, jelikož potom ,tají okolní stěny. Při vylití na chladný 
povrch počíná láva ihned tuhnout a na okrajích takovéhoto lávového 
příkrovu se vytváří - za předpokladu, že láva se rozlila po rovině 
značně vysoký val. Na Měsíci by musel být tento val v důsledku menší 
tíže ještě vyšší. Nic takového na okrajích měsíčních moří nepozorujeme, 
nehledě na to, že při zvlášť rychlém chladnutí lávy, jaké lze očekávat 
právě na Měsícl, by se sopečná láva mohla sotva rozlít po tak velikých 
plochách. Láva v mořích tedy patrně nepochází z nitra Měsíce (je-li to 
ovšem vůbec láva). Mohla vzniknout při srážce? Srážková energie těles, 
která mají rychlost 2,4 km/ s, dosahuje 2800 joulů/g; k tomu, aby se 
křemičitany, z nichž se skládá měs:ční povrch, zahřály na bod tání, je 
potřeba 2000 joulů/g. Přirozeně, že srážková energie se také proměnila 
ve zvukovou energii; tavicí pochod se vša,k zdá být přesto možný. Srážek 
podobných imbrické se na Měsíci zřejmě odehrálo více. Podobným způ
sobem vzniklo Ipatrně i Mare Serenitatis, M. Crisium a jiná měsíční moře. 
Zdá se, že každé okrouhlé moře na Měsíci je svědkem takového dopadu. 
Jelikož v pohoří Haemus, lemujícím jižní okraj Mare Serenitatis, nachá
zíme rovněž četné brázdy paprsčitě se sbíhající k M. 1mbrium, je možno 
se domnívat, že M. Sereni,tatis vzniklo o něco dříve nežli M. 1mbrium. 
Těleso, které vytvořilo M. Serenttatis, doipadlo patrně na Měsíc, jak lze 
soudit z tvaru tohoto moře, téměř kolmo a láva, vzniklá při srážce, se 
přelila daleko na jihozápad a vytvořila zde Mare Tranquillitatis. 

Je zde ovšem ještě třetí možnost. Již T. Gold vyslovil 'Svého času 
domněnku, že moře, podobně jako dna měsíčních krMerů, jsou vlastně 
vrstvou prachu, který vznikl různým způsobem, na př. vlivem prudkého 
kolísání 'teploty, účinkem ultrafialového slunečn ího záření a pod. Pro 
mechanismus vzniku tohoto prachu však je možný i jiný výklad. Kdy
bychom hmotu tělesa, které vytvořilo M. 1mbrium, rozložili rovnoměrně 
po celém měsíčním povrchu, vytvořila by na něm vrstvu 110 m vysokou. 
Jestliže by toto těleso obsahovalo jen 1 % vody, pokryla by tato voda 
celý Měsíc vrstvou vysokou asi 3,9 m. Při dopadu tělesa takovéhoto 
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složení by došlo k prudkému výbuchu již ,při rychlostech blízkých únikové 
rychlosti na Měsíci. Je možné, že po každém velkém nárazu vystoupí nad 
měsíční povrch veliké mračno prachu a vodní páry. Prach se usadí a voda 
spadne jako déšť,19 který spláchne prach s hor do nižších míst a konečně 
vnikne do spár, kde hydratisuje křemičitany a rt:ím se ~tratí. Na základě 
čeho lze nyní rozhodnout mezi lávou a prachem? Láva je hustá, pomalu 
tekoucí hmota, která se valí přes kráterové stěny a silně je přitom r.oz
rušuje (viz některé t. zv. kráterové trosky, hojné zvláště uvnitř a na 
okrajích měsíčních moří). Láva teče směrem dolů a větší překážky mohou 
její postu,p zastavit. Naproti tomu prach může napadat kamkoliv. Lze 
očekávat, že prach by měl pokrývat Měsíc více méně stejnobarevnou 
a -spíše světlejší vrstvou a že okraje této vrstvy by měly být velmi ne
zřetelné. Mare Tranquillirtatis je naopak velmi tmavé a jeho okraje jsou 
velmi ostré a nepravidelné, takže spíše než prach připomíná lávový 
proud. "Zasažená" obl8Jst poblíž Sinus lridum je rovněž velmi tmavá 
a zdá se být složena rovněž z rozlité lávy. Naproti tomu světlejší "šelfová" 
oblast (jak ji nazývá Urey) v Mare 1mbrium, přiléhající k Apenninám, 
Karpatům, Kavkazu a Al;pám, by mohla být napadaným prachem. Je 
možné, že případy byly různé. Veliká planetesimála, která vytvořila M. 
Serenitatis, mohla obsahovat málo volatilních látek (t. j. méně vody), 
takže množství vzniklého prachu bylo celkem malé a výsledkem srážky 
byl hlavně vznik lávy. Zato planetesimála vytvořivší M. 1mbrium měla 
mnohem vyšší obsah volatilních látek, došlo k mohutnému výbuchu 
a jemný prach při něm vzniklý byl rozhozen široko daleko. 

V této souvislosti je též zajímavé nedávné zjištění J. Hopmanna,20 
který na základě nových měření absolutních výšek na Měsíci dospívá k zá
věru, že ,t. zv. moře neleží v průměru níže nežli pevniny, a že jsou silně 
nakloněnými plochami, takže je sotva můžeme považovat za místa vy
rovnaná utuhlou sopečnou lávou. 
Závěrem uvažuje Urey o možnosti časového datování vzniku měsíčních 

moří a kráterů jakož i o možnosti uvést meteoritickou domněnku v soulad 
se současnými představami kosmogonickými: Existenci známé dvojice 
kráterů Aristillus a Autolycus, jakož i některých jiných kráterů v M. 
1mbrium lze vysvětlit jedině tak, že to jsou později vzniklé krátery. 
U Archimeda a Pla-tona je to nejisté. Podobně je tomu i u jiných moří. 
Tak na př. kráter Theophilus vznikl zcela určitě až po Mare Nectaris. 
Zřejmě tu byla celá serie srážek. Vznikl krMer, potom moře, pak další 
kráter, další moře a tato moře a krátery pokrývají dnes celý povrch 
Měsíce, jehož horniny byly zřejmě zcela rozdrceny. Jestliže naše Země 
už byla v té době v blízkosti Měsíce, musela být, vzhledem k silnějšímu 
gravitačnímu p.oli a tím i většímu srážkovému radiu, vystavena ještě 
silnějšímu bombardování nežli Měsíc. Takovélto bombardování by mělo 
za následek zničení všech sedimentárních útvarů. Nejstarší usazené hor
niny na Zemi jsou staré asi 3 miliardy let. Z toho důvodu muselo toto 
bombardDvání ·probíhat před více než 3 miliardami let ... 

·H l Na vněj ších s ya zích n ěkterých měsíční ch kráterů (zvláště j e tento jev patrný 
u krá teru Aristillus) jsou při šikmém o světl en í dobře patrné t. zy. radiální rýhy, které 
podl e V. G. F esenkova (Život ve vesmíru, Praha 1957, st r . 107) " působí dojmem, j ako 
by kdysi nějaká kapa lina st ék a la p o sva'hu krá teru . .. " 

20 H opmann J .. Probleme der Mondforschung. Sternenwelt 4, 1952. 
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Zvlášť zajímavé jsou některé Ureyovy úvahy, týkající se známého "pa
prskového" kráteru Tycho. PatPrsky Tychona, Koperníka, Keplera a ji
ných podobných kráterů jsou podle domněnky meteoritiků prachem roz
hozeným po o·kolí 'při výbuchu, provázejícím dopad obrovského meteoritu. 
Vulkanisté naopak věří, že jde o sopečný popel. Jeden z Tycl10nových 
paprsků (obr. 2) míjí zvlášť pozoruhodným způsobem "mateřský" kráter. 
Urey se domnívá, že by mohlo jít o zvláštní případ, kdy částice prachu 
byly vymrštěny téměř tangenciálně rychlostí 1,7 km/ s, takže obletěly " 
celý Měsíc. V tom případě by prvním, viditelným úsekem dráhy těchto 
částic byl známý extrémně dlouhý Tychonův paprsek, protínající téměř 
celou viditelnou polovinu Měsíce. Dalším jejím úsekem by bylo nevidi
telné pokračování tohoto paprsku na druhé straně Měsíce a konečně 
třetím, konečným jejím úsekem by byl výše zmíněný paprsek míjející, 
po jeho opětném vynoření se za olkrG\.jem Měsíce , Tychonův kráter. Proč 


částice prachu po obletění Měsíce minuly výchozí bod své dráhy, lze vy

světlit měsíční rotací, která za tuto dobu (asi 108 minut) "přemí,stila" 


kráter Tycho o někoUk desítek kilometrů na západ. Zatím však je sporné, 

zda zmíněný nejdelší Tychonův ,paprsek je skutečně souvislý. 


Urey končí své úvahy o vzniku povrchových útvarů na Měsíci takto: 

... Z nejrůznějších úvah vyplývá, že větší část měsíčního povrchu se 

patrně vytvořila velmi rychle. Paprskové krátery (typu kráteru Tycho) 

a četné malé krát.ery by mohly být následky dopadu meteoritů v geolo

gických dobách. Moře a mnohé jiné krátery byly vytvořeny během asi 

jednoho milionu let nebo v době ještě kratší. Jsou možná dvě vysvětlení. 


Buďto bylo toto bombardování způsobeno rojem kosmických těles, který 

prošel sluneční soustavou a' zase zmizel, nebo bylo částí konečného stadia 

vytvoření Země a Měsíce. Kloníme se spíše k druhé možnosti ... 


DESET LET NAŠí PRÁCE 
FRANTIŠEK KADAVÝ. 

Únorové události z roku 1948 se zdají být na prvý pohled čistě poli
tickou záležitostí. A přece se důsledky projevují v celém životě re
pu'bliiky, tedy i v naší práci. Většinou si ,to ani neuvědomujeme. Zvykli 
jsme si již na změny, k,teré znamenají značná zlepšení podmínek naší 
práce, že nás nena'padne, že by tomu tak být nemuselo a také určitě ne
bylo, kdyby nebylo Února 1948. 

Tak třeba tohle: Máme na Petříně dobře vybavenou a upravenou hlavní 
kopuli, dalekohled s bezvadným chodem hodinového stroje, se slaboproud
ným i časovým zařízením. Vedle původního Zeissova dvojitého astro
grafu je tu i velký, dobře udělaný koronograf. Časovou službu na hvěz
dárně máme v takovém vybavení, o jakém se nám nikdy ani nezdálo. 
Časové přijímače na dlouhé, střední, kráJtké i ultrakrátké vlny s řadou 
dalších přístrojů. To proto, že finanční prostředky máme vždy v potřeb
ném množství. A proto máme na hvězdárně potřebné vědecké síly i me
chanika. Všichni pečují o udržování přístrojů v řádném stavu a o stálé 
jejich zdokonalování. To před deseti lety nebylo. Na hvězdárně byly jen 
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tři administrativní síly, které se zabývaly převážně jen agendou Česko
slovenské astronomické s<polečnosti, která hvězdárnu spravovala. Dnes má 
hvězdárna vedle ředitele tři vědecké síly, mechanika a 3 administrativní 
a pomocné síly. Proto jsou přístroje hvězdárny mnohem léne využity. 
Hvězdárna se mohla přihlásit k celé řadě úkolů během MGR. Návštěvnost 
hvězdárny stoupla dvojnásobně. Její výchovná a popularisační činnost, 
zvláště činnost přednášková, vzrostla prOlti době předcházející o stovky 
procent. 

V celostátním měřítku je situace ovšem ještě mnohem výraznější. Za 
posledních deset let přibyla řada lidových hvězdáren. Jsou to zvláště hvěz
dárny v Brně, Olomouci, Hradci Králové, Valašském Meziříčí, Vsetíně, 
ProSltějově, Ostravě, Novém Jičíně, Příboře, Prešově, Gottwaldově, Nym
burce, Ďáblickh, Žebráku i jinde. Pracuji v lidové a'stronomii od 1. května 
1922, kdy jsem byl přijat tehdejší Českou astronomickou společností jako 
administrátor časopisu Říše hvězd. Proto znám vývoj popularisace astro
nomie u nás velmi dobře. Za prvé republiky jsme měli u nás čtyři lidové 
hvězdárny. Dnes jich je 30. Některé jsou velmi výstavné - jako v Hrad
ci Králové a ve Valašském Meziříčí. Některé isou dobře vybaveny pří
stroji, jako na Petříně, v Brně, v Prostějově, v Ďáblicích i .iiné. Výstavba 
lidových hvězdáren je naší zvláštností, nikde jinde tolik lidových hvěz
dáren není. 

Co by však byly lidové hvězdárny i přístroje bez lidí. Na dobrovolné 
pracovníky není dnes možné n8.!kládat ,povinnosti Itrvalého rázu. I při 
největším jejich nadšení je pak nemohou zvládnout, protože jim to jejich 
povinnosti v zaměstnání nedovolí. Proto je dnes již i na tuto otázku 
pamatováno. Statut lidových hvězdáren vydaný bývalým ministerstvem 
kultury zajišťuje lidové hvěz'dárny nejen po stránce hospodářské, ale 
i personální. Lidové hvězdárny jsou zařízením národních výborů, které 
v rozpočtu 'pamatují nejen na výdaje věcné, ale i na osobní výdaje hvěz
dáren. Oblastní hvězdárny jsou vedeny placenými řediteli, kteří mají ku 
pomoci další vědecké, technické, administrativní a pomocné síly. Jaký 
je to rozdíl proti dobám předcházejícím! Za prvé republiky až do konce 
druhé světové války byl autor tohoto článku jediným zaměstnancem lido
vých hvězdáren. 

Ještě radostnější je bilance popularisace astronomie. Za prvé republi
ky konala Československá astronomická společnost v Praze obyčejně jeden 
cyklus přédnášek ročně. Bylo to 5 až 8 přednášek. Také jiné lidové hvěz
dárny a odbočky ČAS pořádaly ročně několik přednášek Kromě toho 
měli jednotliví odborníci i popularisárioři astronomie nřednáŠ'ky pro různé 
korporace v Praze i mimo Prahu. Celkem však po celé reDublice bylo po
řádáno 50 až 100 přednášek ročně. Takový počet přednášek ročně mají 
dnes jednotliví pracovníci lidových hvězdáren, někde i pracovníci astro
nomických kroužků. Ponularisaci astronomie u '!lis v posledních letech 
provádí Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Její kraj
ské astronomické sekce pod vedením ústřední sekce astronomie vykonaly 
svými lektory v roce 1956 jen v Čechách a na Moravě 1725 přednášek 
s účastí 79724 osob. Za prvé pololerií 1957 konali le\ktoři Společnosti 
31 723 ,pře:lnášky, z toho 951 astronomických s účastí 46173 osob. Ve 
druhém pololetí 1957 bylo toto číslo daleko překročeno, protože umělé 
oběžnice Země, vypuštěné v Sovětském svazu, vyvolaly větší zájem o před
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nášky. Jen Lidová hvězdárna v Praze ve spolupráci se Společností vy
sílala denně až sedm lektorů. Pro lektory jsou pořádány časté instruk
táže, kde přednášejí naši i zahraniční odborníci. Lektoři jsou 'pro přednášky 
vybaveni názornými pomůckami, jako jsou diapositivy, diafilmy a filmy. 
Jednotlivé lidové hvězdárny i astronomické kroužky zajíždějí také s dale
kohledy na vesnice, kde pořádají večery nebo besedy u dalekohledu, pod 
volnou oblohou. Tím se dostaly astronomické přednáš,ky i na zapadlé 
vesnice, do závodů, škol, kasáren, rekreačních středisek, do kulturních 
středisek nádraží a pod. 

Zájemci o astronomii naleznou poučení i potřebná vysvětlení v boha/té 
populární i odborné astronomické literatuře. Vedle velkého množství pře
kladů vychází stále více odborných 'prací původních. Vyšla celá řada pů
vodních monografií vedle množství dalších knih populárních i odborných, 
map, atlasů a jiných pomůcek. Díla vyC'házejí nákladem 2000 až 5000 vý
tisků, zatím co za prvé republiky vydávala "Knihovna přátel oblohy" 
astronomické publikace jen v POČltu 500 až 1000 výtisků. Tak nákladné 
a dobře vybavené knihy jako nyní, jsme si tehdy nemohli dovolit vy
dávat. 

Veliký význam pro šíření astronomie a tím i vědeckého názoru na 
svět mají astronomické krouž'ky. Vznikají při závodních klubech, při osvě
tových besedách, domech osvěty, na školách, v žákovských internátech, 
pionýrských domech i jinde. V poslední době rychle stoupá počet astro
nomických kroužků i na Slovensku a v celé republice je jich dnes asi 250. 
Některé jsou velmi činné. Konají bohatou Ipopularisační , výchovnou 
i odbornou práci, jinde, zejména v počátcích, se omezují na vlastní sezna
mování se s astronomií. Některé kroužky mají jen krattší trvání - na 
příklad na školách, jinde mají pevný kádr nadšených ,spolupracovníků, 
který je zárukou trvalé práce. Tak je v astronomických kroužcích již 
sdruženo na 10 000 zájemců. 

Ministerstvo školství a kultury podporuje tyto snahy o vědecké po
znávání vesmíru a svolává celostátní konference pracovníků astrono
mických kroužků a lidových hvězdáren. V posledních pěti letech se konaly 
tyto konference již čtyři'krát a zúčastňuje se jich 150 až 200 pra
covníků. Vedle odborných referátů jsou zde přednášeny i praktické ná
vody a pokyny k pozorování. Jednotliví pracovníci si sdělují navzájem 
zkušenosti ze své popularisační i odborné pra.kse. Avšak i osobní sezná
mení a osobní styk zástupců kroužků a lidových hvězdáren z celé re
publiky nese svoje dobré ovoce. Kroužky i hvězdárny si vzájemně po
máhají radou i pomocí při stavbě hvězdáren, dalekohledů a jiných pří
strojů. 

Vý'sledky práce tisíců nadšených pracovníků v astronomii na sebe ne
nechají dlouho čekat. Již dnes některé Hdové hvězdárny a astronomické 
kroužky dobře ,pracují na úkolech, o které se přihlásily v době MGR. 
Jeto zejména pozorování meteorů , polárních září, Slunce, ale i umělých 
družic Země. Odborná pozorování ještě nejs'ou t ark početná, jak bychom 
si přáli, ale jejich počet i kvalitta stále vzrůstá. Na popularisaci astronomie 
se již dnes astronomické krou~ky i lidové hvězdárny podílejí velikou 
měrou. Jsou zde však stále lepší předpoklady i pro práci odbornou a tak 
se můžeme s důvěrou dívat do budoucnosti naší amatérské astronomie. 
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SPEKTROGRAFY 
PAVEL MAYER 

Po více než polovinu svého pracovního času soustřeďují velké daleko
hledy světlo hvězd a mlhovin na štěrbiny spektrografů. Štěrbinové i bez
štěrbinové spek,trografy a objektivní hranoly jsou nejdůležitějším pří
slušenstvím velkých zrcadel a astrografů. V posledním desetiletí byly 
zkonstruovány velmi účinné štěrbinové spektrografy a vybroušeny velké 
objektivní hranoly. Umožnily astrofysice a stelární astronomii řadu vý
znamných objevů a otevřely nové perspektivy. Všimněme si některých 
vlastností nových konstrukcí; ponecháme stranou spektrografy pro vý
zkum Slunce a některé jiné speciální spek1trografy, jejichž problematika 
je značně odlišná. 

Na obr. 1 jsou v hlavních rysech nakresleny všechny běžně užívané 
spektrografy. Princip je u všech stejný: rovnoběžný svazek paprsků do
padá na prvek, vychylující světlo v závislosti na vlnové délce, a je za
chycen kamerou, která ve své ohniskové rovině vytváří spektrum - řadu 
monochromatických obrazů pozorovaného objektu. Není-li monochroma
tický obraz objektu dosta,tečně malý, je !třeba objekt omezit štěrbinou, 
někdy přímo na obloze, častěji však v ohniskové rovině dalekohledu. 
V posledním případě je třeba k vytvoření rovnoběžného svazku použít 
kolimátoru. Spektrografy jsou hranolové nebo mřížkové, podle toho, kte
rého prvku používají k rozkladu světla. 

Jednou ze základních vlastností spektrografu je jeho disperse. Úhlová 
disperse, úhel mezi paprsky dvou různých vlnových délek, závisí u hra
nolu na materiálu a na lámavém úhlu, u mřížky na počtu vrypů na mili
metru a na použitém řádu spektra, v obou případech na úhlu dopadu 
paprsků. Lineární disperse je úměrná úhlové dispersi a ohniskové dálce 
kamery. Pro několik případů je uvedena v tabulce v angstromech na mm; 
u hranolů pro okolí čáry HY a pro minimální odchylku, u mřížek pro 
kolmý dopad paprsků. V červené oblasti spektra je disperse hranolů ně
kolikanásobně menší. 

Tabulka 1. 
Lámavý 

úhel Lineární disperse 

Ohni sko hranolu ze skla řád mf-UJky 
kamery BKl SF!, :wa vrypů/mm 600 vrypů/mm 

cm 1° 5° 20° 6Jo 1° 5° 20° 60° I. II. III. I· II. III 
114000 22600 5500 1290 27900 554,0 133-0 214 1000 500 324 324 146 77 

20 2840D 5650 1370 322 6970 1380 332 54 250 125 81 81 36 19 
100 5680 1130 275 64 1390 277 66 11 50 25 16,2 16,2 7,3 3,9 
300 1890 377 92 21 463 92 22 4 16,7 8,3 5,4 5,4 2,4 1,3 

Pro většinu přesnějších měření jsou nezbytné štěrbinové :spektrografy. 
Umožňují získa,t spolu ,se zkoumaným spektrem i srovnávací spektrum 
s čarami známých vlnových délek. Snad každý dalekohled s průměrem 
větším jak 60 cm je jimi vybaven. Mají dispersi od několika angstromů 
do několika set ang,stromů na mm. Používají se k výzkumu složení hvězd
ných atmosfér, k přesné spektrální klasifikaci,k určování radiálních rych

35 



lostí hvězd, galaxií i me
zihvězdného plynu, ke 
zkoumání rotace a mag
netických polí hvězd, atd. 
Dřívější spektrografy to
hoto typu měly kolimátor 
o průměru kolem 5 cm, 
1 až 3 hranoly a kameru 
s ohniskem podle požado
vané disperse. Jejich 
účinnost byla velmi malá 
- využily jen několika 

Obr. 1. A - štěrbinový spektrograf hramolový) procent světla soustředě
B - štěrbimiYVý spek:trograf mřížkový) C - ného objektivem daleko
objektivní hranol) D - bezštěrbvnový spektro hledu. Štěrbiny těchtO' 

gr·at) E - tneb'/,/'lárrvní .spektrograf spektrografů byly totiž 
široké jen několik setin 

milimetru, kdežto obraz hvězdy v ohniskové rovině objektivu mívá vli" 
vem turbulence vzduchu průměr často i věltší než 1 mm (obr. 2). 

Šířku štěrbiny a ohniskové vzdálenO'sti kolimátoru a kamery spolu 
spojuje ,snadno pochopitelná podmínka: monochromatický obraz štěr
biny, vytvořený kamerou na desce, nesmí být větší než je rozlišovací 
schopnO'st emulse, t. j. asi 20-40 ,u, neboť jinak by spektrální čáry ne
byly ostré. Monochromatický obraz štěrbiny je ovšem tolikrát užší než 
skutečná štěrbina, kolikrát ,kratší je fokus kamery než fokus kolimá
toru. Rozšíříme-li štěrbinu, musíme zkrátit ohnisko kamery nebo pro
dloužit ohnisko kolimátoru. Ohnisková vzdálenost kamery je však dána 
požadovanou dispersí, zbývá tedy jen druhá možnost. A prO'tože svě
telnost kolímátoru musí být stejná jako světelnost dalekohledu, musí se 
současně s prodloužením ohniska kolimátoru zvětšit i průměr kolim8.toru, 
rozměry mřížky či hranolu i průměr kamery. Snadno bychom mohli 
ukázat, že, požadujeme-li šířku obrazu štěrbiny roVnou 20,H a před:po
kládáme-li průměr obrazu hvězdy rO'vný 1"- 1,5" (což je hodnota výji
mečná malá), platí tento vztah (míry v cm) : 

3,3 X průměr kamery
účinnost v procentech = --o-V----'----==-------- =------' 

prumer dalekohledu X fokus kamery 

Dokonalé účinnosti je tedy možno dosáhnout u dalekohledu průměru 
5 m při světelnosti kamery 1 :0,7 nebo lepší, u průměru 2,5 m při světel
nosti 1 :1,3 atd. Spektrografy s kamerami světelnějšími než jsou uvedené 
hranice se často nazývají nebulární, neboť stejně .iako spektrografy po
dle o!br. 1 E umožňují získat 'spektra plošných objektů. 

V moderních štěrbinových s'pektrografech se neužívá hranolů prO'stě 
proto, že dnes jsou mřížky účinnější: "plápolající" (blazed) čili fázové 
mřížky (obr. 3) usměrňují až 70 % dopadajícího světla do daného směru; 
u hranolů se ztrácí mnoho světla odrazy na stěnách a absorpcí ve velikých 
blocích flintového ,skla. Výroba dokonalých mřížek je nesmírně obtížná, 
a pokud je nám známo, jen na hvězdárně Mount Wilson a v leningradském 
Státním optickém ústavu se daří rýt mřížky větších rozměrů. Zatím se 
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Rýhy lJ okolí krát ern Ptolernaeus (L . Černý, Lido'vá hvězdánw 1" Praze) 





Va,loué 'roviny 'na :iižni polokonH Měsíce (Ing. V . Ka?'Ucký ; 



Ci) ~L+ 

A B B c. A 

Obr. 2. A - obvy'klý pr1,
pad, jen malá část svétla Obr. 3. FázO'Vé mřížky umněrňují větširnu světla 
hvězdy projde štěrbinou; clo siměru, do kterého ·odrážejí větší plošky vrypů 

B - ideábní případ do,pa;dající pa:prsky 

uZlva Jen mřížek na odraz, ačkoliv mřížky na průhled žaluziového typu 
by byly vhodnější. Při užití mřížek na odraz si totiž překáží svazky pa
prsků od kolimátoru a od mřížky. Aby přesto nemusily být rozměry 
kamer neúměrně veliké, bylo nutno vyvinout Schmidtovu komoru, jejíž 
korekční deskou světlo 'prochází dvakrát a která tak může být v optickém 
kontaktu s mřížkou. 

Zatím nejdokonalejší spekítrograf byl postaven v dílnách palomarské 
hvězdárny pro pětimetrový dalekohled, pro jeho coudé ohnisko (ohnis
ková vzdálenost zrcadla 150 m, světelnost 1:30). Vlastnosti a konstrukce 
tohoto spektrografu jsou dány velikostí mřížky. Podařilo se vyrobit otyři 
mřížky 14 X 18 cm se 400 vrypy na milimetru, s koncentrací světla ve 
druhém řádu v červené oblasti nebo ve třetím řádu ve fialové oblasti, 
a složi,t je spolu s 'přesností zlomku mikronu tak, že pracují jako jediná 
mřížka. Kolimátor - parabolické zrcadlo s ohniskem 9 m '---- proto vy
tváří svazek paprsků o průměru 30 cm. Kamery jsou čtyři, výměnné. 
Kamera pro největší dispersi má světelnost 1 :12 a dos'tačuje proto prosté 
sférické zrcadlo, bez korekční desky. Aby toto zrcadlo zachytilo paprsky 
z celé požadované šířky spektra, musí mít průměr mnohem větší než 
je průměr monochromatického svazku. Ohnisko nejmenší komory lze 
zkrátit aplanatickou křemennou čočkou, umístěnou před fotografickou 
deskou. Tabulka 2 udává vlastnosti všech kamer, obr. 4 provedení držáku 
mřížky a provedení dvou nejmenších kamer. Schema podobného spektro
grafu v coudé ohnisku dalekohledu s vidlicovou montáží ukazuj,e obr. 5. 

Tabulka 2. 

Kamery coudé spektrografu 5 m dalekohledu 

Ohniskov á v.zdálenost 
Světelnost 
Průměr zrcadla 
Používamá déZika desky 
Disperse 
M ezn'í magnituda 
Účinnost 

366 
1 :12 

122 
56 

2,3 
7,5 
6 

183 
1:6 
92 
40 
4,4 
9,8 

13 

1:3 
92 

76 
30 

9 
11,9 
25 

46 
1:1,5 
51 
15 
18 
13,4 
50 

21 
1:0,7 
51 

1,7 
39 A/ mm 
15,0 

100 

cm 

cm 
cm 

% 

Požaduje-li se jen malá disperse, používá se u pětimetrového daleko
hledu spektrografu v hlavním ohnisku. Kolimártor má průměr 76 mm, dvě 
výměnné mřížky mají 300 a 600 vrypů na milimetr a koncentraci světla 
ve druhém řádu ve fialovém oboru. Kamery jsou rovněž dvě. Obě jsou 
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Obr. 4. Coudé spekt1'ograf pětirmetrvJ'vého d.a,lekohle·du. A - držák mřížky, 
B - korekoní &eska, C - zrca.dlo 51 cm, D - .zrcad lo 76 cm, E , F a G 

nosiče fotografických desek tří m Bnších k01nc()", H - wplOln,atická čočka 

Schmidtovy komory s tlustým zrcadlem, s ohnisky 36 mm a 71 mm a se 
světelnostmi 1 :0,47 a 1 :0,97. Různé kombinace mřížek a kamer dávají 
disperse' 105 až 430 A/mm. Po šestihodinové exposici se při. dispersi 
170 A/ mm získá spektrum objektu o'smnácté magnitudy. 

Viděli jsme, že účinnost coudé spektrografu 5m dalekohledu je při 
použití kamery 1 :0,7 již dokonalá 
- štěrbina může být stejně široká 
jako obraz hvězdy. Účinnost je však 
dosud nízká, vyžadu;e-li Ee velká 
dis'perse. Zde by mohlo pomoci roz
ložení obrazu hvězdy podél štěrbiny 
soustavou zrcátek a současné zúže
ní spektra na desce cylindrickou 
čočkou. Pods,t a tné zrychlení snek
trografických prací však zřejmě bu
de umožněno až zdokonalenfm obra
zových měničů. Jen jeden foton 
z tisíce způsobí zčernání zrna bro
midu stříbrného ve fotografické 

Obr. 5. Schema 	mřížkového spektrografu se Schmidtovo"!/' 
komorou v coudé olvnisku 
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emul'si, každý desátý foton však vyrazí ele'ktron z fotokatody. Vyražené 
elektrony lze zachytit elekitronovou optikou a vytvořit zesílený obraz na 
stínítku, ·nebo - a to je výhodnější - přímo na fotografické desce. Mož
nost až padesátinásobného zkrácení exposice a snazšího získávání infra
červených spek,ter již byla zkouškami potvrzena. 

STÁŘÍ MĚSÍCE A JEHO VYUŽITÍ 
KAREL MORAV 

Pravidelně se opakujících fází Měsíce v intervalu 29-30 dnů je možno 
využít k úrientaci v terénu za noci stejně tak, jako to provádí všeobecně 
známá metoda orientace podle Slunce za slunečního dne (viz na př. "Astro
nomie jednoduchých prostředků", Mladá fronta 1953, str. 110). Zatím 
co je k t éto orientaci pouze nutná znalost denní doby v hodinách SEČ 
(tedy s'právně jdoucích hodinek), k orientaci podle Měsíce přistupuje 
nutnost znát ještě stáří Měsíce, tedy dobu, vyjádřenou dny, uplynulou 
od posledního novu až ke dni, kdy orientaci provádíme. Stáří Mě'síce je 
uvedeno ve "Hvězdář,ské ročence" pro nultou hodinu každého dne. Je
likož ročenka není vždy po ruce, vysvětleme poČitářské zjištění stáří 
Měsíce. 

Stáří Měsíce k určitému dni v roce je funkcí dvou pr.oměnných. První 
proměnnou je stáří Měsíce, při,nadající na nula hodin dne 1. ledna (epak
ta), tedy stáří, s krterým Měsíc do nového roku vstupuje. Druhou pro
měnnou je počet dnů, uplynulých od 1. ledna až ke dni našeho zjištění 
světových stran. Jelikož kalendář rtak,to dny nečísluje, bude tato druhá 
proměnná v závislosti na pořadovém čísle dne v určitém měs~ci. Za to 
však je nutno charakterisovat nějakÝm číslem časovou odlehlost mě
síce, v němž se měření provádí, od počátku roku a zavést korekci pro ne
stejně dlouhé měsíce. Je tedy stáří Měsíce v určitém dni roku funkcí 
čtyř proměnných. Číselnou charakteristiku určitého měsíce udává lite
ratura (ku př. Klepešta-Lukeš "Mapa Mě,síce", 1957, str. 5) jako počet 
měs1ců od března do daného měsíce včetně v tomtéž roce, t. j. nro leden 
a únor nula, březen 1, duben 2, atd. Měsíce "dlouhé", t. .;. o 31 dnech, 
charakterisuieme číslem 30, měsíce "krátké", t. j. o 30 dnech a kra tší, 
číslem 29. Stáří Měsíce je pa k dáno součtem prvních tří proměnných 
a rozdílem čtvrté proměnné. Tak ku př. stáří Měsíce dne 12. Hstopadu 
1958 (epakta 9,7) je 

S == 9,7 + 12 + 9 - 29 == 1,7 dne; 

(podle ročenky je stáří Měsíce toho dne o půlnoci 0,7). 
Označme 

e 
D 
m 
P 

. epakta, 
datum dne, 
číslo charakterisující obč. meSlC (listopad jako 9), 
číslo charakterisující délku měsíce (listopad jako 29); 
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Určení 8táří Měsíce v roce 1958 

Sltáří Měsíce tedy bude obecně vyjádřeno 

S = e + D + m - p dnů. (1) 
Tuto rovnici možno znázornit nomograficky. A,bychom však dostali 

nomogram co nejpřesněji, slučme !proměnné e) m ) p v novou proměnnou 
Km) charakterisující občanský měsíc, tedy 

Km = e + m- p 

a výraz pro stáří Měsíce určitého dne D bude pak 

S = D + Km (2) 
Hodnotu Km je pak možno určit z "Hvězdářské ročenky" jako průměr ze 

všech Km pro určitý měsíc a pro rok 1958 je to: 

Měsíc I Km I Měsíc 1 Km 
I 

leden 9,854 červenec 12,940 
únor 11,170 srpen 14,561 
březen 9,400 září 16,240 
duben 10,710 říjen 16,745 
květen 11,025 listopad 18,480 
červen 12,417 prosinec 19,107 

Jeto vlaSitně hodnota velmi blízká stáří Měsíce každého 1. dne v mě
síci v O hod. 

Pro tuto přesnější rovnici (2) je sestrojen průsečíkový nomogram, pro 
orientační účely dostatečně nahrazující patřičný sloupec "Hvězdářské ro
čenky". Čtení nomogramu děje se tak, že chceme-li zjistit stáří Měsíce 
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kupř. dne 10. července 1958, jdeme po svislé pnmce označené číslem 10 
až k přímce vodorovné, ·označené červenec. Šikmá přímka, procházející 
tímto průsečíkem, udává pak stáří Měsíce. Neprochází-li však šikmá 
přímka oním průsečíkem, je nutno interpolovat mezi oběma sousedními 
přímkami stáří Měsíce. 

n l
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30 r nI J.I 
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J L b d OeJ. vm (6 
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OriBn;tace mw ,py podle stáří Měsíce ·v roce 1958 

Je-li nyní známo stáří Měsíce, dá se provést .orientace mapy. Jelikož 
měsíc synodický není časově totožný s měsícem siderickým, je nutno 
zjistit ·0 jakou dobu, či o jaký úhel, jde Měsíc toho dne za Sluncem. Pro 
určIté stáří Měsíce S je ,to doba 

50 minut. S 
dhod, = ------ (3)

60 
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o kterou 'později Měsíc za Sluncem vychází nt;bo zapadá. Pro náš případ 
dne 12. Hstopadu při vypočteném stáří S = 1,7 dne je !to do'ba 1,4 hod. 
Úhlově to činí 1,4 . 15° = 21°, o které je Měsíc od Slunce blíž na východ. 
Zjišťujeme-li tedy orientaci mapy ku př. v 21 hod. tohoto dne, pak dobu 
1,4 hod. odečítáme od 21 ho,din a s tímto číslem 19,6 hod. = 19 hod. 
36 minut zaměříme svoje hodinky vodorovně položené na Měsíc. Pak 
symetrála ,oblouku mezi tímto časovým údajem a hodinou 12, měřeného 
ve směru chodu ručiček, ukazuje jižní směr. 

Tento postup vyjádřeme obecně, kde L označme orientační hodinu 
(19 hod. 36 min.) a H hodinu orientace (21 hod.). Pak bude 

5 
L = H-d=H-"6S' (4) 

Do.sadíme-li z této rovnice za S do rovnice (2), dostaneme vztah 

5 
L = H -"6(D + Km) (5) 

jako závislost orientační hodiny na daltu a hodině orientace. Pro tento 
výraz byl sestrojen rspojnicový nomogram. Čtení na něm udává klíč. 
1Vláme-li kupř. 'provést orientaci mapy dne 20. srpna 1958 v 21 hodin, 
spojíme bod o kótě 20 na stupnici D s kótou stupnice m) označující měsíc 
srpen a tužkou si označíme na nečíslované pivotové čáře t průsečík. 
Tento spojíme s kMou 21 na stupnici H. Tato spojnice protne stupnici L 
v kótě 4,5, což je hledané orientační číslo (hodina), s nímž zaměříme na 
Měsíc. Tento případ odpovídá obrázku, zakresleném na nomogramu. 

Nečíslovaná pivotová (pomocná) čára t je vlastně nositelkou stáří Mě
síce a na ní vytčený pomocný bod na spojnici Dm ukazuje, že Měsíc se 
blíží k první čtvrti. Pro samotnou orientaci znalost stáří r..1ěsíce podle 
t.ohoto nomogramu nemá smyslu a proto dělení stupnice t není prove
deno. 

Oba nomogramy dávají údaje pro občanskou praxi s postačitelnou přes
ností. Druhý nomogram, zhotovený v použirtelném pohlednicovém formátu 
a na tužším papíře, můžé být dobrou pomůckou turisty nebo vojáka, 
kdy není po ruce orientačních přístrojů (busoly) a poslouží i tehdy, kdy 
i při zamračené obloze Měsícem slabě prosvětlené místo prozradí jeho 
polohu. 

CO NOVÉHO V ASTROIVOMll 

ZErrS:SOVO PLANETARTIJM V INDII 

V září minulého roku byl z Zeisso podmínky v Kalkutě vyžadují speciál
vých závodů v Jeně odeslán prorjekční ního klimatického izařízení, jímž bude 
fl)řístriJij pro veM{ié planetarium, které v celé budově o prů.měru 23 metrů. 
bude postave.no v Ka:lkutě . Budo'vu (objem 5000 m " ) vysušován a ochlá
pro planetar:lumpostaví i:ndičtí sta zován Vzduch . P :anetarium pro Kal
vitelé podle návrhu jedné drážďanské kutu je již 34. velkým Jplanetariem, 
firmy. V planetariu bude místo pro které bylo v Zeissovýoh závodech 
600 návštěvníků.. Zvláštní k ,limatické zhotoveno. MFO ll / 57 
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VYZKUM SLUNCE V MIDZINÁRODNÍiM GEOFYSlKÁLNíM ROC~ 

Do rozsáhlého výzkumu Slunce 
v Mezinárodním geofysikálním roce 
je u nás začleněno osm hvězdáren; 
hlavním střed iskem je Astronomický 
ústav ČSAV, kde pracuje na progra
mu to'holo ob oTu 11 vědeckých a 13 
technických pracovníků. Visuální a 
f-otografická pozorování slune,čních 
skvrn se koná na šesti m~itech naší 
republiky. Dále se trvale sledují slu
neční erupce, kterých bylo za 'prvé 
čtyři měsíce MGR pOlZorováno a mě
ř'eno 32. Pozorování se denně zasÍ'lají 

do euroasij:ského a západoevro,ps,kého 
cenbra a čtrnáctidenní Zlprávy jsou za
sílány střediskům denních map Slun
ce v SSSR a v Německé spo-lkové re
pub'ice. Denně .se poři!zuji snímky 
'protuberancí a byly lZí~kány též fil
mové záběry vývoje několika serií 
eruptivních pwtuberancí. Radiový 
šum Slunce je ~údován na vlně 56 cm 
a výsledky měření jsou pu.blikovány 
v měsíčních ·bu'l'etinech. Bylo zazna
menáno 142 větš:ch vzplaJllutí Il"adio
véiho šumu. 

NOVÝ DALEKOHLED V JIŽNtAFRICE 

V Hartebeespoo'Y'tdamu, 20 m:ll zá
padně od Pretorie, byla otevřena po
bočka Leydenské hvězdárny, přemís
těná sem z Johannesburgu. Všechny 
její přístroje jsou určeny hlavně pro 
výzkum proměnných hvězd: s,tarší 
Fra:nklln-Adamsů'V da'ekohled (prů

měr 25 cm, ohnisko 110 cm), a dvoji
tý astrograf Rockefellerův (průměr 
40 cm, ohnisko 230 cm) p ro fotogra
fickou fotometrii, a nový, velmi mo
derně pojatý 90 cm reflektor pro fo
tometrii fotoelektrickou. Systém to
'hoto reflektoru - t. zv. "sběra;če 
světla" - je obdo,bný systému Cas
segreinovu, s tím rozdílem, že hlavní 
zrcadlo není parabolické, nýbrž sfé
rické. Ostrý obraz je proto vytvářen 
jen na optické ose, což ovšem není při 
fotoelek t rických měřeních velkou zá
vadou. Velká péče byla věnována 

tomu, ruby 'práce s dalekohledem byla 
co nejrychlejší a nejpohodlněj·ší. Pra
cO'vník u tohot'o dalekohledu - těžko 
jej nazvat pOlzorovatelem, pozo·ruje 
jen měřicí přístroje - nastaví sou
řadnice hvězdy na svém pracovním 
stole, a dalekoh'ed se do určeného 
směru postaví Ipřesněji než na 1". 
Světlo hvězdy dopadne na fotoelek
trický pointer, který nastavení ještě 
zpřesní. Teprve potO'm světlo prochá
zí sipe1ktrogra.fem a dopadá na pě.t růz
ných fO'tonásobi'č ů, které měří světlo 
hvězdy v různých spektrálních obo
rech, od infra;červenéhJ, až po u1tra
fialový. S dosa'Vadními přístroji trva
lo nastavení a měření jedné hvěz
dy i čtvrt hodiny; s novým přís,trojem 
si celý proces 'vyžádá několika mi
nut. Ma 

METEOROLOGIE V MEZINÁRODNíM GEOFYSIKÁLNÍM ROCE 

Poz'orováni če.skos'ovenských me
teo1rologů v programu Mezinárodního 
geofys,ikálního roku jsou velmi roz
sáhlá, o čemž svědčí i sku tečnost, že 
se jich účastní na 160 vědeckých a 
techn:;ckých pracovníků. Předepsaná 

'Pozorování provádí především Hydro
meteorolog:cký ústav, dále pak Me
teorologická olbservatoř ČSAV na Mi
lešovce a práCloviště v Hradci Králo
vé. Všechna pozorování probíhají po
dle plánu . Jsou konána přízemní po
zorování počasí a měření meteoro'·o
gických prvků, měření těchto jevů ve 

výškách pomocí radiosond, měřeni 
'různých druhů slunečníhO' záření a 
zjišťuje se množství ozonu ve vzdu
chu. Koná se chemic/ký rozbor dešťo
vých srážek, jež jsou zachycovány na 
22 stanicích na celém území republi
ky. Dobře je organisována pohoto
vost četný·ch pracovišť, kde se pOiZO
rují a fotografují oblaka a noční sví
tící mraky. Výkazy o ,přízemních a 
výškových 'povělrnos,tních měřeních 
se pravidelně posílaií do světového 
oborového centra v Ženevě a do do
kumenta!čního střediska v Moskvě. 
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SVĚTLO NOČNÍ OBLOHY A POLÁRNÍ ZÁŘE 

V Mezinárodním geofysikálním ro
ce je u nás měřeno světlo noční oblo
hy na stanicích Astronomického ústa
vu ČSAV v Ondřejově a na Lomnic
kém štítě. Měření se koná fotoelek
trkky v pěti spektrálních obor ech. Za 
první tři měs,íce trvání MGR bylo 
získáno celkem 41 řad měření noční 
oblohy a soumraku. Výsledky .isou za
sílány ,světo'vým sltř".ediskům v Moskvě 

a v Paiříži. Do Hydrometeo:ro,:ogic
kého ústavu a na Lidovou hvě'zdárnu 
v Praze došlo 23 hlášení, týkajících se 
;::,edmi rúzných polárních září. Pozo
rovam byla zaslána do střediska 
v Edinburgu. Zprácování zprávo po
zorování polárních září za posledních 
100 let na území ČSR byl,o započato 
v Historickém ústavu ČIS. akademie 
věd. 

PRVNÍ STANICE PRO VÝZKUM ZEMNÍCH PROUDŮ V ČSR 

V Budkově u Prachatic byl v sou
vislosti s plněním úkolů Mezinárod
ního geofysikálního roku zahájen 
zkušební Iprovoz ele:ktrotelurické sta
nice, kterou zřídi,l GeO'fysikální ústav 
ČSAV. Po sko,nčení Mezinárodního 
geofysi'kálního roku bude stanice po
kračovat v pozorování variací pole 
telurických proudů a bude sloužit 
jako zá'kladna při výzkumu hlubin
né stavby zemské kůry pomocí telu
rických ;proudů. Bude poskytovat 
rovněž materiál .k výzkumu elektro
magnetického pole Země a jehO' zá
vislůsti na sluneční činnůsti a dějích 
v iůnosféře. 

Stanice :půužívá dvůu sůustav kří
žůvých linek dlůuhých 1000 m a 100 
m, umístěných ve smě rech severů
jižním a výchůdozápádním. Základem 
vnitřníhO' zařízení jsůu čtyři registrač
ní aparatury, které umůžňují regi
stTaci variací pole telurických /průu

dů v širůkém růzsahu kmitůčtů . Ve
dle tůhů je na stanici zařízení prO' ča
sůvé značky a autůmatický ,přepinač 
citlivůsti spůlečně se zařízením 
k ůohraně citlivých měřicích přístrůjů 
před zničením účinkem velB(ých elek
trických přepětí při bouři. 

Připravuje se ještě instalace a/pa
raturyna měření gradientu atmůsfé
ricků-elektrickéhO' půtenciálu. K zjiš
tění závislůsti variací telurických 
průudů mi půvětrnůstních ,půdmín
kách je stanice vybavena základní
mi meteůrůlQgickými pY·ístrůji. Neda
lekO' elektrotelurické stanice je umís
těna nůvě zřízená magnetická stani
ce pro registraci elektrůmagnetických 
pulsací, jejíž materiály ·spolu s ma
teriály elektrůtelurické stanice budůu 
slůužit k řešení kůmplexního průblé

mu elektrůmagnetických pulsací. 

Bul. ČSAV 

OKAMŽLKY VYSÍLÁNÍ ČAlSOVÝCH SIGNÁLŮ V PROSINCI 1957 

(OMA) 2'500 kHz, 20h SEČ; Praha l) 638 ,kJHz, 16h SEČ) 

De'n 1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 
OMA 9'61 962 964 965 966 967 NV 969 970 971 
Praha l NM 9'7'5 976 977 978 978 NM NM kyv 983 
Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

OMA 972 973 975 977 979 981 982 985 988 991 
Pra7IJa l 98'3 985 987 989 NM 994 997 999 002 004 

Den 21 2'2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 993 996 998 00,1 NM 006 008 010 012 014 016 

Praha l NM 006 NM NM NM NM 0·22 NM NM 037 NM 

l 'ng. V. Ptáček 
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Z LIDOVÝCH HVĚZDAREN A ASTRONOMICKÝCH KROUŽI(Ú 

POZOROVÁNI UMĚLÝCH DRUŽIC NA LIDOVÉ HVĚZDÁRNĚ 


VE VALAŠSKÉM MEZIŘíčí 


Podle telegramů, které dostává Ob
lastní lidová hvězdárna ve Valašském 
Meúříčí z petřínské hvězdárny, by'y 
pozorovány viditelné průlety rakety 
první družice a druhé družice. Před
pověděné průlety druhé družice o'Zna
muje hvězdárna. ve Valašském Mezi
říčí telegraficky všem hvězdárnám 
v Gottwaldovském kraji a pro infor

maci občanů j'sou zpl'ávy o přeletech 
zařazovány do místního rozhlasu. 
Mez'i, místními občany je o pozorov::tní 
umělé družice velký zájem, což se 
pr'ojevilo -i ve zvýšeném počtu ná
vštěvníku na hvězdárně. Pro budouc
nO.N ,počítá Oblastní lidová hvězdárna 
ve Valašském Meziříčí i s U1fičováním 
přesné polohy a 'č asu průletu družic. 

stopa rakety první družice dne 22. XI. 1957 v 17h18m. Exposice 5s E xakta,u 
Varex s Biotarern 1:1)5; f = 75 mm -na film Agfa Superpan (Zd. JabZonický) 

Lidová hvězdárna ve Valašském Meziříčí) 

aSTRAVSKÁ LIDOvA HVĚZDÁRNA V MĚSíCI,s,ČSP 

Pracovníci lidové hvězdárny 
v Ostravě se závázali, že v rámci 40. 
výro,čí tíjrnové revoluce a Měsíce 
SČSP uspořádají ve všech odbo,čkách 
SČSP, které o to požádají, veřejné 
přednášky o ú~lpě'ších sovětské astro
nomie v době poslední. Ihned po vy
puštění družic sestav~l tajemník hvěz

dárny B. Čurda-Lipovský 3 komplet
ní serie diapositivů o sátelitech, 
z nichž každá má přes 30 obrazů, kte
ré dosta:li l ektoři k dis.posici. Tato po
hot,ovo~lt se dobře vyplatila a pracov
níci hvězdárny mohl:L uspořádat 

v krátké do:bě přes o:smdesát ve
l'ejných přednášek v odbOlčkách 
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SČSP, v osvětových besedách, v zá
vodech a na školách. Návštěvy před
nášek byly někde přímo rekordní. 
Byly to vlastně zajímavé besedy s vý
kladem o MGR, promítáním diaposi
tivfi a Lyotova filmu o slunečních 
protuberancÍch. Kromě to,ho byl de
mon~,trován ve'ký rozkládacÍ model 
třístupňové nosné rakety i s umělou 
družicí, což vzbudilo mimořádný zá
jem hlavně mládeže ve školách, takže 
na mnohých školách z,hotovují žáci 
podobný model v ručních pracích. Po 
každé přednášce byla obšírná debata, 
která někde trvala déle než samotná 
přednáška. V uvedeném počtu nejsou 

zahrnuty přednášky, 'které konali 
naši lektoři pro Spo'lečnost ,pro šíření 
polit. a věd. znalostí, jichž bylo rov
něž asL 20. Naše serLe diapositivfi 
jsme dali k disposici také Společnosti. 
Abychom celý tento přednáškový 
plán mohli splnit, zakoupili jsme další 
dva projektory na d:apositivy 5 X 5 cm 
(z nich jeden Zeiss-Peuwe), jakož 
i 16mm zvukový fVmový projektor. 
Kromě toho se konaly dvakrát týdně 
přednášky o satelitech v klubovně 
hvězdárny pro návštěvníky hvězdár
ny. Mfižeme Hci, že to byla práce 
pěkná a radostná, která nám vynesla 
na mnoha místech 'Plné uznání. běl 

ASTRONOMICKÝ KROU2EK V ČESKmM KRUMLOVm 

Astronomický kroužek v Českém 
Krumlově může být příkladem, j3k 
i v na prvn: pohled nepříznivých pod
mínkách si mohou astronomové ama
téři najít prostředí a možnosti pro po
pularisační i ,pozorovatelskou práci. 
Nezačínalo se jim lehce. M:stní zá
jemci o astronomii hledali již od roku 
1953 zákl3dnu pro svou práci. Původ
ně se soustředili v astronomickém 
kroužku při závodním klubu ROH ná
rodního podniku Konopa. Při reorga
nisacl tohoto podniku a také proto, že 
přibývalo zájemců o .a.stronomii z růz
ných jiných nodniků, škol, atd., roz
hodli se členové kroužku po dohodě 
s osvětovými nracovníky v roce 1955 
převést astronomický kroužek k DomU 
osvěty. V roce 1957 byl kroužek za
členěn do osvětové besedy. Po celou 
dobu od svého z310žení usilov31 krou
žek 'o vlastn: klubovnu a pozorovatel
nu i o finančni z·ajištěni pro svou ,práci. 

V podmínkách na DOhled sice půvab
nél)o starobylého města, kde se však 
zatím zápasí se zaiištěn:m místnosti a 
podmínek pro celÝ rozvoi kulturni 
práce. nebvlo to lehkÝm úkolem. Obě
tavo~n a skutečný zájem člent'l astro
nomického kroužku překonaly i tvt'o 
těžkosti. ~ešení bvlo vskutku origi
náln~. Ch"ete-li se dnes zúčastn:t pra
videlné týdenní schůzkv kroužku. mu
síte se vypravit až téměř na vrcholek 
vl'i7e krumlovského zámku. V 'roce 
1956 bvla v Krumlově totiž zrušena 
dlouholetá tr3dični služba věžných a 
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kroužek si po dohodě se správou zám
ku zařídil na z3čátku roku 1957 svoji 
klubovnu v jejich bývalé m:stnosti na 
věži. Ochoz slouží zároveň jako nou
zová pozorovatelll3. 

Zajištění klubovny a pozorovatelny 
přineslo rozhoduj:ci obrat v celé práci 
kroužku. Jeho činnost od začátku roku 
1957 spolu s perspektivami práce uka
zují na stále vzrfistající rozvoj čin
nosU. Kroužek má dnes celkem 11 stá
lých aktivních člent'l. Krumlovské oby
vatelstvo si stále více zvyká na pra
videlné pondělní večery ll3 věži, kdy 
členové kroužku před svou vlastn~ 
schflzkou zajišťují powrování pro ve
ř·ejnost. Význ3m zde má i to, že sl 
kroužek zajistil od začátku dobrou 
propagaci své práce. Všechny jeho 
akce pro veřejnost js'Ou vždy včas 
o~n8Jmovány v místním rozhl1se 
i v krumlovském kulturním zpravo
daji. V m:nulém roce, bohatém na mi
mořádné úkazy na obloze, neomezili 
členové kroužku samozřeimě pozoro
váni pro veřejnost na jeden den v tý
dnu, ale na př:klad v době. kdv byla 
pozorov3telná kometa Arend-Roland, 
konali pozorování a besedy u daleko
hledu praktickv každý jasný večer. 
Službu měli vždy nejméně 3 až 4 čle
nové. Stejně tak byl podchycen zájem 
o Mrkosovu kometu a o umělé družice 
Země. 

Astronomický kroužek Zl jišťuje též 
několikrát do rokapřednáškv vědec
kých pracovníků, které bývají velmi 



cetně navštíveny. Tak na příklad 
17. října 1957 přišlo do městského dl
vadla na přednášku dr. V. Vanýsk3. 
O' umělých družic:ch přes 150 návštěv
níktl. 'Pro nejbližší budoucnost má 
kroužek mnoho plántl. Z konkretních 
úkoltl prO' letošní rok je to na příklad 
z3.jištění části výkladn: skříně místní
ho musea v centru m.ěsta pro zprávy 
o činnosti kroužku, pozorovatelné 
úkazy n 1 obloze a malé astronomické 
výstavky. Počítá se také s umístěním 
putovní astronomické výstavy Oblast
ní lidové hvězdárny z Českých BudějD
vic na nádvoř. krumlovského zámku, 
kde projde během sezóny kolem 
250 000 návštěvníktl, Samozřejmě že 
v plánech kroužku nechybí ani výstav
ba nové opo'Z,on:watelny. UiV~uje se 
i o možnostech speciálních powrování 
člentl na právě dobudevané hvězdárně 
na. Kleti. 
Členové kroužku soustavně spolu

pracují s Oblastn; lidovou hvězdárnou 
v Českých Budějovicích, která jejich 
práci dobře pomáhá. Zapfijčila jim 
dalekohledy, líten turu, věnovala foto
grafie a obrazový materiál pro výzdo
bu klubovní místnosti. V poslední době 
jim budějovická hvězdárna darovala 
také 16cm zrcadlový dalekohled. Ře
ditel Oblastní lidové hvězdárny v Čes
kých BUdějovic:ch prof. B. Polesný 
pravidelně do Krumlova zajíždí a po
máhá práci kroužku instruktážemi a 
přednáškami. 

Kroužek má ovšem i své potíže. Po
třeboval by vyškolit nejméně jednoho 
člena, který by ,p1k mohl kroužek vést 
a zajistit další odborný rost všech 
člentl. Mnoho starostí často zptlsobují 

Věž krumlovskéhO' zámku, kde je 
umístěna pozorovatelna a klubovna 
astronomického kToužku (foto J. a V. 

Erhartové) 

i do.s:wadn: těžkosti s finančnim zajiš
těním práce kroužku. Všechny tyto 
těžkosti jistě budeu postupně překoná
vány, především samotnou dobrou pra
cí kroužku i dobrou spoluprací s osvě
tevou besedou a Oblastn: lidovou hvěz
dárn'ou v Českých Budějovicích. Do 
další práce přejeme krumlevským hod
ně úspěchů. D. K. 

Ú/(AZY lV.tl OBLOZE V BŘEZlVll 

1. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

23h33,-8rn 
llh47m 
19h43,6m 
21hOOm 
llhOOm 
3h54,5m 

19h28m 
10hOOm 

5h31,5m 
22h04m 

3h50m 

zákryt hvězdy A Gem (3,6m) Měsícem - vstup 
Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
zákryt hvězdy ~ enc (5,lm) Měsícem - vstup 
Merkur v horní konjunkci s Měsícem 
Venuše v největším lesku (--4,3m) 
zatměni I. měsíce Jupiterova - začátek 
Měsic v úplňku 
Měsic v přízemí 
zatmění III. měsíce Jupiterova - začátek 
Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 2° severně) 
Neptun v konjunkci s Měsícem (Neptun 2° severně) 
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11. 

12. 

14. 
15. 

16. 

20. 
21. 

23. 
26. 
28. 

29. 

30. 

10· 

4h12,7m 
4h59,2m 

11h48m 
18h44m 

Oh15,9m 
12h20m 
22h02,5m 
12hOOm 
10h50m 
20hOOm 

2h09,lm 
4h06m 

22h58m 
Oh38,5m 

23h08,8m 
4h 02,5m 

12h18m 
8hOOm 

22h30,8m 
3,h14,5m 

20h31m 

1 
_ 0 

zákryt hvězdy jl Sco (4,3m) Měsícem vstup 
zákryt hvězdy jl Sco (4,3m ) Měsícem výstup 
Měsíc v poslední čtvrti 
Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 3,0 jižně) 
zabmě'ní I. mě-síce Jupiterova - 'zalčátelk 
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars 6° jižně) 
zatmění II. měsíce Jupiterova - začátek 
Venuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 1° jižně) 
Měsíc v novu 
Měsíc v odzemí 
zatmění I. měsíce Jupiterova - začátek 
jarní rovnodennost - začátek jara 
Merkur v konjunkci s Měsícem (Mer1{jur 0,1 0 jižně) 
zatmění II. měsíce Jupiterova - začátek 

zákryt hvězdy 104 Tau (5,Om) Měsícem - vstup 
,zatmění I. měsíce Jupiterova - začátek 

Měsíc v ,první čtvrti 
Merkur ve východní elongaci (19° ) 
zatmění 1. měsíce Jupiterova -- ,začátek 

zatmění II. měsíce Jupiterova - začátek 
Uran v konjunkci s Měsícem (Uran 7° severně) 

Hvězdná mapka rovníko'vé 

ohlastiznázo:rňuje dráhy 

Slulllce a planet 'V březnu. 


Pohyby planet jsou vyzna
čeny silnými čarami, 


u nichž šipka značí smě:r 


pohybu mezi hvězdami. Dá

le jsou z8Jkresleny polohy 

Měsíce v době hlavních 

fází. 

Obzorová mapka Mer
kura znázorňuje dráhu 
této planety na večerní 
obloze v 19 hodin. Na spod
ním okraji mapky je vy
značen azimut, počítaný 
od jihu a po levé straně 
výš1ka nad obzorem. 

Mezinárodní geofysikální rok: Světové dny: 20, 21. a 28. III., světové me
teorologické období: 17. až 26. III. M. 
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