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NOVÉ VYZKUMY MARSU 
JOSEF SADIL 

Perihehové o,posice Marsu v r. 1954 a 1956 vZibudily v celém světě 
znovu zvýšený zájem o studium této mimořádně zajímavé planety. Nové, 
namnoze velmi cenné práce o Marsu uveřejnili v posledních dvou letech 
zvláště N. P. Ba:rabašev, V. G. Fesenkov, N. A. Kozyrev, A. 1. Lebedinskij, 
V. V. Šaronov (SSSR), A. Dollfus (Francie), G. P. Kuiper, D. B. McLaugh
lin, R . S. Richardson, H. C. Drey (USA), G. de Vaucouleurs (Austrálie) 
a četní jiní autoři. Omezený rozsah tohoto č1ánku ná!s bohužel nutí omezit 
se jen na velmi stručný přehled tl1Jejdůležitějších a nejzajímavějších z těch
to prací. 

Marsova atmosféra. G. de Vaucouleurs,' který je v současné době nej
lepším specialistou v oboru fyziky planety Marsu, se znovu pokusil odvodit 
atmosférický tlak na povrchu této planety, a to na základě užití zákona 
o molekulárním rozptylu světla na současná fotometrická (visuální i foto
grafická) a ,pol.arimetrická měření. Dochází k závěru, že atmosférický 
tlak při povrchu Marsu se zcela jistě pohybuje v mezích 70 až 100 mili
barů, což odpovídá tlaku v zemské atmosféře ve výšce 16 až 20 km. Pro 
tlak na povrchu planety zůstává proto i nadále platnou přijatá hodnota 
(1954) : 64 -+- 3 mm Hg = 85 -+- 4 mb. Definitivní určení atmosférického 
tlaku na Marsu nám mohou, podle autorova přesvědčení, poskytnout je
dině fotometrická a polarimetrická měření během náhlých vyjasnění fia
lové vrstvy. 

Výška tropopausy na Marsu zůstává stále ještě nejistá. Podle nejno
vějšího určení Firsoffova (1956) činí asi 30 km (podle starších údajů 
3-45 km). Pro výšku fialové vrstvy jsou udávány hodnoty 10-100 km. 

Zajímavou úvahu o obsahu a cirkulaci vody v Marsově ovzduší uve
řejnil A. Dollfus.2 Podle pozorování dochází na Marsu k úplnému nasycení 
vzduchu vodní párou (relativní vlhkost 100 % ) toliko místně a jen zcela 
výjimečně. Střední vlhkost se zde pravděpodobně blíží středmí vlhkosti 
vzduchu na našich pouštích _. tj . asi 25 %. Jelikož teplota přízemní 
vrstvy vzduchu na Marsu se obvykle pohybuje mezi - až _40 0 C,30 0 

činila by tloušťka vrstvy vody, obsažené v ovzduší planety, nepatrný 
zlomek mi'limetru, zatím co v zemské atmosféř'e se obvykle pohybuje kolem 
10 mm. Z toho je zřejmé, že objevit na Marsu vodní páru na základě 
běžného spektroskopického výzkumu je zhola nemožné, neboť telurické 
spektrální pásy vodní páry - uvážíme-h nadto ještě vyšší atmosférický 
tlak na Zemi, ve spektru zcela zakryjí slabé pásy planetární. Podle Doll
fuse se voda vypařuje (na jaře) z jedné polární čepičky, difunduje k rov
níku a posléze 8e dostává do protilehlé polární končiny, kde se znovu na 
povrchu sráží. Po uplynutí pakřičné doby se celý tento děj opakuje v obrá

1 Sur la pres.s ion e t la compos ition de l' 8JtmospheTe de Mars, LES MOLÉCULElS DANS 
LES ASTRES (Communications présen t ées au se'ptieme Colloqu€ InterJl'a tional d'a:stro

8 0phy,s ique t enu a Liege). Extnťit des Mém . in de la Soc. Royale des Scie-nces du 
Liěge , Qurutrieme Série, Tom. XVIII, Fasc. u nique. Insi. d'Astro,phy'síque Cointe
Sclessin, B elgique 1957, p. 161 (dále jen Liěge 1'956, op.... ). 

2 L aJ vapeur ď eau dans l"atmosophere d e la pl a nete Ma:rs. Liege 1956, p. 165. 
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ceném smyslu. Tento mechanismus pravděpodobně vysvětluje pozorované 
sezónní změny, jejichž nositelem jsou tmavé skvrny na povrchu Marsu. 
Jak pozorovali již předtím četní jiní autoři, mění se kontrast, zabarvení 
jakož i polarisační vlastnosti těchto skvrn právě v oné době, kdy přes ně 
přechází zmíněná vlna zvýšené vlhkosti. S touto každoročně se opakujíci 
výměnou vodní páry souvisí patrně i obvyklý roční vývoj oblačnosti na 
Marsu. 

Podle A. 1. Lebedinského3 je v blízkosti povrchu Marsu teplota vlhkého 
vzduchu o 25° až 30° nižší nežli suchého. Vodní pára 'při této nízké teplotě 
mrzne, takže vnější, suché ovzduší .neobsahuje žádnou vodní páru. Prudší 
insolace (zahřívání povrchu planety Sluncem) musí způsobovat zvýšené 
vypařování a vlhký vzduch dává vznik skleníkovému efektu, který vede 
k zvýšení teploty. Jestliže na Marsu, podobně jako na Zemi, dříve existo
vala jezera, moře a oceány, teplota se později zmenšováním insolace stala 
negativní a zpúsobila zamrznutí vodních hladin, které zmizely pod ná
vějemi písku a prachu. Následkem toho se stal vzduch zcela suchým. 
Jestliže tloušťka vlhké přízemní vrstvy vzduchu je 10 ITl a povrchová tep
lota 5° C, může být při povrchu Marsu obsaženo 6. 10-3 gjcm2 vodní páry. 
To je těsně u hranice možnosti určení spektroskopem. 
Marsův povrch a jeho geologie (areoZogie). Možnost života na Marsu.. 
Podle V. G. Fesenkova4 je dnes domněnka o ž.ivotě na Marsu v podstatě 

založena na dvou skutečnostech: 1. to jsou sezónní změny zabarvení tma
vých skvrn zjištěné E. M. Antoniadim a j. pozorovateli (mezi nimi i G. A. 
Tichovem); 2. je to relativní permanence moří, z níž E. Opik5 usuzuje, 
že v tmavých skvrnách existuje nějaký velmi aktivní činitel, který je 
schopen se projevovat přes neustálé útoky prachu přinášeného větry 
z okolí a který zachovává mořím stále tentýž kontrast vůči světlým pev
ninám. Je však třeba poz.namenat, že barva různých skvrn na Marsu závisí 
do značné míry na stavu jeho atmosféry, který se neustále mění podle 
roční sezónyG a že také permanence moří je ve skutečnosti velmi relativní. 
Skutečně, od dob Schroterových (1745-1816) některé velké a tmavé 
skvrny se rozplynuly a jiné značně změnily svůj vzhled. Podle Fesenkova 
je dále těžko uvěřit, že vyšší rostliny by mohly existovat a vyvíjet se 
v atmosféře bez kyslíku a Ibez vody, v podmínkách, za nichž metaboHsmus 
(látková výměna u živých organismů) zřejmě neexistuje. Planety pro
cházejí nutnou "geologickou přípravou", po níž se teprve stávají schop
nými zrodit život. Naše planeta po dobu delší poloviny své existence 
nehostila žádný život. Na Marsu, jak se zdá, nikdy neexistovala podobná 
cirkulace vody jako na Zemi. Z toho dúvodu je vznik života na této pla 
netě v dávné minulosti velmi pochybný. 

Také D. B. McLaughlín,7 podle jehož známé hypothesy jsou Lmavé 

3 Inf,rared m O'lecular absQ'l'ptiQ.n in the atmDspher e Q·f Mars and the physJcaJl cQndi
tiOD:S on its surface. Liěge 1956, p. 174. 

4 La vie sur le·s plamětes et la oQnstitutiQn d e leu'r atmQsphere primitive' r'apPQrt intro 
ductif. Liěge 1956, p. 135. 

6 Irish Astl'. J., 1, 46, 1950. 
6 Viz dále Qdstavec O' některých výs'leddch 'PQzQrQvá,ní Marsu v 1'. 1956. 
,7 AreQlogy (The geQIQgicrul envdrQTl<Inent Qn Mars). Liěge 1956, p. 169. 
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skvrny na Marsu navátým sopečným prachem,B zastává názor, že perma
nence moří nemusí být nutně ukazatelem vzrůstu rostlinstva, jak soudí 
Opik, neboť moře mohou být obnovována čistě mechanickým procesem 
- tím, že y urči,tých sezónách převládají stále tytéž větry a sopečný 
popel může být proto ukládán stále na týchž místech. Vulkanismus a větr
ná deposice (přemisťování a ukládání sopečného popele větrem) vysvět
lují dostatečně pozorovaný tvar moří aj. tmavých skvrn na Marsu, avšak 
nepodávají, jak nově přiznává McLaughlin, dostatečné vysvětlení sezón
ních změn barvy. Je možné, že na těchto místech, kde padá čerstvý popel 
spojený s určitou vlhkostí, může existovat nějaké rostlinstvo. Je běžnou 
zkušeností, že na Zemi jsou vulkanické půdy vysoce úrodné (Italie, Vesuv). 
Tvar areálů osazených rostlinstvem je závislý na poloze vulkánů a smě
rech převládajících větrů, avšak sezónní změny mohou být způsobovány 
nějakým druhem rostlinstva, o němž zatím nemáme jasnou představu. 

H. C. Urey9 k tomu poznamenává: Profesor McLaughlin nediskutuje 
pramen tepla pro vulkány na Marsu. Jestliže vnitřní struktura planety 
je podobná zemské, pak mnohem větší poměr povrchu Ir hmotě (v pří
padě Marsu 2,5) vyžaduje, ruby vnější části planety byly chladnější nežli 
je tomu na Zemi ve stejné hloubce. Jestliže Země produkuje poměrně 
malé množství lávy a sopečného prachu a ve skutečností ztrácí tímto 
způsobem jen velmi malé množství svého vnitřního tepla, zdá se být téměř 
jisté, že Mars nemůže mít vulkány založené na obdobných zdrojích tepla 
jako vulkány na Zemi. Napadá mně jiné vysvětlení pro velmi zajímavé 
rozložení tmavých skvrn na povrchu Marsu, vysvětlovaných prof. 
McLaughlinem jako větrem navátý popel. Jes,tliže na Marsu existu.ie 
rostlinný život, musíme přijmout, že na této planetě existovaly v daleké 
minulosti j oceány; IO že vodní erose zničila všechna bývalá pohoří typu 
dnešních měsíčních pohoří a vyplnila prolákliny usazeninami, které nyní 
obsahují po'Zoruhodné množství vody; že tato voda uniká z určitých míst 
jako prameny a je rozváděna větry po okolí, jak to předpokládá McLaughlin 
(} vulkanickém prachu, a způsobuje růst rostlinstva v místech, s nimiž 
přichází do styku. 

Jinou neméně zajímavou myšlenku vyslovil v této souvislosti nedávno 
A. Wróblewski, 11 kterÝ se domnívá, že steině tak jako sopečný popel, 
mohou být po Marsově povrchu větrem roznášeny i zárodky neho celé trsy 
rostlin. Na Zemi pozorujeme tento způsob rozšiřování u mnoha rostlin,' 
tak na př. u známého pouš,tního lišeiníku Lecanora esculenta, rostoucího 
v asijských stepích a na Sahaře (biblická manna). 

Již v r. 1956 jsem vyslovil domněnku ,12 že současná konfigurace skvrn 
na Marsově povrchu může 'být skutečně do značné míry ovlivněna dlouho
dobým působením pravidelných sezónních větrů , tj. může být výsledkem 

8 Geol. S oc. Amer. Bull., 65, 715, 1954, 66, 769 , 1955. Observatory, 74, 166, 1954. P.A.S.P., 
66, 161, 1954. A.J., 60, 26-1, 1955. Viz t éž J. Sadil, Planeta Mars, Orbis 1956, p . 100, 128 
a 260. 

9 Discussions des communications 20 II 23. Liěge lS56, p. 181. 
10 Podle souč'asných názorů většiny bio:logft byl vznik života na Zemi možný jedině 

v hlubinách někdejších praoceánti.. 
II Uwrugi o možliwosci istnienia roélinnosci na Marsie. Po's,tepy a'stronomii, V /2, 

Kraków 1957. 
12 Planeta Mars, str. 13-2. 
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Vlevo obr. 1. Mars 1956 VIIJ. M .} L ( s třední poledník) = 158° , 6%" r eflektor} 
V. A. Firsoff) Anglie. Vlevo kresba zhotov ená červeným filt r em (Dufay red )} 
v prav o zeleným filtrem (Dufay green) . - Vpr av o obr. 2. Mars 1.956} VIII. 29. , 
L = 169 0

) 8 2 " reflektor } zv. 900 X} G. P. Kuiper} M cDonaldova h1Jězclárna 
v USA. 

všeobecné, planetární cirkulace ovzduší na této planetě. Větrná deposice 
ano, ale nač vulkanismus? Celý problém se nesmírně zjednoduší a nej
cennější jádro McLaughlinovy domněnky zústaI}e př' itom zachováno, bu
deme-li, v opak k McLaughlinovi, považovat tmavé skvrny na Marsu za 
prvo.tní a světlé pevniny za druhotné, tj. za místa Marsova povrchu, která 
byla teprve v prů.běhu mladší geologické doby překryta navátým poušt
ním prachem. 

Zajímavé názory na možnost existence života na Marsu nacházíme 
u A. 1. Lebedinského/~l který se domnívá, že ve vněj:ších vrstvách půdy 
na Marsu se vyskytuje něco tekuté vody a v ovzduší poblíž povrchu pla
nety něco vodní páry. Kyslík , říká Lebedinskij, není pro existenci života 
absolutně nezbytný. I na naší Zemi existují četné anaerobní o'rgan.ismy. 
které nepotřeibují ke své existenci vůbec volného kyslíku. Není vyloučeno. 
že život na Marsu se nachází v onom stadiu vývoje, kdy také na naší 
planetě převládaly anaerobní organismy. Jinými slovy je možné, že voln)" 
kyslík nebyl dosud marťanskou biosférou zrozen. Takovýto názor je zcel", 
přípustný, neboť v drsných podmínkách na Marsu samovolný vznik 
a vývoj života musel být mnohem pomalejším procesem nežli na Zemi. :; 
Je zajímavé uváži.t následující domněnku. Part iální hustota C02 v nej
nižších vrstvách atmosféry je na Zemi a na Marsu velmi podobná. Množ
ství C02 je na Zemi kontrolováno biosférou. Kdyby na naší planetě ne
bylo života, množství C02 v ovzduší by se značně lišilo od skutečno'sti. 
Lebedinskij pak dále píše: Pro organismy mající řádově strukturu trávy 
je výhodné pohlcovat sluneční záření a využívat je pro fotosynthesu nebo 
pro zahřívání. Albedo trá;vy je proto krajně nízké. Podobné nízké albedo 
by též měly krajiny na Marsu pokryté organismy. Jes,tliže v oblastech 
moří a kanálú by se střídaly krajiny osídlené životem s krajinami neosídle
nými, pak barevné a polarisační charakteristiky moří a kanálů by se 
mnoho nelišily od pevnin. Avšak jejich střední albedo by muselo být zře
telně odlišné. Podle N. A. Kozyreva15 tomu tak skutečně je. To vysvětluje 

13 Viz poznimku 3. 
14 ·P otom zůstává ovšem záhadolu , odkud se VzaJl onen k yslík, který podle shodného 

mínění mnŮ'ha jiných badatelů p'řešel v prů.b ěhu doby z Marsova ovzduší d o Ma r s ovy 
půdy a zbarvH ji (kysličníky železa) do červena. 
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Několik kreseb Marsu z r. 
1956. 1 - VIII. 1.) L 
= 338°, 6" refraktor, E. 
Antonini, Ženeva. 2 
VIII. 22., L = 322°, 8" 
reflektor) B. Brenske) Ber
lín. 3 - VIII. 29., L 
= 184°, 5" refraktor, F. 
Escalante) Mexiko. 4 -
IX. 2.) L = 31,8°, 9" reflek
tor) O. Zelenka, N. Jičín. 
5 - IX. 21.) L = 165°, 4" 
reflektor) J. Gibl) Č.. Těšín. 
6 - X. 12.) L = 31,2°, 2" 
refraktor) B. Čurda-Lipov
ský, Ostrava. V Ostravě 
byl r. 1956 získán značně 4 5 6 

bohatý pozorovací materiál .( celkem 116 kreseb). Ocenění: 1 - nadprůměrně 
dobrá kresba) svědčící o značné pozorovatelově erudici; 2 - prftrněrná kresba 
menším reflektorem; 3 - naprosto ilusorní výkres kanálů; 4 - nadprůměrně 
dobrá kresba; 5 - pečlivá) avšak polohově nepřesná kresba; 6 - obdivuhodně 
detai~ní výkres Marsu) svědčící o 'neobyčejně dobré kvalitě použitého přístroje. 

Srovnej s kresbou inž. A. Riikla z 10. října v ŘH lPj1957) str. 78. 

neúspěch všech dosavadních snah odkrýt na Marsu absorpci světla orga
nickou pokrývkou. Zvlášť nesnadné je za těchto okolností odkrýt chlo
rofylové pásy. Hypothesa o životě na Marsu je nejl~pším vysvětlením 
sezónních změn a fotometrických vlastností moří a kanálů. Sezónní změny 
nemohou být např. vysvětleny předpokladem, že půda je zvlhčována ně
jakou tekutinou. Každá kapalina by vytvořila úzká řečiště. Domníváme 
se, že na Marsu existuje nějaký život, avša'k nesouhlasíme s G. A. Ticho
vem, který věří, že o'rgantsmy na Marsu jsou analogické pozemským. 
Nedostatek nebo nepatrná přítomnost kyS'líku je ukazatelem, že na Marsu 
pravděpodobně neexistují zelené rostliny vylučující kyslík. 

Podle současných výzkumů A. Dollfuse1G jeví tmavé skvrny na Marsu 
velmi zajímavé změny polarisace závislé na průběhu ročních ohdobí (na 
heliocentrické délce planety). Na konci jara vykazují tmavé skvrny na 
severní Marsově polokouli při fázovém úhlu 25° polarisaci -5 tisícin, 
na vrcholu léta polarisaci nulovou a na podzim + 2 tisíciny. Amplttuda 
těchto variací se mění s šířkou (spolu s ní klesá nebo stoupá). Nejinten
sivnější vývoj vykazují cirkumpolární skvrny. Tropické skvrny se vy
víjejí v opačném smyslu. Během jara a v 'První polovině léta mají po
larisaci + 2 tisíciny, na podzim vykazují polarisaci zápornou. Všechny 
vyšší semenné rostliny, uzavírá svá pozorování Dollfus, mají příliš' veliké 
odra2iné plochy, než aby mohly vykazovat pozorovanou negativní pala
risacL Stejně tak četné nižší tajnosnubné rostliny, vyjma některých lišej
ilíků. Zato minerální podklad, jevící tutéž polarisační křivku jako pev
niny (pulverisovaný limonit), poprášený drobnohlednými řasami druhu 
Pleurococcus vulgaris, vykazuje téměř tutéž pola:risaci jako tmavé skvrny 

15 Publ. Crim. Astroph. Obs., 15, 147, 1955, 

16 lndications sur la V'e-getation mantien'l1'e, Liege 1956, p. 198. 
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na Marsu. Podle toho by bylo možno na Marsu předpokládat organismy 
zrnité struktury, velmi drO'bné, spíše mikroskopické povahy, mající silnou 
absorpční schopnost a silně barvící půdu. Z pozemských organismů by 
těmto podmipkám nejlépe vyhovovaly bud" 1. některé tzv. chromogenní 
bakterie, vyrábějící velmi intensivní barviva, nebo 2. některé drobno
hledné řasy, jako např. rozsivky nebo zelené řasy r. Chlamydomonas, 
jehož forma nivalis žije na horském sněhu, barvíc na jaře značné jeho 
plochy do červena. 

Tuto myšlenku dále rozvedli biolog G. Las.combes a ředitel hv. na Pic 
du Midi J. Rosch/7 kteří se domnívají, že je zcela dobře možno uvažovat 
na Marsu existenci organismů přizpůsobených trvale nízké teplotě, 
které švýcarský botanik R. Chodat nazval kryoplanktonem. Toto spole
čenstvo mikroskopických řas (jeho nejčetnějším zástupcem je Chlamydo
monas nivalis nebo též Ooglena nivalis) má neobyčejně široké rozšíření, 
neboť jeho zástupci žijí stejně ,tak na sněhu Arktidy jako Antarktidy, 
v evropských Alpách stejně tak jako v Andách na rovníku. Chlamydo
monas nivalis žije v tajícím sněhu při trvalé teplotě 0° C a živí se v pod
statě C02 a ve vodě rozpuštěným kyslíkem, jakož i minerálními látkami, 
navátými větrem na povrch sněhu. Tyto dro:bnohledné řasy, veliké na
nejvýš 0,01 mm, silně barvící povrch sněhu do č.ervenofialova, jsou schopny 
velmi citelně měni,t křivku polarisace svého podkladu podle délky užité 
vlny. 

Některé výsledky pozorování Marsu v r. 1956. Třebaže pozorování 
Marsu v r. 1956 bránila na většině světových observatQří nepřízeň po
časí (hlavně silná oblačnost), byl získán neobyčejně bohatý pO'zorovací 
materiál - zej:rp.éna fotografický, jehož úplné zpracování si ještě vy
žádá značně dlouhé doby.1B Význačným rysem této oposice byla neoby
čejně špatná viditelnost povrchových detailů na Marsu v září, zaviněná 
abnormálním množstvím prachu v Marsově Qvzduší. Dalším, velmi ná
padným, a předtím dosud nikdy nepozorovaným. úkazem, bylo náhlé zmi
zení jižní polární čepičky na přechodu srpna 'a září a její znovuobjevení 
se a vzrůst kolem 9. září, způsobené patrně překrytím čepičky závojem 
prachu. O abnormálním vývoji povětrnosti na Marsu svědčil, kromě ne
obvykle hojného výskytu žlutavých závojů a mračen, i častý výskyt 
a opětné náhlé zmizení bělavých skvrn a pásů - patrně dočasných jino
vrutkových pokryvů. R. S. Richardson se dále zmiňuje o tom, že v době 
kolem oposice nebylo vůbec možno pozorovat obvyklé "vyjasnění" fialové 
vrstvy.19 Zajímavá byla neobyčejně dobrá viditelnost kanálů začátkem červ
na - celé tři měsíce před oposicí. R. S. RiChardson o tom píše: Světlé 
červenavé pouštní krajiny byly při pozorování 60palcovým reflektorem 
hvězdárny na Mt. Wi1sonu dne 3. června pokryty množstvím nepravidel
ných namodralých čar, které připomínaly ži'lky na některých minerálech. 
O barevném odstínu moří v době pozorování Richardson říká: Barva 

17 Conditions de vie du <:ryoplandon et conditions 'P-hy'Siques sur Mars. Liěge 1956, 
p. 202. 

18 O výsledcí0h po;zorováni Ma'I'su v ČeskoS!lo·vensku po'jednává autorů.v článek v ŘH 
4/1957. Doplňky k němu jsou obsaženy ve Zprávách okresni lidové hvězdárny v Prostě
jOV'ě 1V1957, 12/1958 a v Die Sterne 1957. 

19 Some observations of Mars ma:de at M·ount Wilson in 1956. A. S , P. Leaflet, 333, 
1957. V Jižni Africe a. v Austrálii však bylo "vyjasněni" pozorovánD. 
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Obr. 4. Planisféra Marsu sestavená ze 48 složených fotografií této planety, 
získaných v době od 31. VII. do 8. X. 1956 W. S. Finsenem pomocí 26Y2" 
reflektoru Union Observatory v Jižní Africe. (Sestavil a nakreslil J. Sadil.) 

moří bývá obvykle popisována jako modrozelená nebo šedozelená. Většina 
těchto pozorování byla vykonána refraktory korigovanými pro žlutozelenou 
barvu. Mně se zdála být, při pozorování reflektorem v době od 3. června 
do 11. září, břidlicově modrou, což potvrdili i jiní pozorovatelé. Při pozděj
ším pozorování 1(11. října) modrý odstín ~mizel a moře nafuyla šedo
zeleného odstínu. Tento úkaz mohl být sezónního charakteru, neboť nej
větší část mých pozorování byla vykonána v době, kdy na Marsu právě 
prO'bíhalo jaro a začátek léta, kdežto v době mého posledního pozorování 
v říjnu byl na jižní Marsově polokouli střed léta. 

G. P. Kuiper20 naproti tomu popisuje moře (v době od 17. srpna do 
17. září) jako neutrálně (ocelově) šedá, jen tu a tam mechově nazelenalá. 
Dne 19. srpna měly některé velmi tmavé skvrny na rovníku zřetelný 
modrý odstín. Barevné rozdíly na Marsu jsou podle Kuipera zcela reálné. 
Není pravda, že moře mají stejnou barvu jako pevniny. Jsou více ne
utrální nežli pouště, ale ne čistě šedá. Rozhodně jsou méně červená nežli 
pevniny. Syrtis Maior je- dokonce čas od času zřetelně namodralá. Snad 
je to částečně 'způsobováno tím, že tato skvrna je jednak extrémně 
tmavá, jednak tím, že na vy,tváření tohoto efektu se patrně částečně po
dílí i modrání způsobované vlivem Marsovy atmosféry. Přesto se však 
zdá, že tato skvrna je příliš modrá, než aby to bylo možno vysvětlit jen 
těmito vlivy. 

Kuiper činí ze svých pozorování tento závěr: Pozorování barev na 
Marsu je v každém případě velmi nejisté. Ačkoliv roční sezóna byla po
dle olbecné koncepce v době pozorování pro spatření barev velmi přízni
vá, bylo přesto shledáno, že tmavé skvrny byly t~měř čistě šedé. Něk,teré 
skvrny jevily slabý odstín mechově zelené barvy, smíšený s šedí, zatím 
co polární zóna byla slabě nahnědLá. Jakýkoliv pokus o tnázornění těchto 

20 Visual ohservatioTI s. of Mars, 1956. A. J., 125, 2, 1957. 
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barev, např. tiskem, by byl nesmírně obtížný a v každém případě by byl 
značným nadsazením. Barvy, o nichž tu bylo referováno, nemusí být 
ovšem typické pro každé Marsovo jaro. SHné prachové bouře· ukazují na 
to, že mohlo jít o sezónu zcela neOlbvyklou (snad neobvykle suchou). Nic
méně nedostatek živějších barev pozorovaný na Marsu jak v r. 1956, tak 
i r. 1954 (v časném a pozdním jaru na jižní polokouli) nám vnuká pře
svědčení, že vedle vegetační domněnky je i nadále nutno uvažovat též 
o anorganickém výkladu tmavých skvrn. 

Nejpravděpodobnější se nám zdá být domněnka, že moře jsou lávová 
p-ole, podobná mořím na Měsíci a snad i na Merkuru. Pozemské lávové 
proudy jsou velmi nápadnými útvary, pozorujeme-li je z letadla a po
držují si svou viditelnost po tisíciletí - dokonce i v krajinách, kde pra
chové bouře jsou obvyklým jevem (,později se -ovšem m-ohou stát hůře 
viditelnými následkem typicky pozemských příčin, jako např. tehdy, za
roste-li je bujná vegetace) . Jakmile písek vyplní trhliny v lávě a začne 
se usazovat na vyhlazeném - skelném povrchu, může odtud být opět 
velmi snadno větrem odvát. Lávová pole mají tedy dokonce i jakousi 
"regenerační schOipnost". Podle vegetační domněnky se viditelnost moří 
na Marsu mění v ,průběhu ročních období v závislosti na atmosférické 
cirkulaci. Albedo moří je s touto domněnkou zcela slučitelné. V před
chozím výkladu bylo naznačeno, s jakými obtížemi se setkávají barevná 
pozorování moří. Právě tak tě'žké je zjišťovat stupeň ztemnění tmavých 
skvrn, hrani,čí-li přímo s polární čepičkou. Snad Iby bylo možno navrhnout 
jako pracovní domněnku, že moře jsou lávová pole, částečně pokrytá ně
jakým velmi otužilým rostlinstvem. 

TŘICET LET PRÁCE 
LIDOVÉ HVĚZDÁRNY V PRAZE NA PETŘÍNĚ 

FRANTIŠEK KADAVÝ 

Lidová hvězdárna na Petříně vstupuje do jubilejních údobí. Dne 24. červ
na 1928 (nedělní dopoledne) byla otevřena pro členy Československé astro
nomické společnosti a 1. května 1929 byla otevřena veřejnosti. Slav
nostní schůze Společnosti 24. června se zúča'stnHo 60 členů. O úkolech 
hvězdárny i Společnosti promluvil předseda ČAS prof. dr. Frant. Nušl. 
P-o prohlídce místností postavených v létech 1927 a 1928 (východní část 
hvězdárny) si ,prohlédli i zařízení východní kopule s velkým Zeissovým 
hledačem komet a podívali se na sluneční skvrny. Úprava západní části 
budovy se vlekla několik let. Byla to stará budova, snad z doby Marie 
Terezie, a proto adaptace této části hvězdárny 'nebyla snadná. Hlavní 
a západní kopule byly proto zpřístupněny teprve postupem několika let. 
Přednášková síň byla zařízena až roku 1933. Přístup do hvězdárny byl 
až do roku 1932 z Petřínských sadů dvířky v Hladové zdi. Petřínské 
sady byly po setmění až do té doby uzavírány a 'proto přístup do hvěz
dárny byl velmi ztížen. Teprve úpravou Růžového sadu před hvězdár
nou v létech 1932 a 1933 byl uvolněn hlavní vchod a tím se i návštěvnost 
hvězdárny velmi zvýšHa. 
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Lidová hvězdárna na Petříně se stala střediskem vážných zaJemců 
o astronomii ihned od počátku. Hledač komet lákal svou světelností k se
známení se všemi jasnějšími mlhovinami a hvězdokupami, což prospělo 
dobře popularisaci. Avšak ztemnělá bašta .před hvězdárnou se stala zna
menitou příležitostí k pozorování meteorů na hvězdárně. To ovlivnilo ne
jen práci hvězdárny, ale i práci Čs. astronomické společnosti a celé česko
slovenské astronomie vůbec. Hvězdárna se stala hlavně střediskem mla
dých zájemců o astronomii a velká čárst našich astronomů získávala prvé 
zkušenosti astronomické práce právě na Petříně. Vystřídalo se zde za 
30 let několik generací a je dobře, že tu je vždy mnoho mladých nadšenců 
s různými zájmy i sklony. ' 

Proto postupně vznikly pozorovací sekce různých ofborů astrqnomie. 
Vedle vzpomenutého již pozorování meteorů je tu tradice pozorování 
Slunce, ale také pozorování planet. Tato pozorování vyvolala příležitost 
práce s Zeissovým refrruktorem s ohniskovou vzdáleností 343 cm. vý
borný objektiv o průměru 180 mm umožňuje pozorování značných po
drobností nejen v pruzích planety Jupitera, ale i jemné ' podrobnosti na 
kotoučku planety Marsu. V době studia Rajchla, Kopala, Vanda a Rumla 
byla tu velmi činná i sekce pro pozorování proměnných hvězd. Také Měsíc 
našel na hvězdárně schopné pozorovatele a čtenáři rUše hvězd nacházeli 
v minulých ročnících řadu pěkných fotografií i studií jednotlivých útvarů 
na Měsíci. Hvězdárna se tak stala střediskem a vzorem amatérské práce 
nejen u nás, ale i v zahraničí, jak se nám svěřili polští přátelé při návštěvě 
československých lidových hvězdáren v říjnu 1956. 

V roce 1953 byla hvězdárna převzata do správy osvětovým odborem 
ÚNV hl. města Prahy a stala se tak jeho osvětovým zařízením. Hospo
dářské a personální zajištění hvězdárny znamená prohlou:bení práce hvěz
dárny po stránce popularisační i odborné. Výsledky dobře vystihuje vý
roční zpráva za minulý rok. 

Lidovou hvězdárnu v Pra:ze navštívilo v roce 1957 41009 osob. Byl to 
tedy již druhý rok za sebou, kdy návštěvnost hvězdárny dosáhla více než 
40000 zájemců. Protože však počasí nebylo nijak příznivé, připadá z toho 
na veČ€rní návštěvy jen asi jedna třetina. Dvě třetiny návštěvníků při
padají na odpolední návštěvy, kdy bylo možno pozorovati sluneční skvrny 
a planetu Venuši, hlavně však na nedělní odpolední návštěvy. Zlepšila 
se poněkud .také návštěva hromadných školních výprav (197 výprav se 
6549 účastníky), ještě však nejsme s tímto počtem plně spokojenl:\ Spolu
práce škol a hvězdáren ve výchově mládeže v otázce vědeckého světo
vého názoru by měla být daleko intensivnější. '. 

Pro návštěvy jednotlivé i hromadné bylo uspořádáno 145 pozorování 
Slunce a planety Venuše a 152 pozorování večernÍ. Pro hromadné návštěvy 
bylo uspořádáno 125 přednášek s dia..positivy a filmy, na nedělních odpo
ledních besedách byly 93 přednášky a filmové besedy. Pro spolupracov
níky hvězdárny bylo určeno 29 "sobotních večerů na hvězdárně" s odbor
nými přednáškami, referáty, zprávami o nových ofbjevech v astronomii 
a s promítáním filmů z astronomie i příbuzných věd. Pro spolupracovníky 
v pozorovacích sekcích bylo 13 odborných instruktáží. Mimo hvězdárnu 
vykonali spolupracovníci hvězdárny 61 přednášek a 80 besed u daleko
hledu. V počtu přednášek mimo hvězdárnu nejsou uvedeny ty, které byly 
pořádány péčí Čs. spol. pro šíření politických a vědeckých znalostí. 

153 



Kromě této činnosti uspořádala hvězdárna ve spolupráci s Krajským 
domem osvěty během roku 4 aktivy pracovníků astronomických kroužků 
a lidových hvězdáren pražského kraje. Na školách pomáhala hvězdárna 
v práci s mládeží ve 4 astronomických kroužcích. Putovní výstava hvěz
dárny "Poznaný vesmír" byla uspořádána v Teplicích, ve Slaném a v kul
turním středisku nádraží Praha-Těšnov. Výstavní materiál na další vý
stavy byl zapůjčen do Nym.burka, do Jičína a do Hostivaře. Názorný ma
teriál hvězdárny, jako filmy, diafilmy, diapositivy, fotografie a obrazy 
slouží nejen při přednáškách lektorů Společnosti pro šíření politických 
a vědeckých znalostí, ale i televisi, rozhlasu, dennímu tisku i naklada
telstvím knih. Kanceláf hvězdárny odpověděla na sta dotazů z různých 
krajů repuJbliky, opatřila 'llamnoze astronomickou optiku, knihy, publi
kace, filmy i diafilmy. Denně odpovídá na četné telefonické dotazy v místě 
i meziměstsky. Za neobyčejných událostí (komety, polární záře, vypuš
tění družic) jsou těchto dotazů desítky, někdy i sta denně. 

Na úseku odborné činnosti hvězdárny můžeme uvésti tyto výsledky: 
Přístrojové vy1:5avení hvězdárny ,bylo v roce 1957 rozmnoženo o nový 
koronograf, který byl za spolupráce s dT. K. Hermannem-Otavským zho
toven y mechanické dílně hvězdárny. Pro pozorování umělých družic bylo 
rozšířeno elektrické zařízení, aby z terasy hvězdárny mohli pozorovatelé 
ovládat tastry. Pro fotografování družic fbylo vyřešeno elektromagnetické 
zacloňování objektivu. Pomocí telegrafního klí'če ovládá pozorovatel přímo 
od dalekohledu zacloňování fotografické komory a současně - přes relé 
- uvede v činnost tastrovou páčku chronografu. K radiovému sledování 
umělých družic byly opatřeny speciální telekomunikační přijímače Tesla
Lambda V a Hallisrafters SX-28 na příjem 'signálů družic na 20 i 40 MHz. 
Zároveň ,byl opatřen oscilograf a magnetofon, aby výsledky mohly být 
dokonale vědec:ky využttkovány. Spolu s dalším pomocným zařízením si 
vyžádalo toto zařízení značného nákladu, s nímž nebylo v rozpočtu počí
táno. Avšak kulturní odbor rady ÚNV s mimořádnou ochotou umožnil 
nákup uskutečnit. 

Pozorování zákrytů hvězd Měsícem se v roce 1957 zúčastnilo 11 spolu
pracovníků. Bylo pozorováno 30 zákrytů hvězd a získáno celkem 96 
pozorování. Z toho 16 pomocí stopek a 80 registrací na chronog,rafech; při
tom byla střední hodnota osobní rovnice určena na základě pozorování zhá
šení umělé hvězdy. Také sekce meteoric:ká měla 11 pozorovatelů - spolu
pracovníků hvězdárny. Spolu s vedoucím s. Vrátníkem zaznamenali její 
členové za 1881/2 hodin 1000 meteorů, z nichž ovšem mnohé vidělo ně
kolik pozorovatelů společně. Největší počet pozorovacích nocí mají Vrát
ník a Švejda (po 17), Sedláček 14, Seidl 12, Smolka 7, Hainz. 5. Vrátník 
pozoroval kromě toho ještě 14 nocí na hvězdárně v Ondřejově. Pozoro
vání umělých družic bylo v říjnu a listopadu znemožněno nepříznivým po
časím. Teprve koncem prosince se zdařila pozorování tří přeletů, nejlépe 
29. XII., kdy přelet sledovalo na hvězdárně 12 pozorovatelů. 

Práce v sekci fotografické se zaměřila hlavně na fotografování Slunce 
a komet. Bylo získáno 19 fotografií komety Arend-Roland, 8 snímků ko
mety Mrkos, 24 ex.posice při pozorování meteorů, několik snímků planety 
Jupitera a j. V roce 1957 bylo na hvězdá,rně v rá:mci pozorování pro MGR 
zavedeno pravidelné fotografování sluneční fotosféry a bylo získáno 170 
snímků Slunce. Po dohotovení koronografu byly zahájeny zkoušky s foto
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grafováním slunečních pro'tuberancí. Bylo připraveno fotografování umě
lých družic a 29. XII. 1957 fbyla získána prvá zdařilá fotografie druhé so
větské družice. 

Pozorování Slunce se na hvězdárně zúčastnilo 5 pozorovatelů, kteří zho
tovili 249 kreseb slunečních skvrn a faJkulí. Sekce planetární měla rovněž 
5 pozorovatelů a získala 52 pozorování Jupitera a 4 pozorování Venuše. 
Vedle toho hvězdárna organisovala pozorování Slunce a pozorování po
lárnÍC'h září na lidových hvězdárnách v rámci MGR a vydala pro tato 
pozorování potřebné návody a tiskopisy. Koncem roku se ujala i organi
sování pozorování umělých družic a rozesílala potřebné pokyny i telegramy 
o přeletu družic. 

KULOVÉ HVĚZDOKUPY 
JITKA NÁPRSTKOVÁ 

V naší Galaxii známe nyní něco přes 100 kulových hvězdokup. Jsou 
to skupi'ny hvězd, které obsahují padesát tisíc a'ž desítky milionů hvězd. 
Průměrně jsou od nás vzdáleny desítky kiloparseků, jejich zdánlivá mag
nituda je větší než 6, a proto se nám zdají pouhým okem neviditelné. 
Nápadná je u nich silná koncentrace k centru. Typickou kulovou hvězdo
kupou je M 13 v souhvězdí Herkula, která je nejjasnější na severní o/bla
ze. Rozměry kulových hvě'zdokup činí 40 až 100 parseků, průměrně 70 
parseků; průměr jejich jasných jader je asi jedna třetina udané hod
noty. Největší kulová hvězdokupa je w Centauri o průměru 129 ps. 
Lohmann stanovil podle studie 25 kulových hvězdokup, že jejich průměr 
(Ds) záleží na absolutní fotografické magnttudě ,(M), na vzdálenosti 
hvězdokupy od středu Galaxie (R) a na interstel~rní absorpci (A) podle 
·vztahu: , I 

log Ds = (0,106 ± 0,026) M + (0,289 ± 0,069) log R - (0,127 ± 0,026) A+ 
+ (0,67 ± 0,24) . 

Přibývání průměru se vzdáleností je velmi zajímavým problémem, avšak 
uvedený vztah musíme brát s reservou, protože vznirkl jen ze studie 25 
hvězdokup. Berg v roce 1956 nalezl na základě studie 36 kulových hvězdo
kup vztah mezi poloměrem hvězdokupy a její vzdáleností od galaktického 
středu. V tabulce uvádí střední poloměr hvězdokupy -D a odhadnutou 
střední chybu ,(v ps) jako funkci výšky nad galaktickou rovinou V (v kps). 

V °~ z ~ 5 I 5 ~ z ~ 10 I z;g 10 

D I 3,3 ± 0,4 I 5,4 ± 0,3 I 9,6 ± 1,6 

Vzdálenosti jednotlivých hvězd v uva:žovaných hvězdokupách odpoví
dají spíše vzdálenostem planet v sluneční soustavě než vzdálenostem hvězd 
v Galaxii. Hvězdy se hromadí uprostřed kupy tak si'lně, že je ani nej
větší dalekohledy od sebe neoddělí. Hvězdy v těchto útvarech vyka'zují 
jasnou symetrii kolem středu, kterou dříve astronomové považovali za 
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kulovou, ale nyní po lepším určení jejich hustoty ji považujeme za 
elipsoidální. Zploštění kulové hvězdokupy není nápadné. Doposud nevíme, 
zda je eliptictta zaviněna rotací či slapovými účinky částí okolních objek
tů. Většina těchto hvězdokup se pohybuje po drahách spÍŠ'e eliptických 
než kruhových; to zjisti>! nedávno von Hoerner na podkladě nejnovějšího 
statistického zkoumání jejich drah pomocí radiálních rychlostí v poslední 
době určených. Tento fakt potvrzuje i náš astronom doc. dr. Luboš 
Perek. 

V mnohých kulových hvězdokupách bylo nalezeno velké množství pro
měnných, většinou krátkoperiodických cefeid typu RR Lyrae. Na zá
kladě známých absolutních velikostí těchto hvězd určil Shapley vzdále
nosti mnoha kulových hvězdokup. Bylo nalezeno, že tyto hvězdokupy jsou 
od nás velmi vzdáleny, nejbližší M 55 je vzdálena 5800 ps čili 19 000 svě
telných let. Na diagramu zdánlivá velikost m - barevný index C ,pro 
hvězdy kulových hvězdokup leží krátkoperiodické cefeidy (které jsou na 
obr. 1 pro hvězdokupu ]I,! 92 vyznačeny křížky) téměř na horizontální 
větvi vždy na určitém místě a sice u barevného indexu .od 0,0 do +0,2. 
Naopak, když na tomto místě diagramu leží nějaká hvězda, pak jistě 
patří ke krátkoperiodickým cefeidám. Toto zajímavé pravidlo vyslovil 
Schwarzschi1d. 

Avšak proměnné typu RR Lyrae se dají pozorovat jen v blízkých hvěz
dokupách. Na základě tvrzení, že průměrná absolutní velikost 25 nejjas
nějších hvězd u všech kulových hvězdokup je stejná, vypočetl Shapley 
vzdálenosti mnohých kulových hvězdokup, kde cefeidy nejsou pozoro
vány. 

A když dokonce je kulová hvězdokupa tak daleko, že ani individuální 
velikosti 25 hvězd se nedají měřit, můžecle určit její vzdálenosti pomocí 
kriteria, že celková a;bsolutní velikost je stejná pro každou kulovou hvěz
dokupu a sice podle Shapleyeho - 7,3m . Tímto způsobem je určena vzdá
lenost nejvzdálenější hvězdokupy NGC 2419, která obnáší 56000 ps čili 
180 000 světelnÝ'ch let. 

Kulové hvězdokupy - jak jsme již zdůraznili - jsou bohaté na pro
měnné, především hvězdy typu RR Lyrae, cefeidy a hvězdy typu RV 
Tauri, řidčeji pravidelné proměnné s dlouhou periodou, hvězdy typu Mira
Ceti a novy. Nikdy se v nich nevyskytují difusní mlhoviny až na jedinou 
výjimku u M 15. Vůbec hvězdy v těchto kupách jsou docela jiné než 
hvězdy, které známe z' okolí našeho Slunce. Hvězdy patřící ke kulovým 
hvězdokupám označujeme jako hvězdy populace II na rozdíl od populace l, 
k níž patří hvězdy otevřených hvězdokup a hvězdy z o'kolí Slunce. Kulová 
hvězdokupa obsahuje hvězdy všech spektrálních tříd od bílých hvězd 
k červeným. 

Integrální velikosti kulových hvězdokup se mění od 5m do 13m a jejich 
spektra ve většině případů náleží třídám od F do K. Jen jedna kupa má 
spektrální třídu M a druhá A 5. Celková svítivost hvězdokupy je 104 až 
106 svítivostí Slunce. Podle statistické studie Parenaga, Kukarkina a Flo
riji, obsahující 48 objektů, leží absolutní fotografické velikosti kulových 
hvězdokup mezi -4m až -10m S hlavním maximem -7,3m a sekundár
ním -5,5m ; ukazuje se, že svítivost kupy není kriteriem k rozeznání 
otevřené hvězdokupy od kulové. 
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Hmotu kulové hvězdokupy m 
neznáme zcela přesně ani 12 
u jediné, ačkoliv se ji ně
kteří autoři snaží určit růz
nými metodami. Počet hvězd 
v kulové hvězdokupě, připa- 15 "" ...... 
dající na jeden kUlbický kilo
paprsek (pro~torová husto
ta) nelze přesně určit, proto
že jsou známy jen nejjasnější 
hvězdy. Prostorová hustota 
obrů je nepřímo úměrná 

čtvrté mocnině vzdálenosti 2 O L-'--'----'---'----'------'--"'----'----'-----'---'--r' 

od středu hvězdokupy. -O <1 o tO,'" "1,0 t1,6 cKulové hvězdokupy jsou . 
rozděleny podle galaktických Obr. 1. Diagram zdánlivá velikost - barevný 
šířek symetricky, leží totiž index pro hvězdy hvězdokupy M 92. 
přibližně souměrně na sever 
i na jih od galaktické roviny, 
vyskytuje se jich stejný počet na severní i na jižní polokouli. V bezpro
střední blízkosti ke galaktiekému rovníku se však nevyskytují. Tam zů
stává prázdný pás, což se vysvětluje silnou absorpcí mezihvězdnou hmotou 
vzoně poblíž galaktického' rovníku. Rozdělení kulových hvězdokup podle 
galaktických délek nám ukazuje, že se Slunce nenachází v centru Ga
laxie, ale na jejím okraji. Většina hvězdokup je v oblasti galaktických 
délek 280°-360°, 'zatím co opačná část nebe neobsahuje téměř ani jedné 
kupy. Kulové hvězdokupy převládají tedy na jedné polokouli nehe, jejíž 
pól má galaktické souřadnice 1= 327°, b = 0°. Centrální galaktická ro
vina se tedy zdá být rovinou symetrie rozmístění kulových hvězdokup, 
při čemž střed tohoto rozmístění má podle Shapleyeho souřadnice Z= 3270 

, 

b = 0° ve vzdálenosti o něco menší než 10 000 ps od Slunce. Směr k centru 
systému kulových hvězdokup i vzdálenost od něho odpovídá položení dy
namického středu Galaxie. Studium kulových hvězdokup má tedy velký 
význam i pro představu o uspořádání hvězd v Galaxii, o jejich rozměrech 
a i o výstředné poloze Slunce. Základem k těmto úvahám je vztah mezi 
absolutní jasností a délkou periody cefeid, jehož použi,l Shapley. 

,Ale i v Magalhaesových mračnech (Malém i Velkém) a i v jiných 
extragala:ktických mlhovinách se vyskytují kulové hvězdokupy a jsou 
zčásti podobné kulovým hvězdokupám naší Galaxie. 

Problém kulových hvězdokup též úzce souvisí s otázkou vývoje Galaxie. 
Je totiž naprosto zjevné, že kulové hvězdokupy neobsahují typické "mladé" 
hvězdy O a B, jako např. otevřené hvězdokupy, nebo O asociace, které 
patří do plochého podsystému Galaxie. Kulové hvězdokupy tedy jsou před
stavitelkami jiné, patrně starší hvě'zdné generace. Podrobným studiem ku
lových hvězdokup a srovnáváním jejich vlastností s vlastnostmi hvězdokup 
otevřených je jedna z cest k odhalení zákonitostí hvězdného vývoje. 

K otevřeným hvězdokupám - představitelkám plochého podsystému 
vrátíme se v některém z příštích čísel. 
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K OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM ARNOŠTA DITTRICHA 

Arnošt Dittrich se narodi>l dne 23. čer
vence 1878 v Dubé v Čechách, v po
němčeném 'kraji, kde se naučil hovořit 
i psát stejně dohře německy jako česky. 
To neslo s sebou i jeho zvláštnosti slo
hové a pr8!vO(pisné. Po otci, který /byl 
finančnim r,a,dou, zdědil fenomenální 
paměť a odolnost proti nesná'zím. Po 
matce, rodilé Friedrichové,z řemesl

nioké rodiny, má vědeckou zvídavost. 
Vzpomíná, 'že j,eho matka měla zájmy 
o otázky matemaUoké, a že dostal nej
lepší prupravu k jasnému formulování 
nesnadných problémů. v době, kdy se je 
sna!žil matce co nejsrozumitelněji vy
'ložit. 

Po maturitě (1897) na gymnasiu 
v iPraze v Křemencové ulici byl poslu
chačem university, tehdy Karlo-Ferdi
nandovy. Po státních :okouškách a <iok
torátě (1901) o<ijel na stipendium do 
Vídně. Pak se stal suplentem na reálce 
v Ji'číně (1902) a po dvou letech , byl 
jmenován gymnasijní profesorem v Tře
boni. Později byl Dittrich jmenován za
tímním správcem hvědzdárny ve Staré 

Ďale (Hurbanovo) a zů.stal zde do 11'. 1936. Mezitím se habilitoval na přírodo
vědecké fakuJtě university Karlovy (1921) z oboru kosmické fysiky. Protože 
pro, Dittrichův o,bor nebylo na fakultě učitelského mí'sta, byl jmenován, jen 
bez~platným mimořádný;m profesorem, a to teprve roku 1934. Léta, která pro
žH na sta-rod'alské hvězdárně, byla nej@ast,nější léta jeho života. Po odchodu 
ze Staré Ďa-Iy by,l přidělen Pražské hvězdárně. 

Všechny publikace Arnošta Dittricha souv,isí s relativistickou fysikou, na 
niž apl1kuje ,pozna:tky astronomické; je :relativistou svým :oaložemm. Za
býval se od počátku své činnosti tématy, jak :použít neeuklidovské geometrie 
v ,astronomii, o řadu let dříve, než vystoupil Einstein se svou speciální teorií 
rel,ativnosti; Dittrich vy,pracoval vlastní relativistiokou teorii gravitace, až 
došel k problémů.m zems,kého magnetismu. Publ1kace myšlenek Einsteinových 
e;na;menala pro Dittricha oporu jednak v práci samé, jednak umlčení protiv
níků., ,kteří uznali myšlenky Dittrichovy teprve tehdy, až se dílo Einsteinovo 
stalo všeobecnězná:mým. Později si uvědomi,l, že teorie 'relativnosti nestačí 
k vysvětlení celého 'kosmického dění, a toto uvědomění je'j vedlo k vokusů.m 
o aplikaci kvantové mechani,ky v astronomii .a k zájmu o historii a pre
historii astronomie. 

K práci v !kosmické fysice mu pNspěLa jeho znamenitá 'znalost matema
Uky, krterá posud je jeho nejmocnější oporou ,při úvahách o rozličných kos
miC'kých jeveC'h. Již jako posluchač dTUhého ,ročníku např. ovládal transfor
mační teorii Liovu do té míry, že profesoři ;počítali s jeho habilitací z ma
tematiky, a Strouhal, ,po,kládaje jej za matematik,a, nabídl mu -studi/jní 
stipendium, když IkončU studia. Dittricha však 'zajímala fy,zika, i použil 
tohoto st1pendi'a k 'studiu u tehdejší kapacity ve fyzice, Arnošta Macha. Odejel 
do Vídně, <Me Maoh už nepřednášel, ,byv ran,ěn mrtvicí. 

Již doktorská práce Dittrichova (" O cenÚ-ifugálních jevech e'lektromagne
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tických", 1901, netištěná) je psána v duchu ,reLativistické fyziky. Podobné 
studie se objevily až později, když fysikové hledali optické a elektromagne
tické analogie Foucaltova kyvadlového pokusu. 

První tištěná práce Dittriohova, "J'aJk třeba zvoliti vazby a síly, aby sou
stava jimi daná se dal,a realisovat," vyšla r. 1902 v Časopisu českých mate
matiků. a fyzikfi. Používá tu rel,ativistiky dávno před Einsteinem, jak svědčí 
myšlenka v ní naznačená: Že rovnice úplné soustavy lZ,e napsat v symboilech 
vektorového počtu, 'jina,k že by poloha a orienItace v prostoru měly vliv na 
pohyb soustavy. Rovněž novou myšlenku přináší jeho práce v r. 1904, ,,0 li
neární závislosti kapilárn~ho napětí na te.plotě". Ukrazuje v ní, že klasická 
termodynamika není posledním slovem v problémech to,hoto druhu. Po publi
kaci první práce Einsteinovy vydává práci vysloveně relativistickou, "Rov
nice Maxwellovy v !prostoru Lob8Jčev,ského" (ČMF., 1910-11). Uvažuje zde 
o souvislosti Maxwelových rovnic s prvkem prostorovým; po zpfisobu Ein
steinově ,přenáší MaxweHovy r,ovnice do Lobačevského prostoru. 

První ,práce, kterou uveřejnil za hranicemi Rakousko-Uherska, "Zur FI"age 
nach der Geometrie der Lichtstrahlen und starren Korper (Ostwalďs Annalen 
der Naturphilosophie, 1910), jedná o geometrii jako základní přírodní vědě. 
Tato myšlenka byla později rozpracována Poinoarém a Einsteinem. Tehdy 
jej kritisoval Dingler, eukleidovec; Dittrich se ve svých -oláncích (1913 
a 1914), j:imiž mu odpovídá, opírá o astronomický materiál, o teorii absorlpce 
v prostoru, o zvláštnosti spektra hvězd a jiné poukazy na zakřivení pros
toru. 

Když vyšla Einsteinova práce ,o obecném ,principu ,rekl:tivnosti, poznal záhy, 
že tento ,pI"incip znovu zužuje možnosti vysvětlení toho, co se mfiže v přírodě 
objevit. ("VJiv principu relativnosti na formu rovnic vektorového pole", ČMF, 
1911.) V roce 1913 'Se obrací jeho zájem k astronomii samé. 

V roce 1911 vystoupil s vlastní gravitační teorií ("Vliv principu relativ
nosti na formu rovnic vektorového pole", ČMF, 1911, a další tři olánky tam
též), kde vyšel z předpokLadu, že se gmvitace nešíří nekonečnou rychlostí, 
a dospěl k rovnicím, blízkým rovnicím M:axwellovým. Teorií gravitace se za
bývají i jeho další práce. První z nioh, "Thermo'dynamika statistického pole 
gravitačního na povrchu Země" (ČMF, 1916), obsahuje snad jediný známý 
doklad sTta:bé nezvr:atnOlsti gravitačních jevfi. 

Když začal vycházet časopis "Ruch filosofický," řízený VorovkO'u v duchu 
filosofie matematicko-přírodovědecky orientované, ,přispěl sem Dittrich ně
kolika olánky 'O fi1osofic.kých otázkách, ,souvisících s astronomií. Zvláště vý
znamné byly tu 'články dva: jeden z nich, "Koperník a Einstein" (1925), tvoří 
ideový celek s pojednáními jinde uveřejněnými ("Geometrická rovnocennost 
světové soustavy Ptolemaiovy, K!operníkovy a Tyohonovy", Ro,zhledy mate
maticko-přírodovědecké, 1923, "Epicykl j'ako prostředek k ovládnutí Hbovol
ného pohybu periodického", ČMF, 1925, ,a "EinSltein''S Theorie und das Raum
Zeit-System des Kopernikus", Weltall, 1926). V nich motivuje primát sou
stavy Koperní,kovy se stanoviska teorie relativnosti; v pojednání o epicyklech 
:podává matematickou teorii pro antickou a středověkou astronomii až do 
Koperníka. Pomocí této teorie může vyjádřit vrcholný IStav předkeplerovské 
astronomie jediná řádk,a, a spisy, jako Almagest, De revolutio'llibus orbium 
coelestium a j. mohly by se modernisovat doprovodem, který dfisledně užívá 
Dtttriohových soujemných vzorcfi epicyklických. 

Když Vorovka předčasně zemřel, převzal Dittrich z polovice jeho seminář 
pro metodologii a .dějiny přírodních věd exaktních (1929). Pro tento se
minář usiloval o vzkříšení starých astronomických metod ik účelfim vyučo
vacím. Astronomie vyžaduje pozorování, ale namnoze .stačí prosté ,pomficky. 
Tak vznikla jeho pojednání o metodě tětiv pro pozorování 2)atmění Slunce, 
o čínském měření slunovratu a o přechodu Luny přes Spicu (vesměs v Roz
hledech matematicko-přírodovědeckýeh, 19208-31). 
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Souběžně S pracemi z -astronomie psal Dittrich články z historie astronomie. 
I 'zde šel svou cestou: Ohtěl živou historii, ne museální :mumifikaci a.strono
mických poznatků. Uveřejnil v EaťJwvých "Blustrovaných přednáškách" asi 
1000 stran tisku k dějinám astronomie a ,přírodJÚch věd vůbec, v Bať'kově 
časo.p1se "Zájmy všelidské" uveřejnil též řadu prací podobného rázu, dále 
v publikacích Os. astronomické ,spo.lečnosti a ji,nde. I jeho poslední práce, 
jako jsou "Slunovrat Hi-Kungův z r. 656 před n. 1." (1952), "Astronomie 
Mayů" (Říše hvězd, 1953) a zvJáště jeho pýcha, "Das Kreuzigungsdatum Jesu 
von Nazareth", kterou vydali na jeho poče1st jako samostatnou publikaci jeho 
přátelé-chron-oIo.gové v Holandsku (Leiden 1957) jsou historické. Vědeckých 
!prací 'čítá jeho b1bliografie asi 183, ale vedle toho napsal mnoho článků. Jubilant 
je členem celé řady vědec'kých s,polečností. 

Přes jeho vysoké stáří jeho zájem o vědecké dění u náJs i v cizině neocha
buje. Jubilantovi př'ejeme ze srdce mnoho zdraví a duševní pohody. 

A. Dratvová 

CELOSLOVENSKÝ ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ 

Osvětové ústředí v BraUsI'avě uspo'řádal0 ve dnech 5. až 8. května tr. celo
slovenský &Sbronomický seminář, jehož se zúčasItnilo asi 35 pracovníků slo
venských lidových hvězdáren a astronomických kroužků. Seminář se konal 
v Domě vědeckých pracovrÚ'ků Slovens,ké 'aklademie věd ve Smolenicích. 
První den po krátkém projevu ředitele Osvětového ústředí P. Pašky násle
dovala přednášk'a J. Slohody, šéfredaktora vydavatelství Osveta v Martine, 
na téma: J,ak třeba rozšiřovat a upevňovat marxilstický světový názor mezi 
pracujícími. Přednáška dala posluchačúm ve1mi srozumitelnou formou po
třebné filozofické základy, kterých budou moci dobře využít ve své popula
ris'ační práci. Další přednášku prvého dne ~přednesla dI. L. Pajdušáková
Mrkosová na terna: Boj astronomie s náboženstvím. Tato ,pře c1n áŠk,a, neoby
čejně pečlivě připravená, seznámila skutečně vyčerpávajícím 'způ.sobem ipo
sluohače s dlouhou hi'storií boje vědeekých pracovníků v oboru astronomie 
s náboženskými předsudky. Ve společné diskusi ,k oběma prvním přednáš
l-\:ám byla řada diskusních příspěvků a závěrem účastníci doporučili vydání 
přednášky dr. P,ajdušákové-Mrkosové knižně. 

Ve večerních hodinách prvního dne ,bylo na programu praktkké CVlcení 
v ,pozorování nebeských objektů, jež vedl ředitel Lidové hvězdárny v Prešově 
Imrich Szeghy, který také účastníkům názorně ,předvedl, jak se má provádět 
výk1ad u dalekohledu pro návštěvní'ky hvězdáren . Několika Binary byl po
zorován Měsíc, Jupiter, kulová hvězdokupa v Herkulu, ,prsténcová mlhovina 
v Lyře a řada dalšícih objektů. Úča'stníci byly též seznámeni s orient'ací na 
ohloze (vyhledávání souhvězdí a význačných objekW). Bylo velkou škodou, 
že počasí bylo IPro pozo.rování příznivé pouze první večer; praktické cvičení 
v pozorování dalekohledy mělo hýt podle programu celkem po čtyři 'večery. 

D!"lli'lého dne podal R. Bajcár z hvězdárny na Skalnatém PJese v před
nášce, nazvané "p.rostor a čas" , ,přehled nejnovějších poznatků z astronomje. 

Dále sezná;mil účastníky dr. E. Csere s tělesy sluneční soust'avy a ve velmi 
pe.člivě připravené přednášce podal stručný a neobyčejně srozumitelný úvo,d 
do ,atomové fyzLky. Vel,ké množství názorných kreseb a gr,afů., autorem pracně 
připravených, značně ,při,spělo k názornosti výkladu. Nakonec hovořil J. Štohl 
z Astronomického ústavu SAV v BI'atislavě na téma: Problémy astrofyziky. 
Také tato přednáška, Jak se v dis,ku3i ukázaJo, měla značný ohlas mezi 
účastni-ky. 
Přednáš'ky třetího dne byly zaměřeny k pra,ktickému pozorovam. F. Ka

davý se zabýva1 visuálním, I. Szeghy fotografickým pozorováním Slunce. 
F. Kadavý nastínil význam pozorování slunečních skvrn, obzvláště v do,bě 
Mezmárodního geofysikálního roku a seznámil pak pos,luchače s problema
tikou vi,g,uálních pozorování. Podrobně osvětlil cyrušskou i pulkovskou kla
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Dům vě,deckých pracovníků Slovenské ak.ademie věd ve Smolenicích. 

siftkaci slunečních skvrn, způsoby pozorování :skvrn a fa:kulí a sděJH účast
níkům mnoho vlastních dlouholetýoh zkušeností. 1. Szeghy objasnil způsoby 
fotogr,afického sledování sluneční fotosféry a chromosféry. Oba přednášející 
ukámali též snímky slunečních skvrn i protuberancí, 'úsk,aných na Lidových 
hvězdárnách v Praze~Petříně a v Prešově. Praktickému cvičení v pozorování 
Slunce, které nálsledovalo ,po 'obou přednáškách, bohužel příliš nepřálo počasí. 
Dále ,pak hy.la na pořadu zajímavá přednáška ředitele Lidové hvězdárny 
v PrOlstějově A. Neckaře o astronomiokých přístrojích a jejich využití na 
lidových hvězdárnách a v astronomických kroužcíoh, po níž následovala be
seda o svépomocné výrobě astronomických přístrojů. 

POSlední den ibyla na! 'programu přednáška dr. L. KresáJka z A,stronomic
kého ústavu SAV v Bratislavě o průběhu Mezinárodního geofysi'kálního roku. 
Dále pak dr. Š. Kupč'a z Osvětového ústředí nastínil hlavní úkoly astronomic
kých kroužků. Besedou o ,popularisaci 3Jstronomie byl seminář ukončen. 

Vhodný výběr přednášejících, ,peOlivé ,připravení semináře Osvětovým ústře
dfm, účelně zvolené přednášky a v neposlední ř>adě i poměrně malý počet 
účastní,ků. a kráJsné prostředí smolenickéhozámku pNspěly k úspěšnému prů.
běhu semináře. Posluchači zís'ka:li četné cenné pozna:tky 'a zkušenosti, kterých 
budou moci plně využít při své popularisační i pozoroV1atel,ské práci na lido
vých hvězdárnáoh a v astronomických kroužcích. 

CO lVOVÉHO V ASTRONOMII 

KINEMATICKÉ zVLAŠ'lWOSTI B-HVĚZD A RJOTACE MíSTNÍHO 

SYSTÉMU 


A. J. FiIin ze Stalinabadské astro Ale úplné vysvětlení kinematických 
nomické o.bserVlaJtoře .A'kademie věd . zvláštností je mofu1é jen tehdy, 'když 
Tadžické SS'R studoval ikinematické dynamické charakteristiky 'lokáln.ího 
zvláštnosti B-hvězd. Zvlášnosti ,galak systému jsou známé. Analysou Caro
tických rotačních lkonsta'11Jt vykládá movy fun,kce pro B-hvězdy ukazuje 
autor kvalitativně pOlll1ocí rotace míst auto,r, že místní systém není jedno
ního lSysému. Vysvěitluje 'tak prnběh duchý, ale 'že jeho výstavba musí být 
Oammovy funkce v okolí Slunce. složitěj.ší. J. N. 
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DIAGRAM BARVA-sVíTIVOST PRO HVĚZDY Z OKOLí SLUNCE 

Pracovníci Krymské asítro:fysikálnÍ 
observatoře V. B. Nikonov, S. V. Ne
krasovová, N . S. Plolosunová, D. N. 
P.ankovskij a K . K. Čuvajev 'zkoumali 
234 hvě'zd z okolí Slunce do d esáté 
íffirugnitudy. U !těchto hvězd studovali 
auto'ři fot:oelektricky modro-!žlulté a 
modI1o-fialové harvy a mrugnitudy po
mocí žlutého filtru. P ,odle údajů. 

v práci a 'Podle dat Sharova, John
sona, M'OrKana, EKgena a Yatese se
stavili autoř,i katalog Jm8Jgnitud i ha
rev hvě,z;d v systému V i B-V. V ci
tovaném katalogu jsou uvedeny 
i prostorové rychlosti hvězd Vlzhle
dem k Slunci la jeji'ch spektra v sys
tému (MK. K'8J1:alog obsahuj e 424 

hvězd , u nichž stř.ední chyha nepře
sahuje absolutní magmttudu 0,5,4m . 
Diagram barVla.. jasnost ukazuje na 
existenci větve, nacházejicí se bez
prostředně pod hlavni lPoslJoupno'Sltí. 
Síbudiem dat uvedeného katalogu lIle
byla nalezelIl,a žádná souvislost mezi 
polohami hvě'Zd hlavní posloupnosti 
s jejich prositorovými ,rychl1o:Sltmi. Na 
d~ag'I'Iamu barva-svítivo:st byla st8JnO
vena poloha Slunce a určeno, že Slun
ce leží na vnějším k'l'aji hlavní po
sloup:nosti. Nesouhlas barvy Slunce 
se střední barvou hvězd je vysvělblo
ván v.elkou dispersí vztahu spektrum
harVla u hvězd hlavní iposloupnoSlti. 

J.N. 

KATALOG BOLIDŮ A DLOUHOTRNAJÍCtOH STOP 

Známý a;merický astronom prof. C. 
,po Olivier uveřejnil postupně během 
let 1942-57 !o!hsáhlý kMalog, v němž 
jsou shrnuta pozorování j,a.sných ho
lidů. (jasnějších -3m) a meteoru 
s dlouhotrvajícími stopami (viditel 
1l10,st ISto,py pouhým okem delší než 
lOs) do ,roku 1956. Celk'em se jedná 
o 5016 ,bolidů; u vice než 2000 z nich 
jsou uvedeny podrobnější údaje . 

OJivier ukazuje především na vzá:c
nost výskJltu dlouhOlbrvajících stop: 

, iPřibližně na 760 'P'ozorovaných me
teorů připadá jedna taková stopa. 
iPrtlměrná výška stop klesá z 90 km 
v noci na 35 km ve dne, rovněž rych
,lo,,s;t 'pohybu (driftu) stop v atmoMéře 
,klesá z 203 'km/hod. v noci na 173 
,km/ hod. ve dne. Ze směru pohybu 
.stop ~ze usoudit, že proudění v těchto 
výškách má nad Amerikou ,zcela jiné 
,převládající směry než nad Evropou. 
Pokud se ,týká měsíč.ni frekvence bo
lidů; objevuje se 77 % bolidů v druhé 
polovině roku, což lze jen zčásti vy
světlit exi.,stencí Ibohatých rojů, j'a;k,o 
na'př . Perseid. Průběh frekvencí bě
hem To,ku vcelku ',souhlasí s hodno
tami, 'wteré uvedli dříve ve svém 
méně obsáhlém katalogu VOlIl Niessl 
a HoďfmeiSlter. Dále si autor všímá 
r'ozděJení sklonů drah - vic.e než tře

tína vypočtených skllo:nů. je menší než 
10°, oož svědčí ve prospěch souvis
losti rt:;ěchto bolidů s astero.idami. 

V závěru .se Olivi.er zaJbývá mož
nostmi moderruch metod (super
Schmidt, radar) při dalším získávání 
údajů o 'zmíněných zjevech. Do,chá:zí 
k zajímavému a pro amatéry - po
zor,ovatele meteorů - povzbuzujícímu 
závěru, že i ll1adále JE? třeba mten
sivně s,birat visuáLní údaje o těchto 
poměrně nečetných meteorech. Autor 
se zde 'Přím'o obmcí k amaJtérům, 
kteří mohlou iběhem d Olby ,získat roz
sáhlý mMeriálznačné ceny. (Jak 
známo, patří studium dlouhotrvají 
cích stop mezi úkoly, do!poručené me
t eorickou komisí Mezinárodní astro
llIomické unie pro Mezinárodní me
teori'cký rok) 

Oliviertlv katal,og, k1terý je bezpo
chyby nejro!zsáhl.eJším dílem svého 
druhu, přhspěje jistě k nalezení no
vých .souvislostí ak úplnějšímu řešení 
otázek meteorické astrronomie. Jeho 
nevýhodou je, 'že obsa;huje pozorování 
z intervalu více než 50 Jet, což po
chop~telně SIlližuje zejména homog.en
nOlst materiálu. Nebylo ,by možné, aby 
příští katalog obsaJwva1 řadu dOlb
rých 'pozorování také 'Z Českosloven
ska? g 
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MAPY SLUNIDČNí FOTOSFÉRY 
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HVĚZDNÁ VELIKOST SLUNCE Z 

Na Lickově hvězdárně byla mere
na jasnost Slunce v systému šestiba
revné fotoelektrické fotometrie. o.b
tížnost měření zde spočívá v mimo
řádně velkém poměru intensit Slunce 
a srovnávacích hv~zd. Autoři práce, 
Stebbins a Kron, proto museli up-ra
vit metodiku měření. Jako pomocného 
srovnáv,acího zdroje užili wolframové 
žárovky s barevnou teplotou 2960° K. 
Světlo Slunce by,lo před dop3Jdem na 
fotočlánek zeslabeno ne'j;prve odra
zem na desce, pokryté kysličníkem 

'hořečnatým a poté bylo ,odraženo na 
vypuklém poh'liníkov,aném zrcadle. 
Tato úprav,a zaručila téměř stálý po
měr zeslabení ve všech oborech spek
tra. Fotometr registroval záření v roz
sahu od 3100 A do 11 500 A. Po s-rov
nání j3Jsnosti Slunce - žárov,ka byl 
fotometr připojen ke CrossleY'ovu re
flektoru Lickovy hvězdárny a žárov
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Ladislav Schmied 

FOTOELEKTRICKýOH MĚŘENÍ 

ka by,la umístěna ve vzdálenosti asi 
500 m od observatoře j,ako umělá 
srovnávací !hvězda. Další měření dala 
poměr jasností: umělá hvě,zda - srov
návací hvě'zdy (jejich jasnosti v šesti 
oborech spektTa ,byly změřeny již dří
ve). Po redukci měření byly získány 
pro Slunce následující údaje (v mezi
národní ..stupnici): fotovisuální veli
kost - 26,73m ± O,03m (odpovídajicÍ 
absolutní velikosti Mvp = + 4,84), 
barevný index +0,53 ± 0,01, barevná 
spe1ktrální třída dg1 (WHsonská kla
sifikace) , resp. g2 V (Yer,kess.ké tří

dění). (Barevná spektrální třída se 
určuje z barevnýoh indexť1 a pro roz
lišení je označována malými písme
ny.) Uvedené hodnoty velikosti a ba
revného indexu jsou dnes patrně nej
přesnější, i když se jen málo liší od 
dřívějších údajů. g 
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NOVÉ URČENí HMOTY NEPTUNA 

Určením hmoty Neptuna se zabý
v/al van Biesbroeck z Yerkesovy hvěz
dárny. Použil k tomu měření poloh 
druhého Neptunova měsíce Nereidy, 
vykonaných v letech 1949-5'5 pomocí 
208cm reflektoru. MěřeIÚ zpracovaná 
na elek-tronických ipočítacích strojích 
vedou k velikosti velké poloosy dráhy 
N ereidy 5 740 000 km a k oběžné do
bě 359,9 dne (~aokrouhlené hodnoty). 
Odtud l'ze na základě zobecněného 
Keplerova zákona vypočítat poměr 

hmot Neptuna a Slunce: 1/ (18889 ± 
± 62). Hmota Ne.ptuna, počítaná 
z elementfi prvního měsíce Tritona 
N ewcombem, 'byla asi o 2 % menší. 
Nové určení je zřejmě ,správnější, ne
hoť Nereida má na ro~dil od Trito
na podstatně větší rozměry dráhy a 
je tedy možné :stanovit posice s vět
ší relativní přesností. Znamená to, že 
hmota Neptuna je rovná 17,6 hmot 
Země, zatímco dosud se udávaly hod
noty ·kolem 17,2. 9 

OKAJ\tlŽllKY VYISíLÁNí čASOVÝOH SIGNÁLŮ V KVĚTNU 1958 
(OMA 2500 kHz, 20h; OLP 50,0 kHz, 20h; Praha I 638 kHz, 12h 30m SEČ) 

Den 1 2 3 4 5 (} 7 8 9 10 

OMA 015 014 014 013 012 012 011 010 008 007 
OLP 024 024 022 021 022 020 022 020 015 014 
Praha I kyv kyv kyv 029 030 NM 026 028 NM NM 

Den 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
OMA 006 006 005 005 004 004 003 002 002 001 
OLP 013 014 012 011 010 010 009 008 010 009 
Praha I NM 024 022 023 016 NM NM NM 013 013 

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
OMA 000 999 999 998 997 NM 996 995 994 993 993 
OLP 009 008 006 005 008 NM 002 002 000 001 999 
Praha I NM 018 014 NM kyv kyv kyv kyv kyv kyv 010 

lnž. V. Ptáček 

Z LID OVÝCH H V ĚZDÁ R E N A A STR ONO M I C K ÝCH K R OUŽ l( Ů 

BRNĚNSKA LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V ROCE 1957 

Do lmnce Toku 1957 Ulkončila Ob
las:bní lidová hvězdárna v Brně čtvrtý 
rok své veřejné ,činnosti. Za tu dobu 
ji navštívilo téměř 55000 .oso,b. Počet 
návštěvníků. by'l v uplynulém roce 
větší než v dřívějšfch letech a dosáhl 
18822 osob. Nejživěj'šími měsíci byly 
duben a květen, 'kdy hvězdárnLl na
vštívHo mn.oho zájemcfi o pO'zorování 
k'0mety Alrend-Roland, p.oz.ději kome
ty Mrk-os. Mnozí pozorovali komety 
pomocí binarfi, umístěných na volném 
prOSltranstvÍ la runi'kU naší evidenci. 
Proti očekávámí nevzrostla pro de.šti~ 
vé pOČ8J.Sí návštěva v době tř€tí Celo
státní strojírenské výstavy. 

Přednášková 'Činnost hvězdárny a 
jejich spolupracovníků. byla rovněž 
bohatší než v uplynulých letech, -což 
bylo zpflsoheno do zna,čné míry vel
kým 'zájme.m 'O přednášky o sovět
ských ume-lých drUIŽi'CÍch. Přednášek 
byLo ce1k€'ffi 235, z toho v posledních 
měsících 62 o družicích. Hvězdárna 
uspořádaLa v Jarních měsídch kurs 
teorie relativity, který navštevovalo 
pravi,delrně 30 :posluch3Jčů.. Kromě toiho 
prdbíhaly dva zá'kladrú kursy astro
nomie, jeden v jarních měsících a 
druhý na podzim, oba měly pruměr
nou: návštěvu asi 20 osolb. Každou 
sobotu, hodinu před pozo~.o:vánim, 
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byly .k:onámy v pOZiorovatelně na Km
ví ho-ře 'přednášky na zajímavá té
mata. Od 15. dubna do 1. října jich 
bylo UlskuJtečněno 22 s průměrnou ná
vštěvou 250cS,ob. Úspěšné byly ně
které přednášky z pravidelných 
čtrnácWlenní c'h cyklů na přírodO'Vě
dec'ké fakultě , kt.eré byly pořádány 
v prvním potoletí. PrůměI~ná :návště
va přesáhla 50 osob. Po prá:zdninách 
nebyly již tY'to přednášky pořádány, 
aby nekolltkurovaly a:st,rolnomickém u 
cyklu Lidové univer..sity pořádanému 

Čs. společností pr'o šíření polit. a vě
deckých znalostí, jehož o,dlborné ve
dení rov;ně'ž o!bsttarávala !bTněnská Li
dová hvězdárna. Cyklus se Olbíral vý
vojovými problémy hvě,zdné a'strono
mie ·a mě,l 35 úča!s,tmíků. 

Na jaře 'byla uspořádána v Besed
ním domě přednáška o teorii relati
Vlty, kterou navištívHo 500 osob. Také 
besedu o :pl'o.blémech mez1plandár
nich letů. 8J o výzkUlmném programu 
umělých družic, která byla uspořá
dána v témŽie sále v říjnu, navštívilo 
rovněž více než 500 os'O:b. Pro spolu
pmcovníky hvězdárny ta lektory Čs. 
společno\Stti pro šíření pOlliUckých a 
vědeckých znalostí byly uspořá'dány 
dva semináře, z nichž jeden se obí·ral 
otá:zkami kvantové mechaniky a dru
hý byl věnován Mezinárodnímu geo
fY'stká1nrmu To-ku. Prvniho 'semináře 
se účasbn110 více než 100 OISob, dru
hého 37 zájemců.. 

Pl~O učitele fysiky na jede:ná0tile
tých středních školách v bměnS'kém 
a jihlavs:kém kraji 'a při celostátním 
školení fysiků -bylo provedeno osm 
instrUlktáží -o Mezinárodním geofysi
kálním roce a přednáš;J{a o vývojo
vých problémech v as,tronomii. 

Pro prohloubení pozorovatels-ké a 
osvětové 'práce aJStronomických krouž
ků. v na'ší oblaJSti byly svolány dvě 
porady v Brně a jedna v Jihilavě ;při 
průměrné účasti 15 o!sob. Pomoc 
krowž,kům v jejich činnosti byla také 
p.oskytována při 'osobní'ch Inávštěvách 
pracovnÍ'ků hvězdárny. Kestejné-rn u 
účelu byly vydávány oběžníky a 
Zprávy OLH v Bmě. 
Brněns'ká ON8Jstbní 1idová hvězdár

na věno-vala se tf;3Jké podle možnosti 
činnosti o·dborné. Soustavně Ihylo pro

váděno teleskopické pozorovanl me
teO'rických r-ojů. a -spor.adických me
teorů v do-bě no-vu za účelem určenf 
některých par8Jmetrů pozo rovaný'Ch 
rojů. a sporadic-kých meteorů a k stu
diu nětkterých teoreHckých otázek, 
sOlwi,sících s met'ů:dikou pozorování a 
s redukcí po:zorovacího materiálu . Při 
této činnosti spolupracoy'aly s brněn
skou hvězdá'rnou poz'O'rovací skupi,ny 
v Jiříkovicích u Brna, v Třebíči, 
v Hodoníně, ve Vyškově a v Gottwal
dově. Ještě z řady dalších míst do
cházel brněnké h'Vězdárně pozorovací 
materiál k zpracování. Výsledky po
rorování byly zpracovámy a uveřej
něny ve Sbornících hvězdárny. Na zá
kLadě brněnského mMeriálu vypraco
va1Ji ,spolupracovníci hvě-zdárny Luboš 
Kohoutek a Jiří Grygar .teoretickou 
práci o vHvu zorného :pole na určení 
jrusnosti telesko:pických meteorů, kte
rá zvítě1zHa ve s,budentské soutěži 
ČSM a oha autoři Iby1li odměněni zá
jezdem na světový festival mládeže 
do Moskvy. 

Dále byla konána cvičná pozoro
vání proměnných ·hvězd -a výcvi'k po
zoro'Vatelů byl prováděn též na celo
státní aSitro_nomické expedici na Hla· 
váčkách v Beskydách. Byl opa'třován 
materiál pro ,sestavení pomůcek pro 
pozorovatele promě'nlných hvězd. Za 
tím účelem 'bylyk,onány též práCe 
fotografické. K vědeckému zpraco
vání by'ly .také sledovámy f-()Ito.grafic
ky komety Arend-'Roland a Mrkos, 
od nichž bylo získámo deva1tenáct zcl.a
řilých 'snímků. 

Pod1:e rozhodnutí ÓSAV by,la v Brnč 
zřízena stanice pro sledorvání umělých 
družic Země. na !které se podílí Ob
lastní lidová hvězdárna a Astrono
mický ústav university. M·os'kevským 
centrem 'bylo stanici přiděleno číslo 
143. Pravidel,ně jsou pro'váděna pOlZ·O
rování všech vidttelných přeletů dru
žic . Do konce roku 1957 'bylo za
znamenáno 60 pozorování. Výsledky 
s př-esnýmiča;sovými apoloihovými 
údaji jsou zasí,lány přímo- do Moskvy 
a Astronomi'ckému ústaiVu ČSAV 
v Ondřejo'Vě. Na, požádání prof. Ku
kar'krna hyly zaslány do Mo-skvy i fo
togm,fkké snJmky přeletů. 

Ve spolupráci s pmtskou a plzeň
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skou hvě'zdáI"noU! účastniJa se brněn pod vedeníun ing. E. Š-kIlahala nový 
ská OLH v červenci orgamisace celo optickýs.e-k,Dor pro fotografování me
státní a;st~onomické eXlpedice do teorů k 'J,lorčovámí rychlos,tí meteorů. 
Beskyd. Vý,sledky Iprací byly publiko ByLo opatřeno 14 nových dalekohledů 
vány ve Shorní,ku OLH v Brně a pro pozorování meteorů .a družic, 
v oaS'O'pÍ!Se ČS. úsrbavfi ,astronomických. 3 no.vé fotometry na :měření jasnosti 
Obl3Jstní lidO'Vá 'hvězdárna v Brně řídí proměnných hvězd a zkonstruovány 
organisaci pozorováni meteorfi na li  dvě fotografické 'komory. Po&mrovaCÍ 
dových 	hvě'zdárná-ch a v aJstronomLc stanici ,PI"O' sledování Utmělých družic 
kých kroužcích -v rámci MGR a proto bylo ze sovětské záisil'ky za1půjčeno 
v květnu svolala II. celostátní korufe 10 speciá-lních dalekohledťl . 
renci po!zorova;telů meteorů,kde byly V durbnu 'bylo Oblla.stní lidové hvěz
stanoveny zásady pro další činnolSt. dárně dOGáno malé Zeissovo -plane
Na počátku roku byla uJS!pořádána tárium, které bude v brz:ké době in
meteorická expedice na Radhošť. s!talovámo v nové budově, která se pro 

V minUllém roce by,lo dosaženo též planetáriurrn stavL Tak bude mO'žno 
zdokonalení přístroj-ového vy.bavení činnost 'brněnské hvě'zdárny ještě pro
hvězdárny. Pracovníci Výz'kurrnného hloUlbit i rozšířit. 	 Ob. 
ústarvu tvářecích strojfi zkonstruovali 

ZPRAVA SLUNEČNl SEKCE ZA ROK 1957 

Průměr Zvětšení M t d Počet Z tohoJméno a místo pozorovatele 
objektivu krát e o ,a pozorování 1957 

Bedřich Burda, Ohropyně 51 mm 95 přímo 476 247 
B.Čurda-Lipovs'ký, Ostmva 60 mm 47 přímo 52'5 139 
J,an Fanta, Ostr-ava 100 mm 40 přímo 80 80 
Karel Goňa, Kyje u Prahy 60 mm 45 přímo 5678 187 
V. Chaloupková, Rokycany 55 mm 40 projekce 147 26 
Ján Očenáš, Humenné 80 mm 30 projekce 614 173 
M. Po.spíšilová, Praha 55 mm 50 přímo 334 4 
J oachim Rengel', Doubí. 

tl Liberce 100 (refl. ) 70 přímo 28 28 
Lad. Schmied, Kunžal{ 74 m·m 47 projekce 1738 180 
M. Štěpán, Vyšší Brod 100 mim 25 přímo 210 47 
L. Vítek, Kladno 100 mm 25 přímo 46 46 
Otakar Zelenka, Nový JiČÍ-n 55 mm 40 projekce 416 165 
AK jedeinác.ti.letky, Louny 110 mm 74 projekce 248 35 
TJH, Pr-a:ha-Petřín 160 mm 64. projekce 7376 249 

z toho 	F. Kadavý 7227 226 
Inž. A. RUkl 48 3 
J. Klepešta 	 10 7 
P. Hainz 	 7 7 
J. Brůžek 	 6 6 

Sekce tedy obdržela v roce 1957 po Někteří pozorovatelé posila1i svá po
zorování od 19 pozorovatelů. Z toho zorová:ní do Ondřejova (viz ŘH 4, 
bylo 5 nových (Fanta, Renger, Vítek, 1958, str. 73), někteři ta-ké do Cury
Brůžek a Hainz). Mimo to dooházela chu. Ti m.ej'sou do uvedené tabulky za
výměnou za pozorování z Petřina ta hrnuti. Všem pozorovatelům děkuje
ké pozorování ze Skalnatého Plesa. me 'za pečlivá pozorování. F. Kadavý 
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NOVÉ Kf\/IHY A PUBLIKACE 

R. Riťikher: Fernrohre wnd ihre 
Meister. VEB Verla,g Technik, Berlín 
1957; 444 -str., váz. Kčs 74,40. -
Autor I!)'odává ,obšírný ;přehled 'Vývoje 
astronomických dale'kohledfi a na 
konci knihy připojuje též kapitO'lu 
o pří:strojích, U!Žívaných v r.adi'oa'str'O
nomii. Lábka je rozdělena přehledně 
do 16. k1a'Pit'o1. První, ",PřipraNo'vatelé 
cest", podává ,stručně historii 'Optiky 
až 'po Portu. Druhá je věnována 'Vy
nálezu dalekoihledu, a t'o podle aut'Ora 
"v Holandsku krátce po r. 1600". Bo
hužel tu, neUiVádí ani jedinou práci 
italskou, např. a,..spoň knihu Giuseppe 
Bofúta: ,;OH strwnenti della .scienz'a 
.e l'a scienza degh strUlmenti", Firenze 
1929. Z francouz'ských připomíná jen 
v předmluvě OIbsáhlou knihu Danjon
Couder: "Lurnettes et télesc'opes", Pa
ris 1935,ale jiJnak ji zcela ,opomíjí. 
Třetí kapitola probírá dalekohledy 
n eachromatiC'ké. Začíná Willebro~dean 
Snelliem a Descartem a je pO'těšitel
né, že uvádí též 'pokusy Ma;rca Marci 
s rozklaJd.em ,slunečního světla ihrano
lem již před Newtonem. Dále popi
suje vél:ké da;~ekohlledy Huy;ghensŮ'vy 
a H.evelio.vy i první užití .vlákna 
v ohnLskové rovině pro zaměřevání 
wmo Gascoi~nemo:ko10 r. 1640. Da
tumnávštěvy HaUeye u Hevelia r. 
1779 si .čtenář ;srum opraví na správný 
rok 1679. lI{'onec .kapitoly je věnován 
historii heliometru. Čtvrtá 'l{apitola, 
"Zrcadlové dalekohledy", p;roibírá je
jich ~ýV'oj od .prvníhO' ná'vrhu Nic. 
Zucchia r. 1616 až do Wil, Her.schela, 
ale neUlvádí náV'rh LomO'nos'ovfiv z r . 
1762 na zrc-adlový daiJ.ekohl'ed později 
nazvaný Her,sichelŮv. Další kapitola, 
naJzva,ná "První achromaty a vývoj 
čo'č1kových dalekohledů v tdr·uhé po:lJo
vině 18. sh>letí",sledUJje historii achro
maJsie. Amor ,správně zdůraznuje 

prvenství Ch. M. HaHa, !který proti 
vládnoucímu názoru Newtonovu !do
kázal r. 1729, že achromasie 'komtbi
nacíčoček je možná ·a r. 1733 dal vy
bro.usiJt pr:vní ach-romat. Hall však 
svfij objev nezveřejnil, takže teprve 
později :s'klidil slá.NU obj-evu 'londýnský 
opti-k John Dollond. Šestá k.apitola je 

celá věnována Friedr. WHh. Hel'sche
}ovi a je doplněna ,zajímavou ·tabul
kou Jeho okulárů a nesmírných zvět
šení Hersch.elem užívanÝ'ch, Další 
pod názvem "Jo,sef Fraunhofer a jeho 
doha" jedná o výro'bě optického skla 
a dále ,() fLI1mě Utzschneider-tReichen
bach-Liebherr, k níž byl r. 1807 
Fraunhofer přija!t. Riekher :tu IS>práv
ně uznává prroritu objevu čar v.e 
spektru W,ollastonem r. 1802 před 
Fraunhoferovým olbjevem v letech 
1814-1817. Osmá kapitola jedná 
o v~l!ký,ch kovových zroadlech, zlVláště 
o "Leviatha:nu" Rosseově, kapitola 
devátá, nazvamá "Epocha velh:ých 
refraktorfi", prolbí:rá zprvu výrobu 
v 'zá;vodě MerZ'ově, uvádí dále 'závody 
Sécretan, Cook, Clark a Zei.s:s a při
pojen je seznam velkých refna·kton"l. 
Další kap:Ltola, ",Zrcad'1!ové daleko:hle
dy v druhé !polovině 19. sto1.", začíná 
Liebi:govým objevem ·sbříibření skle
něných :plO'Cih ·a popi'suje práce Fou
caultovy a j-eho známou stínovou 
zkoulŠku. Kapitola jedenáctá !pojed
nává o dalekoh~edech s optickými 
zvláštnostmi, j!a,ko je dialy1t, mediál 
Schupmall'nfi-v., hracllY'teleskop a dál.e 
pro'bírá rŮ'zné 'hranolo·vé převracecí 
sY'stétmy. Následující j'edná 'o da,lek'O
hledech s konstrulkoními zv.láštnostmi, 
Jako jsou Vě'ŽOlVé, ·coelostaty :a probírá 
různé typy montáží . Kap.i·to1a třinác
tá, věnovaná modevnLm dalekohledŮm 
zrc,adlovým, začíná pracemi Rttcheye 
a pOdrolbně pr'ONrá h~storii Hookero
va telesko'Pu. AU/tol' si tu všímá též 
prad Ponomarev{wých v Pul'kovu a 
uvádí také dvě 'kni'hy Maksmo.vovy. 
Dále jedná o Strongově metodě po
htliníkování as'tronomi'c1kýchzrcad.e;l a 
vypráví celoU! 'hi,storii pěti,metr·ového 
r eflekboru na Mt. Palomaru. V další 
ka:pitole referuje autor o nejnovějších 
tYlpech fot'O!gra,fických T~flekitorů. Po
číná pra'Cemi Schtwar.2)schilda a po
drOlbně probká revoluční zlep.šení 
Bernarda ISchmidta s při.pojenou ta
bulkou větších reflektorů Jeho systé
mu. Dále pojednává o náwúch Bake
rových a vetkou pO.2)orno:st věnuj.e me
ni:sk'ovému dalek'ohJedu Ma:ksutorvovu 
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i dalš~m lwmbinacíjffi, :zvaným ,Super
Sc!hJmidt. Kap~tola pa-tnáctá podává 
stručný výklad '0 .rádiovýoh telesko
pech a nových možnosteoh zkoumání 
v.esmíru. Konečně pos'lední kapito'la je 
věnováJna výkonnosti dalekohledů. 
Kniha je psáJna 'Velmi 'po utavě a při
náší mnD~8'tví mállo :známých neho 
nových .podro.bností j'a,k o pří\Strojích. 
tak i ze živ·o'ta jejich tvůrců. Obsáhlé 
seznamy literatury jsou velmi př.e
hledně uvedeny u jednothvých kapi
tol a na konci kni·hy je rejstřtk jmen
ný i vě·cný. J.ecliná vada jinaJk krásné 

knihy je v jednostnanném vÝiběru cizí 
literatury. Ze 375 uvedených pl'1ací je 
221německýoh, 125- anglickýc:h 15, la
t1nských, 10 framC'ouzských, 2 ruské, 
2 hoLandské a 1 švédská. Ani jediná 
práce i'tal.,ská není citována, a6kohv 
zvlMtěk ,staršímději'l1ám dalekohle
du je jich celá ř,ada. V novém vydání 
by mohlla být doplněna -kapito lou 
o speciální'ch pří,strojích, uži,vaných 
v astronomii posi·ční a k ur·čování ze
měpisnÝ'ch souřadnic, jako jsou pa
sážník, zeniHeleskop, cirkumzenitál 
a jiné. Dr. Frant . Soják 
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4. 23hOOm 
5. 19hOOm 
7. 10h45m 

18h49m 
.11. 21h04,5m 
12. 	 3h01,9m 

18h48m 
13. 	 12h02m 

14. 	 15h47m 
15. 4h33m 
16. 3hl6.m 
17. 	 16hOOm 
19. 	 16h06m 
20. 1h22m 
21. 	 2Ů'h45m 
23. 	 8h47m 

16hOOm 
25. 	 19hOOm 
27. OhOOm 
29. 6h53m 

Uran v konjunkci 'se Sluncem 
Měsíc v odzemí 
Mars v konjunkci s Měsícem (Mars JO jižně) 
Měsíc v 'posledníčtvrti 
začátek ~atmění III. měsíce Jupiterova 
zákryt hvězdy 26 Gem (5,lm) Měs~cem -- výstup 
maximum meteorického roje Perseid 
V enuše v konjunkci s Měsícem (Venuše 6° severně) 
Uran V konjunkci s Měsícem (Uran 6° severně) 
Měsíc v novu 
Merkur v konjunkci ·s Měsícem (Merkur 1° jižně) 
Měsíc V přízemí 
~Jupiter v konjunkci s Měsícem (Jupiter 1° severně) 
Ne'Ptun v konjunkci s Měsícem (Neptun :1.0 s.everně) 

Měsíc v první čtvrti 
Saturn v konjunkci s Měsícem (Saturn 3° jižně) 
Merkur v ctolní konjunkci se Sluncem 
Pluto v konjunkci se Sluncem 
Venuše v konjunkci s Ura,nem (Venuše 1° severně) 
Měsíc v úplňku 

Me.zinárodní geo.fysi,kální rok: světové ·dny 7., 12., 14. a 15. 
M. 

Vydává ministerstvo školství a kultury v nakladatelství Orbis, ná.rodní podnik, Praha 12, 
Stalinova 46. - Tiskne Orbis, tiskařské závody, národnl podnik, závod Č. 1, Praha 12, 

SlBzská 13. - R070Šituje Poštovni novinová služba. A-18249 
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Fotografie Marsu z 7'. 1954. Prvn'Í obrázek vlevo nahoře j e normáln'í zvětše
nina, dalš'í obrázky jsou složené fotografie získané z 25 vybTaných negativ'Ů. 

(Foto W. S. Fi,nsenJ Union Obser1 JatorYJ J'i,žní Afrika.) 




